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Πεπίλητη 

Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζπληζηνχλ  βαζηθή παξάκεηξν ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ 

επεξεάδεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ θαη ζπλεπψο θαη ηηο 

δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. Η δηαηξνθή ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ 

απνηειεί έλα απαξαίηεην θαη ηδηαίηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη ε δπλακηθή ηνπ κε ηηο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο αληηιήςεηο είλαη 

ηεξάζηηα. Σεκαληηθφ θαη αλαδπφκελν ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία  είλαη ην θνκκάηη 

πνπ αθνξά ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ  λα ηηο αθνινπζνχλ ηφζν ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ επηιεγκέλν πξννξηζκφ. 

Η κειέηε πεξίπησζεο θαη ε έξεπλα αθνξά ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ ζηελ Διιάδα, ην 

νπνίν δηαζέηεη αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθή ππνδνκή, απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ 

παγθνζκίσο θαη δέρεηαη ηνπξίζηεο απφ φινλ ηνλ θφζκν κε πνηθηιία ζξεζθεπηηθψλ 

ηαπηνηήησλ. Τν λεζί ηεο Μπθφλνπ ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο «θνζκνπνιίηηθνο» 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πνπ πξνζειθχεη ηνπξίζηεο θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε αιιά θαη 

απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Η έξεπλα δηελεξγήζεθε απφ 24 Απγνχζηνπ έσο 10 Οθησβξίνπ 2014. Δίλαη 

πξσηνγελήο, πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ δηαλνκή δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ηνπξίζηεο ζε έμη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ.  

Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην λεζί ηεο Μπθφλνπ πξνζειθχεη ηνπξίζηεο «εηδηθνχ» 

ηχπνπ, πνπ δελ ελδηαθέξνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο εηδηθέο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο 

ηεο ζξεζθείαο ηνπο. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη ηνπξίζηεο ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα πξνηηκνχλ ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θαη ηελ 

ειιεληθή θνπδίλα αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη δηαηξνθηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ή ηδηαηηεξνηήησλ, δίλνληαο ηελ εηθφλα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο επηζπκνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο 

ηνπο θαη λα απνιαχζνπλ ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία.  

Οη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη ε ζξεζθεία δελ παίδεη θαλέλα ξφιν θαηά ηελ επηινγή 

ηεο Μπθφλνπ σο πξννξηζκνχ θαη δελ ζπλδένπλ ηελ ζξεζθεία κε ηηο δηαθνπέο θαη ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.  

 

Λέξειρ κλειδιά: Θξεζθεία θαη δηαηξνθή, ηνπξηζκφο θαη δηαηξνθή, Μχθνλνο 
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Abstract 

One of the most important factors in tourism product is gastronomy. Especially, the 

eating habits of tourists are an essential and unique component of the overall tourism 

product and the influence of the modern dietary concepts is enormous. On the other 

hand, as religion influences every aspect of human life, its impact on diet of tourists 

consists a basic cultural parameter.  

Researchers believe that religious beliefs and the level of devotion have an impact to 

the eating habits during vacation.  

The question is whether tourists wish to follow their eating habits in accordance with 

the requirements of religion during vacation in a luring and cosmopolitan island well 

known for its endless pleasures.  

For these reason, he research took place in the island of Mykonos, one of the most 

cosmopolitan tourist destination in Greece. The island is famous for its blue color sea, 

its beaches and for the endless night life. A plethora of tourists from all over the world 

visit Mykonos, every summer. 

The research was conducted using a structured questionnaire distributed to tourists 

with different religious beliefs in six different areas of the island. A questionnaire of 

30 questions was distributed to 140 tourists and 122 of them responded to the survey. 

The results of the survey show that the island of Mykonos attracts a “special” type of 

tourists, who do not care to follow the specific food requirements of their religion. 

According to the results, the overwhelming majority of tourists prefer the traditional 

recipes and the Greek cuisine regardless of religious beliefs and dietary restrictions or 

particularities. They are giving the impression that during their holidays want to 

escape from their daily eating habits and enjoy the “good life” and the Greek 

gastronomy. 

Most of them stated that the religion does not play any role in the selection of 

Mykonos as a journey destination and do not associate the religion with holidays and 

eating habits. 

 

Key words: Vacation, food choices, religion, Mykonos 

 

 

1. Διζαγυγή 

Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζαλ ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ δηαθφξσλ ιαψλ, νη νπνίνη κέρξη θαη ζήκεξα επεξεάδνπλ 

ηελ δηαηξνθή ηνπο ηφζν ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο είλαη ν πνιηηηζκφο θαη ε 

ζξεζθεία. Σχκθσλα κε ηελ UNESCO (1982), ν πνιηηηζκφο εκπεξηέρεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο δηάθνξεο νκάδεο κέζα ζε απηέο, 

φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ηνλ ηξφπν δσήο, ηα ήζε, ηα 

έζηκα, ηηο ηέρλεο θαη ηηο παξαδφζεηο, ηε ζξεζθεία θαη ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. 

Όια ηα παξαπάλσ επηδξνχλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη νξηνζεηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηεο. Σπλεπψο δηακνξθψλνπλ θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο. Oη 

δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη ζπλήζεηεο πεγάδνπλ ηφζν απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε 

ζξεζθεία, φζν θαη απφ ηε θπιή, ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ην θχιν (Carmouche & 

Kelly, 1995). Ο πνιηηηζκφο ραξαθηεξίδεη πνηεο ηξνθέο επηηξέπεηαη λα θαηαλαισζνχλ 

(Atkins and Bowler, 2001) θαη δηαρσξίδεη ηηο ηξνθέο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζε 

θνηλσληθά απνδεθηέο θαη κε (Prescott et al., 2002). Έηζη, ε θαηαλάισζε θξέαηνο 
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γάηαο θαη ζθχινπ ζε ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, φπσο ην Βηεηλάκ, ε Κίλα, ε 

Ταυιάλδε θαη ε Νφηηα Κνξέα είλαη θνηλσληθά απνδεθηή (Podberscek, 2009). 

Αληίζεηα ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζεσξείηαη κε απνδεθηή θαη «αλήζηθε» 

(Bartlett and Clifton, 2003).  

Απφ ηελ άιιε, ε ζξεζθεία απνηειεί ηκήκα θαη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή αιιά θαη 

ηελ πνιηηηζηηθή δσή ηνπ. Έρεη ηε δχλακε λα ρεηξαγσγεί ηελ ζεκαληηθφηεξε 

αλζξψπηλε αλάγθε ζεζπίδνληαο ζαθείο δηαηξνθηθνχο θαλφλεο θαη πξνζθέξνληαο 

ιεπηνκεξείο νδεγίεο πξνεηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ. Σχκθσλα κε ηνλ 

Blix (2001) ππάξρεη ζαθέζηαηα άκεζε ζχλδεζε θαη εμάξηεζε κεηαμχ ζξεζθείαο θαη 

δηαηξνθηθψλ επηινγψλ. Μέζα απφ ηηο επηηαγέο ηεο θάζε ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο θαη 

θνπιηνχξαο ζε φινπο ηνπο ιανχο ζε παγθφζκην επίπεδν δηαρσξίδνληαη νη «θαιέο» θαη 

επνκέλσο νη «βξψζηκεο» ηξνθέο θαη νη «θαθέο» θαη επνκέλσο «κε βξψζηκεο» ηξνθέο 

θαη θαη’ επέθηαζε νη «απαγνξεπκέλεο» θαη νη «κε απαγνξεπκέλεο» (Lupton, 1996:29; 

Kittlerand Sucher, 2004:13).     

 Όπνηα θαη λα είλαη ε βάζε θαη ηα θέληξα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδενινγηψλ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ, φρη κφλν ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ησλ πηζηψλ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπο. Απφ απηή δελ εμαηξείηαη ε δηαηξνθή, αθνχ ζηα πιαίζηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαλφλσλ θαη ηειεηνπξγηψλ, ππάξρνπλ απζηεξνί ή ειαζηηθνί θαλφλεο πνπ νη πηζηνί 

πξέπεη λα ηεξήζνπλ (Μνίξα, 2009:76; Moira et al. 2012). Ο βαζκφο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο ηεο θάζε ζξεζθείαο, ην 

εηδηθφηεξν παξαθιάδη ηεο, ηελ ηνπηθή ζξεζθεπηηθή θνηλσλία κε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

θαη θπζηθά απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ πηζηνχ. Οη 

ζξεζθεπηηθνί δηαηξνθηθνί θαλφλεο νξίδνπλ δχν παξακέηξνπο κέζσ ησλ νπνίσλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηξνθηθέο παξαηλέζεηο δειαδή: α) ε λεζηεία, πνπ εθθξάδεηαη κε 

ηελ εθνχζηα θαη πξνγξακκαηηζκέλε απνρή απφ νξηζκέλα απφ ηε ζξεζθεία ηξφθηκα ή 

απ’ φια ηα ηξφθηκα θαη παξαζθεπάζκαηα ηεο ζχγρξνλεο δηαηξνθήο θαη β) νη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη πιήξσο νξηνζεηεκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθέο ή ελάληηα ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηεο θνηλσλίαο. Βέβαηα, νη 

δηαηξνθηθνί θαλφλεο θάζε ζξεζθείαο παξέρνληαη ζηνπο πηζηνχο είηε κε απζηεξά 

επηηαθηηθφ ηξφπν, είηε πην ειαζηηθά θαη ραιαξά αθήλνληάο ηνπο ζηελ επρέξεηα θαη 

δηάζεζε ησλ πηζηψλ λα αθνινπζήζνπλ (Μνίξα, 2009:76).   

Η επηινγή θαγεηνχ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, φζν θαη θαηά ηελ 

παξακνλή ζηνλ πξννξηζκφ αιιά θαη θαηά ηηο πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο(Cohenand Avieli, 2004; Long, 2004). Οη 

δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο θαη γεληθφηεξα γηα ηηο επηζηηηζηηθέο 

ηνπο αλάγθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηψλ, απνηεινχλ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο πνπ θηάλεη ή θαη μεπεξλά ην έλα ηξίην απηήο 

(Halland Sharples, 2003). Σεκεηψλεηαη, φηη ε δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ γηα δηαηξνθή 

αληηπξνζσπεχεη ην ήκηζπ ησλ εζφδσλ πνπ απνθνκίδνπλ νη επηζηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θάζε ρξφλν (Tasty Greece, 2015).   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γαζηξνλνκία θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ηφπνπ 

πξννξηζκνχ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ. 

Απηή ε ζρέζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kivela and Crotts (2006), παίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ νη ηνπξίζηεο βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

δηακνλήο ζηνλ πξννξηζκφ επηζεκαίλνληαο πσο κεξηθνί ηαμηδηψηεο επηζπκνχλ λα 

επηζηξέςνπλ ζε απηφλ ηνλ πξννξηζκφ γηα λα γεπζνχλ ηελ κνλαδηθή γαζηξνλνκηθή 

απφιαπζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη.   
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2. Θπηζκεςηικέρ πεποιθήζειρ και διαηποθή ηυν ηοςπιζηών 

Τν δίπνιν πνιηηηζκφο-ζξεζθεία θαζίζηαηαη ππεχζπλν γηα ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο 

ησλ ηνπξηζηψλ θαζψο νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ ζηηο δηαθνπέο. Έηζη, νη Δβξαίνη πξνηηκνχλ ζηηο δηαθνπέο 

ηνπο λα επηιέγνπλ ηξνθέο kosher θαη λα κελ θαηαλαιψλνπλ κε επηηξεπηέο ηξνθέο, 

αιιά δελ δηζηάδνπλ λα δνθηκάζνπλ θαη εδέζκαηα πνπ δελ είλαη kosher (Cohenand 

Avieli, 2004:760). Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ην Ιζιάκ απνηεινχλ έλα θψδηθα δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ επεξεάδνπλ θαηά 

πνιχ ηηο επηινγέο ηνπο φηαλ ηαμηδεχνπλ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ θζάλεη ην 70% 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο ζξεζθείαο θαηαλαιψλνληαο απζηεξά κφλν θαγεηφ halal 

(Minkus McKenna, 2007). Ωζηφζν ε επηινγή ηνπ θαγεηνχ γηα ηνπο ηνπξίζηεο ζην 

εμσηεξηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε κε κνπζνπικαληθέο ρψξεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

απφ κηα επράξηζηε δηαδηθαζία ζε κηα αλεζπρεηηθή πεξηπιάλεζε, δηφηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εχξεζε εδεζκάησλ θαη ηξνθψλ halal (Henderson, 

2009).    

Αλεμάξηεηα απφ ην ζξήζθεπκα, δπζθνιίεο λα θαηαλαιψζνπλ ηνπηθά εδέζκαηα θαη 

ζπλεπψο θαηαθεχγνπλ ζηελ δηθή ηνπο θνπδίλα αληηκεησπίδνπλ νη Ιάπσλεο, νη Γάιινη 

θαη νη Ιηαινί, φπσο θαηαιήγνπλ νη Pizamand Sussmann (1995) ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αγγιηθνχο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην Franklin (2003:244), ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

νη Ιάπσλεο ηαμηδηψηεο κεηέθεξαλ ζηηο βαιίηζεο ηνπο ηαπσληθά εδέζκαηα θαη ηξφθηκα 

(πξάζηλν ηζάη, ξπδνκαθαξφληα, ηνπξζί, θ.ά.) θνβνχκελνη λα δνθηκάζνπλ εδέζκαηα 

ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Οη Κνξεάηεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά απφ ηνπο Ιάπσλεο, ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο Ιηαινχο θαη πξνηηκνχλ ηελ δηθή 

ηνπο θνπδίλα φηαλ ηαμηδεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο (March, 1997). 

Οη Κηλέδνη ηνπξίζηεο ζπλεζίδνπλ λα παξαζθεπάδνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο θαγεηφ, ηα 

ζηηγκηαία ξπδνκαθαξφληα (instant noodles), ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ ηνπο, δηφηη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ην δπηηθφ θαγεηφ ηαμηδεχνληαο ζην εμσηεξηθφ. 

Φαξαθηεξηζηηθφηαηα, φπσο αλαθέξεη ν Taylor (2014), ην 2013 κηα ζεηξά πνιπηειψλ 

μελνδνρείσλ ζηηο Μαιδίβεο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηεινχλ θνξπθαίν 

πξννξηζκφ γηα ηνπο Κηλέδνπο, αληηκεηψπηζε ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηηο θζνξέο πνπ 

πξνθάιεζαλ νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο ζηνπο βξαζηήξεο πξνζπαζψληαο λα παξα-

ζθεπάζνπλ ηα καθαξφληα ηνπο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

εζηηαηφξην ή ηελ ππεξεζία δσκαηίσλ ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Γελ είλαη ηπραίν πσο ην 

2013 νη Κηλέδνη θαηαλαισηέο παξαζθεχαζαλ παξαπάλσ απφ 46 δηο παθέηα 

ζηηγκηαίσλ καθαξνληψλ πνπ ηζνχηαη κε ην 43% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο, φπσο 

αλαθέξεη ε World Instant Noodle Association (Taylor, 2014).  

Οη δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο έρεη 

θηλεηνπνηήζεη ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ε νπνία δεκηνπξγεί λέα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Σηηο λέεο απηέο ηάζεηο εληάζζνληαη ν halal ηνπξηζκφο θαη ν kosher 

ηνπξηζκφο.  

Ο halal ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ, ην 

νπνίν αθνξά θπξίσο ηελ κνπζνπικαληθή αγνξά ησλ 1,6 δηο. αλζξψπσλ παγθνζκίσο, 

πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο νξηνζεηείηαη ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηνλ εηζεξρφκελν, φζν θαη ην εμεξρφκελν ηνπξηζηηθφ ξεχκα απφ 

απηή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο Τνπξθία, Σπξία, Λίβαλν, 

Ιζξαήι, Γπηηθή Όρζε θαη Γάδα, Ινξδαλία, Ιξάθ, Ιξάλ, Σανπδηθή Αξαβία, Υεκέλε, 

Οκάλ, Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Καηάξ, Μπαρξέηλ, Κνπβέηη, Αίγππην θαη Ληβχε. 
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Υπνινγίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ ζε απηέο ηηο ρψξεο έθηαζε 

ην 2011 ηα 51 δηο δνιάξηα ελψ απηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ ηα 24 δηο, ελψ 

ππνγξακκίδεηαη φηη ην 2008 ην πνζνζηφ ηεο αγνξάο ησλ halal ζπκκνξθσκέλσλ 

μελνδνρείσλ (halal hotels) αληηπξνζψπεπε ην 10% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο κε κηα 

απμεηηθή εηήζηα ηάζε ηνπ 20% (Battour, Ismail and Battor, 2010). Σχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Τνπξηζκνχ θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τνπξηζκνχ, ην 

εμεξρφκελν ξεχκα απφ ηε Μέζε Αλαηνιή ππεξηεηξαπιαζηάζηεθε απφ ην 1990 θαη ηα 

8,2 εθ. ηνπξίζηεο ζην 2010 θαη ηα 36,2 εθ. ηνπξίζηεο κε έλα κέζν ξπζκφ ηνπξηζηηθήο 

αχμεζεο εηεζίσο 9,9% απφ ην 2000 έσο ην 2010 (ETC and UNWTO, 2012). 

Τνλίδεηαη φηη ν θχξηνο πξννξηζκφο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο είλαη ε Δπξψπε κε κεξίδην 

ηεο ηάμεσο ηνπ 46%, θαη φηη απφ ηα πινχζηα θξάηε ηεο Αξαβηθήο Φεξζνλήζνπ 

(Σανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Κνπβέηη, Μπαρξέηλ, Καηάξ θαη 

Οκάλ) πξνέξρεηαη ην 60% ηεο εμεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ην 75% πεξίπνπ 

ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο δηεζλψο (ETC and UNWTO, 2012).  

Η Ακεξηθαληθή Έλσζε Halal εθηηκά φηη ε παγθφζκηα αγνξά ηξνθίκσλ halal 

αλέξρεηαη ζηα 632 δηο δνιάξηα δειαδή θαηαιακβάλεη ην 16% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

ηξνθίκσλ. Δπίζεο, εθηηκά φηη νη ακεξηθαλνί κνπζνπικάλνη απφ ην 1% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ πιεζπζκνχ ζα απμεζνχλ ζην 1,7% κέρξη ην 2030 ελψ παγθνζκίσο ν αξηζκφο ηνπο 

κνπζνπικάλσλ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ην 50% ην 2050 απφ ην 25% πεξίπνπ ζήκεξα 

(USHA, 2015). Σπλερίδεη ππνγξακκίδνληαο φηη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

ακεξηθαλψλ κνπζνπικάλσλ αλέξρεηαη ζηα 200 δηο δνιάξηα ή 25,000 δνιάξηα θαηά 

θεθαιή ελψ ηνλίδεη φηη νη πσιήζεηο απφ πηζηνπνηεκέλεο ηξνθέο halal αλήιζαλ ζηα 

150 δηο δνιάξηα ην 2003 θζάλνληαο ηα 200 δηο δνιάξηα ην 2008. Όηαλ νη 

Μνπζνπικάλνη ηνπξίζηεο βξίζθνληαη ζε δηαθνπέο, ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρεία γηα 

απηνχο είλαη νη ηξνθέο halal κε 67% θαη αθνινπζεί ε ηηκή κε 53% θαη ε ζπλνιηθή 

θηιηθή ζε Μνπζνπικάλνπο εκπεηξία κε 49% (HTC2014, 2015).     

Okosher ηνπξηζκφο ζπλδέεηαη κε ηνπο Δβξαίνπο ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη ζπλδπάδεη ην 

θαγεηφ kosher ηφζν ζηνλ ηφπν παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ (μελνδνρεία, επηζηηηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θ.α.), φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (αεξνπιάλν, 

θξνπαδηεξφπινην θ.ιπ.). Τν Ιζξαήι θαη νη ΗΠΑ είλαη νη ρψξεο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

Δβξαίνπο ζηνλ θφζκν, νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πάζρα ησλ 

Δβξαίσλ, αιιά θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ άιισλ ενξηψλ κε νινθιεξσκέλα παθέηα 

δηαθνπψλ (Cohen,Ioannides and Ioannides, 2006). 

Σχκθσλα κε ηνπο Regenstein, Chaudry and Regenstein (2003), ην 2001 ε αγνξά 

ηξνθίκσλ kosher ζηηο ΗΠΑ αξηζκνχζε 75.000 πξντφληα κε αμία πνπ έθηαλε ηα 165 

δηο δνιάξηα θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ πεξηζζφηεξα απφ 10 εθ. απφ ηνπο νπνίνπο ην 1 

εθ. κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζπζηεκαηηθνί θαηαλαισηέο ηξνθψλ θαη 

πξντφλησλ kosher (Δβξαίνη). Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Lubicom (2015), ηα ηξφθηκα 

kosher ζηηο ΗΠΑ ην έηνο 2015 μεπέξαζαλ ηα 230.000 ε δε βηνκεραλία kosherαλ 

έξρεηαη ζηα 12,5 δηο δνιάξηα. 

Ο Buchanan (2014), ππνζηεξίδεη φηη ε αγνξά kosher δελ απνηειεί κφλν κηα ζπλερψο 

απμαλφκελε αγνξά, ζηελ νπνία δηαξθψο πξνζηίζεληαη λέα θαηαιχκαηα, αιιά έλα 

ηκήκα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πνπ απνδεηά δηαθνπέο πνιπηειείαο κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη, γλσξίδνληαο φηη ηα γθξνππ ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα θαηαλαιψλνπλ ηξνθέο kosher θαηά απνθιεηζηηθφηεηα κέζα ζην 

θαηάιπκα. Τέινο, ζχκθσλα κε κειέηε (Μνίξα θ.ά, 2015:18) ε ζξεζθεία 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ Δβξαίσλ ηνπξηζηψλ θαη 

θαη’ επέθηαζε απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ.  
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3. Η έπεςνα 

Τν λεζί ηεο Μπθφλνπ απνηειεί έλα απφ ηα γλσζηφηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη 

βξίζθεηαη 94 λαπηηθά κίιηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ Πεηξαηά (Γήκνο Μπθφλνπ, 2018a). 

Σχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (2012) ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 αλέξρεηαη ζηνπο 10.134 κφληκνπο 

θαηνίθνπο. Γηνηθεηηθά ν Γήκνο Μπθφλνπ αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

θαη ε πξσηεχνπζά ηνπ είλαη ε Φψξα. Τν λεζί δηαζέηεη δχν ιηκάληα, κηα καξίλα θαη 

έλα δηεζλέο αεξνδξφκην.  

Τν λεζί θαη ε νηθνλνκία ηνπ βαζίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ 

αλαπηχρηεθε κεηά ην 1960 θαη πνπ ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

παγθφζκηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο απνηειψληαο ηνλ πξψην πξννξηζκφ γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ηνπξίζηεο θαη ηνλ έθην γηα ηνπο Έιιελεο ζηηο αλαδεηήζεηο ηεο trivago 

γηα ην 2014 (Μαιιάο, 2014). Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΣΔΤΔ (2015), νη δηεζλείο 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζην αεξνδξφκην ηνπ λεζηνχ γηα ην 2014 ήηαλ 246.791 απμεκέλεο 

θαηά 39% απφ ην 2013. Τν λεζί αξηζκεί πάλσ απφ 170 μελνδνρεία φισλ ησλ ηάμεσλ 

κε πάλσ απφ 9.200 δσκάηηα θαη πάλσ απφ 300 επηρεηξήζεηο ελνηθηαδνκέλσλ 

δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ κε πάλσ απφ 4.700 δσκάηηα (ΞΔΔ, 2015; Γήκνο 

Μπθφλνπ, 2018b; Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, 2009). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 

Έλσζε Ληκέλσλ Διιάδαο (2013), ην 2012 ζην λεζί πξνζέγγηζαλ 585 

θξνπαδηεξφπινηα κεηαθέξνληαο 658 ρηι. πεξίπνπ ηνπξίζηεο απνηειψληαο ην ηξίην 

κεηά ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Σαληνξίλε δεκνθηιέζηεξν ζηαζκφ θξνπαδηέξαο ζηελ 

Διιάδα.  

Οη επηινγέο γηα ζίηηζε ζην λεζί είλαη πνηθίιεο κε πάλσ απφ 170 εζηηαηφξηα θαη 

ηαβέξλεο θαηαγεγξακκέλα ζε αλαδήηεζε ζηνλ δεκνθηιή δηαδηθηπαθφ ηφπν θξηηηθψλ 

«tripadvisor». 

Σχκθσλα κε έξεπλα (Kamenidou et al., 2009:70) ε Μχθνλνο ειθχεη ηνπο επηζθέπηεο 

γηα ηε «λπρηεξηλή δσή», ηε δηαζεζηκφηεηα πνιπηειψλ μελνδνρείσλ, ηηο επθαηξίεο γηα 

αγνξέο, ηα αμηνζέαηα θαη επηπξφζζεηα γηα ηηο ακκψδεηο παξαιίεο, ηα γλσζηά κπαξ 

θαη εζηηαηφξηα θαη ηελ παξνπζία δηεζλνχο θήκεο θηλεκαηνγξαθηθψλ «αζηέξσλ».  

Η Μχθνλνο είλαη έλα θνζκνπνιίηηθν λεζί κε ηεξάζηηα ηνπξηζηηθή ππνδνκή πνπ 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο εηδηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Παξάιιεια φκσο ην λεζί απνηειεί 

παξάδεηζν ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο ππεξβνιήο κε πνιινχο ηνπξίζηεο λα μελπρηνχλ 

θαηαλαιψλνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο αιθνφι. Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη  είλαη  θαηά 

πφζν νη ηνπξίζηεο επηζπκνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηε Μχθνλν, λα 

αθνινπζνχλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο θαη θαηά πφζν ε επηζηηηζηηθή βηνκεραλία ηνπ λεζηνχ κπνξεί λα ηηο 

ηθαλνπνηήζεη.  

 

3.1. Η επεςνηηική μεθοδολογία 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ επηξξνήο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

δηαηξνθηθψλ παξαδφζεσλ ζηελ επηινγή επηρείξεζεο εζηίαζεο, ζηελ αλαδήηεζε 

εηδηθνχ κελνχ θαη γεληθά ζηελ απφθαζε γηα δηαθνπέο ζην λεζί, ε θαηαγξαθή ησλ 

επηινγψλ ησλ ηνπξηζηψλ φζνλ αθνξά ηελ δηαηξνθή ηνπο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο 

ζην λεζί θαη ε παξνπζίαζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ δηαηξνθηθψλ 

αλαγθψλ απφ ηελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο Μπθφλνπ.   

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο έγθεηληαη ζηε δηάζεζε ησλ ηνπξηζηψλ λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. Ωο γλσζηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ πξνηηκά ηελ ραιάξσζε θαη ηελ εξεκία θαη δελ επηζπκεί 
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ηελ ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνπέο. Οη ινηπνί 

πεξηνξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ε ζξεζθεία θαη νη παξαδφζεηο ηεο 

απνηεινχλ έλαλ εηδηθφ ρψξν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο ελδέρεηαη λα ζειήζνπλ λα απνθξχςνπλ ή λα κελ δψζνπλ 

εηιηθξηλείο απαληήζεηο. Δπηπιένλ άιιε κηα ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ην ζηνηρείν ηεο 

επνρηθφηεηαο θαζψο ζην λεζί θπξηαξρνχλ ηνπξίζηεο απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο 

Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ αλά επνρή. Γηα παξάδεηγκα, νη Κηλέδνη πξνηηκνχλ λα 

επηζθέπηνληαη ην λεζί ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν (αξρή θαη ηέινο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ γηα ηε Μχθνλν) δηφηη νη ηηκέο είλαη ρακειέο, ελψ νη Ιλδνί ηνλ Μάην θαη ηνλ 

Ινχλην γηαηί απνηεινχλ ηνπο κήλεο ησλ επίζεκσλ δηαθνπψλ ηνπο. Απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο, νη κελ Γεξκαλνί πξνηηκνχλ ηελ ρακειή θαη κέζε πεξίνδν, νη δε Ιηαινί, 

φπσο θαη νη Έιιελεο ηελ πςειή θπξίσο πεξίνδν. Απηφ επέθεξε δπζθνιίεο ζηελ 

επηινγή ηνπ θνηλνχ θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο έξεπλαο, ψζηε απηφ λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ.   

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο πνζνηηθή 

έξεπλα (Middleton, Fyall and Morgan, 2009:165-166) κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

Τν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεξηείρε 27 θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη 3 

αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (Kotler and Keller, 2006). Η έξεπλα δηήξθεζε απφ ηηο 24 

Απγνχζηνπ 2014 κέρξη 10 Οθησβξίνπ 2014 θαη δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 6 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Δθηφο απφ ηελ ειιεληθή, ην εξσηεκαηνιφγην 

δηαλεκήζεθε θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

 

3.2. Η δειγμαηολητία  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε  ε κέζνδνο ηνπ ζηξσκαηνπνηεκέλνπ 

δείγκαηνο. Οη ηνπξίζηεο πνπ ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίδνληαλ ζε νκάδεο 

κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εξσηεζνχλ 

άηνκα απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο. Απηφ ζε δπν πεξηπηψζεηο ήηαλ 

εθηθηφ. Σηελ πξψηε δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζην αεξνδξφκην ηνπ λεζηνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα αλακνλήο γηα επηβίβαζεο ζηελ πηήζε επηζηξνθήο ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

παηξίδα ηνπο. Δπηιέρζεθε κηα πηήζε ηζάξηεξ γηα Ιζξαήι, κηα πηήζε ηζάξηεξ γηα 

Δπξψπε (Λνλδίλν) θαη κία πηήζε εζσηεξηθνχ. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε δηαλεκήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ελφο ησλ ζπγγξαθέσλ ζην μελνδνρείν 

«Archipelagos Hotel» 4 αζηέξσλ (www.archipelagos.gr) πνπ βξίζθεηαη ζην Καιφ 

Ληβάδη. Δξσηήζεθαλ πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ πνπ 

ήηαλ γλσζηή ε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα. 

Δπηιέρζεθε έλαο ηθαλφο αξηζκφο αηφκσλ απφ φζν ην δπλαηφλ δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο.  

Τα ππφινηπα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε ηέζζεξα ζεκεία ηνπ λεζηνχ, ζην 

παιηφ ιηκάλη Μπθφλνπ, ζην λέν ιηκάλη Μπθφλνπ, ζηε Φψξα θαη ζηε παξαιία Καιφ 

Ληβάδη, φπνπ φκσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

Τν δείγκα ήηαλ ζπλδπαζκφο κείγκαηνο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη δείγκαηνο 

επθνιίαο. Γηαλεκήζεθαλ 140 εξσηεκαηνιφγηα θαη επεζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα 

122.  

Η επηινγή ησλ ηφπσλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο έγηλε κε ζθνπφ ην δείγκα λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ, νη ηνπξίζηεο λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη ζε 

ραιαξή δηάζεζε ψζηε λα κπνξνχλ θαη λα δηαηίζεληαη λα πάξνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

θαη λα είλαη γλσζηφ φηη έρνπλ παξακείλεη ζην λεζί γηα ηνπιάρηζηνλ κία λχρηα 

(αεξνδξφκην, παιηφ θαη λέν ιηκάλη θαη «Archipelagos Hotel»).  

 

http://www.archipelagos.gr/
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4. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (58,2%) είλαη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Διιήλσλ θαη αθνινπζνχλ νη Αζηάηεο κε 20,49% θαη νη 

Ακεξηθάλνη κε 14,75% πεξίπνπ θαη 6,56% απφ ηελ Ωθεαλία. Δηδηθφηεξα, νη ρψξεο 

πξνέιεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ ηνπξηζηψλ ήηαλ ζπλνιηθά 26 κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

λα πξνέξρεηαη απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (18,03%), ηελ Διιάδα (9,84%), ηηο ΗΠΑ 

(9,02%), ηελ Απζηξία (7,38%) θαη ηελ Κίλα (6,56%).  

Όζνλ αθνξά ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζπλνιηθά δειψζεθαλ 18 δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο/πίζηεηο (Πίλαθαο 1). Ο Φξηζηηαληζκφο κε φια ηα δφγκαηά ηνπ είλαη ε 

θπξίαξρε ζξεζθεία ηεο έξεπλαο, κε πνζνζηφ 46,81% πνπ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ην 58,2% ησλ εξσηεζέλησλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε. Αθνινπζνχλ νη 

Ιλδνπηζηέο κε 10,66%, νη Βνπδηζηέο κε 3,28%, νη Δβξαίνη κε 2,46% θαη νη Ιζιακηζηέο 

κε 1,64%. Δληππσζηαθφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ 10,66% ησλ αζετζηψλ αιιά θαη απηψλ 

πνπ δήισζαλ φηη δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ θαλέλα ζξεζθεπηηθφ δφγκα πνπ θηάλεη ην 

4,10%. Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, δηφηη επελεξγνχλ θνηλσληθά θαη ςπρηθά-πλεπκαηηθά ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ θαη θαζνξίδνπλ πνιιέο επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζηίαζε θαη ηελ πξφζιεςε ηξνθήο θαη πνηψλ.  

 

Πίνακαρ 1: Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

  
Θπηζκεςηικέρ 

Πεποιθήζειρ Άηομα Ποζοζηό 

 1 Φξηζηηαλφο Καζνιηθφο 33 27,05% 

2 Φξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 24 19,67% 

3 Άιιν* 16 13,11% 

4 Αζετζηήο 13 10,66% 

5 Ιλδνπηζηήο 13 10,66% 

6 Φξηζηηαλφο Πξνηεζηάληεο 13 10,66% 

7 Βνπδηζηήο 4 3,28% 

8 Δβξαίνο 3 2,46% 

9 Ιζιακηζηήο 2 1,64% 

10 Τδατληζηήο 1 0,82% 

11 Κνκθνπθηαληζηήο 0 0,00% 

  Σύνολα: 122 100,00% 

 

Σηελ επηινγή «Άιιν» νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ αλαθέξνληαη ζε 31,25% (5 άηνκα) 

ρσξίο ζξεζθεία, 31,25% (5 άηνκα) ινηπά ρξηζηηαληθά δφγκαηα, 12,5% (2 άηνκα) 

θηλέδηθε ιατθή ζξεζθεία, θαη απφ 6,25% (1 άηνκν) αγλσζηηθηζηέο, πλεπκαηηζηέο, 

ζηληντζηέο, θ.ά.  

Σηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, 62 άηνκα απάληεζαλ φηη είλαη κεηαμχ 18 θαη 35 

εηψλ, 38 κεηαμχ 36 θαη 55 εηψλ θαη 22 κεηαμχ 56 θαη 99 εηψλ, ελψ θαλέλαο δελ 

δήισζε ειηθία θάησ απφ 18 εηψλ. Φαίλεηαη φηη ην λεζί είλαη πην δεκνθηιέο θαη 

πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο λένπο κεηαμχ 18 θαη 35 θαηά 50,82%. Σηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ νη κεζήιηθεο κε 31,15% θαη νη ειηθησκέλνη κε έλα κεγάιν πνζνζηφ γηα 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ πνπ αλέξρεηαη ζην 18,03%. Όζνλ αθνξά ην θχιν ησλ 

ηνπξηζηψλ, 65 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο (53,28%) θαη 57 άλδξεο (46,72%). 

Όζνλ αθνξά ην επάγγεικα ην 47,54% απάληεζαλ φηη είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 

9,84% δεκφζηνη ππάιιεινη, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε 11,48% θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο κε 9,02% απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ 
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εξσηεζέλησλ. Οη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ηνπξηζηψλ (8,20%) πνπ επηζθέπηνληαη γεληθά ην λεζί γηα ην θνιχκπη θαη ην θαγεηφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ λεζηνχ ηεο Γήινπ.  

Τα ζηνηρεία εληζρχνπλ ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηνλ θνζκνπνιίηηθν 

ραξαθηήξα ησλ δηαθνπψλ πνπ πξνζθέξεη ην λεζί, αθνχ ζχκθσλα κε απηά, ην 52,46% 

έρεη εηζφδεκα πάλσ απφ 30.000 επξψ (ή δνιάξηα φπνπ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ 

ππάξρεη ην επξψ), θαη ην 21,31% κεηαμχ 20.001 θαη 30.000. Να ζεκεησζεί φηη ην 

κέζν θαηά θεθαιή αθαζάξηζην εηζφδεκα ζηελ Διιάδα γηα ην 2011 αλεξρφηαλ ζηα 

18.747 επξψ κεησκέλν απφ ην 2010 θαηά 5,9% (Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, 2014). 

Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηα πνζνζηά είλαη 16,39% γηα εηζνδήκαηα απφ 10.001 

έσο 20.000 θαη 9,84% γηα εηζνδήκαηα κέρξη 10.000. 

Οη εξσηεζέληεο δήισζαλ ζε πνζνζηφ 49,18% (60 άηνκα) φηη επέιεμαλ γηα ηελ 

εζηίαζή ηνπο εζηηαηφξηα, 33,61% ηαβέξλεο (41 άηνκα), 14,75% (18 άηνκα) ην 

εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ δηακνλήο ηνπο, θαη κφιηο 2,46% (3 άηνκα) ηαρπθαγείν. Ο 

θπξίαξρνο ηχπνο θνπδίλαο ήηαλ ε ειιεληθή κε πνζνζηφ 55,73% (68 άηνκα) θαη 

29,51% (36 άηνκα) ε κεζνγεηαθή. Τελ Iηαιηθή θνπδίλα επέιεμε ην 5.74% (7 άηνκα), 

ηελ Iλδηθή ην 4,10% (5 άηνκα) θαη ηελ Ιαπσληθήην 1,64% (2 άηνκα). Οη ινηπέο 

(Aξαβηθή, Γαιιηθή, Κηλεδηθή) δειψζεθαλ απφ 4 άηνκα.  

Σηελ εξψηεζε αλ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ε πιεηνςεθία, δειαδή 111 άηνκα (90,98%), 

δήισζαλ «φρη», ελψ κφλν 11 άηνκα (9,02%) δήισζαλ «λαη».    

Σηελ επφκελε εξψηεζε νη ηνπξίζηεο πνπ δήισζαλ φηη ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηξνθηθέο 

αλάγθεο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο απάληεζαλ αλ θαη 

θαηά πφζν αθνινπζνχλ ηηο δηαηξνθηθέο επηηαγέο ηεο ζξεζθείαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Τν 18,2% (2 άηνκα) απάληεζαλ φηη ηηο αθνινπζνχλ απζηεξά, ην 

72,7% (8 άηνκα) δήισζαλ φηη ηηο αθνινπζνχλ ραιαξά θαη ην 9,1% (1 άηνκν) δήισζε 

φηη ηηο αθνινπζεί αλάινγα κε ην αλ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο.  

Σε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο, δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ηθαλνπνηήζεθαλ νη εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζξεζθεία. 

Απηνί πνπ ηθαλνπνίεζαλ απηέο ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο, ην έθαλαλ είηε ζε έλα 

εζηηαηφξην κε εηδηθή θνπδίλα (27,3%), είηε παξαζθεχαζαλ νη ίδηνη ην θαγεηφ ηνπο 

(9,1%), είηε επέιεμαλ πξνζεθηηθά απφ ην κελνχ ηεο επηρείξεζεο εζηίαζεο πηάηα θαη 

εδέζκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο ζξεζθεπηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο ηνπο απνξ-

ξίπηνληαο απαγνξεπκέλα ζπζηαηηθά θαη ηξνθέο (63,6%).  

Δπίζεο, πέξα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηέζεθε εξψηεζε ζρεηηθά κε εηδηθέο 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαηά ηελ παξακνλή ησλ ηνπξηζηψλζηεΜχθνλν. Απφ ηηο 

απαληήζεηο δηαπηζηψλεηαη ε κε χπαξμε ηέηνησλ αλαγθψλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο ζην λεζί εθφζνλ ην 76,23% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζεαξλεηηθά. Η 

ρνξηνθαγία επηιέρζεθε απφ ην 13,11%  ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ην 6,56% επέιεμε ηελ 

ηνπηθή θνπδίλα ηεο Μπθφλνπ. Τν 1,64% επέιεμε θαγεηφ Hindu θαη 1,64% επέιεμε λα 

λεζηέςεη πεξηζηαζηαθά, ελψ έλα άηνκν (0,82%) επέιεμε θαγεηφ Kosher. Γελ 

επηιέρζεθαλ θαζφινπ ε εζληθή θνπδίλα ηεο ρψξαο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ ηνπξηζηψλ, 

ην θαγεηφ Vegan θαη Halal. 

Σε αλνηθηή εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο, φζνλ αθνξά ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπο παξάδνζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο πνπ πεγάδνπλ απφ απηή, κφλν έλα άηνκν (0,8%) εζηηάζζεθε ζην 

θαγεηφ kosher. Δπίζεο, 3 άηνκα (2,46%) δήηεζαλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ρνξην-

θαγηθψλ πηάησλ.  

Σε εξψηεζε γηα ηε ζρέζε ηεο Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κε εηδηθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ηνπξηζηψλ ηα ηξία ηέηαξηα ηωλ εξωηεζέληωλ δελ 
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απάληεζαλ ππό ηελ έλλνηα όηη ηνπο θάλεθε νμύκωξε ε ζρέζε απηή θαη δελ ήμεξαλ ηη λα 

απαληήζνπλ.  

 

5. Σςμπεπάζμαηα 

Η Μχθνλνο ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο θνζκνπνιίηηθνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πνπ 

πξνζειθχεη ηνπξίζηεο θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε αιιά θαη φινλ ηνλ θφζκν. Η δηαηξνθή 

ησλ επηζθεπηψλ απνηειεί έλα απαξαίηεην θαη ηδηαίηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε δπλακηθή ηνπ κε ηηο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο αληηιήςεηο 

είλαη ηεξάζηηα. Σεκαληηθφ θαη αλαδπφκελν ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη ην ηκήκα  

πνπ αθνξά ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, ηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα αθνινπζνχλ ηφζν ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ επηιεγκέλν πξννξηζκφ. Ωο επί ην 

πιείζηνλ ε έξεπλα (March, 1997:234; Minkus & McKenna, 2007, In Lada et al, 

2009:6; Hassan & Hall, 2003; Ching et al, 2005, In Zailiani et al, 2011; ΚΟΤ, 

CYMAR Market Research Ltd, 2009:5; Cohen θαη Avieli, 2004:760) αθνξά θπξίσο 

ην θαγεηφ halal θαη kosher σο ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα απφ κηα κεγάιε κεξίδα λπλ 

θαη ελ δχλακε ηνπξηζηψλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζε φινλ ηνλ 

θφζκν. 

Όζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ζηε Μχθνλν ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, 

έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σχκθσλα κε απηά, νη επηζθέπηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο πξνηηκνχλ ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θαη ηελ ειιεληθή θνπδίλα αλεμαξηήησο 

ζξεζθείαο θαη δηαηξνθηθψλ πεξηνξηζκψλ ή ηδηαηηεξνηήησλ δίλνληαο ηελ εηθφλα φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο επηζπκνχλ λα μεθχγνπλ απφ θαζεκεξηλέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο ηνπο θαη λα δήζνπλ ην απνιαπζηηθφ ηαμίδη ησλ ειιεληθψλ θαη 

παξαδνζηαθψλ γεχζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη (90,98%) δήισζαλ φηη ε ζξεζθεία δελ 

παίδεη θαλέλα ξφιν θαηά ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο δηαηξνθήο ελψ δελ 

ζπλδένπλ ηελ ζξεζθεία κε ηηο δηαθνπέο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Παξάιιεια, ε 

ππνδνκή ζην λεζί, φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά εηδηθψλ πηάησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ηχπνπ halal θαη kosher είλαη απφ αλχπαξθηε σο ππνηππψδεο 

θαη δελ απαζρνιεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο εζηίαζεο θαη ηνπο μελνδφρνπο σο έλαο 

παξάγνληαο πξνζέιθπζεο πειαηψλ θαη αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ απηνχ πξντφληνο, 

φπσο έρεη γίλεη ζην εμσηεξηθφ. Σεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δήισζε δελ επηζπκεί ηελ δεκηνπξγία εζηηαηνξίσλ πνπ 

ζα πξφζθεξαλ ηέηνηνπ είδνπο πηάηα δίλνληαο ηελ εηθφλα φηη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ 

αλαδεηνχλ ην απζεληηθφ θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ 

θαη θπζηθά ζηε δηαηξνθή. 

Καηαιήγνληαο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο πάλσ ζηηο 

δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ πξνζθνξά επηζηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

λεζηνχ θαζψο ην ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη πξνζνρήο. Οη πξνηηκήζεηο 

θαη νη ηάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο κεηαβάιινληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη ε 

Μχθνλνο απνδεδεηγκέλα είλαη έλαο πξννξηζκφο πνπ αθνινπζεί αιιά θαη δεκηνπξγεί 

ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο ζε απζεληηθά θαη λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο.     
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