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Περίληψη 
 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην ανάπτυξη και την προώθηση της ευρύτερης περιοχής του 

Παγγαίου με παράλληλη ενσωμάτωση του τουρισμού, ιδίως του εναλλακτικού τουρισμού. Ο 

αγροτουρισμός αποτελεί έναν τρόπο ανάπτυξης της υπαίθρου μέσα από μια ήπια μορφή 

τουρισμού, καθώς δύναται να συμπληρώσει τα χαμηλά εισοδήματα των οικογενειών της 

υπαίθρου. Με τον αγροτουρισμό αναπτύσσονται δραστηριότητες και έτσι βρίσκουν απασχόληση 

οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Μέσα από τον 

αγροτουρισμό επιδιώκεται η γνωριμία και η επαφή του επισκέπτη με τον τόπο μας για να 

γνωρίσει από κοντά τα έθιμα, την λαογραφία, την χειροτεχνία, τις παραδοσιακές τέχνες και 

εργασίες που τείνουν να εκλείψουν. 

 Στον αγροτουρισμό ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δραστηριότητες γύρω από τα 

θρησκευτικά, αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά, και γαστρονομικά στοιχεία της περιοχής. Για αυτό, η 

δυνατότητα αξιοποίησης των παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χωρών, μουσείων, 

μοναστηριών, παλιών εκκλησιών, γεφυριών, μπορεί να προσδώσει στον αγροτουρισμό μια 

ξεχωριστή τοπική ταυτότητα. Η συμμετοχή των αγροτουριστών σε αγροτικές δραστηριότητες 

και η περιπέτεια που μπορεί να γνωρίσει με την πεζοπορία είναι κάτι που θα τους μείνει 

αξέχαστο και θα τους κάνει να θέλουν να ξανάρθουν στον τόπο. Στον αγροτουρισμό, ο 

επισκέπτης αναζητά πάντα την αυθεντικότητα και την μοναδικότητα και η Ελλάδα είναι μια 

χώρα με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που την κάνουν μοναδική.  

Στόχος της παρούσας μελέτης, αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των ατόμων για τον  

αγροτουρισμό στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου, καθώς και το επίπεδο πληροφόρησής τους 

σχετικά με αυτόν. Επιπλέον, θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο επιλέγει 

το Παγγαίο για αγροτουρισμό και κυρίως θα εξεταστεί αν η επίσκεψή τους σχετίζεται με τον 

αγροτουρισμό ή οφείλεται σε άλλους παράγοντες. 

 



6 
 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή-Αγροτουρισμός 
 

1.1 Η εμφάνιση και η εξέλιξη του Αγροτουρισμού 
 

 Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τον Αγροτουρισμό ξεκίνησε το 1983, όταν ο Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού (EOT), καθόρισε το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του. Σήμερα η 

ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί μια τάση για επιστροφή στη φύση, και κυρίως στις 

αγροτικές περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, ο Αγροτουρισμός ενδυναμώνεται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα οι αγροτουριστικοί προορισμοί να μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερη αύξηση 

της τουριστικής κίνησης (Συμεωνιδου, 2009 ) 

1.2 Η έννοια του Αγροτουρισμού-μορφές 
Αναφορικά με τον αγροτουρισμό, ορίζεται εκείνη η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον 

αγροτικό χώρο από αγρότες, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής. Κύριος σκοπός τους 

αποτελεί η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας μέσω της 

εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων, την τροφοδοσία των τουριστικών μικρομάγαζων με 

τοπικά προϊόντα και την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του τουρισμού.  

Επιπλέον, ο όρος agrotourism της διεθνούς βιβλιογραφίας εμφανίζεται με δυο μορφές : 

 Η μορφή εκείνη του Αγροτουρισμού που είναι γνωστή ως «FARM HOUSE 

HOLIDAYS» και περιλαμβάνει υποδοχή και φιλοξενία τουριστών σε αγροκτήματα, 

κατά την οποία οι φιλοξενούμενοι συμμετέχουν στη ζωή των αγροτών, καθώς και τις 

διάφορες αγροτικές δραστηριότητες της υπαίθρου.  

 Η BED AND BREAKFAST, η οποία σχετίζεται με τη δημιουργία τουριστικών 

καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε μικροσυνοικισμούς και τη φιλοξενία 

τουριστών σε αυτά .Η μορφή αυτή αγροτουρισμού εμφανίζεται κυρίως στην Ελλάδα, 

αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία.  

Με βάση τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αγροτικού χώρου, φαίνεται ότι η μορφή 

φιλοξενίας τουριστών σε αγροτουριστικά καταλύματα, τύπου BED AND BREAK-FAST, 

είναι η επικρατέστερη για τα ελληνικά δεδομένα μιας και προσεγγίζει καλύτερη την 

υπάρχουσα κατάσταση στην ελληνική αγροτική ύπαιθρο (Damianos & Skuras 1996)  

Επιπρόσθετα, συμφώνα με την βιβλιογραφία, η εννοιολογική οριοθέτηση του όρου 

«Αγροτουρισμός» διατυπώνεται ως  «η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε 
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χώρο μη αστικό από τους απασχολούμενους στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και 

ειδικότερα σε οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής μικρές τουριστικές μονάδες παροχής 

αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής 

οικονομίας, τόσο από την εκμετάλλευση των τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα 

δωμάτια, pension, ξενώνες, kampings) όσο και από την τροφοδοσία των τουριστικών 

μονάδων με προϊόντα τοπικής παραγωγής γεωργικών συνεταιρισμών» (Ανδριώτης, 2008) 

1.3 Χαρακτηριστικά -στόχοι Αγροτουρισμού 
  

1.3.1. Η μη αστική ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων  
Εξ ορισμού ο αστικός χώρος απορρίπτεται για την ανάπτυξη προγραμμάτων της μορφής του 

αγροτουρισμού σε αντίθεση με την εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού τουρισμού για τα οποία ο 

αστικός χώρος είναι ο κατάλληλος. Ο όρος μη αστικός χρησιμοποιείται για να δοθεί μια 

ευρύτερη διάσταση του χώρου στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί πρόγραμμα αγροτουρισμού 

μέσα όμως στα πλαίσια της ευρύτερης συλλογιστικής για ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και 

συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού (Ανδριώτης, 2008) 

1.3.2. Η συμπληρωματικότητα της απασχόλησης και του εισοδήματος  
Η επαγγελματική απασχόληση με τις δραστηριότητες αγροτουρισμού δεν δημιουργεί ένα νέο 

αυτόνομο επαγγελματικό χώρο στον αγροτικό τομέα, αντίθετα βασικός σκοπός του 

αγροτουριστικού προγράμματος είναι η συμπληρωματικότητα της εργασίας ως προς τη γεωργία.  

Ένας από τους βασικούς λογούς για τον οποίο εφαρμόζονται τα αγροτουριστικά προγράμματα 

είναι η μείωση της διακύμανσης του αγροτικού εισοδήματος, η οποία εμφανίζεται σε μεγάλο 

βαθμό, ειδικά στον αγροτικό τομέα και οφείλεται στην εποχικότητα της παραγωγής 

(Γιαννόπουλος, 2012). Η κατάσταση αυτή του συνδυασμού των ενασχολήσεων συναντάται στη 

βιβλιογραφία ως μια συνηθισμένη μορφή οργανωμένης δράσης στον αγροτικό τομέα και 

ονομάζεται «πολυδραστηριότητα» ή «πολυαπασχόληση».  

1.3.3.Η αγροτουριστική δραστηριότητα σε μικρές οικογενειακές μονάδες ή μικρούς 
συνεταιρισμούς  
Στη σημερινή πραγματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ευνοούνται ιδιαίτερα οι μεγάλες 

επιχειρηματικές μονάδες, όμως στην περίπτωση των αγροτικών περιοχών της υπαίθρου οι 

μικρές οικογενειακές μονάδες και οι μικροί συνεταιρισμοί συμβάλλουν περισσότερο 

αποτελεσματικά προς το στόχο της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.  
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Από την μια πλευρά η αγροτουριστική επιχείρηση είτε ως ένας αγροτουριστικός συνεταιρισμός, 

είτε ως μια κοινοπραξία ιδιοκτητών αγροτουριστικών καταλυμάτων πρέπει να έχει βιώσιμο 

μέγεθος, ενώ από την άλλη υπάρχουν αγροτικές κατοικίες που έχουν διαμορφωθεί σε μικρά 

αγροτουριστικά καταλύματα. Στην πρώτη περίπτωση, ο καταμερισμός οφέλους και ζημίας που 

προκύπτει από τη λειτουργία των καταλυμάτων είναι δικαιότερος ,ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας υπάρχουν ένας ή και περισσότεροι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν 

έχουν καταγωγή ούτε διαμένουν στην τοπική κοινωνία αλλά απολαμβάνουν το όφελος από την 

παροχή υπηρεσιών τουρισμού στους επισκέπτες της περιοχής. Κατά τη σύγκριση των δύο αυτών 

καταστάσεων σε επίπεδο χάραξης και σχεδιασμού πολιτικής της ανάπτυξης εύλογα 

προτιμούνται οι μικρές οικογενειακές μονάδες και οι μικροί συνεταιρισμοί ( Κωνσταντινίδης, 

2015) 

 1.3.4.Σύνδεση των αγροτουριστικών καταλυμάτων με την τοπική παραγωγή  
Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες διαφοροποιούνται σε ορισμένα βασικά σημεία από τα 

αγροτουριστικά καταλύματα, όπως για παράδειγμα στη μορφή και στο είδος λειτουργίας. 

Ειδικότερα, η τροφοδοσία στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πραγματοποιείται με εισαγόμενα 

προϊόντα, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επισκεπτών για ιδιαιτέρες επιλογές και 

ανώτερες ποιότητες τροφίμων. Όμως συμφώνα με τις βασικές αρχές του Αγροτουρισμού για την 

ενίσχυση της ντόπιας οικονομίας, η τροφοδοσία των καταλυμάτων θα πρέπει να γίνεται με 

προϊόντα της τοπικής παραγωγής.  

Η σύνδεση της ξενοδοχειακής μονάδας και πιο συγκεκριμένα, της λειτουργίας αυτής με την 

τοπική παραγωγή και την εν γένει την τοπική οικονομία, φαίνεται χαλαρότερη από εκείνη που 

εμφανίζει η λειτουργία του αγροτουριστικού καταλύματος, αλλά και ολόκληρου του 

αγροτουριστικού προγράμματος. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται να ενισχύεται και από την ίδια τη 

φύση ενός αγροτουριστικού προγράμματος.  

Επομένως, για την επιτυχή και σωστή λειτουργία του αγροτουριστικού προγράμματος στη φάση 

της εφαρμογής του, απαιτείται η συνειδητή επιδίωξη της σύνδεσης ενός αγροτουριστικού 

προγράμματος με την τοπική παραγωγή αλλά και τους άλλους τομείς της τοπικής 

οικονομίας ( Κωνσταντινίδης, 2015) 
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1.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο Αγροτουρισμός –Προϋποθέσεις ανάπτυξης 
 

Ο αγροτουρισμός, αναπτύσσεται σε περιοχές όπου υπάρχει όμορφο και φιλόξενο φυσικό 

περιβάλλον, πλούσιο σε στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και παραδόσεων. Οπότε η 

αγροτουριστική ανάπτυξη εξαρτάται από την μορφολογία και τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

ευρύτερης περιοχής η οποία πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση ,επιπλέον η βασική 

οικονομική κατεύθυνση πρέπει να είναι η γεωργία μεσαίας ή χαμηλής έντασης και συχνά σε 

συνδυασμό με κτηνοτροφία . Στην αύξηση της επισκεψιμότητας των αγροτουριστικών 

προορισμών συμβάλει η ελκυστικότητα του χώρου λογά των φυσικών, πολιτιστικών στοιχείων 

και παραδόσεων καθώς και η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής όπως δρόμοι και τηλεπικοινωνίες 

για την προσφορά των αναγκαίων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία των 

φιλοξενούμενων. Η φιλοξενία των αγροτουριστικών διευκολύνεται από την κατάλληλη προβολή 

των ποιοτικών τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας ,της τοπική φιλοξενία με 

ευαισθησία προς τους επισκέπτες και με τις γνώσεις και τη βιώσιμη επιχειρηματική διαχείριση 

από τους γεωργούς (Λαζαρίδης , 2011) 

 

1.5 Το προφίλ του Αγροτουρίστα 
 

Ετυμολογικά η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour που σημαίνει γύρος, 
περιήγηση. Διεθνείς οργανισμοί ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα επιχείρησαν να ορίσουν την 
έννοια του τουρίστα και του τουρισμού. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και 
Συγγραφέων Τουρισμού ορίζει ως τουρίστα το άτομο που πραγματοποιεί μία μετακίνηση για 
οποιαδήποτε αιτία μακριά από το συνηθισμένο του περιβάλλον, για την ικανοποίηση της 
περιέργειάς του ή της ανάγκης του ψυχαγωγία και ανάπαυση.  

Επίσης, οι τουρίστες είναι προσωρινοί επισκέπτες, των οποίων η παραμονή υπερβαίνει τις 24 
ώρες, σε αντίθεση με τους εκδρομείς των οποίων είναι μικρότερη των 24 ωρών (Βαρδαλαχάκη, 
2020). Αυτό που διαφοροποιεί τον Αγροτουρισμό από τον μαζικό τουρισμό, επομένως και τον 
Αγροτουρίστα από τον κοινό τουρίστα, είναι ότι δίνεται σημασία σε ζητήματα περιβαλλοντικής 
προστασίας και εμπεριέχει αξίες και δραστηριότητες που δεν επιβαρύνουν το οικολογικό 
περιβάλλον και είναι ανεκτές από αυτό.  

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται ότι οι αγροτουρίστες σε σύγκριση με τα παλαιότερα χρόνια 
έχουν πιο πολλές απαιτήσεις στο θέμα της διατροφής, των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας 
και δραστηριοτήτων αναψυχής και αυτό λόγω του ότι έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και 
αρκετές προηγούμενες εμπειρίες, οι οποίες ανεβάζουν τα στάνταρ τους (Βαρδαλαχάκη, 2020).  
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Επιπλέον, ο αγροτουρίστας δεν αναζητά τις παθητικές διακοπές, επιθυμεί συνεχώς να 
απασχολείται με ποικίλες δραστηριότητες, συνδυάζοντας έτσι την περιπέτεια με την ενεργό 
συμμετοχή και δράση στη φύση (Σφακιανάκης, 2000). Έχουν επίσης αυξημένη οικολογική 
συνείδηση και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων λαών, 
ενώ δεν είναι επιρρεπείς στα πρότυπα καταναλωτικής συμπεριφοράς και έχουν υψηλές 
απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα (Βαρδαλαχάκη, 2020). 

1.6 Πλεονεκτήματα/Θετικές επιπτώσεις Αγροτουρισμού 
 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο αγροτουρισμός στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι αρκετά και συμβάλλουν στη γενικότερη εικόνα του 
τουριστικού προϊόντος της εκάστοτε περιοχής. Αρχικά, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες, 
επομένως μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αποφεύγουν την μετακίνηση προς τα μεγάλα αστικά 
κέντρα και παραμένουν στην ύπαιθρο. Επιπλέον, ο αγροτουρισμός είναι ουσιαστικά μοχλός 
ανάπτυξης για τις περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται (Έξαρχος & Καραγιάννης, 2004).  

Επιπρόσθετα, ανεβαίνει το επίπεδο απασχόλησης των αγροτών, τα εισοδήματά τους αυξάνονται 

και γενικά όλες οι βοηθητικές ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις ευνοούνται (Σφακιανάκης, 

2000). Επίσης, δημιουργούνται υποδομές ήπιας κλίμακας, οι οποίες δεν βλάπτουν το φυσικό 

τοπίο και τους περιβαλλοντικούς πόρους, συμβάλλοντας στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των μόνιμων κατοίκων. Επιπλέον προωθούνται τα γεωργικά τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα 

και αυτό συμβάλλει θετικά στην αύξηση των εσόδων στο γεωργικό τομέα. Με τον 

αγροτουρισμό είναι δυνατή η ταυτόχρονη ύπαρξη περιφερειακής ανάπτυξης με την ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος. Συνοπτικά, οι επιδράσεις του αγροτουρισμού, μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες, στις αναμενόμενες, τις πιθανολογούμενες και τις 

πραγματικές επιδράσεις  (Συμεωνιδου, 2009 ). 

1.7 Μειονεκτήματα/Δυσμενείς Επιπτώσεις Αγροτουρισμού 
 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη του αγροτουρισμού δεν 
συνεπάγεται θετικών επιπτώσεων στην περιοχή όπου αναπτύσσεται και στον περιβάλλοντα 
χώρο. Συγκεκριμένα, όταν αναπτύσσεται χωρίς σχεδιασμό σε βάρος της φέρουσας ικανότητας 
της περιοχής, υποβαθμίζει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Επίσης μπορεί να αλλοιωθεί ο πολιτισμικός χαρακτήρας των αγροτικών περιοχών όταν ο 
αγροτουρισμός δεν είναι εκσυγχρονισμένος και ακολουθεί πεπαλαιωμένα πρότυπα που είχαν 
αποδειχθεί αποτυχημένα (Βαρδαλαχάκη, 2020). Πιο αναλυτικά, ο αγροτουρισμός είναι μία 
εναλλακτική μορφή τουρισμού, που βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και προωθεί την 
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βιωσιμότητα. Εάν όμως η ανάπτυξή του δεν είναι συμβατή με αυτές τις αρχές, τότε επιδρά 
αρνητικά στον αγροτικό χώρο, αλλοιώνοντας ή ακόμα και καταστρέφοντας τους φυσικούς 
πόρους (Barke, 2004; Βαρδαλαχάκη, 2020).  

Επίσης, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στη βιβλιογραφία όπου η ανάπτυξη του αγροτουρισμού 
είχε σαν αποτέλεσμα την στροφή της απασχόλησης των αγροτών αποκλειστικά και μόνο σε ότι 
είχε σχέση με τον αγροτουρισμό, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπεται η κύρια απασχόλησή τους. 
Αυτό μακροπρόθεσμα έχει αρνητικές συνέπειες στην περιοχή, αφού έτσι οι καθημερινές 
αγροτικές εργασίες παραμελούνται. Εάν λοιπόν οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται έχουν 
εποχικό χαρακτήρα. Το πρόβλημα της ανεργίας αντιμετωπίζεται μόνο παροδικά, αφού ας μην 
ξεχνάμε πως οι αγροτικές δραστηριότητες από τη φύση τους επηρεάζονται από εξωτερικούς 
παράγοντες (πχ άσχημες καιρικές συνθήκες).  

Επιπλέον, κάθε τουριστική περιοχή δεν μπορεί απαραίτητα να υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις 
και υποδομές του αγροτουρισμού. Όσον αφορά στο περιβάλλον, εάν ο αγροτουρισμός δεν 
ακολουθήσει ένα καλά οργανωμένο σχεδιασμό, τότε απειλείται η βιοποικιλότητα και το 
αγροτικό τοπίο, λόγω της αύξησης του θορύβου, των απορριμμάτων κλπ. Μία από τις βασικές 
επιδιώξεις του αγροτουρισμού είναι να διατηρηθεί αναλλοίωτο το φυσικό περιβάλλον, οπότε ο 
ορθός σχεδιασμός αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξή του (Αποστολόπουλος & 
Σδράλη, 2009; Βαρδαλαχάκη, 2020).
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Κεφάλαιο 2. Περιοχή μελέτης – Παγγαίο 
 

2.2 Ιστορική Αναδρομή 
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η ονομασία Παγγαίο προήλθε από τον γιο του πολεμικού θεού της 
Θράκης, Άρη και της Κριτοβούλης, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει, συνευρέθηκε με την κόρη 
του. Όταν το αντιλήφθηκε, ένιωσε μεγάλη απογοήτευση, με αποτέλεσμα να αρχίσει να 
περιπλανιέται δεξιά και αριστερά, ώσπου έφτασε στο όρος Παγγαίο και αυτοκτόνησε με το 
ξίφος του. Αυτό αναφέρεται σε μαρτυρία του Πλουτάρχου, ωστόσο την πηγή αυτή επιβεβαιώνει 
και ένα αρχαίο νόμισμα των Κρηστώνων. Στο νόμισμα εικονίζεται ο Παγγαίος να είναι 
γονατισμένος και με το ξίφος στο χέρι του να είναι έτοιμος για την αυτοχειρία. Στο σημείο αυτό, 
γίνεται αντιληπτό ότι το προηγούμενο όνομα του Παγγαίου ήταν Καρμάνιο.  

Επίσης, ο Όμηρος αναφέρει για το Παγγαίο ή για ένα τμήμα αυτού, ότι ονομαζόταν «Νύσιον και 
Νύσα», όπου ανατράφηκε ο Διόνυσος ο γιος του Δία και η πεδιάδα των Φιλίππων (Κιοσσέ-
Σαρηγιάννη, 2019).  Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, τον 5ο προχριστιανικό αιώνα το βουνό 
ονομαζόταν Μακέτιον ή Ματίκιο από τη δωρική λέξη «μάκος» που σημαίνει ψηλός. Με το 
συγκεκριμένο όνομα διατυπωνόταν το ύψος και το μήκος του όρους. Ακόμη, χαρακτηριζόταν 
και με άλλα ονόματα, από την Ιερά Μονή της Εικοσιφοίνισσας καθώς και από τα δέντρα που 
φύτρωναν και αναπτύσσονταν σε αυτό.  

Επιπλέον, το Παγγαίο είναι γνωστό για τις πολλές και πανύψηλες κορυφές και τα φαράγγια του 
με διάφορα ονόματα (Κιοσσέ-Σαρηγιάννη, 2019). Υπάρχουν και άλλοι (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης), 
οι οποίοι δίνουν το δικό τους στίγμα γύρω από την ονομασία του Παγγαίου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται στο βιβλίο του Γκισδαβίδη Αποστόλου πως το Παγγαίον είναι λέξη φοινικικής 
καταγωγής, προερχόμενη από τη λέξη «Πάγκα» = PάGA που σημαίνει συνδέω. Όρος, συνεπώς, 
που συνδέει το Μενοίκιον, Σύμβολον Όρος και αυτόν τον Όρβηλον. Συμπερασματικά, το όνομα 
Παγγαίο πιθανόν να δόθηκε από τους πρώτους κατοίκους του, τους Θράκες ή τους 
Θρακοπελασγούς. Υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων-μελετητών που υποστηρίζει πως το 
Παγγαίο προέρχεται από το Παν + γαίον, που σημαίνει κάθε γης. Άλλοι, λένε ότι η λέξη 
Παγγαίο παράγεται από τις λέξεις Παν + καίω, με αποτέλεσμα να το γράφουν Παγκαίο. Οι 
απόψεις διίστανται, αλλά το ζήτημα της ονομασίας απασχόλησε πολλούς λόγιους και απασχολεί 
μέχρι και σήμερα (Κιοσσέ-Σαρηγιάννη, 2019). 

2.1 Παγγαίο Όρος 
Το Παγγαίο όρος καταλαμβάνει συνολικά έκταση 324.000 περίπου στρεμμάτων, έκταση από 
την οποία το 62% ανήκει διοικητικά στο Νομό Καβάλας και το υπόλοιπο 38% στο Νομό 
Σερρών. Η ονομασία "Παγγαίον" σημαίνει το βουνό που επισκοπεί "πάσαν την γην", καθώς από 
τις κορυφές του εποπτεύεται μεγάλο μέρος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Τα δασικά 
οικοσυστήματα του Παγγαίου όρους εκτείνονται σε υψόμετρο από τα 100 μέτρα έως και την 
υψηλότερη κορυφή Μάτι, στο υψόμετρο των 1956 μέτρων. Το Παγγαίο όρος βρίσκεται 
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απομονωμένο από άλλα κοντινά σε αυτό δασικά οικοσυστήματα λόγω του ότι περιβάλλεται από 
τις πεδιάδες των Σερρών, την Πιέρεια κοιλάδα και τα Τενάγη των Φιλίππων. 

 

Το όρος του Παγγαίου, ως ένας τόπος ιδιαίτερης αισθητικής, φυσικής και πολιτιστικής αξίας, 
αποτελεί μια προστατευόμενη περιοχή της οποίας η διαχείριση έχει κατοχυρωθεί από τη 
νομοθεσία με κύριο σκοπό τη προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.  

Επίσης, η μεγάλη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της πανίδας του Παγγαίου όρους οδήγησε 
την πολιτεία στο να κηρύξει καταφύγια άγριας ζωής στη μεγαλύτερη έκταση του, τα οποία 
εποπτεύονται από τις δασικές υπηρεσίες των Σερρών και της Καβάλας. Ως καταφύγια άγριας 
ζωής (Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60)) χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή 
θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή 
ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές 
αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. 
Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ 
άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών. 

Το Παγγαίο όρος, λόγω της βιοποικιλότητας και της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς του, έχει 
ενταχθεί και στο δίκτυο NATURA 2000 με στόχο την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας 
και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι περιοχές (ή «τόποι») Natura 2000 αποσκοπούν στην προστασία 
των περιοχών που θεωρούνται σημαντικές για επιλεγμένα είδη φυτών και ζώων ή τύπους 
οικοτόπων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ευρωπαϊκής σημασίας είδη που απειλούνται με 
εξαφάνιση, είναι ευάλωτα, σπάνια ή ενδημικά, και οικοτόπους που συνιστούν εξαιρετικά 
παραδείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μίας ή περισσότερων από τις εννέα βιογεωγραφικές 
περιοχές της Ευρώπης.  
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείριση της 
τουριστικής ανάπτυξης σε μια προστατευόμενη περιοχή θα πρέπει να στηρίζεται σε τεχνογνωσία 
σχετική με την ήπια και αειφορική τουριστική ανάπτυξη σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές. Η ήπια αυτή τουριστική ανάπτυξη μπορεί να φέρει σπουδαία αναπτυξιακά και 
οικονομικά οφέλη για τον ντόπιο πληθυσμό (Τσάρτας, 2003). 

2.2 Γεωγραφικά στοιχεία 
Το όρος Παγγαίο βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία, ανάμεσα στους νομούς Σερρών, 
Δράμας και Καβάλας. Η έκτασή του εκτιμάται πως αγγίζει α 324.000 στρέμματα περίπου, τα 
200.000 εκ των οποίων ήτοι το 62% ανήκουν διοικητικά στο Ν. Καβάλας και το υπόλοιπο 38% 
στο Ν. Σερρών. Το μήκος του αγγίζει τα 40 χιλιόμετρα περίπου, ενώ το πλάτος τα 20. Μερικές 
από τις ψηλότερες και τις σημαντικότερες κορυφές του βουνού είναι το «Μάτι» που έχει ύψος 
1956 μέτρα, το «Δίκορφο ή Τρίκορφο» με 1940 μέτρα, ο «Βοσκός» (1858 μέτρα) και το «Αυγό» 
(1853 μ.).  

Μελέτες και έρευνες καταδεικνύουν πως το Παγγαίο μέχρι περί τα 1.600 μέτρα ύψος έχει δάση, 
δέντρα και φυτά. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείψουν και εκτάσεις με ξέφωτα. Ειδικά, στην 
αρχαιότητα, εξαιτίας των άφθονων βροχοπτώσεων και νερών, αποτελούσε τόπο κατάφυτο και 
γεμάτο βλάστηση με παρθένα δάση. Σήμερα, πλέον, διατηρείται το πράσινο σε μεγάλες 
εκτάσεις, υπάρχει πυκνή βλάστηση και το όρος κοσμούν ύψιστης σημασίας και μοναδικού 
κάλλους βότανα και φυτά. Από τα 1.600 μέτρα και πάνω, αρχίζει η θέα του απογυμνωμένου 
βουνού, δίχως πλούσια βλάστηση και δέντρα. Σε αυτό, φυσικά, συμβάλλει και το κλίμα, που 
βαθμιαία αλλάζει.  

Η βλάστηση του Παγγαίου από χαμηλά αρχίζει κατά κύριο λόγο με πουρνάρια, κέδρους, άγρια 
φτέρη, κουμαριές, οστριές, φλαμουριές, καστανιές κ.α. Ιδιαίτερα ευνοϊκό κρίνεται το έδαφος για 
την ανάπτυξη τέτοιων δένδρων. Το Παγγαίο είναι βουνό βραχώδες με πλήθος εσοχών, 
προεξοχών, απόκρημνων χαραδρών και με φαράγγια, καθιστώντας το αυτόματα δύσβατο. 
(Φυνδάνης, 2004: 61-64) Η εξαιρετικά πλούσια αφενός σε αριθμό και αφετέρου σε είδη χλωρίδα 
της περιοχής, εύκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί στο σύνολό του το Παγγαίο, σαν πλουσιότερος 
φυσικός «βοτανικός κήπος» της Α. Μακεδονίας (Κιοσσέ-Σαρηγιάννη, 2019). 

Αναφορικά με το κλίμα του Παγγαίου, θα έλεγε κανείς πως ήδη από την αρχαιότητα είχε 
«μεταπτώσεις». Ο χειμώνας ήταν αρκετά ψυχρός, ψυχρότερος, ίσως, από την υπόλοιπη Ελλάδα, 
πράγμα που μαρτυρά και μια αγγειογραφία που παρουσιάζει τον Ορφέα να ψάλλει ανάμεσα σε 
Θράκες του Παγγαίου, φορώντας πανωφόρια και κουκούλες. Κάτι τέτοιο, ήταν εξαιρετικά 
σπάνιο στους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι ήταν ενδεδυμένοι ελαφρότερα (με χιτώνες ή 
ιμάτια). Ο ποταμός Στρυμόνας, επίσης, συχνά πάγωνε και κατά τον Αισχύλο, οι δρόμοι ήταν 
γεμάτοι από χιόνια. Οι θερινοί μήνες ήταν θερμοί, για τον λόγο ότι υπήρχε άγρια πανίδα από 
λιοντάρια και άλλα θηρία. Σήμερα, δεν είναι μεγάλες οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται. Το 
κλίμα είναι σχετικά ευχάριστο, υγιεινό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τους 
χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους επικρατεί ψύχος και έντονες χιονοπτώσεις. Οι 
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βροχοπτώσεις είναι συχνές, αλλά πολλάκις δημιουργούν προβλήματα λόγω της πυκνότητάς 
τους, στον πρωτογενή παραγωγικό-αγροτικό τομέα. Οι καλοκαιρινοί μήνες θεωρούνται 
ποιοτικοί και ανεκτοί από το ευρύ κοινό. Προσφέρουν ήλιο, ικανοποιητική ζέστη αλλά και 
δροσιά κατά τις βραδινές ώρες (Κιοσσέ-Σαρηγιάννη, 2019). 

2.2.1 Οι ορειβατικές διαδρομές του Όρους Παγγαίου 
Οι ορειβατικές διαδρομές του Όρους Παγγαίου αποτελούν βασικό στοιχείο για την τουριστική 
του ανάπτυξη και συντελούν στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του και στην ενοποίηση των 
αρχαιολογικών του χώρων. Συγκεκριμένα, οι ορειβατικές διαδρομές του είναι οι ακόλουθες: 

 Το μονοπάτι της Εικοσιφοίνισσας (Μοναστήρι Εικοσιφοίνισσας - Τρίκορφο - Καταφύγιο 
Χατζηγεωργίου) 

 Η διαδρομή Νικήσιανη (Αγ.Δημήτριος) – Κεντίκι 

 Η διαδρομή Μεσορόπη - Καταφύγιο ΕΟΣ Καβάλας 

 Το μονοπάτι «Μαύρα Νερά» (Νικήσιανη - Δασικές εγκαταστάσεις Παγγαίου) 

 Το μονοπάτι της Αυλής (Αυλή - Καταφύγιο ΕΟΣ Καβάλας) 

 Η διαδρομή Τρίκορφο - Νικήσιανη (κόψη της Νικήσιανης) 

 Το μονοπάτι της Πρώτης (Πρώτη - Τρίκορφο) 

 Το μονοπάτι της Μεσορόπης (Μεσορόπη - Σπήλαιο Βοσκόβρυση) 

 Η διαδρομή Ποδοχώρι - Κορυφή Μάτι - Καταφύγιο Χατζηγεωργίου 

 Η διαδρομή Μεσορόπη - Βοσκόβρυση - Αυγό 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία Έρευνας 
 

3.1. Σκοπός Έρευνας 
Στόχος της παρούσας μελέτης, είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των ατόμων για τον  

αγροτουρισμό στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου, καθώς και το επίπεδο πληροφόρησής τους 

σχετικά με αυτόν. Επιπλέον, θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο επιλέγει 

το Παγγαίο για αγροτουρισμό. Ειδικότερα θα εξεταστεί αν η επίσκεψή τους σχετίζεται με τον 

αγροτουρισμό ή σε άλλους παράγοντες. 

3.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 
Η παρούσα εργασία πρόκειται να εξετάσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 Τι ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν επισκεφτεί το Παγγαίο; 

 Είναι ενήμεροι για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο; Και αν ναι 

πως απέκτησαν αυτή την πληροφόρηση;  

 Πώς εκτιμούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; 

 Ποιες είναι οι στάσεις και απόψεις των κατοίκων της περιοχής για την αγροτουριστική 

ανάπτυξη;  

 Επιθυμούν να απασχοληθούν με τον τομέα του αγροτουρισμού; 

 

3.3. Μέθοδος Έρευνας 
Σε αυτό το μέρος πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου. Πιο συγκεκριμένα, το μέρος αυτό 

αποτελείται από την μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τους περιορισμούς και τα 

συμπεράσματα της. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για την διεξαγωγή μίας έρευνας είναι η 

αξιοπιστία της. Συγκεκριμένα με τον όρο αξιοπιστία εννοούμε τη σταθερότητα και τη συνέπεια 

που παρουσιάζουν ή θα πρέπει να παρουσιάζουν οι τιμές ενός εργαλείου από τη χρήση του 

(Creswell, 2011). Ως εγκυρότητα ορίζεται η δυνατότητα που δίνεται στον ερευνητή να 

καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα για τις τιμές από τη χρήση του εργαλείου (Creswell,2011). 

Σχετικά με την αξιοπιστία της δικής μας έρευνας μεθοδολογικά τηρήθηκαν οι διαδικασίες 

ηθικής, σεβασμός στην προσωπικότητα των ερωτηθέντων, ανωνυμία και προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων 
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εξασφαλίζει την ανωνυμία. Οι ερωτήσεις αλλά και η επιλογή των απαντήσεων είναι 

διατυπωμένες με σαφήνεια προκειμένου να αποφευχθούν οι παρερμηνείες. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε καταγραφή και αναπαράσταση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω 

γραφημάτων και υπολογισμούς ποσοστών των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση. 

 

3.4 Συλλογή Δεδομένων 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2021 και 29 Ιανουαρίου 2022. Το δείγμα 

αποτελείται συνολικά από 77 άτομα. Ειδικότερα, διαμοιράστηκαν πόρτα – πόρτα 25 δομημένα 

ερωτηματολόγια στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καβάλας και άλλα 25 ερωτηματολόγια σε 

κατοίκους του Δήμου Παγγαίου. Επίσης, η υπόλοιπη έρευνα ολοκληρώθηκε με άλλο 

ερωτηματολόγιο τηλεφωνικώς σε πανελλαδικό τυχαίο δείγμα 27 ατόμων.  

Η παρούσα εργασία συγκεντρώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία καθώς αποτελεί σχέδιο μικρής 

κλίμακας, χωρίς πολυπλοκότητα. Επιπλέον το δείγμα αντιπροσωπεύει το προς μελέτη 

χαρακτηριστικό. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

1. Δημογραφικά στοιχεία, στα οποία αντιστοιχούν οι ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την 

ηλικία, την περιοχή μόνιμης κατοικίας, την εργασία, το επάγγελμα και την κατηγορία του 

οικογενειακού εισοδήματος. 

2. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες συνθέτουν το αγροτουριστικό 

προφίλ του δείγματος. 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα 
4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

 

Πίνακας 1 Κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας φύλου 

  N % 

Φύλο 
Άντρας 34 44.2 
Γυναίκα 43 55.8 

 Σύνολο 77 100 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, σημειώνεται ότι το πλήθος των ερωτηθέντων ήταν 77, από τους 
οποίους οι 34(44.2%) ήταν άντρες και οι 43 (55.8%) γυναίκες. Επίσης, τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται και στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1 Φύλο 

 

Πίνακας 2  Κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας Κατοικίας 

 Ν % 

Κατοικία 

Περιοχή 
Παγγαίου 

25 32.4 

Υπόλοιπο 
Νομού Καβάλας 

25 32.4 

Άλλη Περιοχή 27 35.0 

 Σύνολο 77 100 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, παρατηρείται ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων, οι 25 (31.2%) 
κατοικούσαν στην περιοχή του Παγγαίου, οι 25 (31.2%) στο υπόλοιπο του Νομού Καβάλας, ενώ 
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27 (36.4%) έμεναν σε άλλη περιοχή. Επίσης, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποτυπώνονται 
και στην Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2 Κατοικία 

 

Πίνακας 3 Κατανομή συχνότητας και σχετικής συχνότητας Επαγγέλματος 

  N % 

Επάγγελμα 

Δημόσιος Υπάλληλος 27 36.4 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 20 27 

Οικιακά/ Συνταξιούχος 10 13.5 
Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

14 18.9 

Άλλο 3 4 

  Σύνολο 74 100 

 

Σχετικά με τον Πίνακα 3, σημειώνεται ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων, οι 27 (35.1%) 
εργάζονταν ως Δημόσιοι Υπάλληλοι, 20 (26%) ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ 10 (13%) 
ασχολούνταν με την οικιακή εργασία ή ήταν συνταξιούχοι. Τα εν λόγω αποτελέσματα 
αποτυπώνονται και στην ακόλουθη εικόνα. 
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Εικόνα 3 Επάγγελμα 

 

Πίνακας 4  Τόπος Κατοικίας * Επάγγελμα 

  Επάγγελμα  

  
Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Οικιακά/Συνταξιούχος 

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

Άλλο Σύνολο 

Τόπος 
Κατοικίας 

Περιοχή 
Παγγαίου 

11 3 3 6 0 23 

Υπόλοιπο 
Νομού 

Καβάλας 
14 6 1 2 0 23 

Άλλη 
Περιοχή 

2 11 6 6 3 28 

Σύνολο 27 20 10 14 3 74 
 

Ειδικότερα, από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι στην περιοχή του Παγγαίου 11 
εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, στον υπόλοιπο του Νομού Καβάλας υπάρχει 1 
συνταξιούχος, ενώ σε άλλες περιοχές υπήρχαν 11 ιδιωτικοί υπάλληλοι 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τα δεδομένα που 
συλλέχτηκαν από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της 
Καβάλας. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν 
επισκεφτεί το Παγγαίο και αν είναι ενήμεροι για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων σε 
αυτό, καθώς και να εξετάσουμε πως απέκτησαν αυτή την πληροφόρηση. Τέλος, πρόκειται να 
διερευνηθεί πως εκτιμούν την ποιότητα των υπαρχόντων υπηρεσιών που παρέχονται. 
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4.2 Απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων  
 

4.2.1.Τι ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν επισκεφτεί το Παγγαίο; 
 

Πίνακας 5 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Έχετε επισκεφθεί ποτέ την περιοχή του Παγγαίου;» 

  Ν % 

Έχετε 
επισκεφθεί 
ποτέ την 
περιοχή του 
Παγγαίου; 

Ναι 14 50 

Όχι 14 50 

Σύνολο   28  100 
 

Από τον πίνακα 5, παρατηρούμε ότι από τα 28 άτομα συνολικά που μένουν σε διαφορετική 
περιοχή από το Παγγαίο, οι 14 (50%) απάντησαν ότι το έχουν επισκεφθεί, το οποίο 
διαπιστώνεται και από την επόμενη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 4 «Έχετε επισκεφθεί ποτέ την περιοχή του Παγγαίου;» 

 

4.2.2. Γνωρίζατε για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο; 
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Πίνακας 6 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Γνωρίζατε για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο 
Παγγαίο;» 

  Ν % 

Γνωρίζατε για 
την ύπαρξη 
αγροτουριστικών 
καταλυμάτων 
στο Παγγαίο; 

Ναι 9 32.1 

Όχι 18 64.3 

Σύνολο   28   100 

 

Όσο αναφορά το επόμενο ερευνητικό ερώτημα και με βάση τον πίνακα 6, διαπιστώνουμε ότι 
από τα συνολικά άτομα που επισκέφθηκαν την περιοχή του Παγγαίου, οι 18 (64.3%) δεν 
γνώριζαν για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αποτυπώνεται και στην επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 5 «Γνωρίζατε για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο;» 

4.2.3. Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο 
Παγγαίο; 

Πίνακας 7 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Αν ναι, πως ενημερωθήκατε  για την ύπαρξη αγροτουριστικών 
καταλυμάτων στο Παγγαίο;» 

  Ν % 

Αν ναι πως 
ενημερωθήκατε; 

Φίλος/Γνωστός/Συγγενής 12 85.7 

Διαδίκτυο 2 14.2 

Σύνολο   14   100 
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Σχετικά με τον τρόπο ενημέρωση τους για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο 
Παγγαίο, παρατηρούμε ότι οι 12 (85.7%) ενημερώθηκαν από φίλους/ γνωστούς ή συγγενείς, ενώ 
2 (14.2%) από το διαδίκτυο. Παρακάτω δίνεται και το αντίστοιχο διάγραμμα αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 6 Αν ναι, πως ενημερωθήκατε  για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο;» 

 

4.2.3. Ποιος ο σκοπός επίσκεψής σας, των αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο; 
 

Πίνακας 8 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Ποιος ο σκοπός επίσκεψής σας, των αγροτουριστικών καταλυμάτων 
στο Παγγαίο;» 

 N % 

Αν ναι 
ποιος ο 
σκοπός 

επίσκεψή 
σας; 

Αναψυχή/διακοπές 9 64.3 

Άλλο 3 21.4 

Επίσκεψη 
συγγενών 

2 14.3 

 Σύνολο 14 100 
 

Στη συνέχεια, διερευνήσαμε τους λόγους για τους οποίους επισκέφθηκαν τα αγρουτουριστικά 
καταλύματα στο Παγγαίο. Ειδικότερα από τον πίνακα 8, παρατηρούμε ότι οι 9 (64.3%) το 
επισκέφθηκαν για λόγους αναψυχής, 2 (14.3 %) για επίσκεψη συγγενών, ενώ 3 (21.4%) για 
διαφορετικούς λόγους. Τα εν λόγω αποτελέσματα τα παρουσιάζουμε στην επόμενη εικόνα. 



24 
 

 

Εικόνα 7 Ποιος ο σκοπός επίσκεψής σας, των αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο; 

 

4.2.4. Πώς εκτιμούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; 
 

Πίνακας 9 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Πως αξιολογείτε την ποιότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων που 
επισκεφθήκατε;» 

  N % 

Πως αξιολογείτε 
την ποιότητα 
των 
αγροτουριστικών 
καταλυμάτων 
που 
επισκεφθήκατε; 

Καλή 7 50 

Πολύ καλή 6 42.8 

Κακή 1 7.1 

  Σύνολο 14 100 

 

Αναφορικά με το επόμενο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης και με βάση τον πίνακα 
9, συμπεραίνουμε ότι οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν θετικά την ποιότητα των αγροτουριστικών 
καταλυμάτων στο Παγγαίο. Ειδικότερα, από τον παραπάνω πίνακα αποτυπώνεται ότι 7 (50%) 
άτομα την αξιολόγησαν καλή, 6 (42.8%) πολύ καλή ενώ μόνο 1 (7.1%) άτομο θεώρησε ότι η 
ποιότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων ήταν κακή. Στο επόμενο γράφημα, μπορούμε να 
διακρίνουμε τις εν λόγω απαντήσεις.  
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Εικόνα 8 Πως αξιολογείτε την ποιότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων που επισκεφθήκατε; 

 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα δεδομένα που 
συλλέχτηκαν από τους κατοίκους της  ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται να διερευνηθούν οι απόψεις των ατόμων για τον αγροτουρισμό στο Παγγαίο, και 
ειδικότερα θα εξεταστεί το επίπεδο πληροφόρησής τους σχετικά με αυτόν, τυχόν ελλείψεις που 
έχουν εντοπίσει, καθώς και προβλέψεις για το μέλλον του αγροτουρισμού. Για τον λόγο αυτό θα 
παραθέσουμε παρακάτω τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνητικών ερωτημάτων. 

4.2.5. Ποιες είναι οι στάσεις και απόψεις των κατοίκων της περιοχής για την 
αγροτουριστική ανάπτυξη; 
 

Πίνακας 10 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη 
του αγροτουρισμού στην περιοχή του Παγγαίου;» 

  Ν % 

Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι 
απαραίτητες υποδομές για την 
ανάπτυξη του αγροτουρισμού 
στην περιοχή του Παγγαίου; 

Ναι 25 50 

Όχι 25 50 

Σύνολο   50   100 
 

Σύμφωνα με τον πίνακα 10, και σχετικά με την ερώτηση που τέθηκε στους κατοίκους της 
περιοχής του Παγγαίου αν θεωρούν ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη 
του αγροτουρισμού στην περιοχή του Παγγαίου, διαπιστώνουμε ότι 25 (50%) άτομα απάντησαν 
θετικά ενώ οι υπόλοιποι 25 (50%) αρνητικά. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα εν λόγω 
αποτελέσματα. 
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Εικόνα 9 Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή του Παγγαίου; 

 

4.2.6. Πως προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί ο αγροτουρισμός στην περιοχή του Παγγαίου; 
 

Πίνακας 11 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Πως προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί ο αγροτουρισμός στην περιοχή του 
Πάγγαιου;» 

  Ν % 

Πως προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί 
ο αγροτουρισμός στην περιοχή 
του Παγγαίου; 

Θετικά 26 52 

Θα παραμείνει 
στάσιμος 

24 48 

Σύνολο   50   100 

 

Αναφορικά με την άποψη των κατοίκων ως προς τη μελλοντική εξέλιξη του αγροτουρισμού 
στην περιοχή του Παγγαίου και με βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι 26 (52%) 
άτομα απάντησαν θετικά ενώ 24 (48%) θεωρούν ότι θα παραμείνει στάσιμος. Στην επόμενη 
εικόνα, δίνονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 
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Εικόνα 10 Πως προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί ο αγροτουρισμός στην περιοχή του Πάγγαιου; 

4.2.7. Πιστεύετε ότι είναι επαρκής η προβολή του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή 
του Παγγαίου; 
 

Πίνακας 12 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Πιστεύετε ότι είναι επαρκής η προβολή του εναλλακτικού τουρισμού 
στην περιοχή του Παγγαίου;» 

  Ν % 

Πιστεύετε ότι είναι επαρκής η 
προβολή του εναλλακτικού 
τουρισμού στην περιοχή του 
Παγγαίου; 

Όχι 46 92 

Ναι 4 8 

Σύνολο   50   100 

 

Σχετικά με τις απόψεις των κατοίκων για την προβολή του εναλλακτικού τουρισμού στην 
περιοχή του Παγγαίου και με βάση τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι 46 (92%) άτομα 
απάντησαν πως δεν υπάρχει επαρκής προβολή ενώ μόλις 4 (8%) απάντησαν θετικά. Παρακάτω 
δίνεται και το αντίστοιχο διάγραμμα. 
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4.2.8. Επιθυμείτε να απασχοληθείτε με τον τομέα του αγροτουρισμού; 
 

Πίνακας 13 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «Θα θέλατε να εργαστείτε στον τομέα του αγροτουρισμού;» 

  Ν % 

Θα θέλατε να εργαστείτε στον 
τομέα του αγροτουρισμού; 

Όχι 31 62 

Ναι 19 38 

Σύνολο   50   100 
 

Αναφορικά με την πρόθεση των κατοίκων να απασχοληθούν με τον τομέα του αγροτουρισμού 
και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, συμπεραίνουμε ότι 31 (62%) απάντησαν αρνητικά, ενώ 
19 (38%) θα τους ενδιέφερε να εργαστούν στον συγκεκριμένο τομέα. Στην εικόνα που 
ακολουθεί, παρουσιάζουμε τα εν λόγω αποτελέσματα 

 

Εικόνα 11 Θα θέλατε να εργαστείτε στον τομέα του αγροτουρισμού; 

 

4.2.9. Αν ναι, για ποιο λόγο θα θέλατε να ασχοληθείτε με τον τομέα του αγροτουρισμού; 
 

Πίνακας 14.  Συχνότητα και σχετική συχνότητα της ερώτησης «για ποιο λόγο θα θέλατε να ασχοληθείτε με τον τομέα του 
αγροτουρισμού;» 

  N % 

Βρίσκω ενδιαφέρον στον τομέα γενικότερα 10 52.6 

Οικονομικοί λόγοι/Ανεργία 4 21.1 

Απασχολείται/Έχει απασχοληθεί στο παρελθόν κάποιος 
συγγενής/φίλος/γνωστός 

3 15.8 

Πιστεύω ότι έχει προοπτικές εξέλιξης 3 15.8 

Σύνολο 19 100 
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Στη συνέχεια εξετάσαμε τους λόγους για τους οποίους θα τους ενδιέφερε να εργαστούν στον 
τομέα του αγροτουρισμού. Ειδικότερα, από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι από τα 19 
άτομα συνολικά, οι 10 (52.6%) απάντησαν ότι βρίσκουν γενικό ενδιαφέρον στον τομέα, 4 
(21.1%) για οικονομικούς λόγους/ανεργία, 3 (15.8%) επειδή απασχολείται ή έχει απασχοληθεί 
κάποιος συγγενής/φίλος/γνωστός τους, ενώ 3 (15.8%) απάντησαν ότι θα εργάζονταν στον 
συγκεκριμένο τομέα για το γεγονός ότι παρέχει προοπτικές εξέλιξης. Τέλος, στο επόμενο 
γράφημα δίνονται και τα εν λόγω αποτελέσματα.  

 

Εικόνα 12.  Για ποιο λόγο θα θέλατε να  εργαστείτε στον τομέα του αγροτουρισμού; 

Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 
5.1 Συμπεράσματα έρευνας 
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε οδηγούμαστε στα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

 Σχετικά με το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν επισκεφθεί την ευρύτερη περιοχή 
του Παγγαίου ήταν 50% 

 Επίσης από τα συνολικά άτομα που επισκέφθηκαν την περιοχή του Παγγαίου, το 64.3% 
των ατόμων δεν γνώριζαν για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ οι υπόλοιποι ενημερώθηκαν κυρίως μέσω φίλων/γνωστών ή 
συγγενών. 

 Οι λόγοι για τους οποίους επισκέφθηκαν τα αγρουτουριστικά καταλύματα στο Παγγαίο 
ληταν κυρίως για διακοπές/αναψυχή 



30 
 

 Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν θετικά την ποιότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων 
στο Παγγαίο 

 Το 50% των κατοίκων της περιοχής του Παγγαίου θεωρούν ότι υπάρχουν οι απαραίτητες 
υποδομές για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή τους 

 Αναφορικά με την άποψη των κατοίκων ως προς τη μελλοντική εξέλιξη του 
αγροτουρισμού στην περιοχή του Παγγαίου, το 52% απάντησε θετικά, ενώ οι υπόλοιποι 
θεωρούν ότι θα παραμείνει στάσιμος. 

 Το 92% των κατοίκων θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής προβολή του εναλλακτικού 
τουρισμού στην περιοχή του Παγγαίου  

 Αναφορικά με την πρόθεση των κατοίκων να απασχοληθούν με τον τομέα του 
αγροτουρισμού, το 38% απάντησε ότι θα τους ενδιέφερε να εργαστούν στον 
συγκεκριμένο τομέα. 

5.2 Προτάσεις μελλοντικής διερεύνησης 
 

Σύμφωνα με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνουμε ότι αυτό που έχει σημασία για 
την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, είναι να εξετασθούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί με τα 
δεδομένα του τόπου κάθε φορά και να επιλέγονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Όσο 
για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων, να υπάρχει μέριμνα σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης της περιοχής.  

Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να ιεραρχούνται και να προωθούνται οι παρεμβάσεις μέσα από 
αναπτυξιακά προγράμματα και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων 
(Αναπτυξιακές Εταιρείες, δημοτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες επιχειρηματίες, συνεταιρισμοί, 
εθελοντές κοκ.).  

Πρέπει να καταγράφονται  εκείνες οι αγροτουριστικές δράσεις που μπορούν  να αναληφθούν με 
σκοπό   να αναδείξουν την περιοχή και να στηρίζονται  πάνω  σε ένα μακροπρόθεσμο 
επιχειρηματικό πλάνο και κυρίως σε τεχνογνωσία. 

Ο Δήμος Παγγαίου παρουσιάζει μία ευρεία ποικιλία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Θα είχε ενδιαφέρον η παραγωγή και εμπορία αυτών ως πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων 
με γεωγραφική ένδειξη και η σύνδεσή τους με την αγροτουριστική ζήτηση στο πλαίσιο της 
διατροφής.  

Σήμερα στο Δήμο Παγγαίου παρατηρείται περιορισμένη αγροτουριστική δραστηριότητα.  Μέσω 
της έρευνας που διεξήχθη και σύμφωνα με απόψεις επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο,  υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από όμορους νομούς  (Νομός Σερρών – Κερκίνη) αλλά 
και από άλλους προορισμούς σε γειτονικές χώρες ( Βουλγαρία – bansko). 

Υπάρχουν όμως   σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονέκτημα της περιοχής του Δήμου Παγγαίου 
που θα μπορούσαν ,σε συνδυασμό με επενδύσεις ,να αναδείξουν την περιοχή σε σημαντικό 
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αγροτουριστικό προορισμό όπως,   ο κάθετος άξονας της Εγνατίας οδού , οι διαδρομές και τα 
μονοπάτια στο βουνό, ο συνδυασμός των παραθαλάσσιων ακτών και του ορεινού όγκου,  η 
βιοποικιλότητα, τα ιστορικά , πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία της περιοχής , τα επισκέψιμα 
οινοποιία κ.λ.π. Η εξειδίκευση όμως στον αγροτουρισμό  δεν θα πρέπει να έχει μόνο τοπικό 
χαρακτήρα αλλά και ποιοτικό. Θα είχαν λοιπόν ενδιαφέρον  καινοτόμες προτάσεις  προς τους 
αγρότες   που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και να προσελκύσουν επενδύσεις όπως η 
δημιουργία , λειτουργία και πιστοποίηση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων στη περιοχή. 
Ν. 4235/2014 - ΚΥΑ Αριθ. 543/34450 (ΦΕΚ Β’1145/03-04-2017) με στόχο την ενίσχυση της 
αγροτικής δραστηριότητας και  τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Οι προδιαγραφές στην περιοχή υπάρχουν, όπως αποτυπώθηκαν παραπάνω ενώ  οι πολυποίκιλες 
δραστηριότητες αναψυχής στην ύπαιθρο             (διαμονή , τοπική γαστρονομία, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, συνεργασίες εμπορικού χαρακτήρα κ.λ.π) σε 
συνδυασμό με  το κλίμα,  θα μπορούσαν να προσδώσουν στον αγροτουρισμό του Παγγαίου 
συγκεκριμένη μορφή. 

Αλλά παραδείγματα «πράσινης» επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν την 
ευρύτερη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή είναι : 

1.Παραγωγή και πώληση προϊόντων προστατευόμενης περιοχής όπως αγροτικά προϊόντα από 
περιοχές natura 2000 

2.Παραγωγή και πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (χωρίς φάρμακα) 

3.Δραστηριότητες οικοξενάγησης 

4.Ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη 
περιοχή 

5.Παραγωγή και εμπορία τουριστικών αναμνηστικών 

6.Παραγωγή και προώθηση οπτικοακουστικού υλικού προβολής της περιοχής και ειδικών 
θεμάτων (παραδόσεων και κουλτούρας) 

7.Ρυθμιστικές υπηρεσίες πρόσβασης στις οικοπεριοχές (π.χ εκδόσεις βιβλίων ,χαρτών 

8.Τοπικές παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ παραδοσιακά καφενεία) 

Επίσης, ο στρατηγικός σχεδιασμός ανά περιφέρεια της χώρας, βασισμένος στη συνεργασία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών Αναπτυξιακών φορέων, των τοπικών επιχειρηματιών είναι 
ικανός να βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη και στήριξη τοπικών αγροτουριστικών 
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και προώθηση του αγροτουρισμού, ενδεχομένως μέσω 
χρηματοδότησης για αναπτυξιακά έργα, παροχή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις για την έκδοση 
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φυλλαδίων, δημιουργία και συντήρηση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού, εκπαίδευση και επαγγελματική στήριξη των εργαζομένων και των 
επιχειρηματιών του τουρισμού και άλλων προσώπων που εργάζονται στον αγροτουριστικό 
τομέα, διατήρηση της καθαριότητας της περιοχής, ώστε να φαίνεται ελκυστική στους επισκέπτες 
/ τουρίστες.  

Ειδικότερα τα προγράμματα Leader για να βοηθήσουν πιο ενεργά την ανάπτυξη  των 
μειονεκτικών περιοχών του Δήμου  Παγγαίου πρέπει να έχουν όραμα και στόχο τη βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη. Προϋπόθεση όμως αποτελεί το προφίλ του επενδυτή. Ένας 
«πράσινος» επενδυτής για να είναι πειστικός και αποτελεσματικός θα πρέπει να έχει θετική 
στάση απέναντι στη περιβαλλοντική προστασία, να πιστεύει στη κουλτούρα της περιοχής και 
στην κοινωνική ευθύνη. Επιπλέον πρέπει να έχει τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται στο τομέα 
και στο κλάδο του αγροτουρισμού. 

Επομένως, με όλους τους παραπάνω τρόπους θα δοθεί η δυνατότητα της προώθησης της 
ευρύτερης περιοχή του Παγγαίου, ενώ παράλληλα θα υπάρχει εργασιακή απασχόληση από τους 
μόνιμους κατοίκους με άμεσο αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.  
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