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Ο αγροτουρισµός, έτσι όπως εφαρµόζεται στις χώρες της Ευρώπης, είναι 

µορφή του αγροτικού τουρισµού, η οποία έχει την ιδιοµορφία να διασυνδέει 

άµεσα και ενεργά την τουριστική δραστηριότητα µε τη γεωργική 

εκµετάλλευση, τα προϊόντα της και την αγροτική κληρονοµιά γενικότερα. Στην 

περίπτωση αυτή ο  γεωργός είναι ο manαger αλλά ταυτόχρονα και το 

εργατικό δυναµικό ενός νέου τύπου εκµετάλλευσης, της αγροτικής 

εκµετάλλευσης, η οποία περιλαµβάνει τόσο τις γεωργικές δραστηριότητες όσο 

και τις αγροτουριστικές στην οποία τα µέλη της αγροτικής οικογένειας και 

κυρίως οι γυναίκες συµµετέχουν ενεργά στη λειτουργία των τουριστικών 

δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης.  

Βασικός στόχος της ανάπτυξης του αγροτουρισµού είναι η δηµιουργία 

εξωγεωργικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο και εναλλακτικών 

λύσεων στην απασχόληση των γεωργών µε σκοπό τη βελτίωση των 

εισοδηµάτων τους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσµού, 

τη συγκράτηση του πληθυσµού, και κυρίως του δυναµικού του τµήµατος, στον 

τόπο διαβίωσής του, την προώθηση των τοπικών-παραδοσιακών και 

βιοτεχνικών προϊόντων. Και όλα αυτά όχι µέσα από τη στρατηγική µετάβασης 

του γεωργού στον τουρισµό, αλλά µέσα από την ενσωµάτωση του τουρισµού 

στην γεωργία και στην ενδογενή τοπική ανάπτυξη. 

Ο αγροτουρισµός, όπως και ο αγροτικός τουρισµός, δεν είναι απλά 

τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο, αλλά είναι 

µορφή τουρισµού που ενσωµατώνεται στον οικολογικό, πολιτισµικό και 

κοινωνικό ιστό του τόπου και τον ενσωµατώνει στο προϊόν που προσφέρει. Η 

πρωτοβουλία και η διαχείριση της ανήκει στους ανθρώπους του τόπου, 
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δένεται αρµονικά µε την κύρια απασχόληση των κατοίκων των περιοχών 

αυτών, δρα συµπληρωµατικά µε αυτή και δε δηµιουργεί ανταγωνισµούς σε ότι 

αφορά τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναµικό.  

Στην Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα , δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα  ο 

αγροτουρισµός, για τρεις βασικούς λόγους.  

Ο πρώτος αφορά την εφαρµογή των  προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αποτέλεσαν και το µοχλό ανάπτυξης τόσο του αγροτουρισµού 

όσο και του αγροτικού τουρισµού γενικότερα. Η µέχρι σήµερα εφαρµογή των 

προγραµµάτων αυτών και κυρίως του LEADER Ι  , που έδωσε το 41% της 

συνολικής χρηµατοδότησης όλων των προγραµµάτων του στον αγροτικό 

τουρισµό και του LEADER II που έδωσε το 30%, αλλά και των ΠΕΠ, στόχευαν 

στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού, µε τη γενική έννοια του όρου και όχι 

αποκλειστικά του αγροτουρισµού.  Αυτοί που πρωτίστως ανταποκρίθηκαν 

στις προκλήσεις και προσκλήσεις των προγραµµάτων αυτών δεν  ήταν οι 

γεωργοί, αλλά εργαζόµενοι σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, οι οποίοι σε 

πολλές περιπτώσεις δεν κατοικούσαν στην ύπαιθρο, αλλά κατάγονταν από 

αυτή. Στην περίπτωση της εφαρµογής των κανονισµών για τον 

εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι προέβλεπαν την 

οικονοµική ενίσχυση αποκλειστικά του αγροτουρισµού , ανταποκρίθηκαν 

κυρίως οι γεωργοί των τουριστικά αναπτυγµένων παραθαλάσσιων ζωνών. οι 

οποίοι δηµιούργησαν απλά συµπληρωµατικές υποδοµές  στις ήδη 

υπάρχουσες του µαζικού τουρισµού. Πρόκειται για αγροτουρισµό ο οποίος 

έχει εκτραπεί από τους πρωταρχικούς στόχους της ανάδειξης και αξιοποίησης 

των αγροτικών πόρων, της διασύνδεσης πόλης-υπαίθρου και της 

δραστηριοποίησης της τοπικής κοινωνίας. 

 Ο δεύτερος λόγος αφορά τις  ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας , 

των ελλήνων γεωργών και την κοινωνικό-οικονοµική εξέλιξη των αγροτικών 

περιοχών. Στο επίπεδο της ελληνικής γεωργίας, η απουσία του πρότυπου της 

"αποµονωµένης φάρµας", που ενσωµατώνει το χώρο εργασίας µε το χώρο 

κατοικίας του γεωργού, καθιστά δυσδιάκριτη την άµεση διασύνδεση της 

διαµονής των τουριστών µε τις γεωργικές δραστηριότητες της  οικογένειας 

υποδοχής καθώς και την ενσωµάτωση του τουριστικού προϊόντος στην 

αγροτική ζωή. Σε ότι αφορά τους  γεωργούς της χώρας, αυτοί  αντιµετωπίζουν 
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δυσκολίες να αναπτύξουν δραστηριότητες σε τοµείς που δε διαθέτουν 

παραδοσιακά την απαραίτητη εµπειρία και να γίνουν διαχειριστές µιας 

πολυδύναµης και καινοτόµου γι΄ αυτούς επιχείρησης.   Εξάλλου οι γεωργοί, 

κυρίως αυτοί των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών δεν είναι σε θέση να 

επενδύσουν σε τουριστικές υποδοµές και εξοπλισµό χωρίς την ουσιαστική 

τεχνική, πέραν της οικονοµικής, βοήθειας από την πλευρά των δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων που εµπλέκονται στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού. 

Επιπλέον, το υπάρχον θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο στήριξης των 

αγροτουριστικών επενδύσεων είναι κατά κανόνα ανεπαρκές και οι γεωργοί 

βρίσκονται αδύναµοι να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους εξαιτίας 

της στενότητας δικτύων πληροφόρησης και διάχυσης της τεχνικής 

τεχνογνωσίας, κυρίως σε τοπική κλίµακα. ∆ε θα πρέπει να παραλείψουµε να 

αναφέρουµε το γεγονός της συρρίκνωσης και γήρανσης του αγροτικού 

πληθυσµού που ερµηνεύει την απουσία καινοτόµων πρωτοβουλιών ή τη 

σχετική επιφύλαξη των γεωργών απέναντι σε νέες µορφές οικονονοµικών 

δραστηριοτήτων, όπως είναι ο αγροτουρισµός.  

Ο τρίτος λόγος αφορά την πλευρά της ζήτησης αγροτουριστικών 

υπηρεσιών η οποία χαρακτηρίζεται ως περιορισµένη, ιδιαίτερα στις 

"αποτραβηγµένες" ενδοχώρες των αγροτικών περιφερειών. Κατ΄ αρχήν θα 

πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η σχετικά πρόσφατη αγροτική έξοδος στην 

Ελλάδα και η διατήρηση  των σχέσεων των κατοίκων των πόλεων µε τους 

τόπους καταγωγής τους, τους κάνει να επιστρέφουν τακτικά στα χωριά τους 

σε περιόδους διακοπών, χωρίς ουσιαστικά να έχουν χάσει την επαφή τους µε 

τον αγροτικό κόσµο. Η κοινωνική συνοχή µέσω των συγγενικών και φιλικών 

δεσµών διατηρείται ακόµη σε σηµαντικό βαθµό στην Ελλάδα, κατά τρόπο 

ώστε οι αστοί των µεγαλουπόλεων, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία 

της πελατείας του αγροτουρισµού, να µη νοιώθουν πιεστική την ανάγκη να 

αναζητήσουν τις ρίζες τους ή την αυθεντικότητα του αγροτικού κόσµου, συχνά 

ωραιοποιηµένη, µέσω του αγροτουρισµού. Εξάλλου, η παραδοσιακή 

προτίµηση της τουριστικής πελατείας κυρίως υπέρ του παραθαλάσσιου 

τουρισµού και δευτερευόντως υπέρ του ορεινού τουρισµού ευνοεί τελικά την 

εγκατάσταση του αγροτοτουρισµού σε περιοχές που διαθέτουν τα σχετικά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα (όπως είναι αυτές που διαθέτουν υποδοµές 
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χειµερινών σπορ, ή γνωστές προστατευµένες περιοχές) ή σε περιοχές όπου ο 

τουρισµός είναι ήδη αναπτυγµένος (όπως είναι οι παραλιακοί οικισµοί και τα 

νησιά). 

Παρά τις αντιξοότητες που προαναφέρθηκαν υπήρξαν και περιπτώσεις 

γεωργών που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση των προγραµµάτων 

αγροτουρισµού και πραγµατοποίησαν αγροτουριστικές επενδύσεις. Στις 

περισσότερες όµως περιπτώσεις οι επενδύσεις αυτές έγιναν χωρίς ένα 

συνολικό στοιχειοθετηµένο σχεδιασµό και χωρίς την καθιέρωση ενός 

θεσµικού πλαισίου το οποίο θα όριζε, µεταξύ των άλλων,  το προφίλ των 

αγροτουριστικών επιχειρήσεων και τις προδιαγραφές ποιότητας που θα 

έπρεπε να εφαρµόζουν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα το µη σαφή 

προσανατολισµό αυτών και τα φαινόµενο κάθε  επιχείρηση να ορίζει τα δικά 

της πρότυπα στην κατασκευή και λειτουργία της, βάσει της βούλησης των 

γεωργών-επιχειρηµατιών, των  γνώσεών τους πάνω στο αντικείµενο, των 

εµπειριών τους στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, τον 

προσωπικό τους χαρακτήρα, τη σχέση τους µε τους κατοίκους της περιοχής 

και την οικονοµική κατάσταση τους κατάσταση. Έτσι, οι περισσότερες 

αγροτουριστικές επιχειρήσεις δε έλαβαν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την 

πολιτισµική κληρονοµιά του τόπου, το φυσικό περιβάλλον και τις διαφορετικές 

προτιµήσεις των περιηγητών, οι οποίοι έχουν µεγαλύτερες προσδοκίες και 

είναι απαιτητικοί από τις παρεχόµενες από αυτές υπηρεσίες και αγαθά. Ως εκ 

τούτου δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του 

µαζικού τουρισµού. Στηρίζονται στην παροχή ενός αγροτουριστικού 

προϊόντος που δύσκολα ενσωµατώνει την εικόνα της περιοχής, δε διασυνδέει 

τον τουρισµό µε τη γεωργία και τα τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα και 

ελάχιστες από αυτές εφαρµόζουν προδιαγραφές ποιότητας που θα τις 

διαφοροποιεί από τον µαζικό τουρισµό και θα τις καθιστά βιώσιµες και 

ανταγωνιστικές . Εξάλλου, οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται στην 

παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας χωρίς να προσφέρουν ένα διαφοροποιηµένο 

αγροτουριστικό προϊόν που θα τους εξασφάλιζε υψηλότερα εισοδήµατα.  

 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν θα µπορούσε να αναπτυχθεί ο 

αγροτουρισµός στην Ελλάδα,  προσαρµοσµένος στις ιδιαιτερότητες της 
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ελληνικής γεωργίας, στις παραδόσεις και στον πολιτισµό της αγροτικής 

κοινωνίας, ο  οποίος όµως θα ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των 

γεωργών, αλλά και στις αντιλήψεις, στα πρότυπα και στις συµπεριφορές  

αναψυχής των περιηγητών. Η απάντηση θα µπορούσε να είναι θετική µε την 

προϋπόθεση ότι µε τον αγροτουρισµό θα ασχοληθούν κυρίως νέοι γεωργοί , 

οι οποίοι έχουν εµπειρίες του αστικού τρόπου ζωής και γνωρίζουν τι 

αποζητούν οι αστοί από τις διακοπές τους στην ύπαιθρο. Οι νέοι αυτοί θα 

δηµιουργήσουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικού τύπου και θα 

συµπεριλάβουν και δραστηριότητες αγροτουρισµού στην επιχείρηση τους οι 

οποίες θα αξιοποιούν και θα αναδεικνύουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Και το 

πρόγραµµα εγκατάστασης νέων γεωργών που προωθείται από το Υπουργείο 

Γεωργίας µπορεί να αξιοποιηθεί και προς την κατεύθυνση αυτή.  

Στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού µπορούν να συµβάλλουν και οι γυναικείοι 

αγροτοτουριστικοί συνεταιρισµοί. Ωστόσο, η έλλειψη επιχειρηµατικού 

πνεύµατος από τις ελληνίδες αγρότισσες, σε συνδυασµό µε τις εγγενείς 

αδυναµίες λειτουργίας των συνεταιρισµών αλλά και συνεργασίας των 

γυναικών αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα λειτουργίας τους  σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, 'όπως είναι αυτό του τουρισµού. 

Όµως, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τόσο του αγροτικού χώρου, όσο και του 

αγροτουριστικού προϊόντος, επιβάλλουν µία στρατηγική "εκ των άνω" και ένα 

ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο που θα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες, στο 

δυναµικό και στις προσδοκίες για ανάπτυξη της κάθε περιοχής έτσι όπως 

εκφράζονται 'εκ των κάτω". Στη λογική αυτή ο σχεδιασµός της ανάπτυξης του 

αγροτουρισµού θα πρέπει να εντάσσεται στη συνολική ανάπτυξη µιας 

περιοχής και το πρότυπο ανάπτυξης του θα πρέπει να είναι συµβατό µε 

περιβαλλοντικές, πολιτισµικές, κοινωνικές και κοινοτικές αξίες του αγροτικού 

χώρου καθώς και µε την αναζήτηση της  "πραγµατικής" ζωής, της ποιότητας 

και της αυθεντικότητας που είναι διάσπαρτα στον αγροτικό χώρο.  

 

 

 


