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Πρόλογος
Στην

παρούσα εργασία

μελετάται το

φαινόμενο του

στρατηγικού

σχεδιασμού

τουριστικών προορισμών, ως φαινόμενο και απαίτηση της σύγχρονης τουριστικής
ανάπτυξης, ενώ το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στο παράδειγμα της ευρύτερης περιοχής

της Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Στόχος της εργασίας είναι να δείξει
τον τρόπο με τον οποίο ο προσεκτικός σχεδιασμός, με την αγαστή συνεργασία του
Δήμου, των τοπικών κοινωνικών φορέων και των επαγγελματιών που επενδύουν στον
τουρισμό, με το

διεθνές σύστημα

(tour operators)

δραστηριοποιούνται στον τομέα του

και,

φυσικά,

εταιριών που

μάρκετινγκ, θα οδηγήσουν έναν προσφιλή

προορισμό να διατηρήσει τη δυναμική του, να προστατέψει την οικονομιΚ'11 του
ανάπτυξη σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, χωρίς να χάσει την ίδια
στιγμή τον προσωπικό του χαρακτήρα, την ιστορική και πολιτιστική του ιδιαιτερότητα,

χωρίς τελικά να πέσει σε μαρασμό, που είναι και το σημείο παρακμής, τουριστικής και
κατά συνέπεια οικονομικt1ς.
Η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο (που είναι και το

εισαγωγικό) παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που επέδρασαν στην ανάπτυξη και
την εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικών προορισμών, ενώ γίνεται και μια
ιστορική ανασκόπηση για την ανάπτυξη του τουρισμού -ως φαινομένου και ως
οικονομικού κλάδου που συνδεόταν με τον κρατικό σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές έννοιες, που θα μας απασχολήσουν στον
κύριο κορμό της εργασίας: η έννοια του τουριστικού προορισμού, ο τρόπος λειτουργίας

του , ο κύκλος της ζω11ς του περιγράφονται αναλυτικά και, κατόπιν παρουσιάζονται οι
κομβικής βαρύτητας έννοιες του μάρκετινγκ (γενικά) και του τουριστικού μάρκετινγκ

ειδικότερα, προκειμένου να φανεί ακριβώς η ανάγκη της χρήσης των μεθόδων του
μάρκετινγκ στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια περιγράφονται ο
στρατηγικός σχεδιασμός τουριστικών προορισμών καθώς και το σχετικά σύγχρονο
μοντέλο

των

Οργανισμών

nροώθησης

Marketing Organisations = DMO)
(Destination

Manageιnent

Systems).

Τουριστικών

n ροορισμών

(Destination

και τα Συστήματα Διαχείρισης Προορισμών

Με την ολοκλήρωση του δευτέρου κεφαλαίου, ο

αναγνώστης έχει σχηματίσει μια σαφή εικόνα τόσο των εργαλείων της τουριστικής

7

ανάπτυξης όσο και την αναγκαιότητα χρήσης τους στο σημερινό πεδίο του τουρισμού,
ως οικονομικού παράγοντα συνδεδεμένου στενά με τη δ ιεθνή πραγματικότητα.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιοχ;ιΊ ενδιαφέροντος, δηλαδ11 ο Λιμ11ν
Χερσονήσου και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικά στοιχεία για την περιοχή , καθώς και
οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα, αποδεικνύουν τη σημασία που είχε για την

περιοχι1 ο τουρισμός. Στο επόμενο, τέταρτο, κεφάλαιο μελετάται η επίδραση του
τουρισμού στην Χερσόνησο: οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις, η αλλαγή στον
τρόπο ζωής των κατοίκων, οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, η μετάβαση από μια
γεωργικ11 ,

παραγωγική

οικονομία σε

μια τριτογεν11,

με

έμφαση

στην

παροχι)

τουριστικών υπηρεσιών, η διεθνοπο ίηση του προορισμού και η απώλεια του ιδιαίτερου,
τοπικού χαρακη1ρα. Στο

κεφάλαιο αυτό γίνεται και μια

SWOT

ανάλυση της

Χερσονήσου, δηλαδ11 του προσανατολισμού τον οποίο θα έπρεπε να επιλέξουν προς
εφαρμογή οι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής, για την περαιτέρω τουριστική και
οικονομική ανάπτυξη. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο είναι, ίσως, το πιο σημαντικό
της εργασίας, καθώς σε αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις για την αλλαγή νοοτροπίας

στην τουριστική διαχείριση και ανάπτυξη της Χερσον11σου, με έμφαση να δίνεται στον
προσεκτικότερο σχεδιασμό, την προβολ11 του τοπικού στοιχείου, παραγόντων για την
προσέλκυση ενδιαφέροντος όπως η ιστορία και η φύση, με στόχο τη μετάβαση από τον
κυρίως μαζικό στον ποιοτικό τουρισμό και την εστίαση σε επισκέπτες με εν γένει
ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα και εκτενής
βιβλιογραφ ία.

Ο τουρισμός ήταν πάντα και παραμένε ι ακόμη, η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, ο
τομέας εκείνος που αποτελούσε, σε οικονομικό επίπεδο, κύριο φορέα ανάπτυξης κα ι
ε ισροής ξένων κεφαλαίων στη χώρα, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο κυρίως σε
επίπεδο εσόδων. Η κατάσταση, όμως, σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Ανταγωνιστικές
χώρες έχουν εισέλθει δυναμικά στη διεθνή τουριστική αγορά, ενώ η αναπτυσσόμενη
ελληνιΚ1) οικονομία έχει φέρει σε τέτοιο επίπεδο τις τιμές των προσφερόμενων

υπηρεσιών, που τις καθιστά απαγορευτικές για το είδος των τουριστών που η χώρα
προσέλκυε τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάγκη για τομές και αλλαγές είναι σήμερα πιο
επίκαιρη από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει όλο ι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τον

τουρισμό να συνεργαστούν γ ια τον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελλάδας ως τουριστικού
προορισμού με ιδιαίτερα, ποιοτικά χαρακτηριστικά, που λαμβάνουν υπόψη το φυσικό

περιβάλλον, την πλούσια ιστορία, το ιδιαίτερο χρώμα, όλα εκείνα τα στοιχεία που
κάνουν

την

Ελλάδα

γοητευτική

και

8

ιδανική

για

επισκέπτες

χώρα.

Κεφάλαιο

1:

Εισαγωγή

1.1 , Οι βασικοί παράγοντες που

επέδ ρασαν

στην εξέλιξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικών Προορισμών

«Τουρίστας είναι κάποιος που ταξιδεύει και παραμένει σε έναν τόπο για διάστημα
μεγαλύτερο των

24

ωρών και μικρότερο του ενός έτους, για ανάπαυση, για εργασία

ή για άλλους σκοπούς, που όμως δεν συνδέονται με την εργασία του στον τόπο από
τον οποίο εκίνησε». Αυτός είναι ένας σύντομος ορισμός του τουρίστα, του

ταξιδιώτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 1• Ουσιαστικά, η
μεγάλη ανάπτυξη του φαινομένου του τουρισμού εκδηλώθηκε μετά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο, με αιχμή τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις Η Π Α. Ποιο ι
ήταν, όμως, οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό; Και πιο συγκεκριμένα, ποιοι
παράγοντες επέδρασαν στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Τουριστικών Προορισμών,
καθορίζοντας έως σήμερα την τουριστική ανάπτυξη ανά την υφήλιο;
Όπως έχει επισημανθε ί από τους μελετητές, και συγκεκριμένα από τον

Gunn,

πέντε είναι οι παράγοντες εκείνοι που επιδρούν καταλυτικά στην ανάπτυξη ενός

τουριστικού συστήματος, τόσο σε στενά τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Συγκεκρ ιμένα, πρόκειται για α) τον πληθυσμό (δηλαδή τη ζήτηση σε τουριστικές

υπηρεσίες), β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε κατάλυση, σίτιση και παραγόμενο
προϊόν, γ) την ελκυστικότητα του προορισμού (δηλαδή το πόσο θελκτικός είναι ο
προορισμός για τον επ ισκέπτη),

δ) η

ευκολία πρόσβασης

στον

επιθυμητό

προορισμό από μεγάλο αριθμό επισκεπτών (η εύκολη μετακίνηση δηλαδή, μεγάλου
αριθμού τουριστών προς έναν τόπο) και ε) η προβολή και η πληροφόρηση σχετικά

με τον προορ ισμό (η διαφήμιση δηλαδή του τόπου και των προσφερόμενων

1
http://en.wikipedia.org/wikifΓourism#cite_ref-0, Διαθέσιμη στο διαδί1't'\ΙΟ στις 20 Μαpτ{οu 20 11.
Επίσης, βλ. UNWTO Technical Manual: Collection of Tourism Expenditιιre Statistics, World

Tourism
Organization
1995,
http://pub.un\vto.org/WebRoot/Store/Shops/lnfoshop/Products/I034 /1034-1. pdf,
διαδίκτοο στις 20 Mαpτlou 201 1.
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στο
Διαθέσιμο στο

υπηρεσιών). Προκειμένου να αναπτυχθεί τουριστικά ένας προορισμός, οφείλει να
,

,

,

ικανοποιει αυτους τους παραγοντες

2

.

Πολύ σύντομα και διαβλέποντας την άνθηση του τουρισμού κατά την
μεταπολεμική περίοδο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) αναγνό)ρισε τον τουρισμό ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες
για μακροοικονομική ανάπτυξη των κρατών-μελών του. Το αποτέλεσμα ήταν ο
τουρισμός να αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα, δρομολογώντας πολιτικές αποφάσεις κα
εξελίξεις μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Σύντομα, ο τουρισμός έγινε βασικός
άξονας χάραξης της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο για πολλές χώρες,

ε ιδικά της Νότιας Ευρώπης και ευρύτερα της μεσογειακής λεκάνης, δεδομένου ότι
τα έσοδα από τον τουρισμό αναλογούσαν ενίοτε σε ποσοστό ίσο ή και μεγαλύτερο
από το

25 % των συνολικών εξαγωγών τους. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που

ο τουρισμός αναπτύχθηκε άναρχα και με άξονα την μαζική φιλοξενία, με την

ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίως σε παραθαλάσσια θέρετρα,
χωρίς παράλληλη ενίσχυση ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως ο φυσικός πλούτος ή

λ ιτιστικη,

η πο

κλ
,3
ηρονομια

.

Εκτός της οικονομικής προώθησης που δόθηκε, μέσω του ΟΟΣΑ, στον

τουρισμό , τον στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Τουριστικών Προορισμών βοήθησε
σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών και η συνακόλουθη
μείωση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. Ε ιδικά από τα τέλη της δεκαετίας

του

1950 και έκτοτε, το αεροπλάνο αναδείχθηκε στο καταλληλότερο μεταφορικό

μέσο για την εύκολη, ταχύτατη και οικονομικότερη μεταφορά μεγάλου αριθμού

τουριστών σε μεγάλε αποστάσεις, διευκολύνοντας την ανάπτυξη συγκεκριμένων
τουριστικών προορισμών και ε ιδικά την ανάπτυξη του «διεθνούς» τουρισμού,
δηλαδή τη μετάβαση σε άλλη χώρα από εκείνη της μόνιμης κατοικίας του
,

επισκεπτη

4

.

Τρίτος σημαντικός παράγοντας για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό υπήρξε και η
ανάπτυξη του θεσμού των Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων. Στην ουσία, η ανάγκη

για την προσέλκυση ολοένα και μεγαλύτερο αριθμού ξένων τουριστών σε μία

2 Clare Α. Gur111, Vacationscape. Designiιιg Τοιιι·ist Regions, Ne\V Υ ork 1988 (β' έκδ.), σελ. 15.
3 Βλ. ειδικότερα, Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών

Προορισμών, Αθήνα 2003, σελ. 28-29.
Βλ. http ://enΛνikipedia.org/wiki/Ciνil_aνiation, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 20 Μαρτίου 2011 ,
http://\ν\V\ν.icao.int, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 20/03/201 1. Επίσης, Βασιλειάδης, ό. π., σελ. 30.
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χώρα,

επιτυγχανόταν

Τουριστικές

Εκθέσεις,

μόνο

χάρη

στη

προκειμένου

να

διαρκή
πείσει

συμμετοχή
τους

της

μεγάλους

σε

Διεθνείς

τουριστικούς

ΟΡΎανισμούς για την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών,
την θελκτικότητα των προορισμών, την τις συμφέρουσες τιμές. Στην ουσία, μέσω
των Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων, που επίσης αναπτύχθηκαν ταχύτατα κατά την
μεταπολεμική περίοδο, ήταν που εν ισχύθηκε ο ρόλος των διεθνών πρακτορείων, οι
οποίοι και ελέγχουν σήμερα την τουριστική αγορά.

Συμπερασματικά, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Τουριστικών Π ροορισμών

ξεκίνησε κατά την μεταπολεμική περίοδο και ιδίως στις χώρες της Ευρώπης,
προκειμένου

να

αναδείξει

τουριστικούς

προορισμούς-θέρετρα,

ιδίως

στο

μεσογειακό νότο. Αντίστοιχα, η μακροοικονομική σημασία του τουρισμού για την
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας προβλήθηκε καίρια, συνιστώντας στη γιγάντωση
του φαινομένου του τουρισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες, φτάνοντας σε σημείο
να καλύπτει ποσοστό εσόδων που αναλογούσαν σε

6

έως

9%

του Ακαθάριστου

Εθνικού Προϊόντος, έχοντας ανάλογες θετικές επιδράσεις σε τομείς όπως η
επιχειρηματ ικότητα, η καταπολέμηση της ανεργίας, η ανάπτυξη της περιφέρειας,

ειδικά σε χώρες με μικρή ή ελάχιστη βιομηχανική ανάπτυξη, που χαρακτηρίζονταν

για την εξαγωγή κυρίως πρωτογενών προϊόντων, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα 5 •

1.2, Μια ιστορική

ανασκόπηση των τουριστικών δραστηριοτήτων

στην Ελλάδα μέχρι σήμερα

Η έννοια της μετακίνησης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων σε μεγάλες αποστάσεις
είναι φαινόμενο που ανάγεται κατά την εποχή των πρώτων ανθρώπινων ομάδων,

που κινούνταν νομαδικά, σε αναζήτηση τροφής. ΑΡΎότερα, κατά την προϊστορική
περίοδο, μετακινήσεις φυλετικών ομάδων σημειό)θηκαν σε διάφορες περ ιόδους, με
άξονα κυρίως την

αναζήτηση

καλλιεργήσιμων εδαφών.

Σε

ολόκληρη την

αρχαιότητα και τον Μ εσαίωνα, αλλά και στους νεότερους χρόνους, η έννοια της
μετακίνησης αφορούσε ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες (στρατιωτικές δυνάμεις,
προσκυνητές,

εμπόρους).

Οι

μετακινήσεις

αυτές,

άμεσα

συνυφασμένες

με

δραστηριότητες όπως ο πόλεμος, το εμπόριο, οι λατρευτικές εκδηλώσεις, δύσκολα

5

Βασιλειάδης, ό. π., σελ. 30-33.

11

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δράσεις που εμπλέκονταν σε μια αντίληψη
ανάλογη του τουρίστα. Ο τουρισμός, δίχως αμφιβολία, είναι ένα φαινόμενο που
ανάγει την καταγωγή του στους περιηγητές, νεαρούς που προέρχονταν από τα

ανώτερα κλιμάκια της αγγλικής και δευτερευόντως της γαλλικής και της
γερμανικής

κοινωνίας

του

Ι 8ου

πραγματοποιούσαν το λεγόμενο

και

του

19ου

αιώνα.

Οι

νέοι

αυτοί

Grand Tour, επισκεπτόμενοι τις ιστορικού και

πολιτιστικού ενδιαφέροντος περιοχές της Ι ταλίας και αργότερα τις υπό οθωμανική

κατοχή ελληνικές περιοχές, μελετώντας τις αρχαιότητες 6 .
Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία και σταδιακά σε χώρες όπως η

Γαλλία και η Γερμανία, επέφερε δραστικές κοινωνικές και οικονομικές α'λλαγές. Η
επανάσταση στον τομέα των μεταφορών, με την εμφάνιση του σιδηροδρόμου και

της ακτοπλοίας με τη διάδοση της ατμοπλο'iας, σε συνδυασμό με την οικονομική
ανάπτυξη που επέφερε η αποικιοκρατία, έδωσαν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο

τμήμα του πληθυσμού να πραγματοποιήσει ταξίδια, τόσο κοντινά όσο και μακρινά,
ενώ έγιναν δημοφιλείς τρόποι διασκέδασης όπως οι κρουαζιέρες στις χώρες της

Μεσογείου ή οι μικρές εξορμήσεις στην εξοχ1Ί. Από την άλλη πλευρά, η σκληρή
εργασία στις βιομηχανικές μονάδες επέφερε και τη δια νόμου θεσμοθέτηση των
διακοπών ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, σε χώρες όπως η Αγγλία ή η Γερμανία
και την ανάδειξη της αναψυχής, αντί της επιμόρφωσης, σε βασικό ζητούμενο του
ταξιδιού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της
μεσαίας και της εργατικής τάξης, επέτρεψαν την περαιτέρω ανάπτυξη του

φαινομένου του τουρισμού, με έμφαση και στον τομέα των ταξιδιών σε ξένες
χώρες, κατά τον 20ό αιώνα. Τα υπερωκεάνια και τα αεροπλάνα, που επέτρεψαν τα

υπερπόντια ταξίδια, συνδέοντας την Ευρώπη με την Αμερική, οι σοσιαλιστικές
πολιτικές για τη διοργάνωση θερινών διακοπών για την εργατική τάξη (στη Γαλλία
αλλά και τη ναζιστική Γερμανία), καλλιέργησαν τη συνήθεια του τουρισμού,
συνήθεια που ουσιαστικά γιγαντό)θηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο στην

Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 7 .
Στην Ελλάδα, ο τουρισμός αναπτύχθηκε συστηματικά ως εθνική πολιτική
μόλις κατά την μεταπολεμική περίοδο. Φυσικά, ξένοι επισκέπτες έρχονταν στην

6

http ://en.\νikipedia.org/wiki/Grand_Tour, Διαθέσιμη στο διαδίιcτuο στις 20 Μαρτίου 2011.
Βασιλειάδης, ό. π., σελ. 39-45. Επίσης, http://en.wikipedia.org/wikiΓΓourisml/History, Διαθέσιμη
στο διαδίκτυο στις 20 Μαρτίου 2011.

7

12

Ελλάδα ήδη από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του κράτους, συνεχίζοντας την
παράδοση

των

περιηγητών.

Η

λήξη

των

ελληνοτουρκικών

διενέξεων,

σε

συνδυασμό με τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του νεοσύστατου ελληνικού

κράτους καθ' όλη τη διάρκεια του Ι 9ου α ιώνα (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα
έργα υποδομής που έγιναν επί Χαριλάου Τρικούπη, όπως η διώρυγα του Ισθμού και
η χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής), βοήθησαν στην ανάπτυξη ενός τουριστικού
ρεύματος προς την Ελλάδα, το οποίο όμως περιοριζόταν σε επισκέπτες λίγων
ημερών, που έφταναν μέσω ατμόπλοιων-κρουαζιερόπλοιων για να επισκεφτούν την
Αθήνα και τις πέριξ αυτής αρχαιότητες. Παράλληλα, όμως, χτίστηκαν και τα πρώτα
ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα,

κατάλληλα να φιλοξενήσουν ευρωπαίους και

πλούσιους Έλληνες της διασποράς, όπως το «Μεγάλη Βρεταννία» , το οποίο

εγκαινιάστηκε το 1874 από τους Σάββα Κέντρο και Ευστάθιο Λάμψα 8 .
Πρακτικά, το κράτος δεν εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική για τον
τουρισμό, μολονότι γίνονται ορισμένες προσπάθειες για να προβληθεί ο ιστορικός,

πολιτιστικός και φυσικός πλούτος της Ελλάδας στο εξωτερικό. Π ιο ουσιαστικές
κινήσεις θα γίνουν στις αρχές του 20ού αιώνα, με τη σύσταση εξειδικευμένων
κρατικών υπηρεσιών που ασχολούνται νε την προβολή της χώρας στο εξωτερικό,
όπως το « Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων»
«Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων»

(1929).

(1919),

(1922),

που αργότερα μετονομάστηκε σε

ο «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού»

Τη διάθεση για πιο ολοκληρωμένη προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό

κατέδειξε η ίδρυση του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, το

1936.

Επιπλέον, η

Ελλάδα λάμβανε συστηματικά πλέον μέρος σε διεθνείς εκθέσεις (στο Παρίσι, το
Λονδίνο κ. α.) και διοργανώνει ανάλογες στην Ελλάδα (π. χ. στην Αθήνα το

1903).

σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η σύσταση της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να οργανώνεται από το

1926

και εξής,

προβάλλοντας μεταξύ άλλων και την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό 9 • Την
περίοδο του Μεσοπολέμου ( 1922-1940) την Ελλάδα επισκέπτονταν κυρίως
Γερμανοί, Αιγύπτιοι και Άγγλοι με κύριο μέσο μεταφοράς το ατμόπλοιο. Ωστόσο,

8 http://w\νw .grandebretagne.gr/g r/hisιory_gr, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις

21 Μαρτίου 2011.
Ειδικότερα βλ. Άγγε'λιJς Βλάχος, Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα 2003.
9 http://el. \νikipedia.orgΛνiki/Διεθνής_:Εκθεση_ Θεσσα'λιJνίκης, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 21
Μαρτίου 2011. Βλ. και http://\YW\Y.heleχpo.gr/, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 21 Μαρτίοu 2011.
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οι αρνητικές διεθνείς συγιcυρίες -μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε το

1929-

δεν επέτρεψαν ουσιαστικά την ανάπτυξη του τουρισμού 1 0 •
Η

μεγάλη τουριστική

έκρηξη, που ανέδειξε τον τουρισμό σε «βαριά

βιομηχανία» της ελληνικής ο ικονομίας, συντελέστηκε κατά την μεταπολεμική
περίοδο και ιcυρίως από τη δεκαετία του

1950

και έκτοτε. Βέβαια, είχαν ήδη

συγκροτηθεί η «Διεύθυνση Λουτροπόλεων και Τουρισμού», το
Γραμματεία Τουρισμού», το
Νομικού

Π ροσώπου

Κωνσταντίνου

η « Γενική

και είχε επανιδρυθεί ο ΕΟΤ με τη μορφή

1945

Δημοσίου Δικαίου, το

Καραμανλή που

1941,

Ήταν η

1946.

ιcυβέρνηση

επεδίωξε και κατόρθωσε να

του

αναδείξει την

ανάπτυξη του τουρισμού σε στρατηγικής σημασίας τομέα για την οικονομική και

αναπτυξ ιακή πορεία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η τουριστική πολιτική ξεκινά
ουσιαστικά το

όταν προωθήθηκαν συγκεκρ ιμένες δράσεις και πολιτικές,

1957,

προκειμένου η χώρα

να αναδειχθεί σε πρωτεύων προορισμός για ξένους

επισκέπτες, και ιδίως για τους δυτικοευρωπαίους τουρίστες. Προκειμένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έμφαση δόθηκε πρώτα-πρώτα στα έργα υποδομής, που

θα

βελτίωναν

τη

μετάβαση

και

τη

μετακίνηση

των

επισκεπτών.

Έτσι,

δρομολογήθηκαν με κρατικές αποφάσεις και μέσω του ΕΟΤ α) η κατασκευή
μεγάλων

έργων υποδομής,

συγκοινωνιών,

γ)

η

β)

ανέγερση

η

επέκταση

του

ξενοδοχειακών

οδικού

δικτύου

καταλυμάτων,

και

των

τουριστικών

περιπτέρων και η παράλληλη κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με άξονα
τον τουρισμό, μέσω της κρατικής δανειοδότησης, δ) η οργάνωση εκδηλώσεων και

η προβολή του ελληνικού πολιτισμού (με την ίδρυση, για παράδειγμα, του Διεθνούς
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου), ε) την τουρ ιστική προβολή της Ελλάδας, μέσω

εκθέσεων και διαφημιστικών εκστρατειών στο εξωτερικό
Έκτοτε, και για όλη τη δεκαετία του

1960, η

11
•

τουριστική ανάπτυξη της χώρας

ήταν ραγδαία, με τους επισκέπτες να αυξάνονται γεωμετρικά, ξεπερνώντας το

1.000.000 το 1967 και τα 2.000.000 στα τέλη της επόμενης δεκαετίας. Τις πρώτες
προσπάθειες για ικανοποίηση της κατάλυσης,

δευτερεύουσες

απαιτήσεις,

που

θα

βελτίωναν

έρχονταν τώρα να καλύψουν

το

τουριστικό

προϊόν

που

προσφερόταν ιcυρίως στους ξένους επισκέπτες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα,
αναπτύσσονται στην τουριστική πολιτική κατευθύνσεις όπως η διαφύλαξη και η
ι ο Βασιλειάδης, ό. π., σελ. 60-68.
Ό. π., σελ. 67, 69-70.

11

14

προβολή του ελληνικού πολιτισμού κοντά στις περιοχές με έντονη τουριστική

δραστηριότητα, η δημιουργία υποδομών (αποχέτευση , ύδρευση, ηλεκτρισμός και
τηλεπικοινωνίες)

στις

τουριστικά

αναπτυσσόμενες

περιοχές,

η

ανάδειξη

παρεμφερών δραστηριοτήτων (αθλητικές εγκαταστάσεις, θαλάσσιος αθλητισμός,

λουτρικές

εγκαταστάσεις

κ.

λπ.),

η

καλύτερη

εν

γένει

ποιότητα

προσφερόμενων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός ότι το
έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούσαν σε ποσοστό

18,3 %

των

1999 τα

του Ακαθάριστου

Εθνικού Π ροϊόντος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έφτανε μόλις το

14, 1 %,

φανερώνοντας τη σημασία της τουριστικής

δραστηριότητας για την οικονομία της χώρας. Ανάλογο ποσοστό παρουσίαζαν και

οι επενδύσεις στον τομέα, που άγγιζαν 22,3 % των επενδυμένων κεφαλαίων 12 •
Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία και μετά τη νομισματική ενοποίηση, ό τουρισμός

στην Ελλάδα βάλλεται, κυρίως λόγω του ισχυρού οικονομικού ανταγωνισμού από
γειτονικούς προορισμούς,

όπως για παράδειγμα τα τουρκικά παράλια, που

προσφέρουν ανάλογης ποιότητας προϊόντα (ακτές, παραθαλάσσιες δραστηριότητες,

αρχαιότητες

κ.

λπ.)

σε

χαμηλότερες τιμές,

'
μεγα :υτερο
αριθ μο επισκεπτ ών 13

λ

12

'

Βασιλειάδης, ό. π. , σελ.

προσελκύοντας

κατ'

επέκταση

.

72· 77.

13 Είναι χαρακτηριστικό ότι από το

1998

σημειώθηκαν

9.750.000

αφίξεις, ενώ το

2010

η Τουρκία

υποδέχθηκε
το
201 Ο
περισσότερους
από
28.630.000
επισκέπτες.
Βλ.
http://en.wikipedia.org/wikifΓourisιη_in_Turkey, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 21 Μαρτίου 2011.
Βλ. επίσης, http://\νw~ν.kultur.goν.tr/EN/belge/2-14 748/tourism .html (την επίσημη ιστοσελίδα της

Τουρκίας για τον τουρισμό), Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 21 Μαρτίου 2011.
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Κεφάλαιο
2.1 , Η

2:

Βασικές έννοιες

Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «τουριστικός προορισμό9>.

Η επιλογή ενός τουριστικού προορισμού και ο κύκλος ζωής του
Αν ήθελε να δό)σει κανείς έναν σύγ'Χflονο ορ ισμό της έννοιας «τουριστικός
προορισμός»,

Θα

στεκόταν πιθανότατα στον ορισμό του

Medlik,

ο οποίος

σημε ιώνε ι: «Ως τουριστικοί προορισμοί νοούνται χώρες, περιφέρεις, πόλεις ή άλλες
περιοχές τις οποίες επισκέπτονται οι τουρίστες. Σε ορισμένες περιόδους του έτους

οι υποδομές και οι ανέσεις τους εξυπηρετούν τους διαμένοντες και εργαζόμενους,
ενώ άλλοτε για ορισμένα διαστήματα ή καθ' όλη τη διάρκεια τους έτους τα σημεία
αυτά έχουν συχνούς χρήστες-τουρίστες. Το πόσο σημαντική ε ίναι μια γεωγραφική
ενότητα ως τουριστικός προορισμός εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: α)
ελκυστικότητες, β) ευχαρίστηση (από την προσφορά καταλυμάτων, διατροφής,

δυνατοτήτων αγοράς και άλλες υπηρεσίες), και γ) προσβάσεις, που ενίοτε

ονομάζονται ποιότητες τουρισμού σε έναν προορισμό )>.
14

Στην ουσία, ένας τουριστικός προορισμός θα πρέπει να γίνει αντιληπτός ως

μια ευρύτερη «περιοχή ταξιδιωτικών αγορών>>, ή καλύτερα ως «ενιαία τουριστική
επιχείρηση», στην οποία περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις, τα αξιοθέατα, οι
υποδομές. Ο προορισμός ε ίναι ένα τουριστικό προϊόν το οποίο επιμερίζεται σε
τμήματα/υποπροϊόντα όπως ο φυσικός παράγοντας (η φυσική ομορφιά ενός τόπου),

ο ανθρωπολογικός παράγοντας (δηλαδή ο τρόπος ζωής των κατοίκων, τα ήθη και
τα

έθιμα,

η

τοπική

κοινωνία),

οι

υποδομές

(μεταφορές,

μετακινήσεις,

τηλεπικοινωνίες, υδάτινοι πόροι, ενεργειακοί πόροι κ. λπ.), αλλά και οι τουριστικές
υποδομές (καταλύματα, εγκαταστάσεις άθλησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών κ.

λπ.)ι s .

14

Βασιλειάδης, ό. π., σελ.

104. Επίσης, βλ. Slavoj Medlik, Diclionary ο/ Travel. Τοιιrίsιιι and

llospiιalily, Oxford 1993, σελ. 148.
15

Βασιλειάδης, ό. π., σελ

102-103.
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Δεν

είναι

δίχως

σημασία,

άλλωστε,

ότι

το

σύγχρονο

Μάρκετιvyκ

αντιλαμβάνεται τον τουριστικό προορισμό ως προϊόν, με έναν κύκλο ζωής ανάλογο

των έμβιων όντων, όπως για παράδειγμα ο άνθρωπος 16 • Η αντίληψη αυτή, ευρέως
διαδεδομένη σήμερα, έχει θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό, δεδομένου ότι έχει

επιτρέψει την εφαρμογή σημαντικών μελετών για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής
στο τουρισμό με θετικές επιπτώσεις. Η ανάπτυξη μέσα από τις εφαρμοσμένες

στρατηγικές επιφέρει, σύμφωνα με μελετητές όπως ο

Wang, μια εξελικτική πορεία

στις τουριστικές περιοχές σε παγκόσμια κλίμακα 17 • Φυσικά, η πορεία ανάπτυξης
δεν είναι παντού ίδια. Αντίθετα, η ανάπτυξη καθορίζεται από παράγοντες που

επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες όσο και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται ανά
περιοχή. Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε συγκεκριμένα στάδια, δηλαδή σε
διαδοχικές φάσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Σε κάθε μια από τις φάσεις αυτές
αναφέρονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αναφορικά στην κοινωνική-οικονομική

δομή, καθώς και στον τύπο των τουριστ ικών υποδομών και υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια ανάπτυξης έχουν συνδεθεί με την έννοια του
κύκλου ζωής της τουριστικής περιοχής. Ο κύκλος αποτελεί μια διαχρονική πορεία,

η οποία, ξεκινώντας από τη δημιουΡΎία του τουριστικού προϊόντος, καταλήγει στην
παρακμή ή στην ανανέωση. Σύμφωνα με την

Sh. Agarwal, τα στάδια ανάπτυξης

ενός τουριστικού προορισμού είναι: α) η εξερεύνηση , β) η εμπλοκή, γ) η ανάπτυξη,
δ) η εδραίωση, ε) ο μαρασμός και στ) η πτώση ή αναζωογόνηση. Αναλυτικότερα,

'δ ια ειναι τα ε ξ'ης 18
τα στα

'

:

Η εξερεύνηση. Κατά το πρώτο αυτό στάδιο είναι μικρός ο αριθμός των
επισκεπτών/τουριστών

που

κατευθύνονται

αυτόνομα

προς

έναν

τουριστικό

προορισμό, επιθυμώντας τη διαμονή σε περιοχές ήσυχες και με φυσική ομορφιά. Ση

συγκεκριμένη περίπτωση, ο τουριστικός προορισμός δεν ακολουθεί συγκεκριμένη
προωθητική στρατηγική, δεδομένου ότι οι επισκέπτες δεν ενδιαφέρονται τόσο για
την άνεση και τις πλούσιες υποδομές. Όσο αντίθετα εστιάζουν την προσοχή τους
στο φυσικό κάλλος της περιοχής, όπως και στην ηρεμία που προσφέρει ο

συγκεκριμένος τόπος.
16
17

Κατά τη φάση της «εξερεύνησης» ενός τουριστικού

Ό. π., σελ. Ι 04.

Youcheng Wang, "Collaborative Destination Marketing: Understanding the Dynamic Process",

Joιιrnal o/Travel Reseaι·ch, τχ. 47,2 (Νοέμβριος 2008), σελ. 151-165.

Sheela A ganνal, "The resort cycle and seaside tourism: Απ assessmenι of its applicability and
validity", 1'ourism Managenιenl, τχ. 18,2 (Μάρτιος 1997), σελ. 65-73.
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προορισμού, οι περιοχές «ανακαλύπτονται» συνήθως από τους τουρίστες, χωρίς οι
ντόπιοι να έχουν αναπτύξει προωθητικές στρατηγικές. Ωστόσο, η εισροή τουριστών

επιβάλλει

σταδιακά

και

την

πρώτη,

υποτυπώδους

μορφής

υποδομή

σε

ξενοδοχειακές μονάδες και σε υπηρεσίες σίτισης, με την ίδρυση εστ ιατορίων.
Αντίστοιχα,

η

αντιμετώπιση

στρατηγική
των

των

επισκεπτών

προορισμών
από

τους

αυτών

ντόπιους,

βασίζεται
στην

στην

ηρεμία

φιλική
και

τη

διαφορετικότητα -σε σχέση με τους περισσότερο κοσμοπολίτικους προορισμούς. Ο

τουρίστας σε αυτούς τους προορισμούς αισθάνεται μια μοναδ ικότητα που τον έλκε ι
και τον οδηγεί στο να επιστρέφει διαρκώς. Καθοριστικοί λοιπόν παράγοντες σε
αυτό το πρώιμο στάδιο μπορούν να θεωρηθούν α) το φυσικό κάλλος της περιοχής,
β) οι ελάχιστοι και «τολμηροί» τουρίστες, γ) οι λιγοστοί και φιλικοί ντόπιοι
επιχειρηματίες.

Η εμπλοκή. Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισμού, οι
επισκέψεις είναι πολύ συχνότερες και πιο ορ-yανωμένες. Συγκεκριμένα πρόκειται
για

περιοχές

που προσαρμόζονται στον τουρισμό,

εξοικειώνονται με τους

επισκέπτες και στρέφονται συστηματικότερα προς τις τουριστικές υπηρεσίες. Σε
αυτή

τη

φάση,

οι

ντόπιοι

επιχειρηματίες

αρχίζουν

να

ορ-yανώνονται

συστηματικότερα, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και
ψυχαγωγίας,

ενώ

παράλληλα

εμφανίζονται

οι

πρώτες,

μικρής

εμβέλειας,

τουριστικές επενδύσεις και ξεκινούν πιέσεις προς τις τοπικές αρχές, προκειμένου να

συστηματοποιηθεί και βελτιωθεί η ευρύτερη τουριστική υποδομή της περιοχής.
Κατά το στάδιο της εμπλοκής, οι προωθητικές στρατηγικές είναι εντονότερες και

σαφώς εστ ιασμένες. Εμφανίζονται οι πρώτες μορφές διαφήμισης και ξεκινά μια
σταδιακή αλλαγή των παραγωγικών δομών της περιοχής, με στροφή προς τις
τουριστικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, η στρατηγική ανάπτυξης του

τουριστικού προορισμού εστιάζει στη διαφοροποίηση της παροχής υπηρεσιών,
διαφοροποίηση η οποία στόχο έχει να προσεγγίσει τους τουρίστες.
Η ανδ.πrυξη. Το στάδιο, αυτό της ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από τις

ταχύτατες αλλαγές στην κοινωνική και αναπτυξιακή δομή του τουριστικού
προορισμού. Π λέον, η στρατηγική αλλάζει, με χαρακτηριστικότερο γνώρισμα τη
μετάβαση από την παραγωγική διαδικασία (γεωρ-yία, κτηνοτροφία, αλιεία κ.ο.κ.)

στην προσφορά (τουριστικών) υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, οι σχέσεις των ντόπιων
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και

των

ξένων

συναλλαγής,

επισκεπτών

χάνοντας

μετατρέπονται σταδιακά

σε

σχέσεις

τον πρότερο φιλικό τους χαρακτήρα.

εμπορικής

Αντίστοιχα,

η

ανάπτυξη είναι συνεχής και ολοένα αυξανόμενη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο

μεγάλος αριθμός των τουριστών. Πλέον, η στρατηγική πλαισιώνεται από την
εκπαίδευση των επιχειρηματιών και του προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες των τουριστών, αλλά και να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα του
προορισμού. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε όλες αυτές τις αλλαγές είναι οι
τουριστικές επιχειρήσεις εθν ικής εμβέλειας, οι τουριστικές επιχειρήσεις διεθνούς
εμβέλειας

που

δραστηριοποιούνται

στην

περιοχή,

ντόπιοι

και

αλλοδαποί

επιχειρηματίες που επενδύουν στην περιοχή, προσδίδοντας στον προορισμό κάποια
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα: μεγάλα ξενοδοχεία, τουριστικά
γραφεία, εστιατόρια, μπαρ, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλες συναφείς
τουριστικές υπηρεσίες.
Η εδραίωση. Έχοντας πια περάσει στο τέταρτο στάδιο ανάπτυξης, στο στάδιο

της εδραίωση , ο τουριστικός προορισμός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Η πειροχή
διακρίνεται για τον μεγάλο αριθμό των τουριστών και για την τυποποίηση των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

ανταγωνιστικότητας

με

Η

διεθνή

στρατηγική έχει

εμβέλεια,

χάρη

φτάσει σε

στην

επίπεδα

είσοδο

ισχυρής

πολυεθνικών

ξενοδοχειακών ομίλων, αεροπορικών εταιρειών, διεθνών τουριστικών γραφείων
κ.ά., ενώ οι ντόπιοι επιχειρηματίες δεν έχουν πια κανένα έλεγχο στη δυναμική του
τουρισμού. Η στρατηγική βασίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές και η οργάνωση, η
διοίκηση,

η

γενικότερη

δομή

των

επιχειρήσεων

βρίσκεται

σε

συνεχή

διαφοροποίηση, αναλόγως της επιλεγείσας στρατηγικής (στις χαμηλές τιμές, στη

διαφοροποίηση μέσω καινοτομιών κ. λπ.). Συμπερασματικά, σε αυτές τις αλλαγές
του τουριστικού προορισμού συμβάλλουν ο ι τουριστικές επιχειρήσεις εθνικής και
διεθνούς εμβέλειας

(tour operators),

οι ~ιεγάλοι ντόπιοι και αλλοδαποί επενδυτές,

καθώς επίσης και η περιφερειακή, εθνική και διεθνής τουριστική πολιτική.
Ο Μαρασμός. Συνηθέστερα, το επόμενο στάδιο ενός τουριστικού προορισμού
είναι ο μαρασμός, όταν δηλαδή η περιοχή έχει κορεστεί, οι επισκέπτες δεν την
επιλέγουν και οι κάτοικοι είναι δυσαρεστημένοι, αφού η τουριστική ανάπτυξη δεν

τους απέφερε τα αναμενόμενα οφέλη. Στην περίπτωση αυτή η στρατηγική του
προορισμού δεν εφαρμόζεται επιτυχώς και υπάρχει πτώση των κερδών.

20
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Η Πτώση ή Αναζωογόνηση. Ακολουθώντας το στάδιο του μαρασμού, στη
φάση της πτώσης η τουριστική αγορά εξακολουθεί να συρρικνώνεται και η
τουρ ιστ ική περιοχή δεν παραμένει ανίκανη να ανταγωνιστεί άλλους τουριστικούς

προορισμούς.

Στο

στάδιο

στρατηγικής,

δηλαδή

με

αυτό,
την

μέσα

από

αξιοποίηση

την

εφαρμογή

πόρων

που

μιας επιτυχούς

μέχρι

τότε

έμεναν

αναξιοποίητοι (εκμετάλλευση πολιτιστικών ή φυσικών αγαθών, κ. Απ.) ή με την
δημιουργία καινούργιων (εναλλακτικές μορφές τουρισμού κ.λπ.) μπορεί να επέλθει
η αναζωογόνηση του τουριστικού προορισμού.

Ένας προορισμός μπορεί να περάσει όλα τα παραπάνω στάδια ή να βρεθεί για
πολλά χρόνια σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Π ροφανώς και ο στόχος κάθε
προορισμού είναι να παραμείνει δημοφιλής ανάμεσα στις επιλογές του τουριστικού
κοινού, να βρίσκεται πάντα σε ανάπτυξη και υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις. Ο ι
« επιτυχημένου> τουριστικοί προορισμοί διακρίνονται για μια σειρά από ορισμένα
χαρακτηριστικά,
τουριστικές

όπως τη

αγορές,

τις

διαφήμιση
προσιτές

και γενικά την άνετη πρόσβαση στις

τιμές,

δραστηριότητες για τον επισκέπτη, το

την

ποικιλία

στις

προσφερόμενες

καλό φυσικό κλίμα και την ύπαρξη

πολιτιστικών ή φυσικών αγαθών, που μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες 1 9 •

2.2,

Εννοιολογ ική

προσέγγιση

του

όρου

«στρατηγική

τουριστικού

προορισμού». Γενικές αρχές του μάρκετ ινγκ και του μάρκετινγκ τουριστικών
προορισμών

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι 011μερα το

μάρκετινγκ και η στρατηγική του Τουρισμού αναζητούν τον προσανατολισμό τους

στη διεθνή αγορά και το «παζλ» που συνθέτουν ο ι δ ιαφορετικοί τουρ ιστικοί
προορισμοί. Το τουριστικό μάρκετινγκ, από την πλευρά του, καλείται να
αναδιαμορφώσει τις

αντιλήψε ις των πελατών/ταξιδιωτών προσφέροντας μια

συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.
Η

φιλοσοφία

και

υιοθέτηση

της

έννοιας

του

μάρκετινγκ

από

τον

επιχειρησιακό και άλλους κλάδους των κρατών με ελεύθερη οικονομία, άρχισε
μετά τον Β ' Παγκόσμιο Π όλεμο , κυρίως στους τομείς της διαφήμισης και των

19

Βασιλειάδης, ό. π. , σελ. 105-107.
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πωλήσεων, ενώ από τις δεκαετίες του

1950-1960 και έ κτοτε, εδραιώθηκε σαν

αυτοτελής μέθοδος διαχείρισης. Σήμερα, δε, η έννοια του μάρκετινγκ έχει ευρύτερη
εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ζωής και δεν περιορίζεται μόνον στις επιχειρήσεις
και στο ε μπόριο. Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του σύγχρονου
μάρκετινγκ, ο

Philip Kotler,

καθορίζει τις γενικές αρχές της έννοιας και εφαρμογής

του μάρκετινγκ σαν κάτι αρκετά ευρύ, που περικλείει, όχι μόνον εμπορικές

δοσοληψίες, αλλά και ανταλλαγές μεταξύ οργανισμών και κοινωνικών μονάδων 20 •
Π ράγματι, στις μέρες μας η έννοια του μάρκετινγκ έχει τόσο πολύ διευρυνθεί, ό)στε

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από επιχειρήσεις, α')..λά και από κάθε οργανισμό
ή κοινωνική ομάδα, που δ ιαθέτει κάποιο προϊόν (υλικό ή πνευματικό) ή υπηρεσία.
Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, που είναι απαραίτητες για να
φθάσουν αγαθά και υπηρεσίες στον καταναλωτή, είναι η «γέφυρα»

μεταξύ

παραγωγής και κατανάλωσης, κατευθύνοντας ουσιαστικά τη ροή αγαθών και
υπηρεσιών στον καταναλωτή.

Εντέλει, το μάρκετινγκ δεν ασχολείται με τη

σχεδίαση και την παραγωγή αγαθών. Αντίθετα, αποτελεί τον εγκέφαλο στη λήψη
αποφάσεων,

που

επηρεάζουν

και

κατευθύνουν

τέτοιες

ενέργειες,

όπως

ο

σχεδιασμός, η δημιουργία, η διάθεση των προϊόντων/υπηρεσιών 21 • Ο όρος
« μάρκετινγκ»

χρησιμοποιείται

πλέον

ανά

την

υφήλιο,

από

επιχειρήσεις,

οργανισμούς και ιδρύματα, για να δηλώσει τις ενέργειες και δραστηριότητες
εκείνες που έχουν σχέση:

1. με την έρευνα αγοράς
2. τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη προϊόντων
3. τις προσπάθειες προώθησης και τη διαφήμιση των προϊόντων
4. τις μεθόδους και τρόπους διανομής
5.

την κοστολόγηση και τον καθορισμό τιμών

6. τους όρους και τρόπους πληρωμής
7. και γενικά την οργάνωση και διοίκηση των δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης, που ακολουθούν ένα προϊόν από την κατασκευή μέχρι την

χρησιμοποίησή του από τον τελικό καταναλωτή.

Για τούτο, το Μάρκετινγκ, έχει σαν βασικές αρχές

22

α) Να βλέπει τον

Philip Koιler, Marketing Manageπιent ( Ι Ιη έιcδ.), 2003, σελ. 9.
Frances Brassington & Stephen Pettίt, Principles of Marketing, Harlow 2006.
22 ο. Duffy, Loyalty Maι·keting, Markeιing Publishers lnc., 1999.
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καταναλωτή σαν αποδέκτη των ενεργειών του, και β) Να λαμβάνει ενεργά μέρος
στη λήψη αποφάσεων, σε όλες τις φάσεις διοίκησης μιας επιχείρησης. Ο ορισμός
που δίνει ο Πέτρος Μάλλιαρης ως «ιδεολογία του μάρκετινγκ» , στηρίζεται α) στον
έντονο, διαρκή και χωρίς περιορισμούς προσανατολισμό των επ ιχειρηματ ικών

δραστηριοτήτων προς τον αγοραστή, β) αναγνωρίζει ότι ο αγοραστής είναι ο μόνος
που έχοντας ανάγκες ξέρει με τι θα τις ικανοποιήσει και, γ) υπενθυμίζει ότι
μοναδικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η

ικανοποίηση των αναγκών του

αγοραστή, από την οποία θα προκύψει συναρτησιακά το κέρδος. Ι-1 ικανοποίηση
αυτή θα επιτευχθεί με την ακριβή απόδοση των αναγκών σε προδιαγραφές

προϊόντων 23 . Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι το μάρκετινγκ είναι ένα συνολικό
σύστημα

επιχειρησιακών

δραστηριοτήτων,

σχεδιασμένο

έτσι

ώστε

να

προγραμματίζει, να τιμολογεί, να προβάλλει και να διανέμει προϊόντα και

υπηρεσίες, που ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και δυνητικούς πελάτες24 •
Η κατανόηση της έννοιας του μάρκετινγκ συνδέεται στενά με την κατανόηση
της έννοιας των οργανισμών. Τον όρο «οργανισμό» εδώ θα τον εννοήσουμε σαν

κάθε κοινωνική μονάδα (μικρό ή μεγάλο κατάστημα, βιοτεχνία, βιομηχανία,
επιχείρηση, οργάνωση, σύλλογο, κρατική υπηρεσία, κ. λπ.), που αποτελείται από

άθροισμα ανθρώπων, έχει κάποιο σκοπό και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις
κοινωνικές ανταλλαγές. Σήμερα, οι οργανισμοί που παρέχουν εξυπηρετήσεις στον

άνθρωπο, έρχονται σε κάθε σχήμα και μέγεθος: είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι,
προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες κ.ο . κ. Συνήθως ένας οργαν ισμός ξεκινά από μια
ιδέα και εξαπλώνεται σε κάτι μεγαλύτερο, με οργάνωση, δομή, μέλη, έδρα κ. λπ.
Για να επιζήσει ένας οργανισμός χρειάζονται κεφάλαια, προσωπικό, εδραίωση
μιας μονάδας παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και εξεύρεση μιας αγοράς
που θα απορροφήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός

αυτός. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπόδια, εμπόδια τα οποία πολλοί
οργανισμοί δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Στον αγώνα τους για επιβίωση, οι
οργανισμοί έχουν τρεις εκλογές για δυνατές λύσεις:

J.

Η απόκτηση δύναμης (θεμιτής ή αθέμιτης): η δύναμη αυτή χρησιμοποιείται
για την απόκτηση βασικών πρώτων υλών, εφοδίων και γενικά πόρων για τη
λειτουργία των οργανισμών.
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Πέτρος Μάλλιαpης, ΕισαγωΎή στο μfι.ρκετιV'jΚ, Πειραιάς 1990, σελ. 24.
J. Stanιon, Fιιndaιnenta/s ofmarketing, New York 1978, σελ. 5.

24 Williaιη
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2. Συνδρομές ή προσφορές-δωρεές: όταν πείθουν τους ανθρώπους να
συμβάλλουν και να υποστηρίξουν οικονομικά τους ΟΡΎανισμούς. Αυτό το
μοντέλο εφαρμόζεται από συλλόγους, ΟΡΎανό)σεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα,
κ.

λπ.

που

ζητούν

και πετυχαίνουν οικονομική

ενίσχυση

για

τους

ΟΡΎανισμούς τους.

3. Α vταλλαyές: όταν ένας οργανισμός παράγει και προσφέρει αγαθά και
υπηρεσίες που χρειάζονται για την ικανοποίηση αναγκών του καταναλωτή.
Ο τρόπος αυτός ε ίνα ι και ο τρόπος του μάρκετινγκ.

Στην τρίτη αυτή περίπτωση, θα πρέπει ο οργανισμός να προσδιορtσει τους
αγοραστές σε μια

αγορά, να αναπτύξει τα προϊόντα ή

τις υπηρεσίες που

εξυπηρετούν τις ανάγκες των αγοραστών αυτών, στη συνέχεια να πληροφορήσε ι το
κοινό για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών, να τα διαθέσει σε τόπο και

χρόνο προσιτά στο κο ινό κα ι τελικά να πείσει τους αγοραστές ότι η ανταλλαγή των
προϊόντων με τα χρήματα τους (αγορά) είναι κάτ ι που πρέπει και μπορούν να
κάνουν!

Π ροκε ιμένου οι ΟΡΎαν ισμοί να επιτύχουν τους στόχους τους, χρησιμοποιούν
το «μείγμα του μάρκετινγΚ>>. Π ρόκειται για ένα από τα βασικά θεωρήματα του

μάρκετινγκ, έχει δε χαρακτηριστεί από τους

Kotler

και

Armstrong

ως «ένα σύνολο

από ελεγχόμενες παραμέτρους του μάρκετινγκ, με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί

να παράγει την απάντησή της στις ανάγκες που στοχοποιεί 25 ». Το μείγμα
αναφέρεται στη

διεθνή

β ιβλιογραφία και ως τα

4Ps

(στα οποία αργότερα

προστέθηκαν ακόμη 3), δημιουργώντας το διευρυμένο μείγμα μάρκετινγκ, με στόχο

την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών στο σύγχρονο μάρκετινγκ26 •
Το αρχικό μείγμα του μάρκετινγκ αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα στοιχεία:

Προϊόν

(Product), δηλαδή το ίδιο το αντικείμενο ή υπηρεσία, που

δημιουΡΎείται προκε ιμένου να ικανοποιήσει μια προδιαγραμμένη ομάδα πελατών τμήμα της αγοράς. Χρειάζεται δηλαδή σχεδιασμό, ανάπτυξη, δημιουΡΎία μορφής

του προϊόντος με κατάλληλες ιδιότητες και σχή~ια, δοκιμασία, πιθανή βελτίωση,
ανάπτυξη νέας σειράς, ονομασία, συσκευασία κ. λπ. για να «τραβήξευ> και
παράλληλα να ικανοποιήσει το στοχευόμενο τμήμα της αγοράς.
Τιμή

(Price):

Είναι το χρη ματικό ποσό που δίνει ο καταναλωτής για να

zs Philip Kotler & Gary Α rιnstrong, Priιιciples of nιarketing, New Jersey 2009.
Lovelock, Services Marketing, Prentice - Hall, Νe\ν Jersey, 1996.

26 C.
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προμηθευτεί ένα αγαθό ή μία υπηρεσία. Η τελική τιμή είνα ι η αντανάκλαση της

προσδοκίας του καταναλωτή για το συγκεκριμένο προϊόν και του ανταγων ιστικού
περιβάλλοντος

μέσα

στο

οποίο

κινείται

η

επιχείρηση.

Όσο

περισσότερες

προσδοκίες έχει ο καταναλωτής ή όσο λιγότερο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον,
τόσο ακριβότερη είνα ι η τιμή, και το αντίστροφο.
Περιοχή

(Place):

Είναι η τόπος στον οποίο διατίθεται ένα προϊόν: το

κατάστημα, η γειτονιά, η πόλη, η περιφέρεια κ.λπ. Ο όρος «περιοχή », βέβαια, δεν
αναφέρεται

αποκλειστικά

και

μόνο

σε

μια

γεωγραφική

περιοχή,

αλλά

συμπεριλαμβάνει και όλα τα κανάλια ή δίκτυα διανομής και τους μεσάζοντες,
καθώς και τα μέσα μεταφοράς

(logistics) που χρησιμοποιούνται γ ια να φθάσει ένα

αγαθό στον τελικό καταναλωτι'). Είναι, δηλαδή, όλη η διαδικασία ωσότου το τελικό
προϊόν γίνει διαθέσιμο στον καταναλωτή, στο σωστό σημείο, τη σωστή ώρα και

στην επιθυμητή κατάσταση.
Προώθηση (Ρrοιηο tί οη): Η προώθηση ενός προϊόντος ε ίναι η όλη προσπάθεια

επικοινωνίας της επιχε ίρησης με τους καταναλωτές της αγοράς-στόχου, σχετικά με

το κατάλληλο προϊόν, την τιμή και το χώρο διάθεσης, προκειμένου να πεισθούν οι
καταναλωτές να το αγοράσουν. Η προώθηση έχε ι το δικό της μείγμα (το μείγμα

προώθησης2 \
Τα τέσσερα αυτά στοιχεία (προϊόν, τιμή, περιοχή και προώθηση) αποτελούν
τη σύνθεση ή το μείγμα του μάρκετινγκ, και αλληλοσυνδέονται στενά. Σε
περίπτωση που αλλάξουμε τον χαρακτήρα έστω και ενός από αυτά, επηρεάζουμε τη

διεξαγωγή των υπόλοιπων. Δηλαδή, αλλοιώνοντας ή αλλάζοντας μια μεταβλητή,
δημιουργούμε ένα καινούριο μείγμα ή συνδυασμό μάρκετινγκ.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθούν και ορισμένα πράγματα για

τις στρατηγικές του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ ενός οργανισμού κινείται γύρω από

δύο βασικές συνιστώσες, α) το στρατηγικό μάρκετινγκ και β) την τακτική του
μάρκετινγκ. Ο

Kotler αναφέρει ενδεικτικά ότι το στρατηγικό μάρκετινγκ δίνει τις

αγορές που στοχοποιεί ένας οργανισμός. Η τακτική ενός πλάνου μάρκετινγκ
καθορίζει τις τακτικές του μάρκετ ινγκ, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την

προώθηση, το εμπορικό σήμα, την τιμολογιακή πολιτική , τα κανάλια πωλήσεων και
την ποιότητα των υπηρεσιών. Τέλος, ορίζει το πλάνο του μάρκετινγκ ως ένα
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Kotler, ό.

π.,

2003, σελ. 15-17. Επίσης, Μάλλιαρης,

25

ό. π., σελ.

40-46.

κεντρικό όργανο που κατευθύνει και συντονίζει το μάρκετινγκ 28 . Οι υπεύθυνοι
μάρκετινγκ των οργανισμών διαθέτουν αρκετό χρόνο, προκειμένου να σχεδιάσουν
την στρατηγική και να την εφαρμόσουν. Μια στρατηγική μάρκετινγκ θα πρέπει να

εντοπίζε ι την ομάδα των καταναλωτών, ομάδα την οποία έχει ήδη στοχοποιήσει ο
οργανισμός, για να τους ικανοποιήσει έναντι κάποιου κέρδους, Θέτει τους στόχους

της

στρατηγικής

οργανισμού

και ρυθμίζει τα στοιχεία του

με τέτοιον τρόπο,

μείγματος μάρκετινγκ του

ώστε να είναι σε αρμονία

με τη συνολική

στρατηγική.

Σε

αντίθεση

βραχυχρόνιες. Ο

με

Fi field

την

στρατηγική

του

μάρκετινγκ,

οι

τακτ ικές

είναι

σημειώνει χαρακτηριστικά πως οι τακτικές μάρκετινγκ

μπορούν να χαρακτηριστούν ως ελιγμοί στο πεδίο της μάχης. Μια στρατηγική
μάρκετινγκ είναι δύσκολο να αλλάξει μετά τον σχεδιασμό του πλάνου του

μάρκετινγκ, αλλά οι τακτικές είναι πιθανό να αλλάξουν πολλές φορές 29 . Ο ρόλος
των τακτικών είναι να ανταποκρίνονται σε α'λλι:J.γές που γίνονται στην αγορά και
στην συμπεριφορά των ανταγωνιστών. Οι τακτικές είναι εργαλεία τα οποία

εφαρμόζουν την στρατηγική πολιτική μάρκετινγκ ενός οργανισμού.
Όσον αφορά τις στρατηγικές μάρκετινγκ, υπάρχουν, σύμφωνα με τον

Ansoff,

κάποιες δεδομένες, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν ως εξής 30 :
α) Διείσδυση σε μία αγορά: είναι η στρατηγική των αυξανόμενων πωλήσεων ήδη
υπαρχόντων προϊόντων σε παρούσες αγορές
β) Ανάπτυξη αγοράς: είναι η στρατηγική για την ανάπτυξη ενός προϊόντος σε μία
νέα αγορά

γ) Ανάπτυξη προϊόντος: είναι η στρατηγική όπου σε υπάρχουσες αγορές μπαίνουν

βελτιωμένα ή νέα προϊόντα/υπηρεσίες
δ) Εξάπλωση: είναι η στρατηγική εισαγωΎής ενός νέου προϊόντος σε μία νέα αγορά

Το τουριστικό μάρκετινγκ αποτελεί πιο εξειδικευμένο τομέα του ευρύτερου
μάρκετινγκ, ασχολείται δε αποκλειστικά για την ανάπτυξη και την προώθηση ενός
τουριστικού προορισμού. Για να επιτύχει τους στόχους του, υπέρ του τουριστικού

Kotler, 6. π., 2003, σελ. 91.
Paul Fifield, Marketing stι·a/egy, Oxford 1992, σελ. 239.
30 Jgor Ansoff, The new corporate straιegy, Νe\ν York 1989. Βλ. επίσης, Sally Dibb - Penny Simkin
- William Pride - Ο. C. Ferrel, Marketing; concepls and strategies, Boston 1994.
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προορισμού, το τουριστικό μάρκετινγκ αναπτύσσει επ ίσης σε προωθητικές τάσεις

και στρατηγικές. Πρόκειται δε, για μια τάση που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία στον τουρισμό , επεκτείνεται και αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου

αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους τομείς της τουριστικής ανάπτυξης 31 • Στο
πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι προορισμοί έχουν διαμορφώσει μια νέα

σχέση με το τουριστικό μάρκετινγκ, τη διοίκηση και την στρατηγική. Στόχος των
τουριστικών προορισμών (ως «ενιαίων τουριστικών επιχειρήσεων»,
αναφέρονται παραπάνω)

είναι

να

αναπτύξουν

ευρύτερη

βλ. όσα

ανταγωνιστικότητα,

προκειμένου να προσελκύσουν όσο ο δυνατόν περισσότερους τουρίστες, έναντι των
,

• 32

ανταγωνιστικων προορισμων

.

Κάποιες από τις βασικές εφαρμογές του τουριστικού μάρκετινγκ σε σχέση με

τους προορισμούς αναφέρονται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη στρατηγική
α'λλά και στο στρατηγικό μάρκετινγκ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν οδηγό

στο μάνατζμεντ των προορισμών, προκειμένου οι τουριστικοί προορισμοί να
προσεγγίσουν τους τουρίστες, α'λλά καιν' ανοιχτούν σε νέες αγορές, ανανεώνοντας
το προσφερόμενο προϊόν τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τα στάδια του
μαρασμού και της πτώσης. Οι Bennett, Butler και McCartney, βασιζόμενοι στον

Gunn, προσδιορίζουν την έννοια της εικόνας ενός τουριστικού προορισμού, ως
απόρροια: α) των εξωτερικών δεδομένων που επηρεάζουν την εικόνα του και β) της
εσωτερικής λειτουργίας του, του προγραμματισμού του αλλά και της στρατηγικής

που εφαρμόζει 33 . Το τουριστικό μάρκετινγκ αναφέρεται στην προσαρμογή της
εικόνας των τουριστικών προορισμών στις ανάγκες της εποχής. Ταυτόχρονα,
προσαρμόζει την στρατηγική του στα τμήματα εκείνα τα οποία επιθυμεί να
βελτιώσει, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων πελατών των

τμημάτων αυτών, και τέλος σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτει. Γενικότερα,

31 Robin J. Β. Riιchίe and J. R. Brenι Ritchie, 'Ά fran1ework for an industry supported destination
information system", Τοιιι·ίsιιι Manageιnent, τχ. 23 (2002), σελ 439-454.
) 2 Γενικότερα γ ια το ζήτημα, βλ. Aulίana Poon, Τοιιrίsm, technology and co11ιpetitive stι·ategies,
Wallingford, 1993.
Η Marίon Bennett, Rίchard Butler, Glenn McCartney, 'Ά Strategic Use of the Coιnn1unication Mix
in the Destίnation Image-Formation", Journal of Tra νel Research, τχ. 47 (2008), σελ 1-15. (βλ.
επίσης, http://jtr.sagepub.com/content/47/2/183.full.pdf+html, Διαθέσιμο στο διαδίΚΤΙ!ο στις 24
Μαρτίου 20 11.
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το τουριστικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει μάρκετινγκ δράσεις, δημόσιες σχέσεις,
34

διαφήμιση και προωθητικά προγράμματα •
Όπως είναι ευνόητο, οι τουριστικοί προορισμοί δεν έχουν ίση δυναμική.
Ορισμένοι προορισμοί έχουν πληθώρα πηγών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

έναντι άλλων, οι οποίοι δεν προσελκύουν τουρίστες μέσα από τις πηγές που τους

πλαισιώνουν. Οι προορισμοί της δεύτερης κατηγορίας αφενός χαρακτηρίζονται από
περιορισμένες

φυσικές

ομορφιές -οπότε

δεν

μπορούν

να

βασιστούν

στο

συγκεκριμένο τομέα για να προσελκύσουν επ ισκέπτες- και αφετέρου διακρίνονται
για την έλλειψη υποδομών, αδυνατώντας να καλύψουν την όποια ανάπτυξη και
αύξηση της τουριστικής εισροής. Συνεπώς, είναι αναγκασμένοι να εν ισχύσουν το

προϊόν τους, με τη βοήθεια εξειδικευμένων προωθητικών δράσεων 35 . Θα πρέπει,
μάλιστα, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους Ritchie and Crouch 36 , όταν κάποιος
προορισμός εστιάζει σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, μπορεί να επιτύχει εφόσον η
στρατηγ ική αυτή είναι επιτυχημένη και ο προορισμός να καλύψει τις όποιες

αδυναμίες και ελλείψεις παρουσιάζε ι, ξεπερνώντας ακόμη και προορισμούς που

χαρακτηρίζονται από πληθώρα φυσικών πόρων ή/και υποδομών 3 7 •
Σήμερα, οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες σε σχέση με τη στρατηγική

και το τουρισμό, όπως του traνel industry bloggers summit 38 , αναφέρονται σε
θέματα

διαχείρισης

και

μάρκετινγκ

προορισμών,

στον

επιχειρηματικό

προσανατολισμό, σε διεθνείς εκθέσεις, στη στρατηγική ανατοποθέτησης ενός

. προορισμού

από έναν άλλ.ο.

Συγκροτούνται,

πλέον,

στρατηγικές οι οποίες

εστ ιάζουν σε στρατηγικούς τουριστικούς κλάδους όπως ο παραθεριστικός, ο
Θαλάσσιος, ο πολιτιστικός, ο περιηγητικός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός
υγε ίας και ευεξίας, ο τουρισμός πολυτελείας, ο τουρισμός υπαίθρου και ο
τουρισμός πόλεων.

Cathy Η. C. Hsu,
Limίted Com parat ίve

Kara Wolfe and Soo Κ . Kang, "lmage Assessιnent for a Destination with
Advantages" Touι·ism Management, τχ. 25 (2004), σελ. 121-26.
35
Ritchie and Brent, ό. π., σελ. 439-454.
36 Robin J. Β. Ritchie & G. 1. Crouch, "The competitive destination: a sustainability perspective",
To111·is1n Manageιnent τχ. 2 Ι(Ι ανουάριος 2000), σελ. 1- 7. Βλ. επίσης, G. 1. Crouch, Τ. Devinney, S.
Dolnicar, τ. Huybers, J. Louviere and Η. Oppewal, "New horses for old courses: Questioning the
l ίmitations of sustainable tourism to supply-driven measures and the natυre-based context",
ANZMAC 2005 (Conference Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Acaden1y,
Fremantle, Western Ausιralia, 5-7 December 2005).
37
Ritchie and Brent, ό. π.
38 http://blog.highlandbusinessresearch.com/2007/ I 1/14/, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στις 24 Μαρτίου
2011 .
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Άξονα αναφοράς αυτών των εξελίξεων σε ό,τι αφορά στους τουριστικούς
προορισμούς και την προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών αποτελεί το στρατηγικό

μάρκετινγκ, το οποίο βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση εξέλιξης και προσαρμογής του
στο ελληνικό περιβάλλον. Διότι πλέον επιβάλλεται να γίνουν προσεκτικές κινήσεις
και επιλογές, με απώτερο στόχο την υλοποίηση μιας ευρύτερης, μακροπρόθεσμης

και άρτια συγκροτημένης, συνολικής στρατηγικής για το ελληνικό τουριστικό
προϊόν. Σκοπός είναι η ανάδειξη των δυνατών σημείων του κάθε ελληνικού

τουριστικού προορισμού, η προβολή των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων σε
αντιπαραβολή με το διεθνή ανταγωνισμό, και η προσθήκη του χαρακτήρα
διατηρήσιμου

ανταγωνιστ ικού

πλεονεκτήματος

με

μακροπρόθεσμη

πλέον

προοπτική. Οι ανταγωνιστικές χώρες αναζητούν με τη σειρά τους το δικό τους
ορισμό σε ένα προσδιοριστικό πλαίσιο, με βάση γεωγραφικά κριτήρια και
προϊοντικά χαρακτηριστικά. Έτσι, ίσως γίνεται συνείδηση στους εμπλεκόμενους
φορείς ότι αυτό που η χώρα προσφέρει (ή μπορεί να προσφέρει) στους ξένους

επισκέπτες./τουρίστες δεν είνα ι ένα και μοναδικό προϊόν, δεν είναι μονοδιάστατο,
αλλ.ά αποτελείται από επιμέρους υποπροϊόντα, για τα οποία απαιτείται σχεδιασμός

μάρκετινγκ

(marketing plan). Αυτά τα πλάνα μάρκετινγκ προϋποθέτουν σε κάθε

περίπτωση και την εμβριθή την ανάλυση του διεθνούς ανταγων ισμού.
Η στρατηγική μάρκετινγκ καλείται λοιπόν να γεφυρώσει προσφορά και
ζήτηση με τον καλύτερο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα
των επιμέρους συστατικών του μείγματος μάρκετινγκ. Με βάση τις ανάγκες της
αγοράς-στόχου για την κάθε ξεχωριστή περίπτωση απαιτείται εναρμόνιση μεταξύ

των

μεταβλητών προϊόντος, τιμής, διανομής και προβολής,

με σκοπό τη

διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Αυτός είναι και ο στόχος του τουριστικού

μάρκετινγκ, το οποίο, με τη σειρά του, εστιάζει στη μελέτη, την ανάδειξη και την
ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών.
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Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και τα στάδιά του στους τουριστικούς

2.3,

προορισμούς. Το προτεινόμενο οργανωτικό πλαίσιο τουριστικού σχεδιασμού
και δραστηριοτήτων μάρκετινγκ κατά

Σήμερα,

με

βάση

τη

σύγχρονη

Heath

και

παγκόσμια

Wall

τουριστική

πραγματικότητα,

η

τουριστική ανάπτυξη συνοδεύεται από την ανάγκη για καλύτερη στρατηγική,
ουσιαστικότερες λύσεις, διαχείριση πόρων κ.λπ. Για να ικανοπο ιηθούν όλα τα
παραπάνω στοιχεία, υπάρχει ανάγκη για ευρύτερες προωθητ ικές κινή σεις, που με

τη σειρά τους αναπτύσσουν μια στρατηγική για την αποδοτική προβολή των
τουριστικών προορισμών.

Το μάρκετινγκ του τουριστικού προορισμού είναι ένα νέο εγχείρημα για
πολλές περιοχές, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε στενά τοπικό επίπεδο. Ο όρος
στρατηγική

παραπέμπει

σε

αρκετές

ερμηνείες

αλλά

μπορεί

γενικώς

να

προσδιοριστεί σαν ο τρόπος λήψης αποφάσεων για την κατανομή των πόρων σε
έναν οργανισμό. Αυτές οι αποφάσεις συμπυκνώνουν τους επιθυμητούς στόχους
αλλά και την πεποίθηση σχετικά με το ποια ε ίναι τα αποδεκτά και κυρίως, τα μη

αποδεκτά μέσα για την επίτευξή τους.
Τα Στάδια Στρατηγ ικού Σχεδιασμού του Π ροορισμού είναι τα ακόλουθα:
Ι.

Προσεκτική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και διερεύνηση του
εξωτερικού περιβάλλοντος

2.

Καθορισμός σκοπών και στόχων

3.

Διατύπωση της Στρατηγ ική ς

4.

Τοποθέτηση προϊόντος και μίγμα Μάρκετινγκ

5.

Εφαρμογή και παρακολούθηση
Ένα πιο αναλυτικό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού ανέπτυξαν οι

Wall, ύστερα

Heath

και

από ενδελεχή έρευνα, σε μια προσπάθεια να καλύψουν εκτενέστερα

το Θέμα και να περιγράψουν με σαφήνεια και αυστηρή ιεραρχία τα βήματα των
δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ, αναφορικά με την προώθηση των τουριστικών
προορισμών. Βασιζόμενο σε οκτώ βήματα, το προτεινόμενο Οργανωτικό Πλαίσιο

Τουριστικού Σχεδ1ασμού και Δραστηρι.οτήτωv Μάρκετινγκ ( ΟΠΤΣΔΜ) ξεκινούσε
από α) την Ανάλυ ση της παρούσας κατάστασης, β) συνέχιζε με τη διαμόρφωση

Στόχου σχετικά με την προς μελέτη περιοχή, γ) διαμόρφωνε την Στρατηγική για
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την περιοχή, δ) καλλιεργούσε τη στρατηγική της Αγοράς Στόχου, ε) πρότεινε τη
στρατηγική Τοποθέτησης της περιοχής στο ευρύτερο πλαίσιο του ανταγωνισμού,
στ) οργάνωνε τη στρατηγική Μείγματος Μάρ κετινγκ της περιοχής, ζ) και τον
σχεδιασμό του Οργανισμού της περιοχής, ο οποίος θα αναλάμβανε να εφαρμόσει
τη στρατηγική και τέλος, η) οργάνωνε τα Διοικητικά Συστήματα Λήψης

Αποφάσεων 39 . Συνοπτικά, το μοντέλο των Heath και Wall, μπορεί να αναπτυχθεί
στον παρακάτω πίνακα:

Το προτεινόμενο ορyανωτικό πλαίσιο τουριστικού σχεδιασμού
και δραστηριοτήτων μάρκετινγκ κατά

Heath και Wall

Βήματα

Περιγραφή

1

Ανάλυση της Κατάστασης (ανάλυση περιβάλλοντος & ανάλυση πόρων)

2

Διαμόρφωση στόχου για την περιοχή (αποστολή, στόχοι και σκοποί)

3

Διαμόρφωση στρατηγικής για την περιοχή (ανάλυση επιχειρησιακών
ενοτήτων σχετικών με τον τουρισμό, ανάλυση των τουριστικών

δυνατοτήτων της περιοχής, διαμόρφωση στρατηγικής για την επέκταση
προϊόντος/ αγοράς

4

Διαμόρφωση στρατηγικής της αγοράς στόχου

5

Διαμόρφωση στρατηγικής για την τοποθέτηση της περιοχής

6

Διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ για την περιοχή

7

Σχεδιασμός του Οργανισμού της περιοχής

8

Δημιουργία και λειτουργία διοικητικών συστημάτων λήψης
αποφάσεων (πληροφοριακό σύστημα της περιοχής, σύστημα
σχεδιασμού και αξιολόγησης)

Ο οργανισμός που καλείται συνήθως να αναλάβει το μάρκετινγκ του
Τουριστικού Προορισμού και να διαχειριστεί αποδοτικά τους επιλεγμένους πόρους,
σκοπό έχει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη εικόνα του τουριστικού προορισμού στο

μυαλό των δυνητικών πελατών. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το μοντέλο

Heath and G. Wall, Maι·keling Τοιιrίsιn Destinalions. Α strategic planning appι·oach, New Υ ork
1992, σελ. 9-25.

39

ε.
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των

Heath

και

Wal l,

που περιγράφει με σαφήνεια τα βήματα για τη διαμόρφωση

στρατηγικού σχεδιασμού ενός τουριστικού προορισμού μπορεί να υιοθετηθεί τόσο
από ιδιωτικούς φορείς, όπως τα γραφεία αναπτυξιακού σχεδιασμού και τα γραφεία
συμβούλων, όσο και από δημόσιους φορείς, όπως οι Π εριφέρειες ή οι Οργανισμοί
Τοπικ1Ίς Αυτοδιοίκησης (Δήμο ι και Νομαρχίες),

καταθέτοντας προτάσεις και

δίνοντας λόσεις για τη σχεδίαση ενός ευρύτερου προγράμματος τουριστικής
ανάπτυξης,

η

οποία

συνυπολογίζει

τον

τοπικό,

περιφερειακό

και

διεθνή

ανταγωνισμό, στοχεύοντας στην τοπική εθνική αλλά και τη διεθνή αγορά 40 •

2.4,

Οι

Οργανισμοί Προώθησης

Marketing Organisations = DMO)

Τουριστικών

Προορισμών

(Destination

και τα Συστ·ήματα Διαχείρισης Προορισμών

(Destination Management Systems = DMS)
Το μοντέλο των

Heath

και

Wall

καθιστά εμφανές ότι η τουριστική ανάπτυξη και

προώθηση ενός προορισμού προϋποθέτει την ενδελεχή μελέτη της κατάστασης και
τον λεπτομερή σχεδιασμό της κατεύθυνσης προς την οποία θα κινηθεί ο

προορισμός αυτός, προκειμένου να διασφαλίσει την βιωσιμότητα και την επέκταση
των δραστηριοτήτων του, έναντι των ανταγωνιστικών περιοχών. Για την επίτευξη
των

στόχων αυτών

είναι πολύ σημαντική η

προσπάθεια

διαχείρισης του

τουριστικού προορισμού ως ενιαίου προϊόντος, ως μιας συλλογικής οντότητας, η
οποία αντιπαραβάλλεται με γειτονικές αντίστοιχες, με τις οποίες την ενώνουν και

την διαφοροποιούν μια σειρά από χαρακτηριστικά. Ο σύνθετος αυτός σχεδιασμός

δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από κάθε έπιχείρηση χωριστά, από έναν
επιχειρη ματία μόνο ή από μια μικρή ομάδων ντόπιων επενδυτών. Τον σκοπό αυτό
καλούνται

στη

σύγχρονη

πραγματικότητα

Προώθησης Τουριστικών Προορισμών
συντομία

να

επιτελέσουν

οι

Οργανισμοί

(Destination Marketing Organisations, εν

DMO).

Με τον όρο Οργανισμός Προώθησης Τουριστικών Προορισμών 41 δεν
ορίζεται ένας συγκεκριμένος ή μονοδιάστατος φορέας, με συγκεκριμένη δομή ανά

40
41

Βασιλειάδης, ό. π., σελ.
Γενικά

για

τον

247-248.

όρο

βλ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Destination_marketing_organizatίon,

Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στις 24 Μαρτίου 2011. Επίσης, βλ. Γεώργιος 1. Αυλωνίτης και Αντώνης
Γιαννόπουλος, ιιΗ χάραξη l'"τρατηγικής Μάρκετινγκ για τον Ελληνικό Τουρισμό ως ένα Διατηρ1)σιμο
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα», Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Μάιος 2008, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο
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την υφήλιο. Αντίθετα, περιγράφεται μάλλον μια τάση στις τουριστικές επιχειρήσεις
για συγκεντρωτική οργάνωση, κεντρικό σχεδιασμό και αρτιότερη προβολή ενός
τουριστικού προορισμού. Ένας Οργανισμός Προώθησης Τουριστικών Προορισμών

(DMO) μπορεί να προωθεί, να διαφημίζει, να υποστηρίζει τεχνικά και οργανωτικά
μια πόλη, ένα νομό, μια περιφέρεια, μια χώρα προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό

των τουριστών/επισκεπτών που υποδέχεται ο ενδιαφερόμενος φορέας. Για να το
επιτύχει αυτό, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη στρατηγική προβολής και προωθεί το
μάρκετινγκ του προορισμού, εστιάζοντας σε τομείς όπως οι πωλήσεις/υπηρεσίες, οι
προσφερόμενες υπηρεσίες και το ευρύτερο τουριστικό μάρκετινγκ. Ενδεικτικό της
διαφορετικότητας και της ποικιλίας της δομής, που διακρίνει τους Οργανισμούς
Προώθησης Τουρ ιστικών

Προορισμών

είναι

και

η

μορφή

τους:

γραφεία

εξυπηρέτησης επισκεπτών, κέντρα υποδοχής ή ενημέρωσης τουριστών, δημόσιες ή
ιδιωτικές επιτροπές, δημοτικά και κυβερνητικά συμβούλια, υπόλογα σε υπουργεία
ή γραμματείες τουρισμού συνιστούν μερικούς από τις πιο χαρακτηριστικούς

τρόπους με τους οποίους εμφανίζονται οι DMO ανά την υφήλιο και σύμφωνα με τι

εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες ενός προορισμού

42

[βλ. και Σχήμα Ι ].

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι διεθνώς αυξάνονται οι αριθμοί των
Οργανισμών Προώθησης Τουριστικών Προορισμών, ενώ προωθείται συστηματικά

η συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα, για την επίτευξη
αρτιότερων αποτελεσμάτων στην προβολή, τη διαφήμιση και την οργάνωση ενός
προορισμού.

Επιπλέον,

η

ύπαρξη

ενός

Οργανισμού

ο

οποίος

λειτουργεί

συγκεντρωτικά και με συγκεκριμένο πλάνο για μια ορισμένη περιοχή, επιτρέπει τη

διεκδίκηση και διασφάλιση μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις, την
αύξηση των συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο (μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και

γειτονικών προορισμών με κοινά συμφέροντα).
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Οργανισμοί διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο
στην

προσπάθεια προβολής,

σχεδιασμού

και ανάπτυξης

ενός τουριστικού

προορισμού. Άλλωστε, οι DMO α) συνηθέστερα κατέχουν το εμπορικό σήμα του

προορισμού, β) αναγνωρίζονται σε τοπικό, εθν ικό και διεθνές επίπεδο ως η

στις
24
Μαρτίου
2011 ,
στη
http://www.epistimonikomarketing.gr/article_show .php?article_id=2 l 68.
42

διεύθυνση

Βλ. επίσης, http://w\νw.destinationmarketing. org/, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στις 24 Μαρτίου

2011.
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επίσημη, αμερόληπτη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τον συγκεκριμένο

προορισμό, γ) έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ευρύ φάσμα περιεχομένου
πληροφοριών,

δ)

παρέχουν υποστήριξη ,

ενημέρωση

αλλά

και την αίσθηση

εγκυρότητας, ασφάλειας και σιγουριάς στους καταναλωτές/επισκέπτες, ενώ ε)
διατηρούν στενές σχέσεις με τους «προμηθευτές», τα διεθνή δηλαδή τουριστικά
πρακτορεία, εξασφαλίζοντας την υποστήριξή τους για την προώθηση προορισμού

Συνεργάτες
Ταξιδιωτική αγορά
Τουριστικός τύπος
Μεσάζοντες

Τοπική Κοινωνία

,

Πελάτες
Ορyανισμο{

Εσωτερικός τουρισμός

Προώθησης

Εισερχόμενος τουρισμός

Τουρισιικών

Επιχειρηματικός τουρισμός

Προορισμών
Τοπικό

Περιφερειακό

Στοιχείο

Εθνικό

DMO's

Καλοκαιρινές διακοπές
Τουρισμός υγείας-ευεξίας
Πολιτιστικός τουρισμος
Ολιγοήμερη ανάπαυλα
κ. λπ.

Προμηθευτές

Καταλύματα

Αξιοθέατα, εκδηλώσεις

.ι

Επισιτιστικές επιχειρήσεις
Αγορά-Εμπόριο

Μεταφορές-Μετακινήσεις
κ.λπ

Σχήμα

1. Ορyανισμο{ Προώθησης Τουριστικών Προορισμών - Destination marketing
organization [Πηγή : 1. Γ. Αυλωνίτη και Α. Γιαννόπουλου, «Η χάραξη Στρατηγικής
Μάρκετινγκ για τον Ελληνικό Τουρισμό ως ένα Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα», Mσrketing
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Week, 2008)

και την προσέλκυση μεγάλου αρ ιθμού επισκεπτών, αλλά και με τους επιχειρηματίες

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, διεκδικώντας καλύτερες προϋποθέσεις γ ια
τους επισκέπτες.
Π αρόλα τα θετικά τους γνωρίσματα, οι Οργανισμοί Προώθησης Τουριστικών

Προορισμών διαθέτουν και αρκετά αδύνατα σημεία, που ενίοτε δυσχεραίνουν το
έργο τους, ιδίως σε περιόδους κρίσης του προορισμού, τον οποίο εξυπηρετούν.

Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος επιδρά καταλυτικά στο έργο των Οργανισμών
είναι η σύγκρουση συμφερόντων που προέρχεται από την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση

των

τεσσάρων

ομάδων

επισκέπτες/τουρίστες,

«πελατών»,

τους

οποίους

εξυπηρετούν:

Ι)

τους

2) τους προμηθευτές (πρακτορεία), 3) τους συνεργάτες και 4)

την τοπική κοινωνία, που με τη σειρά της περιμένει να καρπωθεί σημαντικά οφέλη
από τον τουρισμό, χωρίς ταυτόχρονα να απολέσει κεκτημένα, τόσο σε κοινωνικό
και πολιτισμικό, όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Άλλα προβλήματα που μπορεί

να αντιμετωπίσει ένας DMO είναι η έλλειψη πόρων και τεχνογνωσίας, η αδυναμία
ευελιξίας (ιδίως αν πρόκειται για κρατικό Ι δημόσιο φορέα), η αντίθεσή του στην

ιδέα ανάληψης ρίσκου αλλά και αμφισβήτηση του ρόλου του, έπε ιτα από τη
σύγκρουση συμφερόντων με τα μέλη του.
Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, οι Οργανισμοί Προώθησης

Τουριστικών Προορισμών εκμεταλλεύονται τ ις τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελός
τους,

προσφέροντας

παράλληλα

στους

επισκέπτες

αρτιότερα

συστήματα

ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, καθώς και στην τοπική αγορά τη δυνατότητα να
αναπτυχθεί, να ανασυγκροτηθεί και να διαχειριστεί καλύτερα το τουριστικό προϊόν
της.

Για

να πραγματοποιηθούν όλα αυτά,

οι Οργανισμοί

συγκροτούν μια

τεχνολογική υποδομή, η οποία στηρίζει τις δραστηριότητές τους, με την ονομασία
Συστήματα

Διαχείρισης

Προορισμών ή -στη

διεθνή

ορολογία

Destination

Management System (γ ια συντομία DMS).
ΓΙ ιο συγκεκριμένα, ένα εξελιγμένο και προσεκτικά σχεδιασμένο Σύστημα
Διαχείρισης κάποιου συγκεκριμένου προορισμού, μπορεί να προσφέρει στον
επισκέπτη

μια διαδραστική παρουσίαση της περιοχής, των υπηρεσιών που

προσφέρονται σε αυτή, παρέχοντας ταυτόχρονα στον χρήστη/επισκέπτη τη

δυνατότητα να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα, βασισμένο στα ενδ ιαφέροντα
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και τις απαιτήσεις του, στην οικονομική του δυνατότητα α'λλf~ και στις επιλογές που
του προσφέρονται.

Ακόμη, τα Συστήματα Διαχείρισης μπορούν να αξιοποιηθούν από τον
επισκέπτη και πιο ουσιαστ ικά, παρέχοντας εκτός από πληροφόρηση τη δυνατότητα
για κρατήσεις σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και τον συντονισμό των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Εκτός του επισκέπτη, τα Συστήματα Διαχείρισης προσφέρουν σημαντικές

υπηρεσίες στην τοπική αγορά και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσε ις. Γιατί
αφενός μεν οι τοπικοί προμηθευτές συντονίζονται με

βάση τα Συστήματα

Διαχείρισης, αφετέρου όμως τα ίδια τα Συστήματα λειτουργούν ως μοντέλα
συντονισμού και προώθησης του Προορισμού στη διεθνή αγορά, βοηθώντας
παράλληλα τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις -που στερούνται κεφαλαίων και

τεχνογνωσίας- να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό και να γίνουν γνωστές
στον επισκέπτη.

Τέλος,

τα

αιτιολογήσουν
Προορισμού,

Συστήματα

τον

ενιαίο

παρέχοντας

-σε

μια

πιο

στρατηγικό
εργαλεία

εξελιγμένη

σχεδιασμό

-στους

μορφή-

και το

επιχειρηματίες

μπορούν

να

μάρκετινγκ του
της

περιοχής

προκειμένου να επιτευχθούν στρατηγικοί στόχοι για τη διαφοροποίηση του
προϊόντος, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την προβολή

καινοτόμων ιδεών α'λλf~ και της έννοιας της διαφορετικότητας, προσφέροντας
εντέλει προοπτικές για τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος και την
εξισορρόπηση των αναγκών και των προσδοκιών τόσο των επισκεπτών όσο και των
ντόπιων κατοίκων.

Σήμερα, με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ευρεία χρήση
του διαδικτύου, καθίσταται προφανές ότι τα Συστήματα Διαχείρισης Προορισμών

(DMS) μπορούν να δράσουν πολύ πιο αποτελεσματικά, επιδρώντας στη διεθνή
αγορά και τους

tour operators, α'λλf~ και στον κάθε επισκέπτη ατομικά, βοηθώντας

την τοπική κοινωνία να γίνει γνωστή, σπάζοντας τα στενά γεωγραφικά της όρια,
παρέχοντας πληροφορία, ενη μέρωση και γνώση στους επισκέπτες, κατευθυντήριες
γραμμές και στοχευμένες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης στους επιχειρηματίες,

άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά.
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Κεφάλαιο

3:

Παρουσίαση της περιοχής

3.1, Η θέση τ11ς Χερσονήσου Ηρακλείου.

Δημογραφικά δεδομένα

Ο Δήμος Χερσονήσου βρίσκεται στα βόρεια παράλια του Νομού Ηρακλείου
Κρήτης και μόλις

χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου, στο δυτικό άκρο του

25

κόλπου των Μαλίων, σε μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους, που συνδυάζει
τη μαγεία της θάλασσας και τη μεγαλοπρέπεια των υπερκείμενων Λασιθιώτικων
βουνών. Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα πολίσματα της Κρήτης και έδρα του
σημερινού ομώνυμου Δήμου. Το όνομα της περιοχής (Χcρσόvησος) οφείλεται στη

μικρή γλώσσα ξηράς που κλείνει το δυτικό άκρο του κόλπου των Μαλίων.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις, η πόλη της Χερσονήσου ανάγει
την αρχή της στους μινωικούς χρόνους (περ.

1500 π.Χ.), δεδομένου ότι στην

παράλια θέση Ανισαράς, δυτικά του σημερινού Λιμένος Χερσονήσου, εντοπίστηκε
Οέση μινωικού συνοικισμού, στον οποίο βρέθηκαν οικήματα με μινωικούς πίθους
και

ιδιότυπα σκεύη,

όμο ια

με

κέρνους.

Στις αρχαίες επιγραφές

και στα

γραμματειακά μνημεία η πόλη προσδιορίζεται με τους τύπους: «Χερσόνασος»,
«Χερρόνασος», «Χερρόνησος», «Χερσόνησος», και για να διακρίνεται από πολλές

άλλες

ομώνυμες

'
«χ ερρονησος

πόλεις

του

ελληνικού

κόσμου

αναφέρεται

συνήθως

ως

'

'κ ρητην 43 ».
κατα

Οι αρχαίες πηγές δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στην αρχαία Χερσόνησο, ούτε
δίνουν αρκετές πληροφορίες για την ιστορία της αρχαίας πόλης. Η μόνη πηγή η
οποία αναφέρεται στην

ίδρυση της

Χερσονήσου είναι ο

Π λούταρχος στο

σύγγραμμά του Γυναικών άρεταί (τμήμα του ευρύτερου έργου του Πλουτάρχου,

Ηθικ{/'1 ). Ο Π λούταρχος, στο σύγγραμμά του αυτό δίνει την πληροφορία ότι η
αποίκηση της Χερρονήσου (όπως ο αρχαίος συγγραφέας ονομάζει το νησί),

πραγματοποιήθηκε από

τους

Λακεδαιμονίους αρχηγούς

43 Ι1ttp://daox.gr/daox/dimos l .htm, Δ ιαθέσιμη στο διαδίκτυο στις
44

Πόλλι,

27 Μαρτίου 2011.
http://en. wikipedia.orgΛviki/Moralia, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 18 Μαίου 2011.

37

Δελφό

και

Κραταiδα. Η μεγάλη ακμή της Χερσονήσου, κατά την αρχαιότητα, σημειώνεται την
εποχή που η Κ ρήτη βρίσκεται υπό ρωμαϊκή κατοχή

(69

π.Χ.

- 330

μ.Χ.). Γιατί στα

χρόνια της ρωμαιοκρατίας η Χερσόνησος είχε εξελιχθεί σε σημαντικό λιμένα του
Αιγαίου καθώς και σε κέντρο των θαλάσσιων επ ικοινωνιών της Ρώμης με την
Ανατολική Μ εσόγειο, όπως μαρτυρείται από τα μεγάλα έΡΎα που είχαν γίνει την
περίοδο αυτή στο λιμάνι της πόλης, και από το πλήθος των αρχαιολογικών
ευρημάτων

των

αυτοκρατορ ικών

χρόνων.

Από

τα

πλέον

χαρακτηριστικά

παραδείγματα της ανάπτυξης της πόλης κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ε ίναι το μεγάλης
έκτασης υδραγωγείο , τα λείψανα του οποίου είνα ι ορατά και σήμερα στο δρόμο
προς τις Π οταμιές, στη θέση Ξεροκαμάρες. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο εξασφάλιζε
στην πόλη της Χερσονήσου επάρκεια νερού από το Κράσι καθώς και από άλλες

πηγές4 5 .
Η ακμή της Κρήτης συνεχίζεται και κατά τα βυζαντινά χρόνια, ωστόσο το

824

το νησί καταλαμβάνουν Άραβες Σαρακηνοί, από την Ισπανία. Ο αυτοκράτορας

Νικηφόρος Φ ωκάς ανακατέλαβε την Κρήτη το

960,

όμως το

1204 -με

την Άλωση

της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους- το νησί πέρασε πλέον στους

Βενετούς 46 . Κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας στο νησί ( 1204-1669) η
Χερσόνησος είναι ένας μικρός και ασήμαντος ο ικισμός, ο ι δε κάτοικοι ασχολούνται
κατά κύριο λόγο με τη γεωΡΎία και την κτηνοτροφία, ακολουθούν την κοινή μοίρα

των Κρητών χωρικών και υπομένουν βαρύτατη φορολογία, αγγαρείες και άλλα
δεινά. Ωστόσο, τη Χερσόνησο αναφέρουν οι Βενετοί Προβλεπτές (Proνed itori 47 )
στις Εκθέσεις τους κυρίως για τις αρχαιότητες, που διατηρούνταν ακόμη τότε και
προκαλούσαν τον θαυμασμό. Ο Βενετός γιατρός και αρχαιολόγος
οποίος επισκέφθηκε την πόλη το

1586,

Onorio Belli,

ο

σημειώνει: « Η πόλη της Χερσονήσου ήταν

μικρή, λιμάνι της Λύττου 48 . Και όμως είχε ένα αμφιθέατρο και ένα θέατρο, όχι

s http://daox.gr/daox/dimosl _istoriki_anadromi_new.htm, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 18 Μαiου
2011.
46
http ://el.wikipedia.org/wiki/Kρήτη, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 18 Μαίου 2011.
4

47

Μ ε τον όρο προβλεπτtiς (proνeditore) αναφέρεται στα έγγραφα της περιόδου ο στρατιωτικός και

πολιτικός
διοικητής
των
βενετικών
κτήσεων.
Ειδικότερα
l1ttp://el.~νίkίpedίa.οrg/wίkί/Προβλεπτής, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 18 Μαίου 20 11 .
48

βλ.

Η Λύττος είναι σιiμερα χωριό στην επαρχία Πεδιάδας, βρίσκεται όμως στtl θέσι1 της αρχαίας

πόλης με το ίδιο όνομα. Την εποχfl της Β ενετοκρατίας, το μικρό χωριό είχε την ονομασία Ξιδάς. Η
σημασία της πόλης Λύττου ήταν μεγάλη τόσο κατά την μινωική περίοδο (για παράδε ιγμα, η πόλη

αναφέρεται ότι πήρε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο), αλλά και στη ρωμαϊκή περίοδο. Για περισσότερες
πληροφορίες

βλ.

http://el.wikipedia.org/wiki/
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Λυττός_Ηρακλείου

καθώς

και

πολύ μεγάλο, και πολύ ωραία οικοδομήματα.
επιχωματωμένο, ικανό να χωρέσει

Είχε λιμάνι που τώρα είναι

30 γαλέρες. Ο Στράβων λέγει πως εδώ ήταν

0

49

ναός της Βριτόμαρτις , που φαίνονται τα ίχνη του». Ο Pietro Giustiniano, Γενικός
Προβλεπτής της Κρήτης κατά το έτος

1630, αναφέρει χαρακτηριστικά στην

Έκθεσή του: «Στη θάλασσα της Τραμουντάνας, μακριά από την πόλη του Χάντακα

(= Ηράκλειο), προς τα ανατολικά 18 μίλια, είναι ένας τόπος, όπου φαίνονται πάρα
πολλά υδραγωγεία, τοίχοι εκπληκτικού πάχους γκρεμισμένοι, που δείχνουν πως

ήτανε πολιτεία. Είναι αλήθεια ότι εκεί είναι ένα λιμάνι που το λένε Τηγάνι, που

σήμερα με τις προσχώσεις μόλις μπορούν να μπουν οι βάρκες 50 ».
Στο

δήμο

Χερσονήσου υπάγονται και

πολλά σημαντικά

χωριά, που

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Πιο σημαντικό από αυτά είναι η Μεγάλη
Χερσόνησος, που διατηρεί το ιστορικό όνομα της αρχαίας πόλης. Βρίσκεται νότια
του Λιμένα Χερσονήσου, σε απόσταση

26 χιλιομέτρων περίπου, από το Ηράκλειο.

Το χωριό αναφέρεται για πρώτη φορά το 1368 και στους μετέπειτα απογραφικούς
καταλόγους του Fr. Barozzi (1577), Καστροφύλακα (1583) και Basilicata (1630).
Στην πρώτη τουρκική απογραφή ( 1671) το χωριό είχε 40 φορολογούμενες
οικογένειες.

Στους

νεότερους χρόνους ανήκε

διαδοχικά στο

Δήμο

Μοχού

(απογραφή 1881 ) και στο Δήμο Λαγκάδας (1900). Αυτοτελής κοινότητα έγινε το

1920 με 43 κατοίκους. Το 1928 στη κοινότητα Χερσονήσου ανήκαν και οι
πλησιόχωροι οικισμοί Λιμήν Χερσονήσου, Πισιωπιανώ και Κουτουλουφάρι και το

συγκρότημα είχε συνολικά 700 κατοίκους. Σήμερα, στον δήμο υπάγονται επίσης τα
χωριά Ανάληψη (πρόκειται για πεδινό ο ικισμό, σε υψόμετρο 1Ο μ., ο οποίος
βρίσκεται στο 21 ο χιλιόμετρο της παλαιάς οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου και

είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένος τουριστικά, διαθέτοντας πληθώρα ξενοδοχείων και
παραθεριστικών κατοικιών. Στον οικισμό λειτουργεί νηπιαγωγείο και δημοτικό
σχολείο), Ποταμιές, Σφεντύλι, Αβδού, Γωνιές, Αγριανά, Χατζανά,

Κερά και

http://w~νw .kastell ί .gr/νίsitor/h istory-1ittos/ancient-lyttos.htm1, ιστοσελίδες διαθέσιμες στο διαδίκτυο
στις
49

18

Μα\ου

20 11 .

Πρόκειται για επίθετο, που σημαίνει «γλυκεία παρθένος», αναφέρεται σε στη θεά που λατρευόταν

στην Κρήτη ήδη από τα μινωικά χρόνια. Στην κλασική περίοδο η θεά ταυτιζόταν σε ορισμένες
περιοχές με την Άρτεμη ή, σε άλλες παραδόσεις, με κάποια νύμφη. Βλ. ειδικότερα,

11ttp://en. \νikipedia.org/wiki/Britomartis, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 19 Μαlου 2011.
so http://daox.gr/daox/dimosl _istoriki_anadromi_new.htm, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 18 Μαlου

2011.
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Α νισσαράς51 • Σήμερα (απογραφή του 2001 ), το Δημοτικό διαμέρισμα Χερσονήσου
αριθμεί συνολικά

2.468 κατοίκους. Ειδικότερα, ανά οικισμό, η κατανομή των

'λου θη52
κατοικων ε ιναι η ακο

'

'

•

Χερσόνησος:

•
•
•
•

Άγιος Ι ωάννης: Ι

Ανάληψη:

•

Αποσελέμης:

•

Χατζανά:

Αγκισαράς:
Αγριανά:

:

882
00

120

271
1.029
42

24

Ωστόσο, ο ευρύτερος Δήμος Χερσονήσου, με έδρα την Χερσόνησο, σύμφωνα

με την απογραφή του

2001, έχει συνολικά 8.497 κατοίκους και έκταση 70.984

στρέμματα. Βέβαια, στο Δήμο περιλαμβάνονται (από το

1998) έξι δημοτικά

διαμερίσματα, τα οποία (με το πρόγραμμα Καποδίστριας) διαμορφώνονταν ως
εξής: Δημοτικό διαμέρισμα Λιμένος Χερσονήσου (Λιμήν Χ ερσονήσου, Ανισσαράς,

Κουτουλουφάρι, Π ισκοπιανώ), Δημοτικό διαμέρισμα Αβδού (Αβδού), Δημοτικό
διαμέρισμα Γωνιών Πεδιάδος (Γωνίες Πεδιάδος), Δημοτικό διαμέρισμα Κεράς
(Κερά,

Άνω

Κερά,

Μονή

Καρδιωτίσσης) ,

Δημοτικό διαμέρισμα

Ποταμιών

(Π οταμιές, Σφεντύλι), Δημοτικό διαμέρισμα Χερσονήσου (Χερσόνησος, Άγιος

Ιωάννης, Αγκισαράς, Αγριανά, Ανάληψη, Αποσελένης, Χατζανά) 53 •
Οι ρυθμοί σε σχέση με τις γεννήσεις κάθε δεκαετίας είναι:

•

1961 -71 : - 15' 7 %

•

1971-81 : + 56,6 %

•

1981-91: + 42,7%

Σύνολο :

1961-91:+88,4%.

Εξετάζοντας τη μεταβολή για κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δi1μου χωριστά
προέκυψε ότι η θετική μεταβολή που παρατηρείται μετά το

1970 οφείλεται

ουσιαστικά στο Λιμένα Χερσονήσου και λιγότερο στη Χερσόνησο (δυο οικισμούς

51 htιp://daox.gr/daox/dimosl _xoria_11e~ν.htm , Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 27 Μαρτίου 2011.
52
http://el.\νίkίpedίa.οrgΛνίkί/Χερσόνησος_Ηραιcλείου, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 27 Μαρτίου
2011.
53
http://el. \νikiped ίa.οrg/wίkί/Δήμος_Χερσονήσου_(πρόγραμμα_Καποδίστριας) Διαθέσιμη στο
διαδίκτυο στις 27 Μαρτίου 2011.
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που έχουν τη

μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη),

ενώ οι άλλες

κο ινότητες

εξακολουθούν να παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού τους και κατά τις επόμενες
δεκαετίες. Π ροκύπτει επομένως ότι η συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού
οφείλεται ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη.
Η Χερσόνησος άρχισε να αναπτύσσεται με γοΡΎούς ρυθμούς από το

1960 και

έπειτα. Σήμερα ε ίναι παγκοσμίως γνωστή ως κοσμοπολίτικο τουριστικό κέντρο, ένα
από τα ονομαστότερα της Μ εσογε ίου. Στην περιοχή της Χερσονήσου, εκτός από τα
πολυτελή ξενοδοχε ία και τα τουριστικά κέντρα, υπάρχουν πολλά αξιοθέατα
(αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αλλά και φυσικού κάλλους), ενώ λειτουργούν και
δυο σημαντικά μουσεία: α) το ιδιωτικό Μουσε ίο «Λυχνοστάτη ς», του γιατρού

ΓεωΡΎίου Μαρκάκη, μουσείο του παραδοσιακού πολιτισμού της Κρήτης, ιδιαίτερα
τη ς Ανατολική ς, και β) το « Αγροτικό Μουσείο» της Εταιρε ίας Κρητικών Ι στορικών
Μελετών

στο

Πισκοπιανώ.

Το

Αγροτικό

Μ ουσείο

στεγάζεται

σε

παλαιό

ελαιοτριβείο (φάμπρικα), είναι δε γνωστό και ως « Μουσε ίο Μενελάου Παρλαμά».
Γενικότερα, η Χερσόνησος βρίσκεται πολύ κοντά στις κυριότερες πύλες εισόδου
του νησιού που είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου καθώς και στους
αρχαιολογικούς χώρους της

Κνωσού

και των

Μαλίων.

Ο

Λιμένας

είναι

παραθαλάσσιος και είναι η περ ιοχή όπου ουσιαστικά αναπτύσσεται η τουριστική
δραστηριότητα του Δήμου. Τμήμα της Χερσονήσου είνα ι παραθαλάσσιο και επίσης

παρατηρείται τουριστική ανάπτυξη ενώ τα υπόλοιπα διαμερίσματα βρίσκονται στην
ενδοχώρα και η τουρ ιστική τους ανάπτυξη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη με κύρια

'

οικονομικη

Όσον

δ ραστηριοτητα
'
' 54
τη γεωΡΎια .

αφορά στα

αξιοθέατα της περιοχής, άξια

μνείας είναι τόσο τα

αρχαιολογικά όσο και οι φυσικές ομορφιές. Πιο συγκεκριμένα, στη θέση Π οταμιές
βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας, ενώ στη θέση Κερά η
Ι ερά Μονή Κεράς Καρδιώτισσας. Η δεύτερη αυτή μονή έχει ιστορία πολλών

αιώνων, δεδομένου ότι πιθανολογείται η ίδρυσή της στο διάστημα μεταξύ 961 και

1204, δηλαδή μετά την απελευθέρωση του νησιού από τους Άραβες και πριν από
την κατάκτηση από τους Β ενετούς, ενώ οφείλει την ονομασία της στην εικόνα της
« Παναγίας Κεράς». Στη θέση Αβδού μπορεί κανείς να επισκεφτεί τον Ιερό Ναό του

54

r.

Φαρσάκη και Π . Π ραστάκος, Δείκτες, ένα εργαλείο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Πιλοτικιί εφαρμογιί στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, Τομέας Περιφερειακής, Ανάλυσης Ι νστιτούτο
Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 2005, σελ. 3-5.
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Αγίου Κωνσταντίνου, κτίσμα του Ι 5ου αιώνα, το οποίο έχει τοιχογραφηθεί από
τους Εμμανουήλ και Ιωάννη Φωκά. Τέλος, επίσης στο χωριό Αβδού αξιόλογη από
αρχαιολογικής

άποψης

είναι

και η

εκκλη σία

του

Αγίου

Αντωνίου,

που

χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα, κοσμείται δε με τοιχογραφίες που
φέρουν έντονη την επίδραση της τέχνης της εποχής των Παλαιολόγων. Όλα αυτά τα
αρχαιολογικά μνημεία είναι επισκέψιμα καθημερινά, από την ανατολή έως τη δύση

του ηλίου. Κοντά σε αυτά τα βυζαντινά και της ενετοκρατίας μνημεία θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η Χερσονήσου βρίσκεται δίπλα στο περίφημο μινωικό ανάκτορο των

Μαλίων και πολύ κοντά στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού 55 . Το ανάκτορο των
Μαλίων είναι το τρίτο σε μέγεθος (μετά την Κνωσό και τη Φαιστό), ενώ σύμφωνα

'θ

'

'

με το μυ ο εκει κατοικουσε ο

Σαρπη δό νας 56 .

Εξίσου σημαντικές ε ίναι για τον επισκέπτη και οι φυσικές ομορφιές της
περιοχής. Στην περιοχή Αβδού υπάρχουν δυο αξιόλογα σπήλαια, τα οποία μπορε ί
να επισκεφθεί κανείς, το σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής, σε υψόμετρο 1 Ι Ο μέτρων,
και το σπήλαιο της Φανερωμένης, το οποίο είναι μεγαλύτερο και βρίσκετα ι σε

υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση Καρφί, στην
περιοχή Κερά. Το Καρφί είναι ένας βράχος σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, που
προσφέρει πανοραμική θέα προς την επαρχία Πεδιάδας, το Κρητικό Πέλαγος και το
Οροπέδιο Λασιθίου. Στην ενδοχώρα της Χερσονήσου μπορεί κανείς να επισκεφτεί

τον υδροβιότοπο στη θέση Αποσελέμης, καθώς και την περιοχή Σελί Αμπέλου,
στον Αυχένα, όπου εντυπωσιάζουν οι 26 ανεμόμυλοι, δείγμα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής του Αιγαίου. Κυρίως, όμως, για τους λάτρεις της φύσης, αξίζει να
αναφερθεί το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Το μονοπάτι αυτό περιλαμβάνει δύο τομείς:
ο πρώτος τομέας είνα ι ο περιπατητικός -στις περιοχές Μυρτιά, Σαμπάς, Απόστολοι,
Άγιος Γεώργιος- όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει τόσο τη φυσική ομορφιά όσο και
κτίσματα με αρχαιολογική και ιστορική σημασία. Ο δεύτερος τομέας του Ε4

βρίσκεται στις περιοχές Καστέλι, Ξυδάς,

Κασταμονίτσα, Αμαριανό, Άγιος

ss http://daox . gr/daox/dimosl _aksiotheata_ne~ν.htm , Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στtς 20 Μαίου 2011.
Για τη θέση της Κνωσού βλ. επίσης, http://en.wikipedia.org/wiki/Knossos, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο
στις 20 Μαίου 201 1.
56
http://www.explorecrete.com/archaeology/GR_Malia-palace.html, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις
20 Μαίου 2011.
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Χαράλαμπος, Κάτω Μετόχι και Άγιος Γεώργιος, είναι δε χαρακτηρισμένο ως
«ορειβατικό», αφού βρίσκεται σε υψόμετρο 573 μέτρων 57 .

3.2, Στοιχεία απασχόλησης και οικονομική φυσιογνωμία η1 ς περιοχή ς
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 η κύρια απασχόληση του πληθυσμού ήταν η
γεωργία και η κτηνοτροφία (90-95

μόλις το 4-5 %

58

.

%),

ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες κάλυπταν

Σήμερα, παρατηρείται πλήρης αντιστροφή των δεδομένων, με τη

συντριπτική πλειοψηφ ία των κατοίκων να απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Η
περιοχή της Χερσονήσου είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς και ανεπτυγμένους
τουριστικούς προορ ισμούς της Κρήτης αλλά και της χώρας. Με 19.566 κρεβάτια.
κύριων τουριστικών καταλυμάτων το 2002 τα οποία αντιστοιχούν στο 17, 7 % των
κλινών της Κρήτης και 3,3

%

της Ελλάδας, είναι εμφανής η σημασία του

τουρισμού στην περιοχή τόσο σαν οικονομική δραστηριότητα όσο και σαν φορέας
κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.

Τα ποσοστά των επιχειρήσεων που δρουν στη Χερσόνησο είναι 65,23

% στον

τριτογενή τομέα γενικά και 30,34 % σε ξενοδοχεία, εστιατόρ ια και εμπόριο. Για το
Λιμάνι τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 76,33 % στον τρ ιτογενή και 35, 11 % σε
ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπόριο. Η απασχόληση στη ν περιοχή βρίσκεται σε
καλά επίπεδα ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντίθετα, τον χειμώνα η

απασχόληση είναι σε χαμηλά επίπεδα, η ενασχόληση των κατοίκων εστιάζεται στη
γεωργία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μεταβαλλόμενο ποσοστό ανεργίας, αλλά
και την κυριαρχία της εποχιακής απασχόλησης,

στο ιχεία που δημιουργούν

ευρύτερα προβλήματα στους ντόπιους. Επίσης, υπάρχουν και ειδικά προβλήματα
για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως γ ια τις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην απασχόληση, εφόσον αναλογούν μόλις 30 απασχολούμενες
γυναίκες για Ι 00 απασχολούμενους άνδρες.
Επιπλέον, ε ίναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή αντιστοιχεί 1 bar / club για

κάθε 350 κατοίκους (σαν πληθυσμός λήφθηκε ο καλοκαιρινός πληθυσμός αιχμής),
γεγονός που σημαίνει ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα υποδομών. Παρότι ο

s7 http://daox.gr/daox/dίmos l_aksiotheata_ne,ν.htm,, Διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις 20 Μαίου 2011 .
58

Καταγραφή χαρακτηριστικών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α ' βαθμού.

Τεχνικό Δελτ/ο J/:

Αναπτυξιακιί ταυτ6τητα και κατευθύνσεις ανάπτυξης των Ο. Τ.Α. Δήμος Χερσονιίσου. , Υn.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,

2000.
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τουρισμός αυξάνεται, οι υποδομές παραμένουν οι ίδιες. Επιπρόσθετα, υπάρχει
υπέρμετρη χρήση νερού, με αποτέλεσμα τα φυσικά τα αποθέματα τις περιοχής να
μην επαρκούν,

κατάσταση

ε ιδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

που

επιδρά

αρνητικά

στη γεωργία,

η

Π ρό κε ιται για

οποία

μια

αποτελεί -όπως

αναφέρθη κε- το βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης για την ενδοχώρα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει, ίσως, να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία για τις
προσπάθειες του Κράτους να εν ισχύσε ι την περιφέρε ια, στοιχεία τα οποία θα
επιτρέψουν να κατανοήσε ι κανείς τη σημερινή οικονομική κατάσταση της περιοχής
της Χερσονήσου, αλλά και τα προβλήματα υποδομών που αντιμετωπίζε ι.

Ήδη, από το

1964

έως το

1974

καθιερώθηκαν χρηματοδοτικά κίνητρα,

πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των περιφερειών ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης
τους,

εφαρμόστηκαν

ειδικά προγράμματα

για

τ ις

υπανάπτυκτες

περιοχές,

δημιουργήθηκαν ο ι πρώτες Βιο μηχανικές Περιοχές και ενεργοποιήθηκαν ο ι

Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου

1975-1979 η

περιφερειακή πολιτ ική της χώρας συστηματοποιείται, με ιδ ιαίτερη έμφαση στην

παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών με ευρεία χρήση
ε ιδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων υποδομής. Το

1980

άρχισε η προσπάθεια σύνδεσης της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής με την
περιφερειακή πολιτική της Ε. Ο.Κ. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με την ψήφιση
του νόμου Ι Ι Ι 6/81, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η εντατικοποίηση των

παρεμβάσεων με τη καθιέρωση των επιδοτήσεων κεφαλαίου με περιφερειακή
κλιμάκωση, η εκπόνηση του πρώτου ειδικού Προγράμματος Περιφερειακής
Ανάπτυξης Ι 981 -1985 και η είσπραξη των πρώτων ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περ ιφερε ιακής Ανάπτυξης και των πρώτων δανείων από την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων. Με την ψήφιση του νόμου

1262/82, ο οποίος ενισχύει τις

αποκεντρωτικές διαδικασίες, αρχίζει μια νέα περίοδος για την αναπτυξιακή πορεία
της ελληνικής περιφέρειας. Την περίοδο αυτή καταρτίζεται το Πενταετές
Πρόγραμμα

Ι 983-1987,

εφαρμόζονται

τα

Μεσογειακά

Ολοκληρωμένο

Προγράμματα ( Ι 986-1992) και τα δύο Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ( 1989-1993 και

1994-1999), με το οποία και οριστικοποιείται η ένταξη της ελληνικής
περιφερειακής πολιτικής

στις διαδικασίες της περιφερειακής πολιτικής της

Κοινότητας. Επίσης, εκτός από τη χρηματοδότηση των ΚΠΣ, την περίοδο 1989-
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1993 η

Ευρωπαϊκή

πρωτοβουλίες

Κοινότητα εμπλούτισε τη

και καινοτόμες

δράσεις για την

δράση

της

εξυπηρέτηση

με

κοινοτικές

μέρους των

αναπτυξιακών της στόχων. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν το πρόγραμμα

INTERREG για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών και το πρόγραμμα
LEADER για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
Είναι εμφανές πως στην ελληνική περιφερειακή πολιτική δεν υπήρξαν μέτρα
για τις νησιωτικές περιοχές, αλλά εφαρμόζονταν τα μέτρα που ίσχυαν για την

περιφέρεια στο σύνολό της. Η έλλειψη ειδικών μέτρων, σε συνδυασμό με τα
γενικότερα αναπτυξιακά προβλήματα της Ελλάδας την περίοδο εκείνη είχε σαν
αποτέλεσμα έντονες μετακινήσεις πληθυσμού από τα νησιά προς τα μεγάλα αστικά

κέντρα και το εξωτερικό, που αποδυνάμωσαν ακόμα περισσότερο την ελληνική

περιφέρεια. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτέλεσαν τα Δωδεκάνησα, για τα οποία,
λόγω της ιταλικής κατοχής και της μόλις πρόσφατης προσάρτησης τους στην

Ελλάδα, ίσχυε διαφορετικό καθεστώς 59 .

..

Σχή μα 2. Χάρτης που δείχνει τη διοικητική δομή του Νομού Ηρακλείου Κρήτης
σύμ φωνα με το πρόγραμμα <<Καλλικράτης». Με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η
θέση του Δήμου Χερσονήσου (Π ηγή: http://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/d/d4/2011_Dimos_Cherson isou.png διαθέσιμη στο διαδίκτυο στις
29 Μαρτίου 2011 J

59

Για το ζήτημα, βλ. γενικότερα Π. Γεωργάκης - Σ. Παπαποστόλου, Μελέτη για την Επιχειρηματική

Ανάπτυξη των Νησιών - Χρηματοδοτικές Ανάγκες, Διεύρυνση μορφών Χρηματοδότησης και
Επιχειρηματική Διασύνδεση των Νησιών, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκαν~iσου, Ρόδος, 2004.
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Κεφάλαιο 4: Η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη.
Οι επιπτώσεις του στην περιοχή
4.1, Το τουριστικό προϊόν της Χερσονήσου Ηρακλείου

Ο Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου αποτελεί την υπ' αριθμόν ένα τουριστική
περιοχή της Κρήτης, καθώς διαθέτει όλη την αναγκαία και κατάλληλη υποδομή

υποδοχής και εξυπηρέτησης, για τους χιλιάδες επισκέπτες της, έλληνες και ξένους.
Η

Χερσόνησος,

παραθεριστικό

μάλιστα,

κέντρο

της

θεωρείται το
του

νησιού,

μεγαλύτερο

και πιο

ενώ ταυτόχρονα

οργανωμένο

αποτελεί

και το

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της τουριστικής ανάπτυξης κατά την τελευταία

25ετία στην περιφέρεια. Η εικόνα που έχουν οι επισκέπτες, αλλοδαποί και έλληνες,
για την περιοχή εστιάζει κυρίως σε πέντε συστατικά στοιχεία:

α) Γεωγραφικά, η Χερσόνησος βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο τον νησιού, και
ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση εξορμήσεων και εκδρομών, όχι
μονό για το νομό του Ηρακλείου, αλλά ευρύτερα.

β) Διαθέτει καταλύματα όλων των κατηγοριών, προσιτά στους επισκέπτες
όλων των εισοδημάτων
γ) Χαρακτηρίζεται από έντονη

νυκτερινή ζωή, με πολλές ευκαιρίες

διασκέδασης

δ) Προσφέρει ήλιο και θάλασσα, που αποτελούν πόλο έλξης των ξένων,
κυρίως, επισκεπτό)ν

ε) Η ευρύτερη περιοχή έχει να επιδείξει αξιόλογο αρχαιολογικό και
πολιτιστικό πλούτο, με βασικό μνημείο τον γειτνιάζοντα αρχαιολογικό χώρο της
Κνωσού και, δευτερευόντως, των Μαλίων
Κοσμοπολίτισσα και φιλόξενη yη, η Χερσόνησος διαθέτει σήμερα όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις (υποδομές/εγκαταστάσειςς) για την
υποδοχή και εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών της, που κάθε χρόνο γεύονται
τις ομορφιές της. Αποτελεί πλέον έναν ώριμο τουριστικό προορισμό, γνωστό σε
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όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Π ιο συγκεκριμένα, η περιοχή διαθέτει
πληρότητα τουριστικών ι:.-γκαταστάσεων και επιχειρηματ ικών δραστηριοτήτων, που
παρέχουν

υπηρεσίες

υψηλού

επιπέδου

στους

επισκέπτες

(επιχειρήσεις

καταλυμάτων, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών). Άλλωστε, το ξενοδοχειακό δυναμικό της Χερσονήσου αναλογεί σ
το

35 %

του Νομού Η ρακλείου και στο

18 %

της Κρήτης, περιλαμβάνε ι δε όλους

τους τύπους και όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (από ξενοδοχεία πολυτελείας

μέχρι ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα, αλλ.ά και κάμπινγκ), όπως φαίνεται
από τον ακόλουθο πίνακα:

pδες /Κλίνες/Θέσεις

Τύπο ς Καταλύματος

Ξενοδοχειακά - Κύρια_κ_α-ταλύματα /205

121.754

1 ενοικιαζόμενα δωμάτια

/261

,8.ϊ96

/2

ps2

1 Camρ ings

Πηγή: Ε.Ο. Τ.

- Διεύθυνση

-----J

--"----

Τουρισμού Κρήτης, 2001

Αναφορ ικά με τις υπόλοιπες αμιγώς τουρ ιστικές επιχε ιρήσε ις, μία συνοπτική
εικόνα παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Το υριστικές επιχε ιρήσε ις
Π ρακτορεία Ταξιδ ιών

lr

Μέγεθος

---·f υναμικότητα
12s λεωφο_ρ_ε-ία---1

Ενοικίασης αvτοκινήτων

rr-7----iί3290 αuτ/τα

Ενοικίαση ς μηχανών

ί35

Πηγή: Ε.Ο. Τ.

- Διεύθυνση

------1

_1125 μηχανές

Τουρισμού Κρήτης, 2001

Επιπλέον, σε όλη τη περιοχή λειτουργεί πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.
επιχειρήσεων

εστίασης

και

αναψυχής,

Ειδικότερα,

όλων

(εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, καφετέριες,

των

α) υπάρχει πλήθος

τύπων

disco, bars,

και

κατηγοριών

κ. λπ.), β) λειτουργούν

στην περιοχή όλων των ειδών τα εμπορικά καταστήματα (ένδυσης, υπόδησης,
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ειδών δ ιατροφής,

mini markets,

χρυσοχοεία, κάβες, σουβενίρ και λαϊκής τέχνης, κ.

λπ.), γ) όπως επίσης μπορεί ο επισκέπτης να βρει όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων
παροχής

υπηρεσιών

(φαρμακεία,

ιατρεία,

τράπεζες,

ανταλλακτήρια

συναλλάγματος, κ. λπ.). Τέλος, στην περιοχή λειτουργούν επίσης δυο

Water Park.s,

που είναι οργανωμένοι χώροι αναψυχής, με κυρίαρχο στοιχείο τα παιχνίδια στο
νερό (τσουλήθρες κλειστού και ανοικτού τύπου διαφορετικών μεγεθών, πισίνες,
ποταμάκια, παιγνίδια κ. ά.). Στα μεγάλα αυτά πάρκα περιλαμβάνονται επιπλέον
εγκαταστάσεις, όπως καφεστιατόρια, μπαρ και εμπορικά κέντρα, ενώ ο επισκέπτης

μπορεί να συμμετάσχει σε διάφορες προσφερόμενες εκδηλώσεις

(happenings),

όπως αερόμπικ μέσα και έξω από το νερό, δωρεάν μαθήματα κολύμβησης κ. ά.
Σε ό,τι αφορά στη νυχτερινή διασκέδαση, η Χερσόνησος παραμένει πάντα

μια από τις καλύτερες επιλογές του επισκέπτη, δεδομένου ότι διαθέτει πάρα πολλές
επιλογές. Γιατί η Χερσόνησος είναι γεμάτη με μικρά και μεγάλα μπαρ, όλα με πολύ

ωραίους χώρους και πολύ καλή μουσική. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η περιοχή
δεν ενδείκνυται και για χαλάρωση. Αντίθετα, οι επισκέπτες εκείνο ι που προτιμούν
περισσότερο τη γαλήνη και όχι την πολυκοσμία (όπως, για παράδειγμα οι
οικογένειες

ή

τα

ζευγάρια),

διαμένουν

στους

οικισμούς

Πισκοπιανώ,

Κουτουλουφάρι και στην ενδοχώρα, που επιπλέον χαρακτηρίζεται από τη φυσική
ομορφιά.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η Χερσόνησος διαθέτει πολύ καλό επίπεδο

ειδικής τουριστικής υποδομής. Ειδικά σε ό,τι αφορά στον συνεδριακό τουρισμό, η
Χερσόνησος διαθέτει μία από τις πιο πλήρεις υποδομές της Χώρας. Υπάρχει ένα
εξαιρετικό συνεδριακό κέντρο, το

Creta Maris,

που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και

είναι το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Κρήτης και ένα από τα μεγαλύτερα της

Ελλάδας, με συνολική έκταση 3.500 τ.μ. και δυνατότητα να φιλοξενήσει 4.500
συνέδρους. Άλλωστε, συνεδριακοί χώροι και αίθουσες λειτουργούν και σε άλλες
ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας και πρώτης κατηγορίας, ενώ και ο Δήμος
διαθέτει αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες, που μπορούν να φιλοξενήσουν συνέδρια
μικρής

κλίμακας,

καθιστώντας

την

περιοχή

σημαντικό

πόλο

ανάπτυξης

δραστηριοτήτων συνεδριακού τουρισμού.
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4.2, Οι επιπτώσεις του τουρισμού στην Χερσόνησο
Προφανώς και η

αλματώδης

ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή

της

Χερσονήσου, η δημιουργία υποδομών για την φιλοξενία χιλιάδων (ξένων κυρίως,
αλλά και ελλήνων) επισκεπτών κάθε χρόνο, η μετατροπή μιας κατά κύριο λόγο
πρωτογενούς (γεωργικής και κτηνοτροφικής) κοινωνίας σε τριτογενή, επέφερε

αλλαγές στην περιοχή, πολλές εκ των οποίων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
αρνητικές, επηρεάζοντας την οικονομία, την απασχόληση, το φυσικό και το

δομημένο περιβάλλον, την τοπική εν γένει κοινωνία.
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Οικονομία: Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της ανάπτυξης του τουρισμού στην

οικονομία εστιάζουν καταρχήν στη μετάβαση από την πρωτογενή παραγωγή στην
τριτογενή, με αιχμή την παροχή υπηρεσιών, έναντι της παραγωγι;ς. Η περιοχή της

Χερσονήσου υπήρξε ανέκαθεν καθ' όλα γεωργική . Όμως, με την ανάπτυξη του
τουρισμού,

κυρίως στη περιοχή του λιμανιού, πολλοί από τους κατοίκους

εγκατέλειψαν τις γεωργικές περιοχές, για να εγκατασταθούν στο κέντρο του δήμου
και κοντά στο λιμάνι. Πολλοί απασχολούνται και στις δύο περιοχές, ανοίγοντας

επιχειρήσεις

τουριστικού

χαρακτήρα,

που

αξιοποιούν

το

καλοκαίρι,

και

δουλεύοντας στα χωράφια το χειμώνα. Ουσιαστικά, η παραγωγική δομή της
περιοχής τριτογενοποιήθηκε από τη στιγμή που το σύνολο του πληθυσμού εστίασε
τη προσοχή του στο τουρισμό. Βέβαια, η κυριαρχία του τουρισμού δεν είναι
απόλυτη. Μολονότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού -της τάξης του
απασχολείται στο τριτογενή τομέα, ειδικότερα δε με το

35, 11 %

76,33 %

να ασχολείται με

ξενοδοχεία, ταβέρνες κ. λπ.-, ωστόσο ποσοστό που αναλογεί περίπου στο

33 % του

συνολικού πληθυσμού της Χερσονήσου εξακολουθεί να ασχολείται με τη Yll·
Ενδεχομένως, βέβαια, στο ποσοστό αυτό να περιλαμβάνονται και ορισμένοι που
εξασκούν ταυτόχρονα και γεωργικά και τουριστικά επαγγέλματα, αναμφίβολα
όμως παρατηρείται πλέον στην περιοχή η καταλυτική κυριαρχία του τουρισμού.
Απασχόληση: Αρνητικές επιπτό)σεις έχει ο τουρισμός και στον τομέα της
απασχόλησης, δεδομένου ότι μετάλλαξε την τοπική κοινωνία, μεταφέροντας το

βάρος της οικονομίας από τον πρωτογενή (γεωργία) στον τριτογενή (υπηρεσίες)
τομέα. Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει
υψηλό ποσοστό απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται, όμως, για
60

Π. Τσάρτας και Χ. Κοκ(ι>σης, Ανάπτυξη και ΠεριβάJJ.ον στο τουρισμό, Ελληνικό Ανοικτό
1999, σελ. 33-39.
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εποχιακή απασχόληση, που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στους ντόπιους
κατοίκους. Διότι κατά τους χειμερινούς μήνες η ζήτηση μειώνεται μαζί με τη
μείωση της τουριστικής κίνησης, με αποτέλεσμα την ύπαρξη υψηλού ποσοστού
ανεργίας, ιδίως στους νέους που επιλέγουν να μην ασχοληθούν με τη γεωργία και

άλλα παραδοσιακά για την περιοχή επαγγέλματα, αλλά επιλέγουν να επενδύσουν
στον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη εκπαίδευσης των τοπικών
επιχειρηματιών, πιθανόν να επηρεάσει στο μέλλον τη λειτουργία των επιχειρήσεών
τους, ειδικά στην περίπτωση αύξησης της επισκεψιμότητας, την αύξηση του

διεθνούς ανταγωνισμού και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σε
κάθε περίπτωση, φαίνεται πως ο τουρισμός και στον τομέα της απασχόλησης
μετάλλαξε

σε

σημαντικό

βαθμό

τις

τοπικές

συνήθειες

και

ισορροπίες,

προσφέροντας μεν λύσεις αλλά ταυτόχρονα δη μιουργώντας και προβλήματα.
ΠεριβάJJ..ον: Καίρια ήταν και η επίδραση της έντονης τουριστικής ανάπτυξης

της Χερσονήσου και στον τομέα του περιβάλλοντος, τόσο του δομημένου όσο και
του φυσικού. Πρώτα-πρώτα, η συστηματική οικοδόμηση χτίσιμο της λιμενικής
ζώνης της Χερσονήσου έχει μεταβάλει την ακτογραμμή, με αποτέλεσμα τη
διάβρωση της. Επιπλέον, σε περίπτωση αύξησης των κτηρίων στη περιοχή του
λιμαν ιού, προκειμένου να καλυφθούν οι ποικίλες και διευρυμένες ανάγκες για τη

φιλοξενία των επισκεπτών, Θα δημιουργηθούν προβλήματα σε σχέση με την
ύδρευση, την αποχέτευση και άλλων δημόσιων παροχών, επιβαρύνοντας ακόμη

περισσότερο το δομημένο αλλά και το φυσικό περιβάλλον, ενώ ο δήμος θα
χρειαστεί να επενδύσει σε νέα κοινωφελή έργα, τα οποία για να γίνουν πιθανόν θα
πρέπει να επενδυθούν τεράστια ποσά. Τέλος, Θα πρέπε ι να επισημανθε ί ότι η χρήση
πολλών οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μέσων μαζικής μεταφοράς) στη
περιοχή του δήμου αλλά και έξω από αυτόν μολύνει την ατμόσφαιρα της περιοχής,
ειδικά τη καλοκαιρινή περίοδο. Βέβαια, ατομικά η κάθε επιχείρηση αλλά και σε
συνεργασία με το Δήμο, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση βελτιώνοντας,
τις συνθήκες διαβίωσης των ντόπιων μετά την αποχώρηση των τουριστών.

Σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα εντοπίζεται στη μόλυνση της θάλασσας . Πρέπει εξαρχής να επισημανθεί
ότι οι παραλίες της περιοχής είναι μάλλον κακής ποιότητας, δεδομένου ότι έχε ι
δοθεί Γαλάζια Σημαία μόλις σε πέντε

(5)
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παραλίες από τις πενήντα πέντε

(55)

καταγεγραμμένες της περιοχής. Πρόκε ιται, δηλαδή για αναλογία περίπου Ι /Ι Ο,
ποσοστό μάλλον απογοητευτικό. Ωστόσο, το

2002 πραγματοποιήθηκαν

δοσοληψίες

σε όλες τις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, Οι μετρήσεις βρέθηκαν πάνω από τα
επιτρεπόμενα όρια που όριζαν πολύ καλή ποιότητα των νερών, γεγονός το οποίο
καταδεικνύει

την

ένταση

της προσπάθειας για περιβαλλοντική

διαχείρ ιση,

ενημέρωση και πιστοποίηση της ποιότητας, που ίσως στο μέλλον δώσει καλύτερα

αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα,

έπε ιτα

από

πρωτοβουλίες

του

Δήμου,

έχουν

αναγνωριστεί δώδεκα περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος, τις οποίες η δημοτική αρχή
επιχειρεί να προστατεύσει. Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες από τη Διεύθυνση

Δασ6Ν της Π εριφέρε ιας, έπε ιτα από εντολή του Δήμου, για τις τέσσερις από τις
δώδεκα περιοχές, ενώ ετο ιμάζονται επιπλέον μελέτες, που αφορούν κυρίως την
αξιοποίηση τους σαν χώρους αναψυχής, αλλά και στην καθαυτή προστασία τους.
Ένα επιπλέον σημαντικό περιβαλλοντ ικό πρόβλημα στην περιοχή της

Χερσονήσου, που συνδέεται άμεσα με την έντονη τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής, είναι και η έλλε ιψη νερού. Η περιοχή αντιμετωπίζε ι μεγάλα προβλήματα

επάρκειας, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των γεωργικών καλλιεργειών. Διότι η

αυξημένη νερού ζήτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από το πλήθος των
τουριστών, έχει ως αποτέλεσμα να μην επαρ κούν οι υδάτινοι πόροι της περιοχής

ώστε να ποτιστούν ο ι καλλιέργειες, δημιουργώντας επιπλέον σοβαρά προβλήματα
στην τοπική γεωργική παραγωγή.

Τοπική κοινωνία και πολιτισμός: Το σπουδαιότερο, ίσως, πρόβλημα της
Χερσονήσου σε σχέση με τον τουρισμό, εκείνο που δημιουργεί τα περισσότερα
προβλήματα, γεννά τις μεγαλύτερες αντιδράσεις και θέτε ι σε κίνδυνο τόσο την
περεταίρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής όσο και την ήδη υπάρχουσα φήμη

της, προκαλώντας με τη σειρά του σοβαρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία, είναι
ακριβώς ο είδος των επισκεπτών που έλκε ι. Η Χερσόνησος δέχεται ως επί το

πλείστον άγγλους και σκανδιναβούς νεαρής ηλικίας, οι οποίοι καταναλώνουν
μεγάλες ποσότητες αλκοόλ,

με αποτέλεσμα -λόγω μέθης- να προκαλούν

καταστροφές στην περιοχή και στις περιουσίες των ντόπιων. Ένα σχετικό ζήτη μα

είναι ότι τα επίπεδα του θορύβου το καλοκαίρι είναι υψηλά, υποβαθμίζοντας,
παράλληλα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση, ακόμη πιο πολύ το επίπεδο ζωής
των μόνιμων κατοίκων της περιοχής.
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Άλλωστε, το γεγονός ότι η Χερσόνησος δέχεται κατά βάση επισκέπτες
νεανικής ηλικίας, σημαίνει ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις πολιτιστικές
αρετές του τόπου, όσο για τις δυνατότητες διασκέδασης που προσφέρεL Π έρα από
την αδιαφορία των τουριστών για την τοπική παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό
της

Χερσονήσου

βυζαντινής

(συμπεριλαμβανομένων

των

σημαντικών

περιόδου και της εποχής της ενετοιφατίας),

χαρακτηριστική η

μνημείων

είναι

της

εξαιρετικά

αδιαφορία των τουριστών για τον διεθνούς φήμης

και

πανευρωπαϊκής ακτινοβολίας αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, αλλά και για το

ανάκτορο των Μαλίων. Έτσι, μολονότι η Χερσόνησος βρίσκεται δίπλα στην Κνωσό
και ο αρχαιολογικός χώρος προβάλλεται από το Δήμο,

οι τουρίστες που

επισκέπτονται τη περιοχή δεν ενδιαφέρονται για τη Κνωσό. Η μόνη περίπτωση να
την επισκεφθούν είναι αν τους το παρέχει ο

tour operator.

Αντίστοιχα, ο Δήμος δεν

έχει κατορθώσει να προσελκύσει το είδος των τουριστών που εκτιμούν τα
πολιτιστικά αξιοθέατα, οι οποίοι -με τη σειρά τους- αποστρέφονται τις περιοχές

του μαζικού τουρισμού με έμφαση στην κοσμικότητα και την έντονη νυχτερινή

ζωή , που αντίθετα προσελκύουν τους νέους.
Επίσης, η παραδοσιακή σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την γεωργία και

την κτηνοτροφία βάλλεται καίρια από τον τουρισμό και ο λαϊκός τρόπος ζωής που
χαρακτήρ ιζε την Χερσόνησο χάνεται με τα χρόνια. Και αυτό γιατί οι ειδικά οι
νεότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τον τουρισμό,
πουλώντας τις περισσότερες φορές τη γη τους για να επενδύσουν σε κάποια
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών για τους τουρίστες (εστιατόριο, ξενοδοχείο κ. λπ.).
Ωστόσο, η βασική απειλή για τη περιοχή εντοπίζετα ι στην -σε πολλές

περιπτώσεις αποκλειστική- εξάρτησή της από τον τουρισμό. Η μεγάλη επέκταση
του τουρισμού μπορεί να έφερε ανάπτυξη στα νησιά, άλλαξε όμως τις παραγωγικές

δομές τους. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και το ίδιο το τουριστικό προϊόν
αντιμετωπίζει

αδυναμίες,

που

συνίστανται

στην

ανεπάρκεια

τεχνικών

και

κοινωνικών υποδομών, στην περ ιβαλλοντική επιβάρυνση, στη μη σύνδεση του
τουρισμού με άλλες τοπικές δραστηριότητες, στην περιορισμένη -και με τάσεις
μείωσης τα τελευταία χρόνια- χρονική διάρκεια της τουριστικής περιόδου και στην
υπερσυγκέντραιση του τουρισμού σε λίγες μόνο περιοχές. Τέλος, πολύ σημαντικό
είναι

το

γεγονός

ότι

οι

κάτοικοι

της
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περιοχής

σε

πολλές

περιπτώσεις

εφησυχάστηκαν από το υψηλό εισόδημα που τους επέφερε καταρχήν η τουριστική

κίνηση και αμέλησαν να εκσυγχρονίσουν το προϊόν τους, με αποτέλεσμα το
τελευταίο να μην ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της ζήτησης και οι
καταναλωτές του να απευθύνονται σε άλλες αγορές. Συνεπώς, περιοχές όπως η
Χερσόνησος,

που

έχει επενδύσει αποκλειστικά στον τουρισμό,

βρίσκονται

αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, εφόσον εισέλθουν

σταδιακά σε φάσεις πτώσης και μαρασμού, συμπαρασύροντας σε παρακμή

ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

4.3, SWOT ανάλυση της περιοχή ς
Η ανάλυση του επιχειρηματικού προσανατολισμού της επιχείρησης και των

επιπέδων καινοτομίας θα γίνει μέσα από το μοντέλο της επιχειρησιακής
στρατηγικής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα,
προκειμένου να φανεί η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η στρατηγική

προώθησης της περιοχής 61 :

1. Πού είναι τώρα ο Δήμος,·

Τι έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία συμβούλων;

1. Είσοδος τουριστικών επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας (tour operators), που
διοργανώνουν πακέτα διακοπών. Αυτοί καθορίζουν τη τουριστική κίνηση στην
περιοχή α'λλfJ. και το ε ίδος των τουριστών.

2. Ο τουρισμός μόνο μέσω των tour operators έχει σαν αποτέλεσμα να
περιορίζονται οι δυνατότητες για αυξημένα κέρδη για τους ντόπιους. Διότι οι tour-

operators έχουν συνεργασίες με συγκεκριμένες επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ
συγχρόνως καλύπτουν μέσα στα πακέτα που δίνουν το φαγητό και τη διαμονή,
ακόμα και τη διασκέδαση σε κάποιες περιπτώσεις. Συνεπώς, η ανάπτυξη του
νησιού έφερε επενδυτές οι οποίοι όμως, τώρα ορίζουν τη κίνηση των τουριστών
στο νησί.

3. Η εικόνα του νησιού έχει διεθνοποιηθεί. Η περιοχή διαθέτει ισχυρή φήμη στην
παγκόσμια αγορά, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται προς αμφισβήτηση
λόγω της ποιότητας των τουριστών. Επειδή, λοιπόν, η περιοχή έχει μετατραπεί σε
τουριστικό προορισμό διεθνών προδιαγραφών, είναι γνωστή σε παγκόσμια κλίμακα

61

Και νοτομ/ας-Μαnαgeιιιe111, Η Καινοτομία και οι βασικιΥ; της Έννοιες, Αθήνα 2007.

54

1
ως ένας τόπος συγκέντρωσης νέων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, όμως, 'λόγω του είδους
των τουριστών (νεαρής ηλικ(ας), η εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω δεν είναι η

ιδανικότερη.

4. Κατά συνέπεια, ακριβώς λόγω κάποιων αρνητικών συμβάντων, το όνομα της
Χερσονήσου έχει ταυτιστεί με ακραίες δράσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να

δημιουργηθεί έντονη αρνητική εντύπωση σε επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας,
οικογενειάρχες οι οποίοι έχουν συνδέσει τις διακοπές μδ την ξεκούραση. Αυτό το

είδος των τουριστών ζητεί ένα διαφορετικό μέρος και άλλη ποιότητα στις
καλοκαιρινές του διακοπές. Το πρόβλημα είναι ότι οι τελευταίοι (οι επισκέπτες
μεγαλύτερης ηλικίας και οι οικογενειάρχες) είναι πολύ πιο υψηλής ο ικονομικής
στάθμης από τους τουρίστες που κατά κανόνα επισκέπτονται την Χερσόνησο, ενώ

δίνουν άλλο πρεστίζ στις περιοχές που επισκέπτονται. Αντίθετα οι τουρίστες της
Χερσονήσου δεν αφήσουν μεγάλα κέρδη στους ντόπιους, ενώ συγχρόνως το νεαρό
της ηλικίας τους, τους οδηγεί πολλές φορές να προβούν σε καταστροφές.

5. Επιπλέον, στην περιοχή εφαρμογής κανένα κύριο τουριστικό κατάλυμα δε
λειτουργεί το χειμώνα. Συγχρόνως κανένα άλλο είδος τουρισμού δεν έχει
εκτεταμένη δυναμική εκτός από το μαζικό τουρισμό. Το ποσοστό των τουριστών
είναι νεαρά άτομα

, μέσης οικονομικής κατάστασης, τα οποία όμως δείχνουν

σχετικά εξαρτημένα από τη συγκεκριμένη περιοχή, αυτό φανερώνεται με τη
συνέπεια που δείχνουν επισκεπτόμενοι κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Τέλος η προσέλευσή τους είναι μαζική και μόνο χάρη στην υποστήριξη μεγάλων

tour-operators, οι οποίοι διοργανώνουν τα πακέτα διακοπών.
6. Οι σχέσεις των τουριστών με τους ντόπιους είναι απρόσωπες και περιορίζονται
μόνο σε εμπορικές συναλλαγές.

7. Υπάρχει οργανωμένη μαζική υποδομή τουρισμού. Επιπρόσθετα, όμως, ο Δήμος
συνεχίζει να επενδύει στην οργάνωση νέων δράσεων για την ενίσχυση του
τουρισμού, στη δημιουργία υποδομών βελτίωσης της υποδοχής των τουριστών, στη

βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, ειδικά για την προστασία των
θαλασσών και τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργε ιας.

8. Στη περιοχή έχουν ήδη επενδύσει πολλοί αλλοδαποί σε πολλά είδη
επιχειρήσεων -όπως μπαρ, αλυσίδες γρήγορου φαγητού, εταιρίες ενοικιάσεων
αυτοκ ινή των και άλλων μέσων κ. λπ. Υπάρχει ήδη εκτενής συνεργασία του Δήμου
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με ιδιώτες, ντόπιους και αλλοδαπούς, για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών

δράσεων, με σκοπό την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού, α'λλfι. και την εύρεση
νέων διεξόδων για τη γενικότερη

ανάπτυξη του τουρισμού (ιδίως των

εναλλακτικών του μορφών) στη περιοχή.

2. Πού θέλει να φτάσει το Δήμο η εταιρεία συμβούλων; Ποιος ο στόχος της;
Ο Δήμος θέλει να επιτύχει την ύφεση στα ακόλουθα:

•
•

Μείωση της μόλυνσης των θαλασσό)ν
Ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, σε σχέση με τη επάρκεια του νερού ειδικά
τ ις καλοκαιρινές περιόδους

•

Βελτίωση μορφολογικών προβλημάτων στο λιμάνι, μείωση ηχορύπανσης και
ρύπανσης

•

Βελτίωση του είδους των τουριστών για αύξηση της κερδοφορίας

•

Βελτίωση του προφίλ, προσέλκυση εγχώριων τουριστών. Βελτίωση των

λοιπών πηγών οικονομικής ανάπτυξης

•
•

Αύξηση επισκεψιμότητα το χειμώνα

•

Αξιοποίησης της Κνωσού και των Μαλiων

Βελτίωση της εκπαίδευσης των ντόπιων επιχειρηματιών

3. Πώς θα φτάσει;

•
•
•
•

Διεθνής προβολή
Μείωση της ανεργίας. Οικονομική ανάπτυξη του Δήμου
Καλή συνεργασία του Δήμου με επενδυτές ξένους και εγχώριους
Σωστή διαχείριση της τοποθεσίας του Δήμου. Πρόσβαση από αέρα και
θάλασσα

•

Συνεχής ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα

•

Κινήσεις ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, εκπαίδευση σε έργα

υποδομής (π. χ δημιουργία γηπέδου

Golf,

δημιουργία αλεξίπτωτου πλαγιάς -

κάποια έργα υποδομής έγιναν από το Δήμο-, πεζοδρόμηση της παραλίας κ.
λπ.
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Κεφάλαιο 5: Προτάσεις τουριστικής ανάπτυξη ς
5.1, προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης
Τα χαρακτηριστικά, της νησιωτικότητας και η ιδιαίτερη γεωγραφία του ελλην ικού
νησιωτικού χό)ρου, πέρα από τα μειονεκτήματα που δημιουργούν, κρύβουν μέσα

τους πολλά πλεονεκτήματα κα ι πολλές αναπτυξιακές ευκαιρίες για τους νησιώτες
επιχειρηματίες. Ακόμα και από μόνος του ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας

είναι ικανός να προκαλέσει τη δραστηριοποίηση των επιχειρηματιών σε διάφορους
παραγωγικούς τομείς. Αντίστοιχα, η δραστηριοποίηση αυτή θα καταφέρε ι να

κρατήσει τον ντόπιο πληθυσμό στα νησιά, να αυξήσει την παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών, να βελτιώσει τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα δ ιανο μ1Ίς και να συμβάλλει στη

βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που

διαθέτουν οι νησιωτικές περιοχές είναι από πολύ παλιά γνωστό για τις εξωστρεφείς
επιχειρη ματικές του δραστηριότητες και την ταυτόχρονη ροπή του προς τη γνώση,

παράγοντες που, με την πάροδο του χρόνου και τις παγκόσμιες κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές έχουν χάσει τη δύναμή τους.

Μπορούν,

όμως, να την

ξαναβρούν και να τη χρησιμοποιήσουν σαν μοχλό ανάπτυξης, έτσι ώστε οι
νησιώτες να ενεργοποιήσουν και πάλι τη δυναμικότητα που κρύβουν μέσα τους και
να την εκμεταλλευτούν.

Αυτή η θέση είναι γενική και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ολόκληρο το

χώρο του Α ιγαίου, όσο και ε ιδικά, στην περίπτωση της Χερσονήσου Ηρακλείου.

Στις παρακάτω σελίδες θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις
της τουριστικής ανάπτυξης της Χερσονήσου, σε αντιπαραβολή με άλλα απαραίτητα
στοιχεία για την ανανέωση της στρατηγικής τουρισμού και της βελτίωσης των
προσφερόμενων υπηρεσιών της περιοχής εστίασης.
Πρώτα-πρώτα, η

καινοτομία σήμερα αναφέρεται στη

διαφορετικότητα,

εστιάζοντας στη δυναμική που έχει μια επιχείρηση στο να μην αντιγράφεται.

Ουσιαστικά να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που δε μπορεί ο ανταγωνισμός
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να αναπαράγει παρουσιάζοντάς τα ως δικά του. Ο

C.

Κ.

Prahald

αναφέρε ι ότ ι « μια

επιχείρηση του σήμερα πρέπει να είναι διαφορετική με τέτοιο τρόπο ώστε να
αντισταθμίζει τα πλεονεκτήματα άλ)w)ν τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να

είναι διαφορετική 62 » . Ουσιαστικά, εδώ ο συγγραφέας εννοεί ότι καινοτόμος
επιχε ίρηση θεωρε ίται αυτή που ικανοποιε ί τις ανάγκες μια συγκεκρ ιμένη ς ομάδας
πελατών παρέχοντας κάποιες συγκεκρ ιμένες υπηρεσίες, οι οποίες είναι ασύ μβατες
με τις υπηρεσίες που παρέχει σε άλλου είδους πελάτες.

Η πάλαι ποτέ μείωση του κόστους μέσω φθηνού εργατ ικού δυναμικού ως
βάση ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, θεωρείται πια ως
ένα παλιό παράδειγμα. Σήμερα, ο μόνος τρόπος να πετύχε ι κανείς να ξεχωρ ίσει
στην αγορά είναι μέσω καινοτομιών και συνεχών βελτιώσεων είτε στη στρατηγική
του είτε στη φιλοσοφία του. Οι καινοτομίες και οι βελτιώσεις θα πρέπει να
συμπλέκουν με μια συνεπή στρατηγική κατεύθυνση. Μια επιχείρηση, μια περιοχή ,
ένας ολόκληρος κλάδος θεωρείται καινοτόμος όταν έχε ι κάτι διαφορετικό να
προσφέρει όταν έχει το « θάρρος» να αλλάξει και μέσα από την αλλαγή να οδηγηθεί

στην επιτυχία 63 .
Μελετώντας τη σχέση μοντέλου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και

οικονομικής ανάπτυξης θα γίνει μια προσπάθεια σύνδεσης των τριών αυτών πεδίων
αρχικά μέσα από τη διευκρίν ιση του όρου καινοτομία και τη σύνδεσή του με την
περιοχή μελέτης. Η καινοτομία για να μπορέσει να μεταφραστεί σε οικονο μική
επιτυχία αλλά και σε αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης επιχειρηματική ς δράσης, θα
πρέπει να μετατραπεί σε προϊόν ή σε υπηρεσία. Ουσιαστικά για να μπορέσει μια
επιχείρηση να ταυτιστεί με τον όρο καινοτομία, θα πρέπε ι να αποκτήσουν όλες οι

καινοτόμες δράσεις της πρακτική εφαρμογή. Από την άλλη, σε εθνικό επίπεδο για
να μπορέσε ι ένα κράτος να επιτύχε ι μια καινοτομία, θα πρέπει οι δράσεις που θα

αναπτύξει να αποκτήσουν πρακτική εφαρμογή 64 . Το βασικό είναι και στις δύο
περιπτώσεις, και σε εταιρικό α'λλ.ά και σε εθνικό επίπεδο, να υπάρχει το θάρρος είτε
ο επιχειρηματίας είτε το ίδιο το κράτος να τολμήσουν να εφαρμόσουν κάτ ι το
δ ιαφορετικό, κάτι το πρωτοποριακό και κυρίως να έχουν το θάρρος να επ ιφέρουν

C. Κ. Prahald (2003), <<Στρατηγικές Ανάπτυξη9>, στο: Η επιχείρηση του Μέλλοντος (επιμ. R.
Gibson), Αθήνα 2003, σελ. 100-114.
63
Τ. Besser, ''Re\νard s and Organizational Achievement", Journal of Manage111ent Stιιdies, τχ. 32
62

(1995), σελ. 52-63.

64

Η Και.νοτομία και οι βασικές της Έννοιες, ό. π.
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πρώτοι την αλλαγή στο τομέα δράσης τους. Όλες οι παραπάνω συνισταμένες
μπορούν να μεταφράσουν τη καινοτομία σε οικονομική ανάπτυξη α/J..fJ. και σε
οικονομική ανανέωση.

Η περίπτωση που επιλέχτηκε να μελετη θεί, η Χερσόνησος Ηρακλείου,

συνδέει τις στρατηγικές εταιρείας συμβούλων με την ανάπτυξη της περιοχής, οπότε
κα ι ο ι στρατηγικές κινήσεις της πρώτης, θα επηρεάσουν άμεσα και την οικονομική

ανάπτυξη της δεύτερης. Στην πρώτη αυτή ενότητα θα δούμε τη σημασία που μπορεί
να παίξει η καινοτομία κα ι ευρύτερα οι επιτυχημένες επιχειρηματικές δράσεις στην
ανάπτυξη μιας νησιωτικής περιοχής. Η πρό)τη αυτή αναφορά, θ' αποτελέσει τη

βάση

ανάπτυξης

του

θέματος.

Συγκεκριμένα

θεωρήθηκε

ως

βελτιωτική

καινοτομία 65 , η προσπάθεια της εταιρείας να επιτύχει μέσα από την αναμόρφωση
της τοπικής νοοτροπίας α/J..fJ. και μέσα από την αποτελεσματική εκμετάλλευση των

δυνατοτήτων του νησιού τη βελτίωση της εικόνας της, την εξόρυξη νέων δράσεων
για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και τέλος την τοποθέτηση των βάσεων για
μελλοντική ανάπτυξη της. Η περίπτωση που επιλέχτηκε να μελετηθεί παραπέμπει
και στη ζήτηση της αγοράς

(market pull),

αλλά και στις τεχνολογικές πιέσε ις

(technology push) 66 . Συγκεκριμένα, η ποιότητα των εισερχόμενων τουριστών αλλά
και η ανάγκη για οικονομική ευημερία της τοπικής αγοράς αποτελεί την πίεση της

αγοράς για την περιοχή. Από την άλλη, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις ασκούν

πιέσεις στο Δήμο για αναμόρφωση α/J..fJ. και για επενδύσεις σε τεχνολογικό
επίπεδο, οι οποίες Θα μπορέσουν να βοηθήσουν την Χερσόνησο να επιτύχει τη

βελτίωση της θέση της στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Στην υπό μελέτη
περίπτωση, η καινοτομία μπορεί να επιφέρε ι οικονομική ανάπτυξη, εστιάζοντας και
προωθώντας

μη

εκμεταλλεύσιμες

περιοχές

εστίασης

της

Χερσονήσου,

μετατρέποντας αυτές σταδιακά σε επικείμενη αξία για την περιοχή.

6

s F. Damanpour and W. Μ. Evan, ·' Organizational Innovation and Performance: The Problem of
Lag'", Adιιιinistrative Science Quarterly, τχ. 29.3 (Σεπτέμβριος 1984), σελ. 392-409.

Όrganizational

66

Ε.

Σαλαβού,

Δρόμοι

Εξέλιξης

στο

επιχειρηματικότητας-μετασχηματισμώv, Αθήνα

επιχειρείν.

2006.
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5.2, Τα συγ κριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών νησιών
ως πεδίο εφαρμογής καινοτό μας δρ άσης

Γεωργία: Για παράδειγμα, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που διαθέτουν τα ελληνικά
νησιά γενικά, το οποίο συνήθως μένει ανεκμετάλλευτο, είναι οι γεωργικοί πόροι.

Π ολλά νησιά έχουν διακριθεί διεθνώς (περισσότερο κατά το παρελθόν και λιγότερο
πρόσφατα) για τα μοναδ ικά γεωργικά προϊόντα τους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες
η αστικοποίηση και η αλλαγή του τρόπου ζωής των νησιωτών συνέβαλαν στη

μείωση, ακόμα και στην εγκατάλειψη τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η επιστροφή
στις γεωργικές δραστηριότητες με τα mΥγχρονα μέσα και σύμφωνα με τις

κατευθύνσεις που υπαγορεύουν η προσφορά και η ζήτηση, θα δημιουργήσει όχι
μόνο

οικονομικό

δραστηριοτήτων,

όφελος

και

δραστηριοποίηση

αλλά θα συμβάλει και στη

όλων

των

συναφών

διατήρηση της πολιτισμικής

κληρονομιάς των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η φυσική απομόνωση των νησιών από
άλλες

περ ιοχές

ευνοεί

τη

δημιουργία

μονοκαλλιεργειών

και

βιολογικών

καλλιεργειών. Ακόμα, πρέπει να επισημανθεί πως η εγκατάλειψη των γεωργικών

δραστηριοτήτων, πέρα από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που έχει, δρα
αρνητικά και στα αποθέματα των φυσικών πόρων, αφού τα πρώην καλλιεργούμενα

εδάφη, που δεν υπόκεινται πλέον σε εκμετάλλευση, διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης,
απογύμνωσης και υποβάθμισης της ποιότητας τους.
Αλιεία:

Εκτός

από

τη

γεωργία,

ένας

άλλος

τομέας

οικονομικής

δραστηριότητας, χαρακτηριστικός των νησιών είναι η αλιεία (και η σπογγαλιεία,
ιδιαίτερα για την περιοχή της Καλύμνου), δραστηριότητες που επωφελούνται τόσο
από τον θαλάσσιο πλούτο των ελληνικών θαλασσών όσο και από τη μακραίωνη
εμπειρία των νησιωτών στον κλάδο. Η υπεραλίευση, όμως, καθώς και η ρύπανση
του περ ιβάλλοντος προκαλούν σημαντική μείωση του φυσικού αποθέματος και
συνεπώς της παραγωγής, που οδηγεί σε χαμηλής ποιότητας προϊόν. Εδώ έρχονται
να βελτιώσουν την κατάσταση οι υδατοκαλλιέργειες, δραστηριότητα προσοδοφόρα
και με πολλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Πολιτιστικός πλούτος: Επίσης, η νη σιωτική Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό
τουριστικό προορισμό παγκοσμίου εμβέλειας, ο οποίος μάλιστα δεν χαρακτηρίζεται

(αν και τα τελευταία χρόνια αυτό υπερισχύει) μόνο από ήλιο και θάλασσα αλλά και
από την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά (περισσότερων από

60

3.000 ετών) των

ελληνικών νησιών, η οποία δίνει στην Ελλάδα σημαντικό ανταγωνιστικό και
αναπτυξιακό πλεονέκτημα έναντι των άλλων περιοχών, τόσο της Μεσογείου όσο
και παγκοσμίως. Η πολυετής πείρα των νησιών στον τομέα του τουρισμού και οι
υποδομές που έχουν δημιουργηθεί, μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για τη

διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, πέρα από τον ήδη κορεσμένο στις περισσότερες περιοχές μαζικό

τουρισμό 67 .
Φυσικό περιβάλλον:

Επιπλέον,

ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των

ελληνικών νησιωτικών περιοχών που μπορεί να ενδυναμώσει (αν και κάποιες φορές
την υποκινεί) την ο ικονομική

δραστηριότητα των νησιών είναι το φυσικό

περιβάλλον τους . Πέρα από την εκμετάλλευση του σαν αξιοθέατο από τους
τουρίστες το έδαφος και το υπέδαφος κάπο ιων νησιών είναι πολύ πλούσιο σε

μεταλλεύματα, ορυκτά και γεωθερμία. Χαρακτηριστικό παράδε ιγμα είναι η Μήλος
με τον οψιδιανό που παράγει, με τον οποίο από την αρχαιότητα παρήγαγαν λεπίδες.

Πάντα, βέ βαια, με τον σεβασμό που αρμόζε ι στο φυσικό περιβάλλον υπάρχουν

πολλοί τρόποι για να το εκμεταλλευθούν επιχειρηματικά οι Έλληνες νησιώτες 68 .
Τέλος,

ε ισαγωγή

στις

δ ιάφορες

επιχειρηματικές

δραστηριότητες των

νέων

τεχνολογιών και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η υλοπο ίηση από
το κράτος έργων υποδομής στους τομείς την ενέργε ιας, των μεταφορό)ν, της υγείας,
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού (πολλά από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί) θα

δώσουν νέα ώθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των νησιωτών και θα

συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων και συνεπώς κερδοφόρων δράσεων 69 .
Όλα τα παραπάνω αποτελούν καινοτόμες δράσε ις οι οποίες μπορούν να

επιφέρουν

οικονομική

ανάπτυξη

σε

οποιαδήποτε

νησιωτική

περιοχή.

Η

Χερσόνησος πλαισιώνεται από όλα τα παραπάνω οπότε ο Δήμος μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει ως άξονες καινοτομίας για να επιφέρει την ανάπτυξη στη περιοχή ,
στηριζόμενος πάντα στη δυναμική του συγκεκριμένου τόπου.
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Σ. lωαννίδης, Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών

Ερευνών, Π αγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας
68

2003, Αθήνα, 2004

Σ. Καρβούνης, Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Οικονομική, Κοινωνική, Στρατηγικtί και

Τακ:τιιαί Θεώρηση, Αθήνα - Πειραιάς,

69 1ωαννι'δη ς ο.
' π.

1995.
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5.3, Ειδ ικές προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης της περιοχή ς εστίασης
Πέρα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών νησιών,

ο

Δήμος

Χερσονήσου δ ιαθέτει επ ιπλέον και μια σειρά από τεχνικές δυνατότητες, ή καλύτερα
από τεχνικές προϋποθέσεις, οι οποίες του προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα,

προκειμένου να επιτύχει περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη 70 . Πιο συγκεκριμένα:
Ο Δήμος έχει τους πόρους να επενδύσει. Η περιοχή έχει υποστηρ ιχτεί από
κρατικές επιδοτήσεις ενώ σε γενικές γραμμές υπάρχουν αυξημένα έσοδα από τις

διάφορες δραστηριότητες του.
Τεχνολογικά η λειτουργία του βασίζεται σε εξειδικευμένα συστήματα,
συγκεκριμένα μεγάλες ξενοδοχε ιακές αλυσίδες αλλά και άλλα μεγάλες εταιρίες που

έχουν επενδύσει στη περιοχή έχουν ανεβάσει το τεχνολογικό επίπεδο.
Οι

υπηρεσίες

που

παρέχονται

είναι

υψηλού

επιπέδου,

απλά

ο

προβληματισμός εστιάζεται στο επίπεδο των εισερχόμενων τουρ ιστών.
Ο

Δήμος

παρέχει

τη

δυνατότητα

γ ια

την

ανάπτυξη

παράπλευρων

εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.

Παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, γεγονός
που

έχει

σαν

αποτέλεσμα

τη

μειωμένη

ικανότητα

τους

για

περαιτέρω

επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και την ανικανότητα τους να προσφέρουν την
εργασία τους σε νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν στους ρυθμούς της προόδου της

τεχνολογίας. Παράλληλα, όμως, υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας στους κατόχους
πτυχίων ΑΕΙ και λιγότερο στους απόφοιτους ΤΕΙ, στ ις όλο και πιο απαιτητικές
συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Τέλος, ο Δήμος διαθέτει και ένα

βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το

οποίο εστιάζεται από τη μια στη καλή διεθνή φήμη της περιοχής της Χερσονήσου
και από την άλλη στην πο ιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο, ο Δή μος

κινδυνεύει να εκμηδενίσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα λόγω του ανοίγματος
σε λαθεμένα

target group τουριστών, αλλά και λόγω της μη υποστήρ ιξης

εναλλακτικών μορφών εσόδων είτε από τη γεωργία είτε από τη πολιτισμική
κληρονομιά του τόπου κ.ά.
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ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (2000) Καταγραφή χαρακτηριστικών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α ' βαθμού.

Τεχνικό Δελτίο 11 : Αναπrοξιακή ταυτότητα και κατευθύνσεις ανάπrοξης των Ο .Τ.Α. Δήμος
ΧερσονtΊσου.
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5.4, Μεθοδολογ ία τουριστικής

ανάπτυξης

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με την ανάλυση

περ ιοχής Χερσονήσου,
εκσυγχρονισμό

του

προκειμένου να διαμορφωθεί ένα

SWOT της

μοντέλο

τουριστικού προϊόντος που παρέχει η

περιοχή

για τον
και

να

διαμορφωθεί μια δυναμική για την περαιτέρω ανάπτυξή της, είναι απαραίτητος ο

καθορισμός διορθωτικών κινήσεων στην ήδη υπάρχουσα στρατηγική 71 • Π ιο
συγκεκριμένα:

1• Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει λεπτομερής έρευνα σχετικά με τις παραμέτρους
που έφεραν την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Χερσονήσου -ποια ήταν τα

πλεονεκτήματα του νησιού τα οποία προσέλκυσαν τους τουρίστες;- αλλά και να
μελετηθούν ο ι ανάγκες που έχει σήμερα η περιοχή. Επιπλέον, να διερευνηθεί το τι

πρέπει να αλλάξει, ώστε αρχικά να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των
υπαρχόντων επισκεπτών, και στη συνέχεια να μπορέσει ο Δήμος -και κατά
συνέπε ια και η τοπ ική κοινωνία

/ οικονομία- να εστιάσουν σε νέες αγορές, σε νέες

κατηγορίες τουριστών.

2. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι του νέου πλάνου. Οι
στόχο ι εστιάζονται στην εξάλειψη των αρνητικό)ν παραγόντων και ταυτόχρονα
στην

προώθηση

των

θετικών.

Συγκεκριμένα,

ο

Δήμος

θα

μπορούσε

να

εκμεταλλευτεί από τη μια πλευρά τη διεθνή του φήμη και από την άλλη να αλλάξει

το προφίλ του, να επιδιώξει δηλαδή μέσα από συνεχ11 προβολή, να δείξει ότι έχει
αλλάξε ι η γενικότερη φ ιλοσοφία του και ότι ενδιαφέρεται για μια διαφορετική
κατηγορία τουριστών.

3. Στην τρίτη φάση θα πρέπει ο Δήμος να αναπτύξει εναλλακτικά σχέδ ια.
Συγκεκριμένα, θα μπορούσε αντί να προχωρήσει στην επιπρόσθετη ανέγερση νέων
κτισμάτων στην περιοχή του λιμανιού, να εστιάσει σε πιο ευκατάστατους

τουρίστες, μειώνοντας τον αριθμό επισκεπτών αλλά διατηρώντας την κερδοφορία
της από την αύξηση των τιμών κα ι από την πώληση ενός ποιοτ ικότερου και
ακριβότερου προϊόντος. Ο Δήμος θα μπορούσε επιπρόσθετα να εστιάσει στην

προβολή της Κνωσού και δευτερευόντως των Μαλίων, και θα μπορούσε μέσω των
σημαντικών αυτών αρχαιολογικών χώρων να προσδώσει άλλον προφίλ στη
περιοχή. Επιπλέον, ο Δήμος θα μπορούσε -αντί να δώσε ι άδειες για περισσότερα
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Τσάρτας και Κοκώσης, ό. π.
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μπαρ-

να

επενδύσει

σε

εναλλακτικές

μορφές

τουρ ισμού,

σε

χειμερινές

δραστηριότητες και γενικά σε μια προσπάθεια συνεχούς κερδοφορίας καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους (ανάλογες προσπάθειες έχουν, βέβαια, ξεκινήσει στην περιοχή).

4.

Στην τέταρτη

φάση

αναπτύσσονται συγκεκριμένες πολιτικές

και μέτρα.

Προτείνονται: α) Β ελτίωση της εικόνας του υπάρχοντος προϊόντος και εστίαση σε
νέες αγορές, β) Συνεργασίες με νέους

tour-operators,

οι οποίοι εστιάζουν σε άλλες

αγορές, γ) Επενδύσεις στη προστασία των Θαλασσών, στην απόκτηση παραπάνω
σημαιών, δ). Στη στήριξη της γεωργίας ως εναλλακτική πηγή οικονομικών πόρων,
σε περίπτωση μελλοντικής ύφεσης στο τουριστικό προϊόν, ε) Επένδυση στη
βελτίωση των συνθηκών διαμονής στο νησί, με σκοπό την αύξηση των τιμών και

την εστίαση και σε άλλες αγορές (και σε ντόπιους τουρίστες), στ) τέλος, εστίαση
στον

εναλλακτικό

τουρισμό

(γκολφ,

ορειβασία,

πολιτιστικός

τουρισμός,

θρησκευτικός τουρισμός κ. λπ.). Άλλωστε, η Κρήτη είναι ένα νησί με πλούσια
παράδοση. Ένας μεγάλος Δήμος, όπως συγκεκριμένα η Χερσόνησος, μπορεί να

εκμεταλλευτεί τη φήμη του αλλά και τη δυναμική του νησιού.
Τα Βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία συμβούλων είναι τα
ακόλουθα:

1. Εφαρμογή, η οποία θα γίνει μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με ντόπιους
επιχειρη ματίες

2. Ο Δήμος θα πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση των ντόπιων επιχειρηματιών,
ώστε να μπορέσουν να εκσυγχρονιστούν σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση των
πελατών, η διαχείριση των επιχειρήσεών τους και γενικά η νέα φιλοσοφία, που θα
πρέπει να αναπτύξει η Χερσόνησος

3. Συνεχής έλεγχος του πλάνου καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του
4. Ανάπτυξη αυστηρών νομοθετικών ρυθμίσεων, περιορισμός των παράνομων
πράξεων, συλλήψεις ταραχοποιών στοιχείων, αύξηση της αστυνόμευσης

5. Επενδύσεις σε διαφημιστικό επίπεδο για διαμόρφωση του (νέου) προφίλ της
περιοχής

Η εταιρε ία συμβούλων, την οποία ο Δήμος Χερσονήσου θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει ως ανεξάρτητο, ειδικό φορέα, θα εξασφαλίσει την πορεία προς
αυτή την κατεύθυνση. Διότι η εταιρεία θα βοηθήσει καίρια το Δήμο να αλλάξει
άμεσα το προφίλ του, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη η περιοχή τουριστικά,
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αλλά και να εκμεταλλευτεί τη φήμη της στη διεθνή αγορά, χρησιμοποιώντας μια
σειρά από δ ιαδικασίες στρατηγικού μάνατζμεντ.
Η

αξιολόγηση

των

διαδικασιών

στρατηγικού

μάνατζμεντ

χρησιμοπο ιούντα ι θα γίνει μέσα από το μοντέλο του αδάμαντα του

που

ή δη

Porter. Το

μοντέλο αυτό Θα μας επιτρέψε ι να δ ιαπιστώσουμε αν η υπάρχουσα στρατηγική

νοσεί και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτή για να βελτιωθεί, προκειμένου να γίνει πιο
αποτελεσματική, με βάση πάντα το σημε ίο στο οποίο επ ιθυμεί να φτάσει ο

Δήμος12.
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.

·· ··· ····· · ·· ··· ····· ·· ·· ···~
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...

και υποστηρικτικών
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..

~

Σχήμα 3. Το μοντέλο αδάμανrα rou Porter

[ Πηγή : Kαιvoroμίας-Management, Η Καινοrομlα και οι Βασικές rηςΈννοιες, 2007)
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Η Καινοτομία και οι βασικές της Έννοιες, 6. π.
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Η υπάρχουσα Στρατηγική: Η υπάρχουσα στρατηγική εστιάζεται μόνο στη
φήμη του νησιού και στις καλές σχέσεις με τους

tour-operators, που δίνουν χαμη λές

τιμές. Αυτή η πολιτική έχει σαν αποτέλεσμα την υψηλή εισροή τουριστών στο νησί.
Το πρόβλημα όμως είνα ι ότι ταυτόχρονα υπάρχει μειωμένη επισκεψιμότητα από

ποιοτικούς τουρίστες, οικονομικά πιο ισχυρούς. Γιατί οι τουρίστες αυτού του είδους
προτιμούν τους πιο ο ικογενειακούς προορισμούς καθώς και προορισμούς που

εστιάζουν σε πιο πολιτισμικό προφίλ. Από την άλλοι πλευρά, οι εγχώριοι τουρίστες
προτιμούν φθηνότερους προορισμούς, οι οποίοι φημίζονται περισσότερο για την
παράδοσή τους, την κουζίνα τους, την οικογενειακή ατμόσφαιρα κ.λπ. Αυτή τη

στιγμή η στρατηγική του Δήμου δεν βοηθά την περιοχή να έχει συγκεκριμένο
προφίλ, εκμεταλλευόμενη συγχρόνως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ή τέλος να
πάρει αξία και από άλλες, πιο ποιοτικές δράσεις προς τους επισκέπτες.
Εξειδικευμένες ποιοτικά εισροές: Όπως σημειώθηκε, οι εισροές από τη
στρατηγική αλλά και αντίθετα οι εισροές που στηρίζουν τη στρατηγική , βρίσκονται

σε

χαμηλά

κερδοφορία

επίπεδα.

Συγκεκριμένα,

και ανάπτυξη,

ενώ

η

υπάρχουσα

στρατηγική

δεν

φέρνει

οι υπάρχουσες εισροές δεν στηρίζουν την

υπάρχουσα στρατηγική της εταιρείας. Ο Δήμος δεν παίρνει αυτά που πρέπει από
τους λοιπούς τομείς, ενώ ο τουρισμός έχει αποδυναμωθεί. Όλα αυτά τα στοιχεία
έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτυχημένη, κατά τη δεδομένη στιγμή, πορεία της
στρατηγικής του.

Ζήτηση

-

απαιτητικοί πελάτες: Η στρατηγική του Δήμου δεν μπορεί να

ικανοποιήσει τους απαιτητικούς πελάτες. Προς το παρόν δεν υπάρχει εστίαση σε

δεδομένα όπως ο πολιτισμός, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η ανάπτυξη και
σε άλλους τομείς, που θα δώσουν ανεξαρτησία στην περιοχή από τους μεγάλους

tour operators

κ. λπ.

Παρουσία σχετιζόμενων και υποστηρικτικών βιομηχανιών: Η υπάρχουσα

στρατηγική δεν προωθεί τις επενδύσεις, δεν προσφέρει δηλαδή ευκαιρίες σε νέους
επιχειρηματίες, ντόπιους και μη. Η γενικότερη πολιτική της χώρας δεν βοηθά το
Δήμο, ενώ και ο τελευταίος δεν καλλιεργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις γ ια την
εισροή ξένων κεφαλαίων.

Συμπερασματικά, η υπάρχουσα στρατηγική νοσεί. Για να φτάσει ο Δήμος
εκεί που θέλει, θα πρέπει να εκμεταλλευτε ί τις εισροές του και να τις αποδώσει σε
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εκροές με αξία. Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστεί ένα αναλυτικό σχέδιο

δράσης, ενό) θα γίνουν προτάσεις και σε σχέση με τις δ ιαδικασίες αλλαγής.

5.5, Πολιτ ικές ανάπτυξης
Π ροκειμένου ο Δήμος Χερσονήσου να επιτύχει τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες, να προσελκύσει ποιοτικότερους τουρίστες
και με μεγαλύτερη ο ικονομική επιφάνε ια, να αναδείξει ιδιαίτερα στοιχεία της
περ ιοχής με άξονα τον πολιτισμό (αρχα ιότητα και νεώτερα χρόνια), την παράδοση

(τοπικές καλλιέργειες, τοπική κουζίνα κ. λπ.), το φυσικό περιβάλλον (παραλίες,
φυσική ομορφιά κ. λπ.), θα πρέπει να τροποποιήσει το υπάρχον πλάνο δράσης της

στρατηγικής του για την τουριστική ανάπτυξη. Το πλάνο θα βασιστεί στο μαύρο
κουτί, το οποίο θα βοηθήσει να προτείνουμε μια νέα στρατηγική αλλά και να

δείξουμε τη δ ιαδικασία εφαρμογής της. Συγκεκριμένα το μαύρο κουτί αποτελείται
από τις ακόλουθες μεταβλητές:

1. Σχεδιασμός στρατηγικής
2. Οργάνωση σε επίπεδο μάνατζμεντ, προκειμένου να δούμε το πώς ο Δήμος είναι
οργανωμένος και τι αλλαγές πρέπει να επέλθουν για να γίνε ι η εφαρμογή της νέας
στρατηγικής

3. Διοίκηση του Δήμου
4. Λήψη αποφάσεων
5. ΤελικόςΈλεγχος
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Σχήμα

4. Το μοντέλο του Μαύρου Κουnού

σύμφωνα με τους R.
[ Πηγή :

Florida, Ch. Mellander και Κ. Stolarick

lnside the Black Βοχ of Regional Development, 2007,

σελ.

13)

Με βάση τα δεδομένα του Μαύρου κουτιού 73 , όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 4,
σημειώνονται τα ακόλουθα:
Στρατηγική: Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί από την εταιρεία
συμβούλων για το Δήμο αναφέρεται σε βελτιωτικές κινήσεις της υπάρχουσας
κατάστασης. Συγκεκριμένα:

•

Εξοικονόμηση λοιπών οικονομικών πόρων από επενδύσεις στη γεωργία,

επενδύσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, την αναβάθμιση της
τεχνογνωσίας με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους αγρότες.

Αυτό θα δώσει τη λύση στην ανεργία των χειμερινών περιόδων, ενώ θα ενισχύσει
την εγχώρια οικονομία, ώστε να μπορεί να γίνει λιγότερο δ ιαλλακτικός ο Δήμος σε
σχέση με τον τουρισμό.

•

Μ είωση ρύπανσης, προκειμένου βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωση ς των

κατοίκων και τουριστών. Σκοπός του Δήμου είναι να εστιάσει στη διαφοροποίηση
σε σχέση με την ποιότητα, να συνδέσει το όνομα της Χερσονήσου με υψηλής
ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προωθηθεί και η
προστασία των θαλασσών.

Richard Florίda, Charlotta Mellander and Kevίn Stolarίck, lnside the Black Βοχ ο/ Regional
George Mason Unίversίty, Faίrfax-Yirgίnίa 2007, σελ. 1-48. Και στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση
http://creatίνeclass.com/rfcgdb/artίcles/lnsίde_the_ Β lack_ Box_ of_Regίonal
_Development.pdf, διαθέσιμη στις 02 Απριλίου 2011.
13

Deνelopmenι,
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•

Π λήρης αλλαγή του προφίλ της περιοχής με την προβολή πολιτιστικών και

περ ιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής, εστ ίαση σε ο ικογένειες και
ευρύτερα σε ποιοτικούς επισκέπτες.

•

Βελτ ίωση της υπάρχουσας κατάστασης για την προσέλκυση νέων επενδυτών.
Μ ε βάση τα παραπάνω αλλά και με σύμφωνα τη θεωρία των

Pavitt
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Tidd, Bessant και

ο Δήμος πρέπει να επενδύσει στην τεχνολογία και γενικά στη ποιότητα των

υπηρεσιών, προκειμένου να διαφοροπο ιηθεί εποικοδομητικά, επιτυγχάνοντας την
αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης και την αύξηση της κερδοφορίας της,
Υψηλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ Π ΡΟΪΟΝΤΑ

Νέες λύσεις σε υπάρχοντες

Ανάπτυξη τεχνολογίας κα ι αγοράς

τουρίστες

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

1

1

Νέα
Τεχvο-

λογία

Δ ΙΑΦΟΡΟ ΠΟΙΗΜΕΝΑ Π ΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Ι ΚΑ Π ΡΟΊΌΝΤΑ

Ανταγωνισμός σε επίπεδο

Ν έοι σύνδεσμοι υπαρχουσών

χαρα.κτηριστικών και ποιότητας

τεχνολογιών

Χαμηλή

ΧΕΡΣΟ Ν ΗΣΟΣ

1

1

ΝΕΑΑΓΟ ΡΑ

Χαμηλή

Υψηλή

Σχήμα 5. Το μοντέλο των J. Tidd και Τ. R. Bessant για την επένδυση στη νέα

τεχνολογία [ Πηγή :

Joseph Tidd, Τ. R. Bessant and Keith

Paνitt, Managing lnnoνation:

Ιntegrating Technological, Market and Organizational Change,

1997]

Joseph Tidd, Τ. R. Bessant and Keith Pavitt, Managing Innovation: Integι·ating Technologica/,
and Organi:ational Change, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, Sussex 1997. Και στο
διαδίκτυο,
στη
διεύθυνση
http://www.google.com/books?h l=el& lr=&id=G2Tn tLan6osC&oi
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Maι·ket

= fnd&pg= PR9&dq = Managing+ lnn oνation:+ lntegrating+Technological,+ Market+and+Organization

al+Change&ots=oDsY χ V 80PM&sig=89G6InhsaEEnye4nhcybkKFT 1GM #ν=onepage&q&f=false,
διαθέσιμη στις 03 Απριλίου 20 Ι 1.
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Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η στρατηγ ική της συμβουλευτικής
εταιρείας Θα εστιάσει από τη μια πλευρά στην παροχή

νέων τεχνολογικών

προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες, σε Ελλάδα και εξωτερικό, και από την άλλη σε

διαφοροποιημένες τεχνολογικές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα
(για παράδειγμα

διευκολύνσεις στις κρατήσεις ξενοδοχείων

κα ι εισιτηρ ίων,

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με επενδύσεις μέσω τεχνολογίας στη βελτίωση
των παραλίων, τη μείωση της ρύπανσης κ. λπ).
Βελτίωση

Υπηρεσιών:

Η

συγκεκρ ιμένη

στρατηγι1<11

θα

βελτ ιώσει

τ ις

υπάρχουσες υπηρεσίες, παρέχοντας τη δυνατότητα στην περιοχή να εστιάσει σε

ποιοτικότερους πελάτες, οι οποίο ι θα τη βοηθήσουν να αλλάξει το προφίλ της αλλά
κα ι να αυξήσει τη κερδοφορία της στη τουριστ ική αγορά. Τη βάση όλων των
παραπάνω αποτελεί το μάνατζ~ιεντ. Συγκεκριμένη μέχρι σήμερα η γραφειοκρατική
φιλοσοφία δεν επέτρεπε στο Δήμο να επιφέρει αλλαγές, ενώ ο φόβος του άγνωστου

τον εμπόδιζε να προχωρήσει. Ουσιαστικά, θα πρέπει να αλλάξε ι η διοικητική
φιλοσοφία του Δήμου, να εστιάσουν οι ιθύνοντες στην εκπαίδευση των κατοίκων
και τέλος να γίνουν επενδύσεις στη γενικότερη οργανωτική λειτουργία για την
καλύτερη διαχείρ ιση των διαφόρων τομέων. Το μάνατζμεντ, όπως αυτό θα ορ ιστε ί
από την εταιρεία συμβούλων, θα πρέπει να προχωρήσει στις ακόλουθες κινήσεις:

1. Να αναλυθεί η υπάρχουσα δ ιοικητική δομή και να επέλθουν διαφοροποιήσεις
σχετικές ~ιε τη λειτουργία των τμημάτων. Να χωριστε ί η δομή του Δήμου σε

υποτμήματα, με το καθένα να ασχολείται με άλλη δραστηριότητα, θα εστιάζει
δηλαδή σε μια διο ικητική περιοχή και θα αναλάβει ένα τομέα.

2. Να γίνουν εκτεταμένες έρευνες στο κο ινό, γ ια την κατανόη ση των αναγκών και
τη βελτίωση των υπηρεσιών.

3. Εστίαση στα υπάρχοντα πεδία. Ο Δήμος δεν πρέπε ι να ανοίξει και άλλα
μέτωπα, τα οποία δεν μπορε ί να παρακολουθήσε ι. Θα πρέπει να εστιάσε ι στα ήδη

υπάρχοντα τμήματα, επιδιώκοντας την απόλυτη ανάπτυξη σε αυτά, προτού
προχωρήσει και σε άλλους τομείς.

4. Μ ικρές επενδύσεις στην αρχή και σιγά- σ ιγά επέκταση.
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5.

Βελτίωση του ευρύτερου μάνατζμεντ του δημοτικού προσωπικού. Πρόσληψη

εταιρείας συμβούλων, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
του Δήμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ο συνεχής έλεγχος. Ο Δήμος θα πρέπει να
μειώσει αρχικά τις αντιδράσεις στις αλλαγές, πράγμα που θα γίνει μέσα από τον
έλεγχο του προσωπικού και την εφαρμογή του καλειδοσκοπίου της αλλαγής. Τέλος,
ο έλεγχος πρέπει να εστιάζει στις διαδικασίες αλ'λ/J. και στην αλλαγή νοοτροπίας
των πολιτών. Ο Δήμος για να πετύχει, θα πρέπει να επιφέρει ριζικές αλλαγές και

στο εσωτερικό αλ'λfJ. και στο σύνολό του.
Φυσικά, γ ια να επιτευχθούν οι δομικές αυτές αλλαγές, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι παρακάτω παράγοντες και να αξιοποιηθούν κατάλληλα, τόσο σε επίπεδο
Δήμου και στελεχών του, όσο και σε άμεση και στενή συνεργασία με την τοπική
κοινωνία και ειδ ικότερα με όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό φορείς της
περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που πρέπει να προσμετρηθούν για τις

α'λλ.αγές ε ίναι:

1. Χρόνος:

Η αλλαγή αυτή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο γ ια το σχεδιασμό

των καινοτόμων δράσεων, όσο και για το στάδιο του ελέγχου σε όλα τα επίπεδα
(δοκιμαστική περίοδος). Ακόμη, θα χρειαστεί χρόνος για να εκπαιδευτεί το

προσωπικό και οι πολίτες.

Μ ετά τη δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία

αναμένεται να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, θα
γίνει η εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα.

2.

Έκταση: Η έκταση της αλλαγής θα γίνει στο σύνολο των διαδικασιών της

περιοχής.

3. Διατήρηση: Θα πρέπει να επιχειρηθεί μια μεθοδική και λεπτομερή εξέταση των
πόρων κατηγοριοποιώντας τους σε φυσικούς, ανθρώπινους, οικονομικούς και μη

απτούς 75 .
Θα πρέπει να διατηρηθούν και για εξο ικονόμηση χρόνου:

β) Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
γ) Τα υπάρχοντα στελέχη

s Gerry Johnson, Kevan Scholes, Exploring Corporate Stι·aιegy, publίshed Prentίce Hall Europe,
London
Ι 999,
σελ.
Ι 53.
Και
στο
διαδίκτυο,
στη
διεύθυνση

1

http ://w~nv.google.corn/books?h l =el&lr=&id= 8KS4gKNgLysC&oί=fnd&pg=PT43&dq= Explorίng+

Corporate+Strategy&ots=ZDS Μ Q7gBTv&sίg=czSzJ ο UνΖΙ fRj 1FqOuDyUkKL94w#v=onepage&q&
f=false, διαθέσιμη στις 05 Απριλίου 2011.
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δ) Οι προμηθευτές

ε) Οι οικονομικές συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές, οι συνεργαζόμενες
τράπεζες

στ) Η καλή θέληση και προσπάθεια εξυπηρέτησης των τουριστών
ζ) Η υπάρχουσα τεχνογνωσία
Ωστόσο, θα πρέπει να αλλάξουν:

α) Η αδυναμία άμεσης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης όπως την αντιλαμβάνεται
ο πελάτης

β) Οι προμηθευτές που συνεργάζονται με τουρίστες μικρών ηλικιών
γ) Οι λανθασμένες αντιλήψεις σε σχέση με το πού πρέπει να εστιάσει η στρατηγική
της περιοχής

4. Διαφορετικότητα: Η αλλαγή έχει σα στόχο την μείωση της διαφορετικότητας και
την ανάπτυξη της πίστης και της αφοσίωσης σε όλα τα επίπεδα με:

α) την εκπαίδευση

β) την παροχή κινήτρων
γ) την ανάθεση ευθυνών

δ) και τον ανασχηματισμό του συστήματος ελέγχου
5. Ικανότητες: Η εμπειρία που έχει ήδη ο Δήμος, παρέχει στην εταιρεία συμβούλων
την

απαιτούμενη

ευελιξία,

γνώση

επιφέροντας τα αναμενόμενα

και

προσοχή

στη

κάθε φορά αποτελέσματα.

διαχείρ ιση

αλλαγών,

Αναλυτικότερα,

θα

αξιολογηθούν οι ικανότητες σε ατομικό, διοικητικό, οργανικό και λειτουργικό
επίπεδο. Στο τμήμα πωλήσεων, υπάρχει η απαιτούμενη ικανότητα στη διαχείριση
της αλλαγής, λόγω προηγούμενης εμπειρίας, μικρών σε βάθος αλλά σημαντικών

αλλαγών και εξαιτίας του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν θα επηρεάσει
σε μεγάλο βάθος τις λειτουργίες του τμήματος.

6. Διοικητικό επίπεδο: Τα ανώτερα στελέχη του Δήμου, λόγω του μορφωτικού
επιπέδου, των τεχνικών χαρακτηριστικών, της γνώσης και της εμπειρίας τους, είναι

ικανά στη διαχείριση και εφαρμογή του πλάνου αλλαγής.

7. Οργανωτικό επίπεδο: Ο Δήμος όπως αναφέρθηκε, διαθέτει την εμπειρία και την
ικανότητα της διαχείρισης των αλλαγών.

8. Λειτουργικό επίπεδο: Ο Δήμος μελετόΝτας το εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον,

χρειάζεται

να αναπτύξει μηχανισμούς
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και συστήματα για την

υποστήριξη της αλλαγής. Τέτοια συστήματα είναι ο μηχανισμός ελέγχου, το

σύστημα αμοιβών και το σύστημα εκπαίδευσης προς όλους τους εμπλεκόμενους
εντός αλλά και εκτός της επιχείρησης.

9. Δυναμικότητα: Η δυναμικότητα εστιάζεται στη δυναμική που πρέπει να
αποκτήσει ο Δήμος σε επίπεδο επενδύσεων για να αυξήσει τα κέρδη του 76 :

1Ο. Ετοιμότητα: Υπάρχουν δύο όψεις που αφορούν την ετοιμότητα του Δήμου. Ο
βαθμός στον οποίο το προσωπικό κατανοεί την αναγκαιότητα της αλλαγής και ο
βαθμός υποκίνησής του σε σχέση με αυτήν. Η διοίκηση και οι υπεύθυνοι τμημάτων
θα πρέπει να αντιληφθούν την ανάγκη άμεσης αλλαγής και να αναγνωρίσουν
κίνητρα για την πραγματοποίησή της.

11. Δύναμη: Η δύναμη θα προέλθει από την υποστήριξη του Κράτους και από τους
ντόπιους επενδυτές, οι οποίοι Θα έχουν όφελος από την ενδεχόμενη επίτευξης της
στρατηγικής του τόπου.

76

Julia Balogun, Veronica Hope Hailey, Gerry Johnson and Kevan Scholes, Exploring Strategic
Change, Pearson Education, Harlow, Esseχ 2008, σελ. 84. Και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://w \νw.google.com/books?h l=el& 1r=&id=xX ICuFM eYTcC&oi=fnd& pg=PR 13&dq=Exploring
+Strategic+Cl1ange&ots=BoEW quQqy8&sig=EG Hq LDtcxEw PWyd02T5fM ilc Wgw#v=onepage&q
&f==fal se, διαθέσιμη στις 05 Απριλίου 2011.
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Συμπεράσματα

-

Επίλογος

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω σελίδες, καθίσταται σαφές ότι η
περιοχή εστίασης, δηλαδή ο Δήμος Χερσονήσου Η ρακλείου, διαθέτει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα,

όλα

τα

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

και

τις

οικονομικές δυνατότητες, προκειμένου να επιτύχει την περαιτέρω τουρ ιστική του
ανάπτυξη. Πρώτα-πρώτα, πρόκειται για έναν ήδη σημαντικό τουριστικό προορ ισμό,
με ιδιαίτερα στοιχεία, με πλούσια κινητικότητα και διεθνή φήμη, έναν προορισμό
που βρίσκεται σε φάση ακμής και με έμφαση στον μαζικό τουρισμό.
Ωστόσο, ο μαζικός τουρισμός που κυριαρχεί σήμερα, αφενός δημιουργεί μια

σειρά από σημαντικά προβλήματα στην περιοχή και τους κατοίκους της ( με
αφετηρία τη μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής τους, ην μετάβαση από ένα παραγωγικό οικονομικό μοντέλο, με

έμφαση στη γεωργία, σε ένα μοντέλο τριτογενούς παραγωγής με βάση την παροχή
υπηρεσιών),

ενό)

δεν

προσφέρει

τις

αναμενό~ιενες

οικονομικές

απολαβές,

δεδομένου ότι ο προορισμός δεν προτιμάται από ποιοτικότερους και ισχυρότερους
οικονομικά επισκέπτες, που βλέπουν κριτικά τη μαζικότητα και την εστίαση στις
νεαρές ηλικίες και τη νυχτερινή διασκέδαση.
Μια ουσιαστική ανάλυση της κατάστασης, καταδεικνύει ότ ι το μοντέλο της

Χερσονήσου, παρά το ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένο μέχρι
στιγμής, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να περάσει σε φάσεις κάμψης και μαρασμού,

δεδομένου ότι στερείται μια σειρά ποιοτικών γνωρισμάτων, που θα του επιτρέψουν
να επιβιώσει μέσα στο χρόνο και να αντιμετωπίσει τον ολοένα και εντεινόμενο

διεθνή ανταγωνισμό, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες τουριστικά χώρες, όπως η
Τουρκία ή οι χώρες της Βαλκανικής. Υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται αναγκαία η
μελέτη του υπάρχοντος στρατηγικού σχεδιασμού και η ανανέωσή του, προκειμένου
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σήμερα, προλαμβάνοντας τις άσχημες
συνέπειες του αύριο.
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Για να επιβιώσει η περιοχή της Χερσονήσου ως τουριστικός προορισμός, για
να συνεχίσει η ανάπτυξη στην περιοχή δεν αρκεί μόνο ο ρηχός μαζικός τουρισμός
των καλοκαιρινών μηνών. Δεν φτάνει μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, το αλκοόλ και
οι ξέφρενοι ρυθμοί διασκέδασης. Πρέπει άμεσα και στοχευμένα, ο προορισμός (και
κατ' επέκταση ο Δήμος, οι ντόπιοι επιχειρηματίες, οι απλοί κάτοικοι) να ωριμάσει
στις απαιτήσεις του, στις επιδιώξεις του, να εστιάσει σε νέες δραστηριότητες,
ανανεώνοντας το προϊόν και αναβαθμίζοντας την ποιότητά του. 1-1 ανάδειξη του
πολιτισμικού στοιχείου, τόσο του αρχαίου όσο κα ι του λαϊκού, η προβολή της
τοπικής κουζίνας, της τοπικής κουλτούρας, του φυ σικού πλούτου της περιοχής, η
στροφή προς τη γαλήνη έναντι της δ ιασκέδαση ς θα επιφέρουν καταρχήν μια
ποιοτική αλλαγι1 στους τουρίστες. Επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό
και το ιδ ιαίτερο χρώμα του τόπου, που επιζητούν ποιοτικές, ήρεμες οικογενειακές
στιγμές και ε ίναι και εκείνοι που δ ιαθέτον μεγαλύτερη οικονομική άνεση, πρέπει να
γίνουν ο κορμός των επισκεπτών της Χ ερσονήσου.
Ταυτόχρονα, θα πρέπε ι η περιοχή να στραφεί σε εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, που ξεφεύγουν από τον περιορισμένο χρονικά μαζικό τουρισμό των

δύο-τριών καλοκαιρινών μηνών. Ο συνεδριακός τουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός
θα ενισχύσουν την απασχόληση και θα πολεμήσουν το φαινόμενο της χειμερινής
νέκρωσης της περιοχής, ενώ προς ην ίδια κατεύθυνση θα συνδράμουν και κινήσεις
ενίσχυσης της τοπικής πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, η οπο ία μπορεί να

διοχετευθεί στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Όλες αυτές οι κινήσε ις προϋποθέτουν από πλευράς Δήμου την εμπλοκή μιας

εταιρεία συμβούλων, που θα σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο στρατηγικού μάρκετινγκ
για την Χ ερσόνησο και θα το εφαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάζοντας
και τον Δήμο σε διαδικασίες αλλαγής και ανανέωσης. Πρόκειται, φυσικά, για μια

διαδικασία χρονοβόρα, δύσκολη και απαιτητική, που θα έρθει σε σύγκρουση με
πάγιες καταστάσεις και κατεστημένα, όπως ο ι σχέσεις με τους

tour operators,

τις

διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, την ίδια τη συνήθεια των
κατοίκων και την αδιαφορία τους να αλλάξουν.

Όμως, μόνο μέσα από την επίπονη και κοπιαστική αλλαγή, μέσα από την

ουσιαστική ανανέωση και μεταμόρφωση, θα μπορέσει ο Δήμος Χ ερσονήσου να

76

επιβιώσει και να αναπτυχθεί, θα μπορέσει να παραμείνει ένας από τους πιο

δημοφ ιλείς προορισμούς της Μεσογείου, διαφυλάσσοντας συνάμα τα ιδιαίτερα
τοπικά χαρακτηριστικά του, προάγοντας τον τοπικό του πολιτισμό και αγγίζοντας

ουσιαστικά τους επισκέπτες του, οι οποίοι θα φεύγουν πλουσιότεροι σε εμπειρίες,
πλουσιότεροι σε συναισθήματα και γνώσε ις, γεμάτοι από χαρά και ικανοποίηση για
το μέρος που επισκέφθηκαν, όπως πρέπει να νιώθει ο ξένος επισκέπτης, ο
τουρίστας.
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