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««Αγροτουριστική ανάπτυξη μέσω οικολογικού σχεδιασμού του φυσικού τοπίου» »  
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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τον αγροτουρισμό και ειδικότερα την ορθή ανάπτυξή του σε 

αγροτική περιοχή παράκτιου μετώπου, μέσω του φυσικού τοπίου ως εργαλείο ανάγνωσης και μελέτης. 

Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η συλλογή προτάσεων ανάπτυξης και οργάνωσης ενός 

δημιουργικού και παραγωγικού τοπίου ,που στη περίπτωσή μας είναι ο κόλπος της Κισάμου. Αρχικά 

μελετάται η έννοια του αγροτουρισμού καθώς και οι μορφές του με αναφορές και παραδείγματα από 

εξωτερικό και Ελλάδα καταλήγοντας στη Κρήτη και στο τρόπο ανάπτυξής του μέχρι σήμερα. Ενώ στο 

επόμενο στάδιο της εργασίας μελετάται η αρχιτεκτονική του κρητικού σπιτιού και η εξέλιξή της από 

την νεολιθική εποχή έως και τους νεώτερους χρόνους.  

Έπειτα, θα ερευνηθεί η ιστορική ταυτότητα της περιοχής αλλά και η σχέση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας κατά την εξέλιξη της δημιουργία του τοπίου της ευρείας περιοχής. Μελετώντας πρώτα 

την τοπογραφία, την γεωγραφία, το κλίμα και ό,τι περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, 

θα γίνει αναδρομική αναφορά τόσο κοινωνικά όσο και πολιτιστικά.  

Στην συνέχεια θα μελετηθούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες του τοπίου και με βάση αυτή την ανάγνωση θα 

γίνει η διάγνωση των κρίσιμων/ευάλωτων σημείων. Στο τελικό στάδιο της εργασίας περιέχονται 

προτάσεις όπου αποσκοπούν στην απόδοση κινήτρων αλλά και αυτούσιων προτάσεων προς 

οικολογική βελτίωση, καθώς και κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η δημιουργία των 

προαναφερθέντων προτάσεων και ιδεών έχουν βασικό γνώμονα τον οικολογικό σχεδιασμό του τοπίου 

αλλά και την διατήρηση της αρχιτεκτονικής λαϊκής παράδοσης με στόχο την ήπιας μορφής τουριστική 

ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου δε ότι απευθύνονται σε περιοχή αγροτουριστικού προορισμού και 

σχετικών δραστηριοτήτων. Κύρια πρόταση της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία μιας πρότυπης 

αγροτουριστικής μονάδας με καταλύματα φιλοξενίας και αγροτικές καλλιέργειες.  

Έπονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και οι ηλεκτρονικές πηγές. 


