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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία-έρευνα ασχολείται µε το ερευνητικό και µελετητικό 

έργο, που αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του προγράµµατος VIOLETΤA, 

που οργανώνεται και υλοποιείται από κοινότητες, φορείς και οργανισµούς της 

περιοχής Φυλλίδας, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης 

Άξονας NOW.  

Το πρόγραµµα υλοποιείται µε τη συνεργασία εθνικών ιδιωτικών και 

δηµόσιων φορέων καθώς και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικός 

του στόχος είναι η προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στον τοµέα 

των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 

ΣΤΟΧΟΙ-ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Η µελέτη µέσα από: 

 Την προσεκτική χαρτογράφηση-καταγραφή-µελέτη-συζήτηση των 

δυνατοτήτων και προβληµάτων της περιοχής. 

 Την εξέταση και ανάλυση της εθνικής και Ευρωπαϊκής εµπειρίας. 

 Την επιλογή των οικονοµικά δικαιολογήσιµων σχεδιασµών. 

 Την προώθηση των επιλογών σε οµάδα ενδιαφεροµένων, κύρια, γυναικών. 

 Την ανταλλαγή της εµπειρίας.  

Σκοπεύει στο να συνθέσει και προωθήσει αρµονικά τις διάφορες 

παραµέτρους της οικονοµίας, της κοινωνίας και του πολιτισµού, που οδηγούν 

στην:  

 Συµµετοχή και ενεργοποίηση του γυναικείου παράγοντα 

 Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού 

 Ανακοπή του προβλήµατος της µετανάστευσης, κύρια των νέων. 

 Αναβάθµιση της πολιτιστικής ζωής των χωριών και της περιοχής. 

 Ενδυνάµωση γενικά του ρόλου των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία 
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 Εξοµάλυνση των ανισοτήτων στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές για τη 

δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης και τις πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις που δηµιουργούνται από τις δαπάνες.  

 Αποτελεσµατική καταπολέµηση της αγροτικής παρακµής και του µαρασµού 

ιδιαίτερα των παραµεθόριων περιοχών. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Το Κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε τον τουρισµό, τη σηµασία, τα οφέλη, 

τις προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξής του. Ειδικότερα εξετάζει: 

 Την εξέλιξη και σηµασία του τουρισµού. 

 Την Ελλάδα σαν χώρα προσέλκυσης τουριστών. 

 Τα δηµιουργούµενα οφέλη. 

 Την σχέση του µε την τοπική ανάπτυξη. 

 Την αξιοποίησή του από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 Τις παρουσιαζόµενες νέες µορφές τουρισµού. 

 Την ανάλυση και περιγραφή-ταξιδιωτικών κινήτρων-τουριστικής αγοράς-

τουριστικού προϊόντος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο αγροτουρισµός, οι προοπτικές 

ανάπτυξης και η σπουδαιότητά του για την αύξηση του γεωργικού 

εισοδήµατος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικότερα αναφέρεται: 

 Στην περιγραφή του αγροτουρισµού 

 Στο παγκόσµιο και Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ανάπτυξή του. 

 Στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Υπηρεσίες που τον προωθούν-στην Ελληνική 

πραγµατικότητα, στις δυσκολίες και στους κινδύνους που συνεπάγεται η 

ανάπτυξή του. 

 Στην προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες της περιοχής Φυλλίδας. 

 Στις επιδράσεις της ανάπτυξής του στην γεωργική παραγωγή . 
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 Στην επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών και τους συνεταιρισµούς, 

κύρια στη Βόρεια Ελλάδα. 

 Στους γυναικείους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς και στην εµπειρία. 

 Στην έρευνα της αγοράς και στο τόπο εγκατάστασης. 

 Στην αξιολόγηση των σχεδίων επένδυσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε την έρευνα, καταγραφή και εξέταση της 

υπάρχουσας κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Σερρών και 

ειδικότερα εξετάζει: 

 Την ιστορία και εξέλιξη της περιοχής . 

 Την γεωγραφική, κοινωνική και οικονοµική διάρθρωση. 

 Το ανθρώπινο, πολιτιστικό περιβάλλον και την παράδοση. 

 Τα θέλγητρα, αξιοθέατα και πόλους τουριστικής έλξης. 

 Την υπάρχουσα υποδοµή. 

 Την απασχόληση και τους τοµείς δραστηριότητας-καλλιέργειες, 

κτηνοτροφία, αλιεία, θήρα. 

 Την µεταποίηση και εµπόριο. 

 Την οργάνωση του τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

 Τον τρόπο ανάπτυξης και χωροθέτησης των επενδύσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι ο εντοπισµός και η 

συστηµατική καταγραφή της πραγµατικής κατάστασης, των περιορισµών και 

των δυνατοτήτων της επαρχίας Φυλλίδας για ανάπτυξη κύρια του γυναικείου 
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αγροτουρισµού και της απαιτούµενης ολοκληρωµένης οικονοµικής 

διάρθρωσης.  

Ειδικότερα εξετάζει: 

 Την απασχόληση, µεταποίηση και το εισόδηµα. 

 Την υποδοµή και τις επενδύσεις. 

 Τα θέλγητρα όπως: τοπίο, µορφωτικά, παραδοσιακές δραστηριότητες  και 

κλιµατολογικές συνθήκες. 

 Τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και τις υπάρχουσες αντιλήψεις 

για τον ρόλο της γυναίκας. 

 Την πελατεία, τις κατηγορίες και τους τόπους προέλευσης των τουριστών. 

 Την δηµογραφική εξέλιξη. 

 Την οργάνωση σε οικογένειες και οικισµούς. 

 Τους ανθρώπους σαν οµάδες και σύνολα. 

 Την µετακίνηση, µετανάστευση και αστυφιλία. 

 Την κοινωνική και δηµόσια ζωή. 

 Τη ροπή προς επιχειρηµατικότητα. 

 Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τις επιλογές και τις προτάσεις για 

αξιοποίηση των αξιόλογων δυνατοτήτων-ευκαιριών επένδυσης τόσο της 

παροχής τουριστικών υπηρεσιών όσο και της πώλησης-διάθεσης προϊόντων 

οικοτεχνίας παραδοσιακής µορφής. Επίσης περιλαµβάνει την απαιτούµενη 

οικονοµική τεκµηρίωση και αξιολόγηση. 

Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι τα όποια επιχειρηµατικά 

σχέδια προκύψουν να υλοποιηθούν από γυναίκες. Η απόφαση για ανάληψη 

οικονοµικής δραστηριότητας, επιχειρηµατικότητας από τη γυναίκα, είναι ένα 
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πολύπλοκο ζήτηµα µε πολλές ιδιαιτερότητες έξω από τις περιστάσεις της 

προσωπικής της ζωής και τα χαρακτηριστικά της σαν παραγωγικού 

ανθρώπου. Η γυναίκα πριν ξεκινήσει µια αυτοδύναµη επιχείρηση, θα πρέπει 

να γίνει ουσιαστική µελέτη όλων των συνθηκών και ευκαιριών. Τα παραπάνω 

αποτελούν σηµαντική διάσταση του θέµατος, ώστε να ξεπεραστούν οι 

επικρατούσες αντιλήψεις για προκαθορισµένους ρόλους της γυναίκας στην 

οικονοµία.  

Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί αν εξασφαλίζονται κάποιες βασικές 

προϋποθέσεις όπως: 

 Να µην απαιτείται εισφορά σηµαντικού χρηµατικού κεφαλαίου. 

 Η επένδυση να βρίσκεται κοντά στις δραστηριότητες στις οποίες η 

αγρότισσα είναι εξειδικευµένη. 

 Η επένδυση να είναι καινοτόµα και να προκαλέσει στις δυναµικές 

αγρότισσες τον ενθουσιασµό της πρωτοπορίας. 

 Η συµµετοχή της γυναίκας να είναι πιο ουσιαστική και να µην έρχεται σαν 

συµπληρωµατική δραστηριότητα του άνδρα αγρότη. 

 Η γυναίκα µέσα από τα θεσµικά πλαίσια να έχει τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιηθεί αυτόνοµα και ισότιµα µε τον άνδρα. 

 Να γίνουν κατανοητά τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συµµετοχή των 

γυναικών σε συνεταιρισµούς. 

 Η απόκτηση εµπειρίας και η αξιολόγηση της πορείας και των 

αποτελεσµάτων των επιλογών για την καλύτερη αξιοποίησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Τουρισµός είναι η µετακίνηση ανθρώπων, από µια γεωγραφική θέση 

σε µια άλλη, για µικρή ή µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Η µετακίνηση αυτή 

γίνεται έξω από την περιοχή, που συνήθως ζει και εργάζεται ο ταξιδιώτης. 

Ο όρος τουρισµός σηµαίνει επίσης και το σύνολο των θεµάτων 

τεχνικής, οικονοµικής και εκπαιδευτικής φύσης, που δηµιουργεί σε κάθε τόπο 

η µετακίνηση των ανθρώπων.  

Οι Αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωµαίοι ήταν τρανοί ταξιδιώτες, αν 

ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της εποχής τους και τα µέσα που διέθεταν για 

µετακίνηση. Τα ταξίδια είχαν σχέση κύρια µε τις εµπορικές και στρατιωτικές 

τους δραστηριότητες µε στόχο να προωθήσουν την επιρροή τους. Οι ευγενείς 

Ρωµαίοι ταξίδευαν για ξεκούραση στις λουτροπόλεις. Κάθε είδους ταξιδιωτική 

µετακίνηση στην εποχή του µεσαίωνα σχεδόν εξαφανίστηκε.  

Ο τουρισµός όπως τον αντιλαµβανόµαστε σήµερα είναι πρόσφατη 

δραστηριότητα. Η λέξη τουρισµός εµφανίστηκε στην Αγγλική γλώσσα στην 

αρχή του 19ου αιώνα. Το ιδιωτικό ταξίδι για εκπαιδευτικούς, µορφωτικούς και 

πολιτικούς λόγους ξεκίνησε µετά την περίοδο της Αναγέννησης και γίνονταν 

κύρια στο εσωτερικό. Το ταξίδι σε ξένες χώρες, κύρια Ευρωπαϊκές, 

αναπτύχθηκε σαν µέρος της επιµόρφωσης των γόνων της αριστοκρατίας. 

Πλούσιοι αριστοκράτες έκαναν τουρισµό για διασκέδαση και 

ψυχαγωγία και ο γνωστός φιλέλληνας λόρδος Βύρων σε τουριστικό του ταξίδι 

στην Ηπειρωτική Ευρώπη και την τότε Οθωµανική αυτοκρατορία, γνώρισε την 

Ελλάδα και την αγάπησε.  

Ο τουρισµός, σε υποτυπώδη τουλάχιστον µορφή, είναι αρχαίος, όσο 

και ο πολιτισµός. Από τις αρχές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα µετά το δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο, ο τουρισµός έγινε οµαδικό φαινόµενο όλων των 

κοινωνικών τάξεων. 
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Βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτή ήταν:  

 Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε αρκετές χώρες.  

 Η σχετική ασφάλεια των ταξιδιών.  

 Η βελτίωση των µεταφορικών µέσων και των συγκοινωνιακών δικτύων.  

Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και ψυχολογικοί λόγοι, όπως το αίσθηµα 

φυγής των κατοίκων των βιοµηχανικών και αστικών κέντρων από το 

ανθυγιεινό περιβάλλον.  

Η βιοµηχανική παραγωγή δηµιούργησε από την µια µεριά την νέα 

αστική τάξη µε υψηλότερα συγκριτικά εισοδήµατα και από την άλλη την 

ανάγκη ανάπτυξης της υποδοµής των µέσω µετακίνησης, για να γίνει δυνατή 

η µεταφορά και η διανοµή των προϊόντων. Η ύπαρξη εύκολης και οικονοµικής 

µετακίνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουριστικού 

ταξιδιού. 

Για πολλές χώρες ο τουρισµός αποτελεί την κύρια βάση για την 

εξασφάλιση εσόδων για την οικονοµία. Η τουριστική βιοµηχανία έχει 

αναπτυχθεί σε ένα από τους µεγαλύτερους τοµείς της διεθνούς οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

Oλες οι χώρες και ιδιαίτερα οι φτωχότερες, έχουν δείξει µεγάλο 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του εξωτερικού τουρισµού, διότι το συνάλλαγµα 

που ξοδεύεται συµβάλλει αποφασιστικά στην ισοσκέλιση του εµπορικού 

ισοζυγίου.  

Eτσι δηµιουργήθηκαν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για προσέλκυση 

τουριστών. Για την συντήρηση της υποδοµής αυτής, αλλά και για την 

απαιτούµενη περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη και αποκέντρωση είναι 

απολύτως απαραίτητη η ανάπτυξη και του εσωτερικού τουρισµού.  

Η τουριστική κίνηση των τελευταίων ετών οδήγησε στη δηµιουργία 

πολλών δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών και ενώσεων, που έχουν στόχο 

την προσέλκυση, την διευκόλυνση και την οργάνωση του τουρισµού.  
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Ο Ε.Ο.Τ. στη χώρα µας είναι αρµόδιος για τον συντονισµό και την 

ανάπτυξη της απαιτούµενης υποδοµής και της προβολής του τουρισµού στο 

εξωτερικό. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε.Ο.Τ., ο τουρισµός αποτελεί την µεγαλύτερη 

βιοµηχανία στο κόσµο, αφού το ακαθάριστο προϊόν του έφτασε τα 3,5 

τρισεκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. το έτος 1993.  

Το 1990 έγιναν σε όλο το κόσµο 400.000.000. ταξίδια και υπολογίζεται 

να φτάσουν στα τέλη του αιώνα στα 600.000.000. 

Ο τουρισµός στη χώρα µας παρουσίασε µια αντίστοιχη ανοδική πορεία, 

µε αύξηση του ετήσιου αριθµού αφίξεων από το εξωτερικό από 400.000 το 

1960 σε 10.000.000. το 1993. Παράλληλα όµως παρουσιάστηκαν και πολλά 

προβλήµατα τα κυριότερα των οποίων είναι:  

 Η µικρή κατά τουρίστα τουριστική δαπάνη, το 1993 ήταν 340 δολάρια 

Η.Π.Α. 

 Η έντονη εποχικότητα του, ο έντονος ευρωπαϊκός προσανατολισµός του, 

αφού εννέα στους δέκα τουρίστες προέρχονται από χώρες της Ευρώπης.  

 Η ανισοκατανοµή των τουριστικών δραστηριοτήτων  στις διάφορες 

περιοχές της χώρας.  

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, µέσα στα πλαίσια της 

εθνικής στρατηγικής, έχουν εκπονηθεί από τους αρµόδιους φορείς, Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ε.Ο.Τ., ένας συνολικός σχεδιασµός, που αποβλέπει 

πρωταρχικά στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. 

Eνα από τα πρώτα και κύρια µέτρα που απαιτείται να προωθηθεί, είναι 

η ανάπτυξη των ονοµαζόµενων ειδικών µορφών τουρισµού, που πρέπει να 

αναπτυχθούν σε σχέση µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε γεωγραφικής 

περιφέρειας και κάθε µικρού χώρου. 

Με την προώθηση των µέτρων αυτών πιστεύεται ότι θα επιµηκυνθεί η 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου και θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της 

εποχικότητας και το πρόβληµα της ανισοκατανοµής στο χώρο των πάσης 

φύσης τουριστικών δραστηριοτήτων. 
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Η βιοµηχανική επανάσταση αποτέλεσε τη βασική αιτία µετακίνησης και 

ανακατάταξης του πληθυσµού από τις επαρχίες στις βιοµηχανικές περιοχές. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 
Η χώρα µας διαθέτει ένα µοναδικό συνδυασµό φυσικών καλλονών και 

εναλλαγής τοπίων, καλού κλίµατος, µακρόχρονης ιστορίας και πολιτισµού, 

που είναι αποτυπωµένος σε ολόκληρη την Ελληνική γη, µε την γεωγραφική 

της θέση σαν σταυροδρόµι, χερσαίου και θαλάσσιου, της ∆ύσης µε την 

Ανατολή, της Ευρώπης µε την Ασία και την Αφρική και θεωρείται σαν ένας 

ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη του τουρισµού. 

Ο τουρισµός σήµερα αποτελεί την µεγαλύτερη συναλλαγµατοφόρο 

πηγή και τον καλύτερο προπαγανδιστή των εθνικών µας θεµάτων στο 

εξωτερικό. 

Το πλέγµα των επιχειρήσεων τουρισµού και η συνδυασµένη µε αυτές 

απασχόληση χιλιάδων εργαζοµένων και η ανάγκη για περαιτέρω ορθολογική 

ανάπτυξη, διαµορφώνουν το πλαίσιο άσκησης ενός σηµαντικού τµήµατος 

περιφερειακής πολιτικής-ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελληνική επαρχία. 

Στη χώρα µας ο τουρισµός εξελίχθηκε σε µια από τις σηµαντικές 

οικονοµικά δραστηριότητες και ο βαθµός της επιτυχίας ή αποτυχίας του έχει 

επιπτώσεις στη καθηµερινή ζωή όλων και επηρεάζει σηµαντικά την εξέλιξη 

του εθνικού βιοτικού επιπέδου. 

Ο τουρισµός µας πρωταρχικά είναι προσανατολισµένος στην 

εξυπηρέτηση των τουριστών που φέρουν συνάλλαγµα, που είναι απαραίτητο 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.  

Ο παραπάνω περιορισµός οδήγησε σε µονοσήµαντη τουριστική 

ανάπτυξη κάποιων περιοχών και µορφών τουρισµού, που µε την σειρά του 

συνέβαλλε στη µονόπλευρη κατασκευαστική υποδοµή της χώρας. 

Κύρια η τουριστική υποδοµή στόχευε αποκλειστικά στις προτιµήσεις 

και τις δυνατότητες των ξένων τουριστών. Τα συµπληρωµατικά µέσα 

φιλοξενίας όπως ξενώνες, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κέντρα 

διακοπών, τουριστικά χωριά που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της µέσης 

Ελληνικής οικογένειας είναι περιορισµένα. Η αναλογία των κύριων, προς τα 
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συµπληρωµατικά µέσα φιλοξενίας, στις προηγµένες τουριστικά χώρες είναι 

πενήντα προς πενήντα, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη αναλογία είναι 91 

προς 9, ενώ στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας είναι 82 προς 18. 

Ο τουρισµός σαν οικονοµικός τοµέας επηρεάζεται καταλυτικά από τις 

επιλογές που έγιναν µετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της 

Ευρωπαϊκής ένωσης το 1992. 

Παράλληλα, διαµορφώθηκε µια ολοκληρωµένη κοινοτική τουριστική 

πολιτική για ενίσχυση του τουρισµού, που ταυτόχρονα αποτελεί και βασική 

οικονοµική πολιτική στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και της 

συνοχής γενικότερα. 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
Ο τουρισµός δεν εξασφαλίζει µόνο συνάλλαγµα για κάλυψη σηµαντικού 

µέρους του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών. Παράλληλα µε τις 

καθεαυτού τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, ειδικευµένα 

καταστήµατα, ταξιδιωτικά γραφεία, συνδέονται και τα µεταφορικά µέσα και οι 

συγκοινωνίες, η κατασκευαστική δραστηριότητα, η βιοτεχνία και βιοµηχανία, η 

παραγωγή, η κατανάλωση, η εµπορική κίνηση, η απασχόληση και η 

περιφερειακή ανάπτυξη.  

Ο τουρισµός επηρεάζει την διαµόρφωση του κοινωνικού τοµέα όπως 

επαγγελµατική εκπαίδευση, µόρφωση και αγωγή ευρύτερα, τρόπο ζωής, 

συνήθειες, συµπεριφορά και αποδοχή ή µη ξένων προτύπων. 

∆εν φαίνεται να υπάρχει δραστηριότητα ή επάγγελµα που να µην 

ωφελείται µε οποιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα από την καταναλωτική 

δραστηριότητα που προκαλεί η συσσώρευση ξένων και ντόπιων τουριστών 

σε ένα χώρο.  

Ο τουρισµός µπορεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για λόγους που 

έχουν σχέση µε αυτό που αποκαλείται “εξωτερικές οικονοµίες του τόπου 

εγκατάστασης”, εκεί που οι άλλοι κλάδοι της οικονοµίας, για παράδειγµα 

βιοµηχανία και βιοτεχνία, δεν µπόρεσαν. 

Η ανάπτυξη του τουρισµού στις ορεινές περιοχές, που δεν µπορεί να 

αναπτυχθεί η βιοµηχανία και η γεωργία, εκτός από οικονοµικούς επιτυγχάνει 
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και κοινωνικούς στόχους µε τη µείωση ή και το σταµάτηµα της διογκούµενης 

εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Υπήρχε στη χώρα µας µια αρκετά διαδεδοµένη αντίληψη, ότι ο 

τουρισµός αποτελείται από ένα συνοθύλευµα κατακερµατισµένων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που λειτουργεί σαν κανάλι εξωτερικής 

οικονοµικής εξάρτησης, σαν χώρος άνθισης της παραοικονοµίας και σαν 

παράγοντας υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Βασική αιτία της δηµιουργίας της διάδοσης και της επικράτησης της 

άποψης αυτής αποτελεί η για δεκαετίες επίσηµη κρατική οικονοµική σκέψη 

στη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής. Η σκέψη αυτή θεωρεί τον τουρισµό µια 

επικερδή δραστηριότητα για την ουσιαστικά ανεξέλεγκτη επιχειρηµατική 

πρωτοβουλία, που πρωταρχικά καλούνταν να προσφέρει στο ισοζύγιο 

πληρωµών την µεγαλύτερη δυνατή συναλλαγµατική βοήθεια. Ταυτόχρονα να 

εκµεταλλευτεί όσο το δυνατόν, σύντοµα και άµεσα, κερδοφόρα το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα των ιστορικών µνηµείων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αυτό είχε σαν φυσικό αποτέλεσµα, ο τουρισµός να θεωρείται και σε 

τοπικό επίπεδο σαν µια άλλη ευλογία, που µπορεί να προσφέρει 

συµπληρωµατικό εισόδηµα και εποχιακή απασχόληση είτε να θεωρείται σαν 

βασικός παράγοντας αποδυνάµωσης της αγροτικής οικονοµικής 

δραστηριότητας, επέκτασης της υποαπασχόλησης και κατασπατάλησης του 

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και σαν παράγοντας στρέβλωσης των 

τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών δοµών. 

Τα τελευταία όµως χρόνια, ιδιαίτερα από το 1992, άρχισε να επικρατεί 

η άποψη, ότι ο τουρισµός στη χώρα µας µπορεί και πρέπει να συγκροτηθεί 

σαν ένας τοµέας της οικονοµίας µε προγραµµατισµένη ανάπτυξη για να 

περιοριστεί η εξάρτηση του από τις συγκυριακές µεταβολές. 

Οι τουριστικές επιχειρηµατικές µονάδες οφείλουν να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της οργάνωσης, της στελέχωσης, της διαχείρισης, της απόδοσης 

που ισχύουν σε όλους τους άλλους οικονοµικούς τοµείς και να προσφέρουν 

ποιότητα υπηρεσιών που εγγυάται την επιτυχία τους. 
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Οφείλουν να κάνουν, επίσης, ορθολογική χρήση του φυσικού 

πλεονεκτήµατος και να δηµιουργήσουν οργανικές διασυνδέσεις µε τους 

άλλους οικονοµικούς κλάδους για να λειτουργούν σαν πολλαπλασιαστικοί 

µηχανισµοί για την διάχυση των άµεσων αναπτυξιακών αποτελεσµάτων. 

Εποµένως και σε τοπικό επίπεδο, ο τουρισµός θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σαν στοιχείο και παράγοντας της τοπικής ανάπτυξης. Η 

έµφαση θα πρέπει να δίνεται όχι µόνο στην οργάνωση της τουριστικής 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά πρωταρχικά στη σύνδεση της 

τουριστικής δραστηριότητας µε τις άλλες υπάρχουσες ή δυνατές οικονοµικές 

δραστηριότητες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατό: 

 η οµαλή λειτουργία της τοπικής αγοράς εργασίας χωρίς σοβαρές εποχιακές 

διακυµάνσεις ανεργίας και υποαπασχόλησης 

 η τοπική αξιοποίηση και επανεπένδυση του δηµιουργούµενου κεφαλαίου 

από τον τουρισµό  

 η στήριξη του τουρισµού στο τοπικό αγροτικό και µεταποιητικό τοµέα µε 

την αγορά όλων των απαιτούµενων για την λειτουργία του εισροών, 

αγαθών ή υπηρεσιών 

 η ορθολογική κατανοµή των κοινωνικών πόρων σε επενδύσεις υποδοµής. 

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει 

σηµαντική συνιστώσα και κινητήρα της τοπικής ανάπτυξης χωρίς να οδηγεί σε 

δοµικές ανισορροπίες και να καθιστά το τοπικό οικονοµικό σύστηµα 

εξαρτώµενο από τις συγκυρίες και τα προβλήµατα της εθνικής και παγκόσµιας 

τουριστικής αγοράς. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
Ανεξάρτητα από τις σηµαντικές εξελίξεις που έγιναν στο θεσµό της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήµοι και οι κοινότητες εξακολουθούν να 

θεωρούνται σαν µια απλή τοπική διοικητική βαθµίδα και σαν ενδιάµεσος 

σταθµός διεκπεραίωσης των αποφάσεων και επιλογών της κεντρικής 

κρατικής εξουσίας. Οι δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ 

περιορισµένες, εξαιτίας της έλλειψης όλων των απαιτούµενων αρµοδιοτήτων, 

της οικονοµικής εξάρτησής της από το κεντρικό µηχανισµό, της αδυναµίας 
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ανάληψης πολιτικής και επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας αλλά και της έλλειψης 

τεχνικής και στελεχιακής αυτοδυναµίας. 

Ανεξάρτητα όµως από τους παραπάνω περιορισµούς, η τοπική 

αυτοδιοίκηση απαιτείται να παίξει το ρόλο του υποκινητή, διοργανωτή και 

διαχειριστή της τοπικής ανάπτυξης. Να βοηθήσει στην επίτευξη της 

περιφερειακής ανάπτυξης, που απαιτείται για την ισόρροπη ανάπτυξη  

ολόκληρου του εθνικού χώρου. Η ανάπτυξη αυτή απαιτείται τόσο για λόγους 

κοινωνικούς όσο και εθνικής σκοπιµότητας και έχει σαν στόχο την άµβλυνση 

των τωρινών εισοδηµατικών και παραγωγικών αντιθέσεων µεταξύ κέντρου και 

περιφέρειας, που βοηθάει στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο και 

περιορίζει την εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση, ιδιαίτερα από περιοχές 

ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για την 

αναπτυξιακή και τουριστική υποδοµή όπως: 

 Επεκτάσεις οικισµών  

 Αρδευτικά έργα και προγράµµατα αναδασµού 

 Αποχετευτικά έργα 

 ∆ρόµοι και ζώνες πράσινου 

 ∆ηµιουργία πνευµατικών, πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων. 

 ∆ιατήρηση παραδοσιακών οικισµών (γειτονιές, πλατείες) 

 ∆ιάσωση περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος 

 ∆ηµιουργία παιδικών σταθµών στα χωριά για να ελευθερωθεί η αγρότισσα 

και να µπορεί να συµµετέχει σε άλλες δραστηριότητες. 

Η πολιτική της οικονοµικής ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα µας 

δεν έχει οδηγήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών και 

έχει δηµιουργήσει µια ανισότιµη κατάσταση που συνοδεύτηκε από ορισµένες 

αδυναµίες όπως για παράδειγµα, ενώ το βιοτικό επίπεδο παρουσίαζε 

σταδιακή άνοδο ταυτόχρονα συνοδεύτηκε από συµπτώµατα µαρασµού, 

φυγής και εγκατάλειψης της υπαίθρου. Επίσης, παρατηρήθηκε µια αύξηση 
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του πληθυσµού των πόλεων που κυµάνθηκε από 1,9 έως 3,7% σε ετήσια 

βάση και αντίστοιχη µείωση του πληθυσµού της υπαίθρου µε ετήσιο ρυθµό 

περίπου 3%. 

Η άνιση χωροταξική κατανοµή των διαφόρων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Οµοίως υπάρχει σηµαντική 

διαφορά του κατακεφαλήν εισοδήµατος, που σε ορεινές και σε κάποιες 

νησιωτικές περιοχές οι κάτοικοι έχουν εισοδήµατα που κυµαίνονται µεταξύ του 

1/3 έως 1/5 του µέσου εθνικού. 

Ειδικότερα η τουριστική ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελεί για την 

τοπική αυτοδιοίκηση µια βασική συνιστώσα της ολοκληρωµένης τοπικής 

ανάπτυξης και ταυτόχρονα ένα πεδίο άσκησης του προγραµµατισµού και του 

επιχειρηµατικού της ρόλου. 

Ο τουρισµός πρέπει να πάψει να αποτελεί µόνο µια απλή πηγή 

φορολογικών εσόδων και χωροταξικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων 

και η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτείται να συγκροτήσει και να εφαρµόσει 

πολιτική για την τουριστική τοπική ανάπτυξη. 

Οι Ο.Τ.Α. µπορούν σχετικά εύκολα από νοµικής πλευράς, όσον αφορά 

τις διάφορες διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας, να δηµιουργήσουν 

τουριστικές επιχειρήσεις. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η δραστηριότητα αυτή µπορεί να συνδυαστεί 

µε την ανάπτυξη τοπικών πόρων, 

 όπως: 

 µε την βιοτεχνική παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, υφαντών, 

πλεκτών, κεντηµάτων και ξυλοτεχνηµάτων 

 µε αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και παραδοσιακών οικισµών 

 µε αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως δρυµοί και 

βιότοποι. 

 µε δυνατότητα χρήσης αρχαιολογικών ακινήτων και χώρων και αξιοποίησή 

τους. 

 µε αξιοποίηση του δυναµικού των ιαµατικών πηγών 
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 µε την συνεργασία εξειδικευµένων φορέων για την τεχνική µελέτη, την 

χρηµατοδότηση και την οργανωτική τεχνική υποστήριξη.  

Οι κυριότεροι λόγοι ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων από τους Ο.Τ.Α 

είναι: 

 Η προσπάθεια συγκράτησης του διερχόµενου τουρισµού και η 

εκµετάλλευση ενός τουριστικού ρεύµατος. 

 Η επιθυµία αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών από ιδιώτες 

 Ο περιορισµός της ανεργίας στην περιοχή 

 Η έλλειψη επαρκούς  τουριστικής υποδοµής 

 Η αξιοποίηση παραδοσιακών οικισµών και τουριστικών πόρων 

 Η δηµιουργία εσόδων για τους Ο.Τ.Α. 

 Η συµπλήρωση της ανάπτυξης της περιοχής που κύρια βασίζεται στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας.  

Βασικό πρόβληµα στις δραστηριότητες αυτές αποτελούν οι απαιτήσεις 

του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

 

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Ο χειµερινός τουρισµός είναι σήµερα µια αναγκαιότητα που γνωρίζει 

µια πρωτοφανή άνθιση σε παγκόσµια κλίµακα. Παρόλη την παγκόσµια 

ανάπτυξη, ο χειµερινός τουρισµός στη χώρα µας δεν έχει καταφέρει να 

αποτελέσει µέρος της τουριστικής συνείδησης του έλληνα στο βαθµό 

τουλάχιστον που το άγχος, η µολυσµένη ατµόσφαιρα και η καθηµερινή 

νευροψυχική ταλαιπωρία των αστικών κέντρων επιβάλλουν σαν ένα ισχυρό 

υποκατάστατο. 

Οι σοβαροί λόγοι για την µειονεκτική θέση που κατέχει ο χειµερινός 

τουρισµός στην Ελληνική πραγµατικότητα είναι τα περιβαλλοντικά αίτια όπως 

η θερµοκρασιακή άνοδος, που κύρια τους καλοκαιρινούς µήνες, δυσχεραίνει 
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σηµαντικά την όλη παραγωγική και επαγγελµατική διαδικασία, σε συνδυασµό 

µε το µεγάλωµα της ηµέρας και το κλείσιµο των σχολείων. Τα οικονοµικά αίτια 

όπως το αναµφίβολα βαρύ κόστος του εξοπλισµού, ιδιαίτερα για τον µέσο 

εργαζόµενο, που θα επιθυµούσε να ασχοληθεί µε τα χειµερινά σπορ. 

Στο κόστος επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισµού θα 

πρέπει να υπολογισθούν τα έξοδα µετάβασης, ύπνου, διατροφής, 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας που συγκριτικά µε το θερινό τουρισµό είναι 

µεγαλύτερα. 

Τα υλικό-τεχνικά αίτια όπως η έλλειψη σε ειδικά τεχνικά έργα για την 

ενασχόληση µε τα χειµερινά σπορ και σε οδικά και συγκοινωνιακά µέσα. Η 

ποιοτική διαφορά ανάµεσα στην εξυπηρέτηση του κοινού τους θερινούς µε 

τους χειµερινούς µήνες είναι τεράστια. 

Οι οργανωτικές αδυναµίες του Ελληνικού τουρισµού και η διαφηµιστική 

καµπάνια του Ε.Ο.Τ. βασίζονταν στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό 

σαν τουριστικός χώρος επτά (7) µηνών, Απρίλιος έως Οκτώβριος, που 

αποθάρρυνε τους τουριστικούς επιχειρηµατίες να ξεκινήσουν οποιαδήποτε 

επενδυτική προσπάθεια µε στόχο την βελτίωση της απαιτούµενης τουριστικής 

υποδοµής. 

 

ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Ο ορεινός χώρος καλύπτει τα 2/3 της συνολικής έκτασης της χώρας και 

εκεί γίνονται εργασίες και έχουν σχέση κύρια µε την δασοκοµία, την 

κτηνοτροφία και σε µικρότερη αναλογία µε την γεωργία. 

Ο χώρος όµως αυτός έχει και πολλές άλλες δυνατότητες, πέρα από τον 

τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, έχει δυνατότητες στο τοµέα των 

υπηρεσιών που είναι απαραίτητο και σκόπιµο να αξιοποιηθούν άµεσα. 

Τα µεγάλα αστικά κέντρα, όπως έχουν ασφυκτικά οικοδοµηθεί, 

διαθέτουν ελάχιστους χώρους πράσινου και έχουν εγκλωβίσει τον πολίτη σε 

ένα αφύσικο και απάνθρωπο περιβάλλον. Παράγοντες, όπως η µόλυνση της 

ατµόσφαιρας, η ηχορύπανση, η αποξένωση από τον συνάνθρωπο, η 

καθηµερινή πίεση χειροτέρευσαν την ποιότητα ζωής στους χώρους αυτούς. 
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Αποτέλεσµα της αφόρητης αυτής κατάστασης, ήταν η αλµατώδης 

αύξηση στις επιθυµίες των ατόµων να έρθουν σε άµεση επαφή µε την φύση 

και τις φυσικές περιοχές, όπως δάση και δασικές εκτάσεις. 

Η αυξανόµενη έξοδος του αστικού πληθυσµού για το βουνό και 

γενικότερα για την ύπαιθρο, άρχισε να δηµιουργεί παράλληλα µια νέα µορφή 

τουρισµού που καλείται ορεινός τουρισµός. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης του ορεινού τουρισµού είναι ευοίωνες, γιατί 

εκτός από τη συνεχή χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης στα µεγάλα 

αστικά κέντρα, έχουµε και αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων, 

µε τη συνεχή µείωση των εβδοµαδιαίων ωρών απασχόλησης και µε την 

παράλληλη   αύξηση των διαφόρων αδειών. 

Στους εργαζόµενους δηµιουργούνται δυνατότητες ικανοποίησης των 

αναγκών για αναψυχή, για αποµάκρυνση από τον τυποποιηµένο τρόπο ζωής, 

για επαφή µε τα πολιτιστικά στοιχεία της υπαίθρου και για βιώµατα στο 

φυσικό περιβάλλον. 

Τα πλεονεκτήµατα του ορεινού τουρισµού, σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες µορφές τουρισµού είναι, ότι επειδή, δεν υπάρχουν χρονικοί 

περιορισµοί µπορεί να ασκηθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους και να 

ικανοποιήσει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και αναγκών. 

Το φυσικό περιβάλλον φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο συνάνθρωπό 

του και βελτιώνει την κοινωνικότητά του. Ειδικές µελέτες έδειξαν, ότι το φυσικό 

περιβάλλον επιδρά αποτελεσµατικά στην πρώιµη κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητάς τους. 

Ο ορεινός τουρισµός καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. 

Μορφές του ορεινού τουρισµού είναι ο ορειβατικός, ο φυσιολογικός ή 

εκδροµικός τουρισµός. 

Ενώ υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης του και ευοίωνες προοπτικές, 

παρουσιάζεται σοβαρή έλλειψη έργων βασικής υποδοµής, κύρια δρόµων, 

ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και έλλειψης κύριων και 

συµπληρωµατικών µέσων φιλοξενίας, που κάνουν πρακτικά απρόσιτο το 

βουνό στο ευρύτερο κοινό. Για παράδειγµα στην ενδοχώρα του νοµού 
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Θεσσαλονίκης υπάρχουν 91 κλίνες µε αριθµό διανυκτερεύσεων 700 το χρόνο 

και ποσοστό σε σχέση µε το συνολικό αριθµό διανυκτερεύσεων στο νοµό 

0,53%. Στο νοµό Χαλκιδικής, στην ενδοχώρα, λειτουργούν 33 κρεβάτια µε 

ετήσιο αριθµό διανυκτερεύσεων 145 και ποσοστό επί του συνόλου των 

διανυκτερεύσεων στο νοµό 0,01%.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Ο οικολογικός τουρισµός αποτελεί µια ειδική µορφή τουρισµού, που το 

βασικό αντικείµενο του επισκέπτη-περιηγητή, είναι το φυσικό περιβάλλον και 

ιδιαίτερα τα διάφορα είδη ζώων, πτηνών και φυτών που αποτελούν το 

ζωντανό περιεχόµενό του. 

Ο οικολογικός τουρισµός σε συνδυασµό µε τον αγροτουρισµό και τον 

περιηγητικό τουρισµό αποτελεί ένα δυναµικό χώρο τουριστικής ανάπτυξης, 

υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν αναπτυχθεί οι απαιτούµενες υποδοµές και 

υπάρχει πολιτική για προστασία των περιοχών.  

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Ο κοινωνικός τουρισµός αναπτύχθηκε, για να κατοχυρωθεί το δικαίωµα 

για διακοπές στις µη προνοµιούχες κατηγορίες του πληθυσµού. 

Ο κοινωνικός τουρισµός, σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α., συµβάλλει 

στην περιφερειακή ανάπτυξη και δηµιουργεί θέσεις εργασίας εκεί που δεν 

υπάρχει εµπορικός τουρισµός, όπως στις ορεινές και αγροτικές περιοχές.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Ο πολιτιστικός τουρισµός συνδυάζει την προώθηση της γνώσης, της 

ιστορίας, της τέχνης και του τρόπου ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Η Ελλάδα είναι ιδανικός τόπος ανάπτυξης µιας τέτοιας µορφής 

τουρισµού. 

Στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισµού µπορεί να προωθηθεί ο 

τουρισµός πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο εκπαιδευτικός ή η οργάνωση ειδικών 

σεµιναρίων, ο αρχαιολογικός κ.λ.π. 
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ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Ο θερµαλιστικός ή µε το πιο γνωστό όνοµα ιαµατικός τουρισµός, 

περιλαµβάνει την τουριστική διακίνηση µιας σειράς ειδικών οµάδων  σε 

σηµεία όπου υπάρχουν ιαµατικές πηγές ή λουτρά, µε στόχο την θεραπεία ή 

την υποβοήθηση της θεραπείας ορισµένων ασθενειών.  

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Στον θρησκευτικό τουρισµό συµµετέχουν άτοµα που επιθυµούν να 

επισκεφθούν χώρους και µνηµεία που έχουν θρησκευτικό και αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον. 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
 Η µορφή αυτή του τουρισµού περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο. 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 
Στόχος της τουριστικής παραγωγής είναι η ικανοποίηση των αναγκών του 

ταξιδιώτη-καταναλωτή. Η τουριστική επιχείρηση πρέπει να παράγει τέτοια 

προϊόντα και σε τέτοιες ποσότητες και ποιότητες, που να καλύπτουν τις 

τουριστικές ανάγκες του καταναλωτή.  

Βασική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού αποτελεί η 

ύπαρξη σχετικής διάθεσης γι αυτό. Η διάθεση γενικότερα για τουριστικό ταξίδι 

δηµιουργείται από την επίδραση των αντιστοίχων κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά 

µπορούν να διακριθούν σε δύο οµάδες.  

Η πρώτη οµάδα των κινήτρων επηρεάζει και βοηθάει στη λήψη της 

απόφασης για µετακίνηση, ενώ η δεύτερη οµάδα ενεργοποιεί την απόφαση 

για την επιλογή του συγκεκριµένου ταξιδιού.  

Τα κίνητρα οµοιάζουν µε µια ανάγκη που ζητάει ικανοποίηση και 

προκαλεί τον ερεθισµό του ατόµου στην κατεύθυνση αναζήτησης 

ικανοποίησης.  

Τα κυριότερα κίνητρα που ωθούν ένα άτοµο στην επιθυµία να ταξιδέψει 

είναι: 

Επαγγελµατικοί λόγοι.  
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Η επαγγελµατική απασχόληση ιστορικά αποτελεί το πρώτο κίνητρο 

ταξιδιού. Σήµερα όµως, συχνά, είναι συνδυασµένο µε την ευχαρίστηση- 

ψυχαγωγία. Ο ταξιδιώτης  αποζητά να αισθανθεί τη ψυχική διάθεση της 

ευχαρίστησης, της ξεκούρασης και της διασκέδασης. Η έννοια της 

διασκέδασης διαφέρει µεταξύ των υποψηφίων ταξιδιωτών. Η διασκέδαση 

αλλάζει ανάλογα µε την ηλικία, µε την κοινωνική θέση, την οικογενειακή 

κατάσταση αλλά και µε την ταξιδιωτική εµπειρία του τουρίστα.  

Η ανάγκη της αλλαγής. 
 Οι διακοπές συνδυάζονται µε την σκέψη για αλλαγή από τις συνήθειες 

και το περιβάλλον της καθηµερινής ζωής. Η απόδραση από την 

καθηµερινότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα πραγµατοποίησης του 

ταξιδιού, ιδιαίτερα σε άτοµα που η επαγγελµατική τους απασχόληση δεν δίνει 

τέτοιες ευκαιρίες.  

Η αναζήτηση περιπέτειας. 
 Αρκετά άτοµα ικανοποιούν τις ανησυχίες τους µε την αναζήτηση του 

ασυνήθιστου και του περιπετειώδους και προσπαθούν να τις εκφράσουν µέσα 

από την επιστηµονική έρευνα, την ανακάλυψη και την καλλιτεχνική 

δηµιουργία.  

Εκπαιδευτικοί λόγοι. 
 Η τάση για επιµόρφωση και εκπαίδευση είναι έµφυτη στον άνθρωπο. 

Αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το πιο πολύπλοκο τρόπο  µέχρι το πιο 

απλό, όπως είναι η επίσκεψη σε ένα µουσείο ή µια τοπική παραδοσιακή 

έκθεση. Το επιµορφωτικό ταξίδι, εκτός από τα ιστορικά και αρχαιολογικά 

ενδιαφέροντα, µπορεί να έχει κίνητρο την γνωριµία µε τις λαϊκές παραδόσεις 

και τις συνήθειες του τόπου.  

Λόγοι υγείας.  
Ιδιαίτερα τα άτοµα κάποιας ηλικίας, µπορεί να αναζητήσουν τη διαµονή 

τους σε περισσότερο ήπια κλίµατα, για σχετικά µεγαλύτερα χρονικά 

διαστήµατα. Το ταξίδι αυτό δεν πρέπει υποχρεωτικά να αντιµετωπίζεται σαν 

κάτι το δυσάρεστο. Το κίνητρο της υγείας, µε την ευρύτερη έννοια, 

περιλαµβάνει την ανάπαυση και ηρεµία από περίοδο επαγγελµατικής ή άλλης 

έντασης και µπορεί να συνδυάζεται µε υγιεινή διατροφή και δίαιτα, να 
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περιλαµβάνει θαλάσσια µπάνια ή λουτρά σε ιαµατικές πηγές και σε 

παραθεριστικά θέρετρα. 

‘Αθληση και σπορ.  
Ο αθλητισµός τόσο σαν θέαµα όσο και σαν συµµετοχή έχει αποκτήσει 

ιδιαίτερη σηµασία στις ανθρώπινες δραστηριότητες τον τελευταίο καιρό. Oλα 

τα αθλητικά γεγονότα αποτελούν κίνητρα ταξιδιού και συχνά η επιλογή της 

τοποθεσίας εκτέλεσής τους δηµιουργούν προβλήµατα ανταγωνισµού, λόγω 

της µετακίνησης πολλών ανθρώπων.  

Αγορές. 
Το ταξίδι συχνά καλύπτει την ανάγκη που αισθάνεται ο καταναλωτής να 

αγοράσει. Το κίνητρο της πραγµατοποίησης κάποιας αγοράς, ιδιαίτερα όταν 

αυτή θεωρείται οικονοµικά συµφέρουσα γίνεται κινητήρια δύναµη για 

µετακινήσεις.  

Αισθήσεις και εγωισµός. 
Οι φυσικές και τεχνητές οµορφιές ικανοποιούν την αίσθηση του ωραίου. 

Η επαφή µε την φύση δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να αντιµετωπίσει 

καταστάσεις, που του επιτρέπουν να φιλοσοφήσει την ζωή. Η προσφορά 

ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικών υπηρεσιών, που δεν είναι 

συνηθισµένες στη καθηµερινή του ζωή, τρέφει τον εγωισµό του ταξιδιώτη και 

του δηµιουργεί το αίσθηµα της µεγαλοπρέπειας.  

Κοινωνική προβολή. 
Η πραγµατοποίηση ταξιδιών αποτελεί µέρος των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων ορισµένων κοινωνικών και εισοδηµατικών κατηγοριών, ενώ η 

πραγµατοποίηση τους συχνά συνδυάζεται µε την πρόβλεψη της δηµιουργίας 

κοινωνικών επαφών. Οι ταξιδιωτικές εµπειρίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σαν µέσο απόδειξης συµµετοχής και προβολής της επαγγελµατικής και 

οικονοµικής επιτυχίας του τουρίστα.  

Πολιτιστική συνήθεια. 
Η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ιδιαίτερα στις βιοµηχανικά 

αναπτυγµένες χώρες, έχει δηµιουργήσει χρόνο για ετήσιες διακοπές, που 

θεωρούνται µέρος της επαγγελµατικής απασχόλησης του εργατικού 

δυναµικού. Για παράδειγµα στην Αγγλία και στη Γαλλία, περίπου το 50% του 

πληθυσµού, πραγµατοποιεί ένα τουλάχιστο ετήσιο ταξίδι.  
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Στα παραπάνω κίνητρα πρέπει επίσης να συµπεριλάβουµε το ταξίδι στο 

εξοχικό σπίτι, το ταξίδι για χαρτοπαιξία στα καζίνο, το ταξίδι για τις εµπειρίες 

του ίδιου του ταξιδιού, το ταξίδι για θρησκευτικούς λόγους και την 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση για πριν και µετά την πραγµατοποίησή του.  

Oλα τα κίνητρα επιδρούν γενικά στον άνθρωπο και του δηµιουργούν την 

ταξιδιωτική επιθυµία. Τα κίνητρα αυτά επιδρούν αυτοτελώς ή συνδυασµένα 

ανάλογα µε το άτοµο. Oµως σε πολλές περιπτώσεις τα πραγµατικά κίνητρα, 

που δηµιουργούν την επιθυµία, µπορεί να είναι κρυµµένα και ο υποψήφιος 

ταξιδιώτης να δικαιολογεί διαφορετικά την απόφασή του.  

Αποτελεί πρωταρχικό στόχο των τουριστικών επιχειρήσεων, ο 

προσδιορισµός των συγκεκριµένων κινήτρων ατόµων ή οµάδων ταξιδιωτών 

για να µπορούν να σχεδιάσουν, να συσχετίσουν τις ενέργειές τους, ώστε να 

επηρεάσουν προς όφελός τους  την τελική επιλογή του ταξιδιώτη.  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ 
Είναι φανερό, ότι για να δηµιουργηθεί η δυνατότητα ύπαρξης τουρισµού 

απαιτείται να συνυπάρχουν δύο στοιχεία. Το περιβάλλον µε την έννοια 

γεωγραφικό, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και το στοιχείο ταξιδιώτης-τουρίστας.  

Η συµπτωµατική και σε ακανόνιστα χρονικά διαστήµατα παρουσία ενός 

ή και περισσοτέρων ατόµων δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τουρισµό. 

Για να υπάρξει εποµένως τουρισµός απαιτείται η παρουσία κάποιου 

ορισµένου ελάχιστου αριθµού ατόµων, που διακινούνται µε µια κανονική 

συχνότητα και έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών, που τους 

δηµιουργήθηκαν από τα κίνητρα ταξιδιού.  

Το προϊόν που προσφέρει η τουριστική επιχείρηση απευθύνεται σε 

κάποια πελατεία, που είτε τυχαία είτε συνειδητά, θα θελήσει να το 

καταναλώσει.  

Σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Eνωση Κρατικών Οργανισµών Τουρισµού, ο 

όρος τουρίστας περιλαµβάνει κάθε άτοµο που ταξιδεύει για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των 24 ωρών, σε χώρα ή περιοχή που βρίσκεται έξω από εκείνη 

της µονίµου και συνήθους διαµονής του και µε την προϋπόθεση, ότι δεν 
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µετακινείται για µόνιµη εγκατάσταση ή για λόγους που έχουν σχέση µε την 

σύµβαση εργασίας. Η µετακίνηση αυτή γίνεται συνήθως: για λόγους υγείας ή 

έχει στόχο την αναψυχή σαν µέλος µιας οµάδας-αποστολής, όπως αθλητική, 

θρησκευτική, επιστηµονική, για σπουδές και επιµόρφωση σαν περιοδεύων 

επιχειρηµατίας, υπάλληλος και ελεύθερος επαγγελµατίας, που στοχεύει στην 

ανάπτυξη και επέκταση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  
Για την τουριστική επιχείρηση αυτό που προσφέρει για κατανάλωση 

στον τουρίστα ονοµάζεται τουριστικό προϊόν. Για τον ξενοδόχο τουριστικό 

προϊόν είναι το κατάλυµα, για τον εστιάτορα είναι το φαγητό, για τον 

ταξιδιωτικό πράκτορα το εισιτήριο, για τον ταξιτζή είναι η µεταφορά από το 

αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και για το κέντρο διασκέδασης το καλλιτεχνικό 

πρόγραµµα.  

Για τον τουρίστα όµως το τουριστικό προϊόν δεν αποτελείται από κάποια 

µόνο µεµονωµένα στοιχεία, αλλά αντιλαµβάνεται σαν τουριστικό προϊόν το 

σύνολο του τουριστικού ταξιδιού, που περιέχει και άλλα στοιχεία όπως: τη 

ζέστη, τον ήλιο, τη θάλασσα, το τοπίο διαδροµής, την µουσική, την θέα από το 

βουνό, τον άνετο δρόµο για κυκλοφορία, την παροχή νερού και ρεύµατος, τις 

ποιοτικές προδιαγραφές του καταλύµατος, την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις, 

την υγιεινή, την φιλική αντιµετώπιση, την πολιτιστική παράδοση, τις 

αρχαιότητες, τις κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες απασχόλησης, τα 

προϊόντα και άλλα.  

Από τη σκοπιά του τουρίστα καταναλωτή το τουριστικό προϊόν 

αποτελείται από τέσσερα συστατικά που είναι: 

α) θέλγητρα 

β) εγκαταστάσεις 

γ) πρόσβαση 

δ) ψυχαγωγία.  

α) Θέλγητρα.  

Τα θέλγητρα ασκούν καθοριστική επιρροή στην συγκριτική υπεροχή 

ενός τόπου έναντι ενός άλλου και είναι βασικοί παράγοντες στη δηµιουργία 
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ροής τουριστών σε κάποια περιοχή. Αυτά χωρίζονται σε θέλγητρα σε σχέση 

µε τοποθεσίες και σε θέλγητρα σε σχέση µε συγκεκριµένα γεγονότα. Τα 

θέλγητρα µπορούν να αναλυθούν στα επιµέρους στοιχεία τους, όπως: 

 Τοπίο  

Φυσικές καλλονές, γεωγραφική διάταξη, λίµνες, βουνά, δάση, βλάστηση. 

Θεαµατικά πανοράµατα-απόψεις. Φυτά και ζώα της περιοχής. Ελκυστικές 

παραλίες και ορεινά χωριά. Εθνικά πάρκα και δρυµοί. 

 Μορφωτικά.  

Ιστορικά µνηµεία, περιοχές και τοποθεσίες ιστορικής σηµασίας, 

αρχαιολογικοί χώροι, πολιτισµός και θρησκεία.  

 Παραδοσιακές δραστηριότητες     
Τέχνη µε τη γενική έννοια, λαϊκές παραδόσεις µοναδικές και τοπικές 

χειροτεχνίες, µουσική, τοπικά πανηγύρια και εορτές, παραδοσιακά ήθη και 

έθιµα.  

 Κλιµατολογικές συνθήκες  
Ο καιρός γενικά, οι ώρες ηλιοφάνειας, βροχόπτωση και χιονόπτωση, 

επίπεδα και διακυµάνσεις ηµερήσιας θερµοκρασίας.  

β)Τουριστικές εγκαταστάσεις.  

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις είναι ουσιαστικά υλικής χρησιµότητας, 

αλλά απαραίτητες γιατί συνεισφέρουν αρκετά στην ικανοποίηση του τουρίστα. 

Οµως οι τουριστικές εγκαταστάσεις από µόνες τους δεν δηµιουργούν 

ικανοποιητική ροή τουριστών. Το κυριότερο στοιχείο στις εγκαταστάσεις είναι 

το κατάλυµα που προσφέρεται στον τουρίστα µε την µορφή ξενοδοχείου, 

ξενώνα, διαµερίσµατος, κάµπινγκ κ.λ.π. 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι εγκαταστάσεις για παροχή τροφής και 

εστίασης, οι εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση των θέλγητρων και οι 

αναγκαίες εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία.  

Violeta  σελίδα - 29 - 



Πρόγραµµα NOW  Αγροτουρισµός στη Φυλλίδα 

Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να βρει εγκαταστάσεις ποιοτικά ανάλογες 

µε εκείνες που τον επηρέασαν στην απόφασή του και οπωσδήποτε τις 

συνδυάζει µε την τιµολόγηση των προσφεροµένων προϊόντων.  

γ) Πρόσβαση. 

Η πρόσβαση περιλαµβάνει τα µέσα που διατίθενται για να φτάσει 

έγκαιρα, µε άνεση και ασφάλεια, ο τουρίστας στον ταξιδιωτικό  προορισµό 

του. Η πρόσβαση αναφέρεται επίσης στην εγγύτητα που έχει ο κάθε 

συγκεκριµένος χώρος προορισµού στην τουριστική αγορά που στοχεύει να 

επηρεάσει. Η εγγύτητα συχνά χαρακτηρίζεται από την οικονοµική απόσταση 

δηλαδή από τους παράγοντες χρόνο και δαπάνη, που απαιτούνται για να 

φτάσει ο τουρίστας στο προορισµό του.  

δ) Ψυχαγωγία.  

Ο ταξιδιώτης έχει διαθέσιµο χρόνο και πρέπει να τον αξιοποιήσει 

τουριστικά. Από την σωστή αξιοποίηση του διαθέσιµου χρόνου θα εξαρτηθεί 

και ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών του τουρίστα. Υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός από ενεργητικές και παθητικές δραστηριότητες µε τις οποίες 

µπορεί να ασχοληθεί. Εκτός από τις δυνατότητες, που σχετίζονται µε την 

προσωπική επαφή του τουρίστα µε τα θέλγητρα της περιοχής, υπάρχουν 

πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως θεάµατα, κουζίνα, βραδινή ζωή, 

κέντρα υγείας, οργανωµένα πάρκα, µορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

αθλητικές εκδηλώσεις µε συµµετοχή και θέαµα, επίσκεψη σε αξιοθέατα, 

επαφή µε τον κόσµο και περίπατοι, ξεκούραση σε περιποιητικό και φιλικό 

περιβάλλον και στοιχεία σχετικά µε τον πολιτισµό, τις παραδόσεις και τα 

έθιµα. 

 Σηµαντική επίσης, επίδραση στον φιλοξενούµενο έχουν το αίσθηµα 

φιλοξενίας και περιποίησης των κατοίκων, η νοοτροπία αντιµετώπισης των 

επισκεπτών-τουριστών και ο βαθµός εξυπηρέτησης των τουριστών από τον 

µέσο κάτοικο της περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο αγροτοτουρισµός ή αγροτουρισµός, όπως οριοθετήθηκε στο 

πρακτικό της διυπηρεσιακής επιτροπής υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. το 1984, 

είναι η τουριστική εκείνη δραστηριότητα, που αναπτύσσεται σε χώρο µη 

αστικό από τους ασχολούµενους κύρια στη γεωργία, σε µικρές µονάδες 

οικογενειακής ή συνεταιριστικής µορφής, µε στόχο τη δηµιουργία 

συµπληρωµατικού εισοδήµατος στον τοπικό πληθυσµό τόσο από την 

ενοικίαση των καταλυµάτων στους τουρίστες όσο και από την τροφοδοσία 

αυτών µε προϊόντα τοπικής παραγωγής καθώς επίσης και προϊόντα συναφών 

δραστηριοτήτων χειροτεχνίας-οικοτεχνίας, που παράγονται στο συγκεκριµένο 

τόπο. 

Γενικότερα σαν αγροτοτουρισµός µπορεί να χαρακτηρισθεί κάθε 

δραστηριότητα παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αναπτύσσεται σε 

αγροτικό χώρο και σε οικογενειακής ή συνεταιριστικής µορφής τουριστικές 

µονάδες. Περιλαµβάνει δηλαδή µορφές και κατηγορίες τουριστικών 

δραστηριοτήτων που εντάσσονται οργανικά και αρµονικά στον αγροτικό χώρο 

και περιλαµβάνει τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι 

συµπληρωµατικές και δεν έρχονται σε σύγκρουση µε άλλες οικονοµικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν το χώρο αυτό. 

Μπορεί επίσης να καλύψει κάθε δυνατή τουριστική δραστηριότητα στις 

αγροτικές περιοχές. Αποτελεί ένα είδος τουρισµού που συνέχεια 

αναπτύσσεται στην Ευρώπη επειδή ασκεί µεγάλη γοητεία στους κατοίκους 

των µεγαλουπόλεων. 

Ο αγροτουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου της 

καλύτερης κατανοµής των τουριστών στο χώρο και το χρόνο καθώς εξαρτάται 

σε µικρότερο βαθµό από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε σύγκριση µε τον 

µαζικό τουρισµό. 

Ο αγροτουρισµός µπορεί να εµφανίζεται µε δύο µορφές. Την υποδοχή 

και φιλοξενία των τουριστών σε αγροκτήµατα, όπου οι φιλοξενούµενοι 

συµµετέχουν τόσο στη ζωή των αγροτών όσο και στις αγροτικές 
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δραστηριότητες. Τη δηµιουργία µέσων φιλοξενίας είτε µε την µορφή µικρών 

επιχειρήσεων-ξενώνων είτε µε την µορφή ενοικιαζοµένων δωµατίων σε 

αγροτικούς οικισµούς που προσφέρεται ύπνος και πρωινό. 

Πολλά χωριά της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας, όπως και 

όλης της Ελλάδας, διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχή 

ανάπτυξη του αγροτουρισµού.  

Τα µέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού πρέπει να 

είναι: 

 Προσαρµοσµένα στις δυνατότητες και στις ανάγκες του αγροτικού κόσµου, 

ώστε να µη δηµιουργούν συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ γεωργίας και 

τουρισµού σε ότι αφορά τους εδαφικούς και υδάτινους πόρους και το 

ανθρώπινο δυναµικό.  

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες µακροχρόνιες βάσεις για 

την ανάπτυξη του. 

Επιπλέον κρίνεται σκόπιµος ο περιορισµός της εµπορευµατοποίησης του 

αγροτουρισµού, για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι υποβάθµισης των 

πολιτιστικών παραδόσεων και του περιβάλλοντος και οι αρνητικές επιπτώσεις 

στην κοινωνία υποδοχής. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟ  
 Οι διακηρύξεις των διασκέψεων της Μανίλας των Φιλιππίνων, το 1980 

και 1983, που έγιναν µε πρωτοβουλία του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Τουρισµού και συµµετείχαν 200 περίπου αντιπροσωπείες κρατών 

περιέγραψαν τα πλαίσια, όρια, κατευθύνσεις και ιδέες µέσα στα οποία θα 

κινείται ο τουρισµός. Με αυτό το τρόπο θα εξυπηρετείται, διευκολύνεται και 

υπηρετείται η προσωπικότητα του ανθρώπου-τουρίστα που σαν οικονοµική 

µονάδα µετακινεί το βαλάντιο του στη χώρα υποδοχής µε άµεσες επιπτώσεις 

και οικονοµικές ωφέλειες στα κράτη και τους πολίτες. Εξήραν, επίσης, τα 

πνευµατικά στοιχεία, τις ελπίδες, τα όνειρα και τις ιδέες του τουρισµού και 

καθόρισαν την ισότητα στη ζωή του λαού, στη παιδεία, το σεβασµό της 
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προσωπικότητας των λαών και την εκτίµηση στην ιστορία και παραδόσεις 

τους. 

Αποβλέπουν, επίσης, στην ηθική τελείωση του ανθρώπου πέρα από τη 

θρησκεία, τη φυλή, το χρώµα και την οικονοµική κατάστασή του. Εκτός των 

παραπάνω στην Μανίλα κατέληξαν σε αποφάσεις-συστάσεις στα κράτη των 

Ηνωµένων Εθνών για χρηµατοδότηση των τουριστικών έργων, για ελευθερία 

της τουριστικής διακίνησης και για διευκολύνσεις στη σπουδάζουσα νεότητα. 

Ο αγροτικός τουρισµός δεν προσφέρει µόνο πελατειακή σχέση µεταξύ 

του επισκέπτη και του φιλοξενούντος µε κατάληξη τη µετακίνηση του 

συναλλάγµατος ή του χρήµατος, µε αντάλλαγµα τις σχετικές αντιπαροχές του 

φιλοξενούντος. Προσφέρει και διευκολύνει στενότερες ανθρώπινες σχέσεις και 

δεσµούς, που προκύπτουν από το πιο στενό και ζεστό πλησίασµα του 

επισκέπτη-τουρίστα µε τον φιλοξενούντα οικοδεσπότη. 

Το 1980 συνήλθε στη Μόσχα το συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής 

Ένωσης που πρότεινε σειρά σοβαρών µέτρων για την ανάπτυξη αγροτικού 

τουρισµού σε εσωτερικό και διεθνές πεδίο. Τον ίδιο χρόνο η Γενική Συνέλευση 

της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Γεωργίας µε απόφασή της καλεί τους 

αγροτικούς συλλόγους και οργανώσεις να ασχοληθούν ειδικότερα µε τον 

αγροτικό τουρισµό. Η παγκόσµια κοινωνία έγκαιρα έχει εντοπίσει τα οφέλη 

του αγροτικού τουρισµού για το κράτος και τους αγρότες και κινητοποιείται 

συστηµατικά στα διεθνή Forum για την ανάπτυξή του. 

Ο αγροτουρισµός µε κάποιες διαφοροποιήσεις έχει αναπτυχθεί σε 

πολλά µέρη του κόσµου. Στην Ευρώπη αξιοσηµείωτη είναι η προχωρηµένη 

παρουσία της τουριστικής αυτοδιοίκησης στην Νότια Αγγλία-Ουαλία, ο 

ιδιότυπος ελεύθερος αγροτικός τουρισµός στη ∆ανία, που ο τουρίστας µένει 

σε κάποιο αγρόκτηµα ή ξενώνα χωρίς προσφορά υπηρεσίας και τροφής, η 

δυνατότητα συµµετοχής του τουρίστα στις αγροτικές εργασίες µε κάποια 

αντιπαροχή σε ορισµένες περιοχές της Γερµανίας, οι συµφωνίες υπηρέτησης 

του αγροτικού τουρισµού µε τριτοβάθµιες τουριστικές οργανώσεις Γαλλία και 

Βόρειο Ιταλία. 

Οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και κύρια οι Βαλκανικές 

βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης του αστικού τουρισµού, ενώ 
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λόγω έλλειψης δυνατοτήτων δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα κάποια προσπάθεια 

ανάπτυξης του αγροτουρισµού παρά τις καλές προοπτικές που φαίνονται να 

υπάρχουν. 

Ανεξάρτητα από τις µικρές οικονοµικές δυνατότητες των λαών της 

Βαλκανικής υπάρχει δυνατότητα αγροτουριστικής συνεργασίας κύρια από 

τους γειτονικούς παραµεθόριους νοµούς. Η συνεργασία αυτή µπορεί να γίνει 

µέσα από προγράµµατα και συµβάσεις αλλά και µέσα από κατασκευή από 

κοινού της απαιτούµενης υποδοµής για ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού 

και της ανταλλαγής της εµπειρίας. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά ο αγροτικός τουρισµός 

ανταποκρίνεται στη ψυχολογία των ανθρώπων που επιθυµούν να βρίσκονται 

στο λιβάδι, στη φύση, το κοπάδι, το άλογο, αλλά και στην επιθυµία τους να 

ικανοποιήσουν τις βιολογικές ανάγκες για ηρεµία και εφησυχασµό που τους 

έχει δηµιουργήσει η σύγχρονη βιοµηχανική κοινωνία τους. Η προσφορά των 

δυνατοτήτων αυτών γίνεται κύρια από οργανωµένα και εκτεταµένα 

αγροκτήµατα-φάρµες. 

Στο Ισραήλ έχει δηµιουργηθεί µία ιδιότυπη µορφή αγροτικού τουρισµού 

που βρίσκεται και στηρίζεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τα 

κιµπούτς, που αποτελούν µια µορφή κοινοκτηµοσύνης. Αυτή η περίεργη 

αντίθεση της συνύπαρξης της κοινωνικοποίησης και του έντονου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της ελεύθερης οικονοµίας µέσα στο ίδιο µικρό 

κράτος, µε την ίδια κοινωνία, ιστορία, παράδοση, θρησκεία προκαλεί το 

ενδιαφέρον του αγροτουρίστα για να ζήσει και να µελετήσει τη λειτουργία της 

συµβίωσης αυτής µέσα στα κιµπούτς. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Βασικός παράγοντας ανάπτυξης του τουρισµού γενικά και ειδικότερα 

του αγροτουρισµού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα διάφορα Κοινοτικά 

Ταµεία και προγράµµατα προσφέρει σηµαντικά στον αγροτικό τουρισµό. Η 

συµµετοχή της είναι τριπλής µορφής:  
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α)  έµµεσα µε τη χρηµατοδότηση παραγωγικών έργων που δηµιουργούν 

ωφέλιµες επιπτώσεις στον τουρισµό όπως κατασκευή αεροδροµίων, 

λιµανιών, νέων δρόµων κ.λ.π.  

β)  άµεσα, µε την έκδοση οδηγιών και ψηφισµάτων που στοχεύουν στην 

επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό.  

γ)  άµεσα, επίσης, µε την έκδοση οδηγιών που απευθύνονται ευθέως στην 

ενίσχυση του αγροτουρισµού.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε σειρά οδηγιών, συστάσεων, κανονισµών και 

ψηφισµάτων επέβαλε ρυθµίσεις που ωφέλησαν τον τουρισµό όπως κοινές 

άδειες οδήγησης στις χώρες της ΕΟΚ, κοινωνική ασφάλιση των 

διακινουµένων εργατών µέσα στην Κοινότητα, ρύθµιση της ασφάλισης της 

αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, ρυθµίσεις συγκοινωνιακές 

στις χώρες της Ευρώπης για οδικές επιβατικές µεταφορές (ΕΟΚ 72/516) -για 

επιµορφώσεις γεωργών (ΕΟΚ 72/161) -για ορεινή γεωργία (ΕΟΚ 75/268) 

κ.λ.π 

Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για τον αγροτικό τουρισµό ξεκίνησε το 1979 µε 

την πρωτοβουλία της επιτροπής που συµµετείχε ο Έλληνας επίτροπος Γ. 

Κοντογιώργης. Με έκθεσή της στο Συµβούλιο πρότεινε ότι οι γεωργοί πρέπει 

να χρηµατοδοτηθούν για να αναπτύξουν τον αγροτικό τουρισµό σαν 

συµπληρωµατική απασχόληση, µε εκτέλεση έργων υποδοµής, 

αγροτουριστικών εγκαταστάσεων και σχετικής ενηµέρωσής τους µε σωστές 

πάντα επιλογές του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των 

Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταµείων. 

Κατόπιν οι διάφορες µελέτες που υποβλήθηκαν από τους αγροτικούς 

συλλόγους -COPA- και τους γεωργικούς συνεταιρισµούς -COGELA- 

υιοθετήθηκαν χωρίς ενδοιασµούς από την ΕΟΚ το 1983 µετά από 

γνωµοδότηση της οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής. Το Συµβούλιο το 

1984 µε ψήφισµα του δέχτηκε προτάσεις της Επιτροπής για οικονοµικές 

ενισχύσεις στον αγροτικό τουρισµό. 

Ο κανονισµός (ΕΟΚ 797/884) όπως ισχύει σήµερα µε τον νεότερό του 

2328/91 αναφέρεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη των 

αγροτουριστικών και αγροτοβιοτεχνικών δραστηριοτήτων των αγροτών σε 

Violeta  σελίδα - 35 - 



Πρόγραµµα NOW  Αγροτουρισµός στη Φυλλίδα 

ορεινές και µειονεκτικές περιοχές σε συνδυασµό µε τα ΜΟΠ από τα οποία 

έχουν διατεθεί αρκετά δισεκατοµµύρια EQU για την ανάπτυξη της υποδοµής 

του αγροτικού τουρισµού όπως καταλύµατα, εξοπλισµός, συγκοινωνίες, 

επικοινωνία, υγεία, ασφάλεια. 

Το 1986 καθιερώθηκε σαν συµβουλευτικό όργανο η Επιτροπή 

Τουρισµού που υπάγεται στον Επίτροπο των Μεταφορών µε αντικείµενο την 

υποβολή εκθέσεων, σχεδίων, προγραµµάτων και πληροφοριών που αφορούν 

τους τουρίστες. Παράλληλα θεσµοθετήθηκε το Συµβούλιο Υπουργών για τον 

τουρισµό που διαθέτει ειδική επιτροπή για τις µεταφορές µέσα στην οποία 

υπάγεται λόγω αντικειµένου και ο τουρισµός. 

Η Ε.Ε για τα θέµατα πιστοδότησης του αγροτικού τουρισµού διαθέτει το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα ΜΟΠ που 

δραστηριοποιούνται ύστερα από εισηγήσεις και οικονοµοτεχνικές µελέτες των 

ενδιαφεροµένων κρατών. 

 Στη χώρα µας χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε πολλά προγράµµατα για 

επισκευές και κατασκευές αγροτουριστικών εγκαταστάσεων, καταλυµάτων, 

βοηθητικών χώρων πέρα από τα προγράµµατα που η εκτέλεση τους έµµεσα 

ωφελεί τον αγροτικό τουρισµό όπως είναι οδοποιία, αγροτική βιοτεχνία, 

ζωοτροφία, πτηνοτροφία, αλιεία κ.τ.λ. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Στην προοπτική και προσπάθεια ανάπτυξης του αγροτικού τουρισµού 

στη χώρα µας έχουν συγκροτηθεί και οργανωθεί διάφορες ειδικές υπηρεσίες 

που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του αγρότη. 

Σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Γεωργίας λειτουργούν οι 

∆ιευθύνσεις προγραµµατισµού των γεωργικών διαρθρώσεων, γεωργικών 

εφαρµογών και αγροτικής οικιακής οικονοµίας. Σε περιφερειακό επίπεδο 

λειτουργούν οι περιφερειακές διευθύνσεις γεωργικής ανάπτυξης, ενώ σε 

νοµαρχιακό επίπεδο λειτουργούν σαν αρµόδια όργανα για τον αγροτικό 

τουρισµό οι ∆ιευθύνσεις Γεωργίας µε τα γραφεία οργάνωσης και διαχείρισης 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων, γεωργικής ανάπτυξης, οικιακής οικονοµίας. 

Violeta  σελίδα - 36 - 



Πρόγραµµα NOW  Αγροτουρισµός στη Φυλλίδα 

Το Υπουργείο Γεωργίας καταρτίζει τα προγράµµατα ενηµέρωσης- 

εκπαίδευσης των αγροτών, δανειοδότησης πρωταρχικά σε µειονεκτικές και 

ορεινές περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον. 

Τα προγράµµατα δανειοδότησης εκτελούνται από την Αγροτική 

Τράπεζα και τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας που 

στοχεύουν στην πραγµατοποίηση επενδύσεων για αύξηση του εισοδήµατος 

των αγροτών, καλυτέρευσης της ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος 

(Υπουργείο Γεωργίας 398175/86, 469121/87, 23376/87, ΥΠ.18399/86, 

408136/3873/93 κ.α.) 

∆ιάφορες υπηρεσίες και χρηµατοδότηση προσφέρουν, επίσης, το 

Υπουργείο Εργασίας και τα διάφορα ειδικά προγράµµατα περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

Ο ΕΟΤ ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της αγροτουριστικής 

υποδοµής όπως καταλύµατα, εστιατόρια κ.λ.π. και χορηγεί τις άδειες 

λειτουργίας. Οι υπηρεσίες του συµπράττουν στην προσπάθεια ανάπτυξης του 

αγροτικού τουρισµού µε στόχο να µην επιδιώκεται αποκλειστικά η οικονοµική 

ωφέλεια του αγρότη σαν κίνητρο παραµονής του στην ύπαιθρο, αλλά 

συγχρόνως να εξασφαλίζεται η διατήρηση της παράδοσης, αρχιτεκτονικής, 

ηθών και εθίµων που σηµατοδοτούν την τουριστική εικόνα της χώρας ώστε να 

δηµιουργηθεί µορφή καταλυµάτων και ζωής ιδιαίτερης, αξιόλογης και 

ανάλογης εκείνης των προχωρηµένων χωρών στον αγροτοτουριστικό τοµέα 

(ΕΟΤ 543518/88) κ.α. 

Ο αγροτικός τουρισµός πρέπει να συµβιώνει, να συζεί µε τη γεωργική 

απασχόληση του αγρότη, γι αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις των 

αγροτουριστικών µονάδων είναι µικρές και πρωταρχικά εξυπηρετούνται από 

την οικογένεια του αγρότη. ∆εν δικαιολογείται να υπάρχει η φιλοδοξία, ο 

αγρότης να γίνει ξενοδόχος ή ξενοδοχοϋπάλληλος. Αντίθετα, βασικός στόχος 

είναι να παραµείνει κοντά στην γεωργική του απασχόληση µε παράλληλη 

ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού σαν συµπληρωµατική εισοδηµατική πηγή. 

Η δηµιουργούµενη σχέση µε τον φιλοξενούµενο πρέπει να είναι πρώτα 

ανθρώπινη και όχι «εµπορευµατοποιηµένη». 
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Γιατί ο αγροτικός τουρισµός σύµφωνα µε την σηµερινή φιλοσοφία του 

επιδιώκει να προβάλλει και να υπηρετήσει τον άνθρωπο και τις αξίες του, να 

µεταδώσει τις κοινωνικοπολιτιστικές, ιστορικές, καλλιτεχνικές, λαογραφικές 

αξίες και να διαφυλάξει την πολιτιστική ταυτότητα του λαού  και της χώρας. 

Ο ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΛΙ∆ΑΣ  
Ο αγροτουρισµός στη περιοχή των χωριών Φυλλίδας θα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί και να αξιοποιηθεί µε την ευρεία έννοια του και απαιτείται να 

συµπεριλαµβάνει εκτός από τα λαογραφικά, µουσεία, χειροτεχνία, 

υφαντουργία, βαφή, παραδοσιακά φαγητά και εδέσµατα. Επίσης όλα τα 

αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, όπως αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, 

οικισµοί και οικίες, συλλογές και Μακεδόνικοι τάφοι, σπήλαια, περιηγητικές 

διαδροµές, φυσικοί χώροι αναψυχής και θέας ,τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού είναι θέµα πολυσύνθετο, προϋποθέτει 

και συνυφαίνεται µε την ύπαρξη και ανάπτυξη και των άλλων µορφών 

τουρισµού. 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Από έρευνα που έγινε στη χερσόνησο Χαλκιδικής, σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της ανάπτυξης του τουρισµού στον αγροτικό χώρο, τις 

δραστηριότητες των κατοίκων αλλά και στους ίδιους τους κατοίκους, οι 

διαπιστώσεις είναι πολύ χρήσιµες.  

Τα συµπεράσµατα αυτά αφορούν και τους κατοίκους της Κεντρικής 

Μακεδονίας, αφού παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε εκείνα της 

Χαλκιδικής.  

Πριν την ανάπτυξη του τουρισµού, ο τοµέας που έπαιζε τον κυρίαρχο 

ρόλο στην διαµόρφωση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών του νοµού 

ήταν ο πρωτογενής τοµέας.  

Ο τουρισµός δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για διαφοροποίηση της 

οικονοµίας της περιοχής και αναδιάρθρωση της κοινωνικής οργάνωσης. 

Όµως, όπως σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε η ανάπτυξη του τουρισµού στις 

παράλιες αγροτικές περιοχές δε βοήθησε ιδιαίτερα στην ορθολογική 
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αξιοποίηση των τουριστικών πόρων και δεν προέβλεψε την εναρµόνιση της 

νέας δραστηριότητας τόσο µε τις προϋπάρχουσες όσο µε το ανθρώπινο, 

ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό και µε µια σειρά άλλων παραγόντων, 

οδήγησε σε κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική ανισορροπία.  

Οσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα και ιδιαίτερα τη γεωργία άσκησε 

πίεση στο χώρο και το ανθρώπινο δυναµικό που χρησιµοποιούσε, µε 

αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση τόσο στη χρήση της γης και τα συστήµατα 

παραγωγής όσο και στον ενεργό πληθυσµό της περιοχής.  

Eχει συντελέσει στην εγκατάλειψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν δυσµενείς επιπτώσεις στη χρήσιµη γεωργική 

γη.  

Eχει διαµορφώσει υψηλές τιµές γης που κάνουν αδύνατη την απόκτησή 

της από τους γεωργούς για εκµετάλλευση και κάνει περισσότερο έντονο το 

πρόβληµα του τεµαχισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της 

διασποράς τους µε συνέπεια την αδυναµία εκσυγχρονισµού, ορθολογικής 

αξιοποίησης, δηµιουργίας και εξασφάλισης ενός ικανοποιητικού εισοδήµατος 

για τους απασχολούµενους στη γεωργία.  

Προκαλεί συνεχώς προβλήµατα υποβάθµισης τόσο στο ανθρωπογενές 

όσο και στο φυσικό περιβάλλον.  

Τα εισοδήµατα από την πώληση αγροτεµαχίων είτε κατευθύνθηκαν στις 

αγορές διαµερισµάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα είτε επανεπενδύθηκαν σε 

τουριστικές δραστηριότητες. Σπάνια οι επενδύσεις αυτές κατευθύνθηκαν για 

βελτίωση της γεωργικής τους εκµετάλλευσης µε αποτέλεσµα να αυξηθούν 

ακόµη περισσότερο τα προβλήµατα.  

Οσον αφορά την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής η επίδρασή 

του είναι περιορισµένη, εξαιτίας του εποχιακού χαρακτήρα του τουριστικού 

φαινοµένου και της έλλειψης οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των 

γεωργικών προϊόντων.  

Αντίθετα οδήγησε στην επικράτηση καλλιεργειών που η περίοδος αιχµής 

των εργασιών τους συµπίπτει µε την νεκρή, από την άποψη του τουρισµού 
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περίοδο, ή είναι πλήρως εκµηχανισµένες ενώ εκείνες που απαιτούν πολλά 

εργατικά χέρια εγκαταλείπονται.  

Όµως η ανάπτυξη του τουρισµού έχει δηµιουργήσει ευκαιρίες 

απασχόλησης σε καινούργιες θέσεις εργασίας έχει προσφέρει µεγάλες 

δυνατότητες µετακίνησης σε εξωγεωργικά επαγγέλµατα και έχει δώσει διέξοδο 

απασχόλησης σε ανέργους και υποαπασχολούµενους.  

Οι νέες αυτές θέσεις εργασίας, αν και στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

είναι εποχιακές, θεωρούνται ιδιαίτερης σηµασίας για τον αγροτικό τουρισµό, 

γιατί καλύπτουν τις επιδιώξεις των αγροτών για µια εργασία λιγότερο επίπονη 

από τη γεωργία και µε σταθερότερο εισόδηµα. Eχουν επωφεληθεί κύρια οι 

νέοι και οι γυναίκες από τις νέες δυνατότητες απασχόλησης σε 

δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα από τον τουρισµό.  

Παρατηρήθηκε αξιόλογη µετακίνηση του αγροτικού πληθυσµού σε 

καινούργιες δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.  

Έχει δηµιουργήσει την δυνατότητα συµπληρωµατικής απασχόλησης των 

γεωργών σε τουριστικές επιχειρήσεις κατά την εποχή της τουριστικής αιχµής.  

Eχει δώσει τη δυνατότητα της ενοικίασης µόνο καταλυµάτων χωρίς όµως 

καµιά άλλη ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία του τουρισµού.  

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι έχει δώσει σχετική λύση στο πρόβληµα 

της υποαπασχόλησης και δεν φαίνεται να το έλυσε οριστικά, εξαιτίας του 

εποχιακού χαρακτήρα του τουριστικού φαινοµένου, ενώ αντίθετα, φαίνεται ότι 

δηµιούργησε έντονο πρόβληµα στη γεωργία και κύρια στη διαδοχή των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων λόγω της απροθυµίας των ανθρώπων να 

ασχοληθούν µε το γεωργικό επάγγελµα.  

Για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες απαιτείται να υπάρξει 

πολιτική που θα στοχεύει στη στήριξη και ανάπτυξη των προϋπαρχόντων του 

τουρισµού δραστηριοτήτων, όπως είναι η γεωργία, ώστε να µη καταστεί ο 

τουρισµός η µοναδική δραστηριότητα στις τουριστικά αναπτυγµένες αγροτικές 

περιοχές.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών είναι ένα πολυσύνθετο 

φαινόµενο που εξαρτάται από διάφορες οικονοµικές, κοινωνικές, 

δηµογραφικές και χωροταξικές µεταβολές. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα 

αναπτύσσεται σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό, κοινωνικό, θεσµικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον. Η αύξηση ή η µετατόπιση αυτής της 

δραστηριότητας για τις γυναίκες εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από αλλαγές: 

 Στο είδος, την δοµή την οργάνωση και τις ανάγκες της οικονοµίας.  

 Στο κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και τις υπάρχουσες αντιλήψεις για 

το ρόλο των γυναικών στην παραγωγή.  

 Στη περιφερειακή κατανοµή του πληθυσµού και των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων.  

Η σηµασία των παραµέτρων αυτών ποικίλει ανάλογα µε τον οικονοµικό 

κλάδο και το γεωγραφικό µέρος.  

Από θεωρητική άποψη, η απόφαση για ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας από κάποια γυναίκα είναι ένα πολύπλοκο ζήτηµα µε πολλές 

ιδιαιτερότητες και πέρα βέβαια από τις περιστάσεις της προσωπικής της ζωής 

και τα χαρακτηριστικά της σαν παραγωγικού ανθρώπου.  

Είναι γνωστό, ότι η γυναίκα σε όλη τη γη µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, 

ήταν αποκλειστικά σύζυγος και µητέρα µε σπάνιες εξαιρέσεις κατά καιρούς. 

Η βιοµηχανική επανάσταση στην αρχή του αιώνα έφερε τη γυναίκα στο 

πεδίο του επαγγελµατικού ανταγωνισµού µε τις γνωστές απαράδεκτα χαµηλές 

αµοιβές και κακές συνθήκες εργασίας για να βοηθήσει µε την εργασία της τον 

οικογενειακό προϋπολογισµό.  

Οι ολοένα εντονότεροι ρυθµοί εκβιοµηχάνισης, πολιτιστικών µεταβολών, 

µορφωτικής αναβάθµισης και οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι που στέρησαν την 

αγορά εργασίας από την ανδρική παρουσία έφεραν στο προσκήνιο τη γυναίκα 

επιχειρηµατία πρωταρχικά στη Βόρειο Αµερική και Ευρώπη.  
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Η γυναίκα σήµερα στην Ελλάδα, έχει κάνει πρόοδο στο δρόµο της 

αναβάθµισης του ρόλου της και την κατάκτηση της θέσης της στην κοινωνική 

δοµή. Η αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στο δεύτερο φύλλο, το νοµοθετικό 

πλαίσιο που εξελίσσεται συνεχώς υπέρ της θεσµοθέτησης της ισότητας και 

της ανταγωνιστικότητας των γυναικών σε κάθε τοµέα.  

Η εισχώρηση της γυναίκας στους επιχειρηµατικούς κύκλους, κάστρα 

µόνο ανδρικών επιτυχιών, έχει γίνει ίσως αργά αλλά µε αρκετή επιτυχία και 

αναγνώριση.   

Εκτός των άλλων, οι γυναίκες έχουν και την εξαιρετική ικανότητα να 

πλησιάζουν περισσότερο τη γυναίκα καταναλωτή, που τελικά διαχειρίζεται και 

το µεγαλύτερο κοµµάτι του οικογενειακού προϋπολογισµού. Χρησιµοποιεί το 

καλό της γούστο και είναι περισσότερο αποτελεσµατική σε ότι αφορά το 

εµπόριο ενδυµάτων, διακοσµητικών, επίπλων και δώρων τουρισµού.  

Σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα στοιχεία της απογραφής του 1981, σε 

σύνολο πληθυσµού της Κεντρικής Μακεδονίας 1.600.000, οι γυναίκες είναι 

813.000 άτοµα, δηλαδή το 50,82%. Από αυτές το 58% διαµένει σε αστικές 

περιοχές, το 13,4% διαµένει σε ηµιαστικές και το28,6% σε αγροτικές.  

Το είδος του πληθυσµού, αστικός-ηµιαστικός-αγροτικός, φανερώνει τον 

τύπο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που µπορούν να ασχοληθούν οι 

γυναίκες. 

Σαν ποσοστό, επί του συνολικού ποσοστού εργαζοµένων, οι 

εργαζόµενες γυναίκες αποτελούν το 26,8%.  

Στους νοµούς µε υψηλό αγροτικό πληθυσµό, όπως ο νοµός Σερρών, το 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών φτάνει το 31,8%.      

Αντίθετα στο νοµό Χαλκιδικής µε υψηλό ηµιαστικό πληθυσµό, το 

ποσοστό απασχόλησης είναι µόνο 13,7%. Από τα ίδια στοιχεία της ΕΣΥΕ 

φαίνεται ότι ο νοµός Σερρών έχει το µεγαλύτερο αριθµό γυναικών-

κτηνοτρόφων. 

Oµως η εξειδίκευση και η προσαρµογή των γυναικών είναι τα 

απαραίτητα µέσα για να µπορέσουν να διεισδύσουν σε νεωτεριστικούς 
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κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που µέχρι τώρα θεωρούνται κύρια 

ανδρικοί.  

Οι νεωτεριστικοί αυτοί κλάδοι ενθαρρύνονται τελευταία τόσο µε εθνικά 

όσο και µε κοινοτικά προγράµµατα.  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  
Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν αναπτυχθεί οι 

παρακάτω επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µε αποκλειστική συµµετοχή 

γυναικών και µε τη µορφή συνεταιρισµού: 

 Αγροτικός βιοτεχνικός Συνεταιρισµός Βελβενδού Κοζάνης.  
Ο συνεταιρισµός Βελβενδού Κοζάνης λειτουργεί σε µια κωµόπολη 5.000 

κατοίκων περίπου και απέχει 30 χιλιόµετρα από την Κοζάνη στο δρόµο για 

την Αθήνα. Παρά το µικρό πληθυσµό, οι τοπικοί φορείς είναι 

δραστηριοποιηµένοι και υπάρχει παράδοση στο συνεταιριστικό κίνηµα.  

Ο γεωργικός συνεταιρισµός έχει πάνω από 50 χρόνια ζωής, ενώ ο 

συνεταιρισµός Βελβενδού λειτουργεί επίσηµα από το 1985.  

Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε µε βάση την αναγκαιότητα του χώρου, για 

αξιοποίηση της πλούσιας παράδοσης στην υφαντική και οικοτεχνική 

µεταποίηση φρούτων.  

Οι τοµείς που αναπτύσσει ο συνεταιρισµός είναι:  

1.  Η υφαντική.  

Για το τµήµα αυτό του συνεταιρισµού εκπαιδεύτηκαν περίπου 50 

γυναίκες σε σεµινάρια του Ο.Α.Ε.∆. πάνω στην τέχνη του αργαλειού. Τα 

υφαντά είναι τσάντες, ταπισερί και κουρελούδες που είναι χειροποίητα. Ενώ 

τα σχέδια είναι σύγχρονα και µοντέρνα για να ικανοποιούν και να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.  

2.  Το τµήµα µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.  

Για το τµήµα αυτό παρακολούθησαν και εκπαιδεύτηκαν σε σεµινάρια του 

Ο.Α.Ε.∆. πάνω στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε κοµπόστες, 

µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού κ.λ.π. χωρίς χηµικά συντηρητικά που 

συσκευάζονται µόνο σε γυάλινο βάζο.  
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Θεωρείται σαν µεγάλη σχετικά οικονοµική µονάδα και συµµετέχουν µόνο 

γυναίκες. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο µέσος όρος της ηλικίας των ενεργών 

µελών του συνεταιρισµού είναι µεταξύ 28 και 30 ετών.  

Ο συνεταιρισµός ξεκίνησε µε 80 ιδρυτικά µέλη και έφτασε τα 150. ∆εν 

έχει συνάψει σηµαντικά δάνεια και δεν έλαβε σηµαντική επιχορήγηση. Από 

ίδια κεφάλαια έχουν αποκτηθεί καινούργιοι αργαλειοί και βοηθητικά εργαλεία, 

ενώ στη µεταποίηση υπάρχουν: ανοξείδωτος βραστήρας, καυστήρας 

υγραερίου και πετρελαίου, ανοξείδωτα σκεύη συσκευαστικά και σύγχρονος 

εργαστηριακός εξοπλισµός χηµείου όπως διαθλασίµετρο, βριξόµετρο, 

φούρνος εργαστηριακός κ.λ.π.  

Όλη η δραστηριότητα στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο 500 τ.µ. 

περίπου και χρησιµοποιεί δύο αποθηκευτικούς χώρους. Η µεταποίηση δεν 

αντιµετωπίζει προβλήµατα λόγω της πολύ καλής ποιότητας σε συνδυασµό µε 

τις λογικές τιµές διάθεσης. Υπάρχει όµως πρόβληµα διάθεσης των υφαντών 

ενώ διατηρείται η υψηλή ποιότητα και απευθύνεται σε ευρύ αγοραστικό κοινό 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Το τµήµα της υφαντικής παρακολουθείται από ειδική αρχιτεχτόνισσα 

σχεδιάστρια, ενώ στην µεταποίηση απασχολείται πεπειραµένος χηµικός σε 

µόνιµη βάση. Αντιµετωπίζονται προβλήµατα κάλυψης του απαιτούµενου 

κεφαλαίου κίνησης και υπάρχει επιτακτική ανάγκη εξειδικευµένου 

προσωπικού για την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και προώθηση των 

προϊόντων.  

Πλεκτικός Συνεταιρισµός Νάουσας, 
Ο Πλεκτικός Συνεταιρισµός Νάουσας, που αποτελείται µόνο από 

γυναίκες ηλικίας κάτω των 42 ετών. Ο παραγωγικός συνεταιρισµός 

κατασκευής ειδών ρουχισµού “η οµόνοια” ιδρύθηκε το 1986 και έχει κοινωνικό 

και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Υπάχθηκε στο νόµο 1262 και επιχορηγήθηκε 

από το κράτος µέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Η συνεταιριστική µερίδα των µελών 

ανέρχεται στο 15%, 45% είναι επιχορήγηση συν 5% λόγω της γρήγορης 

αποπεράτωσης του έργου και το υπόλοιπο κεφάλαιο προέρχεται από 

δανειοδότηση. Συµµετέχουν ισότιµα  38 γυναίκες. Ουσιαστική βοήθεια πήρε 

από την ΝΕΛΕ και τον Ε.ΟΜ.Μ.Ε.Χ. Το αντικείµενο απασχόλησης είναι το 
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φασών. Βασικός στόχος του συνεταιρισµού είναι η ανεξαρτητοποίηση της 

παραγωγής σταδιακά, αφού αποκτηθεί η εµπειρία της αγοράς και οι τεχνικές 

γνώσεις. Όσον αφορά το σχεδιασµό και την κοπή έχουν αντιµετωπίσει πάρα 

πολλά προβλήµατα σαν γυναίκες, όπως δυσκολίες στην οργάνωση, στο 

συντονισµό ακόµα και στις µεταξύ τους σχέσεις. Βασική προϋπόθεση 

επιτυχίας θεωρείται η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης.  

Παραγωγικός Καταναλωτικός Συνεταιρισµός Λιτοχώρου.  
Ο γυναικείος αυτός συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 1985. Το Λιτόχωρο 

βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύµπου. Είναι πολύ ωραία περιοχή και έχει 

αρκετό τουρισµό χειµώνα και καλοκαίρι. Επειδή ο τουρίστας έρχεται και 

φεύγει τα µέλη αποφάσισαν να κρατήσουν τον τουρισµό όσο µπορούσαν 

περισσότερο. 

Στόχος ήταν να κάνουν ένα εστιατόριο µε παραδοσιακό φαγητό, πίττες 

κ.λ.π. Στο εκθετήριο να κάνουν τραχανάδες, γλυκά κουταλιού και µαρµελάδες 

κοµπόστες.  

Ο Όλυµπος, όπως είναι γνωστό, έχει πολλά αρωµατικά φυτά και τσάι. 

Παράλληλα µε το εστιατόριο υπάρχει εκθετήριο που διαθέτουν τα προϊόντα. 

Παράλληλα σχεδιάζουν να πάρουν ένα αναψυκτήριο παραθαλάσσιο για 

να το εκµεταλλευτούν.  

Παραγωγικός Συνεταιρισµός ετοίµων ενδυµάτων Μεσηµερίου.  
Ο συνεταιρισµός αυτός λειτουργεί σε ένα χωριό κοντά στην Έδεσσα. 

Ξεκίνησε µε 15 µέλη εκ των οποίων τα 12 ήταν γυναίκες. Τα µέλη διαθέτουν 

εξειδίκευση στο αντικείµενο. Συνεργάστηκαν µε δύο βιοτεχνίες που δουλεύουν 

κυρίως για το εξωτερικό.  

Γυναικείος Συνεταιρισµός Αρναίας.  
Στην Αρναία Χαλκιδικής υπάρχει παράδοση στα υφαντά. Ο 

συνεταιρισµός όµως έχει αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα. Στην αρχή δεν 

απασχολούσαν αρχιτέκτονα, ούτε έγινε κάποια έρευνα αγοράς για το που θα 

µπορούσαν να διαθέσουν οι γυναίκες τα εµπορεύµατά τους. Όπως σε όλους 
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τους χειροτεχνικούς συνεταιρισµούς υπάρχουν προβλήµατα προώθησης και 

σχεδιασµού των προϊόντων. 

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, 

εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ερωτήµατα, για το πως θα αρθεί η 

κοινωνική ανισότητα που έχει γίνει σε βάρος των γυναικών. Πως µπορούν να 

ξεριζωθούν οι κοινωνικές προκαταλήψεις και νοοτροπίες. ∆εν πρέπει να 

ξεχνάµε, ότι υπάρχει ο κοινωνικός περίγυρος που θέλει την γυναίκα να 

ασχολείται µε τα οικιακά. Σ’ αυτά τα σηµεία υπάρχουν αρκετοί 

προβληµατισµοί και πρέπει να γίνει η απαιτούµενη διαφώτιση.  

Σύµφωνα µε εκτίµηση της γενικής γραµµατείας ισότητας των δύο 

φύλλων, το σηµαντικότερο πράγµα δεν είναι το στήσιµο ενός συνεταιρισµού, 

αλλά τι συνεταιρισµοί πρέπει να στήνονται, πώς να στήνονται, µε ποιες 

προϋποθέσεις, µε τι µέλλον, έχουν ερευνήσει την αγορά πού απευθύνονται, 

πώς να οργανωθούν και σε τελική ανάλυση πού θα πουλήσουν τις υπηρεσίες 

και τα προϊόντα.  

Είναι χρήσιµο να παίρνονται πρωτοβουλίες, αλλά πρωταρχικά απαιτείται 

να γίνει συστηµατική έρευνα αγοράς. Υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα µε 

χειροτεχνικούς συνεταιρισµούς. Ο συνεταιρισµός Ζακύνθου, για παράδειγµα, 

έχει παθητικό εκατοµµυρίων. Πρωτεύει λοιπόν να γίνεται έρευνα αν αυτό που 

θα γίνει έχει µέλλον και είναι βιώσιµο. Αυτό το σηµείο είναι το σηµαντικότερο. 

Τελικά και οι συνεταιρισµοί θα πρέπει να σκέφτονται και να λειτουργούν σαν 

επιχειρηµατίες µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.  

Για να υπάρχουν προοπτικές επιτυχούς συµµετοχής της γυναίκας στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες, ώστε να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις που έχουν σχέση µε την 

απαλλαγή της γυναίκας από τα κυρίαρχα βάρη που είναι η φύλαξη των 

παιδιών και των ηλικιωµένων. Χρειάζονται σωστοί παιδικοί σταθµοί, παιδικά 

κέντρα, κέντρα δηµιουργικής και ποιοτικής απασχόλησης των ηλικιωµένων. Η 

γυναίκα απαιτείται να ξελαφρώσει από τις οικογενειακές ευθύνες που είναι 

φορτωµένη, για να µπορεί να µπει δηµιουργικά σε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες.  
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Ο άνδρας πρέπει να θεωρείται όχι σαν αρχηγός της οικογένειας, αλλά 

σαν αρχηγός-υπεύθυνος οικονοµικά και διαχειριστικά της γεωργικής 

εκµετάλλευσης και της επιχείρησης. Ίσως είναι σκόπιµο να ονοµαστεί 

διαχειριστής.  

Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει ένας νοµικά και οικονοµικά υπεύθυνος. Για 

παράδειγµα στο νοµό Σερρών, από τα σχέδια γεωργικής εκµετάλλευσης που 

έχουν εγκριθεί, υπάρχουν µόνο δύο που έχουν σαν αρχηγό και οικονοµικά 

υπεύθυνο γυναίκα.  

Συχνά οµάδες πρωτοβουλίας γυναικών απευθύνονται στον 

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και σε άλλους φορείς, για να πάρουν µια έγκυρη απάντηση που 

να βασίζεται σε κάποια έρευνα της αγοράς, αν υπάρχει ενθαρρυντική γνώµη 

για κάποια πρωτοβουλία ή υπάρχει στην αγορά ζήτηση και τελικά αν για 

κάποιες δραστηριότητες θα πρέπει να τις ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν.  

Θα πρέπει όµως να γίνει κατανοητό, ότι την επιχειρηµατική απόφαση 

δεν την παίρνει ποτέ κανένας φορέας για λογαριασµό κανενός. Για να γίνει µε 

επιτυχία µια δουλειά θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν αρκετά από 

αυτή. Η οµάδα θα πρέπει να βρει ένα κοινό παρανοµαστή µε κάποιες δυνατές 

επιλογές. Βιοτεχνία χωρίς κάποια γνώση της τέχνης δεν µπορεί να γίνει.  

Συχνά οι διάφοροι φορείς βοηθούν τις ενδιαφερόµενες γυναίκες µε βάση 

την µέχρι τώρα εµπειρία τους, αλλά κανείς δεν αναλαµβάνει τον 

επιχειρηµατικό κίνδυνο-ρίσκο, γιατί οι διάφοροι φορείς δεν είναι 

επιχειρηµατίες, επιχειρηµατίες είναι οι ενδιαφερόµενες γυναίκες. Είναι επίσης 

αυτονόητο, ότι οι φορείς δεν αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πωλήσουν για 

λογαριασµό εκείνων που δεν µπορούν να το πετύχουν και έχουν σοβαρά 

προβλήµατα. Συχνά ο Ε.Ο.ΜΜ.Ε.Χ. µπορεί να κάνει µια πρόχειρη έρευνα της 

αγοράς για λογαριασµό τους στο συγκεκριµένο προϊόν. Μια συστηµατική 

όµως έρευνα έχει τεράστιο κόστος που σε πρώτη φάση µπορεί να φθάσει 

από 10 έως 15 εκατοµµύρια.  

Οι γυναίκες τελικά θα κάνουν την επιλογή του στόχου της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι φορείς θα τις συµβουλέψουν και θα τις 

βοηθήσουν για να κάνουν αυτή την επιλογή τους.  
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Οι συνεταιρισµοί από την φύση τους είναι επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε βοήθεια του φορέα, 

απαιτείται µια µεγάλη προσπάθεια από τις ίδιες τις γυναίκες.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν µπορεί πρώτα από όλα και δεν 

δικαιολογείται να αναµένονται πολύ γρήγορα αποτελέσµατα. Λογικά λοιπόν η 

γυναίκα θα πρέπει να βοηθηθεί να γίνει πρώτα επιχειρηµατίας και µετά να 

κάνει µια επιτυχηµένη επιχείρηση. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε συνεταιρισµούς, 

που στοχεύουν να εκµεταλλευτούν παραδοσιακές δεξιοτεχνίες των γυναικών.  

Σήµερα η αγορά δεν είναι παραδοσιακή κι έχει ανάγκη από σύγχρονα 

προϊόντα και άλλα πράγµατα.  

Συνεταιρισµός στην πράξη σηµαίνει κοινή προσπάθεια και εκεί που το 

κλίµα δεν ευνοεί την κοινή προσπάθεια, αργούν περισσότερο να φανούν τα 

όποια αποτελέσµατα.  

Η γενική γραµµατεία ισότητας έχει την εµπειρία να στηρίξει διάφορες 

πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων στηρίζει τους γυναικείους αγροτουριστικούς 

συνεταιρισµούς των αποµονωµένων και µειονεκτικών περιοχών µε στόχο να 

ενθαρρύνει την αγρότισσα να συµµετέχει στη σύγχρονη, οργανωµένης 

µορφής γεωργική παραγωγή που πρόσφατα προωθείται, για να µη µείνει 

πάλι στο περιθώριο τις οικονοµικής ζωής.  

Η αγρότισσα, µετέχοντας στο συνεταιρισµό, αµείβεται άµεσα για τον 

κόπο της ανάλογα µε την προσφορά της και την συνεταιριστική της µερίδα και 

αποδεσµεύεται από την επικυριαρχία και τη διαχείριση του άνδρα. Μέσα από 

τη συµµετοχή συνειδητοποιεί την θέση της, τη σπουδαιότητά της και το ρόλο 

της στην κοινωνία. 

Παράλληλα όµως παρατηρούνται και µειονεκτήµατα, αφού οι 

περισσότερες αγρότισσες δεν έχουν συµµετάσχει σε οργανωµένες συλλογικές 

προσπάθειες.  

Η οικονοµική τους αδυναµία περιορίζει τις επιλογές για τις 

δραστηριότητες των γυναικείων συνεταιρισµών, τουλάχιστον στην αρχή. Για 

το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί προνοµιακά προγράµµατα επιδότησης και 

χρηµατοδότησης των γυναικείων πρωτοβουλιών από διάφορους φορείς.  
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Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του Ε.Ο.Τ., η γυναίκα συµµετέχοντας στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στο κλάδο του τουρισµού µπορεί ακόµα να 

ξεπεράσει και τον άνδρα, γι αυτό και δηµιουργεί τις ίδιες ευκαιρίες και 

δυνατότητες τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα.  

Από στοιχεία του Ε.Ο.Τ. παρατηρείται µεγάλη δραστηριότητα της 

γυναίκας στα αγροτικά καταλύµατα. Οι γυναίκες αυτών των συνεταιρισµών, 

εκτός από τις αγροτικές και τουριστικές εργασίες, ασχολούνται και µε τη 

διατήρηση ντόπιων παραδοσιακών εργασιών, στις οποίες ο επισκέπτης, 

Έλληνας και ξένος, µπορεί να συµµετέχει σαν µέλος της οικογένειας.  

Αρκετές γυναίκες ασχολούνται σαν τουριστικοί πράκτορες. Οι γυναίκες 

σήµερα λειτουργούν το 20% των γραφείων που ασχολούνται µε τον τουρισµό.  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε.Ο.Τ., ο πρώτος αγροτουριστικός 

συνεταιρισµός στην χώρα µας ιδρύθηκε το 1984 και στο διάστηµα που 

µεσολάβησε έχουν ιδρυθεί άλλοι εννέα, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό 

ότι όλοι τους είναι αποτέλεσµα της γυναικείας πρωτοβουλίας. Οι 

συνεταιρισµοί αυτοί είναι:  

Ο συνεταιρισµός της Χίου που είναι σκορπισµένος στα Μαστιχοχώρια, 

τα Αρµόλια, το Πυργί, τους Ολύµπους και τα Μεστά. Συµµετέχουν 40 

γυναίκες, διαθέτει 44 δωµάτια και 98 κρεβάτια και ο επισκέπτης µπορεί να 

πάρει µέρος στις αγροτικές εργασίες και να παρακολουθήσει το “κέντηµα” της 

µαστίχας.  

Ο γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισµός της Πέτρας Λέσβου, 

βρίσκεται 55 χιλιόµετρα από την Μυτιλήνη και είναι ο πρώτος που 

δηµιουργήθηκε. ∆ιαθέτει 150 δωµάτια µε 265 κρεβάτια, συνεταιριστικό 

εστιατόριο και εκθετήριο µε παραδοσιακά γλυκά, υφαντά, πήλινα και είδη 

λαϊκής τέχνης. 

Στα Αµπελάκια της Λάρισας, που βρίσκονται απέναντι από την κοιλάδα 

των Τεµπών, οι 22 γυναίκες του συνεταιρισµού αναβιώνουν τη βαφή των 

κόκκινων νηµάτων µε το φυσικό ρυζάρι. ∆ιαθέτουν 60 κρεβάτια και 

λειτουργούν αναψυκτήριο που προσφέρει φαγητά της ντόπιας κουζίνας. 
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Στη Μαρώνεια της Ροδόπης, λειτουργεί µικρός συνεταιρισµός 26 

γυναικών. ∆ίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να ζήσει την ιδιαιτερότητα της 

αγροτικής συνήθειας και να δοκιµάσει ντόπια γλυκά, ζυµαρικά και 

µαρµελάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να ξαναζωντανέψει η περιοχή.  

Στην Αράχοβα, σε ύψος 960 µέτρα µε γραφικά τοπία και σπίτια, οι 25 

γυναίκες του συνεταιρισµού δείχνουν την υφαντική τέχνη και τα φηµισµένα 

χαλιά τους. ∆ιαθέτουν 200 κρεβάτια και προσφέρουν ντόπια γνήσια φαγητά, 

κρασί καθώς και το τυρί “Φορµαέλα”.  

Στον Άγιο Γερµανό στις Πρέσπες, οι γυναίκες ξεκίνησαν µε υφαντά το 

1985. Από το 1987 λειτουργούν σε τρία αναπαλαιωµένα παραδοσιακά σπίτια 

ξενώνες, β΄ τάξης, µε δυναµικότητα 10 δωµάτια και 25 κρεβάτια. Η ντόπια 

κουζίνα και το φρέσκο ψάρι είναι εξαιρετικό. Ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί 

από την αλλόκοτη συµφωνία χρωµάτων, µορφών και κελαηδισµών µέσα από 

την πυκνή βλάστηση και τις καλαµιές.  

Επίσης στη Μεγάλη Πρέσπα λειτουργεί στους ψαράδες συνεταιρισµός 

που συµµετέχουν 16 γυναίκες. Προσφέρουν φυσικά και παραδοσιακά φαγητά 

σε απαράµιλλο κλίµα Ελληνικής φιλοξενίας και το σεργιάνι στους σπάνιους 

υδροβιότοπους αποτελεί ανεπανάληπτη εµπειρία.  

Στις Άνω Βολίνες, 38 χιλιόµετρα από την Ζάκυνθο, οι δέκα γυναίκες 

λειτουργούν το συνεταιρισµό µόνο το καλοκαίρι και µαθαίνουν στον επισκέπτη 

το πλέξιµο µε βελονάκι και το παραδοσιακό κέντηµα.  

Στο Γαβαλοχώρι, λίγο έξω από τα Χανιά, οι σαράντα γυναίκες του 

συνεταιρισµού µαθαίνουν στον επισκέπτη πως γίνεται το κοπανέλι, το 

στρογγυλό χειροποίητο µαξιλάρι µε την µεγάλη παράδοση.  

Στη Λεπτοκαριά, 25 χιλιόµετρα από την Κατερίνη, λειτουργεί ο νεότερος 

συνεταιρισµός που απαρτίζεται από 22 γυναίκες. Προσφέρει χορταρικά και 

αρωµατικά φυτά από τη φηµισµένη περιοχή του Ολύµπου.  

Επίσης, χρηµατοδοτήθηκε σαν πρότυπη ενέργεια η ίδρυση του πρώτου 

αγροτικού συνεταιριστικού γραφείου τουρισµού, µε έδρα τη Μυτιλήνη και 

φορέα την ένωση γεωργικών συνεταιρισµών Λέσβου. 
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ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Από τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε πρόσφατο ενηµερωτικό 

φυλλάδιο, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, σχετικά µε την 

ανάπτυξη του αγροτουρισµού στην χώρα µας παρατηρείται ότι: 

 ∆εν υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή της ανάπτυξης της αγροτουριστικής 

δραστηριότητας µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών διαµερισµάτων. Στη 

Θράκη καταλύµατα υπάρχουν στους Νοµούς Ροδόπης και Έβρου ενώ στη 

Μακεδονία µόνο στους Νοµούς Γρεβενών και Καβάλας. Στην Ήπειρο 

υπάρχουν στους Νοµούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης και στη 

Θεσσαλία µόνο στη Λάρισα και Μαγνησία. Στους Νοµούς Εύβοιας, 

Βοιωτίας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας στη Στερεά, ενώ στη 

Πελοπόννησο υπάρχουν µόνο στη Λακωνία, Μεσσηνία και Αρκαδία. Στα 

νησιά του Ιονίου στη Λευκάδα και Κεφαλληνία και στη Κρήτη στους Νοµούς 

Χανίων και Ρεθύµνης, ενώ στα νησιά του Αιγαίου στους Νοµούς Λέσβου, 

Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

 ∆εν υπάρχει, επίσης, οµοιόµορφη διασπορά των καταλυµάτων µέσα στον 

ίδιο νοµό. Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων βρίσκεται σε 

περιοχές κοντά στη θάλασσα, ενώ στους Νοµούς Έβρου, Καβάλας και 

Πειραιά, υπάρχουν µόνο στα νησιά Σαµοθράκη, Θάσος, Κύθηρα και 

Πόρος. 

 Στις ελάχιστες εγκαταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί στην ενδοχώρα, σε 

σχετικά µακρινή απόσταση από την θάλασσα φαίνεται ότι γίνεται 

προσπάθεια εκµετάλλευσης κάποιων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του 

τόπου όπως φυσικές οµορφιές, κλίµα, ιστορία, παράδοση, τέχνη και 

προϊόντα. Για παράδειγµα στην Αρκαδία, η Βυτίνα µε το γνωστό 

ελατόδασος και η ∆ηµητσάνα µε τους ιστορικούς µύλους κατασκευής 

µαύρης µπαρούτης, στο Νοµό Ιωαννίνων, το Πάπιγκο µε την άγρια 

οµορφιά του και το Μέτσοβο µε την ιστορία και τα παραδοσιακά 

χειροποίητα προϊόντα. 

 Ο αγροτουρισµός προϋποθέτει και αναπτύσσεται παράλληλα µε τον 

γενικότερο τουρισµό. 
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 Το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων είναι µεταξύ 2 και 6 επιπλωµένων 

δωµατίων µε λουτρό και αριθµό κρεβατιών από 4 µέχρι 15 Τα συνήθη 

µεγέθη είναι 4 µε 5 δωµάτια και 8 µε 12 κρεβάτια. Η επιλογή του µεγέθους 

κύρια επηρεάζεται από τις δυνατότητες και προοπτικές κάθε περιοχής. Οι 

χώροι συνήθως βρίσκονται σε διαφορετικό οίκηµα από εκείνο της κατοικίας 

του αγρότη ή σε διαφορετικό ξεχωριστό όροφο στο ίδιο κτίριο. 

 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ύπνος, ύπνος και πρωινό, ή 

συνδυασµός ύπνου, πρωινού και γεύµατος µε συµφωνία. Σε µερικές 

περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα να ετοιµάσει ο επισκέπτης το πρωινό 

είτε µε την χρησιµοποίηση της κοινής κουζίνας, είτε σε µικρό ηλεκτρικό 

φούρνο που έχει τοποθετηθεί µέσα στο δωµάτιο ή το µικρό διαµέρισµα. 

 Έχει προτιµηθεί η µορφή των µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων µε 

τυπικό ιδιοκτήτη τον σύζυγο και οι υπηρεσίες καλύπτονται από τα µέλη της 

οικογένειας. Παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί και αγροτουριστικοί 

συνεταιρισµοί, που εκµεταλλεύονται κάτι πασίγνωστο (προϊόν - µνηµείο 

φύσης - παράδοση) όπως στη Χίο, στις Πρέσπες, στα Ζαγοροχώρια και 

αλλού. 

 ∆εν παρατηρείται ότι υπάρχει υποκατάσταση της φιλοξενίας µε αντάλλαγµα 

την παροχή κάποιων εργασιών από την πλευρά του τουρίστα ενώ 

παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν και να συµµετέχουν στην 

εκτέλεση κάποιας ενδιαφέρουσας γεωργικής εργασίας. 

 Συχνά αγοράζονται τοπικά γεωργικά προϊόντα, όχι µόνο για κατανάλωση 

στη διάρκεια των διακοπών, όπως ελιές, τουρσί, τυρί, κρασί, γλυκά, µέλι, 

ζυµαρικά κ.α, αλλά και για το σπίτι και τους φίλους. 

 Αγοράζονται, επίσης, για τους ίδιους αλλά και για δώρα είδη λαϊκής τέχνης 

υφαντά, πλεκτά, πήλινα, ξύλινα και µεταλλικά αντικείµενα. 

 Η λειτουργία της επιχείρησης γίνεται παράλληλα και είναι συµπληρωµατική 

της κύριας γεωργικής απασχόλησης. 
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 Οι τιµές είναι λογικές, καθορίζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΕΟΤ και 

χορηγούνται υποχρεωτικά θεωρηµένες αποδείξεις. Παράλληλα υπόκεινται 

στον έλεγχο των υγειονοµικών αρχών και της τουριστικής αστυνοµίας. 

 Η ζήτηση των καταλυµάτων παρουσιάζει µία αξιόλογη εποχική 

διακύµανση. 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως είναι γνωστό, συνεπάγεται 

αβεβαιότητα, ανάληψη κινδύνων και πιθανότητα δηµιουργίας κερδών και 

ζηµιών. Το µέγεθος της τουριστικής κίνησης παρουσιάζει συχνά σηµαντικές κι 

απρόβλεπτες διακυµάνσεις, εξαρτάται και επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από 

µια ποικιλία παραγόντων. 

Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα αγροτουριστικών 

δηµιουργεί όχι µόνο οφέλη αλλά και προβλήµατα και δυσµενείς επιπτώσεις 

στην οικογένεια και το χώρο. Η γεωργική δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει 

εξαντλητικές απαιτήσεις και πολλούς προβληµατισµούς, ώστε να 

διευκολύνεται η λειτουργία του εξεταζόµενου σχεδίου. 

Παράλληλα µε τον αρχικό προβληµατισµό (για τα κίνητρα, τις 

επιθυµίες, τους ατοµικούς και οικογενειακούς στόχους) και την αρχική 

εκτίµηση - αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των µέσων που υπάρχουν, 

πρέπει να γίνει ουσιαστική µελέτη και αξιολόγηση όλων των πιθανών 

δυσκολιών, προβληµάτων και συνεπειών, που θα δηµιουργηθούν από το 

εξεταζόµενο σχέδιο επένδυσης. 

Ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες προθέσεις, το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον και οι καταστάσεις συνεχώς µεταβάλλονται. Η µεταβολή αυτή 

δηµιουργεί ευνοϊκές και δυσµενείς επιπτώσεις, που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στη φάση της αξιολόγησης και της λήψης απόφασης. 

Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες, όπως φαίνεται και στη σχετική έρευνα, 

µπορεί να έχουν σχέση µε τα άτοµα που απασχολούνται, µε τις επιπτώσεις 

στην αγροτική δραστηριότητα και τις αντιδράσεις του έξω κόσµου. 

-Προσωπικοί κίνδυνοι που δηµιουργούνται από: 
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 Το χάσιµο της προσωπικότητας. 

 Τη µεταστροφή στα προσωπικά οράµατα και τις επιθυµίες. 

 Την οικογενειακή πίεση και τα συζυγικά προβλήµατα. 

 Την αδυναµία αντιµετώπισης της ενοχλητικής εισχώρησης των 

φιλοξενούµενων σε προσωπικούς χώρους. 

 Το αυξηµένο άγχος. 

 Την έλλειψη επαφής µε τα παιδιά εξαιτίας των απαιτήσεων της εργασίας. 

 Τη χειροτέρεψη των σχέσεων στην τοπική κοινωνία, όταν δηµιουργούνται 

προβλήµατα από τη δραστηριότητα. 

-Επιπτώσεις στην αγροτική δραστηριότητα που έχουν σχέση µε: 

 Τη µείωση των εσόδων από τη λειτουργία της κύριας γεωργικής 

δραστηριότητας. 

 Τις αλλαγές στο συγκεκριµένο χαρακτήρα της περιουσίας και στην 

εµφάνιση-εικόνα. 

 Την αύξηση του κόστους εκµετάλλευσης του αγροκτήµατος που οφείλεται 

στην υποχρέωση ικανοποίησης του επισκέπτη. 

 Τη διαµάχη όσον αφορά την κατανοµή της εργασίας. 

 Τους κανόνες ασφάλειας. 

-∆υσκολίες µε τον έξω κόσµο που έχουν σχέση µε: 

 Τις διαθέσεις των γειτόνων. 

 Της απόρριψης της δραστηριότητας από ένα αντίθετο περιβάλλον. 

 Τις επιδράσεις στην τοπική υποδοµή. 

 Την αναστάτωση στην τοπική κουλτούρα και οικονοµία λόγω της εισροής 

νέων ανθρώπων και αγοραστικής δύναµης. 

 Τον ανταγωνισµό µε άλλες τουριστικές δραστηριότητες. 
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 Τις αρνητικές επιπτώσεις των ιδεών των τοπικών φορέων, όταν αυτές είναι 

διαµετρικά αντίθετες µε τη δραστηριότητα αυτή. 

Πρέπει όµως να επισηµανθεί, ότι γίνεται συχνά πρόχειρη ανάλυση των 

προσωπικών και οικογενειακών προβληµάτων µε αποτέλεσµα να 

υποβαθµίζονται ή και να αγνοούνται τα πραγµατικά προβλήµατα και οι 

δυσκολίες επίλυσής τους. Παρουσιάζεται, δηλαδή, το φαινόµενο να γίνεται 

εσφαλµένη επιλογή και να επιδιώκεται η αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων 

µε τη δηµιουργία και συµµετοχή σε αγροτουριστικές δραστηριότητες που 

έχουν δυνατότητες δηµιουργίας µικρών συµπληρωµατικών εισοδηµάτων. Η 

εσφαλµένη επιλογή οδηγεί στην αποτυχία και την απόγνωση όλων των µελών 

της οικογένειας. 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Σε κάθε σχέδιο επένδυσης ή µορφή επιχείρησης, που η φιλοσοφία του 

marketing πρέπει να γίνει βίωµα, βασική προϋπόθεση αποτελεσµατικής 

λειτουργίας είναι οι αποφάσεις που λαµβάνονται να στηρίζονται σε όσο το 

δυνατό ασφαλείς πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες απαιτείται να έχουν συλλεγεί σωστά, να έχουν 

καταταγεί ανάλογα µε τις προβλεπόµενες ανάγκες πληροφόρησης και να 

έχουν κατάλληλα επεξεργαστεί ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποδοτικά από τα στελέχη της επιχείρησης. 

Η οικονοµική και τεχνική ανάλυση κάθε σχεδίου επένδυσης ξεκινά µε 

την εκτίµηση της ζήτησης του προϊόντος και της υπηρεσίας που γίνεται µε την 

έρευνα της αγοράς. 

Βασικός αντικειµενικός στόχος της έρευνας αγοράς είναι να 

εξακριβώσει µε επαρκή θεµελίωση και δικαιολόγηση την αποτελεσµατική 

ζήτηση του προϊόντος και της υπηρεσίας που θα παραχθεί και προσφερθεί 

από το σχέδιο επένδυσης. 

Ο όρος αποτελεσµατική ζήτηση, που είναι η πραγµατική κατανάλωση, 

περιλαµβάνει το σύνολο της ποσότητας ενός προϊόντος και υπηρεσίας που 

αγοράζεται σε δεδοµένη τιµή σε µια ορισµένη αγορά και σε δεδοµένη 

περίοδο, από τους καταναλωτές - αγοραστές. Η αγορά ορίζεται σαν το 
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σύνολο ενός υφιστάµενου και δυνητικού αριθµού καταναλωτών και 

αγοραστών ενός προϊόντος σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή µε δεδοµένες 

συνθήκες κρατικής πολιτικής και ευρύτερης οικονοµικής και κοινωνικής 

συγκυρίας. 

Μια ολοκληρωµένη έρευνα και ανάλυση αγοράς πρέπει να 

περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

 Ορισµό των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του προϊόντος. 

 Επακριβή ορισµό της γεωγραφικής περιοχής που θα γίνει η έρευνα. 

 Μεγέθη και σύνθεση της ζήτησης, ιστορική τάση. 

 Τελικοί καταναλωτές - χρήστες. 

 Οµάδες καταναλωτών µε βάση το εισόδηµα, την ηλικία, το φύλλο, το 

µορφωτικό επίπεδο, τις προτιµήσεις κ.α. 

 Η κατάσταση της προσφοράς του προϊόντος και οι συνθήκες ανταγωνισµού 

σε τιµή, ποιότητα, εξυπηρέτηση. 

 Εκτίµηση - πρόβλεψη της ζήτησης του προϊόντος για ένα λογικό χρονικό 

διάστηµα και των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

 Εκτίµηση του ποσοστού συµµετοχής στην αγορά του προϊόντος του 

προτεινόµενου σχεδίου επένδυσης σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα 

προώθησης, προβολής και διαφήµισης του προϊόντος.  

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η µελέτη εφικτότητας θα πρέπει να προσδιορίσει, µε επαρκή 

θεµελίωση µέσα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, την ακριβή τοποθεσία 

που θεωρείται η περισσότερο κατάλληλη για την εγκατάσταση του σχεδίου 

επένδυσης. 

Το πρόβληµα επιλογής της κατάλληλης τοποθεσίας είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα, γιατί έχει καθοριστικές επιπτώσεις στην οικονοµική ευστάθεια 

του σχεδίου επένδυσης αλλά και συνέπειες στο φυσικό και ανθρώπινο 

περιβάλλον. Η επιλογή αυτή εξωτερικεύει το σχέδιο επένδυσης µε την έννοια 

ότι το πρόβληµα επιλογής του τόπου αφορά πλέον και άλλους παράγοντες 
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όπως οι κάτοικοι της περιοχής, οι φορείς χρήσης κοινών πόρων, οι άλλες 

εγκαταστηµένες µονάδες, ο βαθµός αξιοποίησης των συντελεστών 

παραγωγής της περιοχής κ.λ.π. 

Η σωστή επιλογή προϋποθέτει τη συγκριτική ανάλυση όλων των 

ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών των εναλλακτικών τοποθεσιών και 

αποτελεί ένα πολυσύνθετο θέµα.  

Για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης απαιτείται και η σύνταξη 

περιβαλλοντικής µελέτης που αξιολογεί τις επιπτώσεις του σχεδίου 

επένδυσης στο περιβάλλον όπως: 

 Το έδαφος. 

 Τον πληθυσµό και τον τρόπο ζωής. 

 Την υποδοµή και τους οικισµούς. 

 Το πολιτιστικό περιβάλλον. 

 Την οικολογία και τα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήµατα. 

 Τις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. 

 Τα τρόφιµα και πρώτες ύλες. 

 Την κοινωνική και δηµόσια ζωή. 

 Την µελλοντική προοπτική ανάπτυξης του τόπου. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ   
Η αξιολόγηση της επένδυσης γίνεται: 

 Από την άποψη της επιχείρησης και του επενδυτικού φορέα και ενδιαφέρει 

η ιδιωτική αποδοτικότητα, αν δηλαδή η επένδυση είναι κερδοφόρα. 

Εξετάζεται το χρηµατικό κέρδος που επιφέρει η επένδυση στον 

επιχειρηµατία για τα κεφάλαια που διέθεσε και την πρωτοβουλία που 

ανέλαβε. 

 Από την ευρύτερη άποψη της οικονοµίας της περιοχής και του κοινωνικού 

συνόλου και αναφέρεται στην οικονοµική και κοινωνική αποδοτικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Η ευρύτερη περιοχή του νοµού των Σερρών έχει κατοικηθεί από τους 

προϊστορικούς χρόνους, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία πολλών 

παλαιολιθικών και νεολιθικών οικισµών που έχει ανακαλύψει η αρχαιολογική 

σκαπάνη σε όλη την έκταση του νοµού.  

Υπήρξε πυκνοκατοικηµένη περιοχή µε πολλές αρχαίες πόλεις, όπως η Σίντια, 

Ηράκλεια, Βισαλτία, Αµφίπολη, Ορέσκεια, Ευκαρπία, Βέργη, Μύρκινος, 

∆ραβίσκος, Γάζωρος, Σκοτούσα  και άλλες, όπως αναφέρει ο γεωγράφος της 

αρχαιότητας Στράβων. 

Η αρχαία Σίρρις, η σηµερινή πόλη των Σερρών, κτίστηκε τον 12 π.Χ 

αιώνα και είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Μακεδονίας. Ήταν πολύ καλά 

οχυρωµένη µε τείχη και ακρόπολη, όπως όλες οι φηµισµένες πόλεις της 

αρχαιότητας, ενώ σήµερα σώζονται τµήµατα τειχών από όλες τις εποχές. 

Ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφών, ο Ρωµαίος Τίτος Λίβιος και 

όλοι οι ιστορικοί της Βυζαντινής και της νεώτερης εποχής αναφέρονται και 

στην ιστορία της περιοχής των Σερρών. 

Κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου, οι κάτοικοι της 

περιοχής συµµάχησαν µε τους Αθηναίους κατά των Σπαρτιατών και έστειλαν 

από της Σέρρες µισθοφορικό στρατό, που όµως δεν πρόλαβε τη µάχη της 

Αµφίπολης. 

Το 357 π.Χ. κατέλαβε την περιοχή των Σερρών ο Βασιλιάς Φίλιππος 

και µε τα έσοδα που απέκτησε από τα πλούσια χρυσωρυχεία που βρήκε στο 

Παγγαίο προετοίµασε οικονοµικά την εκστρατεία των Μακεδόνων στην Ασία 

κατά των Περσών. 

Το 333 π.Χ. ο Μ. Αλέξανδρος συγκέντρωσε το στράτευµα και το στόλο 

του στις εκβολές του Στρυµόνα και επιστράτευσε από την περιοχή τους 
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γενναίους Παίονες και Αγριάνες, που αναδείχθηκαν σε όλες τις µάχες της 

εκστρατείας κατά των Περσών. 

Στη Ρωµαϊκή εποχή οι κάτοικοι της περιοχής αντιτάχθηκαν στους 

Ρωµαίους κατακτητές σε αλλεπάλληλες και πολύνεκρες µάχες που έδωσαν 

στη πεδιάδα του Στρυµόνα, αλλά τελικά υποτάχθηκαν και εντάχθηκαν στη 

πρώτη διοικητική περιφέρεια των Μακεδόνων µε πρωτεύουσα την Αµφίπολη. 

Πολλές ενεπίγραφες πλάκες, που φυλάγονται στο µουσείο των 

Σερρών, φανερώνουν, ότι η περιοχή µε µεγαλύτερη πόλη της Σέρρες ήταν 

πολύ καλά οργανωµένη, µε βουλή που συνεδρίαζε τακτικά, µε αγορανοµία και 

στάδιο, όπου διοργανώνονταν περιφερειακοί αγώνες. 

Στη Βυζαντινή εποχή, η περιοχή των Σερρών ήταν το κέντρο του 

ενδιαφέροντος των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, γιατί ήταν το ορµητήριο των 

εκστρατειών τους εναντίον διάφορων επιδροµέων και είχε µεγάλη οικονοµική 

ανάπτυξη. 

Η περιοχή, εξαιτίας της σπουδαίας γεωγραφικής και στρατηγικής της 

θέσης προκάλεσε και προσείλκυσε το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των 

δυνατών κάθε εποχής. Υπέστη σοβαρές επιδροµές, λεηλατήσεις και 

καταστροφές, πάντοτε όµως είχε την δυνατότητα να αναγεννηθεί και υπήρξε 

ταυτόχρονα σπουδαίος προµαχώνας και κυµατοθραύστης των διαφόρων 

επιδροµών από τους αρχαίους χρόνους µέχρι και τον τελευταίο παγκόσµιο 

πόλεµο. Οι Φράγκοι άφησαν και αυτοί τα σηµάδια τους. Στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας η περιοχή συµµετείχε σε όλες σχεδόν τις επαναστάσεις. Ο 

επικεφαλής της Μακεδονικής εξέγερσης στην διάρκεια της επανάστασης του 

1821, ο Εµµανουήλ Παππάς, κατάγονταν από το οµώνυµο χωριό, που 

βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σερρών. 

Στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα, το Ελληνικό προξενείο των 

Σερρών πρωτοστάτησε σε όλη την ανατολική Μακεδονία και κράτησε υψηλά 

το φρόνηµα των κατοίκων της περιοχής. Τέλος στο δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο, η περιοχή και ειδικότερα η περιοχή των οχυρών των Βουλγαρικών 

συνόρων Ρούπελ, Ιστίµπεη και άλλων, αποτέλεσαν το πεδίο της πρώτης 

Γερµανικής ήττας. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  
Ο νοµός Σερρών είναι ένας από τους επτά νοµούς της κεντρικής 

Μακεδονίας, µε βάση την τελευταία διαίρεση σε διοικητικές περιφέρειες, 

καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της ανατολικής Μακεδονίας και καλύπτει το 

χώρο από τα Βουλγαρικά σύνορα µέχρι τις εκβολές του ποταµού Στρυµόνα. 

Περικλείεται ανατολικά από τις οροσειρές του Παγγαίου, Ορβήλου και 

Μενοικίου όρους και από βόρεια και δυτικά από τις οροσειρές Κερκίνης 

Βερτίσκου και Κερδυλλίων. 

Η έκταση του νοµού ανέρχεται σε 4.000 περίπου τετραγωνικά 

χιλιόµετρα και αντιπροσωπεύει το 3% της έκτασης της χώρας. Θεωρείται 

πεδινός νοµός αφού το 48% είναι πεδιάδα, το 34,5% είναι ηµιορεινή περιοχή, 

ενώ µόνο το 17,5% αποτελούν οι ορεινές εκτάσεις. 

Ο νοµός συνδέεται οδικά και σιδηροδροµικά µε την Θεσσαλονίκη, 

αποτελεί τον πρώτο ενδιάµεσο σταθµό προς την ανατολική Μακεδονία και την 

Θράκη και είναι η µοναδική οδική και σιδηροδροµική έξοδος για την 

Βουλγαρία και τις άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Η θέση του νοµού 

σε σχέση µε το λειτουργικό άξονα ανάπτυξης Πάτρα-Αθήνα-Λάρισα-

Θέσσαλονίκη-Καβάλα-Κοµoτηνή-Αλεξανδρούπολη, µπορεί να χαρακτηριστεί 

στρατηγικής σηµασίας όσο αναφορά τις µεταφορές αλλά και την αξιόλογη 

γεωργική και βιοµηχανική παραγωγή του.  

Χρήσεις γης  

Η έκταση του νοµού ανάλογα µε την χρήση της κατανέµεται όπως 

παρακάτω:  

Γεωργική γη  1.628.000 στρ.   ή ποσοστό 41% 

Βοσκές  1.133.000 στρ.         “       28,5% 

∆άση   820.000 στρ.            “   20,7% 

Άγονες εκτάσεις 52.000 στρ.              “   1,3%  

∆ρόµοι- οικισµοί 167.000 στρ.            “   4,2% 

Λίµνες-ποτάµια   70.000 στρ.            “    4,3%  

Οι κυριότερες καλλιέργειες και η έκταση που καταλαµβάνουν είναι: 
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Σιτηρά  770.000  στρ. 

Καλαµπόκι  258.000    “ 

Μηδική  147.500    “ 

Ζαχαρότευτλα 43.580      “ 

Βαµβάκι  75.000      “ 

Καπνός  103.000    “ 

Ρύζι   56.000      “ 

Κηπευτικά  40.000      “ 

Βιοµ. Τοµάτα  25.000     “ 

 

∆ιοικητική δοµή και διάρθρωση 
Ο νοµός Σερρών αποτελείται από τέσσερις επαρχίες,  Σερρών- Σιντικής 

-Βισαλτίας -Φυλλίδας, έχει έξι δήµους, Σερρών -Σιδηροκάστρου-Νέας Ζίχνης-

Νιγρίτας- Ροδολίβους-Ηράκλειας, επίσης υπάρχουν 144 κοινότητες, ενώ οι 

οικισµοί ανέρχονται σε 194.   

Ειδικότερα, η επαρχία Φυλλίδος έχει χωριστεί στις παρακάτω 

γεωγραφικές περιοχές-ενότητες : 

Αποτελείται από τις κοινότητες : Αγριανής, ∆ήµητρας, Μεσοράχης, Σκοπιάς, 

Σφελινού και το ∆ήµο της Νέας Ζίχνης  

Αποτελείται από τις κοινότητες : Αναστασίας, Γάζωρου, ∆αφνουδίου, Αγίου 

Χριστοφόρου, Θολού και Νέας Πέτρας  

Αποτελείται από τις κοινότητες :Πεθελινού και Τούµπας.   

Αποτελείται από τις κοινότητες : Αγιοχωρίου και Αλιστράτης.   

Αποτελείται από τις κοινότητες : Λευκοθέας, Μανδηλίου και Σταθµού 

Αγγίστας. 

Αποτελείται από τις κοινότητες : ∆ραβήσκου, Μαυρολόφου, Μυρκίνου και 

Μυρκίνης  
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Αποτελείται από τις κοινότητες: Ηλιοκώµης, Κορµίστης, Νέας Μπάφρας και 

Συµβολής.   

Αποτελείται από τις κοινότητες: Κρηνίδος και Πρώτης.   

Αποτελείται από τις κοινότητες: Αγγίστης, ∆οµίρου, Μικρού Σουλίου και 

Ροδολίβος. 

Αποτελείται από τις κοινότητες: Αµφίπολης, Μεσολακκιάς και Παλαιοκώµης. 

Αναπτυξιακοί Σύνδεσµοι 
-Λευκοθέας-Μανδηλίου 

-Μεσοράχης-Σφελινού-Ν. Ζίχνης 

-Αγίου Χριστοφόρου-Θολού Ν. Πέτρας 

-Μαυρολόφου-Μυρκίνου 

-Σύνδεσµος των κοινοτήτων Παγγαίου 

Πληθυσµός 
Ο πληθυσµός σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 1991 είναι 193.000 

άτοµα περίπου και κατανέµεται κατά επαρχία:  

Επαρχία Σερρών 102.000  

Επαρχία Βίσαλτίας 28.000 

Επαρχία Σιντικής 35.000 

Επαρχία Φυλλίδας 28.400 

Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός φθάνει τις 90.000, ενώ το εργατικό 

δυναµικό είναι περίπου 33.000 και κατανέµεται κατά περιοχή:  

Σέρρες   23.750 

Βισαλτία   3.480 

Σιδηροκάστρου  3.600 

Φυλλίδας   1.980 

Ηράκλειας   1.252 
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Επίσης κατανέµεται σε αστικό, ηµιαστικό και αγροτικό πληθυσµό µε 

αντίστοιχα ποσοστά 24,5%, 19,5% και 56%.    

Απασχόληση 
Οι κυριότεροι κλάδοι απασχόλησης των µισθωτών, ανάλογα µε την  

οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεύθυνσης 

επιθεώρησης εργασίας του νοµού Σερρών είναι: 

α) Οικοδοµές και έργα οδοποιίας    άτοµα 2.850 

β) Ξυλουργία-επιπλοποιία         “ 1.790 

γ) Χονδρικό-λιανικό εµπόριο        “ 2.500 

δ) Επεξεργασία καπνού         “    110 

ε) Ιµατισµός-ταπητουργεία         “ 2.750 

ζ) Τράπεζες-∆ΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ     “ 2.785 

η) Γεωργία-∆ασοπονία-Αλιεία        “ 2.500 

θ) Λατοµεία -Μάρµαρα-Κεραµοποιία       “    670 

ι) Βιοµηχανία -Βιοτεχνία τροφίµων και ποτών 

 ( ζαχαρουργείο, Τοµατοπολτού, Κυλινδρόµυλοι, κ.λ.π. )   

            “ 4780 

κ) Κυβερνητικές υπηρεσίες  ( ∆ηµόσιο - ΟΤΑ- ΝΠ∆∆)     “ 2800 

λ) Κοινωνικές υπηρεσίες  

 ( Νοσοκοµείο - Κλινικές - Ιατρεία )       “   400 

µ) Γραφεία-ασφάλειες         “   252  

ν) Στις µεταφορές          “ 1110 

ξ) Εστιατόρια Ξενοδοχεία         “ 1600 

ο) Ηλεκτροτεχνουργεία-Συνεργεία αυτοκινήτων-Μηχανουργεία-Κατασκευή 

Μετ. Προϊόντων κ.λ.π.         “ 2000 

π) Τυπογραφεία- Εφηµερίδες        “   150 

ρ) Φορτοεκφορτωτές         “   120 
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Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ίδιας 

απογραφής, κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ασχολείται: 

• Στο πρωτογενή τοµέα, ευρύτερα, µε ποσοστό 58,5%.  

• Στο δευτερογενή τοµέα 17,5 %. 

• Στο τριτογενή τοµέα 24,5%, περίπου. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  
Η λεκάνη των Σερρών έχει έκταση 3.350 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και 

µαζί µε τις λεκάνες της ∆ράµας και τη λεκάνη του κάτω Νευροκοπίου 

αποτελούν την υδρογεωλογική λεκάνη του Στρυµόνα. Η µορφολογία της 

ποικίλει και γενικά χαρακτηρίζεται από έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο στην 

περιφέρεια της πεδιάδας, λόγω του µεγάλου υψόµετρου των ορεινών όγκων 

που την περιβάλουν, (Μπέλες  ύψος 2301 µ., Παγγαίο ύψος 1956µ., Μενοίκιο 

ύψος 1963µ. κ.α.) ∆ιαρρέετε από τον ποταµό Στρυµόνα που φτάνει στην 

Ελλάδα από την Βουλγαρία και εκβάλλει στο στρυµονικό κόλπο. Κατά την 

διαδροµή του δέχεται όλη την επιφανειακή απορροή της λεκάνης των Σερρών 

και την αποστράγγιση των λεκανών ∆ράµας-κάτω Νευροκοπίου από τον 

ποταµό Αγγίτη, στο νοτιοανατολικό τµήµα του νοµού που είναι ο κυριότερος 

παραπόταµος του Στρυµόνα στον Ελλαδικό χώρο. Τα δυο ποτάµια 

αποτελούν σηµαντική πηγή πλούτου. 

ΝΕΡΟ 
Η λεκάνη έχει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, λόγω της τροφοδοσίας των 

υδροφοριών που αναπτύσσονται στις προσχώσεις, από τις βροχοπτώσεις, τις 

διηθήσεις των επιφανειακών νερών των χειµάρρων και ποταµών της λεκάνης 

και τις υπόγειες µετεγγίσεις των νερών των µαρµάρων.  

Υπάρχουν µεγάλες παροχές νερού στις αβαθείς γεωτρήσεις 10 έως 80 

κυβικά την ώρα αλλά µεγαλύτερης δυναµικότητας παροχών είναι οι 

υδροφορίες των βαθύτερων οριζόντων, οι οποίες βρίσκονται συνήθως υπό 

πίεση. Από αυτές αξιοποιούνται µικρές µόνο ποσότητες για ύδρευση και 

άρδευση.  
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Απαιτείται όµως να εκτελεστούν νέα υδροµαστευτικά έργα, ιδιαίτερα 

στην περιοχή της Φυλλίδας, που θα αυξήσουν τις διαθέσιµες ποσότητες 

νερού, αλλά και να ληφθούν τα απαραίτητα εκείνα µέτρα για να διαφυλακτεί η 

καλή ποιότητά του. 

Στην περιοχή αναβλύζουν αρκετές πηγές, σε διάφορα επίπεδα και 

υψόµετρα µε κυριότερες τις πηγές του Αγίου Ιωάννη. 

Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στην πεδιάδα είναι περίπου 550ml, ενώ οι 

τιµές βροχής στους γύρω ορεινούς όγκους είναι µεγαλύτερες. Οι αυξοµειώσεις 

των βροχοπτώσεων είναι της τάξης των 30% εως 35%. Η µέση παροχή του 

Στρυµόνα είναι 12 κυβικά µέτρα το δευτερόλεπτο. 

Το νερό, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την διατήρηση κάθε µορφή 

ζωής στη γη, κατέχει µια ξεχωριστή θέση στις ανθρώπινες κοινωνίες. 

Αποτελεί ένα φυσικό πόρο µε έντονη µεταβλητότητα στην παρουσία του στην 

φύση, τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Η ύπαρξη του αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας και έχει 

πρωταρχική σηµασία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση κάθε 

αναπτυξιακού έργου. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενικά µια αλµατώδης αύξηση στη 

κατανάλωση νερού, τόσο για ύδρευση όσο για άρδευση και βιοµηχανία. Το 

παραπάνω σε συνδυασµό µε την ενδεχόµενη παρατήρηση του φαινοµένου 

της ξηρασίας, δείχνουν την ανάγκη για την ορθολογική διαχείριση και 

παράλληλα το σωστό προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων 

εκµετάλλευσης. 

Η ραδιενέργεια των υπογείων υδάτων µπορεί να αποτελεί 

πλουτοπαραγωγικό πόρο. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ραδιούχες 

ιαµατικές πηγές. Υπάρχουν επίσης περιοχές µε αξιόλογα γεωθερµικά 

χαρακτηριστικά όπως στα θερµά Βισαλτίας, στο Σιδηρόκαστρο, στην 

Ηράκλεια και αλλού. 

ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ 
 Στο νοµό Σερρών υπάρχει πλήθος µικρών και µεγάλων αρδευτικών 

έργων. Πρόκειται για έργα που τις περισσότερες φορές είναι πρόχειρα, 
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ηµιτελή ή ατελή. Τα 2/3 των αρδευόµενων εκτάσεων ανήκουν στην 

αρµοδιότητα των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ) ενώ τα 

υπόλοιπα είναι έργα των ΟΤΑ και ιδιωτών. 

 Τα µικρά έργα που χρηµατοδοτούνται από το Νοµαρχιακό πρόγραµµα 

δηµοσίων επενδύσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Εκείνα που βρίσκονται έξω από τα συµβατικά όρια της πεδιάδας, 

υψοµετρική καµπύλη +100  

 Εκείνα που βρίσκονται µέσα στα όρια και έχουν προσωρινό χαρακτήρα 

αφού προβλέπεται να υπερκαλυφθούν από την κατασκευή µεγάλων 

έργων. Η προσωρινότητα αυτή καλύπτει συνήθως 20-30 χρόνια δηλαδή 

όση είναι και η οικονοµική ζωή των µικρών έργων. 

 Τα µεγάλα αρδευτικά έργα κατασκευάζονται από τα Υπουργεία 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και Γεωργίας και στοχεύουν να καλύψουν όλη τη συµβατική 

έκταση της πεδιάδας, περίπου 1.000.000 στρέµµατα. 

 Στον τωρινό προγραµµατισµό των έργων δίνεται προτεραιότητα στη 

βελτίωση, συντήρηση και στην ανακατασκευή ηµιτελών και πρόχειρων 

εγγειοβελτιωτικών έργων µέσα στα συµβατικά όρια της πεδιάδας. 

 Απαιτείται η συνέχιση και αποπεράτωση της υδροδότησης του 5ου 

δικτύου Φυλλίδας από το Στρυµόνα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί 

ουσιαστικά το πρόβληµα λειψυδρίας της περιοχής αυτής. 

 Να κατασκευαστεί το 5ο αρδευτικό δίκτυο, κεντρικό και δυτικό τµήµα. Η 

περιοχή αρδεύεται σήµερα από πρόχειρο δίκτυο. Επίσης, να κατασκευαστούν 

τα δίκτυα Καιναρτζά-Μυρκίνου-Παλαιοκώµης και του Πεθελινού-Γάζωρου. 

Σηµαντική πηγή υδροδότησης της περιοχής αποτελεί ο ποταµός Αγγίτης, µε 

µέση παροχή 4 κυβικά µέτρα το δευτερόλεπτο, από τον οποίο υδροδοτείται το 

αρδευτικό του ΤΟΕΒ ∆ήµητρας που καλύπτει έκταση 35.000 στρέµµατα. 

 Ουσιαστικά στην περιοχή δεν υπάρχουν µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. 

Σε αυτά περιλαµβάνεται και η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στο πρόγραµµα του 

αγροτικού εξηλεκτρισµού που συνιστά τη συµβολή του κράτους στην 

ολοκλήρωση ιδιωτικών επενδύσεων σε µικρά αρδευτικά έργα και άλλες 

γεωργικές εγκαταστάσεις.  
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 Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα λεγόµενα παράλληλα έργα σε 

περιοχές που εκτελούνται εκούσιοι αναδασµοί.  

 Έχει υποτιµηθεί η σηµασία των έργων αυτών γιατί αποτελούν κύρια 

την µοναδική επιλογή για άρδευση της γεωργικής γης που βρίσκεται 

ψηλότερα από την υψοµετρική καµπύλη +100 αλλά και γιατί αποτελούν 

προσωρινή λύση σε ορισµένα τµήµατα της πεδιάδας. 

∆ΑΣΗ 
Στο νοµό Σερρών υπάρχουν 676.000 στρέµµατα δάσους, 547.000 

στρέµµατα µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και 808.000 στρέµµατα δασικά 

βοσκοτόπια, µε συνολικό ποσοστό δασικών εκτάσεων 52%. Τα κωνοφόρα 

καλύπτουν 482.000 στρέµµατα και τα πλατύφυλλα, οξιά, δρυς, καστανιά 

κ.λ.π. καλύπτουν έκταση 652.500 στρέµµατα.  

Όµως το πλήθος των δασοκοµικών εργασιών από την υλοτοµία µέχρι τη 

διευθέτηση των χειµάρρων είναι, σαν ποσοστό απασχόλησης στον 

πρωτογενή τοµέα χαµηλή. Στη δασοκοµία ασχολούνται 1.610 άτοµα, µε 

ποσοστό απασχόλησης σε σχέση µε τους απασχολούµενους στο πρωτογενή 

τοµέα 3,01%.  

Στη µεταποίηση των δασικών προϊόντων απασχολούνται 900 άτοµα, σε 

σύνολο απασχολουµένων στη µεταποίηση 8.274 άτοµα και ποσοστό 10,88%. 

Όλα τα δάση του νοµού, καθορίζουν την περίµετρό του και 

ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην υδρονοµική προστασία της εύφορης 

πεδιάδας. 68 ενεργοί χείµαρροι διαβλακώνουν το ανάγλυφο των γεωλογικών 

εξάρσεων και αποτελούν τον σηµαντικότερο οικονοµικό ρυθµιστή της 

απόδοσης των αρδευτικών και αντιπληµµυρικών έργων  και της γεωργικής 

παραγωγής.  

Τα υψηλά παραγωγικά δάση αποτελούν τα 10 δασικά συµπλέγµατα: 

Κερκίνης (Μπέλες), Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου, Κρουσίων Σιδηροκάστρου, 

Λαιλιά-Ορεινής Ξηροτόπου-Ελαιώνα, Παγγαίου, Κερδυλλίων, Βερτίσκου.  

Υπάρχουν και οι λευκώνες που βρίσκονται κατά µήκος, κύρια του 

ποταµού Στρυµόνα. Τα δάση εξαπλώνονται σε περιοχές µε µεγάλες κλίσεις, 

σε εδάφη χαλαρά και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά, ενώ κλιµατικά 
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χαρακτηρίζονται από χαµηλό ετήσιο αριθµό βροχοπτώσεων και µεγάλες 

περιόδους ξηρασίας, πάντοτε σε σύγκριση µε τα δάση της κεντρικής και 

βόρειας Ευρώπης. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να δίνεται στα δάση 

ιδιαίτερη σηµασία, σε ότι αφορά την οικολογική προστατευτική τους αξία σε 

σχέση µε την παραγωγική πλευρά.  

Παράλληλα το δάσος βοηθά στην απασχόληση και γενικότερα την 

οικονοµία των ορεινών περιοχών. Οι δραστηριότητες που εκπονούνται στις 

ορεινές και κατεξοχήν προβληµατικές περιοχές συµβάλουν θετικά στην 

εξοµάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µε την απασχόληση και µε τις 

δαπάνες, αν µάλιστα αξιολογηθούν και οι γνωστές πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις τους στην οικονοµία των περιοχών αυτών.  

Η συγκοµιδή των δασικών προϊόντων γίνεται κύρια από τους δασικούς 

συνεταιρισµούς.  

Τα δάση προσφέρουν επίσης και πολλά κοινωνικοπολιτιστικά και 

περιβαντολλογικά αγαθά, αισθητική και αναψυχή, που δεν είναι δυνατόν να 

εκτιµηθούν και αξιολογηθούν σε χρηµατοοικονοµικές µονάδες. 

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΣΙΤΗΡΑ 
 Τα σιτηρά καταλαµβάνουν το 50% της συνολικής καλλιεργούµενης 

έκτασης. Το 1993 καλλιεργήθηκαν 582.000 στρέµµατα µε σκληρό σιτάρι, 

107.000 στρέµµατα µε σιτάρι µαλακό και 80.000 στρέµµατα µε κριθάρι. Τα 

τελευταία 3 χρόνια η κατανοµή αυτή είναι περίπου σταθερή και οφείλεται στις 

διαφορετικές οικονοµικές ενισχύσεις που δίνει η κοινή αγροτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενίσχυση της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού. 

 Η καλλιέργεια των σιτηρών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει µεγάλα 

προβλήµατα στις χρηµατικές αποδόσεις λόγω της εξάντλησης των εδαφών 

από την µακρόχρονη µονοκαλλιέργεια και των φαινοµένων της συνεχιζόµενης 

ξηρασίας. Παράλληλα η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού ξεπέρασε κατά 

πολύ τις εσωτερικές µας ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες επικερδών 

εξαγωγών. 
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 Γίνεται επίσης εµφανής η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας, ιδιαίτερα 

του σκληρού σιταριού, µε την εισαγωγή στη καλλιέργεια νέων ποικιλιών µε 

υψηλές προδιαγραφές. 

ΚΑΠΝΟΣ  
 Ο καπνός είναι ετήσιο µεταφυτευµένο φυτό.  Ο ανατολικός τύπος 

καλλιεργείται σε µια ποικιλία εδαφών από φτωχά ορεινά µέχρι µέτριας 

γονιµότητας πεδινά. Είναι φυτό ανθεκτικό στη ξηρασία αλλά µπορεί να δεχθεί 

και περιορισµένη άρδευση.  

 Η καπνοκαλλιέργεια είναι µια καλλιέργεια οικογενειακού τύπου που 

δίνει την δυνατότητα σε µια γεωργική οικογένεια σε ορεινό, ηµιορεινό και 

πεδινό χωριό, µε µικρό γεωργικό κλήρο να εξασφαλίσει βιώσιµο γεωργικό 

εισόδηµα. Οι υψηλές απαιτήσεις της καπνοκαλλιέργειας σε γεωργική εργασία 

της δίνουν ξεχωριστή σηµασία στα πλαίσια της Ελληνικής γεωργίας που 

εξακολουθεί ακόµα να απασχολεί σηµαντικό µέρος του εργατικού δυναµικού 

της χώρας σε ποσοστό 24%, ενώ υπάρχει υποαπασχολούµενο ανθρώπινο 

δυναµικό, λόγω των φτωχών διαρθρώσεων της οικονοµίας. 

 Οι κοινωνικές και περιφερειακές διαστάσεις της καπνοκαλλιέργειας και 

η σπουδαιότητά της προκύπτει από το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του 

καπνού καλλιεργείται σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές χωρίς άρδευση µε 

περιορισµένες δυνατότητες παραγωγής και µε εύθραυστο κοινωνικό ιστό.  

 Οι υψηλές ανάγκες στην εργασία της καλλιέργειας και επεξεργασίας 

του καπνού συµβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσµού και στη δηµιουργία 

ικανοποιητικών εισοδηµάτων στις περιοχές αυτές. 

 Γενικότερα, ο καπνός αποτελεί βασικό γεωργικό προϊόν µε σηµαντική 

αξία για την Ελληνική οικονοµία. Έχει ιστορικές ρίζες και παράδοση και είναι 

το τρίτο κατά σειρά εξαγώγιµο προϊόν. Πραγµατοποιούνται σηµαντικές 

εξαγωγές καπνών και επιτυγχάνεται εισαγωγή συναλλάγµατος ύψους 300 

εκατοµµυρίων δολαρίων αλλά και δηµιουργούνται σοβαρές εισροές από 

πλευράς κοινοτικών πόρων. 
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 Παράλληλα έχει σηµαντικές κλαδικές διασυνδέσεις στο µεταποιητικό 

και τριτογενή τοµέα που δηµιουργούν πρόσθετο προϊόν και απασχόληση στην 

οικονοµία. 

 Ο καπνός στον νοµό Σερρών στα έτη 1993-1994 όπως φαίνεται από τα 

στοιχεία του Εθνικού Οργανισµού Καπνού καλλιεργήθηκε σε έκταση 70.000 

στρεµµάτων από 7.500 αγροτικές οικογένειες που είναι εγκαταστηµένες σε 

100 χωριά σε όλες τις επαρχίες του νοµού.  

 Στην περιοχή της επαρχίας Φυλλίδας καλλιεργείται ο µπασµάς, 

ποικιλία ανατολικού τύπου, ενώ η ξενική ποικιλία  BURLEY στο χωριό 

∆ραβίσκος σε περιορισµένη έκταση 80 στρεµµάτων µε παραγωγή 20 τόνων. 

Πίνακες Οργανισµού Καπνού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

  Στοιχεία καλλιέργειας παραγωγής αξίας και µέσων τιµών 

ΕΣΟ∆ΕΙΑ Αριθµός 

καπν/-

γητών 

Καλλιεργη

θέντα 

στρέµµατ

α 

Παραγωγ

ή σε 

τόννους 

Αξία σε δρχ. Μέση 

τιµή σε 

δρχ. 

1981 11.020 104.853 11.550 3.408.729.727 295,1

1982 10.775 105.303 12.116 4.541.631.703 374,8

1983 10.340 101.823,5 6.937 3.279.676.507 472,8

1984 9.774 95.820 10.194 6.074.984.791 595,9

1985 9.880 101.620 7.691 5.394.906.431 701,5

1986 10.144 108.732 11.574 7.915.223.306 683,9

1987 9.675 103.414,5 11.413 8.667.372.181 759,4

1988 9.008 94.708 9.713 9.875.236.923 1.016,7

1989 8.082 86.786 8.390 9.636.660.419 1.148,6

1990 6.710 69.095 7.488 11.284.157.543 1.506,9

1991 6.713 69.327 9.176 12.329.302.505 1.343,6

1992 6.890 70.159 6.710 9.450.515.000 1.422,3

1993 7.567 66.814 6.804 8.393.454.000 1.239,2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

Στοιχεία καλλιέργειας, παραγωγής, αξίας και µέσων τιµών ποικιλίας 

µπασµά  

ΕΣΟ∆ΕΙΑ Αριθµός 

καπν/-

ργητών 

Καλλιεργηθέ-ντα 

στρέµµατα 

Παραγωγή 

σε τόννους 

Αξία σε δρχ. Μέση 

τιµή  

1989 7.243 79.094 7.349 8.872.398.000 733,9

1990 5.986 62.473 6.100 10.014.430.000 914,8

1991 5.887 61.148 7.398 10.823.305.000 846,9

1992 5.974 60.260 4.928 7.796.305.000 964,1

1993 6.468 56.872 5.010 6.792.134.000 908

1994 5.986 52.183 5.600         -   -

 

Ηλικία 

Εσοδεία Αριθµός 

καπν/-γων 

µέχρι 30 

ετών 

31-40 ετών 41-50 ετών 51-60 ετών 61 ετών και 

άνω 

1991 6.713 735 949 1.504 2.539 986 

  11% 14% 22% 38% 14% 
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Ηλικία

µέχρι 30 ετών
11%

31-40 ετών
14%

51-60 ετών
38%

61 ετών και άνω
15%

41-50 ετών
22%

 

Από την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων καλλιέργειας και 

παραγωγής καπνών της περιόδου 1981 εώς 1993 διαπιστώνεται µια συνεχής 

υποχώρησης της καλλιεργούµενης έκτασης και των απασχολούµενων 

οικογενειών ακόµα και σε περιόδους που οι τιµές πώλησης παρουσίαζαν 

θεαµατική αύξηση. 

Η µείωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό για τον αριθµό των παραγωγών 

σε 31%, για τα καλλιεργηθέντα στρέµµατα σε 36% και για την ποσότητα σε 

41%.  

Η µείωση της παραγωγής οφείλεται και στις υπερβολικά ξηρικές 

συνθήκες που επεκράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοδο και επηρέασαν 

σηµαντικά την παραγωγή της ποικιλίας µπασµά. Αντίθετα η παραγωγή της 

ποικιλίας Σ79 δεν µειώθηκε γιατί στο σύνολο της καλλιέργειας αρδεύεται. 

Τα αίτια που προκάλεσαν την πτωτική αυτή τάση είναι: 

1.  Η αύξηση του κόστους παραγωγής. 

2.  Οι πρόωρες αγροτικές συντάξεις.  

3.  Η ανυπαρξία επιδοτήσεων στα εφόδια και µέσα παραγωγής. 

4.  Η περιορισµένη εκµηχάνιση και 

5.  Η δυσκολία εκτέλεσης ορισµένων εργασιών. 

Για τους ειδικούς σε θέµατα καπνού οι λόγοι που συνέβαλλαν 

περισσότερο στη µείωση της καπνοκαλλιέργειας είναι: 
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Η ανισόρροπη ανάπτυξη µεταξύ των αστικών κέντρων και της επαρχίας, όχι 

µόνο από οικονοµικής αλλά κύρια από πολιτιστικής άποψης. 

Η κατάργηση της παραδοσιακής οικογένειας µε κοινή οικονοµία και 

απασχόληση και η αποδοχή της αντίληψης, ότι οποιαδήποτε αστική 

απασχόληση θεωρείται αξιοπρεπέστερη από την καλλιέργεια της γης.  

Η προσπάθεια των γονέων να επηρεάσουν και να αποτρέψουν τους νέους από 

την καπνοκαλλιέργεια για λόγους καθαρά εγωιστικούς και αντιζηλίας που 

δηµιουργεί το στενό περιβάλλον του χωριού. 

Στην καπνοκαλλιέργεια σήµερα ασχολούνται άτοµα σχετικά µεγάλης ηλικίας, 

όπως φαίνεται από τον πίνακα και το παραδοσιακό σύστηµα επιδότησης νέων 

που ξεκινούν την καλλιέργεια καπνού, σχεδόν στο σύνολό της είναι τυπική ή 

εικονική, αφού κύρια επιδίωξη των ενδιαφεροµένων είναι να κερδίσουν τις 

επιδοτήσεις. 

Η καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή Σερρών ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα 

και γενικεύτηκε µε τον ερχοµό των προσφύγων. Πέρασε από πολλά στάδια και 

συνδέεται άµεσα η οικονοµική ανάπτυξη του νοµού µε τον καπνό ιδιαίτερα στην 

προπολεµική περίοδο όταν οι καπνοκαλλιεργητές απολάµβαναν συγκριτικά 

υψηλές τιµές και θεωρούντο οι πλουσιότεροι των αγροτών. 

Επίσης, οι περιοχές Ι, ΙΙ Ζίχνας και άλλες είναι γνωστές σε όλες τις χώρες που 

εξάγονται καπνά. 

Παρά τη µείωση και σήµερα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό γεωργικό προϊόν 

και επηρεάζει την οικονοµική ζωή της περιοχής γιατί ενώ καλύπτει µόνο το 4% 

των καλλιεργούµενων εκτάσεων, δηµιουργεί το 14% του ακαθάριστου 

εισοδήµατος της φυσικής παραγωγής του νοµού. 

Η σηµασία και η σπουδαιότητά του είναι ακόµη µεγαλύτερη στη 

περιοχή της επαρχίας Φυλλίδας. Η καλλιέργεια του καπνού δηµιουργεί κατά 

στρέµµα ακαθάριστο εισόδηµα 140.000 δραχµές για την ποικιλία του µπασµά, 

εισόδηµα κατά πολύ υψηλότερο από το εισόδηµα κάθε άλλης ετήσιας 

καλλιέργειας στη περιοχή. 

Η όποια πολιτική για τον καπνό πρέπει να στοχεύει στη συγκράτηση 

των τωρινών παραγωγών και την ανακοπή του ρεύµατος φυγής για τα αστικά 
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κέντρα, να δηµιουργεί στα χωριά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερες 

συγκοινωνιακές συνθήκες για εύκολη και γρήγορη διακίνηση ανθρώπων και 

αγαθών, να δηµιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για άρτια και χωρίς 

ταλαιπωρίες εκπαίδευση στους µαθητές της περιοχής. Πιο αποτελεσµατικούς 

τρόπους κατανοµής των ποσοστώσεων και προνοµιακής χρηµατοδότησης των 

νέων, ιδιαίτερα των ορεινών και ηµιορεινών χωριών, για απόκτηση κατοικίας, 

αγρών εφοδίων και µέσων παραγωγής, κατασκευή λιµνοδεξαµενών, µικρών 

φραγµάτων και γεωτρήσεων για να δηµιουργηθεί η δυνατότητα άρδευσης του 

καπνού που θα έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής. Την 

βελτίωση της ποιότητας και την µείωση του κόστους, συγκέντρωση των 

πολυτεµαχισµένων αγρών µε αναδασµό για µείωση του κόστους και καλύτερη 

παρακολούθηση των καπνοφυτειών. Αύξηση του κοινοτικού πριµ για την 

ποικιλία µπασµάς, οµαλοποίηση της αγοράς καπνού και εξασφάλιση οµαλής 

συνεργασίας καπνοπαραγωγών και εµπόρων και θέσπιση κινήτρων για 

εγκατάσταση κάθετων µεταποιητικών µονάδων στην περιοχή. 

ΒΑΜΒΑΚΙ  
 Το βαµβάκι για µια σειρά ετών είναι µία από τις πιο δυναµικές 

καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Η παραγωγή στο νοµό το έτος 1994 

έφθασε τους 60.000 τόνους από καλλιέργεια 195.000 στρεµµάτων που 

συνεχώς αυξάνεται γιατί πλεονεκτεί έναντι των άλλων καλλιεργειών αφού 

εξασφαλίζει στον βαµβακοκαλλιεργητή συγκριτικά µεγαλύτερο εισόδηµα. 

 Σαν καλλιέργεια έχει µικρές απαιτήσεις σε νερό και λίπανση. Το 

βαµβάκι είναι προϊόν µεγάλης παραγωγικής σπουδαιότητας στην παγκόσµια 

αγορά και αποτελεί την πρώτη ύλη για µια µεγάλη σειρά προϊόντων. 

 Στην περιοχή Φυλλίδας η καλλιεργούµενη έκταση µε βαµβάκι είναι 

56.000 στρέµµατα. Όµως από το προηγούµενο έτος άρχισαν να 

δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα λόγω της ποσόστωσης, της 

συνυπευθυνότητας και της προβλεπόµενης µεγάλης µείωσης της τιµής του 

προϊόντος. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ   
Η καλλιέργεια της βιοµηχανικής τοµάτας, που είναι ελεγχόµενη, 

αποτελεί για τους αγρότες της περιοχής µια από τις σηµαντικότερες πηγές 
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εξασφάλισης υψηλού γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος. Συγχρόνως 

αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα που έχουν σχέση µε: τη ποσότητα 

κατανοµής, την εξασφάλιση έγκαιρης αποπληρωµής, την έγκαιρη αναγγελία 

της χρηµατοδότησης, τη διαδικασία χορήγησης της κοινοτικής επιδότησης 

που πρέπει να κατατίθεται απευθείας στο όνοµα του παραγωγού ή του 

συνεταιρισµού που τον εκπροσωπεί. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 
Τα βιοµηχανικά ζαχαρότευτλα καλλιεργούνται συστηµατικά σε όλη την 

έκταση της πεδιάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Βιοµηχανίας Ζάχαρης. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 
Για καλαµπόκι και µηδική οι χρησιµοποιούµενες εκτάσεις τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζουν µια µείωση που κύρια οφείλεται στη µείωση του 

κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και των τιµών. Το παραγόµενο καλαµπόκι 

είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
 Τα κηπευτικά και ανθοκοµικά υπό κάλυψη είναι κλάδος εντατικής 

γεωργίας και ενώ παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον στο νοµό µε την 

αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας, κύρια της γεωθερµίας, δεν έχουν 

καθόλου αναπτυχθεί στη Φυλλίδα γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  
Τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά καλλιεργούνται για τα αιθέρια 

έλαια, για τα νωπά και αποξηραµένα άνθη - φύλλα - βλαστούς (ξηρή θρόγη)-

σπόρους. Τα αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία, τη 

σαπωνοποιία, τη βιοµηχανία τροφίµων, την ποτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη 

µαγειρική, τη φαρµακευτική. 

Τα νωπά και αποξηραµένα τµήµατα των φυτών χρησιµοποιούνται 

εκτός των παραπάνω χρήσεων και στη παρασκευή ροφηµάτων.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώµης για τη µείωση της κατανάλωσης συνθετικών φαρµάκων και 

περιορισµό στη χρήση των χηµικών πρόσθετων στα τρόφιµα. Έτσι 
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ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Τα φυτά 

αυτά παραµένουν ένας αναξιοποίητος φυσικός πλούτος. 

Τα αυτοφυή αυτά φυτά υπάρχουν άφθονα και µπορούν να 

αποτελέσουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα στον αγρότη. Όµως υπάρχει 

δυσκολία στην ανεύρεση και συλλογή τους γιατί βρίσκονται συνήθως σε 

απρόσιτες περιοχές. Υπό προϋποθέσεις θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν 

τα σιτηρά στις ορεινές περιοχές. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι η διακίνηση 

των αιθέριων ελαίων ελέγχεται απόλυτα από συγκεκριµένα οικονοµικά κέντρα. 

Η περιοχή της Φυλλίδας ευνοείται λόγω των εδαφοκλιµατολογικών 

συνθηκών στην καλλιέργεια τέτοιων φυτών. Με την καλλιέργεια αυτή µπορούν 

να καλλιεργηθούν και αξιοποιηθούν κύρια οι ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις. 

Η καλλιέργειά τους δεν έχει εκµηχανιστεί και απαιτεί πολλά εργατικά χέρια 

που ανεβάζει το κόστος παραγωγής και την καθιστά ασύµφορη. Για 

εκµηχανισµένη καλλιέργεια απαιτούνται µεγάλες ενιαίες εκτάσεις, 1000 

τουλάχιστον στρεµµάτων. ∆εν µπορεί όµως να ανταγωνιστεί τις άλλες 

δυναµικές καλλιέργειες. 

Ιδιαίτερο βάρος φαίνεται ότι µπορεί να δοθεί σε είδη όπως µέντα, 

λεβάντα, τσάι, ρίγανη, χαµοµήλι, µάραθος, φασκόµηλο που µπορούν να 

αποτελέσουν ένα µικρό συµπλήρωµα του εισοδήµατος των κατοίκων εφόσον 

δηµιουργούν δυνατότητες προώθησης. 

Η ΕΑΣ Σερρών έχει στη Ν. Ζίχνη εγκατάσταση απόσταξης αρωµατικών 

φυτών και εγκαταστάσεις ξήρανσης και συσκευασίας που δεν λειτουργούν 

λόγω έλλειψης της απαιτούµενης ποσότητας πρώτης ύλης. 

∆ΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΕΡΑΣΙ     

Τα κεράσια ανάλογα µε την ποικιλία ωριµάζουν συνήθως από το 

τελευταίο δεκαήµερο του Μαίου µέχρι τα µέσα Ιουνίου. Η χρονική περίοδος 

που είναι κατάλληλη για επεξεργασία και συντήρηση ποικίλει από δέκα µέρες 

µέχρι και µερικές βδοµάδες ανάλογα µε την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. 

Όµως, όταν ο καιρός είναι ασυνήθιστα ζεστός για αρκετές ηµέρες, συχνά 

συµβαίνει τα κεράσια να έχουν πολυωριµάσει πριν συλλεγούν και στην 

κατάσταση αυτή είναι αδύνατο να διατηρηθούν περισσότερο από µερικές 
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ώρες γιατί ταχύτατα σαπίζουν και καταστρέφονται. Τόσο η ποσότητα όσο και 

η ποιότητα των κερασιών, ίσως περισσότερο από ότι συµβαίνει στις άλλες 

δεντροκαλλιέργειες, εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό και επηρεάζεται από τις 

καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο 

που χρειάζεται η συγκεκριµένη καλλιέργεια. 

Συχνά υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στην τιµή διάθεσης του 

προϊόντος που εξαρτάται από µια ποικιλία παραγόντων και κάποιες φορές για 

τους ίδιους λόγους ή ζήτηση του προϊόντος από τους εµπόρους είναι µικρή 

µέχρι και ανύπαρκτη. Η αβεβαιότητα αυτή δηµιουργεί προβλήµατα στη 

παραγωγή και σοβαρές συνέπειες στους καλλιεργητές. Είναι λοιπόν αναγκαίο 

να βρεθούν και οι άλλοι εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης και αξιοποίησης του 

προϊόντος, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα και να εξασφαλιστεί ένα 

ικανοποιητικό εισόδηµα για τον καλλιεργητή.  

Παράλληλα η όποια τυποποίηση θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας στη 

περιοχή και θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην οικονοµική ανάπτυξη του 

τόπου. 

ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΣ-ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
Ένα από σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή αλλά 

ιδιαίτερα η επαρχία Φυλλίδας είναι η συνεχής µείωση του αγροτικού 

πληθυσµού από τις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές. Αυτό κύρια οφείλεται 

στο ότι οι περιοχές αυτές δεν υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα και καλλιεργούνται 

µόνο καπνά και δηµητριακά. 

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς ξηροθερµικές καιρικές 

συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν σαν αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση του 

αγροτικού εισοδήµατος. 

Η χαµηλή παραγωγικότητα οφείλεται κύρια στις συνθήκες παραγωγής 

όπως: 

 µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος  

 υποβαθµισµένα εδάφη των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών 

 έλλειψη οργάνωσης εµπορίας γεωργικών προϊόντων.  
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Ο αναδασµός επιτυγχάνει την οικονοµική βελτίωση του ανεπαρκούς 

µεγέθους της γεωργικής εκµετάλλευσης και χαρακτηρίζεται από πολλούς σαν 

µια φθηνή επένδυση µεγάλης αποδοτικότητας. Θεωρείται όµως απαραίτητο 

να συµπληρωθεί µε την απαιτούµενη προσαρµογή στο κληρονοµικό δίκαιο.  

Η εξειδίκευση των αγροτών της περιοχής είναι σχετικά χαµηλή, πρέπει 

να βελτιωθεί µε την παρακολούθηση σεµιναρίων επιµόρφωσης και 

εξειδίκευσης πάνω στις καινούργιες µεθόδους παραγωγής και σε όλα τα 

θέµατα που τους αφορούν όπως: διατροφή, ενσταυλισµός, υγιεινή των ζώων, 

αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και πληροφοριών για βελτίωση των 

εκµεταλλεύσεων. 

Κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία και άλλων δυνατοτήτων 

απασχόλησης µε στόχο να ενισχυθεί και συµπληρωθεί το εισόδηµα των 

παραγωγών όπως για παράδειγµα ο αγροτουρισµός. 

Απαιτείται η πραγµατοποίηση προγραµµάτων για µελέτη και βελτίωση 

παθογενών εδαφών, δηµιουργία εδαφολογικών χαρτών και κάλυψη των 

αναγκών των καλλιεργητών.  

Θεωρείται σαν σοβαρή αιτία η ελεύθερη διακίνηση των λιπασµάτων και 

φαρµάκων που οδήγησε στην αύξηση της τιµής των, στην αλόγιστη χρήση και 

στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα πρέπει να προχωρήσει η αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών, να γίνει δηλαδή διαφοροποίηση της παραγωγής. Στα πλαίσια 

της αναµορφωµένης Κ.Α.Π οι προτεραιότητες και οι στόχοι έχουν καθοριστεί 

µε απόλυτη σαφήνεια για: 

 απελευθέρωση της αγοράς 

 διατήρηση του αγροτικού εισοδήµατος 

 προστασία του περιβάλλοντος  

Ενώ άλλες πολιτικές προβλέπουν στην: 

 µείωση των πλεονασµάτων µε τη µείωση των τιµών των γεωργικών 

προϊόντων και δάσωση των αγροτικών εκτάσεων  
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 ενίσχυση των συµπληρωµατικών αγροτικών δραστηριοτήτων όπως 

αγροτουρισµός, οικοτεχνία. 

 µείωση κόστους παραγωγής  

 ενίσχυση της λεγόµενης οργανικής γεωργίας, βίο-καλλιέργειες, περιορισµός 

αγροχηµικών  

 ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

 πρόκριση µεθόδων παραγωγής που απαιτούν λιγότερες δαπάνες σε 

ενέργεια, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα 

 παραγωγή και κατανάλωση οικολογικών προϊόντων 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 
 Η επαγγελµατική κατάρτιση των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων, ενώ 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής, 

είναι χαµηλή και σε αρκετές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Η κατάρτιση πρέπει να 

στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελµατικών προσόντων, στην επιµόρφωση 

στα παραγωγικά διαρθρωτικά σχέδια που τον αφορούν, στην ενίσχυση της 

ικανότητας αξιοποίησης των πληροφοριών και στην υιοθέτηση σύγχρονων 

αντιλήψεων και δραστηριοτήτων στον αγροτικό τοµέα. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γραφείου Κτηνοτροφίας της ∆ιεύθυνσης 

Γεωργίας της Νοµαρχίας Σερρών στην ευρύτερη περιοχή το έτος 1994 

έχουµε: 

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ. 
Τα θήλεα βοοειδή ανέρχονται σε 48.200 κεφαλές. Οι αρµεγόµενες 

αγελάδες ανέρχονται σε 17.000 µε ετήσια παραγωγή γάλατος 55.000 τόννοι 

που παρουσιάζει µια ανοδική τάση. Όµως η αγελαδοτροφία παρουσιάζει 

σοβαρά και δύσκολα προβλήµατα λόγω της χαµηλής τιµής του γάλατος και 

των αυξηµένων τιµών των ζωοτρόφων. Σοβαρό πρόβληµα, επίσης, 

δηµιουργεί και η υπέρβαση της χορηγούµενης ποσόστωσης στο αγελαδινό 

γάλα µε τις γνωστές συνέπειες επιβολής προστίµων στους αγελαδοτρόφους. 
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Οι θηλάζουσες αγελάδες ελεύθερης βοσκής είναι 8.500 και το παραγόµενο 

βοδινό κρέας συνολικά ανέρχεται στους 7.500 τόννους. 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 
Στην περιοχή του νοµού εκτρέφονται 170.000 πρόβατα Σεραϊκής φυλής 

και 123.000 κατσίκες ντόπιας φυλής. Παράγονται 25.670 τόνοι αιγοπρόβειου 

γάλατος (14.520 τόνοι πρόβειο και 11.180 αίγιο) ενώ η παραγωγή κρέατος 

ανέρχεται σε 2.820 τόννους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 

σταθεροποιητικές τάσεις στον κλάδο. Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα λόγω 

της υποβάθµισης των βοσκοτόπων της χαµηλής τιµής του γάλατος και της 

αύξησης του κόστους των απαιτούµενων τροφών.      

Στους ορεινούς και ηµιορεινούς βοσκότοπους βόσκουν 250.000 

περίπου αιγοπρόβατα και περίπου 15.000 θήλεα βοοειδή. Η συµβολή των 

βοσκοτόπων είναι σηµαντική αφού προσφέρουν τα 2/3 περίπου των 

απαιτούµενων θρεπτικών στοιχείων. Η υπερβολική και ανεξέλεγκτη βόσκηση 

των βοσκοτόπων έχει σαν συνέπεια τη σταδιακή υποβάθµισή τους. Συνεπώς 

απαιτούνται έργα υποδοµής και αποτελεσµατική φυτοτεχνική παρέµβαση για 

αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου χόρτου.  

 Όπως επισηµαίνει η αρµόδια υπηρεσία απαιτείται να γίνει 

εκσυγχρονισµός των σταυλικών εγκαταστάσεων, εξασφάλιση παροχής 

ρεύµατος και νερού και απόκτηση σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού 

όπως αµελκτήρια, δεξαµενές ψύξης γάλατος και µηχανήµατα παραγωγής 

ζωοτροφών.  

Επισηµαίνεται, επίσης, η ανυπαρξία καθορισµού των προϋποθέσεων 

ίδρυσης κτηνοτροφικών µονάδων όπως: οι γνώσεις του φορέα, το µέγεθος 

της εκµετάλλευσης, η επάρκεια του προϊόντος στην αγορά. Οµοίως η ανάγκη 

προσαρµογής της νοµοθεσίας ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα των 

βοσκοτόπων µε νέα διοικητικά και νοµοθετικά µέτρα για διευκόλυνση του 

χειρισµού των βοσκοτόπων και εκπόνηση διαχειριστικών µελετών για την 

βελτίωση και αξιοποίηση τους.  
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Ιδιαίτερα για την περιοχή της Φυλλίδας απαιτείται να γίνει εντοπισµός 

και αξιολόγηση όλων των πηγών, κατασκευή έργων υποδοµής όπως 

δεξαµενές συγκέντρωσης νερού, αγωγοί µεταφοράς νερού, ποτίστρες 

διανοίξεις δρόµων και λίπανση κυρίως από αέρος. Ο αναδασµός θα 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στη παραγωγή άφθονων και φθηνών ζωοτροφών.  

Απαιτείται µελέτη βιωσιµότητας των µονάδων και να εξασφαλιστεί το 

απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων, η εκπαίδευση σε θέµατα σταυλισµού, η 

διατροφή ζώων και η ανάγκη βελτίωσης των παραγωγικών ζώων. 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 
 Στην περιοχή λειτουργούν 39 σύγχρονες χοιροτροφικές µονάδες µε 

3.280 βελτιωµένες χοιροµητέρες. Η ετήσια παραγωγή κρέατος ανέρχεται σε 

2.820 τόννους. Οι συνεχείς αυξοµειώσεις στις τιµές του κρέατος και οι 

αυξήσεις στις τιµές των χοιροτροφών δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα 

στους χοιροτρόφους.  

ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ 
 ∆ιατηρούνται 10 κονικλοτροφικές µονάδες µε 1.680 κονικλοµητέρες και 

ετήσια παραγωγή κρέατος 110 τόννους. Η δυσκολία διάθεσης του προϊόντος 

σε συνδυασµό µε τις σχετικά χαµηλές τιµές και τις αυξήσεις των τιµών των 

ζωοτροφών αποθαρρύνουν τους κονικλοτρόφους από κάθε επέκταση των 

µονάδων και βελτίωση της υποδοµής τους. 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 Στην περιοχή του νοµού λειτουργούν 25 µονάδες δυναµικότητας 

160.500 ωοτόκων ορνίθων και µε ετήσια παραγωγή 32 εκατοµµυρίων αυγών. 

Η αξιοποίηση του κέντρου διαλογής-τυποποίησης αυγών διασφαλίζει το 

καταναλωτή, αυξάνει τη κατανάλωση και σχετικά βοηθά το παραγωγό στη 

καλύτερη διάθεση του προϊόντος. Το κόστος των εργασιών αυτών ανά 

κοµµάτι υπολογίζεται µέχρι 1 δραχµή. 

 Για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της πτηνοτροφίας που είναι η 

ποσοτική αύξηση των πτηνοτροφικών προϊόντων, η µείωση του κόστους 

παραγωγής τους και η βελτίωση της ποιότητας τους, θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί υποδοµή για την διάδοση βελτιωµένου γενετικού υλικού, να 
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οριστούν κοινοτικά πτηνοτροφικά πάρκα που θα πληρούν τις ισχύουσες 

υγειονοµικές διατάξεις και µε τη µετεγκατάσταση των µονάδων να λυθούν τα 

προβλήµατα υγείας που δηµιουργούν στους κατοίκους. 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  
 Υπάρχουν 22.000 περίπου κυψέλες µε παραγωγή 220 τόννους µέλι 

ετησίως. Η ανά κυψέλη παραγωγή κυµαίνεται στα 10 κιλά. Απαιτείται όµως, 

όπως προτείνει ο µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, να γίνει εµβολιασµός των 

πευκοδασών µε τον εργάτη MARCHALINA HELLENICA και να φυτευτούν 

δηµόσιες εκτάσεις µε µελισσοκοµικά δέντρα, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ανθοφορία για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα του καλοκαιριού. 

ΘΗΡΑ 
 Σύµφωνα µε στοιχεία από αρµόδιες υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή 

του Νοµού υπάρχει µια συγκριτικά πλούσια ποικιλία πανίδας και θηραµάτων 

όπως: 

• Θηράµατα εκτρεφόµενα 

    Αγριογούρουνα  68 

    Ζαρκάδια   98 

    Ελάφια   42 

    Λαγοί   230 

    Πέρδικες Τσούκαρ 4500 

    Πέρδικες Πεδινές  450 

    Φασιανοί   20.000 

    Ορτύκια   30.000 

• Άγρια ενδηµικά 

    Αγριογούρουνα   500 

    Ζαρκάδια    660 

    Λαγοί   14.000 

    Πέρδικες    2.500 
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    Πάπιες    46.000 

    Χήνες    1.650 

    Ορτύκια   10.000 

• Τριχωτά σαρκοβόρα 

    Λύκοι   200 

    Τσακάλια   30 

     Αλεπούδες  6.000 

     Κουνάβια    500 

• Πτερωτά-Αρπακτικά 

      Αετοί     390 

      Γεράκια διαφόρων ειδών 2.880 

• Αποδηµητικά  

 Υδρόβια     16.650 

 Περιστεροειδή    230.000  

 Ορτύκια     20.000 

 Μπεκάτσες     2.000 

• σκύλοι κυνηγητικοί   8.000 

ΑΛΙΕΙΑ 
Το υδάτινο οικοσύστηµα του Νοµού Σερρών, το πλουσιότερο ίσως 

αλιευτικό κέντρο εσωτερικών υδάτων της χώρας, περιλαµβάνει την λίµνη 

Κερκίνη και τους ποταµούς Στρυµόνα και Αγγίτη, το εκτεταµένο δίκτυο 

καναλιών και τις πηγές Αγκίστρου, Αγίου Ιωάννη, Πλατανικίων και 

Καστανούσας µε µέση ετήσια παροχή νερού πάνω από 10 κυβικά µέτρα το 

δευτερόλεπτο. 

Ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας καθώς και ο στρυµονικός κόλπος 

παρέχουν άριστες προϋποθέσεις για ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών όπως 

πέστροφες, κυπρίνοι και χέλια.  
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Στο ∆έλτα του ποταµού Στρυµόνα αναπαράγονται και διαβιώνουν 

πολλά είδη ψαριών και ιδιαίτερα ορισµένα είδη ευρίαλων µεγάλης εµπορικής 

αξίας όπως λαβράκι, τσιπούρα και γλώσσα.  

Τα νερά του δέλτα όπως έδειξαν σχετικές αναλύσεις είναι απαλλαγµένα 

από ρυπάνσεις, ενώ υπάρχουν κάποιες µονάδες µυδοκαλλιέργειας. 

Η αύξηση της ιχθυοκαλλιέργειας και ο εµπλουτισµός του Αγγίτη και 

άλλων υδάτινων συστηµάτων θα µπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη και 

του τουρισµού.  

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ  
 Τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα προωθούνται στην αγορά: 

 Απευθείας στην κατανάλωση από τους παραγωγούς όπως, τα φρούτα και 

τα κηπευτικά. 

 Σε εµπόρους και βιοµηχανίες του νοµού Σερρών. 

 Σε εµπόρους και βιοµηχανίες εκτός νοµού Σερρών. 

 Με παράδοση σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις-ΚΥ∆ΕΠ-Ενώσεις 

Συνεταιρισµών-Συνεταιριστικές Εταιρίες.   

 Η ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα προϋποθέτει τη σύνδεσή του µε τον 

δευτερογενή τοµέα δηλαδή τις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες. 

 Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σχέσεις συµπληρωµατικότητας και 

αλληλοτροφοδοσίας µεταξύ των κλάδων που συγκροτούν τη παραγωγική 

βάση της οικονοµίας της περιοχής. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

απαιτείται η δηµιουργία αγροτοβιοµηχανικών µονάδων που θα 

επεξεργάζονται ή θα συσκευάζουν τα αγροτικά προϊόντα. 

 Οι υπάρχουσες αγροτοβιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε κάποιους τοµείς 

υπερκαλύπτουν τις ανάγκες και πολλές εγκαταστάσεις υπολειτουργούν και 

παραµένουν σε αδράνεια. 
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Για το σιτάρι, από το 1984 λειτουργεί εγκαταστηµένη στη περιοχή Φυλλίδας, 

κοινότητα Λευκοθέας, η ΣΥΝ.ΒΙΟ.ΣΙ Α.Ε. που είναι κάθετη Αλευροβιοµηχανία-

Αρτοβιοµηχανία. 

 Η εταιρία αλευροποιεί περισσότερο από 10.000 τόννους σιτάρι, µαλακό 

και σκληρό, που αντιπροσωπεύει το 6% της παραγωγής σιταριού του νοµού 

Σερρών. Έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 40.000 τόννους, µπορεί δηλαδή 

να επεξεργαστεί το 25% της παραγωγής. Παράγει επίσης 3.000 τόννους ψωµί 

το χρόνο. Η προστιθέµενη αξία και οι επιπλέον χρηµατικές εισροές που 

δηµιουργούνται από την λειτουργία της επιχείρησης υπολογίζονται πάνω από 

100 εκατοµµύρια σε ετήσια βάση που υπό προϋποθέσεις θα µπορούσαν να 

φθάσουν τα 400 εκατοµµύρια. 

 Στο τοµέα παραγωγής των µιγµάτων για ζωοτροφές υπάρχουν 3 

εργοστάσια ζωοτροφών. Το 60% της χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης είναι 

δηµητριακοί καρποί, αραβόσιτος-κριθάρι-σιτάρι ζωοτροφικό. 

 Υπολογίζεται ότι χρησιµοποιούν περισσότερο από 25.000 τόννους 

δηµητριακών. Το 90% των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών προέρχεται 

από το Νοµό και παράλληλα χρησιµοποιούνται τα υποπροϊόντα των άλλων 

εργοστασίων όπως βαµβακόπιτα, οριζοπίτυρα, πίτυρα. Το ένα εργοστάσιο, 

που είναι και το πιο αξιόλογο, ανήκει στην Ε.Α.Σ. Σερρών. Οι 

δηµιουργούµενες επιπλέον εισροές από την λειτουργία των εργοστασίων 

υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 500 εκατοµµύρια δραχµές. 

 Στο τοµέα των σκαλιστικών φυτών λειτουργεί στο Λευκώνα, το 

ζαχαρουργείο της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης που απορροφά 

αποκλειστικά όλη τη παραγωγή ζαχαρότευτλου και παράγει ζάχαρη. Ενώ η 

παραγόµενη πούλπα και µελάσα µε πρόσµιξη χρησιµοποιούνται για 

παρασκευή ζωοτροφής. Ετήσια επεξεργάζονται, περίπου, 400.000 τόννοι 

τεύτλα και παράγονται 50.000 τόνοι ζάχαρης. 

 Η παραγόµενη βιοµηχανική τοµάτα επεξεργάζεται από 5 βιοµηχανίες 

τοµατοπολτού της περιοχής Σερρών. Προσκοµίζονται και επεξεργάζονται σε 

ετήσια βάση 150.000 µε 200.000 τόννοι προϊόντος. 
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 Για το βαµβάκι και ειδικότερα στη περιοχή Φυλλίδας, λειτουργούν δυο 

εκκοκκιστήρια, το ένα στη Μεσοράχη και το άλλο το πιο σύγχρονο στο 

Γάζωρο µε προοπτική να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο και νηµατουργείο. 

 Ο µεταποιητικός κλάδος που θα µπορούσε να προσδώσει µεγάλη 

προστιθέµενη αξία στο προϊόν είναι ο κλωστοϋφαντουργικός και να 

δηµιουργήσει µια δυναµική πνοή στη περιφέρεια. Σύµφωνα µε τους ειδικούς 

υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δυσκολεύουν την επένδυση αυτή όπως:  

Η µεγάλη απαιτούµενη δαπάνη που ανέρχεται σε αρκετά δισεκατοµµύρια.  

Ο κλάδος αντιµετωπίζει πολλούς κινδύνους και έντονο ανταγωνισµό.  

Η έλλειψη εµπειρίας σχετικά µε τον κλάδο.  

Η δυσκολία πρόσβασης στα κέντρα αποφάσεων. 

 Η µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στο Νοµό Σερρών γίνεται 

πρωταρχικά από την Ε.Γ.Σ. Σερρών. Φαίνεται ότι ο ιδιωτικός τοµέας έχει 

περιοριστεί σε βιοµηχανίες Α! µεταποίησης, εκκοκκιστήρια-βιοµηχανίες 

τοµατοπολτού-ορυζοεργοστάσιο. Πολλές εγκαταστάσεις της Ένωσης είναι 

ανταγωνιστικές των ιδιωτικών, ενώ δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις µεταποίησης 

πολλών προϊόντων που παράγει ο νοµός όπως π.χ. καλαµπόκι. 

 ∆εν πραγµατοποιούνται, επίσης, επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας στο 

τοµέα της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, ενώ η ιδιοκτησία ανήκει 

κύρια σε Σερραίους επιχειρηµατίες. 

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 ΓΑΛΑ. 

 Το παραγόµενο γάλα από πλευρά υγιεινής δεν τηρεί τις κοινοτικές 

προδιαγραφές. Το σύνολο του παραγόµενου γάλατος αγοράζεται από 

εργοστάσια µεταποίησης και ψύχεται, παστεριώνεται και διακινείται κύρια 

εκτός νοµού για να επιστρέψει έτοιµο για κατανάλωση σαν παστεριωµένο ή 

µε την µορφή διαφόρων προϊόντων. Στο νοµό υπάρχουν 6 τυροκοµεία που 

παράγουν λευκό τυρί ή τυρί φέτα, συνολικής δυναµικότητας 2.000 τόννων 

περίπου και παραγωγής 1.200 τόννους. Επίσης λειτουργούν 2 εργοστάσια. 
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Το ΣΕΡΓΑΛ που επεξεργάζεται 14.000 τόννους γάλατος, 10.000 τόννους 

αγελαδινό και 4.000 τόννοι αιγοπρόβειο και παράγονται παστεριωµένο γάλα, 

γιαούρτι και τυρί γραβιέρα. Το ΚΡΙ ΚΡΙ κυρίως παρασκευάζει παγωτά και 

γιαούρτι. Επίσης υπάρχουν και λίγα εργαστήρια παρασκευής γιαούρτι. Είναι 

φανερό, ότι δεν υπάρχει η απαιτούµενη υποδοµή για την καλύτερη 

αξιοποίηση του παραγόµενου γάλατος µέσω της µεταποίησης. Το λευκό τυρί 

και η φέτα είναι ίσως τα προϊόντα µεταποίησης που δίνουν το λιγότερο δυνατό 

κέρδος. 

 ΚΡΕΑΣ 

1.  ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΑ 

 Στο νοµό λειτουργούν 8 βιοµηχανίες και βιοτεχνίες αλλαντικών µε 

δυνατότητα παραγωγής 2.800 τόνους. Τα παραγόµενα αλλαντικά, 

παραδοσιακά και µοντέρνα είναι, υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών µε 

πωλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό.  

Από το 1987 λειτουργεί στο Χορτερό Σερρών η πιο αξιόλογη 

βιοµηχανία κρέατος στη χώρα µας. Ανήκει στην Ε.Α.Σ. Σερρών και τα 

προϊόντα της διακινούνται µε την επωνυµία ΚΡΕΣΕΡ µε πωλήσεις σε όλη την 

Ελλάδα. Λειτουργούν, επίσης, 5 ιδιωτικά αλλαντοποιεία από τα οποία το ένα 

έχει σύγχρονες προδιαγραφές.  

 

2.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 Υπάρχουν 4 εργαστήρια τυποποίησης κρέατος µε συγκριτικά ελάχιστη 

παραγωγή προϊόντων. Το παραγόµενο ορνίθιο κρέας πωλείται σαν ολόκληρο 

κοτόπουλο, ενώ παράλληλα λειτουργούν 2 εργαστήρια τεµαχισµού και 

τυποποίησης. Η ζήτηση για τα τυποποιηµένα αυτά προϊόντα σαν ποσοστό 

στην αγορά συνεχώς αυξάνεται. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 Από τα στατιστικά στοιχεία των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Νοµαρχίας Σερρών προκύπτει ότι τη 

τελευταία 10ετία µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των µαθητών που 

παρακολουθεί στα ∆ηµοτικά, στα Γυµνάσια και Λύκεια της επαρχίας µε 

µεγαλύτερο ποσοστό µείωσης στη περιοχή Φυλλίδας. Αντίθετα στη πόλη των 

Σερρών σηµειώνεται µια µικρή αύξηση όπως φαίνεται από τα στοιχεία του 

παρακάτω πίνακα. 

 

Γυµνάσιο της Περιοχής  

  

Υπάρχουν προτάσεις για συγχώνευση των Γυµνασίων και Λυκείων 

Ροδολίβους και Πρώτης, ενώ οι µαθητές του Γυµνασίου του σταθµού 

Αγγίστας να ενταχθούν στα Γυµνάσια Αλιστράτης και Πρώτης. 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

α) Προσχολική αγωγή 

2ο Γραφείο ΠΕ (Φυλλίδας) 

Έτος Νηπιαγωγεία Μαθητικό δυναµικό

1986-87 25 360 

1987-88 21 327 

1988-89 21 314 

1989-90 22 344 

1990-91 18 275 

1991-92 20 265 

1992-93 20 257 

1993-94 19 235 

1994-95 18 235 

 

 

β) ∆ηµοτική εκπαίδευση  

2ο Γραφείο ΠΕ (Φυλλίδας) 

Έτος ∆ηµοτικά σχολεία Μαθητικό δυναµικό

1986-87 35 1.949 

1987-88 32 1.769 

1988-89 30 1.640 

1989-90 29 1.468 

1990-91 29 1.363 

1991-92 28 1.257 

1992-93 28 1.123 
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1993-94 28 1.097 

1994-95 25 1.073 

 

Ενώ υπάρχουν στην περιοχή 26 κενές αίθουσες σε σύνολο 79 του Νοµού. 

 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

α) Γυµνάσια 

     Επαρχία   Πόλη Σερρών 

Έτος  Γυµνάσια Μαθητικό 

δυναµικό 

Γυµνάσια Μαθητικό 

δυναµικό 

1986-87 33 6.063 6 2.528 

1987-88 33 5.730 7 2.684 

1988-89 33 5.514 7 2.699 

1989-90 33 5.145 7 2.622 

1990-91 33 4.698 7 2.670 

1991-92 33 4.322 7 2.668 

1992-93 33 4.075 7 2.819 

1993-94 33 4.102 7 2.887 

1994-95 33 4.072 7 2.771 

 

β) Λύκεια 

     Επαρχία   Πόλη Σερρών 

Έτος  Λύκεια Μαθητικό 

δυναµικό 

Λύκεια Μαθητικό 

δυναµικό 

1986-87 15 2.862 4 1.774 

1987-88 15 2.537 5 1.886 
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1988-89 15 2.458 5 1.847 

1989-90 15 2.427 5 1.810 

1990-91 15 2.214 5 1.804 

1991-92 15 1.974 5 1.846 

1992-93 15 1.718 5 1.816 

1993-94 15 1.602 5 1.794 

1994-95 16 1.710 5 1.766 

  

γ) Τ.Ε.Λ. 

     Επαρχία   Πόλη Σερρών 

Έτος ΤΕΛ Μαθητικό 

δυναµικό 

ΤΕΛ Μαθητικό 

δυναµικό 

1986-87 3 687 2 890 

1987-88 3 856 2 1.031 

1988-89 3 866 2 883 

1989-90 3 807 2 1.003 

1990-91 3 759 2 1.006 

1991-92 3 853 2 977 

1992-93 3 860 2 1.146 

1993-94 3 829 2 1.137 

1194-95 3 773 2 1.270 

 

 Στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από το1983 λειτουργεί το ΤΕΙ 

Σερρών µε δύο σχολές. Τη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας µε τρία τµήµατα -

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής. 

Τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών µε δύο τµήµατα -Μηχανολογίας, 

Πολιτικών ∆οµικών Έργων. Ο αριθµός των σπουδαστών που 

Violeta  σελίδα - 93 - 



Πρόγραµµα NOW  Αγροτουρισµός στη Φυλλίδα 

παρακολουθούν είναι περίπου 4.500.Από το 1985 λειτουργεί, επίσης, 

παράρτηµα του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

(ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί σαν 

ανεξάρτητο τµήµα από το σπουδαστικό έτος 1996-97.  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Ο βαθµός ενασχόλησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στον 

αθλητισµό είναι εντυπωσιακή.  

 

Γήµεδο Ν.Ζίχνης  
Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται µια µεγάλη ανάπτυξη όλων των 

αθληµάτων και µια αυξανόµενη στροφή της νεολαίας στον αθλητισµό. 

 Τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και από πλευράς υποδοµής, 

εγκαταστάσεων και µέσων ο νοµός µπορεί να θεωρηθεί αθλητικά 

πολυδύναµος. 

 Υπάρχουν οµάδες ανδρών και γυναικών που συµµετέχουν στις 

διάφορες κατηγορίες των εθνικών πρωταθληµάτων στο ποδόσφαιρο, στο 

µπάσκετ, στο βόλεϊ και στο χαντ-µπολ. 
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 Υπάρχουν, επίσης, σύλλογοι και όµιλοι κολύµβησης, αντισφαίρισης, 

ορειβασίας, πάλης κ.λ.π 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
 Το µικρό µουσείο που λειτουργεί στην Ν. Ζίχνη είναι πρωταρχικά 

δηµιούργηµα της εθελοντικής προσφοράς, της επιθυµίας για δηµιουργία και 

το µεράκι για δουλειά µιας οµάδας γυναικών. 

  

Μουσείο & Γραφεία Συµβουλίου Περιοχής  
Το µουσείο παρουσιάζει ένα µεγάλο µέρος της ανθρώπινης δηµιουργίας στο 

πέρασµα του χρόνου και εστιάζει τη προσοχή στις παλιότερες καθηµερινές 

ασχολίες. Ειδικότερα παρουσιάζονται εργασίες και δραστηριότητες της 

περιοχής όπως η τέχνη αλέσµατος δηµητριακών, η µεταποίηση του µαλλιού 

και η παραγωγή παραδοσιακών υφαντών και στολών. 

 Παρουσιάζονται, επίσης, τα χρησιµοποιηθέντα εργαλεία, όργανα και 

µηχανές και η ιστορική εξέλιξή τους. Κρίνεται σκόπιµη η συµπλήρωση των 

γραπτών κειµένων που περιγράφουν τον τρόπο κατασκευής, λειτουργίας και 

την τεχνική της εξέλιξης.  

 Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να έρθει σε επαφή µε την τοπική λαϊκή 

δεξιοτεχνία και φιλοσοφία πάνω στη κατασκευή των παραδοσιακών µηχανών, 

αλλά και να ενηµερωθεί για τα µυστικά του χειρισµού και της λειτουργίας τους. 
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Για την πληρέστερη, όµως, ενηµέρωση πρέπει να αναπτυχθεί βιβλιοθήκη µε 

ταινίες που θα καταγράφουν τους παλιούς τρόπους εκτέλεσης εργασιών που 

γίνονται µέχρι σήµερα καθώς και τους τρόπους εργασιών που έχουν πια 

εκλείψει. 

 Με την αξιοποίηση διαφόρων επιδοτούµενων προγραµµάτων τόσο 

από την Ε.Ε όσο και από τα Υπουργεία, τους Οργανισµούς και τους 

Ιδιωτικούς Φορείς, δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας στο µουσείο 

εργαστηρίων όπως εκµάθησης οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 Η ύπαρξη τέτοιων εργαστηρίων είναι µια δραστηριότητα αναπτυξιακού 

χαρακτήρα και έχει θετική επίδραση στη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη 

αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   
 Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται µε επιτυχία διάφοροι 

µορφωτικοί και εκπολιτιστικοί σύλλογοι όπως ο Ορφέας Σερρών, ο Σύλλογος 

Ποντίων Ν. Σερρών “Εύξεινος Λέσχη”, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

“Εµµανουήλ Παπά” ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Σερρών “ο 

Κατσαντώνης” που λειτουργεί σύγχρονο και οργανωµένο λαογραφικό µουσείο 

και άλλοι. -Λειτουργούν χορωδίες και χορευτικά συγκροτήµατα, -οργανώνουν 

αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις και συναντήσεις καλλιτεχνικού 

και ψυχαγωγικού χαρακτήρα-παρουσιάζουν συναυλίες, θεατρικές 

παραστάσεις και εκθέσεις ζωγραφικής. 
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Πνευµατικό Κέντρο Ν. Ζήχνης  
 Στην επαρχία Ν. Ζίχνης δραστηριοποιούνται: 

 Ο µουσικόδραµατικός Σύλλογος “Απόλλων” Ροδολίβους, που στοχεύει 

στην ανάπτυξη της µουσικής παιδείας των µελών του, διατηρεί φιλαρµονική 

και λειτουργεί τµήµατα εκµάθησης της µουσικής. 

 Ο Σύλλογος Φιλόµουσων “Πρόοδος” Πρώτης που διατηρεί τµήµατα 

φιλαρµονικής, διοργανώνει µουσικές εκδηλώσεις και στοχεύει στην 

εκµάθηση και διάδοση της µουσικής στη περιοχή. 

 Ο Λαογραφικός Σύλλογος Εγγάµων Γυναικών “Οι Αµαζόνες” Νέας Πέτρας. 

 Ο Πολιτιστικός Επιµορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Ζίχνης και το 

µουσείο που λειτουργεί. 

 Ο Σύλλογος “Φίλων Βυζαντινής Μουσικής” περιοχής Παγγαίου. 

 Η πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου προϋποθέτει τη συµµετοχή και 

στήριξη όλων (Πολιτιστικών Συλλόγων- Εκπαιδευτικών- ΟΤΑ- 

Ενδιαφεροµένων και Ενεργών Πολιτών) για λειτουργία κοινού πολιτιστικού 

κέντρου, για κατασκευή-ανάπλαση χώρων πολιτισµού και αναψυχής. 

Απαιτούνται, επίσης, θεσµοθετηµένες τοπικές δράσεις, µουσικά σύνολα και 

συγκροτήµατα λαϊκών και παραδοσιακών χορών. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
 Όπως φαίνεται από σχετική µελέτη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Σερρών το 33% των βιοτεχνιών-βιοµηχανιών µε την µορφή 

Ε.Π.Ε ή Α.Ε έκλεισαν την δεκαετία 1982-92. Επίσης σύµφωνα µε στοιχεία της 

∆ΕΗ η περιοχή των Σερρών είναι η προτελευταία στην κατακεφαλή 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρειο Ελλάδα.  

 Υπάρχει µια σειρά από συγκριτικούς δείκτες που δείχνουν την αρνητική 

εικόνα της γενικότερης ανάπτυξης του νοµού όπως: 

 Ο νοµός Σερρών συµπεριλαµβάνεται στους ελάχιστους νοµούς της χώρας 

που ο πληθυσµός µειώθηκε την δεκαετία 1981-91 σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ.  

 Το συνεχές κλείσιµο-συγχώνευση-υποβιβασµός σχολείων του νοµού. 

 Με βάση το γενικό δείκτη ανάπτυξης, στοιχεία ΕΣΥΕ όπου το 100 είναι ο 

µέσος πανελλαδικός όρος για περιοχές που δόθηκαν ειδικά κίνητρα, 

έχουµε δείκτες ανάπτυξης: 

Κοζάνη  95 
Καστοριά  82 
Ξάνθη  82 
Σέρρες 74 

 Με βάση το δυναµισµό της παραγωγικής βάσης έχουµε µέσο όρο: 

Κοζάνη 119 
Ξάνθη    86 
Καστοριά   83 
Σέρρες   77 

 Με βάση το δείκτη ευηµερίας, ποσοστού του µέσου πανελλαδικού όρου: 

Καστοριά 92% 

Κοζάνη 88% 

Καβάλα 84% 

Σέρρες 60% 

 ∆είκτης φυσικών πόρων:  
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Θεσσαλονίκη    51 
Καστοριά    85 
Ξάνθη   117 
Σέρρες  175 

 ∆είκτης υπάρχουσας υποδοµής για αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 

όπως δρόµοι, γεφύρια, αρδευτικά, αεροδρόµια, εγκαταστάσεις κ.λ.π. 

Θεσσαλονίκη 132% 
Φλώρινα 100%  
Κοζάνη   87% 
Σέρρες   72% 
 Τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία για την περιοχή Φυλλίδας είναι 

περισσότερο δυσµενή. 

ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 Τη πρώτη πενταετία, για παράδειγµα, από την εφαρµογή του 

αναπτυξιακού νόµου 1262/82 είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του για ολόκληρο 

το νοµό Σερρών 260 επενδύσεις συνολικού ύψους 10.782. 213.000 δραχµές, 

µε πρόβλεψη δηµιουργίας 3.862 νέων θέσεων εργασίας. Από αυτές το 

πρωτογενή τοµέα αφορούσε το 30% του συνολικού όγκου των επενδύσεων, 

το δευτερογενή το 68% και τον τριτογενή το2%. 

 Η γεωγραφική κατανοµή των επενδύσεων κατά επαρχία είναι: 

α) Επαρχία Σερρών 123 επενδύσεις ύψους 5.964.247.000 δραχµές. 

β)      “        Σιντικής  81         “              “      3.065.384.000      “ 

γ)      “        Βισαλτίας 30        “              “      1.031.452.000      “ 

δ)      “        Φυλλίδας 26        “              “         721.130.000      “   

  

 Η ανισοκατανοµή στη Χωροθέτηση των επενδύσεων οφείλονταν κατά 

κύριο λόγο στα αυξηµένα κίνητρα στη ∆΄ περιοχή ζώνη 20 χιλιοµέτρων, 

επαρχία Σιντικής και στη ΒΙΠΕ Σερρών λόγω της δυνατότητας στήριξης τους 

από άποψη υποδοµής και υπηρεσιών λόγω της µικρής απόστασης από την 

πόλη των Σερρών. 
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 Κατά κύριο λόγο η επαρχία Φυλλίδας έχει τις λιγότερες δυνατότητες 

ανάπτυξης της γεωργίας εξαιτίας της διαµόρφωσης του εδάφους, της 

έλλειψης αλλά και της αδυναµίας κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων επειδή 

δεν υπάρχουν αξιόλογοι υδάτινοι πόροι.  

 Από την αξιοποίηση των Μεσογειακών ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων ΜΟΠ κατασκευάστηκαν στη περιοχή: 

 Τα αρδευτικά έργα-γεωτρήσεις στις κοινότητες Αµφίπολης, Πεθελινού, 

Αλιστράτης, Γάζωρου. 

 Τα έργα ύδρευσης στο ∆ήµο Νέας Ζίχνης και τις κοινότητες Αγίου 

Χριστοφόρου, Σφελινού. 

 Το µουσείο της Αµφίπολης. 

 Τα έργα αξιοποίησης του σπηλαίου της Αλιστράτης. 

 Το κέντρο υγείας του Παγγαίου. 

 Το λιµάνι της Αµφίπολης. 

 Ενώ µε προτάσεις έργων που περιλαµβάνονται στο κοινοτικό πλαίσιο 

στήριξης 1994-97 προβλέπεται: 

 Κατασκευή της οδού Λευκοθέας- Σ.Σ Αγγίστας (µε γέφυρα) προς 

Ελευθερούπολη  προϋπολογισµού 1.200.000.000 δραχµές.   

 Βιολογικός καθαρισµός ∆ήµου Νέας Ζίχνης. 

 Φράγµα Σ.Σ Αγγίστας προϋπολογισµού 5.000.000.000 δραχµές. 

 Ανάπλαση χώρου φαραγγιού Αγγίτη προϋπολογισµού 100.000.000 

δραχµές. 

 

ΘΕΛΓΗΤΡΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΗΣ-ΠΟΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ 

∆ΑΣΟΣ ΛΑΙΛΙΑ 
Το µαγευτικό δάσος του Λαϊλιά, αποτελεί τον πνεύµονα της ευρύτερης 

περιοχής. Καλύπτει έκταση 30.000 περίπου στρεµµάτων και είναι υψηλό 
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δάσος οξιάς και δασικής πεύκης. Το δάσος προσφέρει καταφύγιο σε µεγάλα 

αλλά και σπάνια θηλαστικά και πτηνά. Στο κέντρο του υπάρχει ένα µοναδικό 

παλαιοβοτανικό µουσείο, ο Σφαγώνας του Λαϊλιά, που ανακηρύχθηκε 

διατηρητέο µνηµείο της φύσης.  

Από γεωλογικές έρευνες διαπιστώθηκε η µεταπαγετώδης εξέλιξη του 

δάσους της περιοχής µε τις εναλλαγές των ειδών σε συνδυασµό µε την 

ανθρωπογενή επίδραση.  

Υπάρχουν αιωνόβια πανύψηλα κωνοφόρα και οξιές και είναι εφάµιλλο 

των αλπικών τοπίων της Ευρώπης. Σε υψόµετρο 1.500 µέτρων, στη θέση 

ολύµπια του δάσους, αναγέρθηκε το 1951 ορειβατικό καταφύγιο. Το 

καταφύγιο αυτό είναι διώροφο κτίριο, έχει πλήρως εξοπλιστεί µε είδη 

κλινοστρωµνής και εστίασης και άλλα απαιτούµενα για την άνετη παραµονή 

των επισκεπτών. Είναι το µόνο κατάλυµα στην περιοχή και παρέχει 

δυνατότητα διανυκτέρευσης σε 80 άτοµα. ∆ιαθέτει, επίσης, ηλεκτροφωτισµό, 

κεντρική θέρµανση και τηλέφωνο. Απαιτείται, όµως, να κηρυχθεί το δάσος 

σαν αισθητικό λόγω της ιδιοµορφίας του, να γίνει διαµόρφωση χώρων για την 

δηµιουργία και λειτουργία θερινών κάµπινγκ και να ιδρυθεί σταθµός 

ενηµέρωσης για το Σφαγώνα και την λειτουργία του χώρου στην ανάπτυξη 

της επιστηµονικής σκέψης.  

 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΙΛΙΑ  
Το χιονοδροµικό κέντρο Λαϊλιά δηµιουργήθηκε το 1979. Βρίσκεται στη 

βορινή πλευρά του δάσους Λαϊλιά, σε υψόµετρο 1600 µέτρα. ∆ιαθέτει 

χιονοδροµική πίστα µήκους 1000 µέτρων και πλάτους 70 µέτρων, δύο 

χιονοδροµικούς αναβατήρες συρόµενους µήκους 850 και 200 µέτρων και δύο 

χιονοστρωτήρες, που χρησιµοποιούνται  για την διαµόρφωση της 

χιονοδροµικής πίστας. Πλησίον της χιονοδροµικής πίστας λειτουργεί 

χιονοδροµικό περίπτερο. Είναι τριώροφο κτίριο, στον πρώτο όροφο υπάρχει 

το εστιατόριο, στο δεύτερο η καφετέρια και στον τρίτο οι κοιτώνες για διαµονή 

των αθλητών δυναµικότητας 25 ατόµων. Είναι ηλεκτροφωτισµένο και διαθέτει 

κεντρική θέρµανση. Στη πίστα πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο χιονοδροµικοί 

αγώνες πανελλήνιοι, τοπικά πρωταθλήµατα και περιφερειακοί αγώνες 
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καταβάσεων, ενώ στους δασικούς δρόµους γίνονται αγώνες αντοχής και 

διάθλου.  

Τις ηµέρες λειτουργίας του την χειµερινή περίοδο επισκέπτονται το 

κέντρο χιλιάδες άτοµα από όλη την Ελλάδα, ενώ τις άλλες εποχές του έτους, 

µεγάλος αριθµός εκδροµέων επισκέπτεται το δάσος του Λαϊλιά, που είναι 

πανέµορφο. Από τον ΕΟΣ Σερρών έγινε χάραξη και σήµανση του διεθνούς 

µονοπατιού µεγάλων διαδροµών µε την ονοµασία Ε4, που ξεκινάει από τα 

Πυρηναία όρη και µέσω Σιδηροκάστρου - Καπνοφύτου-δάσους Λαϊλιά-άνω 

Βροντούς, συνεχίζει προς την υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Ενώ ένα παρακλάδι του περνά από την ιερά µονή Τιµίου Προδρόµου, λόγω 

της ιστορικής της σηµασίας. Το διεθνές αυτό µονοπάτι εξυπηρετεί τους 

ορειβάτες και τους πεζοπόρους Έλληνες αλλά κυρίως Ευρωπαίους που 

επιθυµούν να γνωρίσουν την Ελληνική ύπαιθρο και φύση, τους ανθρώπους, 

τα ήθη και τα έθιµά τους και να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς και 

ιστορικούς χώρους.  

Η τουριστική κίνηση του είδους αυτού είναι σηµαντική, αλλά υπάρχουν 

αρκετές δυνατότητες µεγαλύτερης ανάπτυξης του. Απαιτείται όµως να γίνει 

επέκταση και να βελτιωθεί ο εξοπλισµός των ορεινών καταφυγίων του 

Παγγαίου, της Πρώτης και του Ροδολίβους, καθώς και δηµιουργία πίστας 

αναρρίχησης στο Παγγαίο. 

 

Η ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ 
Η οροσειρά του Μπέλες µαζί µε την λίµνη Κερκίνη αποτελεί µία ενιαία 

ενότητα φυσικού οικοσυστήµατος µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Την όµορφη 

οροσειρά την επισκέπτονται σήµερα µόνο οι κάτοικοι της περιοχής για ξυλεία 

και οι κυνηγοί. 

ΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 
Το ∆έλτα του ποταµού Στρυµόνα είναι ένας µικρός υδροβιότοπος που 

φιλοξενεί ένα σηµαντικό αριθµό υδρόβιων και παρυδάτιων  πτηνών, που έχει 

πρόσφατα σηµαντικά αλλοιωθεί λόγω των τεχνικών έργων της νέας Εγνατίας 
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οδού. Για να προστατευτούν οι εκτάσεις του ∆έλτα απαιτείται να γίνει  

οριοθέτηση και χωροταξική κατανοµή. 

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ. 
 Η λίµνη Κερκίνη είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σηµασίας. Το έτος  

1982 κατασκευάστηκε το φράγµα του Λιθότοπου και έγινε η ανύψωση των 

ανατολικών της αναχωµάτων. Η µεγάλη αξία της σαν υδροβιότοπος οφείλεται 

στην ύπαρξη µεγάλου αριθµού και ποικιλίας υδρόβιων και αρπακτικών 

πουλιών. Το χαρακτηριστικό της είδος είναι ο αργυροπελεκάνος, που 

περιλαµβάνεται στα µεγαλύτερα υδρόβια ψαροφάγα πουλιά και κινδυνεύει να 

εξαφανιστεί. Οι πολλές οµορφιές της και τα ποικίλα ενδιαφέροντα την έχουν 

κάνει παγκοσµίως γνωστή στους φυσιολατρικούς και οικολογικούς κύκλους, 

που την επισκέπτονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Για την καλύτερη 

αξιοποίηση της λίµνης απαιτούνται να γίνουν άµεσα έργα, αφού προηγούµενα 

µελετηθούν όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΓΓΙΤΗΣ- ΦΑΡΑΓΓΙ 
Ο ποταµός Αγγίτης-φαράγγι αποτελεί ένα παρθένο υδροβιότοπο µε 

άγρια οµορφιά και µε ανεξερεύνητη την πανίδα και τη χλωρίδα.  

Απαιτείται όµως να προστατευτεί, να οριοθετηθεί και να γίνουν 

επεµβάσεις ήπιας µορφής.  

Ειδικότερα:  

•να γίνει οριοθέτηση και χαρακτηρισµός του οικοσυστήµατος σαν τοπίο 

φυσικού κάλλους, σύµφωνα µε το νόµο για την προστασία του περιβάλλοντος 

-να συνδεθεί ένα τµήµα του φαραγγιού µε περιηγητικούς διαδρόµους µε το 

σπήλαιο της Αλιστράτης, ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν σαν ενιαίος 

χώρος  

•-να γίνει διαµόρφωση του υπάρχοντος µονοπατιού κατά µήκος του 

ποταµού Αγγίτη, σε περιπατητικό διάδροµο µε ξύλινες πεζογέφυρες στα 

σηµεία που ο ποταµός σχηµατίζει µαιάνδρους και διάφορες µικροκατασκευές 

για ασφαλή περιήγηση.  
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•Χρειάζεται ακόµη προστασία και προφύλαξη της περιοχής από 

λαθροϋλοτόµους και λαθροαλιείς. 

Κάθε είδους παρέµβαση απαιτεί βαθιά γνώση της οικολογίας. Απαιτεί 

εκτεταµένη και προσεκτική ανάλυση όλων των βιοτικών και µη παραµέτρων 

αλλά και του κλίµατος της περιοχής που συνεπιδρούν, αλληλεξαρτώνται και 

διαµορφώνουν το οικοσύστηµα. 

Παράλληλα µε την επιδίωξη της κάλυψης των ανθρωπίνων αναγκών 

πρέπει να διατηρηθεί η βιολογική ισορροπία και να προστατευθεί η οικολογική 

διαδοχή. 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ. 
Πρόκειται για ένα επιβλητικό σπήλαιο, µε πανύψηλες θαυµάσιες 

οροφές, πανέµορφες κολόνες, υπερµεγέθεις σταλακτίτες, σπάνιο 

µικροδιάκοσµο από το είδος των σταλακτιτών, που αναπτύσσονται σε πολλές 

κατευθύνσεις, τους λεγόµενους εκκεντρίτες. Χαρακτηρίζεται από τους 

σπηλαιολόγους σαν ένα από τα σπουδαιότερα των Βαλκανίων και η σηµασία 

της αξιοποίησής του για την ανάπτυξη του τουρισµού είναι αυτονόητη. Το 

µήκος των διαδρόµων που έχουν εξερευνηθεί είναι περίπου 3.000 µέτρα και 

επεκτείνονται δεξιά και αριστερά από την µοναδικού µεγέθους κύρια αίθουσα, 

που έχει διαστάσεις 100 µέτρα µήκος 60 µέτρα πλάτος και 30 µέτρα ύψος. 

Βρίσκεται πλησίον της  οµώνυµης κωµόπολης και απέχει 50 χιλιόµετρα από 

τις Σέρρες και 20 χιλιόµετρα από τη ∆ράµα. Υπάρχει ασφαλτόδροµος 6 

χιλιοµέτρων από το χωριό µέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει διαµορφωθεί 

κατάλληλα ο αυλείος χώρος και το πάρκινγκ για την ασφαλή και άνετη 

πρόσβαση και επίσκεψη. Υπάρχει αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων και 

φυλάκιο στάσης του Ο.Σ.Ε. µε δρόµο προσπέρασης. Έχει διαµορφωθεί 

διάδροµος επίσκεψης µέσα στο σπήλαιο µήκους 950 µέτρα.  

Σύµφωνα µε µελέτη της Ελληνικής σπηλαιολογικής εταιρίας σε 

συνεργασία µε Αυστριακούς, τα οποιαδήποτε έργα τουριστικής ανάπτυξης δεν 

θα πρέπει να επιφέρουν µεταβολές του µικροκλίµατος του σπηλαίου. 

Απαιτείται όµως να ολοκληρωθούν οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 

και ο καλλιτεχνικός φωτισµός µε την µικρότερη επίδραση του φωτός. Είναι 

απαραίτητο να κατασκευαστεί εκθεσιακός χώρος µε φωτογραφικό υλικό από 
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τα σπήλαια της περιοχής, το φαράγγι του ποταµού Αγγίτη, τις βραχογραφίες 

της περιοχής Αλιστράτης και Παγγαίου, καθώς και προβολή όλων των 

αξιοθέατων της επαρχίας Φυλλίδας. 

Το σπήλαιο σαν πόλος έλξης τουριστών προστέθηκε µεταπολεµικά. Το 

σπήλαιο είναι και θεωρείται φυσικός χώρος. Με την σωστή αξιοποίηση του 

µπορεί να αποτελέσει µια πηγή πλούτου, πνευµατικού και υλικού. 

Πνευµατικού για τις πολιτιστικές αξίες που περιέχει και για τις δυνατότητες 

φυσιολατρικής, εκπαιδευτικής, επιστηµονικής και επιµορφωτικής χρήσης. Και 

υλικού για την οικονοµική δραστηριότητα που µπορεί να αναπτυχθεί στην 

ευρύτερη περιοχή.  

Η πλήρης εµπορικοποίηση του σπηλαίου µπορεί να αποβεί τόσο 

ουσιαστικά ωφέλιµη όσο και µοιραία καταστροφική για το ίδιο το σπήλαιο.  

Η σωστή περιβαλλοντολογικά, προσεγµένη και επιστηµονικά 

τεκµηριωµένη αξιοποίησή του το προφυλάσσει από βανδαλισµούς, 

αρχαιοκαπηλίες και εµπορία σταλακτιτών που το καταστρέφουν 

ανεπανόρθωτα. Απαραίτητα πρέπει να ληφθεί υπόψη η µικρή κλίµακα του 

χώρου που το κάνει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, µε πολύ στενά περιθώρια 

αντοχής, ώστε να αποφύγουµε να φτάσουµε σε µια µη αναστρέψιµη 

υποβάθµισή του.  

Στο νοµό Σερρών έχουν καταγραφεί και ερευνηθεί 22 σπήλαια. Σε 

συνδυασµό µε το σπήλαιο Επταµύλου, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

τουριστικό ενδιαφέρον.  

Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες, δεν έχει 

δοθεί η αρµόζουσα προσοχή στον ειδικό τουρίστα σπηλαίων, το 

σπηλαιοβάτη, δηλαδή το φυσιολάτρη που ενδιαφέρεται να επισκεφτεί άγρια 

σπήλαια µη εµπορικοποιηµένα. Αυτό συµβαίνει γιατί µέχρι τώρα ο τουρίστας 

αυτός δεν θεωρείται υπολογίσιµος οικονοµικός παράγοντας, σε αντίθεση µε 

αυτό που συµβαίνει µε τον ειδικό τουρίστα του βουνού, δηλαδή τον ορειβάτη 

και τον σκιέρ. 
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
Στην ευρύτερη περιοχή διασώζονται αξιόλογα βυζαντινά µνηµεία, ναοί 

και µοναστήρια. Το θρησκευτικό στοιχείο γίνεται έντονα αντιληπτό µε τα 

αριστουργήµατα αρχιτεκτονικής που διασώζουν στο πέρασµα των αιώνων, 

την ευσέβεια παλαιών και νεώτερων γενεών. 

 

Μητροπολιτικός Ναός Ν. Ζίχνης 
Τα µνηµεία αυτά, που βρίσκονται σε µαγευτικό περιβάλλον, αποτελούν 

τόπους λατρείας, προσευχής, προσκυνήµατος, ξεκούρασης και ανάπαυσης, 

προσκαλούν και προκαλούν τον επισκέπτη. 
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Η Κόγχη του Ναού  
 

Τα µνηµεία, Ναοί και Ιερές Μονές, που έχουν θρησκευτικό και 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον είναι: 

Η Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου απέχει  8 χ.λ.µ από την πόλη των 

Σερρών. Είναι σύγχρονη των µονών του Αγίου Όρους. Χτίστηκε το 1270 και 

είναι όχι µόνο πανελλήνια, αλλά και πανευρωπαϊκά γνωστή και γίνεται 

αντικείµενο έρευνας επιστηµόνων σε πολλά συνέδρια. Το ξυλόγλυπτο τέµπλο 

είναι µεγάλης αξίας και ίσως µοναδικό, έχει αξιοζήλευτα προσκυνητάρια και 

περίφηµες τοιχογραφίες. Στο καθολικό της µονής υπάρχει και ο τάφος του 

πρώτου πατριάρχη µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης Γενναδίου 

Σχολαρίου. 

Η Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας  ιδρύθηκε το 450. Βρίσκεται σε χαράδρα 

του Παγγαίου όρους και είναι γυναικείο µοναστήρι. Το 1917 η µονή υπέστη 

φοβερή καταστροφή από τους Βουλγάρους και κυριολεκτικά απογυµνώθηκε 

αφού αφαιρέθηκαν σιγίλλια, χειρόγραφα, κειµήλια, Αγια λείψανα και εικόνες. 

Για την διατήρηση και ανάδειξη τους έχουν γίνει σηµαντικά έργα, µέσα 

και έξω από την µονή. 
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Η Ιερά Μονή Κηρύκου στο Σιδηρόκαστρο µε το εργαστήρι αγιογραφίας 

και πλεκτικής. Επίσης φυσική οµορφιά και ψυχική ενατένιση προσφέρουν οι 

Ιερές Μονές της περιοχής, ∆οµήρου, Αλιστράτης και Αναλήψεως Πρώτης.  

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 
 Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε το 437 π.Χ. από τους Αθηναίους. Παλαιότερα 

λεγόταν και «εννέα οδοί» γιατί βρίσκονταν στο σηµείο που συναντιόνταν 9 

δρόµοι. Ονοµάστηκε Αµφίπολη γιατί ήταν κτισµένη σε τοποθεσία που 

περιβάλλονταν από βραχίονα του Στρυµόνα. Ήταν αποικία των Αθηναίων και 

αργότερα το 421 π.Χ. την κυρίεψαν οι Σπαρτιάτες. Μετά περιήλθε στους 

Μακεδόνες. Η Αµφίπολη ήταν ξακουστή για τον ορυκτό και δασικό της πλούτο 

που προέρχονταν από την περιοχή του Παγγαίου. Στις ανασκαφές που έγιναν 

στην περιοχή βρέθηκαν αναθήµατα και επιγραφές µεγάλης αρχαιολογικής 

αξίας. Πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό µνηµείο είναι ο επιβλητικός γλυπτός 

λέοντας, έργο του 4 π.Χ. αιώνα, που δεσπόζει στην περιοχή. Παρουσιάζει 

αξιόλογη τουριστική κίνηση. 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ 
 Είναι αρχαία Μακεδονική πόλη που χτίστηκε το 356 π.Χ. Η περιοχή 

ήταν ιδιαίτερα προνοµιούχα γιατί είχε εύφορο έδαφος και βρισκόταν κοντά στα 

χρυσωρυχεία του Παγγαίου. Η πόλη που οχυρώθηκε µε επιµέλεια, χρησίµευε 

σαν ορµητήριο των Μακεδόνων εναντίον των Θρακών και γνώρισε µεγάλη 

ακµή. 

 Οι Φίλιπποι καταλήφθηκαν από τους Ρωµαίους το 168 π.Χ., 

διατήρησαν όµως την σηµασία τους µετά την κατασκευή της Εγνατίας οδού 

που χρησιµοποιήθηκε σαν στρατιωτικός δρόµος.   

 Έχει αξιόλογα µνηµεία τόσο της κλασικής και της Ρωµαϊκής εποχής, 

όσο και της βυζαντινής, τµήµατα των οποίων διασώζονται µέχρι σήµερα. Εκεί 

στην Ρωµαϊκή εποχή φυλακίστηκε και ο Απόστολος Παύλος. Καθηµερινά 

προσέρχονται πολυάριθµοι επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον 

κόσµο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΉΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΛΙ∆ΑΣ 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναφέρονται πληροφορίες και στοιχεία 

σχετικά µε: 

α)  Τη σπουδαιότητα, τα οφέλη, τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές 

ανάπτυξης του τουρισµού και ειδικότερα του αγροτουρισµού στην 

Ελλάδα. 

β)  Την εµπειρία από τη δηµιουργία και εκµετάλλευση των 

αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στη χώρα µας. 

γ)  Την ανάλυση της υφισταµένης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του 

Ν. Σερρών όσον αφορά: 

 Τη γεωγραφική- κοινωνική και οικονοµική διάρθρωση. 

 Την ιστορική εξέλιξη. 

 Τα δηµογραφικά στοιχεία. 

 Την παράδοση. 

 Τα αξιοθέατα και τους πόλους τουριστικής έλξης. 

 Την απασχόληση και το εισόδηµα. 

 Τις καλλιέργειες και τη µεταποίηση. 

 Την οργάνωση του τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

 Την ανάπτυξη και Χωροθέτηση των επενδύσεων. 

 Την ύπαρξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 
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Στο κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια για µια συστηµατική 

µελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους µε στόχο να εντοπιστούν οι 

πραγµατικές δυνατότητες και περιορισµοί καθώς και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που παρουσιάζονται στην περιοχή Φυλλίδας, όσον αφορά την 

ανάπτυξη του τουρισµού και ειδικότερα στην ύπαρξη των απαραίτητων 

προϋποθέσεων δηµιουργίας και εκµετάλλευσης αγροτουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

Η µελέτη θα γίνει µε την κατανοµή των διαφόρων παραµέτρων σε 

τέσσερις οµάδες. 

1. Παραγωγή - Μεταποίηση - Εισόδηµα. 

2. Υποδοµή - Επενδύσεις. 

3. Ανθρώπινο - Πολιτιστικό Περιβάλλον - Τουριστική παιδεία. 

4. Θέλγητρα - Πρόσβαση. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 Τα εδάφη των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών είναι άγονα και 

υποβαθµισµένα λόγω της µονοκαλλιέργειας, ενώ η γεωµορφολογία του 

χώρου δεν επιτρέπει εναλλακτικές λύσεις στον πρωτογενή τοµέα, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν υπάρχει άρδευση. 

Η αποκλειστική απασχόληση των περισσότερων κατοίκων, εκτός των 

ορίων πεδιάδας, είναι η καλλιέργεια σιτηρών µε χαµηλές στρεµµατικές 

αποδόσεις και καπνών ανατολικού τύπου. Οι παραδοσιακές αυτές 

καλλιέργειες είναι προβληµατικές και συρρικνώνονται λόγω των χαµηλών 

τιµών και της αλλαγής των τάσεων της διεθνούς αγοράς, της έλλειψης 

ενδιαφέροντος από τους παραδοσιακούς αγοραστές, ΗΠΑ και χώρες της 

πρώην ΕΣΣ∆, που επιδείνωσαν ακόµα περισσότερο την προβληµατικότητα 

της καλλιέργειας καπνού. 

Στα τµήµατα της πεδιάδας που αρδεύονται έχουν αναπτυχθεί οι 

καλλιέργειες των βιοµηχανικών φυτών, όπως βαµβάκι, τοµάτα, τεύτλα, σόγια, 

ηλίανθος κ.α 
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Ο γεωργικός κλήρος είναι πολύ µικρός µε βάση τα Κοινοτικά δεδοµένα, 

µέσος όρος 40 στρέµµατα έναντι 135, αλλά και πολυτεµαχισµένος, αφού 

βρίσκεται σε 4-7 διαφορετικές τοποθεσίες. 

Ο αναδασµός που είναι η σοβαρότερη εγγειοδιαρθρωτική βελτίωση και 

καταργεί τον πολυτεµαχισµό δεν έχει αξιοποιηθεί στην απαιτούµενη έκταση, 

ενώ η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών δεν ακολουθεί τις προτεραιότητες και 

τους στόχους που καθορίζει η αναµορφωµένη Κ.Α.Π στην ανάγκη 

διαφοροποίησης της παραγωγής. 

Τα υψηλά συγκριτικά ενοίκια των χωραφιών απορροφούν στην 

κυριολεξία τις όποιες αυξήσεις στις τιµές των αγροτικών προϊόντων. 

Τα γεωργικά µηχανήµατα και ο εξοπλισµός υποαπασχολούνται µε 

άµεσο αποτέλεσµα το υψηλό κόστος και τη δέσµευση κεφαλαίων. Για 

παράδειγµα, οι γεωργικοί ελκυστήρες απασχολούνται µε µέσο όρο 250 ώρες 

το χρόνο έναντι 800-1000 της Ε.Ε. 

Οργανωµένες καλλιέργειες υπάρχουν κύρια στο κεράσι και σε 

διάφορες ποικιλίες αµπελιών, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα σε 

θέµατα κόστους, τιµής, προώθησης αποθεµάτων, ανταγωνισµού και 

κλιµατολογικών συνθηκών. ∆εν γίνεται συστηµατική επεξεργασία, 

τυποποίηση και εµπορία. 

Η κτηνοτροφία της περιοχής, αιγοπρόβατα και βοοειδή, δεν είναι 

οργανωµένη, ακολουθεί το σύστηµα της ελεύθερης βοσκής µε χαµηλό 

εισόδηµα για τους κτηνοτρόφους λόγω της µείωσης των τιµών γάλατος και 

κρέατος, των ποσοστώσεων, της υποβάθµισης των βοσκοτόπων, της 

έλλειψης υποδοµής και γνώσεων και της µεγάλης αύξησης των τιµών των 

απαιτούµενων προµηθειών. Ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζει και η 

ενσταβλισµένη κτηνοτροφία. 

Στα ορεινά υπάρχει µια ποικιλία φαρµακευτικών και αρωµατικών 

φυτών υψηλής ποιότητας. 

Υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες και προϊόντα γεωργικά 

και κτηνοτροφικά όπως γάλα, τυρί, µέλι, κρασί, σιτάρι, φρούτα, κηπευτικά, 

µαλλί, τρίχα κ.α. 
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Τα υψηλά επιτόκια των δανείων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης τους αποτελούν σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες για τον 

εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και καλλιεργειών. 

Τα ονοµαζόµενα οικολογικά προϊόντα, δηλαδή εκείνα που παράγονται 

χωρίς χηµικά λιπάσµατα και φάρµακα προοδευτικά αποκτούν περισσότερους 

νέους αγοραστές. 

Υπάρχει δυνατότητα περιορισµένης παραγωγής οικολογικών 

προϊόντων, χωρίς ψεκασµούς και λιπάσµατα µε τη χρησιµοποίηση της 

κοπριάς των ζώων, όπως κηπευτικά και φρούτα. 

Με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της η περιοχή προσφέρεται για την 

παραγωγή κάποιων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η παραγωγή 

όµως των προϊόντων αυτών θα πρέπει να γίνει συστηµατικά µε τη δηµιουργία 

ειδικής ζώνης παραγωγής οικολογικών προϊόντων. Αυτό αποτελεί 

προϋπόθεση για να αποκτήσουν τα προϊόντα αυτά την απαιτούµενη 

αξιοπιστία. Η επιλογή όµως της περιοχής που θα χαρακτηριστεί ως 

ελεγχόµενη οικολογική ζώνη απαιτεί τη σύνταξη ειδικής µελέτης. 

Ο δευτερογενής τοµέας έχει ελάχιστα αναπτυχθεί στην περιοχή. Οι 

κυριότερες µεταποιητικές µονάδες είναι η ΣΥΝ.ΒΙΟ.ΣΙ, δύο εκκοκκιστήρια και 

οι βιοτεχνίες επίπλων. Οι βιοµηχανίες έχουν περιοριστεί σε µεταποίηση Α 

βαθµού χωρίς να δηµιουργούν µεγάλη προστιθέµενη αξία και θέσεις 

εργασίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, που επεξεργάζονται και 

συσκευάζουν τα αγροτικά προϊόντα, βρίσκονται σε άλλες περιοχές του νοµού 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται η ανάγκη µεταφοράς και η αύξηση του 

κόστους µε δυσµενείς συνέπειες στους παραγωγούς. 

Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασµό µε: 

 την αισθητή µείωση των τιµών των αγροτικών προϊόντων 

 τον υπερτριπλασιασµό του κόστους των αγροτικών προϊόντων 

 την καθυστέρηση στην αποπληρωµή των αγροτικών προϊόντων 

 την παρακράτηση ποσού από την τιµή ορισµένων προϊόντων 

 την έλλειψη σοβαρών έργων υποδοµής 
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 την έλλειψη µονάδων µεταποίησης 

έχουν σαν αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του γεωργικού εισοδήµατος σε 

απελπιστικό βαθµό. 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
Είναι εµφανείς οι δυσµενείς συνέπειες στη γενικότερη ανάπτυξη από το 

γεγονός ότι ο τόπος δεν υπάχθηκε στα κίνητρα της ∆ περιοχής ή στον 

καθορισµό ειδικών ζωνών σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του 

Ν.1262/82 παρά τις συνεχείς και έντονες διαµαρτυρίες και πιέσεις των 

τοπικών φορέων και εκπροσώπων και τις θετικές εισηγήσεις των αρµοδίων 

υπηρεσιών της Νοµαρχίας. Τελικά όµως µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας, 6 Αυγούστου 1996, έγινε ένταξη της Επαρχίας Φυλλίδας στις 

ειδικές ζώνες που προβλέπονται από το Π.∆ 456/95 του αναπτυξιακού νόµου 

και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων δίνονται κίνητρα που αφορούν την 

επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου. Με τη ρύθµιση αυτή δίνεται µεγάλη 

δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής σε όλους τους τοµείς. 

∆εν έχουν γίνει οι απαιτούµενες γεωλογικές-υδρολογικές µελέτες για 

αξιοποίηση του υπόγειου υδάτινου δυναµικού ιδιαίτερα στην περιοχή Ν. 

Ζίχνης που στερείται άρδευσης, αλλά και για την κατάλληλη άρδευση πεδινών 

περιοχών όπως ∆αφνουδίου - Αγίου Χριστόφορου. Ενώ δεν υπάρχει 

αρδευτικό σύστηµα και νερό πάνω από την υψοµετρική ζώνη 50 µέτρων. 

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη έργων υποδοµής και πρόσβασης στις ορεινές 

περιοχές και βελτίωσης των αγροτικών δρόµων µε χαλικόστρωση. 

∆εν είναι επαρκείς οι αποθηκευτικοί χώροι, κύρια για τα δηµητριακά, 

στις περιοχές Ροδολίβους, ∆οµήρου και Ν. Ζίχνης. 

∆εν έχει δηµιουργηθεί Βιοτεχνικό Πάρκο, ΒΙ.ΠΑ, που θα µπορούσαν να 

εγκατασταθούν οικονοµικά και εύκολα επιχειρηµατικές µονάδες, που 

συνδέονται µε την παραγωγή της περιοχής, µε την τοπική καταναλωτική 

αγορά και αγορά εργασίας και δεν επιβαρύνουν σηµαντικά το περιβάλλον. 

Η συµµετοχή των ΟΤΑ στην επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι πολύ 

µικρή και έχουν γίνει ελάχιστες δηµόσιες επενδύσεις για δηµιουργία 

επιχειρήσεων. 
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Το οδικό δίκτυο της περιοχής, εκτός κάποιων τµηµάτων που 

κατασκευάζονται ή έχουν προταθεί να συµπεριληφθούν σε νέα προγράµµατα, 

συγκριτικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παράλληλα έχει βελτιωθεί το 

σιδηροδροµικό δίκτυο και η ποιότητα των υπηρεσιών. 

Σηµαντικά θεωρούνται τα έργα για τον εκσυγχρονισµό στο λιµάνι της 

Αµφίπολης, που αποτελεί σταθµό διακίνησης προϊόντων και εµπορευµάτων 

από και προς τις Βαλκανικές χώρες. 

Ουσιαστική βοήθεια στην ανάπτυξη θα έδινε η δηµιουργία αεροδροµίου 

µεταφορών CARGO στην περιοχή, που θα γίνονταν το κέντρο µεταφοράς των 

προϊόντων της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΟΤΕ 

- ∆ΕΗ, είναι ικανοποιητικές και βελτιώνονται όπως και η παρεχόµενη 

πρωτοβάθµια περίθαλψη στον τοµέα της υγείας, ιδιαίτερα µετά την κατασκευή 

του νέου νοσοκοµείου Σερρών. 

Υπάρχουν υποκαταστήµατα των εµπορικών τραπεζών και κινητά 

γραφεία εξυπηρέτησης τόσο στη Ν. Ζίχνη όσο και σε άλλες κωµοπόλεις της 

περιοχής. 

Έχουν γίνει σηµαντικές δηµόσιες επενδύσεις για έργα που έχουν 

σχέση µε την ανάπτυξη του τουρισµού, όπως το σπήλαιο της Αλιστράτης, ο 

αρχαιολογικός χώρος της Αµφίπολης, η κοιλάδα του ποταµού Αγγίτη. Όµως 

δεν έχουν αξιοποιηθεί ικανοποιητικά κάποιοι ιστορικοί χώροι και µνηµεία της 

περιοχής. 

Απαιτούνται να γίνουν έργα βελτίωσης των βοσκοτόπων και στο 

συγκρότηµα των κοινοτήτων Οινούσας, Αγίου Πνεύµατος, Εµµανουήλ 

Παππά, Σφελινού και Αγριανής να κατασκευαστούν δεξαµενές, ποτίστρες, 

στέγαστρα και δρόµοι προσπέλασης. 

Στις κατάλληλες θέσεις των λεκανών απορροής δεν έχουν 

κατασκευαστεί ειδικοί ταµιευτήρες νερού για άρδευση των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων, κύρια των ορεινών περιοχών. 
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Περιοχή Αγριανής  
 

Ενώ δεν προχωρούν στο βαθµό που θα έπρεπε οι εργασίες 

ανόρθωσης των υποβαθµισµένων δασών, όπως καθαρισµοί, καλλιεργητικές 

υλοτοµίες, αναδασώσεις, φυτεύσεις και δασικοί δρόµοι. Ιδιαίτερα για το 

δασικό σύµπλεγµα του Παγγαίου η αξιοποίηση και εκµετάλλευση του δάσους 

πρέπει να γίνει, όπως προτείνει η αρµόδια υπηρεσία, µε την εφαρµογή 

δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, δηλαδή δασοπονικής, τουριστικής και 

αναψυχής των κατοίκων. Η εφαρµογή όµως αυτή απαιτεί σηµαντική αύξηση 

των χορηγούµενων πιστώσεων. 

Εκτός δύο µικρών ξενώνων, δεν υπάρχουν ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις και η απαιτούµενη για τη σωστή εξυπηρέτηση του τουρισµού 

υποδοµή. 

Η ιδιωτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µε επενδύσεις σε 

µεταποιητικές µονάδες είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εκτός από τις επιχειρήσεις 

ΣΥΝ.ΒΙΟ.ΣΙ, εκκοκκιστήρια και βιοτεχνίες επίπλων. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
Παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη φυγή του πληθυσµού κύρια των νέων, 

και µαρασµός ιδιαίτερα στη ζώνη εκτός πεδιάδας. Ενώ για την αναστροφή του 

ρεύµατος της αστυφιλίας δεν φαίνεται να έχουν διαµορφωθεί οι συνθήκες που 

θα αναβαθµίσουν την οικονοµική θέση του πολίτη και της περιοχής, θα 

εξασφαλίσουν το κίνητρο της ποιότητας ζωής και της αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. Παράλληλα δεν δίνονται, ειδικά στους νέους, µε σωστή 

επιλογή διέξοδοι στους τοµείς του εµπορίου, της µεταποίησης αλλά και της 

προσφοράς υπηρεσιών. Το κλείσιµο και η συγχώνευση των σχολείων 

µαρτυρεί την αρνητική αυτή εξέλιξη, τη συρρίκνωση του πληθυσµού των 

περισσότερων κοινοτήτων. 

 

Η Κοινότητα Σκοπιάς  
 

Οι οικισµοί είναι πυκνοδοµηµένοι. Τα σπίτια είναι συνήθως διώροφα 

και έχουν κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσουν τις γεωργικές ανάγκες άλλων 

εποχών. Τα περισσότερα είναι πέτρινα µε µικρή ή µεγαλύτερη χρήση ξύλου, 

εσωτερικά και εξωτερικά. ∆εν υπάρχει οµοιοµορφία, το κόστος της 

µετατροπής είναι υψηλό και σε πολλές περιπτώσεις η µετατροπή είναι 
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αδύνατη. Οι ελεύθεροι χώροι µέσα στους οικισµούς στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι πολύ περιορισµένοι. 

Η επέκταση των ορίων των οικισµών εκτός των άλλων θα οδηγούσε 

στη µείωση της αξίας των οικοπέδων, µε αποτέλεσµα τη συγκράτηση του 

πληθυσµού στην περιοχή και τη δηµιουργία και ανάπτυξη διαφόρων 

δραστηριοτήτων. 

Υπάρχουν παλιοί και νέοι οικισµοί από την εποχή του µεσοπολέµου µε 

µια αισθητή και ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στον τρόπο ζωής, τα έθιµα και 

παραδόσεις, τη συµπεριφορά, την κουζίνα, τον τρόπο επαφής και 

επικοινωνίας. 

 

Κοινότητα Αγριανής  
 

Οφειλόµενη στις ιστορικές ρίζες, την παράδοση της ανατολής αλλά και 

σε άλλους λόγους έχει δηµιουργηθεί µια επιτυχηµένη σύνδεση διαφορετικής 

κουλτούρας- παράδοσης ανάλογα του τόπου προέλευσης των προσφύγων, 

Θράκη-Πόντος-Μ.Ασία, µε το ντόπιο Μακεδονικό στοιχείο, που είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα. 
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Με τη δραστηριότητα των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της 

περιοχής γίνεται προσπάθεια να επιβιώσουν όλα τα χαρακτηριστικά του 

τρόπου ζωής των χαµένων πατρίδων, τα φολκλορικά στοιχεία, η παράδοση 

και η κουζίνα, φαγητά- γλυκά- πίττες. 

Με τη φροντίδα όλων πρέπει να συνεχιστεί µε συστηµατικό τρόπο η 

περισυλλογή του ιστορικού, αρχαιολογικού, γλωσσικού και λαογραφικού 

υλικού της περιοχής και να γίνει αξιοποίηση και προβολή του. 

Υπάρχει ανεπτυγµένο σε µεγάλο βαθµό το αίσθηµα της φιλοξενίας, η 

εγκαρδιότητα και η επιθυµία όλων των κατοίκων για συµµετοχή, προσφορά 

και δηµιουργία. 

Η λαογραφική, εθνογραφική, αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική 

κληρονοµιά αποτελεί µια δυνατότητα και ταυτόχρονα ένα πόλο έλξης 

τουρισµού στην περιοχή. 

 Η τουριστική παιδεία των κατοίκων της περιοχής πρέπει να βελτιωθεί. 

Η ανάπτυξη της τουριστικής παιδείας θα οδηγήσει: 

 Στη διατήρηση των πολιτιστικών αξιών, των λαογραφικών δεδοµένων και 

της µακραίωνης εθνογραφικής κληρονοµιάς. 

 Στην προσπάθεια προστασίας της πρωτογενούς τουριστικής πηγής, 

δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Στη διατήρηση των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, δευτερογενής 

τουριστική πηγή προσέλκυσης ενδιαφέροντος. 

 Στην ορθολογική πολεοδοµική δραστηριότητα που δεµένη µε την 

ιδιαιτερότητα κάθε χώρου αποτελούν παράγοντες συνέχειας των πλούσιων 

και ανεξάντλητων λαογραφικών παραδόσεων. 

 Στην ενίσχυση του θεσµικού περιβάλλοντος που περιλαµβάνει κυρίως τη 

διατήρηση των παραδοσιακών αξιών ζωής, την αξία του πνεύµατος, της 

κοινωνίας και της γειτονιάς, την προβολή της αξίας της δηµοκρατικής 

συµµετοχής. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν ιδιαίτερα τον αγροτουρισµό. 
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Τα περιβαλλοντικά αγαθά θεωρούνται δηµόσια ή συλλογικά αφού 

ανήκουν σε όλους και ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου ή µιας 

ευρύτερης οµάδας ατόµων. 

Τα αγαθά αυτά αποτελούν συλλογική και κοινωνική ιδιοκτησία και η 

χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε φορέα και επενδυτή απαιτεί τη 

συγκατάθεση και τη συναίνεση ή ακόµα και την αποπληρωµή του κοινωνικού 

συνόλου που θίγεται από τη χρήση τους. 

ΘΕΛΓΗΤΡΑ 
Η πολυχρωµία του τοπίου και το ενδιαφέρον του ανάγλυφου της 

περιοχής. 

Υπάρχουν δάση και ορεινοί βραχώδεις σχηµατισµοί µε πολυµορφία και 

πολυχρωµία. 

Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα κλιµατολογικά φαινόµενα και υπάρχουν 

περιοχές µε αλπικά χαρακτηριστικά. 

 

Αποψη της Αγριανής  
 

Υπάρχει υδάτινος σχηµατισµός, ο Αγγίτης, µε το παρόχθιο δάσος, το 

πράσινο φαράγγι, το οικοσύστηµα, που αποτελούν ένα αρµονικό συνδυασµό 

χλωρίδας, υγρού στοιχείου και πανίδας που θεωρείται ιδανικός τόπος 

αναψυχής. 
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Οι οµορφιές του Παγγαίου και οι οικισµοί που έχουν όλα τα 

παραδοσιακά στοιχεία. 

Το σπήλαιο της Αλιστράτης που τελειώνουν σύντοµα όλες οι εργασίες 

αξιοποίησης του. 

Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο της Αµφίπολης, οι αρχαιότητες 

της περιοχής Ν.Ζίχνης και Γάζωρου και των γειτονικών Φιλίππων. 

Η µονή Εικοσοιφοίνισσας και οι µονές ∆οµήρου, Αλιστράτης και 

Πρώτης. 

Το Μουσείο Ν. Ζίχνης που παρουσιάζονται τα εργαλεία των 

παραδοσιακών καλλιεργειών και ο τρόπος εκτέλεσης των παραδοσιακών 

εργασιών χειροτεχνίας, υφαντών, κεντηµάτων, στολών. Το Μουσείο θα 

πρέπει να στεγάσει το «Μουσείο των Χαµένων Πατρίδων», που θα εκτεθούν 

κειµήλια που έφεραν µαζί τους οι πρόσφυγες από την Ανατολή, τα οποία 

διατηρούν. µε µεγάλο σεβασµό.  

Στα ηµιορεινά το έδαφος είναι οµαλό και όπου υπάρχει βλάστηση είναι 

χαµηλή. 

 

Η Θέα από τη Σκοπιά Error! Unknown switch argument. 
Βρίσκεται σε κοντινή σχετικά απόσταση από τη θάλασσα και στα ψηλά 

µέρη υπάρχει οπτική επαφή µε τη θάλασσα και καλή θέα. 

Υπάρχουν περιοχές συνδεδεµένες µε την ιστορία και τους τόπους 

λατρείας. 

Τα κάνατς της περιοχής που είναι παραδοσιακός τρόπος της Ανατολής, 

για µεταφορά και αξιοποίηση νερού. 
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Τα θέλγητρα αυτά αποτελούν πηγή γαλήνης, αναζωογόνησης και 

αποκατάστασης του δυναµικού του ανθρώπου. 

 

Η Θέα από τη Σκοπιά Error! Unknown switch argument. 
Μέσα στους οικισµούς υπάρχουν λίγα αγροτόσπιτα που έχουν τα 

χαρακτηριστικά της παράδοσης όπως αρχιτεκτονική, διακόσµηση, σχέση µε 

το περιβάλλον, λειτουργικότητα. Είναι διώροφα και κτισµένα µε πέτρα 

πελεκηµένη µε µεράκι και τέχνη. Είναι επιβλητικά κτίρια µε εσωτερική σκάλα, 

κόκκινα κεραµίδια που χρησιµοποιούσαν παλιότερα, µε κάποια γεισώµατα, 

τζάκι, µπαλκόνι που δεσπόζει, µακριά σχετικά από τα γειτονικά σπίτια, µε 

αποθήκη και στάβλο µε ζώα, µε κήπο και δέντρα, µε πλακόστρωτη αυλή µε 

κληµαταριά και πολύχρωµα λουλούδια. 

∆εν υπάρχουν οργανωµένα αγροκτήµατα µε µεγάλη έκταση, µε 

ανεπτυγµένες γεωργικές καλλιέργειες, µε ποικιλία δέντρων και κτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων, µε αγροικία και στάβλο που µπορεί κάποιος επισκέπτης να 

συµµετέχει στις δραστηριότητες, να παρακολουθεί παραδοσιακούς τρόπους 

εκτέλεσης εργασιών και να φιλοξενείται για φαγητό και ύπνο. 
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Υπάρχουν κτίρια που ανήκουν στο δηµόσιο και σε ιδιώτες που 

µπορούν να αξιοποιηθούν. 

∆εν παράγεται στην περιοχή κάποιο πανελλήνια γνωστό προϊόν µε 

παραδοσιακή ονοµασία, που να κατοχυρώνεται και να προστατεύεται από την 

Κοινοτική Νοµοθεσία µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επίσης δεν παράγονται σε ποσότητα γνωστά προϊόντα χειροτεχνίας 

και οικοτεχνίας παρότι υπάρχει παράδοση, εµπειρία, µέσα, υλικά, διαθέσιµος 

χρόνος, µεράκι. Βασική αιτία αποτελεί η αδυναµία προώθησής τους. 

Υπάρχει οργανωµένη οµάδα γυναικών που γνωρίζει, µαθησιακά και 

από παράδοση, την κατασκευή παραδοσιακών χειροποίητων υφαντών και 

κεντηµάτων. 

Η απλοϊκότητα και το αίσθηµα φιλοξενίας των κατοίκων. 

Είναι πολύ γνωστή η τέχνη της παραδοσιακής συντήρησης, οικοτεχνική 

µεταποίηση, κηπευτικών, φρούτων και κρέατος. 

Η φήµη της περιοχής σε όλες τις χώρες που αγόραζαν καπνά 

ανατολικού τύπου µε παράλληλη αξιοποίηση του τρόπου καλλιέργειας και 

επεξεργασίας του καπνού της «Χρυσής Εποχής» που αποτελούσε 

προνοµιούχο προϊόν. 

Υπάρχει ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή και 

πολιτιστικοί φορείς και σύλλογοι. 

Η απόσταση µε το µεγάλο αστικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης είναι 

µικρή. 

Η περιοχή εφάπτεται µε την Εγνατία οδό και διασχίζεται από τους 

κάθετους άξονες, που συνδέουν την Εγνατία µε Σέρρες, Προµαχώνα, 

Βαλκανικές χώρες και την Εγνατία µε τη ∆ράµα. Βρίσκεται επίσης πάνω στον 

οδικό άξονα, που συνδέει τις Σέρρες µε τη ∆ράµα, Ελευθερούπολη, 

Φιλίππους, Καβάλα. Η πρόσβαση στην περιοχή είναι εύκολη και σύντοµη µε 

χρησιµοποίησή και του σιδηροδροµικού δικτύου. 

Απαιτείται όµως να οργανωθούν οι απαιτούµενες υπηρεσίες όπως 

οδική βοήθεια, χώρος εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και κέντρα παροχής 

πληροφοριών. 
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Το σπουδαιότερο όµως στοιχείο είναι η γενικότερη προβολή των 

µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων, του φυσικού περιβάλλοντος, των 

πολιτιστικών αξιών και των λαογραφικών παραδόσεων, που πρέπει να γίνει 

σε συνεργασία µε άλλους φορείς και σε συνδυασµό για την ενηµέρωση και 

πληροφόρηση των πολιτών µέσα και έξω από την χώρα. Συχνά η ενέργεια 

αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τα ιδιωτικά συµφέροντα γι’ αυτό απαιτείται η 

συνεργασία και η οµαδική προσπάθεια όλων. 

ΠΕΛΑΤΕΙΑ 
Οι κατηγορίες των επισκεπτών- τουριστών και οι τόποι προέλευσής 

τους που φαίνεται ότι έχουν την καλύτερη προοπτική και κύρια πρέπει να 

στραφεί η προσπάθεια για προσέλκυσής τους είναι: 

 Οι επισκέπτες στο σπήλαιο της Αλιστράτης που όπως εκτιµάται, µετά την 

ολοκλήρωση των έργων αξιοποίησης, θα είναι πολυάριθµοι. Οι επισκέπτες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται 

εκείνοι που επιδιώκουν µε µια µικρής διάρκειας επίσκεψη να θαυµάσουν τις 

οµορφιές του και διακρίνονται σε εκείνους που κινούνται µε οργανωµένα 

γκρουπ και συγκεκριµένο πρόγραµµα και σε άτοµα και οικογένειες που 

χρησιµοποιούν το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Για την ενηµέρωση όλων αλλά και 

ιδιαίτερα εκείνων που κάνουν διακοπές µε ελεύθερο πρόγραµµα, θα 

πρέπει να κατασκευαστούν προσθήκες µε εκθέµατα και φωτογραφίες της 

περιοχής και να υπάρχει το κατάλληλο ενηµερωτικό- διαφηµιστικό υλικό 

προβολής του αγροτουρισµού που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον για τα 

θέλγητρα της περιοχής και τους εναλλακτικούς τρόπους ευχάριστης 

αξιοποίησης του χρόνου που τους προσφέρονται ώστε να πειστούν να 

παραµείνουν για µια ή περισσότερες ηµέρες στην περιοχή. 

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται εκείνοι που ασχολούνται µε τη 

µελέτη, την επιστηµονική έρευνα και την εξερεύνηση σπηλαίων που δεν είναι 

εµπορικοποιηµένα. Ο αριθµός των ειδικών τουριστικών σπηλαίων είναι 

συγκριτικά πολύ µικρός, παρουσιάζει όµως ενδιαφέρον γιατί η περιοχή της 

Αλιστράτης θα µπορούσε να γίνει το κέντρο παραµονής τους για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα, αν ληφθεί υπόψη ο µεγάλος αριθµός των σπηλαίων που 
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παρουσιάζουν ενδιαφέρουν τόσο στο Ν. Σερρών όσο και στους γειτονικούς 

νοµούς. 

 Οι κυνηγοί που συχνά επισκέπτονται ή διέρχονται από την περιοχή. 

 Με τη λαϊκοποίησή τους τα χειµερινά σπορ έπαυσαν να αποτελούν 

προνόµιο των ολίγων και υπάρχει σηµαντικός αριθµός διερχοµένων µε 

προορισµό το χιονοδροµικό κέντρο του Λαϊλιά. 

 Οι καταγόµενοι από την περιοχή και οι απόγονοι αυτών που έχουν 

εγκατασταθεί σαν µετανάστες κύρια στην Ευρώπη, σε χώρες που έχει 

αναπτυχθεί ο αγροτουρισµός, αλλά και µεγάλα αστικά κέντρα της 

ηµεδαπής που επιθυµούν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν δεσµούς µε τις 

ιστορικές ρίζες, την παράδοση και τον τόπο καταγωγής των προγόνων 

τους. Οι ίδιοι µπορούν να επηρεάσουν τους συγγενείς και φίλους όπως και 

τους γνωστούς στους χώρους εργασίας µε προώθηση του κατάλληλου 

διαφηµιστικού υλικού. 

 Οι ταξιδιώτες που κινούνται τόσο στην Εγνατία οδό αλλά και τους κάθετους 

οδικούς άξονες και ιδιαίτερα οι προερχόµενοι από τα Βαλκάνια και χώρες 

της πρώην Ανατολικής Ευρώπης που κινούνται στον άξονα Προµαχώνας - 

Ν. Ζίχνη - Αµφίπολη. Αυτοί µπορούν να επηρεαστούν µε διαφηµιστικό 

υλικό και πληροφορίες από τους σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. 

 Προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού. 

Μετά την ένταξη της περιοχής στις ειδικές ζώνες του αναπτυξιακού 

νόµου δηµιουργούνται δυνατότητες αξιοποίησης τους και για τον τουρισµό. 

Ο κοινωνικός τουρισµός θα πρέπει εκτός των άλλων να στοχεύει και 

στην ανάπτυξη των προβληµατικών περιοχών για να έχει και ουσιαστική 

αναπτυξιακή χρησιµότητα. Στα διάφορα επιδοτούµενα προγράµµατα 

τουρισµού, ιδιαίτερα του Υπουργείου Εργασίας, Γεωργίας και Υγείας, 

απαιτείται να θεσπιστεί ότι ένα ποσοστό υποχρεωτικά θα προωθείται στην ∆’ 

περιοχή και τις ειδικές ζώνες. Να αξιοποιηθεί επίσης, κατάλληλα το γεγονός 
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ότι ο αγροτουρισµός είναι σχεδόν ανύπαρκτος στην περιφέρεια της 

Μακεδονίας. 

 Με τη συστηµατική αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων σε 

θέµατα του πρωτογενή τοµέα, από τους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, την 

Ένωση και τους ΟΤΑ της περιοχής, όπως σύγχρονες καλλιέργειες, 

αξιοποίηση του γεωργικού εξοπλισµού σε συνεργασία µε τις βαλκανικές 

χώρες και αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος της µικρής απόστασης. 

 Συνεργασία µε ταξιδιωτικά γραφεία και δίκτυα πληροφοριών του 

εσωτερικού και εξωτερικού, ώστε να συµπεριλαµβάνεται η περιοχή στα 

οργανωµένα προγράµµατα. 

 Είναι επίσης δυνατή η απορρόφηση ενός ποσοστού από τον ονοµαζόµενο 

«Τουρισµός των κινήτρων» που αναπτύσσεται τελευταία µε αξιοποίηση της 

οργανωτικής δοµής των Γεωργικών Συνεταιρισµών και των ΟΤΑ αφού οι 

διακινούµενοι είναι αγρότες που εργάζονται σε εργοστάσια, βιοτεχνίες και 

αγροτοεπιχειρήσεις. Η προσέλκυση τουριστών της κατηγορίας αυτής είναι 

περισσότερο χρήσιµη γιατί γίνεται σε νεκρό χρόνο από τουριστική άποψη. 

 Συνεργασία µε τις θρησκευτικές οργανώσεις που προγραµµατίζουν 

εκδροµές σε περιοχές µε µνηµεία που έχουν θρησκευτικό και αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον. 

 Συνεργασία µε άλλες αγροτοτουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό µε αµοιβαιότητα και αξιοποίηση όλων των 

συνεργατών του προγράµµατος VIOLETTA. 

 Συνεργασία µε τις κοντινές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

θαλάσσιο τουρισµό µε αµοιβαιότητα όπως µε επιτυχία γίνεται σε πολλά 

µέρη της χώρας. 

 Από τις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης που δηµιουργούνται για τον 

αγροτουρισµό λόγω της συνεχιζόµενης αλλαγής των κοινωνικών 

δεδοµένων της εποχής µας, µε τη συγκέντρωση των ανθρώπων στα αστικά 

Violeta  σελίδα - 127 - 



Πρόγραµµα NOW  Αγροτουρισµός στη Φυλλίδα 

κέντρα και τις βιοµηχανικές περιοχές, µε τη θορυβοποίηση και τον 

απάνθρωπο τρόπο ζωής των µεγάλων πόλεων και µε την αλλοτρίωση των 

ανθρώπινων σχέσεων που οξύνουν το κοινωνικό πρόβληµα και 

δηµιουργούν επιτακτική την ανάγκη απεγκλωβισµού και την επαφή του µε 

την ύπαιθρο και το φυσικό περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  
 

Από τη µελέτη και συνολική αξιολόγηση της πραγµατικής κατάστασης 

της περιοχής, των περιορισµών και των δυνατοτήτων φαίνεται ότι τα κύρια 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής όσον αφορά τη δηµιουργία και 

ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή είναι: 

 Το σπήλαιο Αλιστράτης. 

 Οι ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης της θηραµατοπονίας. 

 Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση και τα θέλγητρα. 

 Η ένταξη στις ειδικές ζώνες του αναπτυξιακού νόµου. 

Ειδικότερα για τις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης 

όλων των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων που παρουσιάζονται στο χώρο 

του κυνηγιού, των απαιτούµενων ενεργειών και τον τρόπο οργάνωσης και τα 

οφέλη, θα πρέπει να τονιστεί ότι: 

 Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει µια συγκριτικά πλούσια ποικιλία πανίδας 

και θηραµάτων. 

 Η ελεγχόµενη από τη ∆ασική Υπηρεσία, Κυνηγετική Περιοχή στα βόρεια 

του Νοµού που καλύπτει έκταση 250.000 στρεµµάτων και προσελκύει 

µεγάλο αριθµό κυνηγών από άλλες περιοχές της χώρας. 

 Οι µεγάλες βατές και ασκεπείς εκτάσεις της περιοχής που κάνουν το κυνήγι 

εύκολο και ευχάριστο, που είναι κατάλληλες για εκγύµναση των σκύλων και 

τις προτιµούν οι ξένοι κυνηγοί. 

Για να γίνει όµως η περιοχή κέντρο παραµονής και βάση εξόρµησης 

των κυνηγών απαιτείται η συνεργασία των ΟΤΑ της περιοχής, των τοπικών 

φορέων, του Κυνηγετικού Συλλόγου και της ∆ασικής Υπηρεσίας, ώστε να 
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δηµιουργηθούν όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις ανάπτυξης της 

θηραµατοπονίας όπως: 

 Ο αποχαρακτηρισµός στις χρήσεις σε περιοχές που βρίσκονται πάνω από 

τη ζώνη των 70 µέτρων. 

 Ο καθορισµός µικρών εκτάσεων εκγύµνασης σκύλων πάνω από τον οδικό 

άξονα, Γάζωρος - Ν. Ζίχνη - Λευκοθέα - Αλιστράτη. 

 Η κατασκευή έργων υποδοµής για βελτίωση της πανίδας όπως ποτίστρες, 

ταίστρες, περιφράξεις, δρόµοι, πυρήνες, εµπλουτισµός θηραµάτων. 

Η ανάπτυξη του κυνηγιού θα δηµιουργήσει σοβαρά οφέλη στους 

κατοίκους της περιοχής, αν ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ότι οι κυνηγοί 

µετακινούνται από τον Αύγουστο µέχρι το Μάρτιο σε εποχή δηλαδή που ο 

τουρισµός είναι πολύ µικρός και ότι συνήθως ανήκουν στις ανώτερες 

εισοδηµατικές τάξεις και διαθέτουν σηµαντικά ποσά για το συγκεκριµένο 

χόµπι. 

Τα οφέλη είναι πολλά αφού δηµιουργούνται οι δυνατότητες: 

 Ενοικίασης δωµατίων στους ίδιους και τις οικογένειές τους. 

 Παροχής υπηρεσιών εστίασης. 

 Προώθησης σηµαντικών ποσοτήτων των προϊόντων της τοπικής 

παραγωγής για τις ανάγκες των κυνηγών και των γνωστών τους. 

 Πώληση προϊόντων που απαιτούν συντήρηση επειδή µπορούν να φτάσουν 

γρήγορα στον τόπο προορισµού. 

 Περιποίησης και εκγύµνασης κυνηγητικών σκύλων από κατοίκους της 

περιοχής. 

Υπάρχουν επίσης και έµµεσα οφέλη που έχουν σχέση µε την 

προώθηση θεµάτων ευρύτερης σηµασίας επειδή πολλοί κυνηγοί έχουν 

προσβάσεις στους χώρους λήψης των αποφάσεων και τα οικονοµικά κέντρα. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
Η πρότασή µου είναι να δηµιουργηθούν σε πρώτη φάση, σε µερικά 

από τα υπάρχοντα κτίρια, ενοικιαζόµενα δωµάτια µε 4 µέχρι 6 κρεβάτια 

συνολικά στους οικισµούς που βρίσκονται στα ορεινά η κατά µήκος των 

οδικών αξόνων και µικρός ξενώνας δυναµικότητας από 10 µέχρι 12 κρεβάτια 

στην κωµόπολη της Αλιστράτης λόγω της ύπαρξης του σπηλαίου. Ο ξενώνας 

θεωρείται ότι µοιάζει περισσότερο µε ξενοδοχείο που απευθύνεται σε όλες τις 

κατηγορίες τουριστών ενώ τα ενοικιαζόµενα δωµάτια στο χώρο του 

οικοδεσπότη είναι περισσότερο δεµένα µε τη φιλοσοφία του αγροτουρισµού 

που απαιτεί δέσιµο, επαφή, συνεργασία και συµµετοχή του επισκέπτη µε την 

οικογένεια και τις απασχολήσεις της γεωργικής εκµετάλλευσης. Τα δωµάτια 

να είναι ιδιωτικά ανεξάρτητα από τη µορφή της ευρύτερης προβολής τους. Οι 

κυριότεροι λόγοι που συνηγορούν στη δηµιουργία των καταλυµάτων της 

µορφής αυτής είναι: 

• Η απαιτούµενη επένδυση είναι µικρή και το κόστος των αναγκαίων 

εργασιών ανακαίνισης και δηµιουργίας των ξεχωριστών χώρων, για καλή 

ποιότητα κατασκευής, κυµαίνεται από 100-120 χιλιάδες δραχµές το 

τετραγωνικό µέτρο. 

• Απαιτείται συγκριτικά µικρότερη δαπάνη δηµοσιότητας. 

• Μπορεί να γίνει κερδοφόρα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. 

• Έχει χαµηλό κόστος λειτουργίας. 

• Περιορίζει τον κίνδυνο του ανταγωνισµού από οργανωµένα ξενοδοχεία.  

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για τη δηµιουργία της υποδοµής µπορούν να 

εξευρεθούν: 

• Από τη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης µέσω των 

προγραµµάτων των Υπουργείων Γεωργίας, Εργασίας, Εθνικής Οικονοµίας, 

της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και Οργανισµών και τα προγράµµατα 

περιφερειακής ανάπτυξης, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε 

• Από δανεισµό µε επιδοτούµενο και επιχορηγούµενο επιτόκιο και 

αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων και κινήτρων των ειδικών ζωνών του 

αναπτυξιακού νόµου. 
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• Με χρηµατοδότηση και αξιοποίηση των ιδίων κεφαλαίων. 

Τα κόστη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνα που έχουν σχέση µε 

την κατασκευή- ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και απόκτηση του εξοπλισµού 

και το κόστος που έχει σχέση µε την λειτουργία της επιχείρησης. 

Το κόστος λειτουργίας είναι πολύ µικρό, αφού ουσιαστικά όλες οι 

υπηρεσίες προσφέρονται από τα µέλη της οικογένειας. Όµως το κόστος 

θέρµανσης λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών τη χειµερινή περίοδο, είναι 

υψηλό και πρέπει ιδιαίτερα να εξεταστεί. 

 

Ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της εκµετάλλευσης - ατοµική 

επιχείρηση - εταιρία - συνεταιρισµός - ένωση ιδιοκτητών ενοικιαζόµενων 

δωµατίων, θεωρείται σκόπιµο να επισηµανθεί και να γίνει κατανοητό ότι: 

 

• Πρέπει να κυριεύσει η σύγχρονη αντίληψη, που υιοθετείται σήµερα από τις 

επιχειρήσεις και δεν αποδέχεται σαν αποκλειστικό στόχο της επιχείρησης τη 

µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά την αποτελεσµατική λειτουργία και τη 

µεγιστοποίηση του κοινωνικού συµφέροντος. 

• Απαιτείται η συµπληρωµατική και συγχρονισµένη οµαδική προσπάθεια 

(Αγροτικών Συνεταιρισµών, ΟΤΑ, Πολιτιστικών Συλλόγων, Τοπικών Φορέων, 

Συµβούλιο Περιοχής και Εκκλησίας) και η αποδοχή, η βοήθεια και η σωστή 

συµπεριφορά όλων που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας. 

• Απαιτείται επίσης η εθελοντική συνεργασία ιδιοκτητών δωµατίων, κατοίκων 

περιοχής, επαγγελµατιών, τοπικών συλλόγων και φορέων, ΟΤΑ και 

αγροτικών συλλόγων. 

• Ο τουρισµός ανεξάρτητα από τη µορφή του σηµαίνει κάποιο κόστος µε την 

ευρύτερη έννοιά του και εποµένως είναι λογικό να µη γίνεται κοινωνικά 

αποδεκτό τα οποία οφέλη, κυρίως τα οικονοµικά, να τα καρπούνται 

αποκλειστικά κάποιοι. Πέρα όµως από το συνολικό και συντονισµένο τρόπο 

προβολής και προώθησης της αγροτουριστικής δραστηριότητας στη περιοχή 

καθώς και της κατανοµής των επισκεπτών στα καταλύµατα θα πρέπει να 

έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις της αµοιβής της ατοµικής προσπάθειας 
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και του ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχουν τα κίνητρα που θα εξασφαλίσουν 

την υψηλή ποιότητα στη παροχή των υπηρεσιών. Το ενδιαφέρον και η 

συµµετοχή θα είναι ανάλογη µε την αναµενόµενη εισοδηµατική ωφέλεια. ∆ιότι 

ο συνεταιρισµός για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά προϋποθέτει εκτός των 

άλλων συντονισµένη κοινή προσπάθεια, ευνοϊκό κλίµα και διάθεση για 

συνεργασία. 

• Η δραστηριότητα της ενοικίασης των δωµατίων δεν µπορεί να επιβιώσει 

από µόνη της αλλά συµπληρωµατικά. Για να αποφασίσει ο τουρίστας να έρθει 

στην περιοχή πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο σύνολο υποδοµής και 

παροχής υπηρεσιών που µπορούν µε επιτυχία να ικανοποιήσουν όλα τα 

κίνητρα και τις επιθυµίες του. 

Λόγω του µικρού µεγέθους των προτεινόµενων δραστηριοτήτων δεν 

δικαιολογείται η σύνταξη συστηµατικής οικονοµοτεχνικής µελέτης για τη 

βιωσιµότητα των σχεδίων σε τεχνικούς, νοµικούς, χρηµατοοικονοµικούς, 

ανθρώπινους και από πλευράς  marketing όρους. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Παράλληλα µε την προσφορά των υπηρεσιών ύπνου και φαγητού υπάρχει 

δυνατότητα προώθησης διαφόρων προϊόντων και έργων τέχνης της περιοχής 

στους επισκέπτες ή τους διερχόµενους. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

τη δηµιουργία εκθετηρίων στο χώρο του σπηλαίου και του Μουσείου, από 

τους ιδιοκτήτες των καταλυµάτων, από τους διαφόρους επαγγελµατίες και µε 

άµεση επαφή των κατοίκων µε τους επισκέπτες σε σχετικά χαµηλή τιµή. 

 Αυτά είναι: 

1.  Παραδοσιακά χειροποίητα ζυµαρικά µε πιστοποιηµένη τη ποιότητα των 

πρώτων υλών και τη υγιεινή της παρασκευής γιατί: 

 

• Υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες όπως αλεύρι, γάλα, αυγά 

• Υπάρχει µεγάλη παράδοση 

• Υπάρχει αρκετός διαθέσιµος χρόνος λόγω της υποαπασχόλησης των 

γυναικών. 
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 Η απαιτούµενη επένδυση σε εξοπλισµό είναι µικρή, δεν απαιτούν 

συντήρηση και το κόστος διατήρησης αποθεµάτων είναι µικρό. 

2.  ∆ιάφορα κηπευτικά και φρούτα που συντηρούνται µε την τέχνη και την 

παράδοση της ανατολής όπως: τουρσί, µαρµελάδες, γλυκά, πίττες κ.λ.π.  

 Ειδικότερα, για την αξιοποίηση της οργανωµένης δεντροκαλλιέργειας 

του κερασιού και των δυνατοτήτων τυποποίησης είναι σκόπιµο να αναφερθεί 

ότι: 

• Μόνο µικρές ποσότητες τυποποιηµένου προϊόντος µε την παραδοσιακή 

τεχνική µπορούν να προωθηθούν. 

• Η συστηµατική επεξεργασία και τυποποίηση του κερασιού απαιτεί σοβαρή 

επένδυση. Έχει προβλήµατα στη διάθεση λόγω του ανταγωνισµού, 

προβλήµατα από την ιδιοµορφία του προϊόντος και τους αστάθµητους 

παράγοντες και προβλήµατα υποαπασχόλησης του εξοπλισµού. Ακόµη 

υπάρχουν προβλήµατα όπως διαχείρισης-χρηµατοδότησης των αποθεµάτων, 

τα υψηλά γενικά έξοδα και οι αµοιβές του επιστηµονικού προσωπικού. Έχουν 

υποβληθεί προτάσεις αξιοποίησης του προϊόντος στο πρόγραµµα Leader II. 

Άλλωστε η βιοµηχανοποιηµένη επεξεργασία του προϊόντος είναι έξω από τη 

φιλοσοφία του αγροτουρισµού. 

 Για τη καλύτερη αξιοποίηση και εκµετάλλευση του γάλατος, να 

παρασκευάζεται το τοπικό τυρί, να διατηρείται στο ψυγείο και να προωθείται 

µέσω του εκθετηρίου, των επισκεπτών και κύρια των κυνηγών. Τα προϊόντα 

αυτά παρουσιάζουν καλή προοπτική αφού υπάρχει η δυνατότητα να 

συνδυαστούν και µε την οικολογική διάσταση. Ενώ υπάρχουν εθνικά και 

κοινοτικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούν και προωθούν τις καινοτόµες 

δραστηριότητες.  

3.  Χειροποίητα υφαντά και κεντήµατα. 

 Μικρές ποσότητες των παραδοσιακών κεντηµάτων και υφαντών 

µπορούν να προωθηθούν µέσω του εκθετηρίου και των επισκεπτών. Η 

δυνατότητα παραγωγής και η υψηλή ποιότητα αυτών δικαιολογείται από: 

• τη µεγάλη παράδοση 

• τη µαθησιακή γνώση  

Violeta  σελίδα - 134 - 



Πρόγραµµα NOW  Αγροτουρισµός στη Φυλλίδα 

• την ποιότητα των πρώτων υλών 

• την ανάγκη αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

• την ύπαρξη του εξοπλισµού και  

• το µικρό κόστος απόκτησής του. 

 Υπάρχει η δυνατότητα επί παραγγελία παραδοσιακών στολών. Για 

παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας πρέπει να υπάρχει οργανωµένο δίκτυο 

προώθησης γιατί ο ανταγωνισµός είναι έντονος. Σύµφωνα µε τους ειδικούς 

υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στη διάθεση τέτοιων προϊόντων καθώς η αγορά 

έχει σταµατήσει από καιρό να είναι παραδοσιακή. Η οργανωµένη παραγωγή 

έχει σηµαντικά έξοδα, κόστος αποθεµάτων και αµοιβές επιστηµονικού 

προσωπικού. Μια σοβαρή έρευνα-εκτίµηση σχετικά µε την ύπαρξη της 

αναγκαίας αγοράς-ζήτησης τέτοιων προϊόντων, απαιτεί δαπάνη από 13-18 

εκατοµµύρια δραχµές. 

4. Το τυποποιηµένο υψηλής ποιότητας κρασί και µέλι, όπως και µικρές 

ποσότητες από τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και βότανα της 

περιοχής, µπορούν να προωθηθούν µέσω του εκθετηρίου, των επισκεπτών 

και των κυνηγών. Κρίνεται σκόπιµη η αγορά ή η ενοικίαση µε συµβολικό 

τίµηµα των εγκαταστάσεων απόσταξης που βρίσκονται στη Ν. Ζίχνη και 

ανήκουν στην Ε.Γ.Σ. Σερρών.   

  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον συνεχώς µεταβάλλεται και οι συνθήκες 

καθηµερινά αλλάζουν µε απρόβλεπτους ρυθµούς και κατεύθυνση. 

Η αποτελεσµατική διοίκηση προϋποθέτει πετυχηµένες αποφάσεις και 

επιλογές που στηρίζονται κύρια στη σωστή πληροφόρηση. Η ύπαρξη των 

κατάλληλων πληροφοριών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας 

κάθε επιλογής. 

Με αυτή την λογική πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι στόχος της 

παρούσας µελέτης είναι να δώσει επαρκείς πληροφορίες για τις δυνατότητες 
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και τους περιορισµούς που υπάρχουν, να προτείνει µε την απαιτούµενη 

τεκµηρίωση τις εναλλακτικές λύσεις και να βοηθήσει στη φάση της επιλογής. 

Όµως η τελική επιλογή του τι θα γίνει είναι αρµοδιότητα και πρέπει να 

ανήκει αποκλειστικά στους επιχειρηµατίες. Αυτοί που ουσιαστικά 

αναλαµβάνουν τον κίνδυνο έχουν και την ευθύνη της οριστικής επιλογής. 

Κανένας δεν δικαιολογείται να αποφασίζει και να επιλέγει για λογαριασµό 

άλλων ιδιαίτερα όταν υπάρχει µεγάλος βαθµός αβεβαιότητας και η επιλογή 

συνεπάγεται και δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους, συνέπειες και επιπτώσεις. 

Σε τελική ανάλυση το βασικό πρόβληµα είτε της προσέλκυσης 

επισκεπτών και της ανάπτυξης του τουρισµού είτε της προώθησης των 

διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών θα το αντιµετωπίσουν οι ενδιαφερόµενοι 

και κανένας φορέας δεν αναλαµβάνει την εξασφάλιση πελατείας και την 

πώληση των προϊόντων, αυτό δηλαδή που είναι η καρδιά του όλου 

προβλήµατος. Η επισήµανση αυτή πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη από 

τους συνεταιρισµούς. 

Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω το ∆ήµαρχο της Ν. Ζίχνης, 

τους Προέδρους και τους Γραµµατείς των κοινοτήτων της περιοχής, τον 

Πρόεδρο του Συµβουλίου Περιοχής, τους Επαγγελµατίες, τους εκπροσώπους 

των τοπικών Συλλόγων και Φορέων, τους κατοίκους της περιοχής τόσο για το 

χρόνο που µε ευχαρίστηση µας διέθεσαν και τις χρήσιµες πληροφορίες που 

µας έδωσαν όσο και τη µεγάλη βοήθεια που προσφέρουν για την επιτυχία της 

προσπάθειας ανάπτυξης του τουρισµού γενικότερα. 

Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη όλων των ∆ιευθύνσεων της 

Νοµαρχίας Σερρών και των διαφόρων Οργανισµών για τις δικές τους 

πληροφορίες και προτάσεις όπως και τους συγγραφείς των οποίων 

χρησιµοποίησα, τις γνώσεις και την εµπειρία τους που βοήθησαν ουσιαστικά 

στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Η όποια όµως διαφοροποίηση στην 

αξιολόγηση των πληροφοριών και τη συναγωγή των συµπερασµάτων έγινε µε 

αποκλειστική προσωπική µου ευθύνη. 

 Τέλος θα αποτελούσε παράλειψη µου να µη σηµειώσω τη βοήθεια της 

δεσποινίδος Παπαϊωάννου Ευγενίας, σπουδάστριας του τµήµατος ∆ιοίκησης 
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Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών, η οποία εργάσθηκε άοκνα και επιµελήθηκε 

της παρουσίασης και δακτυλογράφησης του κειµένου. 
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