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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

τη ζήτηση για τουρισµό στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας, µέσα 

από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πλαισίου ανάλυσης της ζήτησης για τα 

συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσα από την 

ανάλυση δυο ερευνητικών θεµάτων τα οποία αφορούν πρώτον, στην ανάλυση του 

ρόλου της πληροφόρησης και της ποιότητας, ως προσδιοριστικών παραγόντων του 

επιπέδου ζήτησης για υπηρεσίες αγροτικού τουρισµού, και δεύτερον, στην ανάλυση 

της αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής, ως συστατικού τµήµατος του αγαθού-

υπηρεσίας ‘ταξιδιωτική εµπειρία’, το οποίο προσθέτει αξία στο τελικό αγαθό που 

απολαµβάνουν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην ύπαιθρο.  

 Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού αναγνωρίζεται ως µία από τις 

σηµαντικότερες στρατηγικές ανάπτυξης των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της 

Ευρώπης (Briedenhann and Wickens, 2004; Hegarty and Przezborska, 2005). Η 

σηµασία που αποδίδεται στην ενίσχυση του αγροτικού τουρισµού προκύπτει από την 

αυξανόµενη συµµετοχή σχετικών προγραµµάτων στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες που 

αφορούν στις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα που αφορούν, τόσο στη διερεύνηση της φύσης και του χαρακτήρα του 

προϊόντος ‘αγροτικός τουρισµός’ όσο, και στη διερεύνηση των παραγόντων που 

προσδιορίζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες ‘αγροτικού τουρισµού’, είναι περιορισµένα. 
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Ειδικότερα, η υπάρχουσα γνώση σχετικά µε τη λειτουργία του τοµέα αγροτικού 

τουρισµού και των επιπτώσεών του για την ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο  θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποσπασµατική (Hurley et al., 1994). Ο 

κύριος όγκος της υπάρχουσας γνώσης για τον αγροτικό τουρισµό προέρχεται κύρια, 

από έρευνες και µελέτες στα πλαίσια της επιστήµης της γεωγραφίας και της 

αγροτικής κοινωνιολογίας (Keane and Quinn, 1990; Cloke, 1993;  Kneafsey, 1998; 

Jenkins et al., 1998). Παράλληλα, σε µεγάλο βαθµό η σχετική βιβλιογραφία εξετάζει 

την ανάπτυξη του τουρισµού στην ύπαιθρο από µια συγκεκριµένη οπτική, δηλαδή ως 

εναλλακτική στρατηγική των αγροτικών εκµεταλλεύσεων για την επιβίωσή τους, 

επικεντρώνοντας την ανάλυση σε ειδικές µορφές του αγροτουριστικού προϊόντος και 

ταυτίζοντας τον αγροτικό τουρισµό µε τις διαφοροποιηµένες δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις (Slee, 1987; Haines and Davies, 1987; 

Ilbery, 1988; 1991; Bowler et al., 1992).   

Ειδικότερα, η ανάλυση της ζήτησης για αγροτικό τουρισµό περιορίζεται σε 

περιγραφικές µελέτες, αναδεικνύοντας µόνο κάποια γενικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών, των προτιµήσεων τους και των παραγόντων που τις επηρεάζουν 

(Curry, 1994). Επιπλέον, η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τη ζήτηση για 

αγροτικό τουρισµό περιορίζεται κύρια, σε περισσότερο ποιοτικές προσεγγίσεις, παρά 

σε µια ποσοτική προσέγγιση της ζήτησης. Έτσι, η διεθνής βιβλιογραφία µέχρι σήµερα 

έχει δώσει έµφαση στην ανάλυση της συµπεριφοράς των καταναλωτών, µε βάση τα 

κίνητρα που τους ωθούν να ταξιδέψουν στην ύπαιθρο και στην κατασκευή 

αντίστοιχων τυπολογιών (Harrison et al., 1986; Goodall, 1991; Ryan, 1991), ή σε 

θέµατα που σχετίζονται µε την έκφραση της καταναλωτικής ζήτησης, ως αποτέλεσµα 

συγκεκριµένων αντιλήψεων και απόψεων  των καταναλωτών, σχετικά µε την ύπαιθρο 

ως ταξιδιωτικό προορισµό (Grolleau, 1987; Urry, 1992; Cavaco, 1995). 
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 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, η ζήτηση για αγροτικό τουρισµό 

αναλύεται µε τη χρήση ενός οικονοµικού (οικονοµετρικού) υποδείγµατος, δίνοντας 

έµφαση όχι µόνο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης, αλλά κύρια σε ποσοτικές 

µεταβλητές της ζήτησης. Το οικονοµικό υπόδειγµα µε το οποίο εξειδικεύεται η 

ζήτηση των νοικοκυριών για υπηρεσίες παροχής αγροτικού τουρισµού επιτρέπει την 

ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του προϊόντος ‘αγροτικός τουρισµός’. Η 

προτεινόµενη εξειδίκευση συνδέεται µε τη θεώρηση του αγροτικού τουρισµού ως 

αναπόσπαστο τµήµα της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Αυτό προκύπτει από 

την αντιµετώπιση του αγροτικού τουρισµού ως ένα σύστηµα επιµέρους κλάδων ή, 

αλλιώς, ως µιας ‘συστάδας επιµέρους οικονοµικών συστηµάτων’, σε αντίθεση µε τη 

µονοδιάστατη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία του αποδίδεται στο 

µεγαλύτερο µέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Με άλλα λόγια, η τουριστική 

βιοµηχανία (hospitality industry) δεν είναι ένας κλάδος της οικονοµικής 

δραστηριότητας, αλλά ένα σύνολο οικονοµικών µονάδων από πολύ διαφορετικούς 

κλάδους της οικονοµίας που συνεργάζονται για να ‘παράγουν’ τη τουριστική 

υπηρεσία που ‘καταναλώνεται’ µε την µορφή της ‘ταξιδιωτικής εµπειρίας’.  

Έτσι, όταν οι ταξιδιώτες αγοράζουν την υπηρεσία (ή το προϊόν) που 

ονοµάζεται ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ θεωρείται ότι αγοράζουν ένα σύνθετο, δηλαδή ένα  

ετερογενές αγαθό, το οποίο αποτελείται από διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες 

απορρέουν από, ή συνοδεύουν, την απόφαση του καταναλωτή να επισκεφθεί τη 

συγκεκριµένη περιοχή. Κεντρικό ρόλο στη καταναλωτική συµπεριφορά και τα έξοδα 

των ταξιδιωτών παίζει η ποιότητα των χαρακτηριστικών κάθε δραστηριότητας, η 

οποία ενσωµατώνεται στο ετερογενές αγαθό ‘ταξιδιωτική εµπειρία’. Η χρήση ενός 

δείκτη ποιότητας (indicator of quality), ο οποίος ενσωµατώνεται στο προτεινόµενο 

υπόδειγµα, ως µια µετρήσιµη οικονοµική µεταβλητή επιτρέπει την ανάλυση των 
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επιδράσεων που προκύπτουν από τις διαφορές µεταξύ των ταξιδιωτών, ως προς το 

επίπεδο πληροφόρησής τους σχετικά µε την ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ που 

απολαµβάνουν. Οι διαφορές αυτές συνδέονται µε την προς έλεγχο υπόθεση ότι τα 

διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης αντικατοπτρίζουν διαφορές, ως προς το επίπεδο 

της ποιότητας της ταξιδιωτικής εµπειρίας που απολαµβάνουν τα άτοµα.  

Από την άλλη πλευρά, η διερεύνηση του χαρακτήρα του προϊόντος αγροτικός 

τουρισµός επικεντρώνεται στην ανάλυση της αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής 

στο τόπο παραγωγής τους, δραστηριότητα η οποία προσθέτει αξία, τόσο στη 

ταξιδιωτική εµπειρία των επισκεπτών µιας περιοχής, όσο και στο τοπικά παραγόµενο 

προϊόν. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη των µειονεκτικών 

περιοχών της περιφέρειας στο βαθµό που αποτελεί πηγή τοπικού συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος το οποίο κάθε περιοχή µπορεί, δυνητικά, να αξιοποιήσει (Ray, 1998; 

2002). Το ‘τουριστικό προϊόν’ που οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν στους 

επισκέπτες τους έχει πολύµορφο χαρακτήρα, είναι δηλαδή πολυδιάστατο και σε 

πολλές περιπτώσεις αφορά και πολλούς διαφορετικούς τοµείς οικονοµικής δράσης. 

Επιπλέον, το ‘τουριστικό προϊόν’ των περιοχών αυτών αντιπροσωπεύει διαφορές, ως 

προς την ποιότητα της οικονοµικής, κοινωνικής, ιστορικής και πολιτισµικής ζωής της 

κάθε περιοχής και αναπτύσσεται µέσα σε ένα µοναδικό κάθε φορά τοπίο και φυσικό 

περιβάλλον.  

 Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του αγροτικού τουρισµού αφορά στο γεγονός 

ότι η ανάπτυξή του συνδέεται, και σε µεγάλο βαθµό βασίζεται, στη δηµιουργία 

ισχυρών δεσµών µεταξύ διαφορετικών τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας 

(Fleischer and Tchetchik, 2005). Ο αγροτικός τουρισµός βασίζεται στο συνδυασµό 

προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες ‘παράγονται’ τόσο, από τον ίδιο τον τοµέα 

παροχής υπηρεσιών αναψυχής και τουρισµού όσο, και από άλλους τοµείς 
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οικονοµικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα από τη γεωργία και την τοπική αγορά 

προϊόντων διατροφής. 

Ωστόσο, η υπάρχουσα γνώση στο θέµα δεν επιτρέπει την επαρκή κατανόηση 

των τρόπων µε τους οποίους δηµιουργούνται και αναπτύσσονται οι δεσµοί µεταξύ 

των επιµέρους οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην ‘παραγωγή’ του 

σύνθετου αγαθού που ονοµάζεται αγροτικός τουρισµός. Η διερεύνηση των 

προτιµήσεων και της συµπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση µε την αγορά 

τοπικών προϊόντων διατροφής, στα πλαίσια του αγροτικού τουρισµού, είναι δυνατό 

να µας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι καταναλωτές 

αποδίδουν συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως υψηλότερη ποιότητα και αυθεντικότητα, 

στα προϊόντα τα οποία επιλέγουν να αγοράσουν. Η ανάλυση που πραγµατοποιείται 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής δίνει έµφαση στο γεγονός ότι, αυτές οι διαφορές 

στην ποιότητα είναι στενά συνδεδεµένες µε το τοπίο και την περιοχή την οποία οι 

καταναλωτές επισκέπτονται κάθε φορά και επιπλέον, οι ποιοτικές διαφορές 

αξιολογούνται σαν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός ιδιαίτερου τουριστικού 

προορισµού. Με άλλα λόγια, έµφαση δίνεται στον τρόπο µε τον οποίο αποδίδεται 

αξία στο σύνολο της ταξιδιωτικής εµπειρίας µέσα από την αγορά τοπικών προϊόντων 

διατροφής στον τόπο παραγωγής τους. 

Η διερεύνηση της καταναλωτικής συµπεριφοράς των ταξιδιωτών βασίζεται 

στην ανάλυση εµπειρικών δεδοµένων που αφορούν επισκέπτες σε δυο από τους 

πλέον δηµοφιλείς προορισµούς αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα 

τα Καλάβρυτα (Νοµός Αχαΐας) και το Νοµό Ευρυτανίας. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν 

µε τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων (ερωτηµατολόγια) στα πλαίσια 

υλοποίησης ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος χρηµατοδοτούµενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Συνοπτικά, από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης προκύπτει ότι, οι δαπάνες των 

νοικοκυριών για την αγορά υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού στις δυο περιοχές 

µελέτης είναι σηµαντικές (το µέσο επίπεδο ηµερήσιων εξόδων ανά νοικοκυριό 

προσεγγίζει τα 75 Ευρώ και το αντίστοιχο επίπεδο συνολικών εξόδων για το αγαθό 

ταξιδιωτική εµπειρία αγγίζει τα 320 Ευρώ) και αποτελούν µια αξιοσηµείωτη πηγή 

εισροής χρηµάτων και οικονοµικών πόρων από τις αστικές κυρίως περιοχές, από 

όπου προέρχονται οι επισκέπτες, προς τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες 

εξετάζονται στα πλαίσια της  παρούσας  µελέτης. Η µοναδιαία αξία (unit value) των 

υπηρεσιών τουρισµού αποτελεί κεντρικό οικονοµικό δείκτη της ποιότητας των 

υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού που αγοράζουν οι καταναλωτές. Η µοναδιαία αξία 

χαρακτηρίζεται από υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα και επηρεάζεται θετικά από 

τις πηγές, αλλά και από τον όγκο της πληροφόρησης σχετικά µε την ποιότητα των 

αγαθών που καταναλώνουν.  

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα της έρευνας που αφορά την αγορά 

τοπικών προϊόντων διατροφής, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην ύπαιθρο, 

καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των επισκεπτών που αγοράζουν τοπικά προϊόντα 

διατροφής είναι απροσδόκητα υψηλό. Επιπλέον, οι επισκέπτες οι οποίοι 

πραγµατοποιούν αγορές τοπικών προϊόντων είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν σε 

σχέση µε εκείνους, οι οποίοι δεν πραγµατοποιούν αγορές τοπικών προϊόντων 

διατροφής. Τέλος, το ύψος των δαπανών για τα τοπικά προϊόντα διατροφής 

εξαρτάται, τόσο από τις αντιλήψεις των επισκεπτών σχετικά µε τα ίδια τα προϊόντα, 

όσο και από το βαθµό ‘εξοικείωσης’ τους µε παραδοσιακά προϊόντα τα οποία 

θεωρούνται τυπικά µιας αγροτικής περιοχής.    

Η παρούσα διατριβή δοµείται σε έξι κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 που 

ακολουθεί το παρόν Εισαγωγικό Κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται η έννοια και το 
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περιεχόµενο του όρου αγροτικός τουρισµός, καθώς και η σηµασία του αγροτικού 

τουρισµού ως µοχλού επίτευξης των στόχων που τίθενται στα πλαίσια των 

σύγχρονων στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Στο 

Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται το πεδίο εµπειρικής έρευνας και τα χρησιµοποιούµενα 

δεδοµένα. Πεδίο εµπειρικής έρευνας αποτελούν δυο αγροτικές και µειονεκτικές 

περιοχές της υπαίθρου και συγκεκριµένα τα Καλάβρυτα (Νοµού Αχαΐας) και ο Νοµός 

Ευρυτανίας. Τα εµπειρικά δεδοµένα αφορούν σε 511 συνολικά ερωτηµατολόγια 

επισκεπτών στις περιοχές αυτές. Στο Κεφάλαιο 4 εξειδικεύεται και αναλύεται το 

πρώτο ερευνητικό ερώτηµα της παρούσας διατριβής. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται 

το θεωρητικό πλαίσιο διερεύνησης της ζήτησης για παροχή υπηρεσιών αγροτικού 

τουρισµού, το προτεινόµενο οικονοµετρικό υπόδειγµα διερεύνησης των παραγόντων 

που προσδιορίζουν τη ζήτηση για αγροτικό τουρισµό, καθώς και τα κύρια 

αποτελέσµατα της πραγµατοποιηθείσας ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο 5 εξειδικεύεται και 

αναλύεται το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα της παρούσας διατριβής. Συγκεκριµένα, 

παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της απόφασης για αγορά τοπικών 

προϊόντων διατροφής, καθώς και του επιπέδου των δαπανών για αγορά προϊόντων 

διατροφής. Επίσης, παρουσιάζονται το χρησιµοποιούµενο οικονοµετρικό υπόδειγµα 

καθώς και τα κύρια συµπεράσµατα της ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση που πραγµατοποιείται στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής, οι επιπτώσεις των αποτελεσµάτων αυτών για τα 

αντίστοιχα µέτρα πολιτικής καθώς και ζητήµατα περαιτέρω έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

 

Το Κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται η 

έννοια και το περιεχόµενο του αγροτικού τουρισµού, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από 

την κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο µέρος 

παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις αγροτικής ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στο ρόλο του αγροτικού τουρισµού ως µέσου επίτευξης των στόχων που 

τίθενται στα πλαίσια των σύγχρονων πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης. Στο τρίτο 

µέρος παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήµατα που αναλύονται στα πλαίσια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής.  

 

2.1. Ο Αγροτικός Τουρισµός   

 

2.1.1. Η έννοια του αγροτικού τουρισµού  

 

Παρά τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού και την αυξανόµενη 

σηµασία που του αποδίδεται, ως µια από τις σηµαντικότερες στρατηγικές ανάπτυξης, 

δεν έχει διαµορφωθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για το περιεχόµενο και τη µορφή 

του αγροτικού τουρισµού. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις η έννοια 

αγροτικός τουρισµός χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε όρους όπως, αγροτουρισµός, 

οικοτουρισµός, πράσινος τουρισµός, ήπιος τουρισµός, εναλλακτικός τουρισµός, κ.α., 

σε µια προσπάθεια να περιγραφούν οι τουριστικές δραστηριότητες που 
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αναπτύσσονται στις αγροτικές περιοχές και την ύπαιθρο (Whelan, 1991). Οι 

εναλλακτικά χρησιµοποιούµενοι αυτοί ορισµοί, ταυτίζουν σε κάποιες περιπτώσεις, 

την τουριστική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο µε συγκεκριµένες ή 

περιορισµένες δραστηριότητες. Αντίθετα, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι ίδιοι όροι 

χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση τοπικής 

ανάπτυξης µε βάση τον τουρισµό και η οποία συνήθως συνδέεται µε τη 

βιώσιµη/αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή σεβασµό στο περιβάλλον και αξιοποίηση του 

ενδογενούς δυναµικού. Αυτό που είναι προφανές ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η 

έννοια και το περιεχόµενο που αποδίδεται µε τον όρο αγροτικός τουρισµός είναι 

ευρύτερη από την έννοια και το περιεχόµενο που αποδίδονται µε τους υπόλοιπους 

όρους.  

 Ο όρος αγροτικός τουρισµός ουσιαστικά περιλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες 

µορφές τουρισµού, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από τους παραπάνω όρους. 

Ωστόσο, ο διαχωρισµός αυτός, σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές τουριστικής 

δραστηριότητας, και πάλι δεν ορίζει επαρκώς την έννοια αγροτικός τουρισµός. 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η 

έννοια αγροτικός τουρισµός είναι σύνθετη στο βαθµό που επιχειρεί να περιγράψει 

σύνθετες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε ένα χώρο – τον αγροτικό χώρο ή 

χώρο της υπαίθρου – που είναι και ο ίδιος δύσκολο να προσδιοριστεί επαρκώς 

(OECD, 1994).  

Η έννοια του αγροτικού χώρου (rural – rurality) αποτελεί εδώ και χρόνια 

αντικείµενο µελέτης ιδιαίτερα στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνιολογίας και της 

ανάπτυξης της υπαίθρου (rural development). Η συζήτηση για τον προσδιορισµό του 

τι είναι αγροτικός χώρος και ποιες περιοχές µπορούν να οριστούν ως αγροτικές 

περιοχές έχει αναδείξει τρία βασικά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία µια περιοχή 
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µπορεί να χαρακτηριστεί ως αγροτική (Lane, 1994). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

1) η πληθυσµιακή πυκνότητα και το µέγεθος των οικισµών, 2) οι χρήσεις γης και ο 

χαρακτήρας της τοπικής οικονοµίας και 3) οι παραδοσιακές κοινωνικές δοµές. 

Ακολουθώντας τους λειτουργικούς ορισµούς που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

ΟΟΣΑ, η έννοια του αγροτικού χώρου συνδέεται µε χαµηλή πληθυσµιακή 

πυκνότητα, ανοικτούς χώρους και µικρού µεγέθους οικισµούς, συνήθως κάτω των 

10.000 κατοίκων. Οι χρήσεις γης έχουν προσδιοριστεί µε βάση την κυρίαρχη θέση 

του πρωτογενή τοµέα στις τοπικές οικονοµίες, ενώ οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να 

είναι ‘παραδοσιακές’ και η επίδραση του παρελθόντος είναι ιδιαίτερα έντονη. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι τοπικές πολιτικές τείνουν προς τη ‘συντήρηση’ παρά τις γρήγορες ή 

ριζικές αλλαγές που µπορεί να παρατηρούνται στην ευρύτερη κοινωνία (OECD, 

1994). 

 Από την άλλη πλευρά, η έννοια αγροτικός τουρισµός είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί µε σαφήνεια δεδοµένου ότι, και το περιεχόµενο της έννοιας τουρισµός 

δεν φαίνεται να αφορά σε ένα κοινά αποδεκτό ορισµό. Ο τουρισµός είναι µια 

πολυδιάστατη κοινωνική δραστηριότητα, η οποία πραγµατοποιείται από εκατοµµύρια 

πρόσωπα τα οποία ταξιδεύουν, είτε στο εξωτερικό, είτε στη χώρα τους και κατά τη 

διάρκεια ενός τέτοιου ταξιδιού λαµβάνουν µέρος σε µια σειρά από δραστηριότητες 

(Sharpley and Sharpley, 1997). Επιπλέον, ο τουρισµός υποστηρίζεται από τις 

λειτουργίες µιας µεγάλης, αλλά κατακερµατισµένης βιοµηχανίας η οποία παρέχει 

στους τουρίστες υποδοµές µετακίνησης, διαµονής, αξιοθέατων, αναψυχής, υπηρεσιών 

πληροφόρησης, ταξιδιωτικών ενθυµίων, κλπ. Με άλλα λόγια, ο τουρισµός είναι µια 

πολυδιάστατη και πολυπρόσωπη δραστηριότητα η οποία αφορά τη ζωή πολλών 

ατόµων, αλλά και σε πολλές οικονοµικές δραστηριότητες (Cooper et al., 1993).  
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Στη βιβλιογραφία καταγράφονται µια σειρά από ορισµούς της έννοιας 

τουρισµός (Nash, 1981; Mathieson and Wall, 1982; Smith, 1989), καθώς επίσης και 

µια σειρά από κατηγοριοποιήσεις των τουριστών (Cohen, 1972; 1974; Lowyck et al., 

1992; Plog, 1977; Smith, 1989). Αυτοί οι διαφορετικοί ορισµοί της έννοιας τουρισµός 

µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε το αν 

αντανακλούν το περιεχόµενο της έννοιας τουρισµός, ως κοινωνική δραστηριότητα 

από τη µια πλευρά, ή το περιεχόµενο της έννοιας τουρισµός ως µια οικονοµική 

δραστηριότητα/βιοµηχανία, από την άλλη (Sharpley and Sharpley, 1997). Οι Burkhart 

and Medlik (1981), χαρακτηρίζουν αυτές τις δυο κατηγορίες ορισµών ως θεωρητικούς 

(conceptual definitions) και τεχνικούς (technical definitions) ορισµούς αντίστοιχα. 

Στην πρώτη περίπτωση, ο στόχος των θεωρητικών ορισµών είναι ο προσδιορισµός 

της φύσης ή του νοήµατος που εµπεριέχει η έννοια τουρισµός. Στη δεύτερη 

περίπτωση, ο στόχος των επιµέρους ορισµών είναι ο διαχωρισµός µεταξύ των 

διαφορετικών τύπων τουριστών και τουριστικών δραστηριοτήτων, ο οποίος µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για στατιστικούς λόγους.  

Οι θεωρητικοί ορισµοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο άτοµο ως τουρίστα. Ο 

Nash (1981) ορίζει τον τουρισµό, ως τη δραστηριότητα η οποία πραγµατοποιείται 

από ‘ένα άτοµο που ταξιδεύει κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του’.  Άλλοι 

ορισµοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στα κίνητρα τα οποία, ωθούν τα άτοµα να 

ταξιδεύουν, όπως για παράδειγµα, την ανάγκη των ατόµων να αποδράσουν ή να 

ξεφύγουν για λίγο από την καθηµερινότητα και τις συνηθισµένες τους υποχρεώσεις. 

Αυτή η ανάγκη θεωρούν ότι συνοδεύεται από ένα ταξίδι και τη διαµονή σε ένα µέρος 

το οποίο δεν σχετίζεται µε το χώρο µόνιµης διαµονής ή εργασίας του ατόµου (Urry, 

1990). Τυπικά, οι θεωρητικοί ορισµοί τείνουν να υπογραµµίζουν την έννοια και το 

σκοπό του τουρισµού, δίνοντας έµφαση στο ίδιο το άτοµο το οποίο συµµετέχει σε 
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αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια αγροτικός τουρισµός µπορεί να οριστεί ως ‘η 

πνευµατική κατάσταση, κατά την οποία οι τουρίστες αναζητούν ενεργά µια εµπειρία 

την οποία θα απολαύσουν στον ελεύθερο χρόνο τους και η οποία θα λάβει χώρα στην 

ύπαιθρο’ (Sharpley and Sharpley, 1997: 7). 

 Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικοί ορισµοί της έννοιας τουρισµός 

αντικατοπτρίζουν και αφορούν σε µια σειρά από κριτήρια τα οποία είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν, προκειµένου να ορίσουµε και να µετρήσουµε τον τουρισµό. 

Σύµφωνα µε τον Murphy (1985), ένας από τους πλέον αποδεκτούς και ευρέως 

χρησιµοποιούµενους ορισµούς είναι αυτός που διαµορφώθηκε στο Συνέδριο των 

Ηνωµένων Εθνών για το Ταξίδι και τον Τουρισµό (1963) και ο οποίος αργότερα 

υιοθετήθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (World Tourism 

Organization, WTO). Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, επισκέπτης είναι: 

κάθε άτοµο που επισκέπτεται µια χώρα άλλη από αυτή στην οποία βρίσκεται η 

περιοχή της µόνιµης κατοικίας του και για οποιονδήποτε λόγο πέρα από 

επαγγελµατικά αµειβόµενες δραστηριότητες  

 

και ο όρος επισκέπτης αφορά, είτε σε ένα τουρίστα του οποίου η επίσκεψη 

περιλαµβάνει και διανυκτέρευση, είτε σε έναν εκδροµέα ο οποίος πραγµατοποιεί 

ηµερήσια επίσκεψη. Ο ορισµός αυτός χαρακτηρίζεται από ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα που σχετίζεται µε το γεγονός ότι αποκλείει τον εγχώριο τουρισµό ο 

οποίος αποτελεί, για τις περισσότερες χώρες, το µεγαλύτερο τµήµα των επισκεπτών 

στις αγροτικές περιοχές. Καταλληλότερος τεχνικός ορισµός του τουρισµού θεωρείται 

αυτός, ο οποίος προτείνεται από την Τουριστική Εταιρεία της Βρετανίας (Tourism 

Society in Britain), σύµφωνα µε τον οποίο:  

Τουρισµός είναι η προσωρινή, βραχυχρόνια µετακίνηση των ατόµων σε 

προορισµούς εκτός των περιοχών στις οποίες συνήθως ζουν και εργάζονται και 

σε δραστηριότητες οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια παραµονής 
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τους σε αυτούς τους περιορισµούς. Ο τουρισµός περιλαµβάνει µετακινήσεις για 

όλους τους πιθανούς λόγους καθώς επίσης και µετακινήσεις που είναι ηµερήσιες 

αλλά και εκδροµές µε διαµονή.  

 

Ο παραπάνω ορισµός µε τη σειρά του είναι επίσης πολύπλοκος, καθώς 

περιλαµβάνει περισσότερα κίνητρα ταξιδιού και δραστηριότητες από αυτά που 

παραδοσιακά θεωρούνται ως αντικείµενο ενός τουριστικού ταξιδιού. Με άλλα λόγια, 

ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει, όχι µόνο το σύνολο των µορφών διακοπών που θα 

µπορούσαν να οριστούν, αλλά επίσης περιλαµβάνει και επαγγελµατικά ταξίδια, 

δραστηριότητες αναψυχής και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και µια σειρά άλλων 

λόγων οι οποίοι αφορούν σε ταξίδια και οι οποίοι συνήθως δεν συνδέονται µε τον 

τουρισµό.  

Παρά τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι διαφορετικοί ορισµοί, τα δυο 

κύρια χαρακτηριστικά του τουρισµού είναι: η µετακίνηση µακριά από τον τόπο 

διαµονής και εργασίας και η βραχυχρόνια διαµονή σε ένα προορισµό (η διαµονή δεν 

αφορά οπωσδήποτε και σε διανυκτέρευση). Στη βάση αυτών των δυο 

χαρακτηριστικών ο αριθµός των δραστηριοτήτων οι οποίες θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως τουρισµός είναι πολύ µεγάλος. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται 

τέσσερις κύριες κατηγορίες – τύποι τουριστικών ταξιδιών οι οποίες χρησιµοποιούνται 

για λόγους εµπειρικής ανάλυσης και διερεύνησης (Sharpley and Sharpley, 1997): 

1. ∆ιακοπές, συµπεριλαµβανοµένων και των κύριων διακοπών, αλλά και 

δευτερευόντων διακοπών, καθώς επίσης και µικρά διαλείµµατα και ηµερήσιες 

εκδροµές.  

2. Επαγγελµατικά ταξίδια µε εξαίρεση τη µόνιµη µετακίνηση, διαµονή και 

αµοιβή στον τουριστικό προορισµό.  

3. Επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς.  
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4. Άλλα ταξίδια, συµπεριλαµβανοµένων των µετακινήσεων για εκπαίδευση, 

αθλητικές δραστηριότητες, λόγους υγείας και θρησκευτικούς λόγους.  

 

2.1.2. Το περιεχόµενο του όρου αγροτικός τουρισµός  

 

Μεταφέροντας τις παραπάνω κύριες µορφές τουρισµού στον τουρισµό που αφορά τις 

αγροτικές περιοχές και την ύπαιθρο γίνεται αντιληπτό ότι, ο αγροτικός τουρισµός 

τουλάχιστον σε ότι αφορά τις δραστηριότητες τις οποίες περιλαµβάνει, είναι µια πολύ 

ευρύτερη έννοια. Το 1986, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όρισε τον 

αγροτικό τουρισµό ως µια έννοια, η οποία αφορά ‘όχι µόνο τον τουρισµό στις 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις ή τον αγροτουρισµό […] αλλά όλες τις τουριστικές 

δραστηριότητες οι οποίες λαµβάνουν χώρα στις αγροτικές περιοχές’.   

Η καταγραφή του συνόλου των τουριστικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν 

χώρα στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί 

εύκολα. Μια ενδεικτική λίστα τέτοιων δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον Thibal 

(1988) θα περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως: 1) Περιήγηση (touring) (περίπατοι, 

ιππασία, ποδηλασία, περιηγήσεις µε οχήµατα, κλπ.), 2) ∆ραστηριότητες σχετικές µε 

το νερό (water-related activities) (ψάρεµα, κολύµπι, ιστιοπλοΐα, κανό, ράφτινγκ, 

κλπ.), 3) ∆ραστηριότητες σχετικές µε τον αέρα (aerial activities) (βόλτες µε µικρά 

αεροσκάφη, αερόστατα, κλπ.), 4) Άλλες υπαίθριες και αθλητικές δραστηριότητες 

(activities on dry land and sporting activities) (τένις, γκολφ, αναρρίχηση, κλπ), 5) 

∆ραστηριότητες ανακάλυψης (discovery-type activities) (επισκέψεις σε τοπικές 

βιοµηχανικές ή αγροτικές επιχειρήσεις ή παραδοσιακές επιχειρήσεις χειροτεχνίας), 6) 

Πολιτισµικές δραστηριότητες (cultural activities) (επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους, σεµινάρια χειροτεχνίας, παραδοσιακά γκρουπ, διαδροµές πολιτισµού και 
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γαστρονοµίας, κλπ) και 7) ∆ραστηριότητες σχετικές µε την υγεία (health-related 

activities) (γυµναστική, κέντρα υγείας κλπ).  

 Από τα παραπάνω είναι προφανές, ότι µια σειρά από τουριστικά προϊόντα και 

µορφές τουριστικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να διακριθούν και να ενταχθούν κάτω 

από την ευρεία έννοια του αγροτικού τουρισµού. Όπως προαναφέρθηκε, οι όροι 

‘τουρισµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων’ (farm tourism), ‘αγροτουρισµός’ 

(agritourism), ‘πράσινος τουρισµός’ (green tourism) και ‘οικοτουρισµός’ 

(ecotourism) είναι έννοιες, οι οποίες συχνά χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν 

δραστηριότητες που σχετίζονται, αλλά οι οποίες δεν µπορούν να εξισωθούν, µε την 

ευρύτερη έννοια αγροτικός τουρισµός.  

 Ο όρος τουρισµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων αφορά, σύµφωνα µε τους 

Jansen-Verbeke and Nijmegen (1990), όλες τις µορφές του τουρισµού οι οποίες 

συνδέονται άµεσα µε µια αγροτική εκµετάλλευση και περιλαµβάνουν τη διαµονή σε 

µια φάρµα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, γεύµατα, δραστηριότητες αναψυχής καθώς και 

την πώληση αγροτικών προϊόντων και χειροτεχνηµάτων. Ο όρος αγροτουρισµός 

χρησιµοποιείται επίσης συχνά για να περιγράψει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες 

που λαµβάνουν χώρα στις αγροτικές περιοχές. Σύµφωνα µε τους Jansen-Verbeke and 

Nijmegen (1990), η έννοια αυτή συνήθως αφορά σε τουριστικά προϊόντα, τα οποία 

συνδέονται άµεσα µε το αγροτικό περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και τη 

διαµονή σε µια αγροτική περιοχή. Εποµένως και η έννοια του αγροτουρισµού αφορά 

σε τουρισµό, ο οποίος συνδέεται µε τον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής. Με αυτή 

την έννοια, ο τουρισµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων αποτελεί τµήµα, συνθετικό 

µέρος του αγροτουρισµού. Ωστόσο, ο αγροτουρισµός είναι ευρύτερη έννοια η οποία 

συνδέεται και µε παραδοσιακά φεστιβάλ, επισκέψεις σε τοπικά µουσεία, επιδείξεις 

χειροτεχνηµάτων και άλλες πολιτισµικές δραστηριότητες.  
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Ο όρος πράσινος τουρισµός συνήθως χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον 

τουρισµό της υπαίθρου, δηλαδή τον τουρισµό των περιοχών που διαθέτουν 

‘πράσινο’. Ωστόσο, η έννοια αυτή χρησιµοποιείται για το σύνολο των τουριστικών 

δραστηριοτήτων που θεωρούνται φιλικές προς το περιβάλλον και βρίσκονται σε 

αντιδιαστολή µε τη παραδοσιακή µορφή του µαζικού τουρισµού. Για να περιγράψουν 

αυτή τη µορφή τουρισµού χρησιµοποιούνται συχνά και οι όροι ‘εναλλακτικός’, 

‘υπεύθυνος’, ‘ήπιος’, ‘καλός’ ή ‘νέος’ τουρισµός (Wood and House, 1991; Poon, 

1993). Ο όρος πράσινος τουρισµός, αφορά ουσιαστικά σε µια µορφή τουριστικής 

ανάπτυξης, η οποία θα βασίζεται και θα υποστηρίζει µια σχέση συµβίωσης µε το 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα αναπτύσσεται (Budowski, 1976). Η 

ανάγκη για ανάπτυξη τέτοιας µορφής τουρισµού φαίνεται να ακολουθεί τη 

συνειδητοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει ο µαζικός τουρισµός στο 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον των περιοχών.  

 Ο οικοτουρισµός από την άλλη πλευρά αναγνωρίζεται σαν µια µορφή 

τουριστικής ανάπτυξης, η οποία θα µπορεί µε τον καλύτερο τρόπο να ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και του τουρισµού µε τις 

διαδικασίες διαχείρισης των πόρων και των προστατευόµενων περιοχών σε κάθε 

χώρα (Hvenegaard, 1994). Ο οικοτουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού στη φύση, η 

οποία προωθεί ενεργά τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών και 

είναι άµεσα ευεργετική για την τοπική κοινωνία και τον τοπικό πολιτισµό. Ο 

οικοτουρισµός παρέχει στους τουρίστες µια εκπαιδευτική εµπειρία, αποτελεί δηλαδή 

µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού, ο οποίος έµµεσα βασίζεται στην ύπαρξη ενός 

αγροτικού περιβάλλοντος (Cater and Lowman, 1994). Με αυτή την έννοια ο 

οικοτουρισµός είναι τµήµα, συνθετικό µέρος του αγροτικού τουρισµού, αλλά ο 

αγροτικός τουρισµός δεν αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητες οικοτουρισµού.  

 16



 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η έννοια αγροτικός τουρισµός περιλαµβάνει 

µια σειρά από εξειδικευµένες µορφές τουρισµού, οι οποίες συνδέονται και αφορούν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του αγροτικού περιβάλλοντος το οποίο αναλύεται 

κάθε φορά. Εποµένως, µια σειρά από θεωρητικούς και τεχνικούς ορισµούς της 

έννοιας αγροτικός τουρισµός είναι δυνατό να προκύψουν κάθε φορά, ενώ το φάσµα 

των δραστηριοτήτων που θα αφορούν αυτοί οι επιµέρους ορισµοί είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί και να περιοριστεί µόνο αν συνδεθεί µε µια συγκεκριµένη τοποθεσία.  

 Η µεγάλη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο 

συνοδεύεται σταδιακά και από την ανάπτυξη των προσφερόµενων υπηρεσιών και 

δυνατοτήτων αναψυχής στην ύπαιθρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι προσφερόµενες 

δυνατότητες αναψυχής εξελίσσονται και αναδιαρθρώνονται καλύπτοντας νέες 

καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπα (Roberts and Hall, 2001). Αρχικά 

εµφανίστηκαν στην ύπαιθρο δραστηριότητες αναψυχής που θα χαρακτηρίζονταν ως 

περισσότερο ‘παραδοσιακές’ µε την έννοια ότι, ήταν ιδιαίτερα συνδεδεµένες µε το 

χαρακτήρα και την πολιτισµική ταυτότητα του τόπου και της συγκεκριµένης περιοχής 

όπου αναπτύσσονταν, διαφέροντας σηµαντικά από τις αντίστοιχες προσφερόµενες 

δραστηριότητες που αναπτύσσονταν σε αστικές τουριστικές περιοχές. Οι 

‘παραδοσιακές’ αυτές δραστηριότητες αναψυχής, όπως για παράδειγµα το περπάτηµα 

στην ύπαιθρο, το ψάρεµα, οι επισκέψεις σε αγροκτήµατα, κ.α., συνδέονται άµεσα µε 

την χαλάρωση και την ξεκούραση των επισκεπτών, είναι περισσότερο παθητικές, 

συνήθως άµεσα συνδεδεµένες µε τη νοσταλγία µιας άλλης εποχής και σαφώς 

διαφοροποιηµένες από την καθηµερινότητα του αστικού τρόπου ζωής και τους 

γρήγορους ρυθµούς που τον συνοδεύουν.  

Παρά το γεγονός, ότι όλες αυτές οι ‘παραδοσιακές’ δραστηριότητες αναψυχής 

εξακολουθούν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται συνεχώς, κατά την τελευταία 

 17



δεκαπενταετία κυρίως, έχουν αναπτυχθεί και πολλές άλλες ‘νέες’ δραστηριότητες που 

είναι περισσότερο δυναµικές και ενεργητικές, αναδεικνύοντας σύγχρονες τάσεις και 

ένα νέο τρόπο ζωής, προσδίδοντας κύρος και γόητρο και σε αρκετές περιπτώσεις 

συνδεδεµένες µε την τεχνολογική πρόοδο και τις τεχνολογικές εξελίξεις της 

σύγχρονης εποχής (Roberts and Hall, 2001). Τέτοιες δραστηριότητες είναι, για 

παράδειγµα, η οδήγηση εκτός δρόµου, τα παιχνίδια επιβίωσης στην ύπαιθρο, σκι 

βουνού, µηχανοκίνηση στο χιόνι, κ.ά. Στον παρακάτω Πίνακα 2.1, παρουσιάζονται οι 

κύριες µορφές ‘παραδοσιακών’ και ‘νέων’ δραστηριοτήτων καθώς και τα 

χαρακτηριστικά που τις προσδιορίζουν έτσι όπως περιγράφονται από τον Butler 

(1998: 214-216).  

Ουσιαστικά, ενώ οι περισσότερο ‘παραδοσιακές’ δραστηριότητες αναψυχής 

συµβολίζουν την απόδραση από τη σύγχρονη αστική πραγµατικότητα σε ένα χώρο – 

τον αγροτικό χώρο – σχεδόν ειδυλλιακό, οι ‘νέες’ δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν 

τη µεταφορά και επιβολή των αστικών αξιών, του αστικού τρόπου ζωής και 

προτύπων στην ύπαιθρο (Butler, 1998). ∆ηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις, η έννοια 

του χώρου και της πολιτισµικής του ταυτότητας φαίνεται σχεδόν ανύπαρκτη ή 

τουλάχιστον λιγότερο σηµαντική. Ο Butler (1998), αναφέρεται σε µια σειρά από 

παράγοντες που οδήγησαν στην αναδιάρθρωση και την εξέλιξη των προσφερόµενων 

δραστηριοτήτων αναψυχής στην ύπαιθρο. Ανάµεσα σε αυτούς τους παράγοντες ο 

Butler (1998) ξεχωρίζει: 1) τη σηµαντική αύξηση στο επίπεδο συµµετοχής των 

ατόµων σε δραστηριότητες αναψυχής, 2) τις σηµαντικές αλλαγές στη γεωργία, 3) το 

ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας στη διαµόρφωση προτύπων 

και εικόνων (images) σχετικά µε την αναψυχή στην ύπαιθρο, 4) τις σηµαντικές 

αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών, 5) τις επιδράσεις από µια σειρά νέων 

τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτοµιών που έκαναν περισσότερο προσιτές τις τιµές 
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του εξοπλισµού για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, π.χ. σκι βουνού, και 6) την 

αυξηµένη κινητικότητα και πρόσβαση σε αποµονωµένες και περιθωριοποιηµένες 

περιοχές.  

 

Πίνακας 2.1. Οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο και τα χαρακτηριστικά τους  

Τύποι δραστηριοτήτων 

  Παραδοσιακές δραστηριότητες                         Νέες δραστηριότητες 

 Περπάτηµα  Σκι βουνού 

 Επίσκεψη σε ιστορικά µνηµεία   Μηχανοκίνηση στο χιόνι 

 Πικνίκ   Ποδήλατο βουνού  

 Μελέτη της φύσης   Οδήγηση εκτός δρόµου 

 Φωτογραφία   Παιχνίδια προσανατολισµού  

 Επίσκεψη σε αξιοθέατα   Παιχνίδια επιβίωσης  

 Ψάρεµα   Αθλητικές δραστηριότητες αντοχής  

 Επίσκεψη σε αγροκτήµατα   Ανεµόπτερα,  παραπέντε, κλπ.   

Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων 

 Χαλάρωση   Πρόκληση  

 Οικογενειακές εκδροµές   Ατοµικότητα  

 Μη-ανταγωνιστικές από άποψη 

κύρους και γοήτρου  

 Ανταγωνιστικές από άποψη κύρους 

και γοήτρου  

 Παθητικές   Ενεργητικές  

 Μη-µηχανοποιηµένες   Μηχανοποιηµένες  

 Αγροτικό τοπίο ως κυρίαρχο   Αγροτικό τοπίο ως συµπληρωµατικό  

 Χαµηλό κόστος   Υψηλό κόστος  

 Χαµηλή εισροή χρηµάτων στην 

ύπαιθρο  

 Υψηλή εισροή χρηµάτων στην 

ύπαιθρο  

 Χαµηλή τεχνολογική ανάπτυξη   Υψηλή τεχνολογική ανάπτυξη  

 Μη-αστική   Έντονα αστική  

 Χαµηλές απαιτήσεις σε 

ικανότητες και εξειδικευµένη 

εκπαίδευση  

 Υψηλές απαιτήσεις σε ικανότητες και 

εξειδικευµένη εκπαίδευση  

Πηγή: Butler, 1998: 214-216.  
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 Η διάκριση ανάµεσα σε ‘παραδοσιακές’ και ‘νέες’ προσφερόµενες 

δραστηριότητες αναψυχής, αντιπροσωπεύει την παρατηρούµενη µετάβαση από µια 

περισσότερο ενεργητική (παραγωγή), σε µια κύρια παθητική (κατανάλωση) 

αντιµετώπιση της υπαίθρου και του ρόλου της (Roberts and Hall, 2001). Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Roberts and Hall (2001), η παρατήρηση αυτή θα 

µπορούσε επιφανειακά να θεωρηθεί ότι έρχεται σε σύγκρουση µε αυτά που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ως κύρια συστατικά στοιχεία του αγροτικού 

τουρισµού και της αναψυχής στην ύπαιθρο. Συγκεκριµένα, ο αγροτικός τουρισµός 

αφορά (i) σε ένα ‘παραδοσιακό’ (παθητικό) πλαίσιο αναψυχής, το οποίο 

συγκεντρώνει τα αντίθετα, από τον αστικό χώρο, στοιχεία της ηρεµίας, της 

αγροτικότητας, της γαλήνης, του ανοικτού χώρου, κλπ., και (ii) σε ένα ‘σύγχρονο’ 

(ενεργητικό) πλαίσιο κατανάλωσης, όπου το αγροτικό περιβάλλον δεν είναι παρά ο 

χώρος – το ευρύτερο πλαίσιο – πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων, οι οποίες 

προκύπτουν από, αστικά επιβαλλόµενα πρότυπα κοινωνικού status, αξιών και 

συνειδητοποίησης. Ωστόσο, οι Roberts and Hall (2001), τονίζουν ότι η αυξανόµενη 

ζήτηση για δραστηριότητες αναψυχής στον αγροτικό χώρο ξεπερνά  τα ‘χειροπιαστά’ 

(tangible) χαρακτηριστικά και ποιοτικά στοιχεία της υπαίθρου, όπως ο ανοικτός 

χώρος, η γαλήνη και ο καθαρός αέρας, και ουσιαστικά αφορά κάτι ιδιαίτερα 

ξεχωριστό για τους επισκέπτες αυτών των περιοχών. Αυτή η αφηρηµένη έννοια  της 

‘ξεχωριστής’, ‘ιδιαίτερης’ και ‘µοναδικής’ εµπειρίας για κάθε επισκέπτη αφορά 

ουσιαστικά, στον κοινωνικό προσδιορισµό της έννοιας αγροτικός τουρισµός, 

ανάλογα µε αυτό που τα ίδια τα άτοµα αντιλαµβάνονται ως ‘αγροτικό’ κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής τους σε µια περιοχή (Halfacree, 1993; Cloke, 1992; Squire, 

1994; Kneafsey, 2001).  
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Η ύπαιθρος αναγνωρίζεται πλέον, ως αγαθό (ή πόρος µε άµεση συµµετοχή 

στη παραγωγή αγαθών) από τη µια πλευρά και ως ένα σύνολο 

εµπορευµατοποιήσιµων συµβόλων που µπορούν να συνδεθούν µε συγκεκριµένους 

τόπους, τοπικές ιδιαιτερότητες, ανθρώπους, προϊόντα και τρόπους ζωής,  από την 

άλλη (Kneafsey, 2001). Το πόσο εύκολα ή λιγότερο ανατρεπτικά, µπορούν να 

ενσωµατωθούν τέτοιες ‘νέες’ δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο, είναι περισσότερο 

θέµα ουσιαστικής και ποιοτικής διαχείρισης των προσφερόµενων πόρων και 

δραστηριοτήτων και όχι θέµα σύγκρουσης ανάµεσα σε ‘παραδοσιακές’ και 

‘σύγχρονες’ αξίες και πρότυπα. 

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται περισσότερο ολοκληρωµένος ένας ορισµός 

για το τι είναι αγροτικός τουρισµός, που θα δίνει έµφαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

και όχι τόσο σε ποσοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε το τι είναι αγροτικός χώρος, 

ποιες δραστηριότητες αναψυχής είναι αγροτουριστικές ή όχι κλπ. Στην Ελλάδα, ένας 

τέτοιος ορισµός δόθηκε πρόσφατα από την Αγροτουριστική Α.Ε.1, έτσι ο Αγροτικός 

Τουρισµός είναι: 

 «µια ήπια µορφή βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας 

στον αγροτικό χώρο, η οποία έχει ως στόχους: 

 Να συµβάλλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, 

τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα 

και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισµικά στοιχεία και τα 

αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού. 

                                                 
1 Η Αγροτουριστική Α.Ε ιδρύθηκε το 2001 και λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία δηµοσίου 
συµφέροντος µε βασικό µέτοχο την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Η Αγροτουριστική Α.Ε 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισµού και είναι ο επίσηµος, πλέον φορέας στην Ελλάδα για την 
προώθηση, οργάνωση και ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού. Συνεργάζεται µε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και βασικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, µεταξύ άλλων,  είναι η Χάρτα 
Αγροτουρισµού, η Ιντερνετική Πύλη Αγροτουρισµού, η καθιέρωση του Σήµατος Ποιότητας 
Αγροτουρισµού και η προβολή της Ελλάδας ως προορισµού Αγροτικού Τουρισµού στη διεθνή, 
Ευρωπαική και Ελληνική τουριστική αγορά. 
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 Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή µε τη φύση. καθώς και µε τις 

δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες θα µπορεί να συµµετέχει, 

να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης 

και της ανακάλυψης. 

 Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισµικές και αναπτυξιακές 

δυνάµεις του τόπου, συµβάλλοντας έτσι στην βιώσιµη 

περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού 

χώρου». 

Ιδιαίτερη έµφαση στα πλαίσια του παραπάνω ορισµού, όπως είναι φανερό, 

δίνεται στη σηµασία του αγροτικού τουρισµού ως βασικού αναπτυξιακού εργαλείου, 

που ωστόσο, αποδίδει µεγάλη σηµασία στην διατήρηση και την ανάδειξη της  

ιδιαίτερης ταυτότητας ενός τόπου. Η ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου, αποτελεί 

κεντρικό χαρακτηριστικό σε αυτή τη µορφή τουριστικής ανάπτυξης και σε πολλές 

περιπτώσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µιας περιοχής, είναι τα χαρακτηριστικά 

εκείνα, που στηρίζονται στην διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων 

της (Ray, 1998; Ray, 2002).  

Επίσης, είναι φανερό από τον παραπάνω ορισµό, ότι ο αγροτικός τουρισµός 

αποτελεί για τον επισκέπτη µια κοινωνική διαδικασία που προωθεί µια µορφή 

ταξιδιού µε σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον και την πολιτισµική παράδοση και 

κληρονοµιά, βασισµένη στη γνωριµία του µε την τοπική κουλτούρα, ιστορία και 

καθηµερινότητα. Ο αγροτικός τουρισµός αποτελεί µια συνολική εµπειρία, κατά την 

οποία ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή µε τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής 

που επισκέπτεται και συνδυάζει την αναψυχή µε την ενηµέρωση και την 

ευαισθητοποίηση για κοινωνικά, ιστορικά περιβαλλοντικά και άλλα θέµατα της 

εκάστοτε περιοχής.  
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Επιπλέον, ο αγροτικός τουρισµός, όπως είναι φανερό από τον παραπάνω 

ορισµό αφορά σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων που 

καταναλώνονται από τον επισκέπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε µια 

περιοχή. Έτσι , αποτελεί µια οικονοµική δραστηριότητα στην ύπαιθρο, η οποία έχει 

τη δυνατότητα να κινητοποιήσει µια σειρά από διαφορετικές επιχειρήσεις σε τοπικό 

επίπεδο, δίνοντας µεγάλη ώθηση στην τοπική ανάπτυξη, στηρίζοντας τα τοπικά 

εισοδήµατα και δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση του 

πληθυσµού στις περιοχές όπου αναπτύσσεται (EC, 1999).   

 

2.2. Η σηµασία και ο ρόλος του αγροτικού τουρισµού  

 

2.2.1. Σύγχρονες τάσεις αγροτικής ανάπτυξης  

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και µε ορόσηµο το καταλυτικό κείµενο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Το µέλλον της αγροτικής κοινωνίας», αναδεικνύεται έντονα 

η άποψη ότι η αγροτική κοινωνία – κοινωνία της υπαίθρου – θα πρέπει να διατηρηθεί 

ως ένα ‘ζωντανό’ κοµµάτι της Ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονοµίας στο σύνολό της, 

συµβάλλοντας από την πλευρά της, σε ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης στην 

Ευρώπη. Οι βασικές κατευθύνσεις, έτσι όπως αυτές ορίστηκαν στο κείµενο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδήγησαν στον επαναπροσδιορισµό του ρόλου της υπαίθρου 

αναφορικά µε το εύρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών δοµών που 

θα πρέπει να προβληθούν και να ενισχυθούν, πέρα από τη γεωργία και τις υπόλοιπες 

παραδοσιακές δραστηριότητες, που σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν µέχρι και 

σήµερα την οικονοµική βάση πολλών αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.  
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Οι αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να ορίζονται πλέον, ως τοπικές – χωρικές 

οντότητες µε συνοχή, των οποίων ωστόσο η οικονοµική και κοινωνική δοµή 

χαρακτηρίζεται από διαφοροποιηµένες οικονοµικές δραστηριότητες. Τέτοιες τοπικές 

– χωρικές οντότητες περιλαµβάνουν όχι µόνο µικρές κοινότητες (χωριά), αλλά ακόµα 

και µικρές πόλεις – κωµοπόλεις και µικρά περιφερειακά αστικοποιηµένα κέντρα που 

αποτελούν πόλους ανάπτυξης στην ύπαιθρο (Terluin, 2001).  

Στα πλαίσια ενός έντονα ανταγωνιστικού οικονοµικού περιβάλλοντος και της 

µετάβασης σε µια ενιαία αγορά παγκοσµίως, προβλήθηκε ακόµα πιο επιτακτική η 

ανάγκη για µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, µε στόχο την ανάπτυξη 

πετυχηµένων, οικονοµικά και κοινωνικά ‘ζωντανών’, περιφερειών στην Ευρώπη. Η 

ανάγκη για τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων αποτέλεσε και αποτελεί 

δέσµευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έτσι όπως εκφράζεται σε µια σειρά από 

ευρωπαϊκά κείµενα και πρωτοβουλίες. Η Συνθήκη του Μάαστριχ (1993), ενδυνάµωσε 

τη δέσµευση αυτή, ενώ παράλληλα αποτέλεσε και το πλαίσιο για περαιτέρω 

παρεµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Συµβούλιο 

Υπουργών Γεωργίας το 1997, αναγνωρίζεται ότι «η διατήρηση ενός ‘ζωντανού’ 

αγροτικού οικοδοµήµατος, το οποίο θα αντανακλά το πρότυπο της Ευρωπαϊκής 

κοινωνίας, είναι ο βασικός στόχος».  

Σήµερα, αποτελεί πλέον κοινό τόπο η διαπίστωση ότι, η νέα αγροτική 

πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη της δυο 

βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή αφορά στην αποµάκρυνση από την τοµεακή λογική του 

παρελθόντος, όπου κάθε µέτρο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός µόνο τοµέα, και 

κυρίως αυτού της γεωργίας. Πλέον, ο στόχος κάθε πρωτοβουλίας και µέτρου θα 

πρέπει να αφορά στο σύνολο του αγροτικού χώρου. Έτσι, νέες ανάγκες θα πρέπει να 

καλυφθούν, όπως για παράδειγµα, η διατήρηση του αγροτικού τοπίου, η 
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περιβαλλοντική προστασία των αγροτικών περιοχών και η διατήρηση της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς της υπαίθρου. Η δεύτερη αρχή, που διέπει την 

αναµόρφωση των αγροτικών πολιτικών αφορά στη µετάβαση από τη λογική των 

επιδοτήσεων ενός φθίνοντα παραγωγικού τοµέα, σε νέα επενδυτικά εργαλεία που θα 

δίνουν έµφαση στην ανάδειξη των τοπικών – περιφερειακών συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων πάνω στα οποία θα πρέπει να οικοδοµηθεί η σύγχρονη αγροτική 

οικονοµία.  

Η έντονα χωρική πλέον, διάσταση κάθε αναπτυξιακής πολιτικής για την 

ύπαιθρο µε έµφαση στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε 

περιφέρειας σχετίζεται, έστω και σιωπηρά, µε σηµαντικές οικονοµικές θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990. Ο Paul Krugman (1991), θεµελιώνοντας 

αυτό που καθιερώθηκε ως η ‘νέα οικονοµική γεωγραφία’, ανέδειξε τη δυναµική της 

έννοιας περιφέρεια – τόπος, µέσα από το πρίσµα της ανάπτυξης των συναλλαγών και 

του διεθνούς εµπορίου σε ένα έντονα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Ο χώρος και η 

χωροθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τον Krugman (1991), 

αποτελούν βασικές επεξηγηµατικές µεταβλητές της διάρθρωσης του παγκόσµιου 

εµπορίου και η θεωρία του διεθνούς εµπορίου θα πρέπει να δίνει έµφαση πλέον στην 

έννοια του χώρου. Την ίδια περίοδο, σηµαντική ήταν η επίδραση του Porter (1990), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει να επενδύει σε νέες µορφές 

οικονοµικής δραστηριότητας και σε νέες πηγές συγκριτικού πλεονεκτήµατος, 

αποφεύγοντας να διατηρεί και να προστατεύει συγκριτικά πλεονεκτήµατα που µπορεί 

να αναδείχθηκαν στο παρελθόν αλλά, πλέον, αποτελούν αναχρονιστικές και 

ζηµιογόνες δραστηριότητες µε βάση τον παγκόσµιο ανταγωνισµό. 

Παρά τις διαφορές των παραπάνω δυο προσεγγίσεων, αυτό που προκύπτει ως 

κοινή συνισταµένη είναι η ανάδειξη του τόπου και της περιφέρειας, όχι ως απλά του 
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φυσικού χώρου, στον οποίο λαµβάνει χώρα µια οικονοµική δραστηριότητα, αλλά ως 

συστατικού στοιχείου της οικονοµικής ανάπτυξης. Η κοινή αυτή συνισταµένη 

παρατηρείται, ιδιαίτερα έντονα αναπτυγµένη, τόσο στη νέα αγροτική πολιτική, όσο 

και στις περιφερειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Η επικρατούσα πλέον άποψη ότι, η αγροτική ανάπτυξη θα αφορά κύρια στην 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και όχι αποκλειστικά, στην ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τοµέα δε σηµαίνει ότι, ο ‘παραδοσιακός’ αγροτικός τοµέας δεν θα 

συνεχίσει να αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα των αγροτικών 

περιοχών. Η παρούσα άποψη υποδηλώνει την ανάγκη για µια νέα αναπτυξιακή 

διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιείται, οργανώνεται και υποστηρίζεται σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δίνοντας έµφαση στην τοπική διαφορετικότητα, την 

ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα κάθε τόπου, τα τοπικά δίκτυα και τη συµµετοχή σε 

νέες παραγωγικές διαδικασίες και νέες καταναλωτικές συνήθειες. Η έντονη 

διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, η πολυµορφία του αγροτικού 

τοπίου και η πλούσια πολιτισµική κληρονοµιά πολλών αγροτικών περιοχών, 

αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της σύγχρονης Ευρώπης και την προσδιορίζουν σε 

σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο (EC, 2000). Στοιχεία όπως το αγροτικό τοπίο, το 

φυσικό περιβάλλον και η τοπική παράδοση της υπαίθρου, αναγνωρίζονται πλέον και 

εκτιµώνται ως πολύτιµο κεφάλαιο, όχι µόνο από τους κατοίκους των αγροτικών 

περιοχών, αλλά από το σύνολο της κοινωνίας. Η αναγνώριση αυτή δηµιούργησε µια 

νέα δυναµική για πολλές αγροτικές περιοχές, αναδεικνύοντας νέες αναπτυξιακές 

ευκαιρίες, που σχετίζονται κύρια µε την παροχή υπηρεσιών, την δηµιουργία µικρο-

µεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων, τα τοπικά προϊόντα, τον τουρισµό, κ.α.  

Ωστόσο, την ίδια στιγµή πολλές αγροτικές περιοχές συνεχίζουν να 

αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα αφού, σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζονται ως 
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αποτελούµενες από εύθραυστες οικονοµικές και κοινωνικές δοµές που δεν είναι 

εύκολο να προσαρµοστούν σε αυτό που θα ονοµάζαµε ‘νέα οικονοµία της υπαίθρου’. 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρούνται, ως βασικά χαρακτηριστικά των 

αγροτικών περιοχών στοιχεία, υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης, τα 

οποία είναι συνήθως υψηλότερα από τους αντίστοιχους εθνικούς µέσους όρους. Η 

µεγάλη τεχνική πρόοδος που επήλθε στη γεωργία σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη 

απελευθέρωση των αγορών για αγροτικά προϊόντα, είχε σαν αποτέλεσµα τη συνεχή 

µείωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στο σύνολο της Ευρώπης των 15 κρατών-

µελών, µε αποτέλεσµα τα παρατηρούµενα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα χαµηλά 

εισοδήµατα και τα συνεχιζόµενα δηµογραφικά προβλήµατα (Terluin and Post, 2001).  

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα αυτή διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, 

οι πιέσεις που ασκούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης είναι 

έντονες και σχετίζονται άµεσα, µε τη συνεχιζόµενη µείωση της ανταγωνιστικότητας 

της ‘παραδοσιακής’ γεωργίας, σε σχέση µε τον παγκόσµιο ανταγωνισµό, µε 

αποτέλεσµα η ανάγκη για διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης των αγροτικών 

περιοχών να γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η µετάβαση από τον πρώτο πυλώνα 

(γεωργία) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στο δεύτερο πυλώνα (ολοκληρωµένη 

αγροτική ανάπτυξη), έτσι όπως εκφράστηκε στην Ατζέντα 2000-2006, φαίνεται να 

αποτελεί µόνο την αρχή για τη ριζική αναµόρφωση των πολιτικών που αφορούν στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής υπαίθρου.  

 Και για την περίοδο µετά το 2006, βασικοί στόχοι των πολιτικών αγροτικής 

ανάπτυξης παραµένουν, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 

προϊόντων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη της κληρονοµιάς 

της υπαίθρου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και η 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Η οικονοµία της υπαίθρου που θα 

 27



χαρακτηρίζεται από νέα επιχειρηµατική δράση και ευκαιρίες, συνδυάζοντας 

ανεκµετάλλευτους τοπικούς και µη πόρους, µε έµφαση στην ποιότητα και την 

καινοτοµία, χωρίς εξαρτήσεις από επιδοτούµενες παραγωγικές διαδικασίες, αποτελεί 

και σήµερα ζητούµενο, στα πλαίσια χάραξης µιας νέας πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης για τα επόµενα χρόνια (OECD, 2003).  

 

2.2.2. Ο αγροτικός τουρισµός ως µοχλός ανάπτυξης   

 

Ο τουρισµός γενικά αναγνωρίζεται πλέον, ως µια από τις δυναµικότερες οικονοµικές 

δραστηριότητες, κατέχοντας κυρίαρχη θέση στην παγκόσµια οικονοµία ενώ, 

σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις σε διεθνές επίπεδο, αυτή η δυναµική ανάπτυξη του 

κλάδου θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Στην Ευρώπη, η αύξηση της ζήτησης για 

τουρισµό, κατά την τελευταία εικοσαετία έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί, ενώ οι 

θετικές επιπτώσεις αυτής της αύξησης είναι εντυπωσιακές. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (WTO),  κατά την περίοδο 1998-2000, το 12% 

του ΑΕΠ στην Ευρώπη παράγεται από τον τουρισµό και τις δραστηριότητες που 

συνδέονται µε αυτόν, ενώ πάνω από 20 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας έχουν 

δηµιουργηθεί σε αυτόν τον τοµέα, κυρίως στα πλαίσια λειτουργίας µικρών και 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων (SMEs) (World Tourism Organization, 2001).  

Παράλληλα µε τη βελτίωση σηµαντικών οικονοµικών δεικτών και τη σηµασία 

τους για την µελλοντική πορεία του κλάδου, σηµαντικές είναι και οι αλλαγές που 

έχουν επέλθει στη διάρθρωση και την οργάνωση του κλάδου, κατά τη διάρκεια της 

ίδιας περιόδου. Μια από τις κυρίαρχες διαρθρωτικές αλλαγές, αφορά στην εµφάνιση 

‘νέων΄ τουριστικών προορισµών, οι οποίες προσφέρουν καλό επίπεδο τουριστικών 

υποδοµών σε σηµαντικά χαµηλό κόστος. Αυτοί οι ‘νέοι’ τουριστικοί προορισµοί 
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έχουν εντείνει τον ανταγωνισµό, στα πλαίσια του ‘παραδοσιακού’ µοντέλου 

τουριστικής ανάπτυξης βασισµένο στο τρίπτυχο «ήλιος, άµµος, θάλασσα», το οποίο 

συνδέεται κυρίως, µε αυτό που ονοµάζουµε µαζικό τουρισµό (mass tourism).  

Από την άλλη πλευρά, εντελώς ‘νέες’ µορφές τουρισµού όπως ο αγροτικός 

τουρισµός έχουν αναπτυχθεί σε πολλές αγροτικές και συχνά ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές της υπαίθρου, που στην πραγµατικότητα αποτελούν νέους ταξιδιωτικούς 

προορισµούς εντείνοντας τον υπάρχοντα ανταγωνσιµό. Αυτές οι ‘νέες’ µορφές 

τουρισµού αναπτύσσονται µε ιδιαίτερα εντυπωσιακούς ρυθµούς, οι οποίοι είναι 

σχεδόν τρεις φορές µεγαλύτεροι από τους ρυθµούς ανάπτυξης της παραδοσιακής 

τουριστικής βιοµηχανίας (EC, 1998). Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από την 

έρευνα ‘Europeans on Holiday’ (1997-1998)’ του Ευρωβαρόµετρου, ένας συνεχώς 

αυξανόµενος αριθµός επισκεπτών ενδιαφέρεται να επισκεφθεί νέους τουριστικούς 

προορισµούς και να ανακαλύψει νέες µορφές τουρισµού, ενώ το ποσοστό των 

Ευρωπαίων καταναλωτών που επιλέγει περιοχές της υπαίθρου, ως τους  πλέον 

επιθυµητούς ταξιδιωτικούς προορισµούς ανέρχεται στο 23%, ποσοστό που θεωρείται 

ιδιαίτερα υψηλό (EC, 1998).  

Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία (EC, 1998), οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν πιο συχνά 

σε σχέση µε το παρελθόν, πραγµατοποιώντας πολλά και µικρότερης διάρκειας 

ταξίδια για αναψυχή, ενώ ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για περιοχές της 

υπαίθρου µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον και πολιτισµική κληρονοµιά. Οι Ευρωπαίοι 

καταναλωτές αναζητούν στους ταξιδιωτικούς προορισµούς τους οποίους 

επισκέπτονται, την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα της κάθε περιοχής, δίνοντας 

έµφαση στην ‘ανακάλυψη’ παραδοσιακών αξιών και ενός άλλου τρόπου ζωής, έτσι 

όπως αυτός είναι συνυφασµένος µε πολλές αγροτικές, συνήθως λιγότερο 

αναπτυγµένες, περιοχές της υπαίθρου. Σύµφωνα πάντα µε την ίδια έρευνα, οι 
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Ευρωπαίοι καταναλωτές ενδιαφέρονται κυρίως, για την ποιότητα και την αναζητούν 

σε µικρής κλίµακας τουριστικά καταλύµατα και παραδοσιακούς ξενώνες, σε 

παραδοσιακές ταβέρνες και εστιατόρια, αναγνωρίζοντας την αξία των παραδοσιακών 

προϊόντων µιας περιοχής.  

 Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τη σηµασία του αγροτικού τουρισµού, ως 

στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη διαφοροποίηση της 

οικονοµικής της βάσης και τη λεγόµενη µετάβαση προς µια ‘νέα οικονοµία της 

υπαίθρου’ µε έµφαση στη προσφορά υπηρεσιών ή/και προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Στα πλαίσια των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

διοχέτευση σηµαντικών επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατευθύνονται προς την 

ανάπτυξη του τουρισµού στις περιφερειακές και λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την περίοδο 1994-1999, το ∆ιαρθρωτικό Ταµείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισέφερε 7.3 δισεκ. Ευρώ σε διάφορα προγράµµατα 

ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρώπη (Roberts and Hall, 2001). Επιπλέον, η 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία LEADER, η οποία χαρακτηρίζεται ως µια από τις πλέον 

επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συνέβαλλε καταλυτικά στην ενδυνάµωση και την 

ανασυγκρότηση των τοπικών οικονοµιών της ευρωπαϊκής υπαίθρου, µέσα από τη 

χρηµατοδότηση τοπικών τουριστικών δράσεων, οι οποίες ενδυνάµωσαν και τις 

διαδικασίες ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Οι τρεις 

συνεχόµενες φάσεις του προγράµµατος LEADER (LEADER I, LEADER II και 

LEADER +) έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του τουρισµού, ως µιας 

στρατηγικής ‘κλειδί’ για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση 

της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και πολιτισµικής βάσης των λιγότερο 

ανεπτυγµένων περιοχών. 
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 Η στρατηγική επιλογή ενίσχυσης του αγροτικού τουρισµού συνδέεται άµεσα 

µε τα οφέλη και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισµός, ως ένας 

δυναµικά αναπτυσσόµενος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας. Η ζήτηση για 

παροχή υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού έχει σηµαντικές άµεσες και έµµεσες 

επιπτώσεις στο παραγόµενο προϊόν µιας περιοχής, στα αγροτικά εισοδήµατα και στην 

απασχόληση των αγροτικών περιοχών (Saarinen, 2003). Οι δαπάνες των επισκεπτών 

σε µια περιοχή, δαπάνες που αφορούν, τόσο την αγορά τοπικών αγροτικών 

προϊόντων, όσο και την κατανάλωση µιας σειράς υπηρεσιών, δηµιουργούν µια 

αυτόνοµη (εξωτερική) ζήτηση για το προϊόν και τις υπηρεσίες µιας περιοχής και 

εποµένως προκαλούν άµεσες επιπτώσεις στο προϊόν, την απασχόληση και το 

εισόδηµα των περιοχών αυτών. Μέσω των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων αυτή η 

άµεση ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες αγροτικού τουρισµού προκαλεί έµµεσες 

και παράγωγες επιδράσεις (induced) σε όλους τους άλλους κλάδους της οικονοµικής 

δοµής των περιοχών αυτών (Archer, 1982; Vaughan et al., 2000).  

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανής η σηµασία του αγροτικού τουρισµού 

ως µηχανισµού οικονοµικής ανάπτυξης των περιφερειακών και µειονεκτικών 

περιοχών. Σύµφωνα µε τον Telfer (2002), στα πλαίσια των συστηµάτων κέντρο-

περιφέρεια, ο τουρισµός µπορεί να µεταφέρει πλούτο από τις πλουσιότερες και 

περισσότερο αναπτυγµένες αστικές περιοχές στις φτωχότερες περιοχές της 

περιφέρειας, οι οποίες συνήθως υπολείπονται στους δείκτες κοινωνικής και 

οικονοµικής ευηµερίας και ποιότητας ζωής σε σχέση µε τους εθνικούς κάθε φορά 

µέσους όρους. 

 Ο τουρισµός επηρεάζει αποτελεσµατικά τον τοµέα της απασχόλησης σε 

τοπικό επίπεδο, αφού δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο στους κλάδους που 

συνδέονται άµεσα µε την τουριστική δραστηριότητα, όσο και στους κλάδους που 
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δραστηριοποιούνται για την αντιµετώπιση της πρόσθετης ζήτησης, σε άλλους τοµείς 

οικονοµικής δραστηριότητας που ενεργοποιούνται λόγω της ανάπτυξης του 

τουρισµού.  Η τουριστική επιχειρηµατική δραστηριότητα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης 

της και λόγω του ότι είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας, έχει την ικανότητα να 

απαιτεί σχετικά µικρές, σε σύγκριση µε άλλους τοµείς, επενδύσεις και να προκαλεί 

άµεσα αποτελέσµατα, τόσο στην απασχόληση, όσο και σε κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που συνδέεται µε αυτόν (Λαγός, 1998).  

 Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού, συνδέεται άµεσα και µε την αύξηση 

της ζήτησης των παραγόµενων προϊόντων κάθε τοπικής οικονοµίας. Η αύξηση αυτή 

µπορεί να προέλθει, από την άµεση κατανάλωση τοπικά παραγόµενων προϊόντων από 

τους τουρίστες – επισκέπτες. Η αύξηση αυτή ωστόσο, προϋποθέτει την οργανική 

διασύνδεση της τουριστικής καταναλωτικής ζήτησης µε την παραγωγή 

καταναλωτικών προϊόντων σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, συµβάλλοντας 

σηµαντικά στη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του τελικού προϊόντος 

‘ταξιδιωτική εµπειρία’. Με άλλα λόγια, η ζήτηση για τουρισµό συµβάλλει στη 

δηµιουργία εξωτερικών οικονοµιών για τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες 

της ίδιας ή και γειτονικών τοπικών οικονοµιών. Η συµπληρωµατική φύση του 

τουριστικού προϊόντος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τουριστικής 

‘βιοµηχανίας’, και επιδρά άµεσα στο τοπικό παραγωγικό σύστηµα συνδέοντας πολλές 

διαφορετικές παραγωγικές δραστηριότητες για την ικανοποίηση της τουριστικής 

ζήτησης (Williams and Shaw, 1995; Sinclair and Stabler, 1997).  

 Έτσι σε επιχειρηµατικό επίπεδο, ο αγροτικός τουρισµός αποτελεί το 

συνδετικό κρίκο του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα µε τον τριτογενή. Αποτελεί, 

δηλαδή, το συνδετικό κρίκο µεταξύ της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων και της µεταποίησης, µε την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισµό. Κατά 
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αυτόν τον τρόπο, ο αγροτικός τουρισµός δηµιουργεί, στηρίζει και τονώνει την τοπική 

οικονοµία, στηρίζοντας τις υπάρχουσες επιχειρήσεις ή δίνοντας την ευκαιρία για τη 

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Έτσι, ο αγροτικός τουρισµός συµβάλλει στην αύξηση 

των τοπικών εισοδηµάτων, µε άµεσες θετικές επιπτώσεις στη συγκράτηση του 

πληθυσµού στην ύπαιθρο που αποτελεί και ουσιαστικό στόχο των πολιτικών 

αγροτικής ανάπτυξης. Η σηµασία του αγροτικού τουρισµού ως µέσου επίτευξης των 

στόχων της τοπικής ανάπτυξης έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει για την άµεση 

κινητοποίηση όλων των παραγωγικών, πολιτισµικών και αναπτυξιακών δυνάµεων 

ενός τόπου ή µιας περιφέρειας, συµβάλλοντας έτσι στην βιώσιµη περιβαλλοντική, 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.  

 

2.2.3. Ο αγροτικός τουρισµός στην Ελλάδα  

 

Ο αγροτικός τουρισµός στην Ελλάδα αντιµετωπίστηκε, ως ένας από τους 

σηµαντικότερους µοχλούς αγροτικής ανάπτυξης των ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών και η ανάπτυξή του έχει χρηµατοδοτηθεί από µια σειρά Πρωτοβουλιών της 

ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος LEADER και των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Regional Operational Programs). Επίσης, ένα 

σηµαντικό τµήµα των δηµοσίων δαπανών σε εθνικό επίπεδο έχει διοχετευτεί προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας. Για 

τις περισσότερες περιοχές µε αυτά τα χαρακτηριστικά, ο τουρισµός αποτελεί τη µόνη 

οικονοµική δραστηριότητα, η οποία φαίνεται να παρέχει ευνοϊκές προοπτικές για την 

µελλοντική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 1994-

1999, ο τοµέας του αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα χρηµατοδοτήθηκε και 
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υποστηρίχθηκε από µια σειρά πρωτοβουλιών όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 

950/97, η Πρωτοβουλία LEADER II και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα. Οι επενδύσεις που αφορούν τον αγροτικό τουρισµό και την ίδρυση 

µικρών βιοτεχνιών χειροτεχνίας αποτέλεσαν τον κύριο κορµό των παρεµβάσεων στις 

ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Η κατασκευή νέων και η συντήρηση υπαρχόντων µονάδων διαµονής και φιλοξενίας 

απορρόφησαν το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηµατοδοτήσεων στα πλαίσια των 

συγκεκριµένων πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Μέσα από την εφαρµογή του Κανονισµού 

950/70, περίπου 60 εκατ. Ευρώ διατέθηκαν για την χρηµατοδότηση 900 έργων 

αγροτικού τουρισµού σε εθνικό επίπεδο. Στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας LEADER II 

(Μέτρο 3), 1.100 έργα πραγµατοποιήθηκαν τα οποία απορρόφησαν συνολικά το ποσό 

των 114,45 εκατ. Ευρώ, ενώ η εθνική δηµόσια συµµετοχή για την υλοποίηση των 

προγραµµάτων αυτών ανέρχεται στο 59% του συνολικού ποσού που επενδύθηκε για 

αυτά τα έργα. Τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας 

LEADER II αφορούσαν επίσης την κατασκευή µονάδων διαµονής και την ανάπτυξη 

εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές υλοποίησης των δράσεων 

αυτών.  

Η εφαρµογή των Πρωτοβουλιών LEADER I και LEADER II, οδήγησε στην 

βελτίωση της δυναµικότητας φιλοξενίας ταξιδιωτών των περιοχών αυτών κατά 

περίπου 10.000 κλίνες, στο σύνολο της Ελλάδας, ενώ ο αριθµός των θέσεων µόνιµης 

εργασίας από τις επενδύσεις αυτές αυξήθηκε κατά 2.315 θέσεις εργασίας, ενώ 

περίπου ίδιος σε µέγεθος είναι και ο αριθµός των θέσεων µερικής απασχόλησης που 

δηµιουργήθηκαν σε επίπεδο χώρας και οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 2.300 θέσεις 

µερικής απασχόλησης. Κατά την ίδια περίοδο, η εφαρµογή των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οδήγησε στην απορρόφηση περίπου 8,2 εκατ. Ευρώ 
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τα οποία επενδύθηκαν στη χρηµατοδότηση 110 έργων αγροτικού τουρισµού και 

αναψυχής στις περιοχές αυτές. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι οι 

παρεµβάσεις µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων είναι 

µικρότερης εµβέλειας δεδοµένου ότι τα προγράµµατα αυτά αφορούσαν σε ένα πιο 

περιορισµένο αριθµό περιοχών παρέµβασης (Υπουργείο Γεωργίας, 1999; 2001).  

Στα πλαίσια υλοποίησης του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, και της 

αναδιάρθρωσης των διαρθρωτικών χρηµατοδοτήσεων της ΕΕ κάτω από τον 

Κανονισµό 1260/99 και άλλους επιµέρους Κανονισµούς (1261, 1262, 1257), η 

ανάπτυξη του τοµέα αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα υποστηρίχτηκε από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2000-2006 “Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου” (και συγκεκριµένα το Μέτρο 7.9) το οποίο εξασφάλισε χρηµατοδότηση 

ύψους 81,35 εκατ. Ευρώ περίπου, µε στόχο την ολοκλήρωση 180 επενδυτικών 

προγραµµάτων µέχρι το τέλος του έτους 2003 (Υπουργείο Γεωργίας, 2004).  

Κατά την ίδια περίοδο, το Μέτρο 7.6 χρηµατοδοτήθηκε µε σκοπό την 

ενίσχυση της διαφοροποίησης των αγροτικών δραστηριοτήτων, τόσο των αγροτών 

πλήρους απασχόλησης όσο και των πολυαπασχολούµενων αγροτών, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες πηγές εσόδων από εναλλακτικές δραστηριότητες οι 

οποίες θα χωροθετούνται στις εκµεταλλεύσεις τους. Το Μέτρο αυτό οδήγησε στη 

διάθεση του ποσού των 60,56 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη 330 επενδυτικών 

προγραµµάτων, τα οποία σχετίζονται µε τον αγροτικό τουρισµό και την ανάπτυξη 

µικρών µονάδων χειροτεχνίας έως το τέλος του έτους 2003. Τέλος, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά, δεδοµένου ότι αποτελούν µόνο ένα 

τµήµα των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη του τοµέα 

αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηµατοδοτήσεις κατευθύνονται προς 

την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού µέσα από τη Πρωτοβουλία LEADER + και 
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τη συνέχιση των ΠΕΠ, για την υλοποίηση των οποίων στοιχεία δεν είναι ακόµα 

διαθέσιµα.    

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι πολιτικές αγροτικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού 

στις ορεινές και λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της ΕΕ. Παρόλα αυτά, οι 

υπάρχουσες πληροφορίες και η γνώση σχετικά µε την οικονοµική βάση, η οποία 

στηρίζει τον τοµέα του αγροτικού τουρισµού στα πλαίσια της ΕΕ είναι περιορισµένες, 

όπως περιορισµένη είναι και η γνώση σχετικά µε τις επιπτώσεις των διαφόρων 

πολιτικών ανάπτυξης του τοµέα τουρισµού στις περιοχές αυτές.  

Επιπλέον, παρόλο που τα έξοδα των επισκεπτών και η ζήτηση για τουριστικά 

αγαθά και υπηρεσίες είναι µια από τις πιο σηµαντικές τάσεις αναδιάρθρωσης του 

τοµέα τουρισµού στην Ευρώπη, οι πληροφορίες σχετικά µε το χαρακτήρα και τη 

µελλοντική εξέλιξη των τάσεων αυτών είναι αρκετά περιορισµένες, ενώ οι εµπειρικές 

έρευνες σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων αυτών είναι 

µάλλον περιορισµένες (Downward and Lumsdon, 2000; 2003). Τέλος, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις του αγροτικού τουρισµού δεν έχουν 

αποτελέσει ιδιαίτερη περιοχή µελέτης στα πλαίσια των εµπειρικών ερευνών για την 

αγροτική ανάπτυξη.  

 

2.3. Ερευνητικά ερωτήµατα  

 

Η µελέτη της ζήτησης για παροχή υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού, καθώς και η 

µελέτη της καταναλωτικής συµπεριφοράς των ταξιδιωτών αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα 

σηµαντική στα πλαίσια των παραπάνω. Ειδικότερα, από την παραπάνω ανάλυση 

προκύπτουν δυο σηµαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην 
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ανάγκη διερεύνησης των παραγόντων που προσδιορίζουν τη ζήτηση για προϊόντα και 

υπηρεσίες αγροτικού τουρισµού έτσι όπως αυτά ορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Η 

δεύτερη παρατήρηση αφορά την ανάδειξη επιµέρους χαρακτηριστικών κάθε 

αγροτικής περιοχής, ως πιθανών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στη βάση των 

οποίων θα µπορεί κάθε περιοχή να στηρίζει την µελλοντική ανάπτυξη του τοµέα 

παροχής υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού.  

Στη βάση αυτών των παρατηρήσεων εξειδικεύονται και ελέγχονται στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα:  

α)  Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες αγροτικού 

τουρισµού; Υπάρχει διαφοροποίηση της ζήτησης ανάµεσα σε διάφορες οµάδες 

καταναλωτών  και αν ναι, ποιος είναι ο ρόλος της πληροφόρησης και της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού στη παρατηρούµενη 

διαφοροποίηση;   

 

β)   Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για αγορά και το επίπεδο 

των δαπανών για τοπικά προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια της τουριστικής 

εµπειρίας στην ύπαιθρο;   

 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα εξειδικεύονται και ελέγχονται στα 

Κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας διατριβής. Συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 4 

εξειδικεύεται και αναλύεται το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα ενώ στο Κεφάλαιο 5 

εξειδικεύεται και αναλύεται το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  
 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δυο τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα παρουσιάζονται 

οι περιοχές έρευνας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη περιγραφή των χαρακτηριστικών 

των περιοχών αυτών, τα οποία και τις ορίζουν ως δυο από τους πλέον δηµοφιλείς 

προορισµούς αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα. Στο δεύτερο τµήµα παρουσιάζεται 

η µεθοδολογία συλλογής των δεδοµένων που αφορούν σε επισκέπτες των περιοχών 

αυτών. Επιπλέον, τα δεδοµένα αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται µε στόχο την 

ανάδειξη του προφίλ των επισκεπτών, αλλά και του χαρακτήρα των ταξιδιών που 

πραγµατοποιούνται στις δυο περιοχές µελέτης.  

 

3.1. Περιοχές Έρευνας  

 

Η ανάλυση η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αφορά σε 

διαστρωµατικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το πρόγραµµα αυτό αφορά στη µελέτη των προοπτικών ανάπτυξης 

ολοκληρωµένων µορφών αγροτικού τουρισµού σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SPRITE – QLK5-CT-2000-01211). Η µελέτη στην 

περίπτωση της Ελλάδας περιελάµβανε δυο περιοχές έρευνας και συγκεκριµένα το 

Νοµό Ευρυτανίας και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων. Παρακάτω 

παρουσιάζεται συνοπτικά το προφίλ των περιοχών αυτών, µε έµφαση στα 
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χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη του τοµέα αγροτικού 

τουρισµού στις δυο περιοχές µελέτης. 

Τα Καλάβρυτα ανήκουν στο Νοµό Αχαΐας και αποτελούν µια ορεινή περιοχή, 

η οποία βρίσκεται αρκετά κοντά στο αστικό κέντρο της Πάτρας και επίσης αρκετά 

κοντά στην Αθήνα. Ο πληθυσµός στην περιοχή των Καλαβρύτων ανέρχονταν το 

2001, σε περίπου 25,000 άτοµα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περιοχή ανέρχονταν 

την ίδια χρονιά σε 6,000 ευρώ περίπου, ποσό που υπολείπεται από τα αντίστοιχα 

ποσά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αφού αποτελεί µόλις τα 2/3 και το 1/2 του 

αντίστοιχου περιφερειακού και εθνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.    

Η περιοχή προσφέρει έναν αριθµό σηµαντικών τουριστικών αξιοθέατων, µεταξύ 

των οποίων, το δεύτερο σε µέγεθος χιονοδροµικό κέντρο στην Ελλάδα, το Φαράγγι του 

Βουραϊκού, περιοχή η οποία έχει ενταχθεί στη Συνθήκη Προστασίας περιοχών 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Natura 2000, το Σπήλαιο των Λιµνών, το τρίτο σε 

µέγεθος σπήλαιο στην Ελλάδα, και µια σειρά από µέρη ιστορικού και πολιτισµικού 

ενδιαφέροντος. Η περιοχή των Καλαβρύτων είναι επίσης γνωστή για τις µεταποιητικές 

µονάδες επεξεργασίας ποιοτικών παραδοσιακών τροφίµων, µεταξύ των οποίων η 

παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, και κυρίως η παραγωγή τυριού φέτας, που είναι 

η σηµαντικότερη βιοµηχανία της περιοχής. Τα Καλάβρυτα αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

βολικό προορισµό για µονοήµερες ή διήµερες εκδροµές, κατά τη διάρκεια του χρόνου 

και ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, για επισκέπτες από την Αθήνα και την Πάτρα, 

οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν το σκι, αλλά και άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες.  

Παρόλο που τα παραπάνω αξιοθέατα βρίσκονται γύρω από την ευρύτερη περιοχή 

των Καλαβρύτων, όλες οι επενδύσεις τουριστικής ανάπτυξης είναι χωροθετηµένες, κατά 

κύριο λόγο, στην πόλη των Καλαβρύτων. Σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις του 
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Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ), οι επισκέπτες στην περιοχή των Καλαβρύτων 

ανέρχονται σε 15,000 έως 20,000 ετησίως, ενώ ο αριθµός των διανυκτερεύσεων στην 

περιοχή ανέρχεται σε 25,000 έως 30,000 ετησίως.  

Ο Νοµός Ευρυτανίας δεν αποτελεί µια εξίσου εύκολα προσβάσιµη περιοχή σε 

σύγκριση µε αυτή των Καλαβρύτων, δεδοµένου ότι βρίσκεται στον ορεινό όγκο της 

Κεντρικής Ελλάδας και το 55% της έκτασης του Νοµού βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω 

από 1,000 µέτρα. Το Καρπενήσι, πρωτεύουσα του Νοµού Ευρυτανίας, απέχει περίπου 

300 km από την Αθήνα, γεγονός που καθιστά τις µονοήµερες εκδροµές σε αυτή την 

περιοχή απαγορευτικές. Ο πληθυσµός του Νοµού ανέρχονταν το 2001, σε 32,000 άτοµα. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το Νοµό ανέρχονταν την ίδια χρονιά σε 13,000 ευρώ περίπου, 

ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  

Οι οικονοµικές δραστηριότητες στο Νοµό της Ευρυτανίας είναι σε µεγαλύτερο 

βαθµό διαφοροποιηµένες σε σχέση µε τα Καλάβρυτα, και φαίνεται ότι η αποµόνωση της 

περιοχής αυτής την οδήγησε στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου τοµέα εµπορίου 

(χονδρεµπορίου και λιανεµπορίου), καθώς και στην ανάπτυξη µιας σειράς υπηρεσιών 

που στηρίζουν τον τοµέα του εµπορίου ευρύτερα. Οι τοπικές µεταποιητικές µονάδες 

τροφίµων, αφορούν κύρια τη µεταποίηση κρέατος (και ειδικά την παραγωγή 

λουκάνικων), τα αρωµατικά φυτά, τα τοπικά ποτά, γλυκά και µαρµελάδες, κλπ.  

 Παρά το γεγονός ότι και η Ευρυτανία διαθέτει ένα καλά οργανωµένο 

χιονοδροµικό κέντρο, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί τον κεντρικό πόλο έλξης 

επισκεπτών στην περιοχή. Άλλα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής βρίσκονται 

διασπαρµένα σε περίπου 80 παραδοσιακά χωριά και οικισµούς. Σύµφωνα µε 

πρόσφατες εκτιµήσεις του Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ), οι επισκέπτες στο 

Νοµό Ευρυτανίας ανέρχονται σε 110,000 έως 125,000 ετησίως. Οι αφίξεις 

επισκεπτών στη πρωτεύουσα του Νοµού, το Καρπενήσι, εκτιµώνται σε 12,000 
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ετησίως, ενώ ο αριθµός των διανυκτερεύσεων στο Καρπενήσι ανέρχεται σε 32,000 

ετησίως. 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι κύριοι πόροι οι οποίοι 

αποτελούν πηγή ανάπτυξης και ενδυνάµωσης του τοµέα αγροτικού τουρισµού στις 

δύο περιοχές µελέτης. Γενικά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και οι δυο περιοχές, σαν 

ταξιδιωτικοί προορισµοί έχουν στηρίξει την ανάπτυξή τους, κύρια στην φυσική και 

πολιτισµική κληρονοµιά τους, στην ανάπτυξη µικρής κλίµακας ξενοδοχειακών 

µονάδων και καταλυµάτων, καθώς και στη λειτουργία των χιονοδροµικών κέντρων. 

Αυτά τα στοιχεία είναι µερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά των δυο αυτών 

ταξιδιωτικών προορισµών, ενώ ουσιαστική µεταξύ τους διαφορά, αποτελεί η 

χωροθέτησή τους σε σχέση µε τα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, καθώς και η 

χωρική συγκέντρωση των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον τουρισµό.  
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Πίνακας 3.1. Κύριοι οικονοµικοί, πολιτισµικοί και φυσικοί πόροι των περιοχών µελέτης  

 
Κατηγορία πόρων  

 

Καλάβρυτα 

 

Ευρυτανία 

 
Οικονοµικοί πόροι 

 41 επιχειρήσεις διαµονής 
(ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, κλπ.) 

 110 επιχειρήσεις διαµονής 
(ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, κλπ.) 

  45 επιχειρήσεις εστίασης 
(εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.) 

 53 επιχειρήσεις εστίασης 
(εστιατόρια, καφετέριες, 
κλπ.) 

  3 επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών αναψυχής 

 5 επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών αναψυχής 

  Συνεταιριστική επιχείρηση 
παραγωγής φέτας 

 Γυναικείος Συνεταιρισµός 
παραγωγής τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων 

  Επιχείρηση γαλακτοκοµικών 
προϊόντων ‘Χελµός’ 

 Εταιρεία επεξεργασίας και 
τυποποίησης τοπικών 
αλλαντικών προϊόντων 
‘Στρεµµένος’ 

  Παραγωγή µελιού, 
αρωµατικών φυτών, κλπ. 

 10 περίπου καταστήµατα 
πώλησης τοπικών 
προϊόντων  

 Οδοντωτός σιδηρόδροµος   Μονή Προυσσού  
Πολιτισµικοί πόροι   ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης και 
Ποιότητας Ζωής 
(∆ΕΠΑΠΟΖ)  

 ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Καρπενησίου 
(∆ΕΠΑΚ)  

  Μουσικό Κέντρο 
Καλαβρύτων  

 Παραδοσιακοί οικισµοί   

  Μουσείο Ολοκαυτώµατος   Μονή Τατάρνας 

  Λαογραφικό Μουσείο 
Κλειτορίας  

 

  Μονή Αγίας Λαύρας  

  Μέγα Σπήλαιο   

 Χιονοδροµικό κέντρο   Χιονοδροµικό κέντρο 
 Φαράγγι του Βουραϊκού 

(Natura 2000)  
 Τεχνητή Λίµνη Κρεµαστών 

(Natura 2000) 
 Χελµός (Natura 2000)  Αχελώος, Ταυρωπός, 

Καρπενησιώτης, 
Αγραφιώτης και 
Κρικελοπόταµος 

 

Φυσικοί πόροι – 

περιβάλλον 

  

 Σπήλαια Λιµνών  
  Αισθητικό δάσος 

Καλαβρύτων  
 

Πηγή: Skuras and Petrou, 2003.  
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3.2. ∆εδοµένα  

 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στη παρούσα ανάλυση συγκεντρώθηκαν από τη 

διενέργεια προσωπικών δοµηµένων συνεντεύξεων σε επισκέπτες των δυο περιοχών 

έρευνας. Η χρονική διάρκεια διενέργειας των συνεντεύξεων αυτών ήταν ένα έτος, και 

συγκεκριµένα η περίοδος συλλογής των ερωτηµατολογίων διήρκεσε από την άνοιξη 

του 2002 έως την άνοιξη του 2003. Το µέγεθος του δείγµατος, το οποίο σε µεγάλο 

βαθµό καθορίστηκε από τις δυνατότητες του προγράµµατος µε το οποίο 

χρηµατοδοτήθηκε η παρούσα έρευνα  πεδίου, αποτελείται από 511 συνολικά 

ερωτηµατολόγια εκ των οποίων 261 συµπληρώθηκαν σε επισκέπτες στην περιοχή 

των Καλαβρύτων και 250 σε επισκέπτες στο Νοµό Ευρυτανίας.  

Η συλλογή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε σε διαφορετικές 

περιόδους αιχµής, κατά τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε µια εκ των προτέρων 

κατανοµή του αριθµού των επισκεπτών στις δυο περιοχές, η οποία βασίστηκε σε 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τα γραφεία του ΕΟΤ στις δυο περιοχές. Οι 

συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν σε µια σειρά από σηµεία τα οποία προσελκύουν 

επισκέπτες σε κάθε περιοχή και στην έρευνα συµµετείχαν επισκέπτες, οι οποίοι 

ολοκλήρωναν το ταξίδι τους στην περιοχή και ετοιµάζονταν να φύγουν από αυτή.  

Το ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε καταγράφει µια σειρά από πληροφορίες 

σχετικά, µε το ύψος των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά  τη διάρκεια του 

ταξιδιού, τις στάσεις των καταναλωτών και τις απόψεις τους για τον αγροτικό 

τουρισµό, τις πηγές και την ποσότητα πληροφόρησης που χρησιµοποίησαν πριν από 

την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου ταξιδιού στην περιοχή, καθώς και µια σειρά 

από ερωτήσεις που αφορούν σε χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και του αρχηγού 

του νοικοκυριού.  
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Τα ερωτηµατολόγια επίσης περιλαµβάνουν µια σειρά από επιµέρους 

ερωτήσεις αναφορικά µε τα ανά κατηγορία έξοδα που πραγµατοποίησαν οι 

επισκέπτες κάθε περιοχής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή όλων των 

επιµέρους εξόδων που συγκαταλέγονται στα συνολικά έξοδα που παρατηρούνται για 

κάθε νοικοκυριό.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι επισκέπτες συµπλήρωσαν 

µια λίστα µε όλες τις πηγές πληροφόρησης που διερεύνησαν, πριν από την επίσκεψή 

τους καθώς και µε όλα τα επιµέρους θέµατα για τα οποία αναζητήθηκε πληροφόρηση 

πριν από την πραγµατοποίηση της επίσκεψης. Μεταξύ των πηγών πληροφόρησης οι 

οποίες περιλαµβάνονταν στη λίστα αυτή υπήρχαν, το διαδίκτυο, ο έντυπος τύπος στο 

σύνολό του, αλλά και εξειδικευµένες εκδόσεις περιοδικών και εφηµερίδων, η 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο, οι χάρτες, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, διαφηµιστικά 

φυλλάδια, πληροφορίες από ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και πληροφόρηση από 

γνωστούς, συγγενείς και φίλους, οι οποίοι είχαν ήδη επισκεφθεί τη συγκεκριµένη 

περιοχή. Μεταξύ των θεµάτων για τα οποία ζητήθηκαν πληροφορίες, το 

ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε µια λίστα µε πληροφορίες σχετικά µε το ταξίδι 

(προσβασιµότητα της περιοχής, κατάσταση των δρόµων, κλπ), ξενοδοχειακή 

υποδοµή, εστιατόρια, την ιστορία της περιοχής, τις δραστηριότητες αναψυχής και 

χαλάρωσης, τα µέρη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, τις καιρικές συνθήκες κ.ά.  

 

3.2.1. Το προφίλ των επισκεπτών στις περιοχές µελέτης  

 

Στο τµήµα αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ των 

επισκεπτών στις δύο περιοχές µελέτης, καθώς και το χαρακτήρα των επισκέψεων που 

πραγµατοποιούνται στα Καλάβρυτα και στην Ευρυτανία. Οι δυο περιοχές 
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προσελκύουν κυρίως, εσωτερικό τουρισµό, ο οποίος αφορά σε άτοµα µε µέση ηλικία 

τα 37 έτη, τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους κάτοχοι πτυχίου και παντρεµένοι, µε 

σχετικά υψηλό µέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα (16,000 ευρώ περίπου). Η 

κατανοµή µεταξύ ανδρών και γυναικών επισκεπτών είναι περίπου ίση και αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι οι επισκέψεις οργανώνονται µε τη συνοδεία 

του/της συντρόφου ή της οικογένειας.  

Οι επισκέπτες των περιοχών αυτών θεωρούν σηµαντικό το να 

πραγµατοποιήσουν τουλάχιστον µια επίσκεψη στις περιοχές αυτές, τις οποίες 

θεωρούν ως ταξιδιωτικούς προορισµούς ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Οι κυριότεροι 

λόγοι πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης επίσκεψης, αναφέρονται σε επισκέπτες 

που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν ταξιδέψει στη συγκεκριµένη περιοχή (περίπου 50% 

των επισκεπτών), ενώ επιπλέον, προσελκύονται από το ωραίο τοπίο/φυσικό 

περιβάλλον των περιοχών αυτών.  

Η επίσκεψη στις περιοχές αυτές διαρκεί, κατά µέσο όρο πέντε ηµέρες και 

πραγµατοποιείται µε ιδιωτικό µεταφορικό µέσο (κυρίως Ι.Χ. αυτοκίνητα), ενώ 

φαίνεται να οργανώνεται από πριν, δεδοµένου ότι αντλούνται πληροφορίες για τη 

συγκεκριµένη επίσκεψη και µάλιστα από µια σειρά διαφορετικών πηγών 

πληροφόρησης (εφηµερίδες/περιοδικά ποικίλης ύλης, τηλεόραση/ραδιόφωνο, 

τουριστικοί χάρτες, ταξιδιωτικά περιοδικά και διαδίκτυο) στις οποίες οι επισκέπτες 

ανατρέχουν αρκετά συχνά.  

Το µέσο συνολικό κόστος της επίσκεψης στις περιοχές αυτές ανέρχεται στα 

356 ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσοστό 59% αφορά στο κόστος διαµονής και 

διατροφής, ενώ το 19% περίπου απορροφάται σε διάφορες αθλητικές και υπαίθριες 

δραστηριότητες, το 9% αφορά σε κόστος µετακίνησης από, προς και εντός της 
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περιοχής επίσκεψης, ενώ ένα σηµαντικό τµήµα της µέσης συνολικής δαπάνης, 

περίπου 11%, αφορά στην αγορά τοπικών προϊόντων από την περιοχή.  

Στο βαθµό που και οι δυο περιοχές µελέτης στηρίζονται στη παραγωγή και 

προώθηση τοπικών προϊόντων, ως µιας σηµαντικής δραστηριότητας ενδυνάµωσης 

του αγροτουριστικού προφίλ τους, αξίζει να σηµειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

(σχεδόν των 79%) του συνόλου των επισκεπτών στις περιοχές αυτές γνωρίζει ότι η 

περιοχή που επισκέφθηκε ‘φηµίζεται’ για την παραγωγή κάποιου ή κάποιων τοπικών 

προϊόντων. Επιπλέον, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών στις περιοχές αυτές 

(το 73% περίπου) αγόρασε κάποιο ή κάποια από αυτά τα προϊόντα για τα οποία 

δαπανούν κατά µέσο όρο περίπου 38 ευρώ. Ενδεικτικό της φήµης των προϊόντων 

αυτών ως τυπικών των συγκεκριµένων περιοχών, είναι ότι η πλειοψηφία των 

επισκεπτών που τα αγόρασε θεωρεί ότι είναι πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα, 

υψηλότερης από αντίστοιχα του ευρύτερου εµπορίου, ενώ η τιµή τους ‘συµβαδίζει’ 

µε το επίπεδο της ποιότητάς τους.  

 Επιµέρους σηµαντικές διαφοροποιήσεις της παραπάνω εικόνας των 

επισκεπτών στις περιοχές αυτές προκύπτουν, αν αναλύσουµε το προφίλ των 

επισκεπτών ανά περιοχή. Για παράδειγµα, οι επισκέψεις στη περιοχή των 

Καλαβρύτων φαίνεται να είναι µικρότερες σε διάρκεια, να πραγµατοποιούνται από 

σχετικά πιο νέα σε ηλικία άτοµα, χαµηλότερου ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος. 

Από την άλλη πλευρά, οι επισκέπτες στη περιοχή της Ευρυτανίας φαίνεται να είναι 

στη πλειοψηφία τους µεγαλύτερης (από το µέσο όρο του δείγµατος) ηλικίας και 

υψηλότερου µέσου οικογενειακού εισοδήµατος άτοµα, τα οποία διαµένουν στη 

περιοχή περισσότερες ηµέρες. Τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών σε κάθε µια από 

τις δυο περιοχές, τα οποία και συνθέτουν αυτή την εικόνα οµοιοτήτων και διαφορών 

αναλύονται στο παρακάτω τµήµα.  
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3.2.2. ∆ηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά του δείγµατος  
 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.2 παρουσιάζεται η κατανοµή των επισκεπτών ανά φύλο, 

στις δυο περιοχές µελέτης και για το σύνολο του δείγµατος. Η κατανοµή µεταξύ 

ανδρών και γυναικών επισκεπτών στα Καλάβρυτα παρουσιάζεται περισσότερο 

ισορροπηµένη (52% και 48% αντίστοιχα) σε σχέση µε αυτή στην Ευρυτανία, όπου η 

συµµετοχή των ανδρών στο σύνολο των επισκεπτών της περιοχής είναι αισθητά 

µεγαλύτερη (63% άνδρες έναντι 37% γυναίκες).  Έτσι, στο σύνολο του δείγµατος η 

συµµετοχή των ανδρών επισκεπτών αποτελεί το 57% έναντι 43% των γυναικών 

επισκεπτών.  

 

Πίνακας 3.2 . Κατανοµή των επισκεπτών ανά φύλο και ανά περιοχή µελέτης    

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Άνδρες   136 52% 157 63% 293 57% 

Γυναίκες 125 48% 93 37% 218 43% 

Ν 261 100% 250 100% 511 100% 

 

∆ιαφορές παρουσιάζονται και ως προς την ηλικία των επισκεπτών στις δυο 

περιοχές όπως φαίνεται και από τον παρακάτω Πίνακα 3.3. Κατά µέσο όρο, η ηλικία 

των επισκεπτών και στις δυο περιοχές είναι τα 37 έτη περίπου. Ο µέσος όρος ηλικίας 

των επισκεπτών στα Καλάβρυτα είναι τα 35 περίπου έτη ενώ, αντίστοιχα η µέση 

ηλικία των επισκεπτών στην Ευρυτανία είναι τα 39 έτη. Επιπλέον, η ηλικία των 

επισκεπτών στη περιοχή της Ευρυτανίας παρουσιάζει εντονότερη διασπορά σε σχέση 

µε την αντίστοιχη διασπορά της ηλικίας των επισκεπτών στα Καλάβρυτα.  
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Πίνακας 3.3 . Μέση ηλικία των επισκεπτών ανά περιοχή µελέτης    

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

Μέσος   34.83 39.05 36.9 

Τυπ. Απόκλιση  9.56 12.25 11.16 

Ελάχιστο 17 18 17 

Μέγιστο 68 78 78 

Ν  259 249 508 

 

Σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των επισκεπτών στις δυο περιοχές 

µελέτης, οι διαφορές οι οποίες παρουσιάζονται δεν είναι ιδιαίτερα έντονες, ωστόσο 

µια τάση περισσότερων ανύπαντρων επισκεπτών να επισκέπτονται την περιοχή των 

Καλαβρύτων µπορεί να παρατηρηθεί. Συγκεκριµένα, ενώ το ποσοστό των 

ανύπαντρων επισκεπτών στο δείγµα ανέρχεται στο 27% αυτό αυξάνεται σε 32% για 

την περίπτωση της περιοχής των Καλαβρύτων και αντίστοιχα µειώνεται στο 23% για 

την περίπτωση των επισκεπτών στην Ευρυτανία.  

 

Πίνακας 3.4. Οικογενειακή κατάσταση των επισκεπτών ανά περιοχή µελέτης    

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Παντρεµένοι  178 68% 193 77% 371 73% 

Ανύπαντροι  83 32% 57 23% 140 27% 

Ν 261 100% 250 100% 511 100% 

 

Οι επισκέπτες των δυο περιοχών φαίνεται να διαφέρουν σηµαντικά ως προς το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους. Στην Ευρυτανία, ο αριθµός των επισκεπτών που έχει 

αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 65% περίπου, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους επισκέπτες στην περιοχή των Καλαβρύτων ανέρχεται 

στο 48% περίπου. Από την άλλη πλευρά, η έντονη αυτή διαφορά φαίνεται και από 

τον αριθµό των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι για την περίπτωση 
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των επισκεπτών στα Καλάβρυτα είναι 52.1% και για την Ευρυτανία είναι 35.2%. 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των επισκεπτών για το 

σύνολο του δείγµατος, δηλαδή και για τις δυο περιοχές είναι σχετικά υψηλό.   

 

Πίνακας 3.5. Επίπεδο εκπαίδευσης των επισκεπτών ανά περιοχή µελέτης    

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Πτυχιούχοι   125 47.9% 162 64.8% 287 56.2% 

∆ευτεροβάθµιας  136 52.1% 88 35.2% 224 43.8% 

Ν 261 100% 250 100% 511 100% 

 

Τέλος, σε ότι αφορά το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των επισκεπτών 

προκύπτει ότι οι επισκέπτες στη περιοχή της Ευρυτανίας κατέχουν, κατά µέσο όρο, 

υψηλότερα εισοδήµατα σε σχέση µε τους επισκέπτες της περιοχής των Καλαβρύτων. 

Συγκεκριµένα, οι επισκέπτες στη περιοχή της Ευρυτανίας δηλώνουν µέσο ετήσιο 

εισόδηµα της τάξης των 19,372 χιλιάδων ευρώ περίπου, ενώ το αντίστοιχο ύψος 

µέσου εισοδήµατος για τους επισκέπτες στη περιοχή των Καλαβρύτων ανέρχεται στις 

13,094 χιλιάδες ευρώ περίπου (Πίνακας 3.6).  

 

Πίνακας 3.6. Μέσο εισόδηµα των επισκεπτών ανά περιοχή µελέτης    

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

Μέσος   13,093.57 19,372.83 16,214.09 

Τυπ. Απόκλιση  6,077.23 13,992.41 11,203.40 

Ελάχιστο 2,000.00 1,614.00 1,614.00 

Μέγιστο 44,021.00 82,172.00 82,172.00 

Ν  248 245 493 
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3.2.3. Η περιοχή προέλευσης των επισκεπτών  

 

Και οι δύο περιοχές µελέτης προσελκύουν πρωτίστως, επισκέπτες οι οποίοι 

προέρχονται από άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, οι εγχώριοι επισκέπτες 

αποτελούν το 95.8% των επισκεπτών στα Καλάβρυτα και το 93.2% των επισκεπτών 

στην Ευρυτανία. Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού 

αποτελούν µόλις το 2.3% και το 2.8% των επισκεπτών στα Καλάβρυτα και την 

Ευρυτανία, αντίστοιχα. Τέλος, οι δυο περιοχές προσελκύουν επισκέπτες οι οποίοι 

διαµένουν µόνιµα στην ευρύτερη περιοχή µελέτης, έτσι όπως αυτές ορίστηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας και οι οποίοι επισκέφθηκαν κάποια από τα αξιοθέατα 

της περιοχής κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το ποσοστό των επισκεπτών στην 

Ευρυτανία που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι µεγαλύτερο 

(4%) από το αντίστοιχο ποσοστό για τα Καλάβρυτα (1.9%). Αυτό ήταν αναµενόµενο 

στο βαθµό που ολόκληρος ο Νοµός Ευρυτανίας αποτελεί τη µια περιοχή µελέτης, 

έναντι της περιοχής των Καλαβρύτων στην οποία διαµένει το µεγαλύτερο τµήµα των 

κατοίκων αυτής της περιοχής µελέτης.  

 

Πίνακας 3.7. Μόνιµη κατοικία των επισκεπτών ανά περιοχή µελέτης    

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Περιοχή µελέτης  5 1.9% 10 4.0% 15 2.9% 

Αλλού στη χώρα  249 95.8% 232 93.2% 481 94.5% 

Εξωτερικό  6 2.3% 7 2.8% 13 2.6% 

Ν 260 100% 249 100% 511 100% 
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3.2.4. Αριθµός επισκέψεων και λόγοι επίσκεψης της περιοχής  

 

Οι επισκέπτες των δυο περιοχών ερωτήθηκαν για τον αριθµό των επισκέψεων που 

έχουν πραγµατοποιήσει στο παρελθόν στην ίδια περιοχή, καθώς και για τους λόγους 

πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης επίσκεψης. Προκύπτει ότι και οι δυο περιοχές 

προσελκύουν ένα µεγάλο αριθµό ‘επαναλαµβανόµενων επισκεπτών’, αφού τα 

ποσοστά των επισκεπτών που έχουν επισκεφθεί την περιοχή και στο παρελθόν 

ανέρχονται σε 51.2% και 64.3% για τα Καλάβρυτα και την Ευρυτανία, αντίστοιχα 

(Πίνακας 3.8). Επιπλέον, είναι ενδεικτικό ότι το 83% αυτών που έχουν επισκεφθεί 

ξανά τις περιοχές µελέτης, την έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον τρεις φορές στο 

παρελθόν. Τα αντίστοιχα ποσοστά επαναλαµβανόµενων επισκέψεων για τις δυο 

περιοχές είναι 75% για τα Καλάβρυτα και 91% για την Ευρυτανία. 

 

Πίνακας 3.8. Αριθµός επισκεπτών που έχουν επισκεφθεί ξανά τις περιοχές µελέτης  

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Ναι 133 51.2% 160 64.3% 293 57.6% 

Όχι  127 48.8% 89 35.7% 216 42.4% 

Ν 260 100% 249 100% 509 100% 

 

Ζητήθηκε από τους επισκέπτες να καταγράψουν δύο λόγους που θεωρούν ως 

κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της απόφασης για τη πραγµατοποίηση της 

συγκεκριµένης επίσκεψης. Στους Πίνακες 3.9α και 3.9β, καταγράφονται οι 

απαντήσεις των επισκεπτών σε αυτή την ερώτηση. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 

σε ποσοστό 24.85% δηλώνουν σαν πρώτο λόγο πραγµατοποίησης του συγκεκριµένου 

ταξιδιού, το γεγονός ότι δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν επισκεφθεί τη συγκεκριµένη 

περιοχή (Πίνακας 3.9α). ∆εδοµένου ότι οι µισοί περίπου από τους επισκέπτες των δυο 
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περιοχών δεν τις έχουν επισκεφθεί ποτέ στο παρελθόν (Πίνακας 3.8), µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι ένα µεγάλο τµήµα των επισκεπτών και στις δύο περιοχές θεωρεί 

σηµαντικό να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι στις περιοχές αυτές. Η 

επίσκεψη συγγενικών και φιλικών προσώπων αποτελεί ένα επίσης σηµαντικό κίνητρο 

για τη πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού σε κάποια από αυτές τις περιοχές, καθώς και οι 

αθλητικές/υπαίθριες δραστηριότητες που προσφέρουν οι περιοχές αυτές.  

Άλλοι λόγοι, οι οποίοι δηλώνονται ως ο πρωταρχικός λόγος πραγµατοποίησης 

της συγκεκριµένης επίσκεψης, είναι η εγγύτητα της περιοχής (ειδικά για τα 

Καλάβρυτα) και η διατήρηση δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας στη περιοχή 

(ειδικά στην Ευρυτανία). Ανεξάρτητα από τον πρωταρχικό σκοπό του ταξιδιού, ένα 

σηµαντικό τµήµα των επισκεπτών στις δυο περιοχές δηλώνει ως δεύτερο λόγο, 

κριτήριο λήψης της απόφασής τους για την επίσκεψη της συγκεκριµένης περιοχής, το 

ωραίο τοπίο/φυσικό περιβάλλον των περιοχών αυτών (29.4%) (Πίνακας 3.9β).  
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Πίνακας 3.9α . Κύριος λόγος πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης επίσκεψης ανά περιοχή µελέτης  

 

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος  

Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό 

 ∆εν έχω επισκεφθεί ξανά τη περιοχή       63 24.1% 64 25.6% 127 24.9%

 Έχω δεύτερο σπίτι στη περιοχή        

       

       

        

       

        

        

       

        

       

12 4.6% 37 14.8% 49 9.6%

 Επίσκεψη σε συγγενείς / φίλους 29 11.1% 45 18.0% 74 14.5%

 Κοντά στη µόνιµη κατοικία / εύκολη πρόσβαση 40 15.3% 17 6.8% 57 11.2%

 Για αθλητικές / υπαίθριες δραστηριότητες 16 6.1% 20 8.0% 36 7.1%

 Ωραίο τοπίο / φυσικό περιβάλλον 25 9.6% 23 9.2% 48 9.4%

 Ιστορία / Πολιτισµός / Μοναστήρια 15 5.8% 4 1.6% 19 3.7%

 Οργανωµένη εκδροµή / τουριστικό πακέτο 22 8.4% 1 0.4% 23 4.5%

 Καλός προορισµός οικογενειακής εκδροµής 14 5.4% 5 2% 19 3.7%

 Άλλοι λόγοι 25 9.6% 34 13.6% 59 11.4%

Ν 261 100% 250 100% 511 100%
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Πίνακας 3.9β. ∆ευτερεύον λόγος πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης επίσκεψης ανά περιοχή µελέτης  

 

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος  

Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό 

 ∆εν έχω επισκεφθεί ξανά τη περιοχή        17 6.7% 6 2.5% 23 4.6%

 Επίσκεψη σε συγγενείς / φίλους        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

13 5.0% 31 12.8% 44 8.8%

 Κοντά στη µόνιµη κατοικία / εύκολη πρόσβαση 28 11.0% 4 1.6% 32 6.5%

 Για αθλητικές / υπαίθριες δραστηριότητες 11 4.3% 33 13.6% 44 8.8%

 ∆ηµοφιλής περιοχή 20 7.8% 7 2.8% 27 5.5%

 Ωραίο τοπίο / φυσικό περιβάλλον 66 26.0% 80 33.0% 146 29.5%

 Ιστορία / Πολιτισµός / Μοναστήρια 29 11.4% 10 4.1% 39 7.8%

 Γαλήνη / ηρεµία, λίγοι επισκέπτες 9 3.5% 15 6.2% 24 4.8%

 ‘∆ιαφορετική’ περιοχή / τρόπος ζωής 10 3.9% 3 1.2% 13 2.6%

 Καλός προορισµός οικογενειακής εκδροµής 14 5.4% 26 10.7% 40 8.0%

 Άλλο λόγοι 37 15.0% 28 11.5% 65 13.1%

Ν 254 100% 243 100% 497 100%
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3.2.5. Ο τύπος του ταξιδιού που πραγµατοποιήθηκε  

 

Ο τύπος του ταξιδιού που πραγµατοποίησαν οι επισκέπτες στις δύο περιοχές µπορεί 

να προσδιοριστεί σε σχέση µε τη συνοδεία του κάθε επισκέπτη στο συγκεκριµένο 

ταξίδι, τον τρόπο µετακίνησής τους προς και από την περιοχή, καθώς και από τη 

διάρκεια του συγκεκριµένου ταξιδιού και το αν πραγµατοποίησαν κρατήσεις σχετικά 

µε αυτή την επίσκεψη.  

 Όπως προκύπτει από το Πίνακα 3.10, η πλειοψηφία των επισκεπτών και στις 

δυο περιοχές πραγµατοποιεί το ταξίδι, είτε µε την οικογένειά τους, είτε µε τον/την 

σύντροφό τους. Η Ευρυτανία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως προορισµός 

‘οικογενειακών εκδροµών’ αφού το 50.4% των επισκεπτών πραγµατοποιούν το ταξίδι 

τους στην περιοχή µε την οικογένεια τους. Το ποσοστό των ‘οικογενειακών 

εκδροµών’ για την περίπτωση των Καλαβρύτων είναι 29.5%. Αντίστοιχα για τα 

Καλάβρυτα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των επισκεπτών που πραγµατοποιούν 

ταξίδι µε τον/την σύντροφό τους (37.2% έναντι 30.4% για την Ευρυτανία), γεγονός 

που µπορεί να οφείλεται και στη µικρότερη, κατά µέσο όρο, ηλικία των επισκεπτών 

στα Καλάβρυτα.   

Το ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν να πραγµατοποιήσουν ένα ταξίδι 

στις περιοχές µελέτης ‘µε φίλους’ δεν διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των δυο περιοχών 

µελέτης (τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 11.5% για την περιοχή των 

Καλαβρύτων και 10% για την περιοχή της Ευρυτανίας). Ωστόσο, σηµαντική είναι η 

διαφορά µεταξύ των περιοχών, σε ότι αφορά τις επισκέψεις που αποτελούν µέρος 

οργανωµένης εκδροµής (επίσκεψη µε γκρουπ). Τα αντίστοιχα ποσοστά αυτού του 

τύπου ταξιδιού είναι 12.3% για την περιοχή των Καλαβρύτων και µόλις 4% για την 

περιοχή της Ευρυτανίας.  
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Πίνακας 3.10. Συνοδεία στη συγκεκριµένη επίσκεψη ανά περιοχή µελέτης  

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος  

Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό 

Μόνος, -η 20 7.7% 9 3.6% 29 5.7% 

Με τον/την σύντροφο  97 37.2% 76 30.4% 173 33.9% 

Με την οικογένεια  77 29.5% 126 50.4% 203 39.7% 

Με συναδέλφους  4 1.5% 2 0.8% 6 1.2% 

Με φίλους  30 11.5% 25 10.0% 55 10.8% 

Με γκρουπ  32 12.3% 10 4.0% 42 8.2% 

Άλλο  1 0.4% 2 0.8% 3 0.6% 

Ν 261 100% 250 100% 511 100% 

 

Οι µετακινήσεις των επισκεπτών, προς και από, τις δυο περιοχές 

πραγµατοποιούνται κυρίως µε ιδιωτικά αυτοκίνητα. Συγκεκριµένα, µε ιδιωτικό 

αυτοκίνητο µετακινείται το 72.4% των επισκεπτών στα Καλάβρυτα και το 80.7% των 

επισκεπτών στην Ευρυτανία (Πίνακας 3.11). Το ποσοστό των επισκεπτών που 

µετακινείται µε ιδιωτικό µεταφορικό µέσο, αυξάνεται περαιτέρω αν προσθέσουµε και 

τις µετακινήσεις µε ιδιωτική µηχανή, οι οποίες ανέρχονται σε 3.8% και 4% των 

συνολικών µετακινήσεων στις περιοχές των Καλαβρύτων και της Ευρυτανίας, 

αντίστοιχα.  

Οι µετακινήσεις µε τουριστικά λεωφορεία είναι αυξηµένες στην περιοχή των 

Καλαβρύτων δεδοµένου ότι ένα σηµαντικό τµήµα των επισκεπτών πραγµατοποιεί 

οργανωµένη εκδροµή µε γρουπ στη περιοχή (12.3%, βλ. Πίνακα 3.10), σε αντίθεση 

µε την Ευρυτανία όπου οι οργανωµένες εκδροµές µε γρουπ είναι περιορισµένες (4%) 

(βλ. Πίνακα 3.10).  
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Πίνακας 3.11. Μεταφορικό µέσο που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη επίσκεψη 

ανά περιοχή µελέτης  

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος  

Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Αυτοκίνητο  189 72.4% 201 80.7% 390 76.5% 

Τουριστικό 

λεωφορείο   

43 16.5% 13 5.2% 56 11.0% 

Μηχανή   10 3.8% 10 4.0% 20 3.9% 

Κτελ   13 5.0% 15 6.0% 28 5.5% 

Τρένο   6 2.3% - - 6 1.2% 

∆Γ/∆Α - - 10 4.0% 10 2.0% 

Ν 261 100% 249 100% 510 100% 

 

Το ταξίδι στις περιοχές µελέτης διαρκεί κατά µέσο όρο πέντε ηµέρες. Ωστόσο, 

σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται µεταξύ των δυο περιοχών, σε ότι αφορά τον 

αριθµό των ηµερών που παραµένουν οι ταξιδιώτες στην περιοχή. Όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 3.12, οι επισκέπτες στα Καλάβρυτα παραµένουν τρεις περίπου ηµέρες 

στην περιοχή, ενώ αντίστοιχα οι επισκέπτες στην Ευρυτανία παραµένουν κατά µέσο 

όρο έξι ηµέρες στην περιοχή.  

 

Πίνακας 3.12. ∆ιάρκεια της επίσκεψης (σε ηµέρες) ανά περιοχή µελέτης  

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

Μέσος   3.43 5.96 4.69 

Τυπ. Απόκλιση  2.71 6.75 5.28 

Ελάχιστο 1 1 1 

Μέγιστο 31 61 61 

Ν  248 245 493 

 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη χρονική διάρκεια των ταξιδιών που 

πραγµατοποιούνται σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται ότι, το ποσοστό των 

επισκεπτών στα Καλάβρυτα που δεν διανυκτερεύουν στη περιοχή ανέρχεται σε 31%, 
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ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρυτανία είναι 12.4% (Πίνακας 3.13). Αυτό 

µπορεί να αποδοθεί στην εγγύτητα των Καλαβρύτων στα µεγάλα αστικά κέντρα της 

Πάτρας και της Αθήνας από όπου προέρχεται η πλειοψηφία των επισκεπτών στη 

περιοχή.  

 

Πίνακας 3.13. Πραγµατοποίηση διανυκτέρευσης κατά τη συγκεκριµένη επίσκεψη ανά 

περιοχή µελέτης 

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος  

Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Ναι 180 69.0% 218 87.6% 398 78.0% 

Όχι  81 31.0% 31 12.4% 112 22.0% 

Ν 261 100% 249 100% 510 100% 

 

Από τον παρακάτω Πίνακα 3.14, στον οποίο αναλύεται ο αριθµός των 

διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιούνται από τους επισκέπτες στις δυο περιοχές 

µελέτης προκύπτει ότι, αυτοί πραγµατοποιούν κατά κύριο λόγο µία (41.1%), και το 

περισσότερο δύο έως τρεις διανυκτερεύσεις (41.1%), σε ότι αφορά τη περιοχή των 

Καλαβρύτων. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλότερα από αυτά των αντίστοιχων 

διανυκτερεύσεων των επισκεπτών στην Ευρυτανία, οι οποίοι πραγµατοποιούν µια 

διανυκτέρευση σε ποσοστό 27.1% και δύο έως τρεις διανυκτερεύσεις σε ποσοστό 

33%. Αντίστοιχα, για τη περιοχή της Ευρυτανίας παρουσιάζονται αρκετά υψηλότερα 

τα ποσοστά των επισκεπτών οι οποίοι διαµένουν στην περιοχή έως και µια βδοµάδα 

(24.3%), ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό των ατόµων που διαµένουν πάνω από 

µια εβδοµάδα στη περιοχή και το οποίο ανέρχεται σε 15.6% του συνόλου των 

επισκεπτών στη περιοχή.  
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Πίνακας 3.14. Αριθµός διανυκτερεύσεων  κατά τη συγκεκριµένη επίσκεψη ανά 

περιοχή µελέτης  

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος Αριθµός 

∆ιανυκτερεύσεων Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

1   74 41.1% 59 27.1% 133 33.0% 

2-3   74 41.1% 72 33.0% 146 36.7% 

Έως 6  26 14.4% 53 24.3% 79 19.8% 

Πάνω από 6  6 3.4% 34 15.6% 42 10.5% 

Ν 261 100% 249 100% 510 100% 

 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σχετικά υψηλό παρατηρείται το 

ποσοστό των επισκεπτών οι οποίοι πραγµατοποίησαν κρατήσεις σχετικά µε το 

συγκεκριµένο ταξίδι, ποσοστό το οποίο είναι υψηλότερο στα Καλάβρυτα (60.5%) σε 

σχέση µε την Ευρυτανία (46.9%) (Πίνακας 3.15). Οι κρατήσεις αυτές αφορούν 

ουσιαστικά σε κρατήσεις καταλύµατος. Οι επισκέπτες ρωτήθηκαν και για άλλου 

είδους κρατήσεις, σχετικά µε δραστηριότητες αναψυχής, κλπ., αλλά τα ποσοστά ήταν 

αµελητέα. Επιπλέον, 118 από τα 232 συνολικά, άτοµα (50.9%) που έκαναν κρατήσεις 

για το ταξίδι τους τις έκαναν επικοινωνώντας κατευθείαν µε τον ξενοδόχο. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά προσωπικών κρατήσεων ανέρχονται σε 92.4% των επισκεπτών 

για τα Καλάβρυτα και σε 67.5% των επισκεπτών για την Ευρυτανία.   

 

Πίνακας 3.15. Πραγµατοποίηση κράτησης για τη συγκεκριµένη επίσκεψη ανά 

περιοχή µελέτης 

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Ναι 118 60.5% 114 46.9% 232 47.0% 

Όχι  77 39.5% 129 53.1% 206 53.0% 

Ν 195 100% 243 100% 438 100% 
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3.2.6. Ταξιδιωτικό προφίλ των επισκεπτών  

 

Μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν, στον αριθµό των ταξιδιών που οι 

συγκεκριµένοι επισκέπτες πραγµατοποιούν το χρόνο, καθώς και στον τρόπο µε τον 

οποίο τα οργανώνουν, δηλαδή τις πηγές άντλησης πληροφοριών και πόσο συχνά τις 

χρησιµοποιούν, είναι δυνατό να προσδιορίσουν µια γενική εικόνα της ‘σχέσης’ των 

επισκεπτών των δύο περιοχών µε τα ταξίδια. 

 Η πλειοψηφία των επισκεπτών στα Καλάβρυτα, και συγκεκριµένα το 60.2%, 

πραγµατοποιεί το πολύ τρεις εκδροµές κατά τη διάρκεια ενός χρόνου (Πίνακας 3.16). 

Ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό (30.3%) των επισκεπτών στην ίδια περιοχή 

πραγµατοποιεί το πολύ πέντε εκδροµές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Από την άλλη 

πλευρά, το µεγαλύτερο ποσοστό (43%) των επισκεπτών στην Ευρυτανία είναι άτοµα 

τα οποία πραγµατοποιούν τουλάχιστον πέντε έως δέκα ταξίδια το χρόνο. Επιπλέον, 

ποσοστό 23.3% των επισκεπτών σε αυτή τη περιοχή πραγµατοποιούν πάνω από δέκα 

ταξίδια ετησίως.  

 

Πίνακας 3.16. Μέσος αριθµός ετήσιων εκδροµών των επισκεπτών ανά περιοχή 

µελέτης  

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος Αριθµός 

εκδροµών Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

1 – 3  157 60.2% 29 11.6% 186 36.5% 

3 – 5 79 30.3% 55 22.1% 134 26.3% 

5 – 10  20 7.7% 107 43.0% 127 24.9% 

 >   10  5 1.9% 58 23.3% 63 12.4% 

Ν 261 100% 249 100% 510 100% 

 

 Σε ότι αφορά το συγκεκριµένο ταξίδι, οι επισκέπτες των δύο περιοχών 

ρωτήθηκαν για το αν, πριν από τη πραγµατοποίηση του ταξιδιού, αναζήτησαν πηγές 
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πληροφόρησης και ποιες ήταν αυτές. Το 76.2% και το 75.6%  των ερωτηθέντων στη 

περιοχή των Καλαβρύτων και της Ευρυτανίας, αντίστοιχα δήλωσαν ότι αναζήτησαν 

πληροφορίες για µια σειρά από θέµατα σχετικά µε την επίσκεψή τους στη 

συγκεκριµένη περιοχή και τα οποία αφορούσαν τον καιρό, τον τρόπο προσέγγισης 

της περιοχής, τη διαθεσιµότητα καταλυµάτων και εστιατορίων, τα αξιοθέατα και την 

ιστορία της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, κλπ. (Πίνακας 3.17).  

 

Πίνακας 3.17. Αναζήτηση πληροφοριών πριν από τη πραγµατοποίηση της επίσκεψης 

ανά περιοχή µελέτης 

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Ναι 199 76.2% 189 75.6% 388 75.9% 

Όχι  62 23.8% 61 24.4% 123 24.1% 

Ν 261 100% 250 100% 511 100% 

 

 Οι εφηµερίδες και τα περιοδικά ποικίλης ύλης είναι οι πλέον 

χρησιµοποιούµενες πηγές, τόσο για την άντληση πληροφοριών για τη συγκεκριµένη 

επίσκεψη, όσο και για το σύνολο των εκδροµών που πραγµατοποιούνται από τους 

συγκεκριµένους επισκέπτες το χρόνο (Πίνακας 3.18). Ποσοστό 61.7% των 

επισκεπτών στα Καλάβρυτα χρησιµοποιούν τις συγκεκριµένες πηγές για άντληση 

πληροφοριών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους επισκέπτες στη περιοχή της 

Ευρυτανίας ανέρχεται σε 52.3% (Πίνακας 3.18). Η δεύτερη, σε συχνότητα χρήσης, 

πηγή άντλησης πληροφοριών είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αφού 

χρησιµοποιείται πολύ συχνά ή συχνά από το 49.2% των επισκεπτών στα Καλάβρυτα 

και από το 44.6% των επισκεπτών στην Ευρυτανία. Σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

επισκεπτών παρατηρούνται, σε ότι αφορά τη χρήση του διαδικτύου, η οποία είναι 

αρκετά διαδεδοµένη µεταξύ των επισκεπτών στα Καλάβρυτα (ποσοστό 43.2% των 
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επισκεπτών στη συγκεκριµένη περιοχή έρευνας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο πολύ 

συχνά ή συχνά), ενώ αντίθετα µεταξύ των επισκεπτών στην Ευρυτανία είναι αρκετά 

διαδεδοµένη η χρήση τουριστικών χαρτών (χρησιµοποιείται πολύ συχνά από το 

52.4% των επισκεπτών) (Πίνακας 3.18). 

 

Πίνακας 3.18. Πηγές πληροφόρησης που οι επισκέπτες χρησιµοποιούν πολύ συχνά ή 

συχνά ανά περιοχή µελέτης  

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός  Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό 

69 26.5% 120 52.4% 189 38.7% Τουριστικοί χάρτες  

Ν = 260 Ν = 229 Ν = 489 

128 49.2% 103 44.6% 231 47.0% Τηλεόραση  - Ράδιο  

Ν = 260 Ν = 231 Ν = 491 

112 43.2% 38 17.0% 150 31.1% ∆ιαδίκτυο  

Ν = 259 Ν = 224 Ν = 483 

161 61.7% 126 52.3% 287 57.2% Εφηµερίδες  - 

Περιοδικά ποικίλης 

ύλης  
Ν = 261 Ν = 241 Ν = 502 

109 42.1% 74 30.7% 183 36.6% Ταξιδιωτικά 

περιοδικά  Ν = 259 Ν = 241 Ν = 500 

 

∆εδοµένου ότι, η εικόνα µιας περιοχής ως ταξιδιωτικού προορισµού 

επηρεάζεται και από την εικόνα που σχηµατίζουν οι επισκέπτες της και τον τρόπο µε 

τον οποίο τη µεταφέρουν σε εν δυνάµει νέους επισκέπτες στη περιοχή, οι ταξιδιώτες 

ρωτήθηκαν και για το αν θα πρότειναν τη συγκεκριµένη περιοχή σε άλλα άτοµα ως 

ενδιαφέρον ταξιδιωτικό προορισµό. Για τη πληρέστερη απεικόνιση της εικόνας που 

οι επισκέπτες σχηµάτισαν κατά τη τελευταία επίσκεψή τους ρωτήθηκαν και για το αν 

οι ίδιοι προτίθενται να επισκεφθούν την περιοχή στο µέλλον. Ποσοστό 95.3% των 

επισκεπτών στην Ευρυτανία τονίζουν ότι, θα πρότειναν τη περιοχή ως ταξιδιωτικό 
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προορισµό σε άλλους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους επισκέπτες στα 

Καλάβρυτα είναι 98.7%. Επιπλέον, ποσοστό 98.6% για την Ευρυτανία και 94.2% για 

τα Καλάβρυτα των επισκεπτών τονίζουν ότι, προτίθενται να επισκεφθούν ξανά τη 

περιοχή στα επόµενα 2 – 3 χρόνια.   

 

3.2.7. Η αγορά τοπικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού  

 

∆εδοµένου ότι, ο ρόλος των τοπικών προϊόντων σαν αναπόσπαστο τµήµα της 

ταξιδιωτικής εµπειρίας στις περιοχές µελέτης διερευνάται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 

της παρούσας διατριβής, κρίνεται σκόπιµη η σύντοµη παρουσίαση κάποιων 

περιγραφικών στοιχείων, αναφορικά µε τη σηµασία της ανάπτυξης και προώθησης 

των τοπικών προϊόντων ως τµήµατος της ταξιδιωτικής εµπειρίας σε αυτές τις 

περιοχές.  

 Οι επισκέπτες των δυο περιοχών µελέτης ρωτήθηκαν για το αν γνωρίζουν τη 

συγκεκριµένη περιοχή ως ‘παραγωγό’ τοπικών προϊόντων, τα οποία είναι και 

χαρακτηριστικά – τυπικά της περιοχής αυτής. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.19, η 

µεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών και στις δυο περιοχές απάντησε καταφατικά, µε 

τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων να ανέρχονται στο 79.2% των επισκεπτών στα 

Καλάβρυτα και στο 77.7% των επισκεπτών στην Ευρυτανία.  

 

Πίνακας 3.19. Πρότερη γνώση των επισκεπτών σχετικά µε τη φήµη της περιοχής ως 

‘παραγωγού’ τοπικών προϊόντων, ανά περιοχή µελέτης 

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Ναι 206 79.2% 192 77.7% 398 78.5% 

Όχι  54 20.8% 55 22.3% 109 21.5% 

Ν 260 100% 247 100% 507 100% 
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 Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι εξίσου υψηλά είναι και τα ποσοστά 

των επισκεπτών που αγόρασαν κάποιο ή κάποια από τα τοπικά προϊόντα και στις δύο 

περιοχές. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.20, το 76.9% των επισκεπτών στα 

Καλάβρυτα και το 68.8% των επισκεπτών στην Ευρυτανία αγόρασαν τουλάχιστον 

ένα από τα τοπικά προϊόντα των περιοχών αυτών κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης επίσκεψής τους στις περιοχές αυτές.  

 

Πίνακας 3.20. Αγορά τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες ανά περιοχή µελέτης    

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Ναι 200 76.9% 170 68.8% 370 73.0% 

Όχι  60 23.1% 77 31.2% 137 27.0% 

Ν 260 100% 247 100% 507 100% 

 

Στον Πίνακα 3.21, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους οι επισκέπτες των 

περιοχών αυτών αγόρασαν το ή τα συγκεκριµένα προϊόντα κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής τους. Από την καταγραφή των παραγόντων οι οποίοι οδήγησαν τους 

συγκεκριµένους επισκέπτες να πραγµατοποιήσουν αγορές τοπικών προϊόντων 

αναδεικνύονται ως σηµαντικότεροι λόγοι πρώτον, η εικόνα που έχουν οι επισκέπτες 

για τα προϊόντα αυτά ως συµπληρωµατικά µιας επίσκεψης στη συγκεκριµένη περιοχή 

και δεύτερον, η εικόνα που έχουν οι επισκέπτες για τη ποιότητα η οποία χαρακτηρίζει 

τα προϊόντα αυτά. Σχεδόν οι µισοί από τους επισκέπτες και των δυο περιοχών, και 

συγκεκριµένα το 48.6% των επισκεπτών στα Καλάβρυτα και το 47.6% των 

επισκεπτών στην Ευρυτανία, δηλώνουν ότι αγόρασαν κάποιο τοπικό προϊόν της 

περιοχής επειδή θεωρούν το προϊόν αυτό ως τυπικό χαρακτηριστικό της περιοχής. Θα 

µπορούσε εποµένως να θεωρηθεί ότι σχεδόν οι µισοί από τους επισκέπτες των 

περιοχών αυτών θεωρούν ότι η αγορά τοπικών προϊόντων συµπληρώνει ένα ταξίδι 
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στη συγκεκριµένη περιοχή. Επιπλέον,  ένα αρκετά µεγάλο τµήµα των επισκεπτών και 

στις δυο περιοχές θεωρούν τα προϊόντα αυτά ως ‘υγιεινά/αγνά’ αγαθά. Τα ποσοστά 

της συγκεκριµένης απάντησης των επισκεπτών στις δυο περιοχές ανέρχονται σε 

61.2% για τους επισκέπτες που αγόρασαν τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψή τους στα Καλάβρυτα και σε 39.6% των αντίστοιχων επισκεπτών στην 

Ευρυτανία. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα σχετικά µεγάλο τµήµα των 

επισκεπτών αυτών, και συγκεκριµένα το 27.4% των επισκεπτών – αγοραστών στα 

Καλάβρυτα και το 35.1% των επισκεπτών – αγοραστών στην Ευρυτανία, είναι άτοµα 

τα οποία έχουν στο παρελθόν αγοράσει ξανά τα συγκεκριµένα προϊόντα που 

αγόρασαν και στη παρούσα επίσκεψη (Πίνακας 3.21). 

 

Πίνακας 3.21. Λόγοι για την αγορά κάποιου τοπικού προϊόντος από τους επισκέπτες 

ανά περιοχή µελέτης   

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό 

22 8.9% 37 16.4% 59 12.5% ∆υσκολεύοµαι να τα 

βρω εκεί που µένω Ν = 247 Ν = 225 Ν = 472 

121 48.6% 107 47.6% 228 48.1% Είναι τυπικά της 

περιοχής    Ν = 249 Ν = 225 Ν = 474 

153 61.2% 89 39.6% 242 50.9% Είναι υγιεινά, αγνά  

Ν = 250 Ν = 225 Ν = 475 

68 27.4% 79 35.1% 147 31.1% Έχω ξαναπάρει  

Ν = 248 Ν = 225 Ν = 473 

3 1.3% 44 21.1% 47 10.7% Άλλος λόγος  

Ν = 229 Ν = 209 Ν = 438 

 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους επισκέπτες να αξιολογήσουν τη ποιότητα των 

προϊόντων αυτών και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, και στις δυο περιοχές την 

κρίνει ως πολύ καλή (Πίνακας 3.22). Συγκεκριµένα, το 91.7% των επισκεπτών στα 
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Καλάβρυτα και το 82.2% των επισκεπτών στην Ευρυτανία αξιολογούν την ποιότητα 

των τοπικών προϊόντων ως πολύ καλή. Στη βάση αυτών των απαντήσεων µπορεί να 

θεωρηθεί ότι προκύπτει µια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τα προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται ως τοπικά της κάθε περιοχής, δεδοµένου ότι η ποιότητα τους 

αξιολογείται ως πολύ καλή, τόσο από ένα µεγάλο τµήµα των επισκεπτών οι οποίοι 

έχουν στο παρελθόν ‘δοκιµάσει’ τα προϊόντα αυτά, όσο και από το σύνολο σχεδόν 

των επισκεπτών που τα αγόρασαν στη παρούσα επίσκεψη.  

 

Πίνακας 3.22. Αξιολόγηση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων από τους 

επισκέπτες, ανά περιοχή µελέτης  

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Πολύ καλή    177 91.7% 143 82.2% 320 87.2% 

Καλή  15 7.8% 29 16.7% 44 12.0% 

Μέτρια   1 0.5% 2 1.1% 3 0.8% 

Ν 193 100% 174 100% 367 100% 

 

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι οι επισκέπτες των 

περιοχών αυτών δεν θεωρούν τα τοπικά προϊόντα ως ακριβά. Η σχέση 

ποιότητας/κόστους θεωρείται ‘ανάλογη’ (δηλαδή ούτε ακριβά - ούτε φθηνά) από το 

52.7% των επισκεπτών στα Καλάβρυτα και από το 71.8% των επισκεπτών στην 

Ευρυτανία (Πίνακας 3.23).  

Τέλος, οι επισκέπτες των περιοχών αυτών θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι 

καλύτερης ποιότητας από άλλα παρόµοια προϊόντα, τα οποία κυκλοφορούν ευρύτερα 

στις αγορές της µόνιµης κατοικίας τους (Πίνακας 3.24). Το 96.5% των επισκεπτών 

στα Καλάβρυτα και το 75.1% των επισκεπτών στην Ευρυτανία θεωρεί ότι τα τοπικά 

προϊόντα είναι καλύτερης ποιότητας από άλλα υποκατάστατα προϊόντα, γεγονός που 
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καταδεικνύει ότι η περιορισµένη κλίµακα παραγωγής αυτών των προϊόντων, µάλλον 

αντιµετωπίζεται ως πλεονέκτηµα των προϊόντων αυτών (Πίνακας 3.24).  

 

Πίνακας 3.23. Αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας/κόστους για τα τοπικά προϊόντα 

ανά περιοχή µελέτης     

Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος  

Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό

Πολύ ακριβά ή ακριβά  9 4.5% 55 25.5% 64 15.4% 

Ούτε ακριβά ούτε 

φθηνά  

106 52.7% 155 71.8% 261 62.6% 

Φθηνά ή πολύ φθηνά  86 42.8% 6 2.7% 92 22.0% 

Ν 201 100% 216 100% 417 100% 

 

 

Πίνακας 3.24. Αξιολόγηση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων σε σχέση µε άλλα 

παρόµοια προϊόντα ανά περιοχή µελέτης     

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό 

Καλύτερης ποιότητας   194 96.5% 148 75.1% 342 85.9% 

Ίδιας ποιότητας   6 3.0% 47 23.9% 53 13.3% 

Χειρότερης ποιότητας   1 0.5% 2 1.0% 3 0.8% 

Ν 201 100% 197 100% 398 100% 

 

 

3.2.8. Συνολική δαπάνη της επίσκεψης  

 

Στον παρακάτω Πίνακα 3.25, απεικονίζεται το µέσο ύψος εξόδων που 

πραγµατοποιούνται ανά νοικοκυριό κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης επίσκεψης 

στη περιοχή. Η επίσκεψη στη περιοχή των Καλαβρύτων κοστίζει, κατά µέσο όρο 

267,55 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ύψος µέσου συνολικού κόστους της επίσκεψης στην 
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Ευρυτανία ανέρχεται σε 448,69 ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των συνολικών δαπανών 

ταξιδιού αφορά σε έξοδα διαµονής και εστίασης τα οποία αποτελούν το 63.9% των 

µέσων συνολικών δαπανών επίσκεψης στα Καλάβρυτα και το 56.% των µέσων 

συνολικών δαπανών επίσκεψης στην Ευρυτανία. Τα έξοδα που αφορούν σε 

δραστηριότητες αναψυχής και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, αποτελούν το 

15.8% των µέσων συνολικών δαπανών επίσκεψης στα Καλάβρυτα και το 20.7% των 

µέσων συνολικών δαπανών επίσκεψης στην Ευρυτανία. Τα έξοδα για µετακινήσεις 

αποτελούν το 6.4% των µέσων συνολικών δαπανών επίσκεψης στα Καλάβρυτα και το 

11.4% των µέσων συνολικών δαπανών επίσκεψης στην Ευρυτανία. Τέλος, τα έξοδα 

που αφορούν την αγορά τοπικών προϊόντων από την περιοχή αποτελούν το 11% των 

µέσων συνολικών δαπανών επίσκεψης στα Καλάβρυτα και το 10.4% των µέσων 

συνολικών δαπανών επίσκεψης στην Ευρυτανία. 

 

Πίνακας 3.25. Μέσο συνολικό ύψος δαπανών επίσκεψης ανά κατηγορία κύριων 

δαπανών και ανά περιοχή µελέτης  

Κατηγορίες δαπανών  Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο ∆είγµατος 

 ευρώ Ποσοστό ευρώ Ποσοστό ευρώ Ποσοστό 

 ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

171,03 63.9% 252,24 56.2% 210,76 59.2% 

 διάφορες 
δραστηριότητες  

42,3 15.8% 92,86 20.7% 67,04 18.8% 

 µετακίνηση 16,87 6.4% 51,02 11.4% 33,58 9.4% 

 τοπικά προϊόντα 29,36 11.0% 46,62 10.4% 37,8 10.6% 

 άλλα έξοδα 7,99 2.9% 5,95 1.3% 6,99 2.0% 

Μέσο Συνολικό 
Ύψος ∆απανών 

267,55 100% 448,69 100% 356,17 100% 
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Γράφηµα 3.1. Ποσοστιαία κατανοµή του µέσου συνολικού ύψους δαπανών ανά 

κατηγορία δαπανών και περιοχή µελέτης 

 

Καλάβρυτα
Ευρυτανία

Σύνολο ∆είγµατος

63.9

15.8

6.4

11

2.9

56.2

20.7

11.4

10.4

1.3

59.2

18.8

9.4

10.6

2

ξενοδοχεία & εστιατόρια διάφορες δραστηριότητες  µετακίνηση

τοπικά προϊόντα άλλα έξοδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση της ζήτησης των νοικοκυριών για  

αγροτικό τουρισµό στην Ελλάδα. Στο εισαγωγικό µέρος αναλύεται σύντοµα η ανάγκη 

διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση των νοικοκυριών για 

αγροτικό τουρισµό, στη βάση της αναγνώρισης της ετερογένειας του τουριστικού 

προϊόντος. Στο δεύτερο µέρος αναπτύσσονται το θεωρητικό και το µεθοδολογικό 

υπόδειγµα διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση για αγροτικό 

τουρισµό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο ρόλο της πληροφόρησης και της ποιότητας 

που στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ελέγχονται, ως κύριοι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της ζήτησης για αγροτικό τουρισµό. Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης.    

  

4.1. Εισαγωγή  

 

Η µελέτη της ζήτησης για παροχή υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού, καθώς και η 

µελέτη της καταναλωτικής συµπεριφοράς των ταξιδιωτών αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα 

σηµαντική στα πλαίσια της βιβλιογραφίας που αφορά στην ανάπτυξη του τουρισµού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται το θεωρητικό και µεθοδολογικό υπόδειγµα διερεύνησης 

της ζήτησης για τουρισµό σε δυο ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας.  
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Το προτεινόµενο υπόδειγµα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ανάλυσης 

της ζήτησης για τα συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, το 

υπόδειγµα µε το οποίο εξειδικεύεται και αναλύεται η ζήτηση των νοικοκυριών για 

υπηρεσίες παροχής αγροτικού τουρισµού επιτρέπει την ανάδειξη του ιδιαίτερου 

χαρακτήρα του προϊόντος-υπηρεσίας ‘αγροτικός τουρισµός’. Ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας του προϊόντος ‘αγροτικός τουρισµός’ αφορά στην ετερογενή φύση του, 

δηλαδή αφορά στο γεγονός ότι το προϊόν αυτό αποτελεί το σύνθετο αποτέλεσµα της 

χρήσης µιας σειράς επιµέρους αγαθών και υπηρεσιών τα οποία καταναλώνονται από 

κοινού. Επιπλέον, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του προϊόντος αγροτικός τουρισµός, 

προκύπτει και από το γεγονός ότι, στα πλαίσια µιας ταξιδιωτικής εµπειρίας τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται και καταναλώνουν µια σειρά από ‘χειροπιαστά’ και ‘µη-

χειροπιαστά’ στοιχεία – χαρακτηριστικά  του αγροτικού χώρου.  

Όταν οι ταξιδιώτες αγοράζουν την υπηρεσία (ή το προϊόν) που ονοµάζεται 

‘ταξιδιωτική εµπειρία’, αυτό που αγοράζουν στην πραγµατικότητα είναι ένα σύνθετο 

–ετερογενές– αγαθό το οποίο αποτελείται από διαφορετικές δραστηριότητες, οι 

οποίες απορρέουν από, ή συνοδεύουν την απόφαση του καταναλωτή να επισκεφθεί τη 

συγκεκριµένη περιοχή. Λαµβάνοντας υπόψη την ετερογενή και πολυσύνθετη φύση 

του, η ζήτηση για το προϊόν αγροτικός τουρισµός αναλύεται ως αποτέλεσµα της 

ολοκληρωµένης λειτουργίας µιας σειράς επιµέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

Παρόλο που η ετερογένεια του τουριστικού προϊόντος αναγνωρίζεται στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι εµπειρικές µελέτες που αφορούν στην ανάλυση της 

ζήτησης για τουρισµό δεν την λαµβάνουν υπόψη τους. Η παρούσα προσέγγιση, 

εξετάζοντας τη ζήτηση για αγροτικό τουρισµό αναδεικνύει και λαµβάνει υπόψη της 

την πολυδιάστατη µορφή αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας.  
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Σε ατοµικό επίπεδο, η ετερογένεια του προϊόντος αγροτικός τουρισµός 

αναδεικνύεται και µέσα από τη διαφορά στα επίπεδα ποιότητας που χαρακτηρίζουν 

τα επιµέρους αγαθά που καταναλώνουν τα άτοµα. Εποµένως, καθοριστικό ρόλο στην 

καταναλωτική συµπεριφορά και τις δαπάνες των ταξιδιωτών παίζει η ποιότητα των 

χαρακτηριστικών κάθε δραστηριότητας, η οποία ενσωµατώνεται στο ετερογενές 

αγαθό ‘ταξιδιωτική εµπειρία’. Το υπόδειγµα που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής επιτρέπει τη χρήση ενός δείκτη ποιότητας (indicator of quality), 

ο οποίος ενσωµατώνεται στο υπόδειγµα ως µια µετρήσιµη οικονοµική µεταβλητή και 

όχι σαν µια µεταβλητή που αντικατοπτρίζει τις απόψεις ή τις αντιλήψεις των 

ταξιδιωτών.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το υπόδειγµα που χρησιµοποιείται εδώ 

επιτρέπει την ανάλυση των επιδράσεων που προκύπτουν από τις διαφορές µεταξύ των 

ταξιδιωτών, ως προς το επίπεδο πληροφόρησής τους σχετικά µε την ‘ταξιδιωτική 

εµπειρία’ που απολαµβάνουν. Οι διαφορές αυτές συνδέονται µε την προς έλεγχο 

υπόθεση ότι, τα διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης των καταναλωτών 

καταδεικνύουν διαφορές µεταξύ των ατόµων ως προς το επίπεδο της ποιότητας της 

ταξιδιωτικής εµπειρίας που κατανάλωσαν τα άτοµα. 

 

4.2. Ανάλυση της Ζήτησης για Αγροτικό Τουρισµό  

 

4.2.1. Η ετερογένεια του αγροτικού τουριστικού προϊόντος  

 

Ο τοµέας παροχής υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως ένας ιδιαίτερος τοµέας παροχής υπηρεσιών, µε την έννοια ότι δεν αφορά στη 

παροχή µιας οµοιογενούς υπηρεσίας (ή ενός προϊόντος), όπως συνήθως 
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αντιµετωπίζεται η ζήτηση για άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

αγροτικό τοµέα, όπως για παράδειγµα η ζήτηση για κρέας ή για γαλακτοκοµικά 

προϊόντα. Αντίθετα, ο αγροτικός τουρισµός αποτελεί µια σύνθετη εµπειρία κατά τη 

διάρκεια της οποίας ένα µείγµα από υπηρεσίες (όπως διαµονή και διατροφή,  

µετακίνηση, οι αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες υπαίθρου, η αγορά τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων) καταναλώνονται ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, το 

θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της ζήτησης για οµοιογενή προϊόντα ή υπηρεσίες θα 

πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα, προκειµένου να εφαρµοσθεί στη µελέτη της 

ζήτησης για αγροτικό τουρισµό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο τοµέας του αγροτικού 

τουρισµού δεν περιορίζεται στη παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών από τουριστικούς 

πράκτορες, τη διαµονή και τη διατροφή, υπηρεσίες οι οποίες αναγνωρίζονταν έως 

τώρα, ως το ‘περιεχόµενο’ του κλάδου της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας. Η παροχή 

υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού συνδέεται και επηρεάζεται και από µια σειρά άλλων 

δραστηριοτήτων όπως, η παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων (φαγητό, 

χειροτεχνήµατα, κλπ), καθώς και από την ίδια την αγροτική δραστηριότητα, 

δεδοµένου ότι πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού είναι 

πολυαπασχολούµενες αγροτικές εκµεταλλεύσεις.  

 

4.2.2. Η σηµασία της ποιότητας και της πληροφόρησης  

 

Η αγορά του τουρισµού στις αγροτικές περιοχές αναπτύσσεται ως µια ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική αγορά. Οι αγροτικές περιοχές και αρκετές ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές ‘µοιράζονται’ ως ένα βαθµό παρόµοια χαρακτηριστικά δεδοµένου ότι έχουν 

παρόµοια αντικειµενικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγµα, οι φυσικοί πόροι που 
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συνδέονται µε τα τουριστικά προϊόντα και αποτελούν τη βάση διαφορετικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό εντείνει το επίπεδο του ανταγωνισµού 

µεταξύ των περιοχών αυτών. Η διαφοροποίηση των περιοχών αυτών ως προς την 

ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τόσο τον µεταξύ των περιοχών ανταγωνισµό, όσο 

και την µελλοντική ανάπτυξη της κάθε µιας από αυτές τις περιοχές ξεχωριστά.  

Το επίπεδο της ποιότητας που απολαµβάνουν οι επισκέπτες των περιοχών 

αυτών είναι, µεταξύ άλλων, αποτέλεσµα του επιπέδου της πληροφόρησης που ο 

καταναλωτής καταφέρνει να συλλέξει και να επεξεργαστεί πριν καταναλώσει το 

συγκεκριµένο προϊόν. Εποµένως, δυο είναι οι κεντρικές έννοιες οι οποίες θα πρέπει 

να αναλυθούν εδώ και αυτές αφορούν στην έννοια του ποιοτικού τουρισµού και στο 

ρόλο της πληροφόρησης σχετικά µε την ταξιδιωτική εµπειρία.  

Το επίπεδο της ποιότητας είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει τη 

µεταξύ των αγαθών διαφοροποίηση. Αυτή η διαφοροποίηση επιτρέπει µε τη σειρά 

της την ‘κατηγοριοποίηση των αγαθών’ η οποία αποτελεί κεντρικό στόχο του 

ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων και της οργάνωσης των αγορών (Callon et 

al., 2002). Σύµφωνα µε τους Callon et al. (2002: 199), “…η ποιότητα αποκτάται στο 

τέλος µιας διαδικασίας επιµέρους βελτιώσεων οι οποίες στοχεύουν στην δηµιουργία 

ενός συνόλου χαρακτηριστικών, τα οποία θα παραµείνουν σταθερά τουλάχιστον για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και τα οποία θα προσδιορίζουν το προϊόν και θα το 

µεταµορφώνουν έστω και προσωρινά σε ένα αγαθό το οποίο θα µπορεί να αποτελέσει 

αντικείµενο πώλησης στην αγορά ”.  

 Η ποιότητα είναι µια αρκετά σύνθετη έννοια η οποία συνδέεται µε 

διαφορετικά και πολλές φορές αντιφατικά χαρακτηριστικά. Ενώ δεν υπάρχει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισµός της έννοιας ‘ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών’, ένας 
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λειτουργικός ορισµός αφορά στο ότι, ‘η ποιότητα συνδέεται µε την ικανότητα ενός 

οργανισµού να παράγει και να διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να ικανοποιείται η ανάγκη η οποία εκφράζεται κάθε φορά από τον καταναλωτή και 

µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ώστε συστηµατικά να καλύπτονται και οι προσδοκίες του 

καταναλωτή’ (O’Neill and Black, 1996). Στα πλαίσια αυτού του λειτουργικού 

ορισµού, προκύπτουν ως σηµαντικές πτυχές της έννοιας ποιότητα, τόσο η 

ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, όσο και η διατήρηση ενός επιπέδου 

συνέπειας στη λειτουργία των οργανισµών που παρέχουν αγαθά και /ή υπηρεσίες. Με 

άλλα λόγια, “… η ποιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό θέσης – επιπέδου, χαρακτηρίζει 

κάθε αγαθό το οποίο είναι ανώτερο από τα ελάχιστα αποδεκτά όρια και άρα η ποιότητα 

είναι το στοιχείο εκείνο που αποδίδει σε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία ένα συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του” (Ilbery and Kneafsey, 1998: 331).  

Οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά µε την ποιότητα ενός αγαθού 

βασίζονται στο βαθµό ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών τους, 

ικανοποίηση την οποία θεωρούν ότι αντλούν από την κατανάλωση του 

συγκεκριµένου αγαθού. Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών αγροτικού 

τουρισµού, οι απόψεις των ταξιδιωτών σχετικά µε το βαθµό στον οποίο 

ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους θα βασίζονται κατά κύριο λόγο 

στην ποιότητα της ταξιδιωτικής εµπειρίας που απόλαυσαν. Οι επισκέπτες µιας 

περιοχής αναµένεται να διαφέρουν ως προς τις απόψεις που θα διαµορφώσουν 

σχετικά µε την ποιότητα του αγαθού που κατανάλωσαν. Οι διαφορές στις απόψεις θα 

συνδέονται µε τη σειρά τους, και µε διαφορετικά τµήµατα (segments) των 

καταναλωτών, τα οποία προκύπτουν και δηµιουργούνται µέσα από τους 

διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους τα άτοµα αντιλαµβάνονται και 

απολαµβάνουν το τουριστικό προϊόν που αγόρασαν (Dimara et al., 2002).  

 75



Ένας σηµαντικός µηχανισµός ο οποίος επηρεάζει τη διαµόρφωση των 

ποιοτικών κρίσεων εκ µέρους των καταναλωτών, είναι η παροχή πληροφοριών και 

ιδιαίτερα, η παροχή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Εποµένως, η ανάλυση 

τόσο του επιπέδου, όσο και των πηγών πληροφόρησης των ταξιδιωτών είναι 

απαραίτητη. Με άλλα λόγια, τόσο ο όγκος της πληροφόρησης, όσο και η χρήση 

διαφορετικών πηγών πληροφόρησης, είναι σηµαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση της ζήτησης για αγροτικό τουρισµό και των 

επιπτώσεων αυτής της ζήτησης για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.  

Η ζήτηση για παροχή υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού αφορά στην 

ικανοποίηση µιας σειράς αναγκών των καταναλωτών, η οποία επεκτείνεται πέρα από 

τις ανάγκες που συνήθως καλύπτονται µε τα ‘παραδοσιακά’ πακέτα τουριστικών 

υπηρεσιών. Η ζήτηση για αγροτικό τουρισµό συνδέεται µε την ανάγκη για χαλάρωση, 

αναψυχή, απόλαυση και συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά, 

είναι χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής, και αντικατοπτρίζουν ένα 

συγκεκριµένο καταναλωτικό πρότυπο. Σύµφωνα µε τον Channey (1996), αυτά τα 

στοιχεία, δεν είναι παρά ένας δείκτης συγκεκριµένου κοινωνικο-πολιτισµικού 

επιπέδου. Η κατανάλωση τροφίµων και ποτών µε ονοµασία προέλευσης κατά τη 

διάρκεια ενός ταξιδιού υποδηλώνει γούστο, µόδα, γνώση και µια σειρά από άλλα 

χαρακτηριστικά τα οποία συνοδεύουν ένα συγκεκριµένο τρόπο ζωής. 

Η  ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού είναι σε µεγάλο βαθµό βασισµένη 

στην πολιτισµική αναζωογόνηση και τον επαναπροσδιορισµό της τοπικότητας της 

κάθε περιοχής. Η χρήση και η ενσωµάτωση του τοπικού χαρακτήρα κάθε περιοχής 

στο τουριστικό προϊόν που αυτή µπορεί να προσφέρει, ουσιαστικά της παρέχει τη 

δυνατότητα να διαφοροποιήσει τις τουριστικές της υπηρεσίες απέναντι στους 
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ανταγωνιστές της, που είναι οι υπόλοιπες αγροτικές περιοχές που αποτελούν 

ανταγωνιστικούς ταξιδιωτικούς προορισµούς.  

Η κατανάλωση υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού µπορεί να υποδηλώνει 

‘νοσταλγία’, είτε για ένα πιο φυσικό τρόπο ζωής, είτε για ‘το παρελθόν’. Μπορεί 

δηλαδή να αποτελεί ανάγκη του καταναλωτή για επαφή µε τον τόπο στον οποίο 

γεννήθηκε και µεγάλωσε. Από την άλλη πλευρά, η προµήθεια τοπικά παραγόµενων 

τροφίµων σε αγροτουριστικά καταλύµατα και εστιατόρια, ή η συµµετοχή σε τοπικές 

και παραδοσιακές γιορτές, µπορεί να αποτελεί έκφραση πολιτισµικής ταυτότητας 

(Nygard and Storstad, 1998), στα πλαίσια της οποίας η εµπορευµατοποίηση της 

τοπικής πολιτισµικής παράδοσης είναι ικανή να ‘αναζωογονήσει’ µια περιοχή µέσα 

από τη χρήση της πολιτισµικής της ταυτότητας (Ray, 1998). Σύµφωνα µε τον 

Hopkins (1998) κάθε κοινωνία ‘τρέφεται’ από σύµβολα, τα οποία είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν για να προωθήσουν στην αγορά την τοπική πολιτισµική της 

παράδοση. Η διαδικασία αυτή, αφορά στην προώθηση της ‘εικόνας’ κάθε περιοχής, 

έτσι όπως αυτή µπορεί να προκύψει µέσα από την χρήση πολιτισµικών στοιχείων, τα 

οποία αναδιοργανώνονται και ανασυντάσσονται µεταξύ τους για να προωθήσουν τον 

τόπο και την ιδιαιτερότητά του (Ilbery and Kneafsey, 1999).  

Στην προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών που περιγράφονται παραπάνω, 

οι καταναλωτές αναζητούν µια σειρά από πληροφορίες οι οποίες ξεπερνούν αυτές 

που συνήθως παρέχονται στα πλαίσια των παραδοσιακών πακέτων υπηρεσιών 

ταξιδιού. Οι καταναλωτές ζητούν πληροφορίες οι οποίες θα µπορέσουν µε κάποιο 

τρόπο να τους διαβεβαιώσουν για το ότι, οι εµπειρίες οι οποίες θα απολαύσουν θα 

είναι τουλάχιστον ίδιες, αν όχι ανώτερες, από τις προσδοκίες τους. Και οι προσδοκίες 

σε αυτή την περίπτωση συνδέονται µε την κατανάλωση και απόλαυση της 

πολιτισµικής ταυτότητας κάθε τόπου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Έτσι, οι 
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πληροφορίες που οι καταναλωτές αρχίζουν συστηµατικά, πλέον, να αποζητούν 

εκτείνονται πέρα από τις ΄συµβατικού’ τύπου πληροφορίες σχετικά µε τις καιρικές 

συνθήκες και τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής την οποία επισκέπτονται. Οι 

καταναλωτές αναζητούν, όλο και πιο συχνά, πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους 

σύνδεσης ενός ταξιδιού µε µια εµπειρία στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Η 

αναζήτηση της ‘ταξιδιωτικής εµπειρίας’, ωθεί τους καταναλωτές στη διερεύνηση 

στοιχείων µέσω των οποίων θα µπορούν να πιστοποιήσουν την ποιότητα της 

εµπειρίας τους. Τέτοια στοιχεία είναι, για παράδειγµα, η ύπαρξη κληρονοµιάς και 

παράδοσης ενός τόπου στο φαγητό και η χρήση τοπικών παραδοσιακών στοιχείων 

στη τοπική βιοµηχανία του τουρισµού και της φιλοξενίας.  

Ο ρόλος της ποιότητας των προϊόντων και ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζουν 

την καταναλωτική συµπεριφορά των ατόµων και τη λειτουργία των αγορών έχει 

εξεταστεί εκτεταµένα από τους Nelson (1970, 1974) και Darby and Karni (1974). Τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες ποιότητας είναι δυνατό να διαχωριστούν από 

χαρακτηριστικά τα οποία, είτε διερευνώνται (search), είτε βιώνονται (experience), 

είτε γίνονται αποδεκτά (credence) ότι υπάρχουν και χαρακτηρίζουν ένα αγαθό ή µια 

υπηρεσία. Τα χαρακτηριστικά που µπορούν να διερευνηθούν δίνουν τη δυνατότητα 

σε ένα καταναλωτή να προσδιορίσει την ποιότητα µιας υπηρεσίας πριν από την 

κατανάλωσή της, δεδοµένου ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να 

‘εξεταστούν’.  

Στα πλαίσια της αγοράς τουρισµού, τα χαρακτηριστικά της ‘βιοµηχανίας’ 

φιλοξενίας (hospitality industry) µιας περιοχής, και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά 

των καταλυµάτων και των εστιατορίων, είναι ένα τυπικό παράδειγµα αγαθού του 

οποίου τα χαρακτηριστικά µπορούν να διερευνηθούν πριν από την κατανάλωσή του. 

Από την άλλη πλευρά, τα χαρακτηριστικά που βιώνονται είναι αυτά που γίνονται 
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άµεσα αντιληπτά από τον καταναλωτή τη στιγµή που αγοράζει και καταναλώνει ένα 

προϊόν. Η ικανοποίηση που αντλεί ένας καταναλωτής από ένα γεύµα, ή η χαλάρωση 

που απολαµβάνει από ένα ήσυχο διάλειµµα ξεκούρασης είναι παραδείγµατα 

προϊόντων µε χαρακτηριστικά τα οποία βιώνονται.  

Τα χαρακτηριστικά τα οποία γίνονται αποδεκτά ότι υπάρχουν αφορούν σε 

όλες εκείνες τις ιδιότητες των αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες δεν µπορούν να 

γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές σε καµία περίπτωση ακόµα και µετά την 

κατανάλωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για παράδειγµα, η διατροφική αξία ενός 

γεύµατος, ή η ποιότητα του αέρα σε µια περιοχή είναι αγαθά των οποίων τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά απλά γίνονται αποδεκτά (Mojduszka and Caswell, 1996).  

Η συνολική πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά τα οποία διερευνά 

τα άτοµο κάθε φορά, εξαρτώνται από την ικανότητα του καταναλωτή να ψάξει, να 

αντιληφθεί και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Ωστόσο, 

για τα χαρακτηριστικά τα οποία βιώνονται η συλλογή πληροφοριών είναι το πιο 

σηµαντικό τµήµα, όπως σηµαντικό είναι και το αν οι καταναλωτές θα µπορέσουν να 

συλλέξουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες, προκειµένου να 

προστατέψουν τα ‘συµφέροντά’ τους και να µειώσουν την πιθανότητα αποτυχίας στις 

επιλογές που θα πραγµατοποιήσουν.  

∆εδοµένου ότι, οι καταναλωτές δεν µπορούν να κρίνουν τα χαρακτηριστικά 

που βιώνονται, παρά µόνο µετά από την αγορά και την κατανάλωση του αγαθού, 

πάντα διατρέχουν το ρίσκο να αγοράσουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία η οποία, είτε θα 

µειώνει, είτε δεν θα αυξάνει τη χρησιµότητά τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

καταναλωτές αγοράζουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία, που θα τους προκαλέσει 

απώλειες σε οικονοµικούς όρους. Προκειµένου να µειώσουν την πιθανότητα αυτή, οι 
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καταναλωτές επιδιώκουν να ενηµερωθούν για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος από 

διάφορες πλευρές.  

Ένας τρόπος απόκτησης πληροφοριών είναι η προσωπική επικοινωνία µε 

καλύτερα πληροφορηµένους καταναλωτές ή η συλλογή πληροφοριών από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης και εξειδικευµένα περιοδικά, εφηµερίδες, κλπ. Οι Bagwell and 

Riordan (1986), εξετάζουν την περίπτωση όπου οι καταναλωτές εισέρχονται σε µια 

αγορά σταδιακά και η γνώση των καλύτερα πληροφορηµένων καταναλωτών που 

έχουν εισέλθει στην αγορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί από καταναλωτές που δεν 

έχουν εισέλθει ακόµα και άρα η πληροφόρησή τους είναι περιορισµένη.  

Μια άλλη στρατηγική, η οποία µειώνει το ρίσκο που αντιµετωπίζουν οι 

καταναλωτές είναι η σταδιακή και επαναλαµβανόµενη αγορά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η φήµη που συνοδεύει κάθε προϊόν είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός παράγοντας. Οι καταναλωτές θα εµπιστεύονται σε µεγαλύτερο βαθµό 

εκείνες τις επιχειρήσεις που παράγουν καλύτερης ποιότητας προϊόντα. Στην 

περίπτωση του τουρισµού στις αγροτικές περιοχές, αυτό σηµαίνει ότι οι καταναλωτές 

θα προτιµούν να επισκεφθούν περιοχές, οι οποίες φηµίζονται για το ότι παρέχουν 

καλύτερης ποιότητας τουρισµό (Allen, 1984; Shapiro, 1982; 1983).  

Τέλος, οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερωθούν για τα χαρακτηριστικά µιας 

υπηρεσίας είτε µέσα από τη χρήση σηµάτων ποιότητας, τα οποία µεταφέρουν 

πληροφορίες για το προϊόν, πιστοποιούν την ποιότητά του, εγγυώνται την ποιότητά 

του, είτε µέσα από τη διαφήµιση. Στα υποδείγµατα των Akerlof (1970) και Grossman 

(1981), εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η πληροφόρηση για την 

ποιότητα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας θα µπορέσει αποτελεσµατικά να 

µεταφερθεί στους καταναλωτές. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Akerlof (1970), η 

αγορά για υψηλής ποιότητας προϊόντα είναι δυνατόν να σταµατήσει να λειτουργεί 
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έναντι της αγοράς χαµηλής ποιότητας υποκατάστατων προϊόντων στην περίπτωση 

που οι παραγωγοί των υψηλής ποιότητας προϊόντων δεν θα µπορούν να ενηµερώσουν 

τους καταναλωτές αποτελεσµατικά για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν. 

Αντίθετα, στο υπόδειγµα της Grossman (1981), προκύπτει ότι αγορές για 

διαφορετικής ποιότητας προϊόντα θα υπάρχουν και θα λειτουργούν οµαλά εάν 

υπάρχει αποτελεσµατική, αξιόπιστη και ακριβή µεταφορά µηνυµάτων ποιότητας και 

επιβεβαίωση των ισχυρισµών των παραγωγών κάθε επιπέδου ποιότητας.  

Παρά την αντίθεση των αποτελεσµάτων µεταξύ αυτών των δύο 

υποδειγµάτων, και από τα δυο προκύπτει η σηµασία της µεταφοράς µηνυµάτων 

(µεταφοράς πληροφοριών) σε ότι αφορά στην ποιότητα  ενός αγαθού ή µιας 

υπηρεσίας. Η πληροφορία σχετικά µε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µπορεί να 

επηρεάσει σηµαντικά την αντίληψη ενός καταναλωτή για την ποιότητά του, και κατά 

συνέπεια µπορεί να επηρεάσει και την προτίµηση του καταναλωτή σε σχέση µε το 

συγκεκριµένο αγαθό (Dransfield et al., 1998). Οι καταναλωτές χρησιµοποιούν µια 

ευρεία γκάµα πηγών πληροφόρησης για την ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών τα οποία καταναλώνουν. Στην περίπτωση του αγαθού ‘ταξιδιωτική 

εµπειρία’, οι πηγές αυτές περιλαµβάνουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, 

τον τύπο, τα εξειδικευµένα ταξιδιωτικά περιοδικά, το διαδίκτυο, κλπ. (Lappalainen et 

al., 1998).  

Ο λόγος για τον οποίο παρέχεται η πληροφορία, είναι επίσης σηµαντικός και 

αυτό γιατί τα άτοµα επεξεργάζονται τις πληροφορίες που διαθέτουν ανάλογα µε τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται το λόγο για τον οποίο παρέχεται η 

συγκεκριµένη πληροφορία, καθώς και από την αποτελεσµατικότητα της πηγής που 

παρέχει την πληροφορία (Mizerski, 1982). Γενικά, η προσωπική ή η ουδέτερη 

πληροφόρηση είναι πιο αξιόπιστη και επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε 
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την µη-προσωπική και προσανατολισµένη στην αγορά πληροφόρηση (Engel and 

Blackwell, 1982). Η ουδέτερη πληροφόρηση, όπως αυτή που παρέχεται από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης ή από άλλες ουδέτερες πηγές, είναι πιο αποτελεσµατική και 

θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη ακόµα και σε σχέση µε την διαφήµιση ή άλλες 

προσανατολισµένες στην αγορά πηγές πληροφόρησης (Chang and Kinnucan, 1991). 

 

4.2.3. Το προτεινόµενο υπόδειγµα ανάλυσης της ζήτησης για αγροτικό τουρισµό  

 

Η ζήτηση για τουρισµό συνήθως αναλύεται µε τη χρήση µιας συνάρτησης ζήτησης 

όπως αυτή εξειδικεύεται για άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Στα πλαίσια 

της οικονοµικής θεωρίας, η ζήτηση για ένα αγαθό προκύπτει από την εξειδίκευση 

µιας συνάρτησης ζήτησης και την εκτίµηση µιας συνάρτησης εξόδων (Downward and 

Lumsdon, 2000; 2003) ή από τον προσδιορισµό µιας συνάρτησης εισοδηµατικού 

προσδιορισµού (Melenberg and Van Soest, 1996). Συστήµατα εξισώσεων που 

εξειδικεύουν τη ζήτηση για τουρισµό, και ειδικότερα το υπόδειγµα AIDS, έχουν 

επίσης αναπτυχθεί προκειµένου να αναλυθεί η κατανοµή εξόδων για αγαθά 

τουρισµού µεταξύ διαφορετικών ταξιδιωτικών προορισµών (Syriopoulos and Sinclair, 

1993).  

Το υπόδειγµα που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

αναπτύχθηκε κυρίως για την ανάλυση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων. Το 

συγκεκριµένο υπόδειγµα λαµβάνει υπόψη του την ετερογένεια σε ότι αφορά τη φύση 

των επιµέρους αγαθών που αποτελούν το σύνθετο αγαθό του οποίου η ζήτηση 

αναλύεται. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριµένο υπόδειγµα θεωρείται ως το 

καταλληλότερο δεδοµένου ότι, λαµβάνει υπόψη του την ετερογενή φύση του 

προϊόντος ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ και επιτρέπει την ανάλυση των επιδράσεων της 
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ποιότητας, η οποία αντιµετωπίζεται στα πλαίσια αυτού του υποδείγµατος σαν µια 

µετρήσιµη οικονοµική παράµετρος.  

  Σύµφωνα µε τους Prais and Houthakker (1955) οι τιµές, για την περίπτωση 

της ανάλυσης διαστρωµατικών στοιχείων ζήτησης, συνήθως αποτυπώνουν την 

επίδραση του παράγοντα ‘ποιότητα’, ο οποίος θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται πριν από 

την εκτίµηση αυτών των υποδειγµάτων ζήτησης. Η µελέτη των Prais and Houthakker 

(1955), αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ενός πλαισίου µελέτης της ζήτησης για 

σύνθετα (ετερογενή) αγαθά, το οποίο και χρησιµοποιήθηκε από µια σειρά ερευνητών 

για τη µελέτη της διαστρωµατικής ζήτησης διαφορετικών αγαθών (Cox and 

Wohlgenant, 1986; Deaton, 1987; 1988; Dong et al., 1998; Nelson, 1991; Skuras and 

Dimara, 2004). Οι ποσότητες σύνθετων αγαθών είναι το άθροισµα των φυσικών 

ποσοτήτων µιας σειράς βασικών αγαθών σε ένα σετ που αποτελεί το σύνθετο αγαθό 

του οποίου η ζήτηση αναλύεται. Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, το σύνθετο 

αγαθό του οποίου η ζήτηση αναλύεται είναι το αγαθό ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ γενικά, 

και η φυσική ποσότητα αυτού του αγαθού είναι το άθροισµα των ηµερών οι οποίες 

καθορίζουν τη διάρκεια του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία. Το υπόδειγµα που 

αναλύεται παρακάτω έχει αρχικά αναπτυχθεί από την  Nelson (1991) και τους Dong 

et al. (1998) και µία παραλλαγή του έχει πρόσφατα χρησιµοποιηθεί από τους Skuras 

and Dimara (2004).  

Έστω ότι, ένα νοικοκυριό µεγιστοποιεί χρησιµότητα η οποία 

αντικατοπτρίζεται από το παρακάτω υπόδειγµα: 
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όπου  αντικατοπτρίζει τη φυσική ποσότητα ενός βασικού αγαθού , στη 

συγκεκριµένη περίπτωση οι µέρες διάρκειας ενός ταξιδιού αναψυχής,  είναι η 

αντίστοιχη εξωγενώς προσδιορισµένη τιµή για το ταξίδι, και η οποία συνήθως δεν 

παρατηρείται,  και Y είναι το εισόδηµα των καταναλωτών. Εάν  είναι η 

ποσότητα του σύνθετου αγαθού ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ και  είναι το αντίστοιχο 

διάνυσµα τιµών για το σύνθετο αγαθό, τότε: 
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Χρησιµοποιώντας την εξίσωση (4.2), η συνάρτηση ζήτησης για το σύνθετο 

αγαθό ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ θα δίνεται από τη σχέση: 

( )YPQQ GGG ,=                    (4.3)  

Σύµφωνα µε την Nelson (1991), οι τιµές που περιλαµβάνονται στην εξίσωση 

(4.1) µπορούν να δοθούν από την παρακάτω σχέση: 

*
iGi pPp =                 (4.4) 

η οποία ουσιαστικά υποθέτει ότι οι τιµές  του σύνθετου αγαθού ‘ταξιδιωτική 

εµπειρία’ θα κυµαίνονται µεταξύ των ατόµων αναλογικά. Ο όρος  είναι ένας 

δείκτης ποιότητας ο οποίος σύµφωνα µε την Nelson (1991) αποτελεί την τιµή βάσης 

του αγαθού . Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα των σύνθετων αγαθών του Hicks 

προκύπτει ότι  (Dong et al., 1998; Nelson, 1991): 
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Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.4) και (4.5) προκύπτει ότι: 

∑∈
=

Gi iiGG xpQP         (4.6) 
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Σύµφωνα µε την Nelson (1991), γενικά, το θεώρηµα των σύνθετων αγαθών 

του  Hicks δεν απαιτεί τα αγαθά που συνθέτουν το αγαθό αυτό να συνδέονται µε 

κανένα άλλο τρόπο, πέρα από τις σταθερές σχετικές τιµές τους. ∆ηλαδή, οποιαδήποτε 

αγαθά θα µπορούσαν να θεωρηθούν µέρος του σύνθετου αγαθού αν οι σχετικές τιµές 

τους κινούνται παράλληλα.   

 Γενικά, τόσο οι τιµές  όσο και οι ποσότητες  δεν παρατηρούνται. 

Ωστόσο, τα έξοδα για το σύνθετο αγαθό ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ παρατηρούνται και 

µπορούν να προσδιοριστούν από την παρακάτω σχέση: 

GP GQ
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iiGiiG QPxpPxpPxpE ==== ∑∑ ∑
∈∈ ∈

**                  (4.7) 

Τα έξοδα που δίνονται από τη σχέση (4.7) αναφέρονται στο σύνολο των 

πρωτογενών αγαθών που περιλαµβάνονται στο σύνθετο αγαθό του οποίου η ζήτηση 

αναλύεται. Έτσι, η σχέση αυτή θα µπορούσε να αφορά έξοδα για διαµονή και 

διατροφή για τις ηµέρες διάρκειας ενός ταξιδιού ή έξοδα για φαγητό εκτός οικίας. 

Όταν ο καταναλωτής ενός ταξιδιού ερωτάται για την ταξιδιωτική εµπειρία που είχε, 

συνήθως αναφέρει τον αριθµό των ηµερών για τις οποίες διήρκεσε αυτή η εµπειρία 

π.χ. ‘επισκέφθηκα την περιοχή αυτή για τόσες µέρες’. Σε αυτή την απάντηση ο 

καταναλωτής προσθέτει όλα τα έξοδα που πραγµατοποίησε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού, δεδοµένου ότι τα έξοδα αυτά αντικατοπτρίζουν για τον καταναλωτή το 

συνολικό κόστος αγοράς ενός ταξιδιού συγκεκριµένων ηµερών στο συγκεκριµένο 

προορισµό. Σύµφωνα µε τον Cramer (1973), εάν από την πλευρά του καταναλωτή, οι 

ποσότητες διαφόρων αγαθών µπορούν να προστεθούν προκειµένου να περιγράψουν 

ένα σύνθετο αγαθό, τότε θα ισχύει ότι τα αγαθά αυτά αποτελούν τµήµα ενός 

σύνθετου αγαθού το οποίο τα εµπεριέχει. Έτσι, το σύνθετο αγαθό ‘ταξιδιωτική 

εµπειρία’ µπορεί να εκφραστεί σε φυσικές ποσότητες ενός αγαθού που περιλαµβάνει 
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µια σειρά άλλων αγαθών και αυτό το σύνθετο αγαθό θα είναι οι ηµέρες της 

ταξιδιωτικής εµπειρίας τις οποίες και αγόρασε ο καταναλωτής. 

Σύµφωνα µε τους Nelson (1991) και Dong et al. (1998), όταν οι φυσικές 

ποσότητες του σύνθετου αγαθού, στην συγκεκριµένη περίπτωση οι ηµέρες της 

ταξιδιωτικής εµπειρίας , επίσης παρατηρούνται, η µοναδιαία αξία (unit value) 

του συγκεκριµένου αγαθού θα µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

( Gq )

G G G G G G G GV E q P Q q P v= = =               (4.8) 

Παίρνοντας το φυσικό λογάριθµο της εξίσωσης (4.8) έχουµε: 

ln ln lnG GV P= + Gv          (4.9) 

∆εδοµένου ότι οι τιµές  θεωρούνται σταθερές µεταξύ του σετ των 

σύνθετων αγαθών , ο πρώτος όρος του δεξιού τµήµατος της εξίσωσης (4.9) θα είναι 

επίσης σταθερός, ενώ ο δεύτερος όρος του δεξιού τµήµατος της ίδιας εξίσωσης θα 

αντικατοπτρίζει την ποιότητα, δηλαδή θα αποτελεί ένα µέτρο ποιότητας του σύνθετου 

αγαθού υπό ανάλυση. Η µοναδιαία αξία είναι ένα έµµεσο µέτρο ποιότητας δεδοµένου 

ότι, όσο αυξάνεται ο αριθµός των υψηλής – τιµής ηµερών (σαν ποσοστό του 

συνολικού αριθµού ηµερών) στο σύνολο του σύνθετου αγαθού ‘ταξιδιωτική 

εµπειρία’, τόσο θα αυξάνεται και η τιµή που θα παίρνει ο δείκτης της µοναδιαίας 

αξίας του αγαθού. Χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (4.7) και (4.9) και βασιζόµενοι 

στη θεωρία ζήτησης µπορούµε να εκφράσουµε τα έξοδα κάθε καταναλωτή για το 

συγκεκριµένο αγαθό σαν µια συνάρτηση της µοναδιαίας τιµής του προϊόντος, του 

διαθέσιµου εισοδήµατος, καθώς και ενός διανύσµατος χαρακτηριστικών του 

νοικοκυριού το οποίο θα έχει την παρακάτω µορφή: 

GP

G

( )ln , ,G GE f V Y Z=                             (4.10) 

Η µοναδιαία αξία του προϊόντος υπό ανάλυση µπορεί να θεωρηθεί εξωγενής ή 

ενδογενής, µετά από σχετικό έλεγχο. Γενικά βέβαια δεν θα µπορούσαµε να την 
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θεωρήσουµε a priori εξωγενή, δηλαδή δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο 

καταναλωτής θα θεωρεί δεδοµένο το επίπεδο τιµής του προϊόντος που αγοράζει, 

αφού η τιµή αυτή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις επιλογές και τις προτιµήσεις 

του ίδιου του καταναλωτή. Η µοναδιαία αξία του προϊόντος στη συγκεκριµένη 

περίπτωση αντικατοπτρίζει το διαχωρισµό ‘ποσότητας / ποιότητας’ για το αγαθό 

ταξιδιωτική εµπειρία. Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε ότι, ο καταναλωτής δεν 

ενδιαφέρεται για ένα αριθµό ηµερών ταξιδιού αλλά για ένα αριθµό ηµερών 

συγκεκριµένου τύπου ταξιδιού και εποµένως θα ισχύει ότι το µέτρο ποιότητας που 

ορίζεται από την εξίσωση (4.9) θα είναι ένας αριθµητικός δείκτης της αξίας που οι 

καταναλωτές αποδίδουν σε µια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία δεν 

περιλαµβάνονται στην ανάλυση (omitted characteristics) και τα οποία προσδιορίζουν 

την αγορά ενός σύνθετου αγαθού, της ταξιδιωτικής εµπειρίας στη συγκεκριµένη 

περίπτωση. Έτσι, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ισχύει:   

( )ln ,GV f Y W=                 (4.11) 

 

όπου  W  είναι ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών που αφορούν σε κάθε νοικοκυριό, και 

το οποίο περιλαµβάνει πηγές πληροφόρησης και ποσότητα πληροφόρησης, η οποία 

συγκεντρώνεται πριν από το ταξίδι και η οποία θεωρείται ότι επηρεάζει την 

αναζήτηση συγκεκριµένου επιπέδου ποιότητας ταξιδιωτική εµπειρία, καθώς επίσης 

και την αποτελεσµατικότητα στην µεταφορά µηνυµάτων τα οποία σχετίζονται µε την 

ποιότητα του ταξιδιού. ∆εδοµένου ότι, η µεταβλητή µοναδιαία αξία του αγαθού είναι 

δυνατό να συσχετίζεται µε το διαταρακτικό όρο της εξίσωσης προσδιορισµού των 

εξόδων του νοικοκυριού για την ταξιδιωτική εµπειρία (4.10), ο ταυτόχρονος 

προσδιορισµός των δύο αυτών εξισώσεων επιβάλλεται. Έτσι, οι εξισώσεις (4.10) και 

(4.11) εκτιµώνται σαν ένα σύστηµα ταυτόχρονα προσδιοριζόµενων εξισώσεων.    
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4.3. ∆εδοµένα και Μεταβλητές  

 

4.3.1. ∆εδοµένα  

 

Όπως προαναφέρθηκε, βασικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση 

της καταναλωτικής συµπεριφοράς και των εξόδων που οι ταξιδιώτες πραγµατοποιούν 

σε περιοχές ορεινές και µειονεκτικές, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που 

διαµορφώνουν τα χαρακτηριστικά ‘ποιότητας’ έτσι όπως αυτά εκφράζονται µέσα από 

τη µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία που καταναλώνουν οι ταξιδιώτες. 

Οι πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται πριν από την πραγµατοποίηση του 

ταξιδιού είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες προσδιορισµού των 

απόψεων των καταναλωτών για την ‘ποιότητα’ του αγαθού που επιλέγουν να 

καταναλώσουν. ∆ηµοσιευµένα στοιχεία που να επιτρέπουν την ανάλυση του 

συγκεκριµένου θέµατος σε επίπεδο χώρας δεν είναι διαθέσιµα. Για το λόγο αυτό, η 

ανάλυση η οποία πραγµατοποιείται εδώ αφορά σε διαστρωµατικά στοιχεία τα οποία 

συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα πεδίου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 3.  

Τα 511, συνολικά, ερωτηµατολόγια περιλαµβάνουν µια σειρά από επιµέρους 

ερωτήσεις αναφορικά µε τα ανά κατηγορία έξοδα που πραγµατοποίησαν οι 

επισκέπτες κάθε περιοχής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή όλων των 

επιµέρους εξόδων που συγκαταλέγονται στα συνολικά έξοδα που παρατηρούνται για 

κάθε νοικοκυριό. Από τα στοιχεία αυτά που αφορούν στα συνολικά έξοδα του 

αγαθού ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ για κάθε νοικοκυριό κατασκευάστηκε και η 

µεταβλητή µοναδιαία αξία (unit value) για την ‘ταξιδιωτική εµπειρία’.  
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Θεωρώντας την ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ σε µια περιοχή σαν ένα σύνθετο και 

ετερογενές (heterogenous) αγαθό, τότε η φυσική ποσότητα αυτού του αγαθού µπορεί 

να εκφραστεί ως ηµέρες ταξιδιού. Το άθροισµα όλων των επιµέρους βασικών εξόδων 

που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια αυτού του ταξιδιού, για παράδειγµα έξοδα 

µετακίνησης από και προς την περιοχή, έξοδα διαµονής και διατροφής, έξοδα 

συµµετοχής σε διάφορες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ., µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την προσέγγιση του συνολικού ύψους των εξόδων που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου ταξιδιού και άρα 

αποτελούν προσεγγιστική µεταβλητή του σύνθετου αγαθού έξοδα. Η µοναδιαία αξία 

του σύνθετου αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία µπορεί µε βάση αυτό το σύνολο εξόδων 

να υπολογιστεί ως ο λόγος του συνολικού ύψους εξόδων προς το σύνολο της φυσικής 

ποσότητας του αγαθού που καταναλώνεται, δηλαδή προς το σύνολο των ηµερών που 

διήρκεσε η ταξιδιωτική εµπειρία.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι επισκέπτες συµπλήρωσαν 

µια λίστα µε όλες τις πηγές πληροφόρησης που διερεύνησαν πριν από την επίσκεψή 

τους, καθώς και µε όλα τα επιµέρους θέµατα για τα οποία πληροφόρηση 

αναζητήθηκε πριν από την πραγµατοποίηση της επίσκεψης. Μεταξύ των πηγών 

πληροφόρησης οι οποίες περιλαµβάνονταν στη λίστα αυτή ήταν, το διαδίκτυο, ο 

τύπος στο σύνολό του αλλά και εξειδικευµένες εκδόσεις περιοδικών και εφηµερίδων, 

η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, οι χάρτες, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, διαφηµιστικά 

φυλλάδια, πληροφορίες από ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και πληροφόρηση από 

γνωστούς, συγγενείς και φίλους οι οποίοι είχαν ήδη επισκεφθεί τη συγκεκριµένη 

περιοχή. Μεταξύ των θεµάτων για τα οποία ζητήθηκαν πληροφορίες, το 

ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε µια λίστα µε πληροφορίες σχετικά µε το ταξίδι 

(προσβασιµότητα της περιοχής, κατάσταση των δρόµων, κλπ), ξενοδοχειακή 
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υποδοµή, εστιατόρια, την ιστορία της περιοχής, τις δραστηριότητες αναψυχής και 

χαλάρωσης, τα µέρη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, τις καιρικές συνθήκες, κ.ά.  

Η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε βασίζεται σε 465 χρησιµοποιήσιµα 

ερωτηµατολόγια τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για τη διενέργεια της ανάλυσης. Σχεδόν το 50% των ερωτηµατολογίων 

που δεν περιλαµβάνονται στο τελικό προς ανάλυση δείγµα επισκεπτών αφορά σε 

ταξιδιώτες οι οποίοι δεν δήλωσαν τις πηγές από τις οποίες άντλησαν πληροφορίες για 

την περιοχή που επισκέφθηκαν, παρά το γεγονός ότι δήλωσαν πως είχαν συλλέξει 

πληροφορίες πριν από την πραγµατοποίηση της επίσκεψης τους στην περιοχή. 

Συγκρίνοντας τους µέσους όρους σηµαντικών µεταβλητών (εισόδηµα, δαπάνες 

ταξιδιού, κλπ) για το υπο-δείγµα των ερωτηθέντων οι οποίοι δεν συµπεριλαµβάνονται 

στην ανάλυση, δεν προκύπτει κάποιο συστηµατικό πρότυπο συµπεριφοράς σε σχέση 

µε αυτό του συνόλου του δείγµατος, και άρα η αφαίρεση αυτών των 

ερωτηµατολογίων από το τελικό προς ανάλυση δείγµα επισκεπτών δεν προκαλεί 

κάποιου είδους µεροληψία στο δείγµα.  

 

4.3.2. Χρησιµοποιούµενες µεταβλητές  

 

Οι ορισµοί και τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των µεταβλητών 

που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1 παρακάτω. Οι εξαρτηµένες µεταβλητές του 

εκτιµηθέντος υποδείγµατος είναι δυο, το ύψος των συνολικών δαπανών των 

νοικοκυριών για το αγαθό ταξιδιωτική εµπειρία στην περιοχή (EXPENDITURES), 

µεταβλητή η οποία προσεγγίζεται από το άθροισµα των δαπανών των νοικοκυριών 
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για µετακινήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια και δραστηριότητες αναψυχής, σε ευρώ και 

η µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία (UNIT VALUE), η οποία ορίζεται 

ως ο λόγος των συνολικών δαπανών του νοικοκυριού προς τον αριθµό ισοδύναµων 

ενήλικων ηµερών διάρκειας του ταξιδιού (adult equivalent days of the trip), και η 

οποία χρησιµοποιείται στην ανάλυση στη λογαριθµική της µορφή. Ο αριθµός 

ισοδύναµων ηµερών διάρκειας του ταξιδιού δεν υπολογίστηκε οικονοµετρικά αλλά 

αλγεβρικά θεωρώντας κάθε παιδί κάτω των 16 ετών που συνόδευε την οικογένεια στο 

ταξίδι σαν ισοδύναµο µισού ενήλικα.   

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση 

περιλαµβάνουν, το εισόδηµα του νοικοκυριού (FAMILY INCOME), το οποίο 

αποτυπώνεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του νοικοκυριού σε χιλιάδες ευρώ 

και ενσωµατώνεται στην ανάλυση στη λογαριθµική του µορφή, το µέγεθος του 

νοικοκυριού το οποίο προσεγγίζεται µε τον αριθµό των παιδιών που διαµένουν µε το 

ζευγάρι (CHILDREN), την ηλικία του αρχηγού του νοικοκυριού (AGE), η οποία 

µετράται σε έτη, την οικογενειακή κατάσταση του επισκέπτη (MARITAL), η οποία 

αποτυπώνεται µε µια ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης είναι 

παντρεµένος και 0 αλλιώς, το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού 

(EDUCATION) που προσεγγίζεται µε µια ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει τη τιµή 1 

αν ο επισκέπτης είναι απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 0 αλλιώς, τη 

µεταβλητή πληροφόρησης (INTERNET), η οποία είναι µια ψευδοµεταβλητή που 

παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης αναζητεί πληροφορίες για το ταξίδι του από πηγές 

στο διαδίκτυο και 0 αλλιώς, τη µεταβλητή πληροφόρησης (NEWSPAPERS), η οποία 

είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης αναζητεί πληροφορίες 

για το ταξίδι του σε εφηµερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης, τη µεταβλητή 

πληροφόρησης (SPECIAL PRESS), η οποία είναι επίσης ψευδοµεταβλητή και παίρνει 
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την τιµή 1 αν ο επισκέπτης αναζητεί πληροφορίες για το ταξίδι του σε εξειδικευµένα 

ταξιδιωτικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις και 0 αλλιώς, και τέλος τη µεταβλητή 

(INFORMATION), η οποία αφορά στον αριθµό των επιµέρους κατηγοριών για τις 

οποίες ο επισκέπτης αναζήτησε πληροφορίες πριν από την πραγµατοποίηση του 

ταξιδιού του στην περιοχή. 
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Πίνακας 4.1. Ορισµοί και περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών  

Μεταβλητή  Ορισµός  Μέσος 
όρος 

Τυπ. 
Αποκλ. 

 Εξαρτηµένες µεταβλητές  
 

  

EXPENDITURES ∆απάνες για µετακινήσεις, διανυκτέρευση, διατροφή και αναψυχή, σε ευρώ  
 

321.74  374.75

UNIT VALUE Φυσικός λογάριθµος της µοναδιαίας αξίας του προϊόντος ‘τουριστική εµπειρία’ εκφρασµένη ως ο 

λόγος συνολικών δαπανών προς τον αριθµό ισοδύναµων ενήλικων ηµερών διάρκειας του ταξιδιού  

3.89  

  

1.18

 Ανεξάρτητες µεταβλητές  
 

FAMILY INCOME Φυσικός λογάριθµος του οικογενειακού εισοδήµατος, σε χιλιάδες ευρώ  
 

9.53  0.55

CHILDREN Φυσικός λογάριθµος του αριθµού των παιδιών που µένουν µε την οικογένεια  
 

0.21  

  

  

  

  

  

  

0.36

AGE Ηλικία του αρχηγού του νοικοκυριού, σε έτη 
 

36.91 11.25

MARITAL Οικογενειακή κατάσταση, ψευδοµεταβλητή, 1 = παντρεµένος  
 

0.72 0.45

EDUCATION Επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού, ψευδοµεταβλητή, 1 = κάτοχος πτυχίου   
 

0.55 0.50

INTERNET Πηγή πληροφόρησης, ψευδοµεταβλητή, 1 = αναζητείται πληροφόρηση από το διαδίκτυο  
 

0.30 0.46

NEWSPAPERS Πηγή πληροφόρησης, ψευδοµεταβλητή, 1 = αναζητείται πληροφόρηση από εφηµερίδες, περιοδικά  
 

0.84 0.24

SPECIAL PRESS Πηγή πληροφόρησης, ψευδοµεταβλητή, 1 = αναζητείται πληροφόρηση από ταξιδιωτικά περιοδικά 
και ειδικές εκδόσεις  
 

0.35 0.48

INFORMATION Αριθµός διαφορετικών κατηγοριών για τις οποίες αναζητήθηκαν πληροφορίες πριν από το ταξίδι  2.21 1.89 
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4.4. Εκτιµήσεις και Αποτελέσµατα  

 

4.4.1. Εκτιµήσεις  

 

Το σύστηµα των ταυτόχρονα προσδιοριζόµενων εξισώσεων που δίνεται από τις 

σχέσεις (4.10) και (4.11) εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε 

τρία στάδια (3SLS) και τη χρήση όλων των ανεξάρτητων µεταβλητών ως βοηθητικών 

µεταβλητών εκτίµησης του συστήµατος των εξισώσεων. Οι εκτιµήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση του οικονοµετρικού λογισµικού LIMDEP (Greene, 

2002).  

Το υπόδειγµα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2 παρακάτω, αποτελεί την 

καλύτερη εξειδίκευση του υποδείγµατος που προσδιορίζεται από τις εξισώσεις (4.10) 

και (4.11) για τα διαθέσιµα δεδοµένα. Στο κάτω µέρος του Πίνακα 4.2, 

παρουσιάζονται τα στατιστικά µέτρα εξειδίκευσης του εκτιµηθέντος υποδείγµατος. Η 

εξειδίκευση αυτή προέκυψε µετά από µια σειρά ελέγχων των µεταβλητών οι οποίες 

περιλαµβάνονται στο τελικό προς εκτίµηση υπόδειγµα. Η επιλογή της τελικής 

εξειδίκευσης του προς εκτίµηση συστήµατος εξισώσεων βασίστηκε σε δυο κριτήρια. 

Το πρώτο κριτήριο, αφορά στην εξειδίκευση ενός εφικτού και θεωρητικά βάσιµου 

υποδείγµατος το οποίο θα είναι σύµφωνο µε την µικροοικονοµική θεωρία ζήτησης. 

Για το λόγο αυτό, το τελικό υπόδειγµα συµπεριλαµβάνει τις µεταβλητές που 

σύµφωνα µε τη θεωρία ζήτησης αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ζήτησης ενός αγαθού. Το δεύτερο κριτήριο, αφορά στην επιλογή ενός υποδείγµατος 

το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την καλύτερη δυνατή προσαρµογή στα διαθέσιµα 

δεδοµένα, αφορά δηλαδή στην επιλογή του υποδείγµατος µε τις καλύτερες 

οικονοµετρικές ιδιότητες µεταξύ των εναλλακτικών εκτιµηθέντων υποδειγµάτων.   
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Με βάση τα παραπάνω, στη συνάρτηση προσδιορισµού των εξόδων του 

νοικοκυριού για το αγαθό ταξιδιωτική εµπειρία συµπεριλαµβάνονται ως 

επεξηγηµατικές µεταβλητές, το εισόδηµα του νοικοκυριού, ο αριθµός των παιδιών 

(ανεξάρτητα εάν συνόδευαν την οικογένεια στο ταξίδι ή όχι), καθώς και η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού. 

Στη συνάρτηση προσδιορισµού της µοναδιαίας αξίας του σύνθετου αγαθού 

ταξιδιωτική εµπειρία, συµπεριλαµβάνονται ως επεξηγηµατικές µεταβλητές το 

εισόδηµα του νοικοκυριού και ο αριθµός των παιδιών (στη λογαριθµική τους µορφή), 

τρεις ξεχωριστές πηγές πληροφόρησης, καθώς και µια µεταβλητή η οποία 

αποτυπώνει τον συνολικό όγκο της πληροφόρησης που ο επισκέπτης συγκέντρωσε 

πριν από την επίσκεψή του στην περιοχή.  

Οι πηγές πληροφόρησης οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση δεν 

παρατηρήθηκε να συσχετίζονται µεταξύ τους σε σηµαντικό βαθµό (συνετελεστές 

συσχέτισης κάτω από 0.40). Άλλες πηγές πληροφόρησης για τις οποίες στοιχεία 

επίσης συλλέχθηκαν, είτε παρουσιάζονται ως στατιστικά µη σηµαντικές 

επεξηγηµατικές µεταβλητές (προηγούµενες επισκέψεις στην περιοχή, πληροφορίες 

από συγγενείς και φίλους), είτε παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό συσχέτισης µε αυτές 

που τελικά συµπεριλαµβάνονται στο εκτιµηθέν υπόδειγµα. Η µεταβλητή η οποία 

αποτυπώνει την ποσότητα της πληροφόρησης η οποία συγκεντρώθηκε πριν από την 

πραγµατοποίηση του ταξιδιού χρησιµοποιείται κάτω από την υπόθεση ότι κάθε 

επιµέρους τµήµα αυτής της πληροφόρησης φέρει την ίδια βαρύτητα για τον 

καταναλωτή. Για παράδειγµα, υιοθετούµε την υπόθεση ότι η πληροφόρηση σχετικά 

µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και η πληροφόρηση σχετικά 

µε τα σηµαντικά αξιοθέατα της περιοχής έχουν την ίδια σηµασία για τον καταναλωτή 
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και συνεισφέρουν εξίσου (δηλαδή κατά µια µονάδα το καθένα) στη συνολική 

ποσότητα πληροφόρησης που συλλέγει ο επισκέπτης πριν από το ταξίδι.  

Μεταβλητές οι οποίες καταγράφουν τις απόψεις και τις τάσεις των 

καταναλωτών για τον αγροτικό τουρισµό γενικά, αλλά και για το συγκεκριµένο ταξίδι 

ειδικότερα, δεν συµπεριλαµβάνονται στο τελικό υπόδειγµα. Για παράδειγµα, η 

µεταβλητή η οποία ζητούσε από τους επισκέπτες να κατηγοριοποιήσουν το προφίλ 

(την εικόνα) της περιοχής σε µια τρίβαθµη κλίµακα αξιολόγησης δεν 

συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση. Αυτό οφείλεται στο ότι, οι µεταβλητές αυτές 

καταγράφουν δεδοµένα που αφορούν σε προσωπικές αντιλήψεις και όχι 

αντικειµενικά δεδοµένα τα οποία ισχύουν για το σύνολο του δείγµατος των 

επισκεπτών των οποίων τα έξοδα αναλύονται στο παρόν τµήµα.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, δεν συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση 

και στο τελικό υπόδειγµα µεταβλητές οι οποίες δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 

Έτσι, µια ψευδοµεταβλητή η οποία αποτυπώνει διαφορές τοπικές µεταξύ των δυο 

περιοχών, µια ψευδοµεταβλητή η οποία αποτυπώνει τη µόνιµη κατοικία του 

νοικοκυριού (αν είναι στην Αθήνα ή αλλού), καθώς και µια σειρά από άλλες 

ψευδοµεταβλητές οι οποίες αφορούν στη σχέση του νοικοκυριού ή του επισκέπτη µε 

την περιοχή αν υπάρχει, το φύλο του επισκέπτη κλπ, δεν συµπεριλαµβάνονται στο 

τελικό υπόδειγµα. Εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία µόνο οι µεταβλητές οι οποίες 

προβλέπεται από την οικονοµική θεωρία, ότι αποτελούν σηµαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες των εξαρτηµένων µεταβλητών της παρούσας 

ανάλυσης. Τέτοιες µεταβλητές είναι το εισόδηµα των νοικοκυριών και άλλα 

κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη και των νοικοκυριών.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µια σειρά από µεταβλητές ελέγχθηκαν ως 

προς τη µορφή µε την οποία είναι δυνατό να επηρεάζουν τις εξαρτηµένες µεταβλητές 
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της παρούσας ανάλυσης. Για παράδειγµα, ελέγχθηκε η πιθανή άσκηση µη-

µονοτονικών επιδράσεων της µεταβλητής οικογενειακό εισόδηµα στο σύνολο των 

ταξιδιωτικών εξόδων που πραγµατοποιεί το νοικοκυριό. Η µεταβλητή αυτή δεν 

βρέθηκε να επηρεάζει µε στατιστικά σηµαντική επίδραση το ύψος των δαπανών του 

νοικοκυριού και για το λόγο αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στο εκτιµηθέν υπόδειγµα.  

 

4.4.2. Αποτελέσµατα  

 

Τα αποτελέσµατα εκτίµησης του συστήµατος των εξισώσεων προσδιορισµού του 

επιπέδου εξόδων και της µοναδιαίας αξίας του σύνθετου αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία 

παρουσιάζονται στο πάνω µέρος του Πίνακα 4.2. Το τελικό εκτιµηθέν υπόδειγµα 

ικανοποιεί τις επιθυµητές ιδιότητες της οικονοµικής θεωρίας ζήτησης και επιπλέον 

χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική ερµηνευτική ικανότητα και στατιστική 

σηµαντικότητα στο σύνολό του. 

Η συνάρτηση προσδιορισµού του λογαρίθµου της µοναδιαίας αξίας δείχνει ότι 

το εισόδηµα των νοικοκυριών και ο αριθµός των παιδιών (στη λογαριθµική τους 

µορφή) αποτελούν παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά και στατιστικά σηµαντικά 

στη διαµόρφωση της µοναδιαίας αξίας του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία. Ο αριθµός 

των παιδιών µπορεί να θεωρηθεί ότι προσεγγίζει ικανοποιητικά το µέγεθος των 

νοικοκυριών, δεδοµένου ότι η µεταβλητή αυτή δεν είναι διαθέσιµη.  

Με δεδοµένη τη διπλή λογαριθµική εξειδίκευση µε την οποία εισέρχονται οι 

µεταβλητές στην εξίσωση προσδιορισµού της µοναδιαίας αξίας οι εκτιµηθέντες 

παράµετροι, τόσο της µεταβλητής εισόδηµα, όσο και της µεταβλητής αριθµός 

παιδιών, µπορούν να ερµηνευτούν άµεσα, ως η µη δεσµευµένη τιµή της 

ελαστικότητας της µοναδιαίας αξίας ως προς το εισόδηµα και τον αριθµό των 
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παιδιών, αντίστοιχα. Από τις εκτιµήσεις προκύπτει ότι η ελαστικότητα της µοναδιαίας 

αξίας ως προς τον αριθµό των παιδιών παρατηρείται θετική, γεγονός το οποίο δεν 

συµφωνεί µε τη βιβλιογραφία στο θέµα αυτό και δεν είναι αναµενόµενο αποτέλεσµα 

καθώς το πρόσηµο της συγκεκριµένης παραµέτρου αναµένονταν αρνητικό.  

 

Πίνακας 4.2. Εκτιµητές Ελαχίστων Τετραγώνων σε Τρία Στάδια (Three Stage Least 

Squares) του συστήµατος εξισώσεων προσδιορισµού των δαπανών και της 

µοναδιαίας αξίας του αγαθού ‘ταξιδιωτική εµπειρία’.  

 

Συνάρτηση προσδιορισµού της 

µοναδιαίας αξίας (Unit Value Equation) 

Συνάρτηση προσδιορισµού των δαπανών 

(Expenditure Equation) 

Μεταβλητή  Παράµετρος  

(λόγος - t)

Μεταβλητή  Παράµετρος  

(λόγος - t)

Constant 0.70 (0.75) Constant -987.54 (-3.61)**

FAMILY INCOME 0.26 (1.80)* UNIT VALUE 168.96 (12.54)**

CHILDREN 0.22 (2.26)** FAMILY INCOME 49.34 (1.66)*

INTERNET 0.27 (2.38)** CHILDREN -57.53 (-1.30)

NEWSPAPERS 0.73 (3.60)** AGE 3.49 (2.39)**

SPECIAL PRESS 0.28 (2.49)** MARITAL 54.30 (1.38)

INFORMATION 0.11 (3.97)** EDUCATION 41.26 (1.35)

Στατιστικά µέτρα 

Log-L -683.28 Log-L -3,330.20

[ ]6,458F  10.98 [ ]6,458F  31.95

2R  0.12 2R  0.29
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Η µοναδιαία αξία επηρεάζεται θετικά και στατιστικά σηµαντικά από τις 

διάφορες πηγές πληροφόρησης που φαίνεται να χρησιµοποιούν οι επισκέπτες και οι 

οποίες περιλαµβάνονται στην ανάλυση (διαδίκτυο, εφηµερίδες, ταξιδιωτικά 

περιοδικά). Επιπλέον, η µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία επηρεάζεται 

θετικά από την ποσότητα της πληροφόρησης που συλλέγει ο επισκέπτης πριν από το 

ταξίδι. Έτσι, προκύπτει ότι οι ‘αντικειµενικές’ πηγές πληροφόρησης, καθώς και η 

ποσότητα της πληροφόρησης που συλλέγονται πριν από το ταξίδι συνδέονται µε 

περισσότερο ποιοτικούς καταναλωτές. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η 

επίδραση των εφηµερίδων σε σχέση µε τις άλλες δυο πηγές πληροφόρησης είναι 

σηµαντικά υψηλότερη, και άρα οι εφηµερίδες αποτελούν σηµαντικότερο παράγοντα 

διαµόρφωσης της µοναδιαίας αξίας του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία.  

Η συνάρτηση προσδιορισµού των εξόδων του νοικοκυριού για το σύνθετο 

αγαθό ταξιδιωτική εµπειρία έχει µια ηµι-λογαριθµική εξειδίκευση. Ο λογάριθµος της 

µοναδιαίας αξίας επηρεάζει θετικά και στατιστικά σηµαντικά το ύψος των 

πραγµατοποιηθέντων εξόδων. Η ελαστικότητα της τιµής (µοναδιαία αξία) των 

εξόδων είναι 2.25 (για µέση τιµή της µοναδιαίας αξίας ίση µε 75 Ευρώ). 

Χρησιµοποιώντας την ελαστικότητα των εξόδων ως προς την τιµή (µοναδιαία αξία), 

η οποία ισούται µε ln lni iE VηΕ = ∂ ∂ , και την ελαστικότητα της τιµής ως προς τη 

ζητούµενη ποσότητα, η οποία ισούται µε ln lnq iq iVη = ∂ ∂ , η Nelson (1991) 

αποδεικνύει ότι 1q Eη η= − , δεδοµένου ότι i i iE q V= . Έτσι, η ελαστικότητα ζήτησης 

για υπηρεσίες αγροτικού τουρισµού εκτιµάται σε 1.25 για το δείγµα των επισκεπτών 

που αναλύονται εδώ. Η επίπτωση του οικογενειακού εισοδήµατος στο επίπεδο των 

εξόδων είναι αρκετά µικρή (σχεδόν µηδενική). Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται 

σε δυο λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το δείγµα 

αναφέρεται σε νοικοκυριά τα οποία γενικά έχουν υψηλότερα εισοδήµατα και είναι 
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αποδεκτό ότι η ηµι-λογαριθµική εξειδίκευση µιας συνάρτησης εξόδων επιτρέπει την 

ελαστικότητα ως προς το εισόδηµα να µειώνεται (σταθερά προς το µηδέν) καθώς το 

επίπεδο του εισοδήµατος στο δείγµα αυξάνεται. ∆εύτερον, το αποτέλεσµα αυτό 

µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήµατος 

αγοράζουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας (αξίας) και έτσι, η επίπτωση της 

µεταβλητής εισόδηµα µετριάζεται και υποκαθίσταται από την επίπτωση της 

µεταβλητής ποιότητα (µοναδιαία αξία).    

 

4.5. Συµπεράσµατα  

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης, τα συνολικά έξοδα για την 

αγορά υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού είναι σηµαντικά, καθώς το µέσο ηµερήσιο 

ανά νοικοκυριό ύψος εξόδων προσεγγίζει τα 75 Ευρώ και το αντίστοιχο επίπεδο 

συνολικών εξόδων για το αγαθό ταξιδιωτική εµπειρία προσεγγίζει τα 320 Ευρώ. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν µια σηµαντική διάχυση χρηµάτων και 

οικονοµικών πόρων προς τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, αφού η εξωγενής 

ζήτηση για υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα 

σηµαντική. Στο βαθµό που οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή και οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στην βιοµηχανία του τουρισµού παρουσιάζουν υψηλό 

βαθµό ολοκλήρωσης µεταξύ των λειτουργιών τους και µεταξύ της λειτουργίας τους 

και της τοπικής κοινωνίας, αυτή η σηµαντική εξωγενής ζήτηση θα µπορεί να 

µεταφραστεί σε σηµαντική πηγή αύξησης των τοπικών εισοδηµάτων µέσω των 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. Με αυτή την έννοια, ο υψηλός βαθµός 

ολοκλήρωσης µεταξύ των επιχειρήσεων που συνιστούν τη βιοµηχανία τουρισµού της 
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περιοχής θα αφορά σε µια υψηλή τάση αγοράς προϊόντων από τις τοπικές 

επιχειρήσεις.   

Η µοναδιαία αξία των υπηρεσιών τουρισµού αποτελεί κεντρικό οικονοµικό 

δείκτη της ποιότητας των υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού που αγοράζουν οι 

καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο. Η µοναδιαία αξία χαρακτηρίζεται από σηµαντικού 

ύψους εισοδηµατική ελαστικότητα και επηρεάζεται θετικά από τις πηγές, αλλά και 

από τον όγκο της πληροφόρησης σχετικά µε την ποιότητα των αγαθών που 

καταναλώνουν τα άτοµα. Αντικειµενικές ή ουδέτερες πηγές πληροφόρησης εξασκούν 

θετική και σηµαντική επίδραση στο ύψος της µοναδιαίας αξίας του αγαθού 

ταξιδιωτική εµπειρία. Ο όγκος της πληροφόρησης που συλλέγεται πριν από την 

πραγµατοποίηση του ταξιδιού επίσης εξασκεί θετική και σηµαντική επίδραση στη 

µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία, καταδεικνύοντας ότι η παροχή 

πληροφόρησης πριν από την πραγµατοποίηση του ταξιδιού παρέχει εξασφάλιση των 

καταναλωτών απέναντι στο ρίσκο που συνοδεύει την επιλογή τους για ταξίδι µέσα 

από την αύξηση της µοναδιαίας αξίας που συνοδεύει την συγκεκριµένη επιλογή. Από 

την άλλη πλευρά, η µοναδιαία αξία είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της 

ζήτησης των νοικοκυριών, αφού η ελαστικότητα της είναι σηµαντικά υψηλή και 

πιθανόν αντισταθµίζει τις επιπτώσεις του εισοδήµατος.  

Ο αγροτικός τουρισµός θα συνεχίσει να αποτελεί µια σηµαντική στρατηγική 

ανάπτυξης των µειονεκτικών αγροτικών περιοχών, εξαιτίας των σηµαντικών 

οικονοµικών επιδράσεων που συνδέονται µε αυτό. Η ποιότητα της ταξιδιωτικής 

εµπειρίας αυξάνει σηµαντικά τα έξοδα και εποµένως και την εξωγενή ζήτηση για τις 

υπηρεσίες τουρισµού που µπορεί να προσφέρει µια περιοχή. Η ποιότητα των 

υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να µεταδίδεται αποτελεσµατικά, αλλά ταυτόχρονα και µε 

όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο και αντικειµενικό τρόπο προκειµένου αυτή η 

 101



πληροφορία να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά και από τους καταναλωτές. Έτσι, 

είναι σηµαντικό για τις τοπικές οικονοµίες να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες τουρισµού στους επισκέπτες τους και να προσπαθούν να 

προβάλλουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους σε όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικές 

πηγές πληροφόρησης. Οι φορείς και οι υπηρεσίες που ασχολούνται µε την αγροτική 

ανάπτυξη των περιοχών αυτών θα πρέπει να προβάλλουν την τουριστική βιοµηχανία 

κάθε περιοχής, τόσο σε γενικά έντυπα (εφηµερίδες και περιοδικά), όσο και σε 

εξειδικευµένα έντυπα και σε κατάλληλα διαµορφωµένους δικτυακούς τόπους 

προκειµένου η πληροφόρηση να θεωρείται ‘ουδέτερη’. Επιπλέον, προκειµένου η 

ζήτηση αυτή να είναι αποτελεσµατική θα πρέπει σε τοπικό επίπεδο να προωθείται η 

ολοκλήρωση της βιοµηχανίας του τουρισµού µε τους υπόλοιπους οικονοµικούς 

τοµείς της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας.  

Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η προσέγγιση που 

χρησιµοποιείται στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης είναι µερική και 

αποσπασµατική. Είναι µερική στο βαθµό που µελετά µόνο την περίπτωση των 

καταναλωτών και δεν εξετάζει και την πλευρά των τοπικών επιχειρήσεων και ειδικά 

τον τρόπο λήψης της απόφασης τους να παρέχουν τουριστικά αγαθά και υπηρεσίες 

και να παρέχουν πληροφόρηση στους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, η 

ανάλυση είναι αποσπασµατική στο βαθµό που αναφέρεται σε δυο µόνο περιοχές 

αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα και εποµένως, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

από την παρούσα ανάλυση είναι µόνο ενδεικτικά για τις συγκεκριµένες περιοχές της 

Ελλάδας και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι µπορούν άµεσα να µεταφερθούν στην 

περίπτωση άλλων περιοχών και άλλων χωρών, πριν συγκριθούν µε αποτελέσµατα 

παρόµοιων ερευνών σε άλλες περιοχές και άλλες χώρες. Έτσι, τα αποτελέσµατα θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βασικά και µερικά και κατά συνέπεια, η 
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καταγραφή προτάσεων πολιτικής στη βάση της εξήγησης αυτών των αποτελεσµάτων 

θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε κριτική µατιά. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά 

µπορούν να αποτελέσουν σηµείο σύγκρισης µε άλλα µελλοντικά αποτελέσµατα και 

να αποτελούν τη βάση σύγκρισης για µελλοντική έρευνα στο θέµα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η αγορά τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες µιας 

περιοχής. Στο εισαγωγικό µέρος του κεφαλαίου αυτού αναλύεται η απόφαση των 

επισκεπτών να αγοράσουν τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε 

µια µειονεκτική περιοχή, ως µια δραστηριότητα η οποία προσθέτει αξία στη 

ταξιδιωτική εµπειρία των επισκεπτών µιας περιοχής. Στο δεύτερο µέρος αναλύεται το 

θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης των δαπανών για αγορά τοπικών 

προϊόντων διατροφής.  

 

5.1. Εισαγωγή  

 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα του αγροτικού τουρισµού είναι η ικανότητά του να 

λειτουργεί ως µοχλός ανάπτυξης ισχυρών δεσµών µεταξύ του τοµέα παροχής 

υπηρεσιών αναψυχής και τουρισµού και των άλλων τοµέων οικονοµικής 

δραστηριότητας µιας περιοχής (Oliver and Jenkins, 2003). Παρόλα αυτά, η γνώση 

σχετικά µε τους τρόπους που οι δεσµοί αυτοί δηµιουργούνται και αναπτύσσονται σαν 

τµήµα της ευρύτερης ανάπτυξης των περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. 

Πρόσφατες έρευνες στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνιολογίας και της 

ανθρωπογεωγραφίας εστιάζουν στη µελέτη των δεσµών αυτών που προωθούνται από 

τον αγροτικό τουρισµό καθώς και στην ανάλυση και κατανόηση των διαδικασιών 
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στις οποίες βασίζονται (Miele and Murdoch, 2002; Marsden, 1999; Fleischer and 

Tchetchik, 2002). Ωστόσο, οι έρευνες αυτές εστιάζουν  κυρίως στην ανάλυση της 

προσφοράς τοπικών προϊόντων ως τµήµα των παρεχόµενων υπηρεσιών αγροτικού 

τουρισµού και όχι της ζήτησης.  

Γενικότερα, η έρευνα των προτιµήσεων των καταναλωτών και οι επιλογές 

τους σε σχέση µε την αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής αποτελεί ένα  γρήγορα, 

αναπτυσσόµενο τµήµα της σχετικής βιβλιογραφίας η οποία επεκτείνεται σε 

διαφορετικά θεωρητικά και µεθοδολογικά πλαίσια στην οικονοµική επιστήµη, στο 

µάρκετινγκ, την κοινωνιολογία και τη γεωγραφία (Ilbery and Kneafsey, 1998; Ilbery 

et al., 2001; Parrot et al., 2002; Obermiller and Spangenberg, 1989; Bonnet and 

Simioni, 2001). Ωστόσο, η αντίστοιχη έρευνα που αφορά σε καταναλωτικές 

προτιµήσεις και τις επιλογές αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής σαν τµήµα της 

επίσκεψης των ατόµων σε ένα τουριστικό προορισµό είναι ιδιαίτερα περιορισµένη 

(Enteleca, 2001).  

Η κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στα τοπικά 

προϊόντα διατροφής, ως τµήµα του αγροτικού τουρισµού και της ταξιδιωτικής 

εµπειρίας που αυτοί βιώνουν σε ένα προορισµό, είναι δυνατό να µας βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τα 

τοπικά προϊόντα, ως ποιοτικά ανώτερα προϊόντα. Η ποιοτική αυτή διαφοροποίηση 

των τοπικών προϊόντων διατροφής προσδίδει υψηλότερη αξία στο συνολικό προϊόν 

ταξιδιωτική εµπειρία. Η ανάλυση που πραγµατοποιείται στο κεφάλαιο αυτό δίνει 

έµφαση στο γεγονός ότι, οι διαφορές που αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές σε σχέση 

µε το επίπεδο της ποιότητας των αγαθών που καταναλώνουν οι επισκέπτες σε µια 

περιοχή, είναι στενά συνδεδεµένες µε την ιδιαίτερη ταυτότητα του συγκεκριµένου 

τόπου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής την οποία οι καταναλωτές 
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επισκέπτονται κάθε φορά. Στην πραγµατικότητα, οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός τόπου  ενσωµατώνουν και ταυτίζονται 

µε παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, αγνές πρώτες ύλες, καθαρό φυσικό 

περιβάλλον κλπ., στοιχεία που παραδοσιακά ήταν βασικά χαρακτηριστικά της 

υπαίθρου. Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται, µέσα από την αγορά τοπικών προϊόντων 

διατροφής στον τόπο παραγωγής τους, υψηλότερη αξία όχι µόνο στα τοπικά 

παραγόµενα προϊόντα διατροφής, αλλά και στο σύνολο της ταξιδιωτικής εµπειρίας.  

 Η παρούσα ανάλυση αφορά, τόσο στην απόφαση των καταναλωτών να 

αγοράσουν τοπικά προϊόντα διατροφής, όσο και στην απόφαση σχετικά µε το ύψος 

της δαπάνης που θα πραγµατοποιήσουν για τέτοιες αγορές. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιούνται τα εµπειρικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν, τα οποία αναλυτικά 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διατριβής και αφορούν σε επισκέψεις 

καταναλωτών σε δυο δηµοφιλείς προορισµούς αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα.  

Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια ανάλυσης της συµπεριφοράς των 

καταναλωτών απέναντι στα τοπικά προϊόντα διατροφής έµφαση δίνεται στην 

ανάλυση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της περιοχής και των προϊόντων διατροφής, 

έτσι όπως αυτές γίνονται κατανοητές και εκτιµώνται από τους επισκέπτες µιας 

περιοχής σε µια προσπάθεια κατανόησης των αντιλήψεων που αναπτύσσουν οι 

επισκέπτες µιας περιοχής για τις αλληλεπιδράσεις αυτές.  

Η κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών – επισκεπτών απέναντι σε 

προϊόντα διατροφής, τα οποία είναι παραδοσιακά και ‘τυπικά’ µιας περιοχής µπορεί 

να βοηθήσει στην κατανόηση των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων και του 

πολυσύνθετου χαρακτήρα, τόσο του αγροτικού τουρισµού, όσο και του αγροτικού 

τουριστικού προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, η κατανόηση αυτών των σχέσεων 

είναι δυνατόν να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους 
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µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά, διαφορετικοί τοµείς της τοπικής 

οικονοµίας στις περιοχές αυτές και ειδικότερα τους τρόπους µε τους οποίους θα 

ενδυναµωθεί η σχέση και η σύνδεση µεταξύ γεωργίας και τουρισµού.  

 

5.2. Η Ζήτηση για Τοπικά Προϊόντα ∆ιατροφής  

 

5.2.1. Η αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής ως µέρος του ταξιδιού  

 

Οι εµπειρικές έρευνες που αφορούν στη µελέτη της καταναλωτικής συµπεριφοράς 

των επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές είναι αρκετά περιορισµένες (Downward and 

Lumsdon, 2000; 2003, Felsenstein and Fleischer, 2003) ). Επιπλέον, οι υπάρχουσες 

µελέτες δεν αφορούν στο παρόν ερευνητικό ερώτηµα και συγκεκριµένα τη 

διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την καταναλωτική συµπεριφορά 

των επισκεπτών σε ότι αφορά στα τοπικά παραγόµενα προϊόντα διατροφής. Ωστόσο, 

τα αποτελέσµατα ερευνών οι οποίες αφορούν στην αγορά τοπικών προϊόντων 

διατροφής, σαν συµπεριφορά η οποία παρατηρείται γενικότερα και όχι στα πλαίσια 

ενός ταξιδιού σε αγροτική περιοχή, µπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης.  

Η ανάπτυξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων ποιότητας, καθώς και οι 

προσπάθειες σε επίπεδο άσκησης πολιτικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και τον εκ 

νέου ορισµό των προϊόντων ποιότητας σε όρους περιοχής προέλευσης, έχουν τα 

τελευταία χρόνια σηµαντικές επιπτώσεις, τόσο για την παραγωγή, όσο και για την 

κατανάλωση τροφίµων (Parrot et al., 2002). Αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών 

καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν και αξιολογούν θετικά τη 
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γεωγραφική προέλευση των προϊόντων διατροφής (Dimara and Skuras, 2003).  

Σύµφωνα µε τους Dimara et al. (2004), οι έννοιες της ποιότητας που υπόκεινται σε 

συγκεκριµένους κανονισµούς, είτε σε όρους χαρακτηριστικών των ίδιων των 

προϊόντων (για παράδειγµα η παραγωγή οργανικών προϊόντων), είτε σε όρους 

γεωγραφικής προέλευσης και τοπικούς (για παράδειγµα τα Προϊόντα 

Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης), επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα 

της οργάνωσης της παραγωγής τροφίµων.  

Πρόσφατα, παρατηρείται αυξανόµενο ενδιαφέρον για την καλύτερη 

κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών και της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων που λαµβάνονται σχετικά µε την αγορά προϊόντων διατροφής, τα οποία 

είναι στενά συνδεδεµένα και αναγνωρίζονται ως τυπικά της περιοχής στην οποία 

παράγονται. Αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών, καθώς και µελέτες που αφορούν 

στη συµπεριφορά των καταναλωτών παρέχουν υποστήριξη στην άποψη ότι, οι 

καταναλωτές αντιλαµβάνονται και αξιολογούν την έννοια και την αξία της 

περιφέρειας (region), σαν χαρακτηριστικό το οποίο ενσωµατώνεται στα τοπικά 

παραγόµενα προϊόντα (Dimara and Skuras, 2003). Σε ότι αφορά τα τοπικά προϊόντα 

διατροφής, είναι αποδεκτό ότι οι καταναλωτές διεξάγουν µια διαδικασία 

αξιολόγησης, η οποία είναι σύνθετη και επιπλέον, συνδυάζει µια σειρά από 

διαφορετικούς και αλληλοσυνδεόµενους παράγοντες. Οι καταναλωτές διαφέρουν ως 

προς τις αξίες τους, τα πιστεύω τους και τις εµπειρίες τους, γεγονός που επηρεάζει, 

τόσο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ µέρους τους, όσο και την καταναλωτική 

τους συµπεριφορά (Peter and Olson, 1990; Schiffman and Kanuk, 2000). Άλλοι 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση ενός καταναλωτή σχετικά µε την 

αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής σχετίζονται µε το κοινωνικό-οικονοµικό 

περιβάλλον του καταναλωτή, το ευρύτερο καταναλωτικό περιβάλλον, αλλά και το 
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πλαίσιο µέσα στο οποίο η εµπειρία της αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής 

πραγµατοποιείται (Kuznesof et al., 1997). 

Οι έρευνες που αφορούν στη συµπεριφορά του καταναλωτικού κοινού και τη 

σχέση µεταξύ γεωγραφικής περιοχής και προϊόντων εστιάζουν κυρίως, στη µελέτη 

του ρόλου που η περιοχή προέλευσης διαδραµατίζει στη διαµόρφωση της γνώµης των 

καταναλωτών σχετικά µε συγκεκριµένα προϊόντα. Η σχετική βιβλιογραφία στα 

πλαίσια της επιστήµης του µάρκετινγκ, καταδεικνύει ότι οι αντιλήψεις των 

καταναλωτών σχετικά µε αυτά τα προϊόντα διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα η 

οποία είναι η περιοχή προέλευσης των προϊόντων (Gaedeke, 1973; Erickson et al., 

1984; Eroglu and Machleit, 1989; Verlegh and Steenkamp, 1999). Κατά συνέπεια, 

είναι προφανές ότι τόσο η περιοχή, όσο και η περιφέρεια από την οποία προέρχονται 

κάποια προϊόντα είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες διαµόρφωσης των αντιλήψεων 

των καταναλωτών σχετικά µε τα συγκεκριµένα προϊόντα (Henchion and McIntyre, 

2000).  

Οι Van Ittersum et al. (2003), αναπτύσσουν ένα θεωρητικό υπόδειγµα µε 

βάση το οποίο, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο οι αντιλήψεις των καταναλωτών για 

την εικόνα ενός προϊόντος  (image) και οι προτιµήσεις τους για το συγκεκριµένο 

προϊόν, διαµορφώνονται µε βάση την εικόνα (image) που έχουν οι καταναλωτές για 

την περιοχή προέλευσης των προϊόντων αυτών. Ένας παράγοντας που επηρεάζει 

σηµαντικά την αγορά τοπικών προϊόντων και προϊόντων συγκεκριµένης γεωγραφικής 

προέλευσης, είναι η επιτυχής σύνδεση του προϊόντος µε την περιοχή προέλευσης του 

στα µάτια των καταναλωτών. Σύµφωνα µε τους Van Ittersum et al. (2003), οι 

διαφορές σε ότι αφορά τις προτιµήσεις των καταναλωτών σε σχέση µε τα τοπικά 

προϊόντα, είναι δυνατό να εξηγηθούν από διαφορές µεταξύ των αντιλήψεων των 

καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων προϊόντων, όπως επίσης και από 
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διαφορές στη στάση των καταναλωτών απέναντι στη χώρα/περιοχή προέλευσης του 

κάθε ενός από τα προϊόντα αυτά. Σύµφωνα µε τη ‘θεωρία διαµόρφωσης των 

επαγωγικών απόψεων’ (inferential belief formation theory), η οποία αρχικά 

διατυπώθηκε από τον Brunswik, και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Steenkamp 

(1990), είναι προφανές ότι οι καταναλωτές όταν είναι αντιµέτωποι µε ένα 

γεωγραφικό χαρακτηριστικό (regional cue), ξεκινούν µια διαδικασία διαµόρφωσης 

επαγωγικών απόψεων σχετικά µε τις πραγµατικές διαστάσεις των χαρακτηριστικών 

που αποδίδονται σε ένα προϊόν.  

Οι επαγωγικές απόψεις είναι υποκειµενικές ερµηνείες, οι οποίες πάντοτε 

υπερβαίνουν την ποσότητα της πληροφορίας η οποία αντικειµενικά δίνεται στον 

καταναλωτή (Peter and Olson, 1990 όπως αναφέρεται στους Van Ittersum et al., 

2003). Προκειµένου, να αποφανθούν σχετικά µε την πραγµατική κατάσταση -

ποιότητα των χαρακτηριστικών ενός τοπικού προϊόντος, συγκεκριµένης γεωγραφικής 

προέλευσης οι καταναλωτές χρησιµοποιούν την εικόνα που έχουν για την περιοχή 

προέλευσης αυτού του προϊόντος ως σηµείο αναφοράς στην ανάλυσή τους. Σύµφωνα 

µε τους van Ittersum et al. (2003), η συγκεκριµένη γεωγραφική εικόνα ενός 

προϊόντος, δηλαδή η εικόνα του έτσι όπως διαµορφώνεται από αυτό το οποίο ο 

καταναλωτής κάθε φορά κατέχει ως εικόνα µιας περιοχής προέλευσης, αφορά 

ουσιαστικά στην αντίληψη που έχουν τα άτοµα σχετικά µε την καταλληλότητα µιας 

περιοχής να παράγει ένα συγκεκριµένο προϊόν το οποίο να θεωρείται ότι την 

αντιπροσωπεύει. Η αντίληψη των ατόµων σχετικά µε την καταλληλότητα της 

περιοχής να παράγει ένα συγκεκριµένο προϊόν είναι στενά συνδεδεµένη µε το 

ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής αυτής (craftsmanship), αλλά και µε το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής δηλαδή το κλίµα, τους φυσικούς πόρους της περιοχής, και 

άλλα τοπικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Έτσι, όταν οι καταναλωτές 
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αντιµετωπίζουν ένα τοπικό προϊόν µπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν συνδέσεις µε 

τη περιοχή προέλευσής του, καθώς και το φυσικό περιβάλλον (πόροι, πρώτες ύλες) 

και την ύπαρξη εξειδίκευσης και τοπικής γνώσης στην παραγωγή ενός συγκεκριµένου 

προϊόντος διατροφής (Van Ittersum et al., 2003).  

Η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται 

και αξιολογούν τα τοπικά προϊόντα διατροφής οδηγεί στη διαπίστωση ότι, ο τρόπος 

µε τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τα τοπικά προϊόντα διατροφής και την 

αξία τους είναι αποτέλεσµα ενός σύνθετου σετ αλληλοεξαρτώµενων εννοιών. Τα 

αποτελέσµατα της ποιοτικής έρευνας των Tregear et al. (1998), υποστηρίζουν αυτή 

την άποψη. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, “οι 

καταναλωτές κάνουν άµεσους και θετικούς συσχετισµούς µεταξύ µιας περιοχής και των 

τροφίµων που αυτή παράγει, και επιπλέον αυτοί οι συσχετισµοί συνδέονται µε την αξία 

που αποδίδουν στο προϊόν” (Tregear et al., 1998: 390). Όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, οι αντιλήψεις των ατόµων σχετικά µε τα 

τοπικά προϊόντα καθορίζονται, τόσο από παράγοντες που σχετίζονται µε το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής, όσο και από παράγοντες που σχετίζονται µε τις κοινωνικο-

πολιτισµικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν µια γεωγραφική περιοχή. Στα µάτια των 

καταναλωτών οι παράγοντες αυτοί αλληλοεπηρεάζονται και συνδέονται άµεσα, µε 

την παράδοση και την πολιτισµική κληρονοµιά µιας περιοχής, ενώ ταυτόχρονα 

προσδιορίζουν και την ιδιαίτερη ταυτότητα των τοπικών προϊόντων.  

Επιπλέον, ένας ακόµα παράγοντας ο οποίος έµµεσα, επηρεάζει τη 

συµπεριφορά και τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα τοπικά προϊόντα είναι ο 

βαθµός αυθεντικότητας, ο οποίος θεωρούν οι καταναλωτές ότι τα χαρακτηρίζει. Οι 

αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά µε την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων 

διατροφής φαίνεται να ενδυναµώνει τη χωρική-τοπική ταυτότητα και την πολιτισµική 
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ιδιαιτερότητα των προϊόντων αυτών, γεγονός που συµβάλλει στη ενίσχυση του 

βαθµού ελκυστικότητας αυτών των προϊόντων για τους καταναλωτές, κάνοντάς τα 

ιδιαίτερα επιθυµητά. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η αυθεντικότητα αυτών 

των προϊόντων, έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές, είναι 

δυνατό να µεταφερθεί µέσω παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται µε το ίδιο το προϊόν 

και τα χαρακτηριστικά του (product-related factors), αλλά και µέσω µιας σειράς 

περιστασιακών παραγόντων (situational factors), οι οποίοι αφορούν στον τόπο και το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται η αγορά ή η κατανάλωση ενός τέτοιου προϊόντος 

(Tregear et al., 1998).  

Στο βαθµό που οι αντιλήψεις των καταναλωτών καταδεικνύουν την ύπαρξη 

ενός πλαισίου ισχυρών δεσµών µεταξύ των τοπικών προϊόντων διατροφής και της 

περιοχής που τα παράγει ως χαρακτηριστικά και τυπικά της, θα πρέπει να διερευνηθεί 

και η διαδικασία η οποία οδηγεί σε αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων 

αυτών. Η προστιθέµενη αξία αφορά στην αύξηση της συνολικής αξίας µιας εµπειρίας 

όταν αυτή συνδέεται και εµπεριέχει την κατανάλωση, εκ µέρους των ατόµων – 

επισκεπτών µιας περιοχής, τοπικών προϊόντων διατροφής. Ουσιαστικά, αυτό µε το 

οποίο οι καταναλωτές έρχονται αντιµέτωποι όταν αγοράζουν τοπικά προϊόντα 

διατροφής, τα οποία είναι τυπικά µιας συγκεκριµένης περιοχής, δεν είναι παρά ένα 

διαφοροποιηµένο ως προς την ποιότητά του προϊόν. Με άλλα λόγια, η αντανάκλαση 

µιας περιοχής µέσα στα τρόφιµα τα οποία παράγει, δηµιουργεί µια µοναδική 

ταυτότητα ποιότητας για το συγκεκριµένο προϊόν διατροφής. Επιπλέον, οι 

διαφορετικές αντιλήψεις εκ µέρους των καταναλωτών, της χωρικής-τοπικής 

ταυτότητας µιας περιοχής και των τοπικών προϊόντων διατροφής που παράγει 

οδηγούν στην ανάπτυξη επιµέρους τµηµατοποίησης της αγοράς (segments), η οποία 

προκύπτει από τις διαφορετικές προτιµήσεις µεταξύ των καταναλωτών ως προς την 
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αγορά και κατανάλωση τοπικών προϊόντων διατροφής (Van der Lans et al., 2001; 

Skuras and Vakrou, 2002).  

Η δυνατότητα διαφοροποίησης των τοπικών προϊόντων διατροφής στη βάση 

της ποιότητάς τους, η οποία πηγάζει από τη γεωγραφική περιοχή προέλευσής τους 

έχει αποτελέσει αντικείµενο µιας σειράς ερευνών που αφορούν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των καταναλωτών, αλλά η ανάλυση αυτή δεν έχει ως τώρα, εξειδικευτεί 

στα πλαίσια του αγροτικού τουρισµού. Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά µε την αγορά 

τοπικών/περιφερειακών προϊόντων διατροφής εξετάζεται σαν τµήµα της συνολικής 

ταξιδιωτικής εµπειρίας των καταναλωτών σε µια περιοχή. Ο τόπος και το πλαίσιο 

αγοράς και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων διατροφής έχουν αναγνωριστεί ως 

ιδιαίτερα σηµαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων των καταναλωτών. Επιπλέόν, το πλαίσιο του αγροτικού τουρισµού και η 

κατανάλωση τοπικών προϊόντων  κατά τη διάρκεια µιας ταξιδιωτικής εµπειρίας, έχει 

αναδειχθεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ως σηµαντικό, ωστόσο η σχέση αυτή 

δεν έχει αναλυθεί επαρκώς (Tregear et al., 1998; Torres, 2002; 2003; Bessiere, 1998).  

 

5.2.2. Το προτεινόµενο υπόδειγµα ανάλυσης των δαπανών για τοπικά προϊόντα 

διατροφής  

 

Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης χρησιµοποιούµε ένα υπόδειγµα προσδιορισµού 

των δαπανών των επισκεπτών παρόµοιο µε αυτό των Dimara and Skuras (1998). 

Υποθέτουµε ότι τα άτοµα αντλούν χρησιµότητα από την αγορά τοπικών προϊόντων 

και από το επίπεδο του εισοδήµατός τους. Η προκαθορισµένη συνάρτηση 
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χρησιµότητας για ένα επισκέπτη που αγοράζει τοπικά προϊόντα διατροφής κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού του σε µια περιοχή θα είναι: 

( )u u y s1 1≡ , ;                                                   (5.1) 

 

όπου το εισόδηµα των επισκεπτών συµβολίζεται µε y, ενώ, το διάνυσµα s αφορά στα 

παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά του ατόµου τα οποία µπορεί να επηρεάσουν τις 

προτιµήσεις του σχετικά µε την αγορά τοπικών προϊόντων. Η χρησιµότητα των 

ατόµων που δεν αγοράζουν τοπικά προϊόντα θα δίνεται από τη σχέση: 

 ( )u u y s0 0≡ , ;                                    (5.2) 

 

Η επιλογή των ατόµων για την αγορά τοπικών προϊόντων θα αποτυπώνεται 

από µια σχέση της µορφής: 

iii ewz 1
'* += γ        (5.3) 

 

όπου  είναι ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών που αφορούν στον αρχηγό του 

νοικοκυριού και το οποίο περιλαµβάνει το εισόδηµα (y) καθώς και ένα διάνυσµα  

µεταβλητών που αφορούν στη διαµόρφωση των προτιµήσεων του ατόµου (s) ενώ, 

iw

i1ε  

είναι ένας διαταρακτικός όρος ο οποίος αποτυπώνει διαφορές στις προτιµήσεις 

µεταξύ των καταναλωτών καθώς και λάθη τα οποία αφορούν στη µη-

παρατηρησιµότητα σχετικών µε το υπόδειγµα επεξηγηµατικών µεταβλητών. 

Επιπλέον υποθέτουµε ότι: 

( )
*
i

1
1  εαν z 0, δηλ., ο αρχηγος του i νοικοκυριου αγοραζει τοπικα προιοντα

, ,
0  αλλιωςiz y s
⎧ >

ε =⎨
⎩

    (5.4) 
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Για κάθε νοικοκυριό µπορούµε να εκτιµήσουµε µια συνάρτηση δαπανών για την 

αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής. Η γενική µορφή της συνάρτησης δαπανών θα 

είναι: 

( )px ,h
ii gc =                                                    (5.5) 

 

όπου x είναι ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών που αφορούν στο νοικοκυριό, 

συµπεριλαµβανοµένου και του εισοδήµατος του νοικοκυριού και p είναι ένα 

διάνυσµα τιµών, οι οποίες υποθέτουµε ότι παραµένουν σταθερές µεταξύ των ατόµων 

που συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα (και δεν παρουσιάζεται σαν στοιχείο της 

συνάρτησης). Ο δείκτης i αφορά στα επιµέρους νοικοκυριά. Η γραµµική µορφή της 

συνάρτησης (5), για τα άτοµα που αγοράζουν τοπικά προϊόντα διατροφής θα είναι: 

'
2 ,  παρατηρησιµο µονο εαν  0i i i ic x e z= β + >*     (5.6) 

 

Η συναρτησιακή µορφή της συνάρτησης δαπανών αποτελεί εξ’ ορισµού 

γενίκευση η οποία υιοθετείται για λόγους ευκολίας. Μια συναρτησιακή µορφή που 

χρησιµοποιείται ευρύτατα για την εκτίµηση της σχέσης (5.6), είναι η διπλή 

λογαριθµική µορφή ή η εξειδίκευση της σταθερής ελαστικότητας. Υποθέτοντας ότι ο 

µηχανισµός επιλογής και λήψης της απόφασης για την πραγµατοποίηση ή µη αγοράς 

τοπικών προϊόντων, όπως περιγράφεται από τις σχέσεις (5.3) και (5.4) µπορεί να 

αποδοθεί από ένα υπόδειγµα probit µε βάση το οποίο:  

( ) ( )ii wzob '1Pr γΦ==  και ( ) ( )ii wzob '10Pr γΦ−==                          (5.7)  

 

και επιπλέον, υποθέτοντας ότι οι διαταρακτικοί όροι των εξισώσεων (5.4) και (5.6) 

ακολουθούν µια διµεταβλητή κατανοµή µε µέσο µηδέν και συσχέτιση ρ  όπως 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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( )
21 2, ~ διµεταβλητη κανονικη κατανοµη 0,0,1, ,i i ee e ⎡ ⎤σ ρ⎣ ⎦                    (5.8)  

 

τότε θα ισχύει ότι: 

[ ] ( )wxzcE eii
''

2
1 γλρσβ +==       (5.9) 

όπου ( ) ( ) ( )www ''' γγφγλ Φ= . Η εξίσωση (5.9) µπορεί να εκτιµηθεί µε τη χρήση της 

µεθόδου Heckit σε δυο στάδια (Heckman, 1979).  

 

5.3. ∆εδοµένα και Μεταβλητές   

 

5.3.1. ∆εδοµένα  

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος έρευνας, το οποίο και χρηµατοδότησε 

την εµπειρική έρευνα πραγµατοποιήθηκαν τρεις επιµέρους έρευνες πεδίου στις 

περιοχές µελέτης, δηλαδή στα Καλάβρυτα και στην Ευρυτανία. Στα πλαίσια της 

πρώτης έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών τουρισµού στις περιοχές αυτές, καθώς επίσης και 

στοιχεία για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

µεταποίησης τοπικών προϊόντων διατροφής και παραγωγής χειροτεχνηµάτων. Στα 

πλαίσια της δεύτερης έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία 

των τοπικών και περιφερειακών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγροτική 

ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραµµάτων αγροτικού τουρισµού. Στα πλαίσια της 

τρίτης έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν στους επισκέπτες των περιοχών 

αυτών.  

 Τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν σε επισκέπτες των δυο περιοχών 

µελέτης συµπεριλάµβαναν µια λίστα µε βάση την οποία, καταγράφηκαν οι δαπάνες 
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των επισκεπτών για µια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες. Μια από αυτές τις 

κατηγορίες αφορούσε και στα τοπικά προϊόντα διατροφής. Συγκεκριµένα, ως αγορά 

τοπικών προϊόντων καταγράφηκε η αγορά αυτών των προϊόντων για κατανάλωση στη 

µόνιµη κατοικία των επισκεπτών. Κατά συνέπεια, σαν δαπάνη για την αγορά τοπικών 

προϊόντων δεν καταγράφονται τα έξοδα για φαγητό σε εστιατόρια, καφετέριες και 

ξενοδοχεία δεδοµένου ότι, οι επισκέπτες δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσουν το τµήµα 

εκείνο του γεύµατος που αφορά σε τοπικά παραγόµενα προϊόντα διατροφής. Αυτός ο 

τρόπος διάθεσης των τοπικά παραγόµενων προϊόντων διατροφής καταγράφεται ως 

ένα βαθµό µέσα από την έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε στις επιχειρήσεις του 

µεταποιητικού τοµέα.  

Στην περίπτωση που οι ερωτηθέντες δεν πραγµατοποίησαν δαπάνες για την 

αγορά τοπικών προϊόντων µια σειρά ερωτήσεων πραγµατοποιούνταν, έτσι ώστε να 

διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους η συµπεριφορά αυτή παρατηρείται. 

Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η καταγραφή των καταναλωτικών προτύπων των 

επισκεπτών και συγκεκριµένα, η διερεύνηση του αν τα άτοµα δεν αγόρασαν τοπικά 

προϊόντα στο συγκεκριµένο ταξίδι ή αν τα συγκεκριµένα άτοµα δεν αγοράζουν 

τοπικά προϊόντα γενικά. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός και ο διαχωρισµός µεταξύ 

των επισκεπτών οι οποίοι αγοράζουν τοπικά προϊόντα, αλλά όχι σε τακτά διαστήµατα 

και των ατόµων τα οποία δεν αγοράζουν τοπικά προϊόντα γενικά.  

Επιπλέον, το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε µια σειρά ερωτήσεων που 

αφορούσαν στην καταγραφή των αντιλήψεων και της στάσης των επισκεπτών 

απέναντι στα τοπικά προϊόντα, παράγοντες οι οποίοι καταγράφονται ως σηµαντικοί 

προκειµένου µια ‘επιλογή’ ή οι ‘δαπάνες’ των καταναλωτών να διερευνηθούν. 

Ειδικότερα, οι απόψεις των επισκεπτών αναφορικά µε το φυσικό περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονοµιά και την ιστορική παράδοση της περιοχής, καταγράφηκαν 
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προκειµένου να προσεγγίσουµε τις απόψεις και τον τρόπο µε τον οποίο οι επισκέπτες 

των δυο περιοχών εκτιµούν το ‘φυσικό πλούτο’ και/ή την ‘επιδεξιότητα’ της περιοχής 

ως παραγωγού, υψηλής ποιότητας, τοπικών προϊόντων διατροφής. Επιπλέον, οι 

αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά µε τα τοπικά προϊόντα διατροφής και 

ειδικότερα οι απόψεις τους σχετικά µε το αν αποτελούν ενδείξεις ενός συγκεκριµένου 

τρόπου ζωής (lifestyle) ή το αν είναι αυθεντικά και περικλείουν όλα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης περιοχής, επίσης καταγράφηκαν.   

Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, κατασκευάστηκε µια µεταβλητή 

προσεγγιστική του επιπέδου ποιότητας της συγκεκριµένης τουριστικής εµπειρίας. 

Εάν θεωρήσουµε το σύνολο της ταξιδιωτικής εµπειρίας σε µια περιοχή ως ένα 

σύνθετο αγαθό (ετερογενές ως προς τη φύση του), τότε η φυσική ποσότητα του 

συγκεκριµένου αγαθού θα είναι δυνατό να εκφραστεί σε ηµέρες ταξιδιωτικής 

εµπειρίας. Το άθροισµα όλων των κύριων κατηγοριών δαπανών, δηλαδή των 

δαπανών για µεταφορά στην περιοχή, των δαπανών για ξενοδοχεία και εστιατόρια, 

καθώς και των δαπανών για συµµετοχή σε διάφορες δραστηριότητες αναψυχής, είναι 

δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως µια µεταβλητή η οποία ικανοποιητικά προσεγγίζει το 

σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούν οι επισκέπτες για το σύνθετο αγαθό 

ταξιδιωτική εµπειρία. Έτσι, η µοναδιαία αξία αυτού του σύνθετου αγαθού είναι 

επίσης δυνατό να προσδιοριστεί αν διαιρέσουµε το συνολικό άθροισµα των 

πραγµατοποιηθέντων δαπανών µε τη φυσική ποσότητα του αγαθού η οποία και 

καταναλώθηκε, δηλαδή αν διαιρέσουµε τις συνολικές δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν µε τον αριθµό των ισοδύναµων ηµερών για ενήλικες της 

συγκεκριµένης ταξιδιωτικής εµπειρίας. Η µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική 

εµπειρία, όπως αναλύθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως ένα έµµεσο µέτρο ποιότητας δεδοµένου ότι, καθώς αυξάνεται το ποσοστό των 
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ηµερών µε υψηλή τιµή, όπως υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες ανά ηµέρα, στο 

σύνολο του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία το οποίο καταναλώνει ένας συγκεκριµένος 

επισκέπτης, τόσο αυξάνεται και η µοναδιαία αξία του συγκεκριµένου αγαθού που 

καταναλώθηκε (Dong et al., 1998).  Επιπλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, στα 

πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης, θεωρούµε (µετά από έλεγχο) τη µοναδιαία αξία 

του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία ως εξωγενή µεταβλητή στην απόφαση για αγορά 

τοπικών προϊόντων. Στο προηγούµενο κεφάλαιο που παρουσιάζει το υπόδειγµα 

δαπανών για τουρισµό, η µεταβλητή αυτή θεωρήθηκε ενδογενής διότι είναι 

αναµενόµενο ο οικονοµικός δείκτης της ποιότητας να συσχετίζεται µε τις συνολικές 

δαπάνες για τουρισµό, αντανακλώντας επιδράσεις άλλων οικονοµικών µεταβλητών 

όπως το οικογενειακό εισόδηµα, το µέγεθος της οικογένειας, κ.ά. Στην παρούσα όµως 

φάση δεν είναι προφανές γιατί η µεταβλητή που αντικατοπτρίζει την ποιότητα θα 

πρέπει να προσδιορίζεται ενδογενώς µε την απόφαση για αγορά τοπικών προϊόντων.  

 

5.3.2. Χρησιµοποιούµενες µεταβλητές  

 

Στον παρακάτω Πίνακα 5.1, παρουσιάζονται και ορίζονται όλες οι µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανάλυση. ∆ύο είναι οι εξαρτηµένες µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανάλυση και συγκεκριµένα η µεταβλητή που 

αποτυπώνει την επιλογή αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής και η µεταβλητή η 

οποία αποτυπώνει τις δαπάνες για την αγορά αυτών των προϊόντων. Η επιλογή των 

επισκεπτών να αγοράσουν ή όχι τοπικά προϊόντα διατροφής, αποτυπώνεται µε την 

ψευδοµεταβλητή (CHOICE), η οποία παίρνει την τιµή 1 για τους επισκέπτες οι οποίοι 

αγοράζουν τοπικά προϊόντα διατροφής. Οι δαπάνες των επισκεπτών για τοπικά 

προϊόντα, δηλαδή οι δαπάνες των ατόµων για τα οποία ισχύει ότι CHOICE=1, 
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καταγράφονται από τη συνεχή µεταβλητή (FOODEXPEND) και µετρώνται σε ευρώ. 

Ο φυσικός λογάριθµος της µεταβλητής αυτής (LFOODEXPEND) χρησιµοποιείται 

στην ανάλυση.  

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα 

ανάλυση χωρίζονται σε κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές, και σε µεταβλητές οι 

οποίες αποτυπώνουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι στα 

τοπικά προϊόντα διατροφής. Οι κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές περιλαµβάνουν: 

το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των νοικοκυριών (INCOME), µετρούµενο σε 

χιλιάδες ευρώ, καθώς και το τετράγωνο του οικογενειακού εισοδήµατος (INCOME2), 

το φύλο των επισκεπτών (GENDER), που αποτυπώνεται από µια ψευδοµεταβλητή η 

οποία παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης είναι άντρας, το επίπεδο εκπαίδευσης των 

επισκεπτών (EDUCATION), που αποτυπώνεται από µια ψευδοµεταβλητή η οποία 

παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης έχει εκπαίδευση υψηλότερη της βασικής και 0 

αλλιώς, την ηλικία των επισκεπτών (AGE), που µετράται σε χρόνια, την οικογενειακή 

κατάσταση των επισκεπτών (MARITAL), που αποτυπώνεται από µια ψευδοµεταβλητή 

η οποία παίρνει τη τιµή 1 αν ο επισκέπτης είναι παντρεµένος και 0 αλλιώς, την 

περιοχή προέλευσης των επισκεπτών (ORIGIN), που αποτυπώνεται από µια 

ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης κατάγεται από την 

περιοχή µελέτης και 0 αλλιώς, την περιοχή µελέτης (AREA), που αποτυπώνεται από 

µια ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 για επισκέπτες στην περιοχή των 

Καλαβρύτων και την τιµή 0 για επισκέπτες στην περιοχή της Ευρυτανίας, την 

πληροφόρηση των επισκεπτών (INFORMATION), η οποία προσεγγίζεται µε τον 

αριθµό των διαφορετικών πηγών πληροφόρησης στις οποίες κατέφυγε ο επισκέπτης 

πριν από την πραγµατοποίηση του ταξιδιού, και την προηγούµενη γνώση των 

επισκεπτών για τα τοπικά προϊόντα (LOCALPROD), η οποία προσεγγίζεται µε µια 
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ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης γνώριζε πριν από την 

πραγµατοποίηση του ταξιδιού του τουλάχιστον ένα από τα τοπικά προϊόντα 

διατροφής για τα οποία φηµίζεται η περιοχή και 0 αλλιώς.  

Επιπλέον, εκτός από τις κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές, στην ανάλυση 

χρησιµοποιούνται µια σειρά από µεταβλητές, οι οποίες όπως αναφέρθηκε 

αποτυπώνουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των επισκεπτών σχετικά µε την περιοχή 

και τα τοπικά προϊόντα. Οι µεταβλητές αυτές αφορούν: στο περιβάλλον (ENVIRON), 

ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης είναι ενήµερος για το 

φυσικό πλούτο/φυσικό περιβάλλον της περιοχής που επισκέπτεται και 0 αλλιώς, στην 

κληρονοµιά της περιοχής (HERITAGE), ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 

αν ο επισκέπτης είναι ενήµερος για την πολιτισµική κληρονοµιά της περιοχής που 

επισκέπτεται και 0 αλλιώς, στην αξία του ταξιδιού (QUALITY), η οποία 

προσεγγίζεται µε τη µεταβλητή µοναδιαία αξία του αγαθού τουριστική εµπειρία όπως 

αυτή υπολογίζεται στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, στον τρόπο ζωής 

(LIFESTYLE),  ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης θεωρεί 

ότι τα τοπικά προϊόντα συνδέονται και χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριµένο τρόπο ζωής 

και 0 αλλιώς, στην αυθεντικότητα (WHOLESOME), που προσεγγίζεται από µια 

ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης θεωρεί ότι τα τοπικά 

προϊόντα είναι αυθεντικά και ενσωµατώνουν στοιχεία της περιοχής και 0 αλλιώς και 

στην εξοικείωση των επισκεπτών µε τα τοπικά προϊόντα (SECONDPURCH), που 

προσεγγίζεται από µια ψευδοµεταβλητή, η οποία παίρνει την τιµή 1 αν ο επισκέπτης 

έχει και στο παρελθόν αγοράσει τα ίδια τοπικά προϊόντα και 0 αν τα αγοράζει για 

πρώτη φορά.  

Τέλος, στην ανάλυση περιλαµβάνονται και τρεις µεταβλητές οι οποίες 

αφορούν σε ειδικές κατηγορίες δαπανών του νοικοκυριού για το συγκεκριµένο ταξίδι 
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και ενσωµατώνονται ως επεξηγηµατικές µεταβλητές στη συνάρτηση προσδιορισµού 

των δαπανών για τοπικά προϊόντα. Οι µεταβλητές αυτές αφορούν: στις συνολικές 

δαπάνες του νοικοκυριού για µετακινήσεις (TRAVEL), για ξενοδοχεία (HOTEL), και 

για αναψυχή (RECREATION). Οι µεταβλητές αυτές µετρώνται σε ευρώ και 

ενσωµατώνονται στην ανάλυση µε τη λογαριθµική τους µορφή (LTRAVEL), 

(LHOTEL) και (LRECREATION), αντίστοιχα.  

Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών αυτών, τόσο για τους 

καταναλωτές τοπικών προϊόντων διατροφής όσο και για τους µη καταναλωτές αλλά 

και το σύνολο του δείγµατος παρουσιάζονται στο Πίνακα 5.2.  

 

Πίνακας 5.1. Ορισµοί µεταβλητών   

Μεταβλητή                                      Ορισµός  
 

Εξαρτηµένες Μεταβλητές 
 
CHOICE Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης αγοράζει τοπικά προϊόντα 

διατροφής  

FOODEXPEND ∆απάνες για αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής σε ευρώ, αν 

ισχύει ότι CHOICE=1 

LFOODEXPEND* Λογάριθµος της µεταβλητής FOODEXPEND 

 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές  
Κοινωνικο-οικονοµικές  

INCOME ∆ιαθέσιµο οικογενειακό εισόδηµα σε ‘000 ευρώ 

INCOME2 ∆ιαθέσιµο οικογενειακό εισόδηµα σε ‘000 ευρώ, τετράγωνο 

LINCOME* Λογάριθµος της µεταβλητής INCOME 

LINCOME2* Λογάριθµος της µεταβλητής INCOME2 

GENDER Ψευδοµεταβλητή, 0 γυναίκα, 1 άντρας επισκέπτης  

EDUCATION Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης έχει εκπαίδευση υψηλότερη 

της βασικής, 0 αλλιώς 

AGE Ηλικία των επισκεπτών σε έτη  
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MARITAL Ψευδοµεταβλητή, 0 ανύπαντρος επισκέπτης, 1 αλλιώς 

ORIGIN Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης κατάγεται από την περιοχή, 0 

αλλιώς  

 

 

 

Πίνακας 5.1 … συνέχεια  

AREA Ψευδοµεταβλητή, 0 επισκέπτης στην Ευρυτανία, 1 επισκέπτης στα 

Καλάβρυτα  

INFORMATION Αριθµός διαφορετικών πηγών πληροφόρησης στις οποίες 

κατέφυγε ο επισκέπτης πριν από την πραγµατοποίηση της 

επίσκεψης (και αφορούν το συγκεκριµένο ταξίδι)   

LOCALPROD Ψευδοµεταβλητή, 1αν ο επισκέπτης γνωρίζει τουλάχιστον ένα από 

τα προϊόντα για τα οποία η περιοχή φηµίζεται, 0 αλλιώς  

Αντιλήψεις – Απόψεις   

ENVIRON Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης είναι ενήµερος για το φυσικό 

πλούτο της περιοχής, 0 αλλιώς  

HERITAGE Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης είναι ενήµερος για την 

πολιτιστική κληρονοµιά και την ιστορία της περιοχής, 0 αλλιώς  

QUALITY Μοναδιαία αξία του ταξιδιού, αποτυπώνει την ποιότητα του 

αγαθού τουριστική εµπειρία  

LIFESTYLE* Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης αντιµετωπίζει τα τοπικά 

προϊόντα ως τµήµα ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής, 0 αλλιώς  

WHOLESOME* Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης αντιµετωπίζει τα τοπικά 

προϊόντα ως αυθεντικά και αντιπροσωπευτικά της περιοχής, 0 

αλλιώς  

SECONDPURCH* Ψευδοµεταβλητή, 1 αν ο επισκέπτης έχει αγοράσει τα προϊόντα 

αυτά και στο παρελθόν, 0 αν τα αγοράζει για πρώτη φορά  

Επιµέρους ∆απάνες   

TRAVEL* Συνολικές δαπάνες του νοικοκυριού για µετακινήσεις  

HOTEL* Συνολικές δαπάνες του νοικοκυριού για ξενοδοχεία 

RECREATION* Συνολικές δαπάνες του νοικοκυριού για δραστηριότητες 

αναψυχής  
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LTRAVEL Λογάριθµος της µεταβλητής TRAVEL 

LHOTEL Λογάριθµος της µεταβλητής HOTEL 

LRECREATION Λογάριθµος της µεταβλητής RECREATION 

* Τα περιγραφικά στατιστικά για τις µεταβλητές αυτές και τα οποία παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 5.2, αφορούν µόνο στο υπο-σύνολο των επισκεπτών οι οποίοι αγοράζουν τοπικά 
προϊόντα. 
 

Πίνακας 5.2. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών  

Επισκέπτες που 

αγοράζουν  τοπικά 

προϊόντα 

Επισκέπτες που δεν 

αγοράζουν  τοπικά 

προϊόντα 

Όλοι οι επισκέπτες  

Μεταβλητή  

Μέσος Τυπ. 

Απόκλ. 

Μέσος Τυπ. 

Απόκλ. 

Μέσος Τυπ. 

Απόκλ. 

Κοινωνικο-οικονοµικές   

INCOME 20.96 30.62 17.19 14.16 19.87 26.98

INCOME2 1,374.42 10,523.77 494.70 1,165.39 1,121.35 8,909.29

GENDER 0.56 0.50 0.60 0.49 0.57 0.49

EDUCATION 0.59 0.49 0.50 0.50 0.56 0.50

AGE 37.08 10.55 36.43 12.63 36.89 11.18

MARITAL 0.78 0.42 0.59 0.49 0.73 0.45

ORIGIN 0.40 0.49 0.46 0.50 0.41 0.49

AREA 0.54 0.50 0.43 0.50 0.51 0.50

INFORMATION 2.34 1.86 1.82 1.84 2.19 1.87

LOCALPROD 0.86 0.35 0.60 0.49 0.78 0.41

Αντιλήψεις – Απόψεις   

ENVIRON 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

HERITAGE 0.58 0.49 0.37 0.49 0.52 0.50

QUALITY 53.84 46.37 38.00 38.62 49.29 44.82

LIFESTYLE 0.61 0.49 ----- ----- ----- -----

WHOLESOME 0.64 0.48 ----- ----- ----- -----

SECONDPURCH 0.39 0.49 ----- ----- ----- -----

∆απάνες   

LOCALFOOD 53.07 50.66 ----- ----- ----- -----

TRAVEL 34.65 49.96 30.91 39.77 33.58 47.24
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HOTEL 230.47 275.21 161.96 214.08 210.76 260.76

RECREATION 72.84 113.14 52.66 87.72 67.03 106.76

∆είγµα (N) 361 142 503 
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5.4. Αποτελέσµατα  

 

5.4.1. Η απόφαση  αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής  

 

Η επιλογή του καταλληλότερου υποδείγµατος προσδιορισµού των παραγόντων που 

επηρεάζουν την απόφαση των ατόµων να αγοράσουν τοπικά προϊόντα, έτσι όπως 

αυτή περιγράφεται από τις εξισώσεις (5.3) και (5.4) έγινε στη βάση δυο κριτηρίων. 

Το πρώτο κριτήριο, αφορά στον εντοπισµό του καλύτερου, µεταξύ των διαθέσιµων, 

υποδείγµατος το οποίο θα είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε τα διαθέσιµα στοιχεία και το 

σύνολο των διαθέσιµων µεταβλητών, έτσι όπως αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 

είτε στην αρχική τους µορφή, είτε µέσα από το µετασχηµατισµό τους και τη µεταξύ 

τους αλληλεπίδραση. Το δεύτερο κριτήριο, αφορά στην επιλογή ενός οικονοµετρικού 

υποδείγµατος το οποίο να χαρακτηρίζεται από τις επιθυµητές οικονοµετρικές 

ιδιότητες και την καλή προσαρµογή του στα δεδοµένα. Κατά συνέπεια, στο τελικό 

υπόδειγµα, το οποίο και παρουσιάζεται, περιλαµβάνονται και µεταβλητές οι οποίες 

δεν βρέθηκαν να εξασκούν στατιστικά σηµαντική επίδραση στις εξαρτηµένες 

µεταβλητές. Ωστόσο, αυτό θεωρείται επίσης σηµαντικό  εύρηµα στο βαθµό που το 

εκτιµηθέν υπόδειγµα ικανοποιεί τα δυο προαναφερθέντα κριτήρια.  

Μια σειρά από επιµέρους τεστ εξειδίκευσης πραγµατοποιήθηκαν. 

Πραγµατοποιήθηκε ένας έλεγχος ενδογένειας της µεταβλητής για την ποιότητα µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή την απόφαση για αγορά τοπικών προϊόντων. Από τον έλεγχο 

αυτό προέκυψε ασθενής σχέση (µη στατιστικά σηµαντική στο επίπεδο 5%) των 

διαταρακτικών όρων της εξίσωσης για την ποιότητα µε την εξαρτηµένη 

ψευδοµεταβλητή για αγορά τοπικών προϊόντων. Μια σειρά από τεστ που αφορούν 

στον έλεγχο της αρχικής υπόθεσης ότι, οι συντελεστές των επεξηγηµατικών 
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µεταβλητών είναι στατιστικά διάφοροι του µηδενός, καθώς και ένα κοινό τεστ που 

αφορά στον έλεγχο της υπόθεσης ότι, όλες οι παράµετροι που συνδέονται µε τις 

επεξηγηµατικές µεταβλητές του υποδείγµατος είναι στατιστικά διάφοροι του 

µηδενός. Επιπλέον, εκτιµήθηκε ένα µέτρο προσαρµογής του υποδείγµατος στα 

δεδοµένα (goodness-of-fit measure), το οποίο συνήθως αναφέρεται ως McFadden’s 

pseudo-R2 measure, ή ως rho-square (Maddala, 1983). Οι εκτιµητές των συντελεστών 

των ανεξάρτητων µεταβλητών, οι οποίοι προέκυψαν από τη χρήση της µεθόδου 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας, οι αντίστοιχοι λόγοι-t, το αντίστοιχο χ2 τεστ, το µέτρο 

προσαρµογής , καθώς και το ποσοστό των σωστά προβλεπόµενων τιµών 

(percentage of correctly predicted cases) παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα 5.3. 

Η τιµή του χ

2ρ

2 τεστ είναι σηµαντικά υψηλή (χ2 = 100), και το αντίστοιχο τεστ 

προσαρµογής στα δεδοµένα είναι επίσης σηµαντικό ( = 0.17), παράγοντες που 

υποδεικνύουν την πολύ ικανοποιητική προσαρµογή του υποδείγµατος στα δεδοµένα. 

Το υπόδειγµα προβλέπει σωστά ποσοστό 76.5% (385 από τις 503) των 

παρατηρήσεων. Επιπλέον, τα τεστ εξειδίκευσης του επιλεχθέντος υποδείγµατος 

περιελάµβαναν ένα τεστ οµοσκεδαστικότητας (Greene, 1997: 890) και ένα τεστ για 

την παράλειψη συγκεκριµένων δηµογραφικών µεταβλητών του νοικοκυριού, τα 

οποία πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση των εκτιµηθέντων τιµών της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (Maddala, 1995).  

ρ 2
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Πίνακας 5.3. Εκτιµηθείσες παράµετροι και οριακές επιδράσεις (marginal effects) για 

τη συνάρτηση προσδιορισµού της απόφασης αγοράς τοπικών προϊόντων (choice 

model) 

Μεταβλητή   Εκτιµηθείσα 

παράµετρος 

Ασυµπτωτικός 

λόγος t

Οριακές 

επιδράσεις 

(Marginal 

Effect) 

Ασυµπτωτικός 

λόγος t

Σταθερά  -1.035 -2.878 ----- -----

INCOME -0.011 -0.940 -0.000 -0.964

INCOME2 0.000 1.076 0.000 1.114

GENDER -0.077 -0.567 -0.023 -0.566

EDUCATION 0.244 1.735 0.075 1.730

AGE -0.004 -0.593 -0.001 -0.594

MARITAL 0.635 3.753 0.194 3.795

ORIGIN -0.250 -1.560 -0.076 -1.565

AREA 0.234 1.436 0.072 1.428

INFORMATION 0.128 3.392 0.039 3.376

LOCALPROD 0.999 6.151 0.310 6.048

ENVIRON 0.005 0.032 0.001 0.032

HERITAGE -0.132 -0.611 -0.040 -0.611

QUALITY 0.004 2.211 0.001 2.212

Στατιστικά  

Αριθµός παρατηρήσεων = 503 

log LΩ = -249.32 

log Lω = -299.34 

[ ]− −2 log logL Lω Ω = 100.04 

ρ 2 = 0.17 

Ποσοστό σωστών προβλέψεων στις συνολικές παρατηρήσεις = 76.5 

 

 

 128



Το πρόσηµο των εκτιµηθέντων συντελεστών, δείχνει την κατεύθυνση της 

αλλαγής στην πιθανότητα ότι ένας επισκέπτης θα επιλέξει να αγοράσει τοπικά 

προϊόντα διατροφής. Οι οριακές επιδράσεις (marginal effects), οι οποίες επίσης 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 5.3, δείχνουν κατά πόσο η πιθανότητα αυτής της 

επιλογής θα αλλάξει, αν η ανεξάρτητη (επεξηγηµατική) µεταβλητή παρουσιάσει 

οριακή µεταβολή από τη µέση τιµή της στο δείγµα. Οι οριακές επιδράσεις για την 

περίπτωση των ψευδοµεταβλητών εκτιµώνται ως η διαφορά στην πιθανότητα, ένας 

επισκέπτης να επιλέξει να αγοράσει τοπικά προϊόντα διατροφής αν η ανεξάρτητη 

ψευδοµεταβλητή αλλάξει µεταξύ των δύο τιµών της, δηλαδή των τιµών 0 και 1 

(Greene, 1997).  

Από το σύνολο των κοινωνικο-οικονοµικών µεταβλητών, που 

συµπεριλαµβάνονται στο εκτιµηθέν υπόδειγµα µόνο δυο µεταβλητές και 

συγκεκριµένα η οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης, βρέθηκαν να 

εξασκούν στατιστικά σηµαντική επίδραση στην πιθανότητα πραγµατοποίησης της 

αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 

επισκέπτες, οι οποίοι είχαν αναζητήσει πληροφορίες σχετικά µε το ταξίδι που 

πραγµατοποίησαν (πληροφορηµένοι επισκέπτες), παρουσιάζουν σηµαντικά 

υψηλότερη πιθανότητα να αγοράσουν τοπικά προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής τους στην περιοχή. Το αποτέλεσµα αυτό ισχύει και στην περίπτωση 

των επισκεπτών, οι οποίοι γνώριζαν πριν από την πραγµατοποίηση της επίσκεψης το 

γεγονός ότι η περιοχή φηµίζεται για την παραγωγή τοπικών προϊόντων διατροφής. 

Από την άλλη πλευρά, οι επισκέπτες οι οποίοι είναι περισσότερο ενήµεροι για την 

πολιτισµική κληρονοµιά και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την πιθανότητα αγοράς τοπικών προϊόντων 

διατροφής, σε σχέση µε τους επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι ενήµεροι για αυτά τα 
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χαρακτηριστικά των περιοχών µελέτης. Οι επισκέπτες οι οποίοι είναι ενήµεροι για 

την ιστορία της περιοχής, παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερη και στατιστικά 

σηµαντική πιθανότητα να αγοράσουν τοπικά προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής τους σε αυτή. Τέλος, οι επισκέπτες που απολαµβάνουν µια ταξιδιωτική 

εµπειρία µε υψηλότερη από το µέσο όρο µοναδιαία αξία (ποιοτικοί επισκέπτες), 

παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα να αγοράσουν τοπικά προϊόντα διατροφής 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην περιοχή.  

 

5.4.2 ∆απάνες των επισκεπτών για την αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής 

 

Οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στη διπλή λογαριθµική συνάρτηση 

προσδιορισµού των δαπανών για την αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής είναι 

αυτές, οι οποίες συνήθως περιλαµβάνονται σε υποδείγµατα προσδιορισµού των 

ταξιδιωτικών δαπανών (Dimara and Skuras, 1998) και σε υποδείγµατα 

διαστρωµατικών δεδοµένων στα οποία αναλύεται η επίπτωση δηµογραφικών 

µεταβλητών στις δαπάνες των νοικοκυριών (Deaton, 1986). Έτσι, στο τελικό 

υπόδειγµα προσδιορισµού των δαπανών για τοπικά προϊόντα περιλαµβάνονται σαν 

επεξηγηµατικές µεταβλητές και µετασχηµατισµοί της µεταβλητής οικογενειακό 

εισόδηµα, καθώς και µεταβλητές που αφορούν στις δαπάνες για µετακινήσεις, 

ξενοδοχεία και εστιατόρια.  

Στον παρακάτω Πίνακα 5.4, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εκτίµησης της 

συνάρτησης προσδιορισµού των δαπανών για τοπικά προϊόντα, δηλαδή οι 

εκτιµηθέντες συντελεστές των επεξηγηµατικών µεταβλητών, καθώς και οι 

διορθωµένοι λόγοι-t για τη διπλή λογαριθµική συνάρτηση προσδιορισµού των 

δαπανών. Τα συνήθη τεστ διάγνωσης των λαθών στην εξειδίκευση του υποδείγµατος 
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(Jarque-Bera τεστ κανονικότητας, Ramsey’s RESET, καθώς και τεστ για παράλειψη 

µεταβλητών) πραγµατοποιήθηκαν και στη βάση των αποτελεσµάτων τους προκύπτει 

ότι, το επιλεχθέν υπόδειγµα χαρακτηρίζεται από πολύ καλή προσαρµογή στα 

δεδοµένα. Τα τεστ που αφορούν στην παράλειψη σηµαντικών δηµογραφικών 

µεταβλητών, όπως το µέγεθος του νοικοκυριού, η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, 

καταδεικνύουν ότι η παράλειψή τους δεν είναι στατιστικά σηµαντική και άρα δεν 

επηρεάζει την καλή προσαρµογή του υποδείγµατος στα δεδοµένα. Επιπλέον, στη 

βάση του λόγου-t, ο οποίος αφορά στη στατιστική σηµαντικότητα της µεταβλητής λ
)

, 

είµαστε σε θέση να απορρίψουµε την αρχική υπόθεση ότι δεν υπάρχει µεροληψία 

στην επιλογή του δείγµατος (sample selection bias).  

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι, οι εκτιµηθείσες ελαστικότητες (οι 

συντελεστές) των µεταβλητών οικογενειακό εισόδηµα (LINCOME) και οικογενειακό 

εισόδηµα στο τετράγωνο (LINCOME2) δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι σύµφωνο και µε τις οριακές επιδράσεις των µεταβλητών που 

αποτυπώνουν τις επιδράσεις που οφείλονται στο εισόδηµα των νοικοκυριών και οι 

οποίες, επίσης δεν είναι σηµαντικές για τον προσδιορισµό της πιθανότητας ένα 

νοικοκυριό να πραγµατοποιήσει αγορά τοπικών προϊόντων. Οι ελαστικότητες των 

δαπανών για µετακινήσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια είναι όλες στατιστικά 

σηµαντικές αλλά πολύ µικρές σε ότι αφορά το µέγεθος τους.  
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Πίνακας 5.4. Αποτελέσµατα εκτίµησης της συνάρτησης των παραγόντων 

προσδιορισµού των δαπανών για αγορά προϊόντων διατροφής  

 

Μεταβλητή   Εκτιµηθείσα παράµετρος Ασυµπτωτικός λόγος t

Σταθερά  1.900 0.490

LINCOME 0.203 0.795

LINCOME2 -0.014 -0.352

LTRAVEL 0.071 3.940

LHOTEL 0.054 2.519

LRECREATION 0.053 2.669

LIFESTYLE 0.256 3.914

WHOLESOME 0.181 2.679

SECONDPURCH 0.288 4.257

λ
)

 0.392 2.141

Στατιστικά µέτρα  

Αριθµός παρατηρήσεων = 361  

log LΩ = -300.54 

log Lω = -355.03 

2R =0.219 

F[9,351]=12.28 

ρ = 0.625 

 

 132



Οι συντελεστές των µεταβλητών που αποτυπώνουν τις στάσεις των 

καταναλωτών απέναντι στην αγορά τοπικών προϊόντων (συνδέονται µε συγκεκριµένο 

τρόπο ζωής και είναι αυθεντικά προϊόντα) είναι στατιστικά σηµαντικοί 

καταδεικνύοντας ότι, οι δαπάνες για την αγορά τοπικών προϊόντων είναι υψηλότερες 

όταν οι επισκέπτες αντιµετωπίζουν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής σαν ενδεικτικά 

ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής ή σαν προϊόντα τα οποία είναι αυθεντικά και 

ενσωµατώνουν την περιοχή µέσα τους. Τέλος, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι 

επισκέπτες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν εµπειρία και επαφή µε τα προϊόντα της 

περιοχής, τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα για τη αγορά τέτοιων προϊόντων 

σε σχέση µε τους επισκέπτες οι οποίοι αγοράζουν αυτά τα προϊόντα για πρώτη φορά. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης δεν αλλάζουν 

σηµαντικά αν εκτιµηθεί µια συνάρτηση προσδιορισµού των ποσοστιαίων δαπανών 

για τοπικά προϊόντα µε αντίστοιχη εξαρτηµένη µεταβλητή το ποσοστό των δαπανών 

για την αγορά τοπικών προϊόντων στο συνολικό εισόδηµα των νοικοκυριών.   

Θεωρώντας το δείγµα των επισκεπτών, που αναλύεται στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής ως αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου των επισκεπτών στις 

δυο περιοχές µελέτης και λαµβάνοντας υπόψη 1) ότι, κατά µέσο όρο το 70% των 

επισκεπτών στις περιοχές αυτές αγοράζουν τοπικά προϊόντα διατροφής, 2) ότι 

ξοδεύουν για αυτά περίπου 50 ευρώ, 3) τις κατάλληλες προσαρµογές για το µέγεθος 

του νοικοκυριού το οποίο αγοράζει και 4) τις κατάλληλες προσαρµογές για τον 

αριθµό των επισκεπτών στις δυο περιοχές, τότε µπορούµε να εκτιµήσουµε ένα 

ενδεικτικό, αλλά σε καµιά περίπτωση ακριβές, µέγεθος αναφορικά µε τις άµεσες 

δαπάνες των επισκεπτών για τοπικά προϊόντα διατροφής.  

Για την περιοχή των Καλαβρύτων, το εκτιµούµενο ύψος των άµεσων 

δαπανών για τοπικά προϊόντα ανέρχεται σε 500,000 έως 650,000 ευρώ το χρόνο, 
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δαπάνες οι οποίες, χωρίς να λάβουµε υπόψη µας τα πολλαπλασιαστικά τους 

αποτελέσµατα ισοδυναµούν µε το κατά κεφαλή ΑΕΠ 83 έως 108 ατόµων περίπου. 

Για την περιοχή της Ευρυτανίας, το εκτιµούµενο ύψος των άµεσων δαπανών για 

τοπικά προϊόντα ανέρχεται σε 1,500,000 έως 1,750,000 ευρώ το χρόνο, δαπάνες οι 

οποίες αντίστοιχα, ισοδυναµούν µε το κατά κεφαλή ΑΕΠ 115 έως 135 ατόµων 

περίπου.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένας σηµαντικός τρόπος διάθεσης των 

τοπικών προϊόντων, εκτός από την άµεση κατανάλωση που αφορά στους επισκέπτες, 

είναι και η διάθεσή τους για την παραγωγή γευµάτων σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

καφετέριες κλπ. Στα πλαίσια της έρευνας που αφορούσε τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών τουρισµού στις δυο περιοχές µελέτης, εκτιµήθηκε µέσα από απευθείας 

ερωτήσεις στους επιχειρηµατίες, η ποσοστιαία συµµετοχή της αγοράς τοπικών 

προϊόντων στη συνολική αξία των εισροών της επιχείρησης (Πίνακας 5.5).   

 

Πίνακας 5.5. Ποσοστιαία συµµετοχή τοπικών προϊόντων διατροφής στο σύνολο των 

εισροών των τοπικών επιχειρήσεων  

Τύπος επιχείρησης  Τοπικά προϊόντα διατροφής ως ποσοστό 

του συνόλου των εισροών στις επιχειρήσεις: 

Μέγεθος 

δείγµατος 

 Καλάβρυτα Ευρυτανία Σύνολο  

Ξενοδοχεία 52 58 55 61

Εστιατόρια, καφετέριες  68 64 66 98

Μεταποιητικές επιχειρήσεις  21 58 46 22

 

Τα τοπικά παραγόµενα προϊόντα διατροφής αποτελούν το 50% έως 68% 

περίπου της συνολικής αξίας των εισροών σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, 

ξενοδοχεία και καφετέριες, ποσοστά τα οποία δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά 

µεταξύ των δυο περιοχών µελέτης. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται σηµαντικά 
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υψηλά, αλλά δεν είναι τόσο σηµαντικά σε όρους αξίας δεδοµένου ότι για την 

περίπτωση των ξενοδοχείων, για παράδειγµα, η αξία των εισροών αυτών αποτελεί 

λιγότερο από το 10% της συνολικής αξίας των πωλήσεων αυτού του τύπου των 

επιχειρήσεων. Για τα εστιατόρια και τις καφετέριες το αντίστοιχο ποσοστό 

κατανάλωσης εισροών σε όρους αξίας του συνολικού ύψους των εισροών κυµαίνεται 

µεταξύ 25% και 40% και εποµένως η αξία των τοπικά παραγόµενων εισροών σε αυτή 

την περίπτωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  

Τα τοπικά προϊόντα διατροφής αποτελούν σηµαντικό τµήµα του συνόλου των 

χρησιµοποιούµενων εισροών στις επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα, ενώ η 

συµµετοχή τους είναι σηµαντικά υψηλότερη, παραπάνω από διπλάσια, στις 

επιχειρήσεις του Νοµού Ευρυτανίας σε σχέση µε τις επιχειρήσεις στην περιοχή των 

Καλαβρύτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη φύση των τοπικά παραγόµενων 

προϊόντων διατροφής. Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας γαλακτοκοµικών προϊόντων στα 

Καλάβρυτα χρησιµοποιούν τοπικά παραγόµενες εισροές σε ποσοστό µεγαλύτερο από 

το 80% της συνολικής αξίας των εισροών τους. Ωστόσο, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 

της περιοχής δεν χρησιµοποιούν σχεδόν καθόλου τοπικά παραγόµενες εισροές και 

κατά συνέπεια, ο µέσος όρος χρήσης τους στο σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής 

είναι σηµαντικά χαµηλός. Στη περιοχή της Ευρυτανίας, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

υψηλό επειδή όλες οι επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα τροφίµων κάνουν 

εκτεταµένη χρήση τοπικά παραγόµενων προϊόντων, όπως για παράδειγµα οι 

επιχειρήσεις παραγωγής λουκάνικων και οι επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών 

παραδοσιακών ποτών. ∆εδοµένης της απροθυµίας των ιδιοκτητών µικρών 

επιχειρήσεων να µας πληροφορήσουν σχετικά µε τα ακριβή µεγέθη των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων που αφορούσαν στην έρευνα και δεδοµένου ότι, δεν 

θα ήταν δυνατό να επαληθευτεί η ορθότητα των στοιχείων αυτών, δεν συλλέχθηκαν 
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ακριβή αριθµητικά µεγέθη. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή και η εκτίµηση 

δεικτών για τη συµµετοχή των εισροών αυτών στο σύνολο των εισροών των 

µεταποιητικών επιχειρήσεων.  

 

 5.5. Συµπεράσµατα  

 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης προκύπτουν τρία κύρια 

συµπεράσµατα. Το πρώτο, αφορά στο γεγονός ότι το ποσοστό των επισκεπτών που 

αγοράζουν τοπικά προϊόντα στις δυο περιοχές µελέτης είναι αρκετά υψηλό. Το 

δεύτερο συµπέρασµα, αφορά στο γεγονός ότι, οι επισκέπτες οι οποίοι αγοράζουν 

τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις περιοχές αυτές έχουν 

χαρακτηριστικά, τα οποία τους διαχωρίζουν από τους επισκέπτες οι οποίοι δεν 

πραγµατοποιούν τέτοιες αγορές. Το τρίτο συµπέρασµα, αφορά στο γεγονός ότι, το 

επίπεδο των δαπανών των επισκεπτών για την αγορά τοπικών προϊόντων εξαρτάται 

σηµαντικά από τις αντιλήψεις των επισκεπτών και τις στάσεις τους απέναντι στα 

συγκεκριµένα προϊόντα, καθώς και από την προηγούµενη εµπειρία τους ως 

καταναλωτές τοπικών προϊόντων. Και τα τρία αυτά συµπεράσµατα καταδεικνύουν τη 

σηµασία του αγροτικού τουρισµού ως τρόπου προώθησης των τοπικών προϊόντων 

διατροφής.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης καταδεικνύουν ότι, η ανάπτυξη 

του αγροτικού τουρισµού και η αυξανόµενη προσέλκυση επισκεπτών σε µια περιοχή 

αυξάνουν τη ζήτηση για τοπικά παραγόµενα προϊόντα διατροφής. ∆εδοµένου ότι, οι 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την αγορά τέτοιων προϊόντων αφορούν σε 

επισκέπτες, δηλαδή σε καταναλωτές οι οποίοι διαµένουν µόνιµα εκτός των περιοχών 

µελέτης, µπορούν να θεωρηθούν ως δαπάνες οι οποίες αυτόνοµα αυξάνουν τη ζήτηση 
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για τα προϊόντα κάθε περιοχής. Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης 

καταδεικνύουν ότι, τα τρία τέταρτα των επισκεπτών στις δυο περιοχές µελέτης 

αγοράζουν τοπικά προϊόντα διατροφής, ενώ οι δαπάνες τους για αυτά τα προϊόντα 

είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες δαπάνες µεταφοράς και µετακίνησης εντός της 

περιοχής και αρκετά κοντά σε αυτές που αφορούν τις δραστηριότητες αναψυχής κατά 

τη διάρκεια της παραµονής τους στην περιοχή (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών 

για φαγητό σε εστιατόρια και καφετέριες και των δαπανών για είσοδο σε αξιοθέατα 

και άλλες δραστηριότητες αναψυχής). Λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό των ατόµων 

που αγοράζουν τοπικά προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις 

περιοχές αυτές, καθώς και τον συνολικό αριθµό των επισκεπτών στις περιοχές αυτές 

είναι προφανής, η σηµασία της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στη διάρκεια του 

ταξιδιού ως µέσου προώθησης των προϊόντων αυτών στην εθνική αγορά.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης επίσης, καταδεικνύουν ότι η αγορά 

τοπικών προϊόντων διατροφής σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε την πληροφόρηση 

των επισκεπτών πριν την πραγµατοποίηση του ταξιδιού, καθώς και µε µια σειρά από 

κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Στη βάση αυτών των αποτελεσµάτων 

προκύπτει µια πιθανή κατάτµηση της αγοράς, η οποία επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί προς όφελος των περιοχών αυτών µέσα από αποτελεσµατικά 

προγράµµατα προώθησης και διαφήµισης των τοπικών προϊόντων των περιοχών 

αυτών. Οι παντρεµένοι καταναλωτές, οι οποίοι κατέχουν και ένα σχετικά υψηλό 

βαθµό εκπαίδευσης και οι οποίοι, συγκεντρώνουν αρκετές πληροφορίες πριν από την 

πραγµατοποίηση της επίσκεψής τους στις περιοχές αυτές φαίνεται να καταναλώνουν 

ένα πακέτο τουριστικών υπηρεσιών υψηλότερης µοναδιαίας αξίας (τιµής) και άρα οι 

επισκέπτες αυτοί θα πρέπει να αποτελούν το στόχο εξειδικευµένων προγραµµάτων 

προώθησης των τοπικών προϊόντων µιας περιοχής. Επιπλέον, τέτοιου είδους 
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προγράµµατα προώθησης και διαφήµισης των τοπικών προϊόντων διατροφής θα 

πρέπει να τονίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προϊόντων αυτών, ως αυθεντικών 

και παραδοσιακών µιας περιοχής και να τα ‘τοποθετούν’ ως αναπόσπαστο τµήµα 

ενός συγκεκριµένου τρόπου παραδοσιακής ζωής στην ύπαιθρο. Τέλος, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι, οι δαπάνες των επισκεπτών για την αγορά τοπικών προϊόντων 

διατροφής αυξάνονται όταν οι επισκέπτες έχουν αγοράσει και στο παρελθόν αυτά τα 

προϊόντα ή όταν τα αγοράζουν και στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας τους. Το 

αποτέλεσµα αυτό ενδυναµώνει τον ισχυρισµό ότι η ‘γνωριµία’ των επισκεπτών µιας 

περιοχής µε τα τοπικά της προϊόντα θα τείνει να αυξάνει και τη ζήτηση των 

προϊόντων αυτών εκτός της περιοχής.  

Οι επισκέπτες στην περιοχή των Καλαβρύτων, η οποία είναι πιο εύκολα 

προσβάσιµη σε σχέση µε την περιοχή της Ευρυτανίας είναι περισσότερο πιθανό να 

αγοράσουν τοπικά προϊόντα διατροφής, όπως το γνωστό τυρί φέτα για το οποίο η 

περιοχή των Καλαβρύτων φηµίζεται. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις 

µεταποίησης τροφίµων στην Ευρυτανία, που είναι η πιο δύσκολα προσβάσιµη 

περιοχή, χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τα τοπικά παραγόµενα προϊόντα 

διατροφής ως ενδιάµεσες εισροές στην παραγωγική τους λειτουργία. Το αποτέλεσµα 

αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην διαφορά µεταξύ της προσβασιµότητας των δυο 

περιοχών µελέτης προς τα µεγάλα αστικά κέντρα. Οι επισκέπτες των περισσότερο 

αποµονωµένων περιοχών θα χαρακτηρίζονται από χαµηλότερη ροπή προς την αγορά 

τοπικών προϊόντων διατροφής δεδοµένου ότι, αυτά είναι δύσκολο να µεταφερθούν 

στον τόπο της µόνιµης κατοικίας όταν το ταξίδι διαρκεί περισσότερο.  Από την άλλη 

πλευρά, ωστόσο, οι µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις αυτών των περιοχών φαίνεται 

να έχουν αναπτύξει στο βάθος του χρόνου µια στενότερη σχέση µε τους τοπικούς 
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προµηθευτές εισροών δεδοµένου ότι, η σχετική αποµόνωση των περιοχών αυτών 

εντείνει την ανάπτυξη τοπικών δικτύων προµηθευτών.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, από τα υποδείγµατα 

υπολογισµού των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων σε τοπικό επίπεδο, οι επιδράσεις 

που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των τοπικών επιχειρήσεων (αξία αγαθών που 

εξάγονται από την περιοχή µελέτης), καθώς και η ροπή των τοπικών επιχειρήσεων να 

χρησιµοποιούν τοπικές εισροές για την παραγωγή των τελικών, εξαγώγιµων, 

προϊόντων τους είναι από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες προσδιορισµού των 

επιπτώσεων που η λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων προκαλεί στο τοπικό 

εισόδηµα.  Η αγορά τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες µιας περιοχής αυξάνει 

τη συνολική αξία των εξαγωγών µιας περιοχής και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 

στο βαθµό που οι τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής θα 

χαρακτηρίζονται, εξ’ ορισµού, από ιδιαίτερα υψηλή ροπή προς την κατανάλωση 

τοπικά παραγόµενων πρώτων υλών και εισροών. Έτσι θα αναµένεται ότι, η αγορά 

τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες µιας περιοχής θα προκαλεί θετικές και 

σηµαντικές επιπτώσεις στο ύψος του τοπικού εισοδήµατος. Τέλος, θα πρέπει να 

τονιστεί το γεγονός ότι, ο αγροτικός τουρισµός εκτός από το ότι αποτελεί µια 

σηµαντική πηγή αύξησης της ζήτησης για τοπικά προϊόντα, µπορεί να λειτουργήσει 

και σαν µηχανισµός προώθησης στην αγορά και άλλων, λιγότερο γνωστών τοπικών 

προϊόντων διατροφής, τα οποία δεν έχουν βρει τον τρόπο να διεισδύσουν σε πιο 

κεντρικές αγορές ή σε πιο ανεπτυγµένα δίκτυα προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναλύεται η ζήτηση για υπηρεσίες αγροτικού 

τουρισµού στην Ελλάδα. Η ανάλυση αφορά στη διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη ζήτηση για τουρισµό στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας, 

µέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πλαισίου ανάλυσης της ζήτησης για τα 

συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσα από την 

ανάλυση δυο ερευνητικών θεµάτων τα οποία αφορούν πρώτον, στην ανάλυση του ρόλου 

της πληροφόρησης και της ποιότητας, ως προσδιοριστικών παραγόντων του επιπέδου 

ζήτησης για υπηρεσίες αγροτικού τουρισµού και δεύτερον, στην ανάλυση της αγοράς 

τοπικών προϊόντων διατροφής, ως συστατικού τµήµατος του αγαθού ‘ταξιδιωτική 

εµπειρία’, το οποίο προσθέτει αξία στο τελικό αγαθό που απολαµβάνουν οι καταναλωτές 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην ύπαιθρο. 

Η διερεύνηση της καταναλωτικής συµπεριφοράς των ταξιδιωτών βασίζεται 

στην ανάλυση εµπειρικών δεδοµένων που αφορούν επισκέπτες σε δυο από τους 

πλέον, δηµοφιλείς προορισµούς αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 

τα Καλάβρυτα (Νοµός Αχαΐας) και το Νοµό Ευρυτανίας. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν 

µε τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων (ερωτηµατολόγια) στα πλαίσια 

υλοποίησης ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος χρηµατοδοτούµενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον έλεγχο των παραπάνω 

υποθέσεων παρουσιάζονται στο τµήµα 6.1. του παρόντος Κεφαλαίου, ενώ στο επόµενο 
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τµήµα 6.2. συνοψίζονται προτάσεις, αναφορικά µε τις επιπτώσεις των παρόντων 

αποτελεσµάτων για το σχεδιασµό πολιτικής και την περαιτέρω έρευνα στο θέµα.  

  

6.1. Συµπεράσµατα  

 

6.1.1. Η ζήτηση για αγροτικό τουρισµό  

 

Η ανάλυση της ζήτησης των νοικοκυριών για αγροτικό τουρισµό επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη ενός οικονοµικού υποδείγµατος, το οποίο λαµβάνει υπόψη του τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα του προϊόντος ‘αγροτικός τουρισµός’. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας 

του αγροτικού τουρισµού προκύπτει από την αντιµετώπιση του, ως µιας ‘συστάδας 

επιµέρους οικονοµικών συστηµάτων’, θεώρηση η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τη 

µονοδιάστατη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας η οποία του αποδίδεται στο 

µεγαλύτερο µέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.  

Όταν οι ταξιδιώτες αγοράζουν την υπηρεσία (ή το προϊόν) που ονοµάζεται 

‘ταξιδιωτική εµπειρία’, θεωρείται ότι αγοράζουν ένα σύνθετο, δηλαδή ένα ετερογενές 

αγαθό, το οποίο αποτελείται από διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες απορρέουν 

από ή συνοδεύουν, την απόφαση του καταναλωτή να επισκεφθεί τη συγκεκριµένη 

περιοχή. Κεντρικό ρόλο στη καταναλωτική συµπεριφορά και τα έξοδα των 

ταξιδιωτών παίζει η ποιότητα των χαρακτηριστικών κάθε δραστηριότητας, η οποία 

ενσωµατώνεται στο ετερογενές αγαθό ‘ταξιδιωτική εµπειρία’. Η χρήση ενός δείκτη 

ποιότητας (indicator of quality), ο οποίος ενσωµατώνεται στο προτεινόµενο 

υπόδειγµα ως µια µετρήσιµη οικονοµική µεταβλητή, επιτρέπει την ανάλυση των 

επιδράσεων που προκύπτουν από τις διαφορές µεταξύ των ταξιδιωτών ως προς το 

επίπεδο πληροφόρησής τους σχετικά µε την ‘ταξιδιωτική εµπειρία’ που 
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απολαµβάνουν. Οι διαφορές αυτές συνδέονται µε την προς έλεγχο υπόθεση ότι τα 

διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης αντικατοπτρίζουν διαφορές, ως προς το επίπεδο 

της ποιότητας της ταξιδιωτικής εµπειρίας που απολαµβάνουν τα άτοµα.  

Τα αποτελέσµατα εκτίµησης του συστήµατος των εξισώσεων προσδιορισµού 

του επιπέδου εξόδων και της µοναδιαίας αξίας του σύνθετου αγαθού ταξιδιωτική 

εµπειρία καταδεικνύουν την πολύ καλή προσαρµογή του υποδείγµατος στα διαθέσιµα 

δεδοµένα. Από την εκτίµηση της συνάρτησης προσδιορισµού του λογαρίθµου της 

µοναδιαίας αξίας προκύπτει ότι, το εισόδηµα των νοικοκυριών και ο αριθµός των 

παιδιών (µεταβλητή που προσεγγίζει στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης το µέγεθος 

των νοικοκυριών) αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν θετικά και στατιστικά 

σηµαντικά στη διαµόρφωση της µοναδιαίας αξίας του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία. 

Ένα µη-αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι ότι, η ελαστικότητα της µοναδιαίας αξίας ως 

προς τον αριθµό των παιδιών παρατηρείται θετική, γεγονός το οποίο δεν συµφωνεί µε 

τη βιβλιογραφία στο θέµα, καθώς το πρόσηµο της συγκεκριµένης παραµέτρου 

αναµένονταν αρνητικό.  

Η µοναδιαία αξία επηρεάζεται θετικά και στατιστικά σηµαντικά από τις 

διάφορες πηγές πληροφόρησης που φαίνεται να χρησιµοποιούν οι επισκέπτες και οι 

οποίες περιλαµβάνονται στην ανάλυση (διαδίκτυο, εφηµερίδες, ταξιδιωτικά 

περιοδικά). Επιπλέον, η µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία επηρεάζεται 

θετικά από την ποσότητα της πληροφόρησης που συλλέγει ο επισκέπτης πριν από το 

ταξίδι. Έτσι, προκύπτει ότι οι ‘αντικειµενικές’ πηγές πληροφόρησης, καθώς και η 

ποσότητα της πληροφόρησης που συλλέγονται πριν από το ταξίδι συνδέονται µε 

περισσότερο ποιοτικούς καταναλωτές. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η 

επίδραση των εφηµερίδων σε σχέση µε τις άλλες δυο πηγές πληροφόρησης είναι 
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σηµαντικά υψηλότερη και άρα οι εφηµερίδες αποτελούν σηµαντικότερο παράγοντα 

διαµόρφωσης της µοναδιαίας αξίας του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία.  

Η συνάρτηση προσδιορισµού των εξόδων του νοικοκυριού για το σύνθετο 

αγαθό ταξιδιωτική εµπειρία έχει µια ηµι-λογαριθµική εξειδίκευση. Ο λογάριθµος της 

µοναδιαίας αξίας επηρεάζει θετικά και στατιστικά σηµαντικά το ύψος των 

πραγµατοποιηθέντων εξόδων. Η ελαστικότητα ζήτησης για υπηρεσίες αγροτικού 

τουρισµού εκτιµάται σε 1.25 για το δείγµα των επισκεπτών που αναλύονται εδώ. Ένα 

σηµαντικό εύρηµα αφορά στο ότι, η επίπτωση του οικογενειακού εισοδήµατος στο 

επίπεδο των εξόδων είναι αρκετά µικρή. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται σε δυο 

λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το δείγµα αναφέρεται σε 

νοικοκυριά τα οποία γενικά έχουν υψηλότερα εισοδήµατα και είναι αποδεκτό ότι η 

ηµι-λογαριθµική εξειδίκευση µιας συνάρτησης εξόδων επιτρέπει την ελαστικότητα 

ως προς το εισόδηµα να µειώνεται (σταθερά προς το µηδέν) καθώς το επίπεδο του 

εισοδήµατος στο δείγµα αυξάνεται. ∆εύτερον, το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήµατος αγοράζουν 

υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας (αξίας) και έτσι, η επίπτωση της µεταβλητής 

εισόδηµα µετριάζεται και υποκαθίσταται από την επίπτωση της µεταβλητής ποιότητα 

(µοναδιαία αξία).    

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης προκύπτει ότι, 

τα συνολικά έξοδα για την αγορά υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού είναι σηµαντικά, 

καθώς το µέσο ηµερήσιο ανά νοικοκυριό ύψος εξόδων προσεγγίζει τα 75 Ευρώ και το 

αντίστοιχο επίπεδο συνολικών εξόδων για το αγαθό ταξιδιωτική εµπειρία προσεγγίζει 

τα 320 Ευρώ. Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν µια σηµαντική διάχυση 

χρηµάτων και οικονοµικών πόρων προς τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, αφού η 

εξωγενής ζήτηση για υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα 
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σηµαντική. Στο βαθµό που οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή και οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στην βιοµηχανία του τουρισµού παρουσιάζουν υψηλό 

βαθµό ολοκλήρωσης µεταξύ των λειτουργιών τους και µεταξύ της λειτουργίας τους 

και της τοπικής κοινωνίας, αυτή η σηµαντική εξωγενής ζήτηση θα µπορεί να 

µεταφραστεί σε σηµαντική πηγή αύξησης των τοπικών εισοδηµάτων µέσω των 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. Με αυτή την έννοια, ο υψηλός βαθµός 

ολοκλήρωσης µεταξύ των επιχειρήσεων που συνιστούν τη βιοµηχανία τουρισµού της 

περιοχής θα αφορά σε µια υψηλή τάση αγοράς προϊόντων από τις τοπικές 

επιχειρήσεις.   

Η µοναδιαία αξία των υπηρεσιών τουρισµού αποτελεί κεντρικό οικονοµικό 

δείκτη της ποιότητας των υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού που αγοράζουν οι 

καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο. Η µοναδιαία αξία χαρακτηρίζεται από σηµαντικού 

ύψους εισοδηµατική ελαστικότητα και επηρεάζεται θετικά από τις πηγές, αλλά και 

από τον όγκο της πληροφόρησης, σχετικά µε την ποιότητα των αγαθών που 

καταναλώνουν τα άτοµα. Αντικειµενικές ή ουδέτερες πηγές πληροφόρησης εξασκούν 

θετική και σηµαντική επίδραση στο ύψος της µοναδιαίας αξίας του αγαθού 

ταξιδιωτική εµπειρία. Ο όγκος της πληροφόρησης που συλλέγεται πριν από την 

πραγµατοποίηση του ταξιδιού, επίσης εξασκεί θετική και σηµαντική επίδραση στη 

µοναδιαία αξία του αγαθού ταξιδιωτική εµπειρία καταδεικνύοντας ότι, η παροχή 

πληροφόρησης πριν από την πραγµατοποίηση του ταξιδιού παρέχει εξασφάλιση των 

καταναλωτών απέναντι στο ρίσκο που συνοδεύει την επιλογή τους για ταξίδι µέσα 

από την αύξηση της µοναδιαίας αξίας που συνοδεύει την συγκεκριµένη επιλογή. Από 

την άλλη πλευρά, η µοναδιαία αξία είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της 

ζήτησης των νοικοκυριών, αφού η ελαστικότητα της είναι σηµαντικά υψηλή και 

πιθανόν αντισταθµίζει τις επιπτώσεις του εισοδήµατος.  
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6.1.2. Η αγορά τοπικών προϊόντων ως τµήµα του ταξιδιού   

 

Το δεύτερο τµήµα της ανάλυσης, η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, επικεντρώνεται στη διερεύνηση του χαρακτήρα του προϊόντος αγροτικός 

τουρισµός. Συγκεκριµένα, αναλύεται η αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής στο τόπο 

παραγωγής τους, ως µια δραστηριότητα η οποία προσθέτει αξία στη ταξιδιωτική 

εµπειρία των επισκεπτών µιας περιοχής. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε την 

ανάπτυξη των µειονεκτικών περιοχών της περιφέρειας στο βαθµό που αποτελεί πηγή 

τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος, το οποίο κάθε περιοχή µπορεί δυνητικά να 

εκµεταλλευτεί. Το ‘τουριστικό προϊόν’ που οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν στους 

επισκέπτες τους έχει πολύµορφο χαρακτήρα, είναι δηλαδή πολυδιάστατο και σε πολλές 

περιπτώσεις, αφορά και πολλούς διαφορετικούς τοµείς οικονοµικής δράσης. Επιπλέον, 

το ‘τουριστικό προϊόν’ των περιοχών αυτών αντιπροσωπεύει διαφορές ως προς την 

ποιότητα της οικονοµικής, κοινωνικής, ιστορικής και πολιτισµικής ζωής της κάθε 

περιοχής και αναπτύσσεται µέσα σε ένα, µοναδικό κάθε φορά, τοπίο και φυσικό 

περιβάλλον.  

 Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του αγροτικού τουρισµού, αφορά στο 

γεγονός ότι η ανάπτυξή του συνδέεται και σε µεγάλο βαθµό βασίζεται, στη 

δηµιουργία ισχυρών δεσµών µεταξύ διαφορετικών τοµέων οικονοµικής 

δραστηριότητας. Ο αγροτικός τουρισµός βασίζεται στο συνδυασµό προϊόντων και 

υπηρεσιών, οι οποίες ‘παράγονται’ τόσο από τον ίδιο τον τοµέα παροχής υπηρεσιών 

αναψυχής και τουρισµού, όσο και από άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 

και ιδιαίτερα από τη γεωργία και την τοπική αγορά προϊόντων διατροφής. 

Ωστόσο, η υπάρχουσα γνώση στο θέµα δεν επιτρέπει την επαρκή κατανόηση 

των τρόπων µε τους οποίους δηµιουργούνται και αναπτύσσονται οι δεσµοί µεταξύ 
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των επιµέρους οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι αφορούν στην ‘παραγωγή’ 

του σύνθετου αγαθού που ονοµάζεται αγροτικός τουρισµός. Η διερεύνηση των 

προτιµήσεων και της συµπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση µε την αγορά 

τοπικών προϊόντων διατροφής, στα πλαίσια του αγροτικού τουρισµού, είναι δυνατό 

να µας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι καταναλωτές 

αποδίδουν συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως υψηλότερη ποιότητα και αυθεντικότητα, 

στα προϊόντα τα οποία επιλέγουν να αγοράσουν. Η ανάλυση που πραγµατοποιείται 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, δίνει έµφαση στο γεγονός ότι αυτές οι διαφορές 

στην ποιότητα είναι στενά συνδεδεµένες µε το τοπίο και την περιοχή, την οποία οι 

καταναλωτές επισκέπτονται κάθε φορά και επιπλέον, οι ποιοτικές διαφορές 

αξιολογούνται σαν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός ιδιαίτερου τουριστικού 

προορισµού. Με άλλα λόγια, έµφαση δίνεται στον τρόπο µε τον οποίο αποδίδεται 

αξία στο σύνολο της ταξιδιωτικής εµπειρίας µέσα από την αγορά τοπικών προϊόντων 

διατροφής στον τόπο παραγωγής τους. 

Από τα αποτελέσµατα εκτίµησης των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση ενός επισκέπτη να αγοράσει τοπικά προϊόντα διατροφής, προκύπτει ότι  

µόνο δυο κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές και συγκεκριµένα, η οικογενειακή 

κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης, εξασκούν στατιστικά σηµαντική επίδραση 

στην πιθανότητα πραγµατοποίησης της αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής. 

Επιπλέον τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, οι επισκέπτες οι οποίοι είχαν αναζητήσει 

πληροφορίες σχετικά µε το ταξίδι που πραγµατοποίησαν (πληροφορηµένοι 

επισκέπτες) παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερη πιθανότητα να αγοράσουν τοπικά 

προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην περιοχή. Το 

αποτέλεσµα αυτό ισχύει και στην περίπτωση των επισκεπτών, οι οποίοι γνώριζαν 

πριν από την πραγµατοποίηση της επίσκεψης το γεγονός ότι η περιοχή φηµίζεται για 
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την παραγωγή τοπικών προϊόντων διατροφής. Από την άλλη πλευρά, οι επισκέπτες οι 

οποίοι είναι περισσότερο ενήµεροι για την πολιτισµική κληρονοµιά και το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά, ως προς 

την πιθανότητα αγοράς τοπικών προϊόντων διατροφής σε σχέση µε τους επισκέπτες, 

οι οποίοι δεν είναι ενήµεροι για αυτά τα χαρακτηριστικά των περιοχών µελέτης. Οι 

επισκέπτες οι οποίοι είναι ενήµεροι για την ιστορία της περιοχής, παρουσιάζουν 

σηµαντικά υψηλότερη και στατιστικά σηµαντική, πιθανότητα να αγοράσουν τοπικά 

προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή. Τέλος, οι 

επισκέπτες που απολαµβάνουν µια ταξιδιωτική εµπειρία µε υψηλότερη από το µέσο 

όρο µοναδιαία αξία (ποιοτικοί επισκέπτες), παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα να 

αγοράσουν τοπικά προϊόντα διατροφής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην 

περιοχή.  

Από την εκτίµηση της διπλής λογαριθµικής συνάρτησης προσδιορισµού των 

εξόδων για την αγορά τοπικών προϊόντων διατροφής προκύπτει ότι,  οι εκτιµηθείσες 

ελαστικότητες (οι συντελεστές) των µεταβλητών οικογενειακό εισόδηµα και 

οικογενειακό εισόδηµα στο τετράγωνο δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι σύµφωνο και µε τις οριακές επιδράσεις των µεταβλητών που 

αποτυπώνουν τις επιδράσεις που οφείλονται στο εισόδηµα των νοικοκυριών και οι 

οποίες επίσης δεν είναι σηµαντικές για τον προσδιορισµό της πιθανότητας, ένα 

νοικοκυριό να πραγµατοποιήσει αγορά τοπικών προϊόντων. Οι ελαστικότητες των 

δαπανών για µετακινήσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια είναι όλες στατιστικά 

σηµαντικές αλλά πολύ µικρές σε ότι αφορά το µέγεθος τους. Οι συντελεστές των 

µεταβλητών που αποτυπώνουν τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στην αγορά 

τοπικών προϊόντων (συνδέονται µε συγκεκριµένο τρόπο ζωής και είναι αυθεντικά 

προϊόντα) είναι στατιστικά σηµαντικοί καταδεικνύοντας ότι, οι δαπάνες για την 
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αγορά τοπικών προϊόντων είναι υψηλότερες, όταν οι επισκέπτες αντιµετωπίζουν τα 

τοπικά προϊόντα της περιοχής σαν ενδεικτικά ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής ή σαν 

προϊόντα τα οποία είναι αυθεντικά και ενσωµατώνουν βασικά χαρακτηριστικά της 

ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής. Τέλος, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι 

επισκέπτες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν εµπειρία και επαφή µε τα προϊόντα της 

περιοχής τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα για τη αγορά τέτοιων προϊόντων 

σε σχέση µε τους επισκέπτες, οι οποίοι αγοράζουν αυτά τα προϊόντα για πρώτη φορά. 

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης προκύπτουν τρία κύρια 

συµπεράσµατα. Το πρώτο, αφορά στο γεγονός ότι το ποσοστό των επισκεπτών που 

αγοράζουν τοπικά προϊόντα στις δυο περιοχές µελέτης είναι αρκετά υψηλό. Το 

δεύτερο συµπέρασµα, αφορά στο γεγονός ότι οι επισκέπτες οι οποίοι αγοράζουν 

τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις περιοχές αυτές, έχουν 

χαρακτηριστικά τα οποία τους διαχωρίζουν από τους επισκέπτες οι οποίοι δεν 

πραγµατοποιούν τέτοιες αγορές. Το τρίτο συµπέρασµα, αφορά στο γεγονός ότι το 

επίπεδο των δαπανών των επισκεπτών για την αγορά τοπικών προϊόντων εξαρτάται 

σηµαντικά από τις αντιλήψεις των επισκεπτών και τις στάσεις τους απέναντι στα 

συγκεκριµένα προϊόντα καθώς και από την προηγούµενη εµπειρία τους ως 

καταναλωτές τοπικών προϊόντων. Και τα τρία αυτά συµπεράσµατα καταδεικνύουν τη 

σηµασία του αγροτικού τουρισµού ως τρόπου προώθησης των τοπικών προϊόντων 

διατροφής.  
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6.2. Προτάσεις Πολιτικής και Μελλοντική Έρευνα  

 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση, που πραγµατοποιήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για 

τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής σχετικών µε την ανάπτυξη του τοµέα αγροτικού 

τουρισµού στην Ελλάδα. Ο αγροτικός τουρισµός θα συνεχίσει να αποτελεί µια 

σηµαντική στρατηγική ανάπτυξης των µειονεκτικών αγροτικών περιοχών, εξαιτίας 

των σηµαντικών οικονοµικών επιδράσεων που συνδέονται µε αυτόν. Η ποιότητα της 

ταξιδιωτικής εµπειρίας, αυξάνει σηµαντικά τα έξοδα και εποµένως και την εξωγενή 

ζήτηση για τις υπηρεσίες τουρισµού που µπορεί να προσφέρει µια περιοχή. Η 

πληροφορία για την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να µεταδίδεται 

αποτελεσµατικά, αλλά ταυτόχρονα και µε όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο και 

αντικειµενικό τρόπο, προκειµένου αυτή η πληροφορία να χρησιµοποιηθεί 

αποτελεσµατικά και από τους καταναλωτές. Έτσι, είναι σηµαντικό για τις τοπικές 

οικονοµίες να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τουρισµού 

στους επισκέπτες τους και να προσπαθούν να προβάλλουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους σε όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικές πηγές πληροφόρησης. Οι 

φορείς και οι υπηρεσίες που ασχολούνται µε την αγροτική ανάπτυξη των περιοχών 

αυτών θα πρέπει να προβάλλουν την τουριστική βιοµηχανία κάθε περιοχής, τόσο σε 

γενικά έντυπα (εφηµερίδες και περιοδικά), όσο και σε εξειδικευµένα έντυπα και σε 

κατάλληλα διαµορφωµένους δικτυακούς τόπους, προκειµένου η πληροφόρηση να 

θεωρείται ‘ουδέτερη’. Επιπλέον, προκειµένου η ζήτηση αυτή να είναι 

αποτελεσµατική θα πρέπει σε τοπικό επίπεδο να προωθείται η ολοκλήρωση της 

βιοµηχανίας του τουρισµού µε τους υπόλοιπους οικονοµικούς τοµείς της τοπικής 

κοινωνίας και οικονοµίας.  
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Η προσέγγιση που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης είναι 

µερική και αποσπασµατική. Είναι µερική στο βαθµό που µελετά µόνο την περίπτωση 

των καταναλωτών και δεν εξετάζει και την πλευρά των τοπικών επιχειρήσεων και 

ειδικά τον τρόπο λήψης της απόφασης τους να παρέχουν τουριστικά αγαθά και 

υπηρεσίες και να παρέχουν πληροφόρηση στους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, 

η ανάλυση είναι αποσπασµατική στο βαθµό που αναφέρεται σε δυο µόνο περιοχές 

αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα και εποµένως, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

από την παρούσα ανάλυση είναι µόνο ενδεικτικά για τις συγκεκριµένες περιοχές της 

Ελλάδας και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι µπορούν άµεσα, να µεταφερθούν στην 

περίπτωση άλλων περιοχών και άλλων χωρών πριν συγκριθούν µε αποτελέσµατα 

παρόµοιων ερευνών σε άλλες περιοχές και άλλες χώρες. Έτσι, τα αποτελέσµατα θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βασικά και µερικά και κατά συνέπεια, η 

καταγραφή προτάσεων πολιτικής στη βάση της εξήγησης αυτών των αποτελεσµάτων 

θα πρέπει να αντιµετωπίζεται κριτικά. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να 

αποτελέσουν σηµείο σύγκρισης µε άλλα µελλοντικά αποτελέσµατα και να αποτελούν 

τη βάση σύγκρισης για µελλοντική έρευνα στο θέµα.   

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αναφορικά µε τις 

δαπάνες των ταξιδιωτών για τοπικά προϊόντα διατροφής, καταδεικνύουν ότι η 

ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού και η αυξανόµενη προσέλκυση επισκεπτών σε 

µια περιοχή αυξάνουν τη ζήτηση για τοπικά παραγόµενα προϊόντα διατροφής. 

∆εδοµένου ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την αγορά τέτοιων προϊόντων 

αφορούν σε επισκέπτες, δηλαδή σε καταναλωτές οι οποίοι διαµένουν µόνιµα εκτός 

των περιοχών µελέτης, µπορούν να θεωρηθούν ως δαπάνες οι οποίες αυτόνοµα 

αυξάνουν τη ζήτηση για τα προϊόντα κάθε περιοχής. Στα υποδείγµατα υπολογισµού 

των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων σε τοπικό επίπεδο, οι επιδράσεις που 
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προκύπτουν από τη δραστηριότητα των τοπικών επιχειρήσεων (αξία αγαθών που 

εξάγονται από την περιοχή µελέτης), καθώς και η ροπή των τοπικών επιχειρήσεων να 

χρησιµοποιούν τοπικές εισροές για την παραγωγή των τελικών, εξαγώγιµων, 

προϊόντων τους είναι από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες προσδιορισµού των 

επιπτώσεων που η λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων προκαλεί στο τοπικό 

εισόδηµα.  Η αγορά τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες µιας περιοχής αυξάνει 

τη συνολική αξία των εξαγωγών µιας περιοχής και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 

στο βαθµό που οι τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής θα 

χαρακτηρίζονται, εξ’ ορισµού, από ιδιαίτερα υψηλή ροπή προς την κατανάλωση 

τοπικά παραγόµενων πρώτων υλών και εισροών. Έτσι θα αναµένεται ότι η αγορά 

τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες µιας περιοχής θα προκαλεί θετικές και 

σηµαντικές επιπτώσεις στο ύψος του τοπικού εισοδήµατος. Τέλος, θα πρέπει να 

τονιστεί το γεγονός ότι ο αγροτικός τουρισµός εκτός από το ότι αποτελεί µια 

σηµαντική πηγή αύξησης της ζήτησης για τοπικά προϊόντα, µπορεί να λειτουργήσει 

και σαν µηχανισµός προώθησης στην αγορά και άλλων, λιγότερο γνωστών, τοπικών 

προϊόντων διατροφής τα οποία δεν έχουν βρει τον τρόπο να διεισδύσουν σε πιο 

κεντρικές αγορές ή σε πιο ανεπτυγµένα δίκτυα προσφοράς.  
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