
 

Ονοματεπώνυμο υπ. διδάκτορα: Ιωάννθσ Γαϊτανάκθσ 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Οι επιπτϊςεισ τθσ κακοποίθςθσ των ηϊων 
ςυντροφιάσ ςτθν εικόνα ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και οι δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ φιλοηωικοφ τουριςμοφ ςτθν Κριτθ» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
1. Νικόλαοσ Τριχάσ (επιβλζπων), Επίκουροσ Κακθγθτισ, Τμιμα Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων & Τουριςμοφ, Ελλθνικό Μεςογειακό Πανεπιςτιμιο 
2. Αλζξανδροσ Αποςτολάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Τμιμα Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων & Τουριςμοφ, Ελλθνικό Μεςογειακό Πανεπιςτιμιο 
3. Ευκυμία Σαραντάκου, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Τμιμα Διοίκθςθσ Τουριςμοφ, 

Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ 

Περίληψη: 
Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι, ζχοντασ ωσ επίκεντρο τθν Κριτθ, να 
διερευνθκεί ςε ποιο βακμό θ κακοποίθςθ των ηϊων ςυντροφιάσ επθρεάηει τθν 
εικόνα ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και, δευτερευόντωσ, αν υπάρχει δυνατότθτα 
να αναπτυχκεί «Φιλοηωικόσ Τουριςμόσ» ςτθν Κριτθ. Γενικότερα, ενϊ θ κακοποίθςθ 
των ηϊων ωσ ερευνθτικό αντικείμενο καταγράφεται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςτο 
πεδίο τθσ θκικισ, οι υπάρχουςεσ ζρευνεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςε περιπτϊςεισ 
που άγρια ηϊα ςυμμετζχουν ςτθν ψυχαγωγία των τουριςτϊν (π.χ. ελζφαντεσ για 
ςαφάρι ςτθν Ταϊλάνδθ, ηωολογικοί κιποι, καλάςςια πάρκα κ.ά.). Παρατθρείται 
ζλλειψθ αντίςτοιχων ερευνϊν που να εςτιάηουν ςτα ηϊα ςυντροφιάσ και επομζνωσ 
εδϊ εντοπίηεται ζνα ερευνθτικό κενό που θ ςυγκεκριμζνθ διατριβι φιλοδοξεί να 
καλφψει. Κακϊσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια - και ιδίωσ ςτθν Κριτθ - καταγράφεται 
αποδεδειγμζνα μια γενικευμζνθ κακοποίθςθ των ηϊων ςυντροφιάσ 
(«βαρελόςκυλα», αδζςποτα, κακοποιθμζνα ηϊα), είτε λόγω ζλλειψθσ παιδείασ, είτε 
λόγω ανεπάρκειασ του κράτουσ και απουςίασ κατάλλθλου νομοκετικοφ πλαιςίου, 
είναι ςθμαντικό να εξεταςτεί πϊσ αυτό το φαινόμενο ςχετίηεται με τον τουριςμό,  
δεδομζνθσ και τθσ εξαιρετικά μεγάλθσ ςθμαςίασ που ζχει ο τουριςμόσ ωσ 
οικονομικι δραςτθριότθτα για το νθςί τθσ Κριτθσ. 
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Abstract: 
The purpose of the doctoral dissertation is, focusing on Crete, to investigate the 
extent to which the abuse of domestic animals affects the image of a tourist 
destination and, secondarily, whether there is a possibility to develop "Animal 



Welfare Tourism" in Crete. In general, while animal abuse as a research subject is 
recorded in the international literature under the prism of ethics, the existing 
research focuses mainly on cases where wildlife is involved in tourist entertainment 
(e.g. elephants for safari in Thailand, zoos, sea parks, etc.). There is a lack of relevant 
research focusing on domestic animals and therefore here is a research gap that this 
dissertation aspires to fill.  As in the Greek territory and especially in Crete, a 
generalized abuse of animals ("barrel dogs", stray dogs, abused) is recorded, either 
due to lack of education, or due to the inadequacy of the state and lack of 
appropriate legal framework, it is important to examine how this phenomenon is 
related to tourism, given the extremely great importance of tourism as an economic 
activity for the island of Crete. 
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