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Γ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ί Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη δυνατότητα του Μάρκετινγκ του Τόπου να 
| αποτελέσει εργαλείο πολιτισμικής δημιουργικότητας στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Η δομή 
I της διαρθρώνεται σε τρία μέρη, όπου το καθένα οικοδομείται στις βάσεις του προηγούμενου.
! Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται τέσσερα κεφάλαια, τα οποία εκτός από το θεωρητικό τους 
! τμήμα, περιέχουν πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων που το εφάρμοσαν. Αρχικά εξετάζεται το 
ί πεδίο εφαρμογής του παραδοσιακού μάρκετινγκ και συγκρίνεται το εννοιολογικό του 
! περιεχόμενο με εκείνο του ΜΤ. Στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας ΜΤ, αναδεικνύεται η 
! πολιτισμική δημιουργικότητα, ως αντίδοτο στις αρνητικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης 
I στο περιβάλλον των πόλεων. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη των βασικών 
ί σταδίων της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΤ. Το επόμενο μέρος, είναι 
! αφιερωμένο στη βασική δομή της διαδικασίας εκπόνησης Προσχεδίου Μάρκετινγκ για το Δήμο 
ί Κύμης, εστιάζοντας στην εκτενή έρευνα πεδίου που διεξήχθη για το σκοπό αυτό. Από τα 
| συμπεράσματα που εξάγονται συντίθεται το Όραμα και αναπτύσσονται οι Βασικές Στρατηγικές 
! για την περιοχή. Η εργασία ολοκληρώνεται στο τρίτο μέρος με την εξαγωγή συμπερασμάτων 
ί για το σύνολο του πεδίου που μελετήθηκε.

I ABSTRACT
ί The present diplomatic assignement is reported in the possibility of Place Marketing of 
| constituting a tool for cultural creativity in the modem urban environment. It is structured in 
i three parts, where each one is based on the previous (precedent). In the first part four chapters 
i are included, which apart from their theoretical department, contain many case studies of where 
! the PM was applied. Initially the field of application of traditional marketing is examined and its 
i conceptual content is compared with that of PM. Then via process PM, is elected the cultural 
! creativity, as antidote in the negative effects of globalisation in the environment of cities. The 
! first part is completed with the growth of basic stages of process of Strategic Planning PM. The 
ί next part, is dedicated in the basic structure of process of development of Preliminary draft 
| Marketing for the Municipality of Kimi, focusing on the extensive research of field that was 
| carried out for this aim. By the conclusions that are exported, the Vision is composed and the 
ί Basic Strategies for the region are developed. The work is completed in the third part with the 
| export of conclusions on the total of field that was studied.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αν και η διαφοροποίηση αποτελεί ικανή στρατηγική για την επιτυχία ενός σχεδίου 

μάρκετινγκ, το εννοιολογικό της περιεχόμενο κατά τη συγγραφή αυτού του κεφαλαίου 

μετατρέπεται σε κενό γράμμα, αφού η συνείδησή μου δε θα μου επέτρεπε να μην 

ακολουθήσω το κοινό, σε αυτές τις περιπτώσεις, μονοπάτι και να μην ευχαριστήσω ένα 

σύνολο ανθρώπων που μου συμπαραστάθηκαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας.

Εκκινώντας από τον υπεύθυνο διδάσκοντα, κ Αλέξιο Δέφνερ, επίκουρο καθηγητή του 

ΠΘ, τον ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιέρωσε, τις συμβουλές του, καθώς και για 

τη συνολική αρωγή του στην ολοκλήρωση της προσπάθειας.

Ευχαριστώ επίσης τον κ. Μεταξά Θεόδωρο, λέκτορα ΠΘ για την συμβολή του στην 

κατάρτιση των ερωτηματολογίων της έρευνας πεδίου, αλλά και για τις υποδείξεις του 

στη δομή των περιεχομένων της εργασίας.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες:

στη συμφοιτήτρια και συντοπίτισσά μου Σαπουτζή Δέσποινα για το ενδιαφέρον που 

επέδειξε στην προσπάθειά μου για αναζήτηση στοιχείων.

στις κες Σκιάννη Λίανα και Τσιρμπίνη Μαρία, υπαλλήλους του Δήμου Κύμης καθώς 

και στον κ. Καράμπελα Άγγελο, υπάλληλο του EOT, για τις πληροφορίες που μου 

παραχώρησαν για την περιοχή μελέτης.

στους υπαλλήλους του γεωργικού συνεταιρισμού και του πολιτιστικού συλλόγου του 

Δήμου Κύμης για τα επίκαιρα στοιχεία που μου διέθεσαν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους κατοίκους, στους φορείς, στους επιχειρηματίες 

και στους επισκέπτες του Δήμου Κύμης που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου η οποία 

διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ Σερράο Κωνσταντίνο επίκουρο καθηγητή ΕΜΠ, 

την κα Χριστοπούλου Όλγα επίκουρη καθηγήτρια ΠΘ και τον κ Ψυχάρη Γιάννη 

επίκουρο καθηγητή ΠΘ για το ενδιαφέρον που έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τοπικές πολιτικο-οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό 

με ευρύτερα παγκόσμια φαινόμενα, έχουν μεταβάλει τα αστικά τοπία πολλών 

αμερικάνικων και ευρωπαϊκών πόλεων. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές που υφίστανται, 

έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του πάλαι ποτέ κραταιού βιομηχανικού τομέα, 

στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και πιο πρόσφατα στην ταχύρρυθμη ανάδυση του 

τομέα των αστικών εμπειριών. Η ταχύτητα όμως της αλλαγής, που δημιουργεί την 

εντύπωση ότι οι τόποι βρίσκονται σε μια μεταβατική κατάσταση, έχει επιβάλλει τη 

συνύπαρξη των παραγωγικών τομέων. Ο ανατέλλων τομέας των εμπειριών καλείται 

να συμβιώσει με το βιομηχανικό που αποσύρεται και τον τομέα των υπηρεσιών που 

προς το παρόν κυριαρχεί. Από την άλλη, οι σύγχρονοι καταναλωτές γίνονται ολοένα 

και πιο έμπειροι, ώριμοι, ανεξάρτητοι, απαιτητικοί και εξεζητημένοι, με αποτέλεσμα να 

έχουν υψηλές απαιτήσεις από τους τόπους που κατοικούν/επενδύουν/επισκέπτονται.

Ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες συνθήκες και για να αυξήσουν την επιχειρηματική 

διάσταση του τόπου τους, οι τοπικές αρχές αρκετών αμερικάνικων και ευρωπαϊκών 

πόλεων επέλεξαν να διαφοροποιήσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική, με τον 

πολιτιστικό εξευγενισμό των αστικών τους τοπίων. Τα πολιτιστικά μοντέλα «αστικής 

αναζωογόνησης» που αναπτύσσονται, συγκλίνουν προς ένα κοινό χαρακτηριστικό που 

αποτελεί τον «αιμοδότη» κάθε προσπάθειας: την εφαρμογή τους στις πόλεις, μέσω της 

εκπόνησης Σχεδίων Μάρκετινγκ.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η φιλοσοφία και το σύγχρονο 

εννοιολογικό περιεχόμενο του ΜΤ μέσα από την εφαρμογή του στα ομόχρονα 

πολιτιστικά μοντέλα που εφαρμόζονται στις πόλεις. Επιπλέον αναλύονται τα στάδια της 

διαδικασίας εκπόνησης ΣΧΜΤ, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο 

για την ανάπτυξη της βασικής δομής προσχέδιου μάρκετινγκ για την πόλη της Κύμης. Η 

καινοτομία της διπλωματικής εργασίας, εκτός από την προσπάθεια προσέγγισης των 

νεότερων εξελίξεων στο ΜΤ, έγκειται στο ότι χρησιμοποιείται εκτεταμένη έρευνα 

πεδίου ώστε να συγκεντρωθούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων με την Κύμη 

πληθυσμιακών ομάδων. Σκοπός είναι να τεθούν τα θεμέλια, πάνω στα
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οποία θα εκπονηθεί ένα ΣΧΜΤ, που θα βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία, ώστε 

να επαληθεύεται το σύγχρονο εννοιολογικό του περιεχόμενο.

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη στα οποία 

περιλαμβάνονται επιμέρους κεφάλαια, καθένα από τα οποία ολοκληρώνεται με την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το αντικείμενο που μελετήθηκε. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, επιδιώκεται η γνωριμία με το 

αντικείμενο του ΜΤ, μέσα από την εξέταση του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Εξετάζεται 

το εννοιολογικό περιεχόμενο του μάρκετινγκ και του πεδίου εφαρμογής του, καθώς και 

τα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται για το ΜΤ. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση των διαφορών μεταξύ του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ και του ΜΤ.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται το ΜΤ, ως φορέας δημιουργικότητας των πόλεων. 

Αναφέρονται τα νέα αστικά τοπία που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, καθώς και τα 

σύγχρονα πολιτιστικά μοντέλα αστικής ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται ως αντίδοτο 

στις αρνητικές της επιδράσεις. Επίσης σχολιάζονται οι σύγχρονες απαιτήσεις των 

ανθρώπων από τις πόλεις και αναλύεται η προσφορά του ΜΤ προς στην κατεύθυνση 

της ικανοποίησης τους. Η σύγχρονη φιλοσοφία του ΣΧΜΤ και η παραποίηση του 

εννοιολογικού του περιεχομένου στην πράξη, αποτελεί επίσης περιεχόμενο του 

κεφαλαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα στάδια της διαδικασίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΤ. Παράλληλα με τη θεωρητική ανάλυση των σταδίων του 

ΣΧΜΤ, μελετάται η περίπτωση της πόλης Γουίλιαμσπορτ (Williamsport), που 

εφάρμοσε το θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου ΣΧΜΤ, όπως αναφέρεται εντός του 

κειμένου.

Γενικότερα, το θεωρητικό τμήμα του κείμενου, του δευτέρου και τρίτου κεφαλαίου, 

εμπλουτίζεται από πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων αναζωογόνησης τόπων μέσω της 

χρήσης ΣΧΜΤ, που διευκολύνουν τη διαδικασία ανάγνωσής τους.

Το δεύτερο μέρος, αποτελείται από τρία κεφάλαια, τα οποία εστιάζουν στην 

παρουσίαση της διαδικασίας εκπόνησης ενός προσχεδίου μάρκετινγκ για το Δήμο 

Κύμης. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Κύμης, που παρουσιάζεται με τη μορφή της 

ανάλυσης SWOT (και αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας). Στο δεύτερο κεφάλαιο
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παρατίθενται και αναλύονται οι απόψεις κατοίκων, επιχειρηματιών, φορέων και 

επισκεπτών του Δήμου Κύμης, πάνω σε ένα σύνολο ζητημάτων που τους τέθηκαν στην 

έρευνα πεδίου που διεξήχθη στα πλαίσια της εργασίας. Έχοντας υπ’ όψιν το 

συσσωρευμένο σώμα των αναλύσεων που προηγήθηκε, στο επόμενο κεφάλαιο της 

εργασίας διατυπώνεται το όραμα για το Δήμο και χαράσσονται οι απαιτούμενες 

στρατηγικές για την υλοποίησή του. Η εργασία ολοκληρώνεται στο τρίτο μέρος, με την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του πεδίου που μελετήθηκε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά εξετάζεται η εξέλιξη του εννοιολογικού περιεχομένου του 
παραδοσιακού μάρκετινγκ και του πεδίου εφαρμογής του, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στη 
φιλοσοφία και το αντικείμενο του ΜΤ, που μελετάται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Παράλληλα 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες εφαρμογής του παραδοσιακού μάρκετινγκ και του 
ΜΤ. Σκοπός είναι, μέσα από τη μελέτη της εξέλιξης των δύο διαδικασιών, να εντοπισθούν οι 
διαφορές τους στα διάφορα στάδια που περιλαμβάνονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
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1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1.1.1 ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

Είναι γεγονός ότι από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι και σήμερα, τόσο το 

εννοιολογικό περιεχόμενο του μάρκετινγκ, όσο και το πεδίο εφαρμογής του έχουν 

διευρυνθεί, ώστε εκτός από την επιχείρηση, με τη στενή έννοια του όρου, να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό (Ηγουμενάκης και 

Ηγουμενάκης, 2004: 19). Όχι μόνο από μεμονωμένα άτομα, που επιθυμούν να 

μεταβιβάσουν την κυριότητα ενός υλικού ή άυλου προϊόντος σε τρίτους, αλλά και από 

τις διοικήσεις γεωγραφικών περιοχών που επιδιώκουν να προωθήσουν τον τόπο τους. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το μάρκετινγκ αντιμετωπίζεται ως μια ευρύτερη 

επιχειρηματική φιλοσοφία. Πρόκειται δηλαδή για έναν ευρύτερο διοικητικό 

προσανατολισμό που αναγνωρίζει ότι η επιτυχία ενός οργανισμού, εξαρτάται από τον 

προσδιορισμό και την αναγνώριση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και 

απαιτήσεων των υποψήφιων πελατών του (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 50). Στοχεύει στην 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν καλύτερα τη διαμορφωθείσα 

ζήτηση από τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες των ανταγωνιστών (Ηγουμενάκης και 

Ηγουμενάκης, 2004: 21-2). Αφορά την πρόβλεψη της ζήτησης, την αναγνώρισή της και 

τελικά την ικανοποίησή της. Τι μπορεί να πουληθεί, σε ποιον, πότε, που και σε ποιες 

ποσότητες με τελικό σκοπό την αποκόμιση κέρδους (Holloway and Robinson, 2003: 

17). Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η σημασία του κέρδους, το οποίο μπορεί να είναι 

οικονομικό, υλικό ή και ιδεολογικό (Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004: 22).

Ο αριθμός των ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το μάρκετινγκ ποικίλει 

σημαντικά, ανάλογα με το ερευνητικό πρίσμα μέσα από το οποίο μελετάται το 

φαινόμενο κάθε φορά Από τους πιο αντιπροσωπευτικούς είναι αυτός που δίνει το 

Chartered Institute of Marketing, σύμφωνα με το οποίο, το μάρκετινγκ είναι μια αέναη 

διαδοχική διοικητική λειτουργία (Morrison, 2001: 16), η οποία οργανώνει και

1. ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ TOY ΤΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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κατευθύνει όλες εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμπλέκονται στην 

αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη και στη μετατροπή της αγοραστικής του δύναμης 

σε αποτελεσματική ζήτηση για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος του κέρδους ή άλλων αντικειμενικών στόχων από την εταιρεία ή 

άλλον οργανισμό (Holloway and Robinson, 2003: 17). Ουσιαστικά το μάρκετινγκ 

αποτελεί τρόπο σκέψης, που προσαρμόζεται στις κοινωνικές ανάγκες και επιθυμίες 

κάθε εποχής, με άμεσο σκοπό τη μεταβίβαση άυλων ή μη προϊόντων και απώτερο 

σκοπό την αποκόμιση κάποιας μορφής κέρδους (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 50).

1.1.2 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης έως σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν 

μεταβάλει τον προσανατολισμό τους αναφορικά με το μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, η μεταβολή των κοινωνικών αξιών 

αποτελούν καταληκτικούς παράγοντες που συνέβαλλαν (και συμβάλλουν) στην αλλαγή 

του επιχειρησιακού τους προφίλ (Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004: 22).

Η περίοδος προσανατολισμού προς την παραγωγή αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο 

στην εξέλιξη της μορφής του μάρκετινγκ. Κατά την περίοδο αυτή, η ζήτηση 

ξεπερνούσε την προσφορά (Morrison, 2001: 17). Οτιδήποτε προϊόν και αν παραγόταν 

μπορούσε να πωληθεί χωρίς προσπάθεια. Οι επιχειρηματίες παρήγαγαν προϊόντα 

δίνοντας έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες κατασκευής τους, στην τεχνολογική 

βελτίωσή τους και στις προσωπικές επιθυμίες τους αδιαφορώντας για τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες των πελατών τους (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 48).

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός που ακολούθησαν τις 

επόμενες δεκαετίες, άλλαξαν τη μορφή του μάρκετινγκ. Πλέον η ζήτηση μπορούσε να 

καλυφθεί από τα προϊόντα που είχαν κατακλύσει την αγορά, οπότε δόθηκε έμφαση 

στην μεγιστοποίηση των πωλήσεων1 (Morrison, 2001: 17). Οι ανάγκες και οι επιθυμίες 

των καταναλωτών εξακολουθούσαν να παραγκωνίζονταν από τους επιχειρηματίες,

1 Η περίοδος προσανατολισμού στις πωλήσεις, κατά τον Morrison, ολοκληρώθηκε τη δεκαετία 
του 1950 (Morrison, 2001: 17). Οι Davidson και Rogers ισχυρίζονται ότι η περίοδος αυτή 
διήρκησε μέχρι τις αρχές του 1990 (Davidson και Rogers, 2006: 18).
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άρχισε όμως να ανατέλει ο τομέας της διαφήμισης (Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 

2004: 31).

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις διαδέχονταν αδιάκοπα η μία την άλλη και ο 

ανταγωνισμός γίνονταν ολοένα και εντονότερος, η προσφορά των προϊόντων 

υπερκάλυπτε τη ζήτηση. Οι πελάτες είχαν περισσότερες επιλογές από ποτέ, οπότε 

μπορούσαν να καταναλώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Επακόλουθο ήταν η 

συνειδητοποίηση από τους επιχειρηματίες ότι μονόδρομος για τις πωλήσεις είναι πλέον 

η προσαρμογή της παραγωγής στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Η 

περίοδος προσανατολισμού προς το μάρκετινγκ βρισκόταν προ των πυλών 

(Μπενετάτος κ.ά., 2004: 48). Αρχικά μετονομάστηκαν τα τμήματα πωλήσεων σε 

τμήματα μάρκετινγκ, τα οποία είχαν αποκλειστικά την ευθύνη για την εξυπηρέτηση 

των πελατών (Morrison, 2001: 18).

Από τη δεκαετία του 1960 όμως, σημειώθηκε μια αλλαγή στάσης στο χώρο των 

επιχειρήσεων. Η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών τέθηκε σε 

πρώτη προτεραιότητα από το σύνολο των τμημάτων της επιχείρησης (Davidson και 

Rogers, 2006: 18). Η επιβίωση της εταιρίας βασίζεται στην εκπλήρωση των αναγκών 

του πελάτη όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα (Ηγουμενάκης και 

Ηγουμενάκης, 2004: 31 Morrison, 2001: 18-9).

Η τέταρτη και τελευταία εξελικτική περίοδος του μάρκετινγκ που διαρκεί μέχρι 

σήμερα, χαρακτηρίζεται από τον κοινωνικό του προσανατολισμό (Davidson και Rogers, 

2006: 19), που οδηγεί στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων2. Η στροφή των 

ανθρώπων σε νέες αξίες που εκδηλώνεται με την αναζήτηση της ποιότητας ζωής μέσα 

από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οδηγεί και τις επιχειρήσεις στην 

παραγωγή «βιώσιμων προϊόντων» (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 98). Αναγνωρίζοντας αυτή

2Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ως μία ιδέα σύμφωνα με 
την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν εθελοντικά, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες 
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
(http://ec.europa.eu/enterprise).
Από την έννοια της ΕΚΕ, προέκυψε μια καινοτόμα συνιστώσα της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, 
το Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Social Marketing), το οποίο θα μπορούσε να οριστεί ως η χρήση 
μεθόδων και τεχνικών του εμπορικού μάρκετινγκ για τη μελέτη και την εφαρμογή 
προγραμμάτων σχεδιασμένων για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα κοινωνικά οφέλη 
(Μαλλιαρού, 2003 Μπενετάτος κ.ά., 2004: 98).
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τη μεταβολή αξιών, ο Kotler κάνει λόγο για την ανάγκη ύπαρξης μιας ανθρωπιστικής 

φιλοσοφίας στον τομέα του μάρκετινγκ, η οποία θεωρεί ότι καθήκον του οργανισμού ή 

της επιχείρησης είναι ο προσδιορισμός των αναγκών και των συμφερόντων των αγορών 

στόχων με σκοπό την ικανοποίησή τους περισσότερο αποτελεσματικά από τους 

ανταγωνιστές, με τέτοιο τρόπο που να βελτιώνει την ευημερία τόσο των καταναλωτών, 

όσο και της ευρύτερης κοινωνίας (Kotler, 1993: 27-8). Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια το περιβαλλοντικό προφίλ μια επιχείρησης τείνει να αποτελέσει και 

το συγκριτικό της πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό (Μπεριάτου κ.ά., 2005: 16-

7)·

1.2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

'Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα νέα δεδομένα που επιφέρουν οι αλλαγές των 

εποχών στις ανθρώπινες κοινωνίες, αναπόφευκτα παρέσυραν την έννοια και το πεδίο 

εφαρμογής του μάρκετινγκ, επεκτείνοντάς τα, ώστε εκτός από τις επιχειρήσεις, να 

περιλαμβάνονται και μεγαλύτερης κλίμακας οργανισμοί ή οργανωμένες κοινωνικές 

ομάδες. Το Μάρκετινγκ του Τόπου (Place Marketing), με τη σημερινή του μορφή, είναι 

μια καινοτόμος διάσταση του μάρκετινγκ, που πλέον φαίνεται να αποτελεί τον 

«αιμοδότη» ενός τόπου για την επιβίωσή του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

(Davidson και Rogers, 2006: 19).

Με τον όρο ΜΤ, εννοείται η συνεχής διαδοχική διαδικασία σχεδιασμού ενός τόπου, 

μέσω της οποίας η διοίκηση του, ερευνά, αναπτύσσει, ελέγχει και αξιολογεί 

δραστηριότητες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των αγορών 

στόχων του (Μεταξάς, 2001: 37 Morrison, 2001: 16). Θεωρείται αποτελεσματικό όταν 

όλες οι εμπλεκόμενες πληθυσμιακές ομάδες με την περιοχή3 είναι ικανοποιημένες από 

την ποιότητα ζωής που τους παρέχεται εκεί (Kotler κ.ά., 1993: 125).

3 Η αναφορά γίνεται για τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, τους φορείς και τους 
τουρίστες/επισκέπτες (Kotler κ.ά., 1993: 125).
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Πιο πρόσφατος είναι ορισμός που δίνει για το μάρκετινγκ μία από τις μεγαλύτερες 

πηγές πληροφοριών στο χώρο του μάρκετινγκ, η American Marketing Association4, ο 

οποίος προσαρμοζόμενος στο ΜΤ μπορεί να αναφερθεί ως εξής:

Το ΜΤ είναι μια οργανωτική λειτουργία και ένα σύνολο διαδικασιών για την 

αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών της στοχευόμενης αγοράς 

και για τη διαχείριση της σχέσης του τόπου με τη στοχευόμενη αγορά, με τέτοιο τρόπο, 

ούτως ώστε να δημιουργηθεί κέρδος που να ικανοποιεί όλες τις σχετιζόμενες με τον 

τόπο πληθυσμιακές ομάδες (http://www.marketingpower.com/).

Εκτός από την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών όσων σχετίζονται με τον 

τόπο, που αποτελεί τη λυδία λίθο στη σύγχρονη φιλοσοφία του μάρκετινγκ, το 

καινοτόμο στοιχείο που εμφανίζεται αφορά τη διαχείριση της σχέσης του τόπου με τη 

στοχευόμενη αγορά με σκοπό το μακροχρόνιο κέρδος. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που η αγορά είναι οι τουρίστες, το ΣΧΜΤ θα μπορεί να θεωρηθεί 

επιτυχημένο, εάν αυτοί επαναλάβουν την επίσκεψη.

Σκοπός της διαδικασίας του ΜΤ και παράλληλα πρόκληση για μια περιοχή είναι η 

ενίσχυση της ικανότητάς της να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς επωφελούμενη των ευκαιριών που παρουσιάζονται, ώστε να 

διατηρεί τη ζωτικότητά της (Kotler, 1993: 17-8).

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το προϊόν που επιδιώκεται «να πουληθεί» είναι ο 

τόπος. Οι υποψήφιοι «αγοραστές» είναι όσοι συνδέονται άμεσα με αυτόν, δηλαδή οι 

κάτοικοί του, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες αλλά και όσοι θα μπορούσαν να 

συνδεθούν, δηλαδή οι υποψήφιοι επισκέπτες, επενδυτές, ακόμα και κάτοικοι (Kotler, 

1993: 18).

Αν και οι ορισμοί που προηγήθηκαν όρισαν ως «αγοραστές του τόπου» ένα σύνολο 

πληθυσμιακών ομάδων, δε θα πρέπει να λησμονηθεί ότι πρωταρχική αποστολή της 

πόλης είναι η πρόβλεψη και η ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της 

(Αραβαντινός, 1997: 30-1). Ένα σχέδιο μάρκετινγκ που επιθυμεί να αναζωογονήσει

4 Αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το μάρκετινγκ είχε εξελιχθεί, η ΑΜΑ, το 2004, 
ανήγγειλε έναν νέο ορισμό του μάρκετινγκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά 
που η ΑΜΑ επανακαθόριζε τον ορισμό του μάρκετινγκ από το 1935.
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μια περιοχή αναπτύσσοντάς την για παράδειγμα ως τόπο προορισμού τουριστών, 

εξετάζει πρωτίστως εάν οι αλλαγές που θα προκύψουν, πρόκειται να βελτιώσουν το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Επομένως το ΜΤ, αποσκοπεί στην ικανοποίηση 

των προσδοκιών των επισκεπτών και των επενδυτών από την περιοχή, έχοντας όμως 

ως σημείο αναφοράς τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της (Kolb, 

2006: 2-3).

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί, είναι η παραπλάνηση 

που υφίσταται όταν ταυτίζεται η πώληση με το μάρκετινγκ. Είναι γεγονός ότι η δεύτερη 

συναντάται υπερτιμημένη αρκετές φορές, αφού η σημασία της συγχέεται με εκείνη του 

μάρκετινγκ (Μεταξάς, 2001: 38). Η ταύτιση των δύο όρων ίσχυε σε παλαιότερες 

εποχές, αλλά πλέον οι σύγχρονοι ορισμοί τους δίνουν διαφορετικές ταυτότητες 

(Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004: 23-4).

Αν και η πώληση αποτελεί σημαντικό τμήμα της προώθησης ενός τόπου, δε θα υπάρξει 

κανένα μακροπρόθεσμο κέρδος γι’ αυτόν, αν εστιάζει μόνο στο να πείθει να τον 

επισκεφτούν χωρίς πρώτα να γνωρίζει τι προσφέρει ο ίδιος και τι εμπειρίες επιθυμούν 

οι επισκέπτες να αποκομίσουν από την επίσκεψή τους. Ακόμα και αν ένας τόπος 

χρησιμοποιήσει τεχνικές πωλήσεων υψηλού επιπέδου για να προσελκύσει το κοινό, 

παρουσιάζοντάς τον ως μια ειδυλλιακή μορφή προορισμού που ανταποκρίνεται στις 

επιθυμίες του κοινού, αλλά όχι στην πραγματική του εικόνα, αυτό θα αποτελούσε 

μυωπική στρατηγική, αφού οι παραπλανημένοι επισκέπτες δεν θα επαναλάμβαναν την 

επίσκεψη (Kolb, 2006: 2).

Αναμφίβολα λοιπόν, θα πρέπει να παρουσιάζεται μια ρεαλιστική εικόνα τόπου, στους 

υποψήφιους επισκέπτες, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, ώστε οι 

εμπειρίες που θα αποκομίσουν από την επίσκεψή τους να αποτελόσουν το εφαλτήριο 

για να την επαναλάβουν και να τη διαφημίσουν. Αντίστοιχη τακτική φυσικά, θα πρέπει 

να ακολουθείται στην προσπάθεια προσέλκυσης και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων με 

τον τόπο πληθυσμιακών ομάδων.

-20-





Γεώργιος Τραχανιάρης ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗ Δ ΙΕΡΕ ΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔ ΟΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1.2.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ενώ η παραδοσιακή διαδικασία μάρκετινγκ και η διαδικασία ΜΤ μπορεί να φαίνονται 

παρόμοιες, διακρίνονται από ορισμένες κρίσιμες διαφορές. Στο κείμενο που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες εφαρμογής του παραδοσιακού μάρκετινγκ 

και του ΜΤ. Σκοπός είναι, μέσα από τη μελέτη της εξέλιξης των δύο διαδικασιών, να 

εντοπισθούν οι διαφορές τους στα διάφορα στάδια που περιλαμβάνονται μέχρι την 

ολοκλήρωσή τους.

Εκκινώντας από το αντικείμενο μελέτης τους, παρατηρείται ότι το παραδοσιακό 

μάρκετινγκ συνήθως αναφέρεται σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να είναι ένα φυσικό 

αγαθό (κάτι απτό), μια υπηρεσία ή μια ιδέα. Το ΜΤ είναι μοναδικό, επειδή το προϊόν 

είναι ο τόπος που αποτελείται από φυσικά αγαθά, υπηρεσίες και ιδέες, που ο 

συνδυασμός τους παρέχει την εμπειρία της επίσκεψης (Kolb, 2006: 10).

Η έναρξη της διαδικασίας του παραδοσιακού σχεδιασμού μάρκετινγκ γίνεται με την 

εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος-έρευνα αγοράς-προκειμένου να διερευνηθεί 

εάν κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη 

μια διαθέσιμης καταναλωτικής αγοράς για το υποψήφιο προϊόν (Ηγουμενάκης και 

Ηγουμενάκης, 2004: 37). Εάν αυτή βρεθεί, το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστεί μια 

ομάδα ανθρώπων που θα το καταναλώσει (Berry και Wilson, 2000: 75). Μετά από την 

ανάλυση των αναγκών και των επιθυμιών της αγοράς ακολουθεί το στάδιο της 

ανάπτυξης του προϊόντος, που θα παράσχει τα οφέλη που επιδιώκονται στη 

συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών. Κατόπιν το προϊόν διατιμάται κατάλληλα, ανάλογα 

με το εισοδηματικό επίπεδο του καταναλωτικού τμήματος. Ένα σχέδιο διανομής 

αναπτύσσεται στη συνέχεια για να εξασφαλίσει ότι το προϊόν τοποθετείται στις 

καταλληλότερες θέσεις για τον καταναλωτή (Berry και Wilson, 2000: 99 Kolb, 2006: 

11). Έπειτα, ένα σχέδιο προώθησης δημιουργείται που απαρτίζεται από τα συστατικά 

των δημόσιων σχέσεων, την προσωπική πώληση, το άμεσο μάρκετινγκ και τα κίνητρα 

πωλήσεων με σκοπό να κοινοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οφέλη του 

προϊόντος στην αγορά. Τελικά τα αποτελέσματα της προσπάθειας μάρκετινγκ 

αναλύονται και αξιολογούνται (Berry και Wilson, 2000: 157, 165).
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Η διαδικασία εκπόνησης ενός ΣΧΜΤ5 αρχίζει επίσης με την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Επειδή όμως η επιθυμία των ανθρώπων να ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη 

είναι διαπιστωμένο στοιχείο, δίνεται λιγότερη έμφαση στην ανάλυση για το εάν 

υπάρχει μια πιθανή καταναλωτική αγορά. Είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι ακόμα και αν 

εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή στον αριθμό των 

ανθρώπων που ταξιδεύουν στους επιλεγόμενους προορισμούς6, θα υπάρχει πάντα ένα 

τμήμα του κοινού διαθέσιμο για να τους επισκεφτεί (Kolb, 2006: 10-2).

Αν και η παραπάνω διαφορά που αναφέρθηκε ήταν μικρής ουσιαστικά σημασίας, 

υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας μάρκετινγκ. Στο 

ΜΤ, η ανάλυση του προϊόντος τόπος είναι κρίσιμης σπουδαιότητας. Ενώ μια 

επιχείρηση μπορεί να έχει την επιλογή να αναπτύξει ένα απολύτως νέο προϊόν 

εστιάζοντας στις ανάγκες και τις επιθυμίες των υποψήφιων καταναλωτών, δεν ισχύει 

το ίδιο και για τους τόπους όπου το προϊόν υπάρχει ήδη (Kolb, 2006: 11-2). 

Εντούτοις, ο τόπος ως προϊόν μπορεί να αναπτυχθεί κατάλληλα για να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες των τουριστών. Για να γίνει αυτό απαιτείται μια λεπτομερής και 

αντικειμενική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του, δηλαδή μια μελέτη των 

δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών, και των κινδύνων που τον 

απειλούν (SWOT ανάλυση) (Holloway and Robinson, 2003: 38-40).

Μετά την παραπάνω διαδικασία, επιλέγεται μία ή περισσότερες ομάδες ατόμων ως 

πιθανότεροι επισκέπτες του τόπου. Το ΜΤ αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση επειδή το 

μεγαλύτερο τμήμα αυτού που ένας τόπος πρέπει να προσφέρει αποτελείται από άϋλα 

συστατικά (αίσθηση της ιστορίας, του μύθου, της αρχιτεκτονικής, κ.ά.) που 

διαμορφώνουν την εμπειρία της επίσκεψης (Μπαρμπούτης, 2006). Για να τα βιώσει 

όμως κάποιος, θα πρέπει πρώτα να τα αγοράσει πηγαίνοντας στο «εργοστάσιο 

παραγωγής τους», δηλαδή στον τόπο ή να εμπιστευτεί τις αναμνήσεις κάποιου που 

έζησε την εμπειρία από κοντά (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 52). Επιπλέον οι 

περισσότερες από τις υπηρεσίες που παράγονται εξαιτίας της μη απτής φύσης τους, 

πρέπει να καταναλωθούν συγκεκριμένη χρονική στιγμή και συνήθως τη στιγμή που

5 Τα στάδια της διαδικασίας του ΣΧΜΤ παρουσιάζονται αναλυτικά στο μέρος I, κεφάλαιο 3.
6 Ο φόβος ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων για παράδειγμα, είναι καθοριστικός 
παράγοντας αλλαγής της μορφής του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη (Κτένας, 2005: D08).
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παράγονται (Ηγουμενάκης κ.ά., 1999: 138). Για παράδειγμα υπάρχει μία μόνο 

ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιος μια συγκεκριμένη εκδήλωση που συμβαίνει 

σε ορισμένο τόπο μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Δεν υπάρχουν αποθήκες για 

βιώματα εμπειριών (Morrison, 2001: 53). Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο 

κόστος βίωσης της εμπειρίας το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς αφού η 

μεταβλητότητα των υπηρεσιών αποτρέπει κάτι τέτοιο (Morrison, 2001: 54).

Αντίθετα με τα παραπάνω, στο παραδοσιακό μάρκετινγκ (η αναφορά γίνεται για την 

εφαρμογή του στα υλικά αγαθά), συνήθως υπάρχει η δυνατότητα να επιστρατεύσει τις 

αισθήσεις του ο ενδιαφερόμενος για να δοκιμάσει το προϊόν προτού το αγοράσει (Kolb, 

2006: 11-2). Επιπλέον δεν απαιτείται να γίνει η κατανάλωση του προϊόντος στο χώρο 

παραγωγής του και συνήθως δεν υπάρχει ουσιαστική φθορά αν δε γίνει άμεση χρήση 

του. Όσον αφορά το κόστος αυτό συνήθως μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς για τα 

περισσότερα βιομηχανικά αγαθά (Morrison, 2001: 50-4).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στη συσκευασία και στη δημιουργία του 

εμπορικού σήματος για το προϊόν τόπος, που αποτελούν συνήθως μόνο ένα μέρος της 

διαδικασίας προώθησης, δίνεται πρόσθετη έμφαση στο ΜΤ. Η συσκευασία 

περιλαμβάνει ένα συνδυασμό εκείνων των δομικών συστατικών του τόπου7, που θα 

προσέλκυαν το περισσότερο ενδιαφέρον του κοινού, μαζί με άλλες υπηρεσίες 

τουρισμού. Το εμπορικό σήμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός λογότυπου που 

επιδιώκει να τοποθετήσει την εικόνα του τόπου στην αντίληψη του πιθανού 

επισκέπτη, μαζί με τα οφέλη που μια πιθανή επίσκεψη θα του παράσχει (Kolb, 2006: 

12-4). Η συνέχεια της διαδικασίας είναι παρόμοια με εκείνη του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ. Ποιο συγκεκριμένα, ένα σχέδιο προώθησης δημιουργείται 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων, κινήτρων πωλήσεων, 

και άμεσου μάρκετινγκ. Τέλος, αφότου έχει εφαρμοστεί η στρατηγική τουρισμού, μια 

ανάλυση των αποτελεσμάτων αναλαμβάνεται για να αξιολογήσει εάν το σχέδιο είναι 

επιτυχές ή εάν οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν (Berry και Wilson, 2000: 157, 165).

7 Σχετικά με την ανάλυση του προϊόντος τόπος βλέπε μέρος I, υπο-ενότητα: 3.2.2
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Πίνακας I. 1 Σύγκριση των διαδικασιών Παραδοσιακού Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ του 
Τόπου

Διαδικασία Παραδοσιακού Μάρκετινγκ Διαδικασία Μάρκετινγκ του Τόπου

■ Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
■ Επιλογή συγκεκριμένου καταναλωτικού 

κοινού
■ Ανάπτυξη προϊόντος
■ Απόφαση για την τιμή και τη διανομή
■ Σχεδιασμός μίγματος προώθησης
■ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

■ Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
■ Ανάλυση προϊόντος
■ Επιλογή συγκεκριμένου καταναλωτικού 

κοινού
■ Πακετάρισμα και δημιουργία εμπορικού 

σήματος προϊόντος
■ Προώθηση προϊόντος
■ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας I. 2 Διαφορές του προϊόντος τόπος από ένα βιομηχανικό προϊόν

Τόπος Βιομηχανικό Προϊόν

Βίωση εμπειρίας Αγορά υλικού αγαθού
Αδυναμία τυποποίησης της εμπειρίας Τυποποιημένο προϊόν
Παραγωγή και κατανάλωση στο χώρο Παραγωγή και κατανάλωση σε διαφορετικά
παραγωγής σημεία
Μεταβαλλόμενο κόστος Σταθερό κόστος
Αδυναμία δοκιμής πριν την αγορά Δυνατότητα δοκιμής πριν την αγορά
Αδυναμία επιστροφής του Δυνατότητα επιστροφής του
Απαιτείται η άμεση χρήση του Δυνατότητα αποθήκευσης και μελλοντικής 

κατανάλωσης
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

1.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων ή οργανισμών, πρωτογενούς, δευτερογενούς ή 

τριτογενούς τομέα, προσπαθούν να πετύχουν τον κοινό σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν 

και υπάρχουν. Ο σκοπός δεν είναι άλλος από την αποκόμιση κέρδους, μέσω της 

διάθεσης ενός μίγματος υλικών αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. Ένα αμέτρητο 

πλήθος παραγόντων συμβάλλει στην επιτυχημένη λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας 

επιχείρησης. Πέρα όμως από αυτούς τους επιμέρους παράγοντες, που είναι μοναδικοί 

για κάθε επιχείρηση/οργανισμό, η επιτυχία τους κρίνεται από ένα κοινό 

χαρακτηριστικό: είναι σε μεγάλο βαθμό αφοσιωμένες/οι στον πελάτη και

στηριγμένες/οι στην επιχειρηματική φιλοσοφία και λειτουργία του μάρκετινγκ. Δίνουν 

δηλαδή ιδιαίτερο βάρος στη σωστή κατανόηση, εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των 

αναγκών και επιθυμιών των πελατών τους.

Εκτός από τις επιχειρήσεις, τις τελευταίες δεκαετίες και οι τόποι έχουν μπει δυναμικά 

και με κερδοφόρες διαθέσεις, στο χώρο της προσέλκυσης «αγοραστών», ασπαζόμενοι 

τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ. Ό όρος της κερδοφόρας διάθεσης δεν υποδηλώνει υλικό 

κέρδος. Ουσιαστικά αναφέρεται στην αναζωογόνηση του τόπου μέσω της προσέλκυσης 

συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που μπορεί να είναι τουρίστες/επισκέπτες, 

επενδυτές, ακόμα κάτοικοι.

Η διαδικασία ΜΤ έχει αρκετές διαφορές με εκείνη του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Το 

ΜΤ είναι μοναδικό, επειδή το προϊόν είναι ο τόπος που αποτελείται από φυσικά αγαθά, 

υπηρεσίες και ιδέες, που ο συνδυασμός τους, παρέχει την εμπειρία της
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κατοίκησης/επενδυτικής δραστηριότητας/επίσκεψης. Για την απόκτηση των οφελών 

από το προϊόν τόπος, απαιτείται η επίσκεψη στο χώρο παραγωγής του τη στιγμή που 

παράγεται. Κάθε στιγμή είναι μοναδική και αναντικατάστατη, αφού δεν υπάρχουν 

«αποθήκες για βιώματα εμπειριών». Αυτές δε οι διαφορές, δημιουργούν την ανάγκη 

προσαρμογής των σταδίων της παραδοσιακής διαδικασίας μάρκετινγκ στις νέες 

συνθήκες ΜΤ, εκκινώντας από την ανάλυση του προϊόντος τόπος και καταλήγοντας 

στην επικοινωνιακή διαδικασία για την προώθησή του.

Η διαδικασία του μάρκετινγκ ζυμώνεται μέσα από τις εξελίξεις των εποχών. Από την 

προσέγγιση της παραγωγής που έδινε βαρύτητα στην εξασφάλιση αποθέματος 

προϊόντων «χειραγωγώντας» τις επιθυμίες των καταναλωτών, μέχρι την κοινωνική 

προσέγγιση που «επιβάλλει» την ευημερία του κοινωνικού συνόλου, η διαδικασία 

μάρκετινγκ πέρασε μέσα από διάφορα στάδια που αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις της 

κάθε εποχής.

Αντίστοιχα και το ΜΤ δεν είναι κάτι στατικό. Είναι μια αέναη διαδικασία που 

προσαρμόζεται στις επιταγές του περιβάλλοντος, σταδιακά ωριμάζει και γίνεται 

περισσότερο απαιτητικό. Η σύλληψη της έννοιας του ΜΤ ως διαδικασία που δίνει 

έμφαση στην ευημερία όλων των πληθυσμιακών ομάδων που σχετίζονται με τον τόπο 

μέσω της ικανοποίησης των αναγκών τους, διατηρείται και σήμερα. Μόνο που πλέον 

δεν είναι επαρκής. Η αλλαγή του εννοιολογικού περιεχομένου του μάρκετινγκ το 2004 

από την ΑΜΑ, για δεύτερη φορά μέσα σε 69 έτη, φαίνεται να αποτελεί ορόσημο για 

την ανάδυση μιας νέας εποχής. Η βαρύτητα δίνεται πλέον στην αέναη ικανοποίηση των 

πελατών. Αν η αγορά στόχος είναι οι κάτοικοι, σκοπός είναι να μείνουν στον τόπο. Αν 

είναι οι τουρίστες, η επιτυχία έγκειται στο να επαναλάβουν την επίσκεψη. Τέλος αν 

πρόκειται για ένα σύνολο πληθυσμιακών ομάδων με ετερόκλητα χαρακτηριστικά ο 

ορισμός της επιτυχίας θα προκόψει από την παράλληλη ικανοποίηση των-αντιφατικών 

πολλές φορές-αναγκών και επιθυμιών τους.
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\ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
| Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα νέα αστικά τοπία, έτσι όπως διαμορφώνονται με τη 
I διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τις μεταβολές στην παραγωγική 
i διάρθρωση των αναπτυγμένων κυρίως περιοχών. Σκοπός του κεφαλαίου αποτελεί η ανάδειξη 
| της σημασίας της πολιτισμικής δημιουργικότητας ως αντίδοτο στις αρνητικές επιδράσεις της 
I παγκοσμιοποίησης στο περιβάλλον των πόλεων. Εξετάζονται τρεις από τους δημοφιλέστερους 
! τρόπους που αυτό πραγματοποιείται: η χρήση πολιτιστικών μοντέλων αστικής ανάπτυξης, 
| μεμονωμένες περιπτώσεις δημιουργικότητας και η σύσταση οργανισμού διαχείρισης 
! προορισμού. Και στις τρεις περιπτώσεις η δημιουργικότητα μετατρέπεται σε καινοτομία μέσω 
j της εφαρμογής ΣΧΜΤ. Η σύγχρονη φιλοσοφία του ΣΧΜΤ και η παραποίηση του 
! εννοιολογικού του περιεχομένου στην πράξη, αποτελεί επίσης περιεχόμενο του κεφαλαίου. Το 
| θεωρητικό τμήμα του κείμενου, εμπλουτίζεται από πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων 
I αναζωογόνησης τόπων, μέσω της εφαρμογής ΣΧΜΤ, που διευκολύνουν τη διαδικασία 
[ κατανόησής του.
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2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

2.1 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1.1 ΤΑ ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί από συνεχείς αλλαγές που συσχετίζονται 

κυρίως με τη διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τις μεταβολές στην 

παραγωγική διάρθρωση των αναπτυγμένων κυρίως περιοχών (Πετράκος και 

Οικονόμου, 2004: 13-4). Οι πόλεις που πλέον αποτελούν το «χωνευτήρι» του μισού 

περίπου πληθυσμού της γης8 (Αίσωπος, 2006: 104) είναι συνάμα και οι μεγαλύτεροι 

υποδοχείς των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν (Πετράκος και Οικονόμου, 2004: 

13-4). Η παγκοσμιοποίηση που ορισμένοι συγγραφείς την προσομοιάζουν με το τέρας 

του Λεβιάθαν του Hobbes9 (Στεφάνου και Μητούλα, 2003: 17-20) φαίνεται ότι είναι η 

κύρια υπεύθυνη για τις εξελίξεις (Ward, 2002: 306-8). Ο όρος αυτός-στον οποίο 

σήμερα έχουν ενσωματωθεί πολυάριθμα θεωρητικά σχήματα, προπαγανδιστικά 

επιχειρήματα και μύθοι-δημιουργεί έντονους προβληματισμούς για το αν ο πλανήτης 

οδηγείται σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση ή σε μια ηγεμονική παγκοσμιοποίηση 

(Στεφάνου, 2006: 121). Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν πως η παγκοσμιοποίηση δεν 

είναι πύλη της κολάσεως για τις πόλεις αφού κάθε διάστασή της περιέχει θετικά και 

αρνητικά στοιχεία (Δαμανάκη, 2001). Προς το παρόν πάντως η ηγεμονική πολιτική των 

ΗΠΑ κάνει να φαίνεται χίμαιρα η δημιουργία ενός συστήματος που θα δώσει τη 

δυνατότητα σε υπερεθνικά όργανα να κυβερνήσουν τον πλανήτη στο πλαίσιο ενός 

πολυ-κεντρικού και πολύ-πολιτισμικού κόσμου. Οπωσδήποτε όμως μέχρι στιγμής έχει 

συμβάλει στη δημιουργία ενός αλληλοεξαρτώμενου ανταγωνιστικού οικονομικού * 5

8 Στη δεκαετία του 1950, οι κάτοικοι των πόλεων ήταν περίπου 200 εκατομμύρια. Σήμερα 
περισσότεροι από 2000 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις πόλεις και σε 50 περίπου έτη 
περισσότερο από το 60% της ανθρωπότητας, περίπου 5000 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να 
μένουν εκεί (Hazel και Parry, 2004: 7).
5 Η εικόνα του Λεβιάθαν του Hobbes, παρουσιάζει έναν εστεμμένο γίγαντα, αποτελούμενο 
από πλήθος μικρών ανθρώπων τοποθετημένων σε μια μορφογεννητική νομοτέλεια, ώστε να 
εμφανίζουν τη μορφή του γίγαντα, ο οποίος επιδεικνύει την εξουσία του κρατώντας στο ένα 
χέρι το σταυρό και στο άλλο το σπαθί (Στεφάνου και Μητούλα, 2003: 20-1).
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συστήματος στις πόλεις που υποσκάπτει τη μοναδικότητα τους (Στεφάνου και 

Μητούλα, 2003: 22-28). Ενώ στη μακροχρόνια ιστορία των πόλεων, η υψηλή ποιότητα 

του σχεδιασμένου χώρου, καθώς και οι σχεδιαστικές καινοτομίες εμφανίζονταν πάντα 

ως αποτέλεσμα της οικονομικής άνθισης ενός τόπου, στη σύγχρονη εποχή ο αστικός 

σχεόιασμός χρησιμοποιείται συνειδητά για την προσέλκυση του κεφαλαίου. Από την 

άλλη, παραδοσιακοί παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση και οι υποδομές που έπαιζαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν στην επιλογή του τόπου για την 

εγκατάσταση επιχειρήσεων, σήμερα αποτελούν μόνο τους κομπάρσους (Γοσποδίνη και 

Μπεριάτος, 2006: 15). Πλέον οι πόλεις είναι συμμέτοχοι σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού 

με έπαθλο την προσέλκυση του κεφαλαίου (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2006: 15, 169). 

Έχουν επιδοθεί σε ένα κυνήγι δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα τους 

επιτρέψουν να έχουν ελπίδες επιβίωσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

(Μεταξάς, 2001: 26).

Αναφερόμενοι στο θέμα της φυσιογνωμίας των τόπων, παρατηρείται ότι το ρεύμα της 

παγκοσμιοποίησης έχει παρασύρει στο διάβα του αρκετά από τα δομικά 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου (Στεφάνου και Μητούλα, 

2003: 17-20). Η τοπική γλώσσα έχει αλλοιωθεί από την ευρεία χρήση της Αγγλικής 

σχεδόν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης επικοινωνίας. Η ιστορία, ο μύθος αλλά και 

γενικότερα κάθε είδους πολιτισμική έκφραση των τόπων έχουν υπερ-απλουστευτεί και 

διαστρεβλωθεί για χάρη του θεάματος (Στεφάνου και Μητούλα, 2003: 20-22).

Οι τόποι σήμερα βρίσκονται σε έναν κυκεώνα διαρκούς αλλαγής που παρασύρει όλες 

τις πτυχές της αστικής ζωής στο πέρασμά του (Landry, 2000: 21). Το φαινόμενο αυτό 

δεν αφήνει ανεπηρέαστες τις ελληνικές πόλεις. Ο Αραβαντινός γράφει χαρακτηριστικά: 

‘Περιδιαβάζοντας κανείς στο χώρο της σημερινής ελληνικής πόλης και στο περαστικό 

της περίβλημα, ανάμεσα στις άλλες εμπειρίες που αποκομίζει μένει με μια αόριστη 

εντύπωση, πως ετούτοι οι τόποι βρίσκονται σε μια μεταβατική κατάσταση’ 

(Αραβαντινός, 2006: 11). Η πρωτοφανής επιτάχυνση των πάντων, δημιουργεί κρίση 

στο σύστημα των αξιών των ανθρώπων. Στο παρελθόν οι πολιτισμικές και κοινωνικές 

αξίες είχαν το χρόνο να αναπτυχθούν, να ωριμάσουν και να προσαρμοστούν στη 

φυσιογνωμία κάθε κοινωνίας. Σήμερα απλά επιβάλλονται με τόσο έντονο ρυθμό, που 

μπορεί να συντρίψει τους ανθρώπους και να δημιουργήσει προβλήματα, τα οποία οι μη 

συνειδητοποιημένες πόλεις αδυνατούν να επιλύσουν (Καριώτη, 2002: 47-9).
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Είναι γεγονός ότι οι οικονομικές αναδιαρθρώσεις που υφίστανται έχουν οδηγήσει στη 

συρρίκνωση του πάλαι ποτέ κραταιού βιομηχανικού τομέα, στην ανάπτυξη των 

υπηρεσιών10 11 (Πετράκος και Οικονόμου, 2004: 14) και mo πρόσφατα στην ταχύρρυθμη 

ανάδυση του τομέα των αστικών εμπειριών11 (Μπαρμπούτης: 2005). Η ταχύτητα όμως 

της αλλαγής έχει επιβάλλει τη συνύπαρξη των τομέων. Ο ανατέλλων τομέας των 

εμπειριών καλείται να συμβιώσει με το βιομηχανικό που αποσύρεται και τον τομέα των 

υπηρεσιών που προς το παρόν κυριαρχεί. Οι έννοιες του τόπου και του χρόνου 

αλλάζουν περιεχόμενο προκειμένου να προσαρμοσθούν στον κυβερνοχώρο και την 

εικονική πραγματικότητα. Ο κυβερνοχώρος, παρέχει τη δυνατότητα για συναλλαγές επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως (Savitch και Kantor, 2002 22-3), ενώ οι ώρες λειτουργίας των 

περισσότερων καταστημάτων/υπηρεσιών/ οργανισμών συνεχίζουν να είναι 

συγκεκριμένες. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα για να μετακινηθούν 

προς το χώρο εργασίας τους, η οποία όμως σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να γίνει από 

το σπίτι μέσω του διαδικτύου (Μπούχαλης, 2004). Η επανάσταση στον τρόπο ζωής και 

εργασίας του ανθρώπου, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του στην πόλη αλλά 

παράλληλα μπορεί να τον μπερδέψει, ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας και 

προκαλώντας του δείνα.

Το φαινόμενο μπορεί να κατανοηθεί ευκολότερα αν χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα η 

διαφορά της ποιότητας ζωής μεταξύ Βορρά και Νότου. Ο πλούσιος Βορράς που έχει 

επιλύσει τις βασικές του ανάγκες μπορεί να αναρριχηθεί στο επόμενο σκαλί της 

πυραμίδας του Maslow12 εξετάζοντας τα ποιοτικά ζητήματα της ζωής όπως την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή την ανάδειξη του πολιτισμού του (Holloway 

and Robinson, 2003: 17 Landry, 2000: 29). Μια τέτοια προτροπή στους κατοίκους του 

Νότου (που συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις) θα φαινόταν μάλλον υποκριτική και 

θα προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις, αφού αυτή τη στιγμή χρειάζονται τη βιομηχανική 

ανάπτυξη για να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες (Landry, 2000: 29).

10 Ο τομέας παροχής υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής παραγωγής και 
απασχόλησης, ενώ τα % των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σχετίζονται με αυτόν 
(Πετράκος και Οικονόμου, 2004: 14)
11 Πρόκειται για έναν αναδυόμενο τομέα που σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές φιλοδοξεί να 
επικρατήσει στο τουριστικό προσκήνιο τα επόμενα έτη (Avgoustis, 2006 Glaesser, 2006 
Barboutis, 2006 Kefalas, 2006 Rogers, 2006 ). Βλέπε και μέρος 1 υπο-ενότητα: 2.2.3.
12 Οι ανθρώπινες ανάγκες κατά το Maslow ιεραρχούνται, ανάλογα με την αμεσότητα 
ικανοποίησής τους, σε ένα νοητό σχήμα πυραμίδας. Για να αναρριχηθούν στην κορυφή της 
πυραμίδας των αναγκών οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να έχουν ικανοποιήσει της ανάγκες της 
βάσης της (Boeree, 2006).
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Ένα άλλο στοιχείο που συμπορεύεται με την ταχύτητα της αλλαγής είναι η αδυναμία 

ενσωμάτωσης των μεταναστών και των ιδεών τους στο περιβάλλον της πόλης. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 30 ετών πολλές πόλεις έχουν δει την άφιξη των μεγάλων 

πληθυσμών από άλλα μέρη του κόσμου, σε έναν ρυθμό που ως επί το πλείστον έχει 

αναπαραγάγει την αβεβαιότητα, το φόβο και το ρατσισμό στην αρχική κοινότητα. Οι 

πόλεις δέχονται αναγκαστικά τους νέους ανθρώπους, τις νέες ιδέες και τα νέα ήθη, 

παραχωρώντας τους κατ’ αρχάς μια θέση δίπλα στα υφιστάμενα και αφήνοντας τη 

διαπλοκή τους με αυτά να αναπτυχθεί μόνη της μέσα στο χωροχρόνο (Λέφας κ.ά., 

2003: 39-41 Landry, 2000: 29-30).

Ο παραθετικός αυτός τρόπος αποδοχής του καινούριου, τείνει να δώσει στη ζωή της 

πόλης το χαρακτήρα παρακολούθησης ενός θεάματος. Νέα δεδομένα σε κάθε πτυχή της 

αστικής ζωής εμφανίζονται διαρκώς. Στην αρχή βρίσκονται απομονωμένα, σταδιακά 

διαπλέκονται με τα υφιστάμενα και το αποτέλεσμα εξαρτάται από την εμπειρία και την 

ετοιμότητα της κάθε πόλης να τα προσαρμόσει στους κόλπους της (Λέφας κ.ά., 2003: 

39-41).

2.1.2 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης έχει επηρεάσει τους 

περισσότερους τομείς της ανθρώπινης διαβίωσης στις πόλεις εντείνοντας τον μεταξύ 

τους ανταγωνισμό (Πετράκος και Οικονόμου, 2004: 13-4). Ανταποκρινόμενες στις 

σύγχρονες συνθήκες επαν-αστικοποίησης (Λεοντίδου, 2006: 73) και για να αυξήσουν 

την επιχειρηματική διάσταση της πόλης τους-και κατ’ επέκταση τους οικονομικούς της 

πόρους-οι τοπικές αρχές αρκετών αμερικάνικων και ευρωπαϊκών πόλεων επέλεξαν να 

διαφοροποιήσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική, με τον πολιτιστικό εξευγενισμό 

των αστικών τους τοπίων (Δέφνερ, 2004: 120-1 Λεοντίδου, 2006: 73).

Τα διαφορετικά μοντέλα πολιτιστικής ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται από τις κατά 

τόπους αστικές αρχές, μπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες:

■ Η Επιχειρησιακή Πόλη

■ Η Προοδευτική Πόλη

■ Η Δημιουργική Πόλη
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Οι Επιχειρησιακές Πόλεις αναπτύσσουν στρατηγικές με αποκλειστικό σκοπό την 

οικονομική ανάπτυξη, παραγκωνίζοντας την αξία των κοινωνικών στόχων (Hall και 

Hubbard, 1998: 134). Όλο και περισσότερο οι αρχές τους, δίνουν βαρύτητα στην 

ανάπτυξη της νέας οικονομίας που προωθεί το μαζικό τουρισμό μέσω της πολιτισμικής 

βιομηχανίας. Αναπόσπαστο τμήμα αυτής της προσπάθειας είναι η ανέγερση 

επιβλητικών πολιτισμικών εγκαταστάσεων μεταμοντέρνας (Ιωάννου και Σερράος, 

2006: 141) προτυποποιημένης και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής (Χαστάογλου, 2006: 

199) που φιλοξενούν θεαματικά πολιτιστικά γεγονότα και συνδράμουν στην 

προσέλκυση πολυεθνικών επιχειρήσεων (Fitzgerald και Leigh, 2002: 77-8). Η 

σημαντικότερη κριτική αυτού του μοντέλου συνοψίζεται στο γεγονός ότι ξεπουλάει την 

πόλη στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Λουκαΐτου-Σιδέρη, 2006: 55-6), παράγοντας 

παράλληλα ένα πολιτιστικό προϊόν που λόγω του κόστους του είναι οικιοποιήσιμο μόνο 

στους εύπορους κατοίκους και τουρίστες (Λεοντίδου, 2006: 77, 81).

Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτού του μοντέλου συναντάται στη δέκατη πληθυσμιακά 

μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, το Σαν Χοζέ (San Jose) που φιλοξενεί πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις στα πρότυπα που αναφέρθηκαν (http://www.ci.san-jose.ca.us/). 

Επισημαίνεται το Tech Museum of innovations, η ιστοσελίδα του οποίου υπόσχεται 

στους επισκέπτες του μια πρωτοφανή εμπειρία από καινοτόμες τεχνολογικές 

εμπνεύσεις (http://www.thetech.) και το New City Hall που θεωρείται κτίριο ορόσημο 

για την πόλη και η ναυαρχίδα της πολιτιστικής της ζωής (http://www.sanjoseca.). 

Αντίστοιχα παραδείγματα συναντώνται και σε Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Glasgow 

Museums Resource Centre στη Γλασκόβη, που βρίσκεται χωροθετημένο εκτός του 

κέντρου της πόλης (Δέφνερ, 2004: 133) και σε μια έκταση 6000 τμ εκθέτει κάθε είδους 

οικιακά αντικείμενα (http://www.glasgowmuseums.), καθώς και το μουσείο μοντέρνας 

τέχνης Guggenheim στο Μπιλμπάο της Ισπανίας (http://www.guggenheim.). Ιδιαίτερα 

η αρχιτεκτονική του δευτέρου δημιουργεί ένα προεξάρχον αστικό τοπίο (Λεοντίδου, 

2006: 77), που συμβάλλει ώστε το μουσείο να θεωρείται ο ηγέτης της αναγεννησιακής 

προσπάθειας της πόλης (Δέφνερ, 2004: 133) και να αποτελεί το σημαντικότερο πόρο 

του αστικού της τουρισμού (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2006: 171). Οι Homer και 

Swarbrooke μάλιστα, ισχυρίζονται ότι ήταν αυτό που έβαλε το Μπιλμπάο στον 

τουριστικό χάρτη (Homer και Swarbrooke, 2004: 216).
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Από την άλλη πλευρά, οι Προοδευτικές Πόλεις, επιδιώκουν την αναδιανομή της 

πολιτιστικής πίτας προς όφελος μια ευρύτερης γκάμας πολιτών (Savitch και Kantor, 

2002: 271). Σκοπός τους είναι η χρήση του πολιτισμού για τη μείωση των ανισοτήτων 

μεταξύ των γειτονιών. Δράσεις όπως η χωροθέτηση πολιτιστικών κέντρων σε 

υποβαθμισμένες γειτονιές και η ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα στην φαρέτρα των τοπικών αρχών για την 

προώθηση αυτού του μοντέλου (Fitzgerald και Leigh, 2002: 80). Ένα σημαντικό 

ποσοστό των δράσεων χρηματοδοτείται από ιδιωτικές εταιρείες που επενδύουν εκεί, 

μέσω αντισταθμιστικών απαιτήσεων σε χώρους πρασίνου και πολιτισμού. Είναι 

γεγονός πάντως ότι η εμβέλεια αυτού του μοντέλου είναι περιορισμένη, γιατί οι 

επενδυτές που προσελκύονται από τέτοια επενδυτικά αντικίνητρα είναι δυσεύρετοι 

(Αουκαΐτου-Σιδέρη, 2006: 57-8).

Και σε αυτήν την περίπτωση όμως υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής 

του μοντέλου, όπως το EastSide Arts Alliance (ESAA) στο Όκλαντ των ΗΠΑ. Το 

ESAA αποτελεί μια πολιτισμική οργάνωση από καλλιτέχνες που ζουν ή/και εργάζονται 

στην περιοχή Σαν Αντόνιο του Όκλαντ (http://www.eastsideartsalliance.). Σκοπός της 

είναι να υποστηρίξει ένα δημιουργικό περιβάλλον που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής 

όλων των κατοίκων που μένουν εκεί. Παρέχει ευκαιρίες εκμάθησης της πολιτισμικής 

ιστορίας της περιοχής και δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να αναπτύξουν 

δημιουργικές ιδέες για την πόλη (http://www.eastsideartsalliance.).

Μια μέση οδό που εμπεριέχει στοιχεία και από τα δύο προηγούμενα μοντέλα 

ακολουθούν οι Δημιουργικές Πόλεις. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί τον πολιτισμό ως 

μέσο προσέλκυσης της δημιουργικής τάξης, ανθρώπων δηλαδή με υψηλή κοινωνική και 

επαγγελματική μόρφωση (Savitch και Kantor, 2002: 55-7). Η στρατηγική του επιβάλλει 

τη συντήρηση του ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα των διαφόρων γειτονιών και 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με τη στρατηγική του 

επιχειρησιακού μοντέλου που επικεντρώνεται στη δόμηση επιβλητικών πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων για την προσέλευση τουριστών και επιχειρηματιών, οι Δημιουργικές 

Πόλεις επιδιώκουν να διατηρήσουν αλώβητο το χαρακτήρα των παραδοσιακών 

γειτονιών, να τον αναδείξουν και να τον εμπλουτίσουν (Λεοντίδου, 2006: 78). Προς την 

κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούν μικρά πολιτιστικά κέντρα που συμβιώνουν αρμονικά 

με το υφιστάμενο τοπίο, αφού αρκετά από αυτά στεγάζονται σε ανακαινισμένα
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παραδοσιακά κτίρια (Savitch και Kantor, 2002: 73-4). Θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κάποιος ότι το μοντέλο αυτό αποτελεί τροφοδότη για την προσέγγιση της βιώσιμης 

ανάπτυξης στους τουριστικούς προορισμούς. Πράγματι σύμφωνα με τους Middleton 

και Hawkins, ο τουρίστας αποζητά από τον προορισμό την ευκαιρία για χαλάρωση, τη 

δυνατότητα πρόσβασης στον πολιτισμό του, το προστατευμένο φυσικό περιβάλλον 

(Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: 182), τη μοναδικότητα της ταυτότητάς του 

(Middleton και Hawkins, 2004: 243-6). Όσα δηλαδή προωθεί το συγκεκριμένο 

μοντέλο.

Παρ’ όλα αυτά όμως θα πρέπει να αναφερθεί ότι ούτε και αυτό αναγνωρίζεται ως 

αψεγάδιαστο. Η σημαντικότερη κριτική που δέχεται σχετίζεται με τον εκτόπισμά των 

κατοίκων από τις αναβαθμισμένες γειτονιές λόγω της δημιουργίας ενός πολιτιστικού 

κλίματος αρεστού μόνο από τη δημιουργική τάξη, αλλά και λόγω της ανόδου των τιμών 

της γης (Λουκαΐτου-Σιδέρη, 2006: 57).

: Μελέτη περίπτωσης: Σόχο (SoHo) :

■ Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη Σόχο (SoHo) της Νέας Υόρκης. ■

■ Η πόλη έχει διατηρήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα με τα στενά της σοκάκια, τα ■

• προσεκτικά ανακαινισμένα μικρά μαγαζιά και τις οάσεις πρασίνου. Ο συνωστισμός | 

: στους δρόμους είναι σχεδόν ανύπαρκτος και η περιοχή φαίνεται να είναι : 

: παραχωρημένη στους ανθρώπους και όχι στα αυτοκίνητα (http://www.nyctourist.). :

■ Μικρές πολιτιστικές εγκαταστάσεις είναι διάχυτες στην πόλη, αλλά πάντα αρμονικά ·

■ δεμένες με το τοπίο. Μουσικά καφενεία, θέατρα, μπαρ και ένα πλήθος ξεχωριστών |

■ πολιτισμικών εκδηλώσεων είναι εκεί για να προσφέρουν καθημερινά σε κατοίκους και | 

: επισκέπτες ξεχωριστές εμπειρίες. Αν και η πολιτισμική ζωή που παρέχει η πόλη, :

• διαφημίζεται ότι αφορά όλους, είναι γεγονός ότι η δημιουργική τάξη την καταλαβαίνει :

• και την εκτιμά περισσότερο (http://www.nyctourist.). ■
ϊ............................................................................................................ ........................... ................... ϊ

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε κανένα από τα μοντέλα που αναφέρθηκαν δεν 

μετατρέπεται αυτούσια η θεωρία του σε πράξη. Οι περισσότερες πόλεις που 

εφαρμόζουν ένα μοντέλο, υιοθετούν στοιχεία και από τα άλλα δύο. Ο συνδυασμός 

τους, που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές κάθε εποχής, παράγει τελικά ένα

-34-

http://www.nyctourist
http://www.nyctourist




Γεώργιος Τρακανιόρης Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΤΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

πολιτιστικό μοντέλο προσαρμοσμένο στην εκάστοτε λογική τους (Savitch και Kantor, 

2002: 67).

Από τα τρία μοντέλα, εκείνο που ίσως θα προσομοίαζε περισσότερο στο χαρακτήρα 

των Ελληνικών πόλεων είναι αυτό της Δημιουργικής Πόλης. Η ποιότητα ζωής που 

προβλέπει μπορεί να προσελκύσει κατοίκους με πνευματικό υπόβαθρο και τουρίστες 

υπέρμαχους της αειφορίας. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα ώστε 

να περιοριστούν οι αρνητικές του επιπτώσεις και κυρίως να προσαρμοστεί στη 

φυσιογνωμία των ελληνικών πόλεων.

Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή ιστορία, παράδοση και πολιτισμό. Ωστόσο η πλειονότητα 

των αλλοδαπών τουριστών την επιλέγει πρωτίστως για το κλίμα της και τα νησιά της 

(Δέφνερ, 2004: 138 Μπούχαλης, 2006) και κατά δεύτερο λόγο για την ιστορική και 

πολιτισμική της κληρονομιά. Ένα τέτοιο γεγονός δείχνει ότι οι ελληνικές πόλεις δεν 

πρέπει να εφησυχάζουν πιστεύοντας ότι το ‘μνημειακό παρελθόν’ αποτελεί την 

αναγκαία και ικανή συνθήκη για την προσέλευση του τουρισμού. ‘Το φάντασμα του 

ένδοξου παρελθόντος πρέπει να εξορκιστεί’ (Δέφνερ, 2004: 138) και η Ελλάδα να γίνει 

δημιουργική για να αξιοποιήσει την πολιτισμική της κληρονομιά (Μπαρμπούτης, 

2005), να την εμπλουτίσει με δραστηριότητες που σχετίζονται με ανθρωπογενείς 

πόρους και να τη διαφοροποιήσει ώστε να ανταπεξέλθει στις ανταγωνιστικές συνθήκες 

της αγοράς (Δέφνερ, 2004: 138).
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Πίνακας 1.3 Μοντέλα πολιτιστικής ανάπτυξης

Θεωρητικό
Μοντέλο

Στόχοι Είδος
Πολιτιστικής
Ανάπτυξης

Απευθυνόμενο
Κοινό

Επιχειρησιακή
Πόλη

Οικονομική 
Ανάπτυξη 
μέσω του 
τουρισμού

Επιβλητικά
πολιτιστικά
κτίρια
μεταμοντέρνας
αρχιτεκτονικής

Τουρίστες, Σύνεδροι 

Εύποροι Κάτοικοι

Προσέλκυση
ιδιωτικών
επιχειρήσεων

Προοδευτική
Πόλη

Ανάπτυξη
υποβαθμισμένων
περιοχών

Πολιτιστικά κέντρα 
γειτονιών

Κάτοικοι φτωχών 
συνοικιών, εθνικές 
μειονότητες

Τοπική πολιτιστική 
παραγωγή

Εκπαιδευτικά
προγράμματα
πολιτισμικής
διδασκαλίας

Δημιουργική
Πόλη

Οικονομική 
ανάπτυξη 
με βάση την 
ποιότητα ζωής

Προσέλκυση της 
δημιουργικής τάξης

Μικρά πολιτιστικά 
κέντρα 
συνυφασμένα 
με το αστικό τοπίο

Κάτοικοι

Νέοι επαγγελματίες 
της δημιουργικής 
τάξης

Πηγή: Λουκαΐτου-Σιδέρη, 2006: 55, ιδία επεξεργασία

2.1.3 Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τα πολιτιστικά μοντέλα που εξετάστηκαν παραπάνω, είχαν σκοπό την αναζωογόνηση 

του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόστηκαν. Κάθε ένα από αυτά έχει 

διαφορετικά κίνητρα, πεδίο δράσης, είδος πολιτισμικής παραγωγής, γεωγραφικής θέσης 

και κοινό που απευθύνεται. Όλα όμως συγκλίνουν προς ένα κοινό χαρακτηριστικό που 

αποτελεί τον «αιμοδότη» κάθε προσπάθειας: τη δημιουργικότητα.

Δύο είναι τα δομικά συστατικά που αποτελούν τη λυδία λίθο της σύγχρονης μορφής 

αστικής δημιουργικότητάς: πρώτα η δύναμη της σκέψης και των ιδεών που
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διαμορφώνουν τη νοοτροπία (mindshifit) των τοπικών αρχών και των κατοίκων 

(Landry, 2000: 4) και αφετέρου η σημασία του πολιτισμού ως δημιουργικού πόρου 

(Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2006: 15, 169). Το πρώτο απαιτεί την εκρίζωση των 

παγιωμένων αντιλήψεων και προκαταλήψεων από άτομα της τοπικής διοίκησης που 

έχουν εθιστεί σε ένα συγκεκριμένο παρελθοντολογικό τρόπο αντιμετώπισης των 

αστικών προβλημάτων και είναι διατακτικοί στις αλλαγές (Landry, 2000: 6). Οι 

επιτυχημένες πόλεις του παρόντος διοικούνται από στελέχη που διακρίνονται από 

ευρύτητα σκέψης, προθυμία να ρισκάρουν και που εστιάζουν στους μακροπρόθεσμους 

στόχους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πρόθυμοι να προσεγγίσουν τα προβλήματα εκ νέου 

και να επιδιώξουν την επίλυσή τους με ριζοσπαστικούς τρόπους. Να καινοτομήσουν 

δηλαδή, μεταμορφώνοντάς τα από δυσφημιστικούς παράγοντες για την πόλη σε 

συγκριτικά αστικά πλεονεκτήματα (Φωτίου, 2005).

Μελέτη περίπτωσης: Big Issue

Ένα παράδειγμα που μπορεί να τεκμηριώσει τα παραπάνω αποτελεί η εκδήλωση 

επιχειρηματικότητας από άστεγα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό γίνεται με το 

Big Issue, ένα περιοδικό που εκδίδεται και πωλείται με τη συμβολή των άστεγων 

κατοίκων της χώρας, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν τα απαραίτητα προς το ζην και 

να επανενταχθούν στην κοινωνία (http://www.bigissue.). Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται από το 1991 μέσω του ιδρύματος Body Shop και έχει βοηθήσει 

μέχρι σήμερα περίπου 7000 άστεγους στην κοινωνική τους επανένταξη. Το καινοτόμο 

αυτό πείραμα, που βασίζεται στη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας, έχει συμβάλει στην 

ανάπτυξη του αυτοσεβασμού των αστέγων, στην αλλαγή της νοοτροπίας των 

υπόλοιπων κατοίκων απέναντι τους και στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Είναι 

τέτοια η αποδοχή του εγχειρήματος, που το περιοδικό ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σε 

16 ακόμα χώρες μεταξύ των οποίων οι 13 είναι Ευρωπαϊκές (Landry, 2000: 13).
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: Μελέτη περίπτωσης: Κέμι (Kemi)

• Μια άλλη μορφή δημιουργικότητας συναντάται στην πόλη Κέμι της Φιλανδίας. Η

■ περιοχή αποτελεί ένα βιομηχανικό κέντρο που έπασχε από υψηλή ανεργία, λόγω της 

| κρίσης του τομέα. Η πόλη διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που στο παρελθόν 

: αποτελούσε τροχοπέδη για την τουριστική της ανάπτυξη, ενώ πρόσφατα αποδείχθηκε

■ μια αστείρευτη πηγή δημιουργικότητας: το παγωμένο χιόνι (http://finlandl). Η πόλη

■ αξιοποίησε τον εγγενή της πόρο με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά την ανέγερση του

• παγωμένου κάστρου, ενός κτίσματος εξολοκλήρου κατασκευασμένου από πάγο. Το 

j κάστρο διαθέτει όλες τις ανέσεις που προσφέρονται σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο 

: υψηλών απαιτήσεων, αλλά σε «μειωμένη θερμοκρασία» (http://www.snowcastle.)! Ο

■ δεύτερος σχετίζεται με τη μετατροπή ενός παγοθραυστικού της Αρκτικής σε

■ κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο πραγματοποιεί καθημερινά τετράωρη κρουαζιέρα και

■ προσφέρει μοναδικό θέαμα στους επιβαίνοντες του όταν διασχίζει τα παγωμένα νερά 

| θρυμματίζοντας τον πάγο ή όταν γλιστράει πάνω σε αυτόν. Το ταξίδι περιλαμβάνει 

: κολύμπι στα παγωμένα νερά με ειδικές στολές κατάδυσης, όπως επίσης και μια 

| εκδρομή με τα πόδια ή με σνόουμπολ πάνω στον πάγο (http://www.sampotours.).

• Τόσο το κάστρο, όσο και το πλοίο είναι μοναδικά στο είδος τους και λέγεται ότι 

: προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία στους επισκέπτες τους. Είναι τόσο έντονα τα θετικά 

: συναισθήματα που βιώνουν οι επισκέπτες, που υπερκαλύπτουν τα τυχόν αρνητικά που

■ δημιουργούνται από τις δυσάρεστες οσμές που περιβάλουν την πόλη, λόγω της

■ βιομηχανίας της (http://www.kemi.).
r·................ ............. ................... .................. ......................... ............................ ...................................................... .......... ϊ

Αν και η πρόθεση αυτού του κεφαλαίου είναι να αναδείξει την προσφορά της 

δημιουργικότητας στις σύγχρονες αστικές συνθήκες, θα πρέπει να αναφερθεί και η 

άποψη που υποστηρίζει ότι οι καινοτομίες δεν αποτελούν πανάκεια. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Bellon, εννέα στις δέκα καινοτομίες δεν ολοκληρώνονται ποτέ και το 99% 

δεν εξυπηρετούν καμία ανάγκη (Φωτίου, 2005). Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τα όσα 

γράφτηκαν στην αρχή. Αν εξαιρεθούν οι πλασματικές καινοτομίες που υποβαθμίζουν 

το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου, στις υπόλοιπες αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα ουσιαστικής τους συμβολής η κακή τους διαχείριση (Landry, 2000: 12). Ως 

κύρια δομικά συστατικά στοιχεία της κακοδιαχείρισης μπορούν να οριστούν ο 

εφησυχασμός και ο άκριτος μιμητισμός.
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Όσον αφορά το πρώτο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δημιουργικότητα είναι ένα 

ταξίδι όχι ένας προορισμός, μια συνεχής διαδικασία και όχι ένας μεμονωμένος στόχος. 

Η στρατηγική που βελτιώνει μια δυσμενή κατάσταση σήμερα, μπορεί να την 

επιδεινώνει μελλοντικά. Η δημιουργική παραγωγή έχει έναν κύκλο της ζωής, ο οποίος 

θα πρέπει να προσαρμοστεί ή να εφευρεθεί εκ νέου πάλι προκειμένου να καταστεί 

επιτυχής (Landry, 2000: 14-5). Πηγή δημιουργικών ιδεών μπορούν να αποτελέσουν 

επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής νεωτεριστικών ιδεών σε άλλες πόλεις. Μέχρι 

εκεί όμως, η στείρα αντιγραφή ιδεών δεν ωφελεί. Δεν ενσωματώνεται στο περιβάλλον, 

το οποίο τελικά την απορρίπτει (Kolb, 2006: 24).

Επιστρέφοντας στην αστική δημιουργικότητα, υπογραμμίζεται η αξία των πολιτιστικών 

πόρων ως κύριου δομικού της συστατικού. Υποστηρίχθηκε παραπάνω, ότι ο πολιτισμός 

θεωρείται σήμερα λυτρωτής για πολλές πόλεις ανά τον κόσμο. Πίσω όμως από κάθε 

καινοτόμο πολιτιστικό μοντέλο βρίσκεται μια δημιουργική ιδέα που έγινε πράξη. Η έννοια 

της δημιουργικότητας, είτε ως μια συνεχή εφεύρεση του νέου, είτε ως μια κατάλληλη 

αξιοποίηση του παλιού είναι συνυφασμένη με την επιτυχία των μοντέλων πολιτιστικής 

ανάπτυξης που εφαρμόζονται στις πόλεις (Landry, 2000: 6-7). Η πρόσφατη εμπειρία 

έχει αποδείξει ότι πολιτιστικοί πόροι μπορούν να αποτελέσουν τις πρώτες ύλες για την 

οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου (Δέφνερ, 2004: 118). Υποστηρίζεται ότι σήμερα 

βρίσκονται στη θέση που κατείχε ο άνθρακας ή ο χάλυβας σε άλλες εποχές (Λεοντίδου. 

2006: 73). Η δημιουργικότητα είναι η μέθοδος που θα τους ανακαλύψει και θα τους 

διαχειριστεί κατάλληλα ώστε να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές τους δυνατότητές 

(Landry, 2000: 11-5).
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Μελέτη περίπτωσης: Χάι-ον-Γίε (Hay-on-Wye)

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αστικής δημιουργικότητας από την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η πόλη Χάι-ον-Γίε (http://wvvw.hay-on-wye.). Η 

πόλη βρίσκεται στα σύνορα της Ουαλίας και μέχρι το 1961 η δυσμενής κατάσταση 

της οικονομία της, που ήταν εξαρτώμενη από το φθίνοντα τομέα της γεωργίας, 

προσέφερε στους κατοίκους της ένα χαμηλό επίπεδο διαβίωσης ή μια σοβαρή αιτία 

μετανάστευσης (http://www.hay-on-wye.co.)· Ο Richard Booth’s ιδιοκτήτης ενός 

μισο-κατεστραμμένου κάστρου, θεώρησε ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει την 

περιουσία του με την επανάχρηση του κάστρου. Άρχισε να αγοράζει και να 

εμπορεύεται μεταχειρισμένα βιβλία. Σταδιακά στις επόμενες δεκαετίες που 

ακολούθησαν αγόρασε και αξιοποίησε με τον ίδιο τρόπο εγκαταλειμμένα 

παραδοσιακά κτίρια που βρίσκονταν διάσπαρτα στην πόλη, τα οποία στο παρελθόν 

φιλοξενούσαν άλλες δραστηριότητες. Ο στόχος του ήταν η πόλη να μετατραπεί σε ένα 

μεγάλο βιβλιοπωλείο μεταχειρισμένων βιβλίων, μοναδικό στον κόσμο, που θα 

προκαλούσε διακρατικό ενδιαφέρον. Το πείραμα αλλαγής της ταυτότητας της πόλης, 

που μπορεί κάλλιστα να τιτλοφορηθεί «δημιουργικότητα από το τίποτα» (Landry, 

2000: 10), είχε μεγάλη επιτυχία. Σήμερα υπάρχουν 44 βιβλιοπωλεία στην πόλη και 

ένα σύνολο τουριστικών υποδομών που υποστηρίζουν τη βασική της λειτουργία 

(http://www.hay-on-wye.co.). Ο πληθυσμός ανέρχεται στους 1400 κατοίκους, ενώ 

πάνω από 110.000 άτομα την επισκέπτονται ετησίως. Κάθε τόσο φροντίζει να κάνει 

«αναζωογονητικές ενέσεις» στην εικόνα της, διοργανώνοντας φεστιβάλ λογοτεχνίας ή 

συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής βιβλίων μαζί με άλλες μικρού μεγέθους 

πόλεις (Landry, 2000: 10).

2.2 ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

2.2.1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Σε όλη την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης, η κοινωνία έχει μεταβεί σταδιακά από την 

αγροτική, στη βιομηχανική εποχή και στη συνέχεια στην κοινωνία των πληροφοριών. 

Δεδομένου ότι η εξέλιξη της κοινωνίας είναι αδιάκοπη, εισέρχεται σήμερα στην εποχή
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της κοινωνίας των καταναλωτικών συγκινήσεων όπου τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις 

και η φαντασία επικρατούν (Gnoth κ.ά., 2006: 255-65). Η αναδυόμενη οικονομική αξία 

στην κοινωνία των ονείρων δεν είναι πλέον οι υπηρεσίες, αλλά οι εμπειρίες (Kolb, 

2006: 11-2). Οι σύγχρονοι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο έμπειροι, ώριμοι, 

ανεξάρτητοι, απαιτητικοί και εξεζητημένοι, με αποτέλεσμα αρκετές φορές, να μην είναι 

ευχαριστημένοι από τους τόπους που κατοικούν/επενδύουν/επισκέπτονται. 

Παρατηρείται μια ασυμβατότητα ανάμεσα στα προϊόντα που προσφέρουν οι 

προορισμοί, σε σχέση με τις ανάγκες για ξεχωριστές εμπειρίες των ταξιδιωτών. Τα 

προϊόντα ή υπηρεσίες, που οι προορισμοί προσφέρουν, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια 

αξιοθέατα, δεν είναι ικανά από μόνα τους να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Απαιτείται να γίνουν δημιουργικοί (Landry, 2000: 17), να εφαρμόσουν καινοτόμες 

ιδέες (Φωτίου, 2005), ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία γι’ αυτούς με την 

προσφορά εξαιρετικών συναισθηματικών βιωμάτων στους επισκέπτες τους 

(Μπαρμπούτης, 2005 Gnoth κ.ά., 2006: 255-65).

Η εμπειρογνώμων τουρισμού Auliana Poon επισημαίνει:

Οι προορισμοί θα πρέπει να εφευρεθούν εκ νέου και να επαναπροσδιοριστούν 
προκειμένου να ανθίσει με αειφορικό τρόπο η βιομηχανία τους, προς το μέλλον. 
Οι προορισμοί πρέπει να μετακινηθούν πέρα από την προσφορά των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, στη δημιουργία, την ενορχήστρωση και την παροχή 
εξαιρετικών εμπειριών στους επισκέπτες τους σε επίπεδα που θα υπερβαίνουν τις 
αναμενόμενες προσδοκίες τους (Μπαρμπούτης, 2005).

Όπως φαίνεται η έννοια της αειφορίας αποτελεί τον πυλώνα που στηρίζει την κοινωνία 

των εμπειριών. Η επιτυχία ενός τόπου μετριέται από την αίσθηση των κατοίκων και 

των επισκεπτών για το βαθμό χαλάρωσης, ικανοποίησης, ευτυχίας διαφώτισης, 

ρομαντισμού, εγρήγορσης, αναψυχής, ευχαρίστησης, περιπέτειας, εκπλήρωσης και 

συγκίνησης. Η ποιότητα του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει άμεσα και τις 11 

«αισθήσεις» (Middleton και Hawkins, 2004: 242-3). Γι’ αυτό δε νοείται παραγωγή 

βιωμάτων που δε σέβονται και δε συμβαδίζουν με κοινωνικές, πολιτισμικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες κάθε τόπου (Ανδριώτης, 

2005: 60). Η δημιουργική πόλη, η κοινωνία της καινοτομίας και των εμπειριών πρέπει να 

αποτελεί παράλληλα και έναν εξιδανικευμένο βιώσιμο προορισμό.
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2.2.2 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Το ΜΤ δεν είναι μια σύγχρονη εφεύρεση. Είναι μια ιστορική ανθρώπινη συμπεριφορά 

που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των εποχών. Το ενδιαφέρον των τοπικών 

διοικήσεων για διαφήμιση των περιοχών τους με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών 

χρονολογείται ήδη από τις αρχές του 19 ου αιώνα (Σγούρας, κ.ά., 2005: 10). Αν και η 

εξέλιξη της διαδικασίας του ΜΤ ακολουθεί αυτή του παραδοσιακού μάρκετινγκ, ο 

ρυθμός ανάπτυξής της είναι εμφανέστατα πιο αργός. Οι αιτίες είναι αρκετές και 

μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορους παράγοντες όπως η καθυστέρηση των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων του τομέα και η διαχείριση τουριστικών προορισμών από 

άτομα που δεν είχαν λάβει επίσημη εκπαίδευση στο μάρκετινγκ (Morrison, 2001: 22, 

48).

Είναι γεγονός λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετά άτομα που ασχολούνται 

με το ΜΤ στηριζόμενοι στο πρώτο στάδιο της εξελικτικής διαδικασίας του μάρκετινγκ, 

δηλαδή, τον προσανατολισμό στην παραγωγή. Αυτοί συναντώνται κυρίως σε τόπους οι 

οποίοι είναι ήδη γνωστοί τουριστικοί προορισμοί και δεν πιστεύουν ότι χρειάζονται 

ενέργειες για την προσέλκυση επισκεπτών (Kolb, 2006: 30). Στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν και διοικητικά στελέχη τα οποία βρίσκονται σε λιγότερο εμπορικές περιοχές, 

αλλά διακρίνονται από την σταθερή τους πίστη για την ανωτερότητα του τόπου τους. 

Πιστεύουν δηλαδή, ότι αρκεί μια περιγραφή της πόλης τους και οι τουρίστες θα την 

προτιμήσουν από οποιαδήποτε άλλη.

Η προσέγγισή αυτή ίσως θα ήταν κατάλληλη εάν υπήρχε ένας περιορισμένος αριθμός 

τουριστικών προορισμών και δαμασμένοι για ταξίδια άνθρωποι (Gee κ.ά., 2001: 50). 

Απλά τότε οι προορισμοί θα περίμεναν άπραγοι τους επισκέπτες. Επειδή μια τέτοια 

υπόθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξωπραγματική, οι υπερασπιστές αυτής της 

προσέγγισης μάλλον εθελοτυφλούν. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ τόπων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά για την παροχή της καλύτερης εμπειρίας επίσκεψης στους 

επισκέπτες τους, δεν επιτρέπει τη χρήση παρελθοντολογικών μεθοδολογιών που 

αναστέλλουν την επίτευξη του σκοπού τους (Kolb, 2006: 30).
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Όσον αφορά το επόμενο στάδιο της εξέλιξης του ΜΤ, δηλαδή την κατεύθυνση των 

πωλήσεων,13 όπως και προηγουμένως, υπάρχουν σήμερα αρκετά στελέχη της τοπικής 

διοίκησης που πιστεύουν ότι αρκεί να επιστρατευθούν ικανοί πωλητές που μπορούν να 

πείσουν με τα επιχειρήματά τους, για να προσελκύσουν τουρίστες ή επενδυτές (Kolb, 

2006: 30). Μια τέτοια προσέγγιση βέβαια συνήθως είναι ατελέσφορη, αφού σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι μπορούν να βασισθούν προκειμένου να 

επισκεφτούν ένα προορισμό στα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης, να ενημερωθούν 

για εναλλακτικές λύσεις άλλων προορισμών και να αποφασίσουν (Μπούχαλης, 2006). 

Ακόμα και στην περίπτωση που χαρισματικοί πωλητές τους έπειθαν να επισκεφτούν 

ένα τόπο, αν τελικά αυτός δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους δεν θα 

επαναλάμβαναν την επίσκεψη. Η επαν-επισκεψιμότητα είναι αυτή που αποτελεί το κλειδί 

για τη διατήρηση του τουριστικού προορισμού και η προσέγγιση πωλήσεων δεν είναι 

πλέον μια συνιστώμενη τεχνική για τις πόλεις (Kolb, 2006: 30).

2.2.3 ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Το τελευταίο στάδιο εξελικτικής διαδικασίας του ΜΤ ορίζεται ως ο προσανατολισμός 

προς το μάρκετινγκ, που σημαίνει αποδοχή και υιοθέτηση της φιλοσοφίας του 

μάρκετινγκ ότι οι ανάγκες και οι επιθυμίες όλων των εμπλεκόμενων πληθυσμιακών 

ομάδων με ένα τόπο είναι κύρια προτεραιότητα στο σχεδίασμά του (Morrison, 2001: 

30-3). Αυτές είναι που πρέπει να εκμαιευτούν, προκειμένου να βασιστεί πάνω τους ένα 

σύγχρονο ΣΧΜΤ που θα αποδώσει οφέλη στην περιοχή εφαρμογής.

Η παραπάνω άποψη αν και αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ιδεολογία του ΜΤ, σύμφωνα 

με τα όσα ειπώθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, δείχνει ελλιπής εξαιτίας της μη 

αναφοράς της κοινωνικής ευθύνης. Η απουσία της έννοιας είναι σκόπιμη, γιατί παρόλο 

που έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη φιλοσοφία του μάρκετινγκ, η εφαρμογή της στο 

ΜΤ δεν αποτελεί τον κανόνα. Για του λόγου το αληθές αρκεί μια αναφορά στο 

πολιτιστικό μοντέλο της Επιχειρησιακής Πόλης,14 το οποίο χρησιμοποιεί το ΜΤ, 

προκειμένου να δημιουργήσει και να προωθήσει μια νέα ταυτότητα πόλεων που 

στηρίζεται σε επιβλητικά πολιτιστικά οικοδομήματα (Λεοντίδου, 2006: 77) και μετράει

13 Βλέπε μέρος I, υπο-ενότητα: 1.1.2.
14 Βλέπε μέρος 1, υπο-ενότητα: 2.1.2.
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την επιτυχία της με οικονομικά και όχι με κοινωνικά αποτελέσματα (Λουκαΐτου- 

Σιδέρη, 2006: 56). Αντίστοιχες παραποιήσεις του σύγχρονου ορισμού του ΜΤ, 

διαπιστώνονται και στα άλλα δύο πολιτισμικά μοντέλα αστικής ανάπτυξης. 

Καταστρατηγείται ουσιαστικά η φιλοσοφία της διαδικασίας, που αναφέρεται στην 

ικανοποίηση των αναγκών όλων των εμπλεκόμενων ομάδων ενός τόπου, σε όφελος 

μεμονωμένων και διαφορετικών σε κάθε περίπτωση, συμφερόντων.

Επανερχόμενοι όμως στην αναφορά για τη σύγχρονη μορφή του ΜΤ, υπογραμμίζεται 

ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως διαδικασία και όχι ως μεμονωμένος στόχος. Η παραγωγή 

και η πώληση του προϊόντος τόπος αποτελούν στάδια της διαδικασίας του και όχι ο 

τελικός σκοπός (Κοσσιώρη, 2005). Το ΜΤ στην κοινωνία των ονείρων δεν πουλάει πια 

δωμάτια και παραλίες, αλλά συνθέτει όνειρα και μύθους (Μπαρμπούτης, 2005). Το ΜΤ 

είναι μοναδικό επειδή το προϊόν είναι ο τόπος που αποτελείται από φυσικά αγαθά, 

υπηρεσίες και ιδέες, που ο συνδυασμός τους, παρέχει την εμπειρία της 

κατοίκησης/επέ'.νδυσης/επίσκεψης (Kolb, 2006: 10).

Εντούτοις οι τόποι δεν έχουν το πλεονέκτημα να μεταμορφώνονται ανάλογα με τις 

επιθυμίες των εκάστοτε κατοίκων/επενδυτών/τουριστών. Κάτι τέτοιο εξάλλου θα ήταν 

ανώφελο, αφού οι «αγοραστές» του τόπου επιθυμούν αυθεντική εμπειρία (Κοσσιώρη, 

2005 Μπαρμπούτης, 2006). Οπωσδήποτε όμως, ένας τόπος που έχει παρόμοια 

χαρακτηριστικά με αρκετούς άλλους, όσο ιδανικά και αν είναι, δύσκολα θα αποτελεί 

την πρώτη επιλογή όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Το κλειδί για να υπερισχύσει 

του ανταγωνισμού είναι η διαφοροποίηση. Τροφοδότη της διαφοροποίησης μπορούν να 

αποτελόσουν μεγάλες δράσεις (mega-actions) και σημαντικά γεγονότα (mega-events) 

που θα εμπεριέχουν καινοτόμες ιδέες (Μπαρμπούτης, 2005 Φωτίου, 2005) και θα 

τροφοδοτούνται από τους αστικούς πολιτισμικούς πόρους (Δέφνερ, 2002: 76).

Το ΜΤ, καλείται να επιστρατεύσει όλα τα συστατικά στοιχεία του τόπου (αγαθά, 

υπηρεσίες και ιδέες), να τα εμπλουτίσει με ξεχωριστά γεγονότα και μοναδικές δράσεις, 

ώστε όλα μαζί, ως σύνολο, να δομήσουν ένα ελκυστικό προφίλ τόπου, που θα 

προωθηθεί σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Με τον τρόπο αυτό, θα 

δημιουργηθεί ζήτηση για τον τόπο, που θα του επιτρέψει να εισαχθεί επιτυχώς στην 

κοινωνία των εμπειριών, προσφέροντας εξαιρετικά βιώματα στους 

κατοίκους/επενδυτές/επισκέπτες του.
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2.2.4 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Σε όλο τον κόσμο μεγάλο μέρος των πολιτικών συζητήσεων για την τουριστική 

πολιτική, τις επιδράσεις και τις συνέπειες της εξακολουθεί να διαδραματίζεται σε 

εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού τα στοιχεία που αφορούν την 

τουριστική προσφορά και ζήτηση είναι διαθέσιμα συνήθως για τον εθνικό και διεθνή 

τουρισμό. Οι έρευνες που γίνονται για τη συλλογή τουριστικών πληροφοριών σε τοπικό 

επίπεδο είναι περιορισμένες, ώστε οι οποιεσδήποτε συζητήσεις για διαχείριση του 

τουρισμού σε τοπικό επίπεδο να αποτρέπονται (Middleton και Hawkins, 2004: 170). Το 

γεγονός αυτό ενισχύεται από την ισχνή θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσια 

συγκεντρωτικών κρατών, όπως του Ελληνικού (Γούσιος, 2004: 167), τα οποία 

αποτρέπουν την ένταξη των τοπικών φορέων στο σχεδίασμά και κάνουν την έννοια της 

συμμετοχικής διαδικασίας κενό γράμμα (Λαλένης, 2003).

Αν και το αναπτυξιακό μοντέλο που χρησιμοποιείται ως επί τω πλείστον μέχρι και 

σήμερα της είναι αυτό της από επάνω προς τα κάτω (top-down) ανάπτυξης (Σπανού, 

2003), η νέα αναπτυξιακή προσέγγιση ενός τόπου, προβλέπει το σχεδίασμά σε τοπικό 

επίπεδο ή αλλιώς το σχεδιασμό από κάτω προς τα επάνω (bottom-up) (Ανδριώτης, 

2005: 194 Σπανού, 2003). Πλέον γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό ότι η 

μελέτη και η απόκτηση βαθιάς γνώσης για το τοπικό αποτελεί μονόδρομο για την ορθή 

διαχείρισή του (Γούσιος, 2004: 167).

Το κλασικό πρόβλημα στη διαχείριση του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, που αποτελεί 

άλλωστε προϋπόθεση επιτυχίας ενός ΣΧΜΤ, είναι η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων πληθυσμιακών ομάδων με την περιοχή. Η αναφορά γίνεται για τους 

φορείς του δημόσιου τομέα, τους ιδιωτικούς φορείς, τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της περιοχής, με σκοπό την παράλληλη ικανοποίηση των συμφερόντων τους 

(Kotler, 1993: 125).

Παρακάτω εξετάζεται ξεχωριστά η δυνατότητα κάθε μιας από τις ομάδες να αναλάβει 

μεμονωμένα τη διαχείριση του τόπου και αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας 

κάθε τέτοιου εγχειρήματος. Εκκινώντας από το δημόσιο τομέα, αναφέρεται ότι 

θεωρητικά έχει όλα τα μέσα για τη διαχείριση του προορισμού, αλλά δε διαθέτει τη
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γνώση της τουριστικής βιομηχανίας, των πληροφοριών και την πολιτική βούληση ώστε 

να δράσει αποτελεσματικά. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου οι τοπικές αρχές 

επιχείρησαν αυτοβούλως να ανακαλύψουν και να προωθήσουν τους τοπικούς πόρους, 

αλλά η προσπάθεια τους λόγω έλλειψης επιχειρηματικής εμπειρίας δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμα και μεγάλοι ηγέτες απέτυχαν να προβλέψουν 

μελλοντικά σενάρια για τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες, πράγμα που θα επέτρεπε να 

επιτευχθούν νέες χρήσεις με τους υφιστάμενους πόρους και να αποφευχθεί ο μαρασμός. 

Εξάλλου το οπτικό πεδίο των πολιτικών είναι συνήθως περιορισμένο εξαιτίας της 

επιθυμίας τους για επανεκλογή. Αναγκαστικά λοιπόν, επιδίδονται σε οφθαλμοφανή 

έργα και δεν προετοιμάζονται για τις ενσκυπτόμενες μακροπρόθεσμες αλλαγές 

(Middleton και Hawkins, 2004: 183).

Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαθέτουν την εμπειρία και 

τους μηχανισμούς για να συλλέξουν το απαραίτητο πληροφοριακό υπόβαθρο για τους 

εγγενείς πόρους του προορισμού, αλλά μέχρι σήμερα οι όποιες πρωτοβουλίες 

λήφθηκαν από την πλευρά τους σκόπευαν στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους 

(Λουκαΐτου-Σιδέρη, 2006: 55-6). Δεν ήταν λίγες οι φορές άλλωστε που ήρθαν σε ρήξη 

με όσα αποκαλούνται σήμερα «αρχές βιωσιμότητας προορισμών» (Middleton και 

Hawkins, 2004: 185-8). Ακόμα και σήμερα που το μάρκετινγκ έχει προσανατολιστεί 

προς τον πελάτη και η έννοια της ΕΚΕ είναι συνυφασμένη με τη φιλοσοφία του 

(Παπαγιαννάκης, 2003: 249-53), το κέρδος αποτελεί την κινητήρια δύναμη κάθε 

επιχειρηματικής κίνησης. Άλλωστε οι αρνητικές συνιστώσες του μοντέλου της 

Επιχειρησιακής Πόλης15 που εξαπλώνεται στα αστικά κέντρα των πόλεων τεκμηριώνει 

εύκολα τα παραπάνω (Λουκαΐτου-Σιδέρη, 2006: 55-6).

Όσον αφορά την εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου στη διαδικασία του σχεδιασμού 

ενός τόπου αυτή μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τρία επίπεδα:

Την κάλπικη, κατά την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 

κλίματος κοινωνικής συμμετοχής που περιορίζεται κυρίως στην πληροφόρηση και την 

επιδοκιμασία (Λαλένης, 2003).

15 Βλέπε μέρος I, υπο-ενότητα: 2.1.2.
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Την εν μέρει, με την οποία το κοινωνικό σύνολο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη 

διαδικασία του σχεδιασμού, αλλά οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις τοπικές 

αρχές.

Την πλήρη, όταν η γνώμη όλων των κατοίκων προσμετράται το ίδιο σε όλη τη 

διαδικασία.

(Ανδριώτης, 2005: 191).

Οι Potter κ.ά. σημειώνουν, ότι αν και από τη δεκαετία του 70 οι τοπικές κυβερνήσεις 

έχουν προωθήσει την συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία του σχεδιασμού, στην 

πράξη οι απόψεις του δεν λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν. (Potter κ.ά., 1999: 45-7). Η 

συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. 

Αποτελεί θεμελιωμένο δικαίωμα από τη γέννηση του θεσμού της δημοκρατίας16 

(Ανδριώτης, 2005: 192).

Πάντως είναι γεγονός ότι ορισμένα από τα πιο καταστροφικά παραδείγματα ανάπτυξης 

προορισμών, προήλθαν από τους ίδιους τους κατοίκους τους, όταν έκτισαν άναρχα 

κάθε είδους επιχείρηση προκειμένου να αποκομίσουν γρήγορα οφέλη σε περιόδους 

ταχείας τουριστικής ανάπτυξης (Middleton και Hawkins, 2004: 187). Οι ενδείξεις 

φανερώνουν ότι ένας γενικά στερημένος πληθυσμός όταν έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, δύσκολα θα σκεφτεί τις τυχόν αρνητικές 

επιδράσεις των ενεργειών του στο φυσικό περιβάλλον και στο υπόλοιπο κοινωνικό 

σύνολο (Middleton και Hawkins, 2004: 187). Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι η 

συμμετοχή των κατοίκων στο σχεδιασμό συμβάλει στη δημιουργία εικόνων 

προορισμού με εσωτερική και εξωτερική συνάφεια (Βασιλειάδης, 2003: 255) και τους 

παρέχει την αίσθηση ότι αποτελούν δυναμικό στοιχείο έκφρασης της δημοκρατικής 

κοινωνίας, όπως αυτή νοείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Μπεσίλα-Βήκα, 2004: 

73).

Ένα παράδειγμα που μπορεί να αναφερθεί εδώ είναι η πρωτοβουλία των κατοίκων του 

Νυμφαίου στη Φλώρινα να κατασκευάσουν από μόνοι τους (χωρίς τη βοήθεια των 

τοπικών αρχών) ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με σκοπό να το αναδείξουν ως τουριστικό

16 Βλέπε: Παράρτημα I: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.
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προορισμό και να προωθήσουν την εμπειρία επίσκεψης στην περιοχή. Η προσπάθεια 

μέχρι στιγμής θεωρείται επιτυχής αφού έχει συμβάλει στην αύξηση της τοπικής 

τουριστικής ζήτησης (http://www.e-city.gr/florina).

Ο κύκλος των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία του σχεδιασμού κλείνει με τους 

επισκέπτες του τόπου. Οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους είναι αυτές που στο μοντέλο 

της Επιχειρησιακής Πόλης (μαζί με τα ιδιωτικά συμφέροντα), καθορίζουν τη 

διαδικασία του αστικού σχεδιασμού. Αλλά και στο μοντέλο της Δημιουργικής Πόλης 

λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν στις τελικές αποφάσεις του σχεδιασμού. Ουσιαστικά 

είναι αυτές που αν ικανοποιηθούν άκριτα και χωρίς σχεδίασμά μπορούν να οδηγήσουν 

ένα προορισμό στον κορεσμό, ενώ στη αντίθετη περίπτωση μπορούν να τον 

αναζωογονήσουν. Ο Τσάρτας στο βιβλίο του17, αναφέρει τις αρνητικές συνέπειες από 

την αμετροέπεια του σχεδιασμού των τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά Ίο και 

Σέριφο. Αυτές γενικευόμενες μπορούν να διατυπωθούν ως εξής:

Χαλάρωση των πολιτιστικών στοιχείων που προσδιορίζουν τις παραδοσιακές αξίες του 

εκάστοτε τόπου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα διάφορα έθιμα που αναβιώνουν 

τροποποιημένα με σκοπό να αναδειχθούν ως τουριστικά αξιοθέατα, αλλά τελικά δίνουν 

την αποκρουστική αίσθηση μιας ψεύτικης αυθεντικότητας.

Διάβρωση των παραδοσιακών ηθών και των αντιλήψεων από τη συναναστροφή των 

κατοίκων με αλλοδαπούς επισκέπτες. Ιδιαίτερα στους νέους, παρατηρείται ένας άκριτος 

μιμητισμός ξενόφερτων προτύπων που αλλοιώνει την φυσιογνωμία τους και κατ’ 

επέκταση την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε περιοχής.

Καταστροφή και αποδυνάμωση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων από την 

αλόγιστη εκμετάλλευση της γης. Απορρίμματα στις ακτές, φθαρμένα μνημεία και 

κτίρια που πληγώνουν την ιστορική αξιοπρέπεια, συνηγορούν στη δημιουργία ενός 

κακοποιημένου αστικού τοπίο.

(Τσάρτας, 1989: 89-97).

Είναι αναμενόμενο, ότι ένα ΣΧΜΤ θα ήταν μεροληπτικό εάν το εκπονούσε μία από τις 

παραπάνω εμπλεκόμενες πληθυσμιακές ομάδες, αφού το πιθανότερο είναι να 

προσάρμοζε το εννοιολογικό περιεχόμενο του ΜΤ στις απαιτήσεις της. Το ιδανικότερο

17 Τσάρτας, Π., (1989) Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης 
στο Νομό Κυκλάδων και Ιδιαίτερα στα Νησιά Ίος και Σέριφος Κατά την Περίοδο 1950-1980, 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
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σενάριο που αποτελεί παράλληλα και πρόκληση για τις ενδιαφερόμενες πληθυσμιακές 

ομάδες, είναι ο συντονισμός τους (Kotler κ.ά., 1993: 42) για τη δημιουργία ενός 

οργανισμού διαχείρισης προορισμού (organisation for destination’s management), 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένας προορισμός ως ενιαία οντότητα που θα έχει κοινό 

όραμα και θα θέτει κοινούς στόχους18 (Λουκαράς, 2005).

Είναι γεγονός ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός ενδυναμώνεται συνεχώς. Από ένα 

ιεραρχικό σύστημα δομημένο γύρω από την κρατική κυριαρχία και ένα σαφές πλαίσιο 

δράσης που περιόριζε τους άλλους δρώντες, γίνεται μεταβίβαση σε έναν κόσμο σε 

μεγάλο βαθμό «α-κεντρικό» τον οποίο χαρακτηρίζει η κατάλυση των συνόρων μεταξύ 

δημοσίου-ιδιωτικού, κεντρικού-τοπικού, εθνικού-υπερ-εθνικού, και η ποικιλία των 

δρώντων που παρεμβαίνουν και που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση (Σπανού, 2003). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τον υψηλότερο δείκτη συμμετοχικού σχεδιασμού 

παρουσιάζουν οικισμοί με προαστιακό χαρακτήρα, αλλά και μεγαλύτεροι 

παραθαλάσσιοι οικισμοί, που διαθέτουν φυσικό περιβάλλον με τάσεις υποβάθμισης και 

υποβαθμισμένες αστικές υποδομές. Αντίθετα μικρές αγροτικές κοινότητες με ευχάριστο 

φυσικό περιβάλλον και ανεπαρκείς αστικές υποδομές παρουσιάζουν τον μικρότερο 

βαθμό συμμετοχής στον σχεδιασμό. Σχετική έρευνα έδειξε ότι αίτια γι’ αυτό είναι 

κυρίως οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζονται εντονότερα στην 

πρώτη περίπτωση (Λαλένης, 2003). Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί από τον 

παγκόσμιο οργανισμό τουρισμού 80 παραδείγματα σύμπραξης των εμπλεκόμενων 

πληθυσμιακών ομάδων μιας περιοχής με επιτυχή αποτελέσματα 

(http://www.wto.org/english/rn).

18 Η Μαδρίτη επιδίωξε το συντονισμό όλων των ενδιαφερομένων πληθυσμιακών ομάδων, 
προκειμένου να αναβαθμίσει το κύρος της με στόχο τη διεκδίκηση της Ολυμπιάδας το 2012 
(Χατζηγεωργίου, 2005: 24). Παρόμοιες μελέτες περιπτώσεων παρουσιάζονται αναλυτικότερα 
στο μέρος I, υπο-ενότητα 2.3.2.
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Σύμφωνα με το Βασιλειάδη οι παρακάτω παράγοντες συγκλίνουν στην αναγκαία

εκπόνηση και εφαρμογή ΣΧΜΤ σε τοπικό επίπεδο μέσω ενός οργανισμού διαχείρισης

προορισμού:

■ η αναγκαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη των τόπων που θα στηρίζεται στους 

πυλώνες της αειφορίας.

■ η αναγκαιότητα για τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των τοπικών 

χαρακτηριστικών του τόπου που συνθέτουν την ιδιαίτερή του ταυτότητα.

■ ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τόπων με παρόμοια χαρακτηριστικά για 

διεύρυνση των μεριδίων τους στις αγορές της Βόρειας Αμερικής και της 

Ευρώπης.

■ η απελευθέρωση των προορισμών και ο προσανατολισμός τους στην παροχή 

ξεχωριστών εμπειριών στους επισκέπτες τους.

■ η ανάγκη για μια υπεύθυνη διοίκηση των τουριστικών προορισμών που λαμβάνει 

υπ’ όψιν της τα ενδιαφέροντα των διαμενόντων.

(Βασιλειάδης, 2003: 222).
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2.2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Μελέτη περίπτωσης: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΓΕΝΟΒΑ

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η ανάγκη ύπαρξης ενός οργανισμού 

διαχείρισης προορισμού, στη συνέχεια του κειμένου θα παρατεθούν τα αποτελέσματα- 

σε μορφή πίνακα-της σύγκρισης δύο πόλεων εκ των οποίων η μία εφάρμοσε ΣΧΜΤ 

μέσω ενός τέτοιου οργανισμού, ενώ η άλλη περιορίστηκε σε μεμονωμένες ενέργειες 

από ασύνδετους φορείς. Η πρώτη πόλη είναι η Βαρκελώνη της Ισπανίας, η οποία 

εκμεταλλευόμενη τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 κατάφερε να μεταμορφωθεί, 

αφήνοντας το στυλ της παρηκμασμένης βιομηχανικής πόλης και παίρνοντας την 

μορφή μιας από τις πιο επιθυμητές πόλεις για τουρισμό του Σαββατοκύριακου στην 

Ευρώπη σήμερα (Ward, 2002: 370-4). Αντίθετα η δεύτερη πόλη, η Γένοβα της Ιταλίας, 

εφησυχάστηκε από το αυξημένο μερίδιο που κατείχε στην τουριστική αγορά στα μέσα 

της δεκαετίας του 90, δεν προέβλεψε τις επερχόμενες αλλαγές και υποτίμησε το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον με αποτέλεσμα στην αυγή της νέας χιλιετίας να απωλέσει 

μερίδιο της τάξεως του 47% (Αουκαράς, 2005).

Πίνακας I. 4 Σύγκριση της αναπτυξιακής προσπάθειας Γένοβα-Βαρκελώνη

ΓΕΝΟΒΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Συνολικός χρόνος διαδικασιών επιβίβασης- 
αποβίβασης στα πλοία 70 λεπτά

Συνολικός χρόνος διαδικασιών επιβίβασης- 
αποβίβασης στα πλοία 30 λεπτά

Δύσκολη μεταφορά αποσκευών προς το 
λιμάνι

Σύστημα μεταφοράς αποσκευών από το 
αεροδρόμιο στην καμπίνα του πελάτη

Δυσκολία στη διοργάνωση 
περιηγήσεων στην πόλη

8 ειδικές τουριστικές διαδρομές πριν και 
μετά την κρουαζιέρα

Αναρχη και διασπαρμένη εμπορική αγορά Barcelona Shopping Line

Δυσκολία στις κρατήσεις δωματίων Γ ραφεία Πωλήσεων στο Μαϊάμι και στη Νέα 
Υόρκη

Πηγή: Αουκαράς, 2005, Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας I. 5 Το αποτέλεσμα των αναπτυξιακών επιλογών Γένοβα-Βαρκελώνη

ΓΕΝΟΒΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
1995 1995
67% μερίδιο αγοράς 15% μερίδιο αγοράς
ΧΑΜΕΝΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
2000 2000
25% μερίδιοα^θ£ά^_ 65% μερίδιο αγοράς
Πηγή: Λουκαράς, 2005, ιδία επεξεργασία

Η Βαρκελώνη δημιουργώντας έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού, τον Turisme 

De Barcelona, και αναθέτοντας του το ΣΧΜΤ, επιδίωξε να λειτουργήσει ομαδικά με 

ενιαίο όραμα και στρατηγική και κατάφερε να προσεγγίσει τις ανάγκες και επιθυμίες 

των επισκεπτών. Η κοινοπραξία οργανώθηκε το 1993 από το δημοτικό συμβούλιο, το 

επάσημο εμπορικό επιμελητήριο, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία και το ίδρυμα προώθησης 

της Βαρκελώνη (http://www.barcelonaturisme.com/). Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν μέσω 

αυτής της διαδικασίας είναι οι ακόλουθοι:

■ βελτίωση της ελκυστικότητας του προορισμού.

■ βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΧΜΤ.

■ βελτίωση της παραγωγικότητας του προορισμού.

■ βελτίωση ολόκληρης της διοίκησης του τουριστικού συστήματος.

■ δημιουργία ανταγωνιστικής τουριστικής βιομηχανίας.

(Λουκαράς, 2005).
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Μελέτη περίπτωσης: Κουζάκι (Kuzaki)

Ένα ακόμα επιτυχημένο παράδειγμα ορθολογικής διαχείρισης προορισμού μέσω ενός 

αντίστοιχου οργανισμού, αποτελεί η κοινότητα Κουζάκι στην Ιαπωνία. Η οικονομία 

του χωριού πριν την τουριστική του ανάπτυξη, ήταν άμεσα εξαρτημένη από τη 

θάλασσα, αφού βασιζόταν στην αλίευση οστράκων και ψαριών. Το Κουζάκι 

φημίζεται για τους αλιείς των μαργαριταριών εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός 

είναι γυναίκες. Επίσης έχει μια ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση που περιλαμβάνει 

αρκετές τελετές, των οποίων η παρακολούθηση προσφέρει πρωτόγνωρες εμπειρίες 

στους επισκέπτες (http://kuzakivilage). Με την ανάπτυξη του τουρισμού, στο χωριό 

παραμόνευε ο κίνδυνος διάβρωσης της φυσιογνωμίας του και εμπορευματοποίησης 

της ταυτότητάς του. Όμως οι τοπικές αρχές, αλλά κυρίως οι κάτοικοί του 

δραστηριοποιήθηκαν και δεν επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο. Μέσω της σύστασης 

ενός οργανισμού διαχείρισης προορισμού έθεσαν όρια μεταξύ του τουρισμού και της 

παράδοσης. Οι συντονισμένες ενέργειες συνεισέφεραν άμεσα στο να διατηρηθεί 

αναλλοίωτο το σύνολο των τοπικών παραδόσεων και παράλληλα να αναπτυχθούν οι 

τουριστικές δραστηριότητες προς όφελος της κοινότητας. Στην ελεγχόμενη 

τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε ιδιαίτερα η συντονισμένη δραστηριοποίηση των 

φορέων προώθησης (δημόσιοι οργανισμοί και καταστήματα λιανικής) που 

βρίσκονταν στο Τόκιο (Siegenthaler, 2006).
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Μελέτη περίπτωσης: Γιούμα (Yuma):

Ένας οργανισμός προώθησης προορισμού, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη μια περιοχής μέσω της διεύρυνσης των στοχευόμενων πληθυσμιακών 

ομάδων. Στο παραπάνω πρότυπο ανταποκρίνεται η πόλη Γιούμα που βρίσκεται στην 

έρημο της Αριζόνα κοντά στα σύνορα Μεξικού και Καλιφόρνια. Η οικονομία της 

πόλης μέχρι τα τέλη του εικοστού αιώνα βασιζόταν στο μεγάλο αριθμό συνταξιούχων 

που επισκέπτονταν την έρημο κατά τη διάρκεια του Χειμώνα. Οι ιθύνοντες 

προέβλεψαν ότι η Γιούμα θα μπορούσε να προσελκύσει ένα διαφορετικό τύπο 

τουρίστα αρκεί να συνεργαστούν όλοι οι συσχετιζόμενοι με την πόλη φορείς. 

Πράγματι, η τοπική κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας, οι οργανώσεις των πολιτών και 

τα φυλετικά συμβούλια, συνενώθηκαν, προκειμένου να εμπλουτίσουν και να 

προωθήσουν τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πόλης, εστιάζοντας στο 

φυσικό της τοπίο και στον ποταμό Colorado που τη διασχίζει

(http://www.visityuma.com/). Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και γεγονότα που 

σχετίζονταν με την άγρια φύση στο έρημο περιβάλλον, όπως το μεγάλης συμμετοχής 

ετήσιο φεστιβάλ πουλιών και φύσης. Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με το χαμηλό 

κόστος διαμονής και τη μεγάλης διάρκειας ηλιοφάνεια (340 μέρες το χρόνο), 

κατάφεραν να προσελκύσουν μια διαφορετική ομάδα τουριστών, τους οικοτουρίστες19 

που επισκέπτονται την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και να μετατρέψουν 

τη Γιούμα στην τρίτη αναπτυσσόμενη πόλη των ΗΠΑ (http://www.ci.yuma.az.us/).

19 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization), ορίζει τον 
οικοτουρισμό ως μια μορφή βιώσιμου τουρισμού, σύμφωνα με τον οποίο:
- εξασφαλίζεται η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
πληθυσμιακών ομάδων του τόπου στο σχεδίασμά του ως τουριστικό προορισμό.
- οι γηγενείς ελέγχουν και διατηρούν τα ιδιαίτερα στοιχεία συμπεριφοράς και κουλτούρας. 
(http://www.ecotravel.gr/Definition.doc).
- αναπτύσσεται η τοπική οικονομία (Σβορώνου, 2003: 168-9).
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Μελέτη περίπτωσης: Χίλτον (Hilton):

Μία μορφή συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα όπου η επίτευξη των 

στόχων του ενός είναι συνυφασμένη με την επίτευξή των στόχων του άλλου, αποτελεί 

η περίπτωση του ξενοδοχείου Hilton στο Βανκούβερ του Καναδά (Kolb, 2006: 6). Η 

διοίκηση του ομίλου των ξενοδοχείων αποφάσισε να ιδρύσει ένα ξενοδοχείο στο 

Βανκούβερ, το οποίο θα λειτουργούσε παράλληλα ως συνεδριακό κέντρο. Για να 

προωθήσουν όμως το ξενοδοχείο ως συνεδριακό κέντρο έπρεπε να προωθηθεί η πόλη 

ως τόπος συνεδριακού τουρισμού. Δεδομένου ότι το ξενοδοχείο θα αποτελούσε το 

κλειδί στην ανανέωση της εικόνας της πόλης, οι τοπικές αρχές δέχτηκαν να 

συνεργαστούν με τη διοίκηση του ξενοδοχείου προκειμένου να προωθήσουν από 

κοινού την πόλη και την επιχείρηση. Ένα έτος προτού λειτουργήσει το ξενοδοχείο 

είχε εκδοθεί διαφημιστικό υλικό που παρουσίαζε την ανανεωμένη εικόνα της πόλης 

μέσω ενός συνόλου θελκτικών αξιοθέατων που συμπλήρωναν το εκκολαπτόμενο 

στολίδι της. Πλέον η πόλη και το ξενοδοχείο συνοδοιπορούν στην ανάπτυξη, αφού οι 

επισκέπτες της πρώτης είναι αρκετές φορές πελάτες του δευτέρου και το αντίστροφο 

(http://www.hilton.com).

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διεθνοποίηση της οικονομίας και οι μεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση των 

αναπτυγμένων κυρίως περιοχών έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός 

αλληλοεξαρτώμενου ανταγωνιστικού οικονομικού συστήματος στις πόλεις που 

υποσκάπτει τη μοναδικότητα τους. Οι πόλεις, που πλέον αποτελούν το «χωνευτήρι» του 

μισού πληθυσμού της γης, γίνονται συμμέτοχοι σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού με 

έπαθλο την προσέλκυση κατοίκων/επενδυτών/επισκεπτών. Έχουν επιδοθεί σε ένα 

κυνήγι δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα τους επιτρέψουν να έχουν 

ελπίδες επιβίωσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Είναι μάλιστα τόσο επιτακτική η ανάγκη τους για πληθυσμιακή ενδυνάμωση, που η 

παραδοσιακή αλληλουχία των γεγονότων έχει αναστρέψει την μέχρι πρόσφατα 

παγιωμένη μορφή της. Έτσι, ενώ στη μακροχρόνια ιστορία των πόλεων, η υψηλή 

ποιότητα του σχεδιασμένου χώρου, εμφανίζονταν πάντα ως αποτέλεσμα της ευημερίας
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ενός τόπου, στη σύγχρονη εποχή ο αστικός σχεδιασμός χρησιμοποιείται συνειδητά για 

την προσέλκυση του κεφαλαίου. Από την άλλη, παραδοσιακοί παράγοντες όπως η 

γεωγραφική θέση και οι υποδομές που έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι και το 

πρόσφατο παρελθόν στην επιλογή του τόπου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, 

σήμερα αποτελούν μόνο τους κομπάρσους.

Οι σύγχρονοι καταναλωτές γίνονται ολοένα και mo έμπειροι, ώριμοι, ανεξάρτητοι, 

απαιτητικοί και εξεζητημένοι, με αποτέλεσμα να έχουν υψηλές απαιτήσεις από τους 

τόπους που κατοικούν/επενδύουν/επισκέπτονται. Η έννοια της «κοινωνίας των 

εμπειριών» φαίνεται να κάνει την εμφάνιση της στο προσκήνιο των αναγκών των 

ανθρώπων. Πρόκειται για μια κοινωνία που δεν στοχεύει απλά στην παροχή καλύτερων 

αγαθών ή υπηρεσιών στα μέλη της, αλλά στο να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν 

μοναδικές εμπειρίες. Η αποκόμιση αυτών των εμπειριών προσδοκάται να παγιώσει 

στην αντίληψή τους μια εικόνα τόπου κατάλληλη για κατοίκηση/επένδυση/επίσκεψη.

Ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες συνθήκες επαν-αστικοποίησης και για να αυξήσουν 

την επιχειρηματική διάσταση του τόπου τους, οι τοπικές αρχές αρκετών αμερικάνικων 

και ευρωπαϊκών πόλεων, επέλεξαν να διαφοροποιήσουν την αναπτυξιακή τους 

στρατηγική με τον πολιτιστικό εξευγενισμό των αστικών τους τοπίων. Κάθε ένα από τα 

πολιτιστικά μοντέλα «αστικής αναζωογόνησης» που χρησιμοποιούνται-Επιχειρησιακή 

Πόλη, Προοδευτική Πόλη, Δημιουργική Πόλη-έχει διαφορετικά κίνητρα, πεδίο δράσης, 

είδος πολιτισμικής παραγωγής, γεωγραφικής θέσης και κοινό που απευθύνεται. Όλα 

όμως συγκλίνουν προς ένα κοινό χαρακτηριστικό που αποτελεί τον «αιμοδότη» κάθε 

προσπάθειας: τη δημιουργικότητα. Από τη έκδοση του περιοδικού Big Issue, των 

αστέγων του Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι το εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής μουσείο 

μοντέρνας τέχνης, Guggenheim στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όλα ξεκίνησαν από 

δημιουργικές ιδέες που μετατράπηκαν σε καινοτόμες εφαρμογές, με σκοπό την 

αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόστηκαν.

Τα παραπάνω μοντέλα προέκυψαν κατόπιν εκπόνησης ΣΧΜΤ σε κάθε έναν από τους 

τόπους υλοποίησής τους. Εξετάζοντας την ταυτότητα των μοντέλων μέσα από 

συγκεκριμένα παραδείγματα, καθώς και τη διαχρονική φιλοσοφία του ΜΤ, 

παρατηρείται ότι σε αρκετά σημεία δεν συμπορεύονται. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι το εννοιολογικό περιεχόμενο του ΜΤ έχει διαφοροποιηθεί ή μάλλον διαστρεβλωθεί.

-56-





Γεώργιος Τρακανιάρης Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μόνο των επιθυμητών για τον τόπο πληθυσμιακών 

ομάδων. Ουσιαστικά, σε όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχική διαδικασία που είναι η 

λυδία λίθος του ΜΤ έχει καταργηθεί και τη θέση της έχουν καταλάβει τα-κάθε μορφής- 

συμφέροντα μεμονωμένων πληθυσμιακών ομάδων. Σε καθένα από τα μοντέλα, το 

όραμα που τίθεται μέσω των ΣΧΜΤ αφήνει πάντα ακάλυπτες ανάγκες και επιθυμίες 

κάποιων πληθυσμιακών ομάδων που σχετίζονται με τον τόπο. Ο επιλεκτικός αυτός 

εκτοπισμός συγκεκριμένων ομάδων, καταστρατηγεί τη φιλοσοφία του ΜΤ, 

μετατρέποντας όλη τη διαδικασία σε κενό γράμμα.

Είναι αναμενόμενο πάντως, ότι ένα ΣΧΜΤ θα ήταν μεροληπτικό εάν το εκπονούσε μία 

από τις εμπλεκόμενες με έναν τόπο πληθυσμιακές ομάδες, αφού το πιθανότερο είναι να 

προσάρμοζε το εννοιολογικό περιεχόμενο του ΜΤ στις απαιτήσεις της. Το ιδανικότερο 

σενάριο που αποτελεί παράλληλα μια πραγματική πρόκληση για τις ενδιαφερόμενες 

ομάδες, είναι ο συντονισμός τους κάτω από μια «κοινή ομπρέλα» ενός νέου 

τεχνοκρατικού οργανισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένας τόπος ως ενιαία 

οντότητα που θα έχει κοινό όραμα, θα θέτει κοινούς στόχους και κατ' επέκταση θα 

παρέχει μοναδικές εμπειρίες σε όλους τους συμμετέχοντες είτε πρόκειται για κατοίκους 

είτε για επενδυτές είτε για επισκέπτες. Τα επιτυχημένα παραδείγματα ανάλογης 

σύμπραξης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, τεκμηριώνουν την παραπάνω άποψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο σκοπός του επόμενου κεφαλαίου, είναι η ανάλυση με συνοπτικό, αλλά περιεκτικό τρόπο των 
σταδίων από τα οποία αποτελείται ένα ΣΧΜΤ. Είναι αυτονόητο άλλωστε, ότι τα περιορισμένα 
περιθώρια συγγραφής μιας διπλωματικής εργασίας δεν επιτρέπουν περισσότερες λεπτομέρειες. 
Στο θεωρητικό τμήμα κάθε υπο-ενότητας που μελετάται, προστίθενται και τα αντίστοιχα 
παραδείγματα τόπων που το εφάρμοσαν. Παράλληλα με τη θεωρητική ανάλυση των σταδίων 
του ΣΧΜΤ, μελετάται η περίπτωση της πόλης Γουιλιαμσπορτ (Williamsport) που υλοποίησε το 
θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου ΣΧΜΤ, όπως αναφέρεται εντός του κειμένου. Το κεφάλαιο 
αυτό θα αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός προσχεδίου ΜΤ για το 
Δήμο Κύμης που θα παρουσιαστεί στο μέρος II της εργασίας.
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3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

3.1 „ ΤΑ ΣΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΤΑΛΪΚΑΣΙΑΣ20

Η ανάπτυξη ενός ΣΧΜΤ χαρακτηρίζεται από μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν 

αναπτυχθεί από διαφορετικούς ερευνητές του χώρου. Αν και κάθε περίπτωση έχει τις 

δικές της ιδιαιτερότητες, σε γενικές γραμμές η βιβλιογραφία συνιστά την κατανομή της 

διαδικασίας σε τέσσερα ή πέντε στάδια.

Ο Morrison αναφέρει ιεραρχικά τέσσερα στάδια ως εξής:

■ Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.

■ Αναφορά στόχων και σκοπών.

■ Προγραμματισμός μάρκετινγκ.

■ Παρακολούθηση και διόρθωση του σχεδίου μάρκετινγκ.

(Morrison, 2001: 82).

Παρόμοια διαδικασία ακολουθεί και ο Kotler παραθέτοντας τμηματοποιημένη τη 

διαδικασία μάρκετινγκ σε πέντε στάδια21:

■ Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.

■ Προσδιορισμός του οράματος και των αναπτυξιακών στόχων.

■ Διατύπωση στρατηγικών για την υλοποίηση των στόχων.

■ Διαμόρφωση του προγράμματος δράσης για την επίτευξη των στρατηγικών.

■ Έλεγχος της ορθής εφαρμογής του σχεδίου μάρκετινγκ.

(Kotler, 1993: 81).

Αντίστοιχα η άποψη των Μπενετάτου κ.ά. είναι παρεμφερής και πιο απλουστευμένη:

■ Πού βρισκόμαστε τώρα;

■ Πού επιθυμούμε να βρεθούμε;

■ Πώς φτάνουμε εκεί;

■ Πως εξασφαλίζουμε ότι θα φτάσουμε εκεί; Και πώς γνωρίζουμε ότι φτάσαμε 

εκεί;

(Μπενετάτος κ.α. 2004:138).

20 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Παράρτημα II Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.
21 Οι τίτλοι των σταδίων της διαδικασίας ΜΤ που παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια 
του κειμένου, ακολουθούν το πρότυπο του Kotler (Kotler, 1993). Το περιεχόμενο των σταδίων 
ακολουθεί κυρίως το πρότυπο της Kolb (Kolb, 2006: 34).
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (situation analysis) είναι το πρώτο βήμα στη 

διαδικασία εκπόνησης ενός ΣΧΜΤ (Davidson και Rogers, 2006: 18). Απαντά στην 

ερώτηση «Που βρισκόμαστε τώρα;» (Morrison, 2001: 130). Η ΑΥΚ συνήθως 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

■ Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (scanning the the external environment) 

(Kotler, 1993: 82).

■ Ανάλυση του προϊόντος τόπος (City product analysis) (Kolb, 2006: 36).

■ Ανάλυση των ανταγωνιστικών πόλεων (Analyzing competing cities) (Morrison, 

2001: 136).

■ Έρευνα πεδίου (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 266-9).

■ Τμηματοποίηση της αγοράς (Segmentation) (Davidson και Rogers, 2006: 76).

3.2.1 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(Davidson και Rogers, 2006: 76). Αυτό αποτελείται από δύο συνιστώσες: το μακρο- 

περιβάλλον (makro-environment) και το μικρο-περιβάλλον (mikro-environment) (Kolb, 

2006: 36-8). Στην πρώτη περίπτωση αναλύονται μακρο-περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

όπως η τρέχουσα οικονομική κατάσταση παγκοσμίως και η εξέλιξη των δημογραφικών, 

κοινωνικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών που συμβαίνουν σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (Μεταξάς, 2001: 40).

Η γνώση των παραγόντων αυτών είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα επιτυχές ΣΧΜΤ (Davidson και Rogers, 2006: 76). Για παράδειγμα, μια 

ανάλυση του κοινωνικού περιβάλλοντος πριν από τη στόχευση ενός νέου τμήματος 

αγοράς (market segment) μπορεί να αποκαλύψει μια μεταβολή στις κοινωνικές αξίες, 

που έχει σα συνέπεια την προτίμηση των ανθρώπων στις οικογενειακές διακοπές. Εάν 

το προωθητικό μήνυμα που σκόπευε να αναπτύξει η ομάδα μάρκετινγκ για τον τόπο, 

εστίαζε στην ενεργό νυχτερινή ζωή, η αποκάλυψη αυτή αλλάζει τα δεδομένα 

(Morrison, 2001: 132-3). Επίσης, η ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος μπορεί 

να αποκαλύψει ότι μια επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας έχει 

οδηγήσει σε ελάττωση των φορολογικών εσόδων. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος
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μπορεί να προβλεφθεί η μείωση του προϋπολογισμού για τον τουρισμό και πιθανόν η 

έλλειψη διαθέσιμων χρημάτων για την παραγωγή νέων διαφημιστικών εντύπων. Η 

γνώση της κατάστασης θα αποτρέψει την περιττή διαδικασία του σχεδιασμού τους. 

Επίσης η παραπάνω οικονομική κατάσταση μπορεί να έχει αποτρέψει τις 

επιλεγμένες ομάδες του ΣΧΜΤ, από τα ταξίδια προκειμένου να συντηρήσουν τους 

οικονομικούς τους πόρους (Kolb, 2006: 34).

Από τα παραπάνω παρατηρείται ότι η ανάλυση του μακρο-περιβάλλοντος μπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην αποφυγή δαπανηρών λαθών (Kolb, 2006: 34) 

Δυστυχώς αυτή η διαδικασία παραμελείται συχνά, επειδή η ανίχνευση των 

πληροφοριών αρκετές φορές είναι δύσκολη, ενώ οι ιθύνοντες του σχεδίου μάρκετινγκ 

σπάνια επικροτούνται για τη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας (Kolb, 2006: 33).

Εκτός από το μακρο-περιβάλλον, κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΧΜΤ είναι 

αναγκαία και η έρευνα στο μικρο-περιβάλλον του τόπου, δηλαδή στο έμψυχο υλικό 

του. Είναι ουσιαστικό για τους υπεύθυνους του σχεδιασμού να γνωρίζουν τις 

τοποθετήσεις και τις απόψεις των κατοίκων και των επιχειρηματιών της κοινότητας, 

καθώς και των τοπικών αρχών (Kotler, 1993: 99).

Για παράδειγμα, εάν το ΣΧΜΤ προβλέπει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, οι 

κυβερνητικοί υπάλληλοι πρέπει να φροντίσουν για την εξεύρεση των απαραίτητων 

οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου. Επιπροσθέτως, οι 

γηγενείς επιχειρηματίες πρέπει να είναι πρόθυμοι να παράσχουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν την τουριστική ζήτηση, ενώ οι κάτοικοι μπορούν να 

υποστηρίξουν την εμπορική στρατηγική με το να είναι φιλικοί προς τους επισκέπτες, 

ώστε να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι στην περιοχή (Kolb, 2006: 42-4). Πρέπει να 

υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα υποστήριξης της διαδικασίας μάρκετινγκ από τους 

ανθρώπινους πόρους του τόπου, διαφορετικά η όποια απροθυμία τους για συμμετοχή 

πιθανόν να ναυαγήσει τη διαδικασία (Kolb, 2006: 34).
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Πίνακας I. 6 Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος

Μακρο-Περιβάλλον 
(Macro Environment)

Μικρο-Περιβάλλον 
(Micro Environment)

■ Οικονομικοί ■ Τοπικές αρχές
■ Κοινωνικοί ■ Επιχειρηματίες
■ Δημογραφικοί ■ Εμπορικό επιμελητήριο
■ Πολιτικοί ■ Ενώσεις πολιτών
■ Τεχνολογικοί

Πηγή: Μεταξάς, 2001: 40 Kolb, 2006: 35, ιδία επεξεργασία

3.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ένα προϊόν μπορεί να είναι ένα φυσικό αγαθό (κάτι απτό), υπηρεσία, μια ιδέα, ή μια 

εμπειρία. Ένας τόπος είναι ένα προϊόν που αποτελείται από φυσικά αγαθά, υπηρεσίες, 

και ιδέες, που ο συνδυασμός τους παρέχει την εμπειρία κατοίκησης/εργασίας/ 

επίσκεψης. Ένας τόπος περιέχει φυσικά αγαθά, όπως τα κτίρια, τα πάρκα, οι οδοί, τα 

μνημεία το σύστημα μεταφοράς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι η γεωγραφική του 

θέση. Για παράδειγμα η παραθαλάσσια θέση του συνήθως προσθέτει αξία στη βίωσης 

της εικόνας του. Οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις και τα θρησκευτικά κτίρια αποτελούν 

και αυτά σημαντικά συστατικά του (Ανδριώτης, 2005: 243-4).

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο τόπος στους κατοίκους/εργαζόμενους/επισκέπτες, είναι 

επίσης μέρος της εμπειρίας κατοίκησης/επένδυσης/επίσκεψης. Αυτές μπορούν να 

παρέχονται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια αλλά και σε διάφορα γεγονότα ή εκδηλώσεις, 

όπως θεατρικές παραγωγές, συναυλίες, φεστιβάλ, παρελάσεις. Ο συνδυασμός των 

προϊόντων και των υπηρεσιών δημιουργεί ένα τμήμα της εικόνας του τόπου. Η εικόνα 

μπορεί να συμπληρωθεί από τον τρόπο ζωής και τις αξίες των γηγενών, όπως η φιλική 

τους διάθεση και η έμφαση τους στην οικογενειακή διασκέδαση. Αυτός ο συνδυασμός 

του φυσικού προϊόντος και των υπηρεσιών που παρέχει ο τόπος, αλλά και των ιδεών 

που μεταβιβάζει στους κατοίκους, στους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες του, 

αποτελούν δομικά συστατικά της εμπειρίας που προσφέρει. Και αυτή η εμπειρία είναι 

που πρέπει να εντοπιστεί σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας (Kolb, 2006: 10).

Για τους υπεύθυνους του ΣΧΜΤ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να «αποδομήσουν την 

εμπειρία» στα επιμέρους συστατικά της (Kotler, 1993: 47). Αυτά μπορούν να 

διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες :
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■ βασικό προϊόν (core product).

■ συμπληρωματικές υπηρεσίες (additional services).

■ αυξημένο προϊόν (augmented product).

(http://www.udel.edu).

Ως βασικό προϊόν, ορίζεται το κύριο ελκτικό χαρακτηριστικό του τόπου. Αυτό μπορεί 

να είναι αξιοθέατο, πολιτιστικό ίδρυμα, ιστορική περιοχή, τόπος συνάντησης και 

ψυχαγωγίας, αθλητικό γεγονός, κ.ά. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες2 είναι αυτές που 

συμπληρώνουν ευχάριστα την εμπειρία κατοίκησης/επένδυσης/επίσκεψης, αλλά που 

δεν είναι αρκετές από μόνες τους να υποκινήσουν την κατοίκηση/επένδυση/επίσκεψη, 

στην περιοχή. Για παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, 

οι περιηγήσεις στην πόλη, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κ.ά. Τέλος, ως αυξημένο 

προϊόν του τόπου ορίζεται η «συσκευασία» γύρω από το βασικό προϊόν και τις 

συμπληρωματικές υπηρεσίες. Είναι το φυσικό του περιβάλλον, που συνθέτει τη 

φυσιογνωμία του. Περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφορετικών χαρακτηριστικών στοιχείων, 

όπως την πολιτιστική κληρονομιά, την προσβασιμότητα, τις οδούς, τα πάρκα, τα κτίρια, 

την ασφάλεια, τη φιλική διάθεση των κατοίκων (Kolb, 2006: 52-63). 22

Πίνακας I. 7 Ανάλυση του προϊόντος τόπος

Βασικό Προϊόν 
(Core Product)

Συμπληρωματικές 
Υπηρεσίες 
(Additional Services)

Αυξημένο Προϊόν 
(Augmented Product)

■ Πολιτιστικό ίδρυμα
■ Ιστορική περιοχή
■ Τόπος ψυχαγωγίας
■ Αθλητικό γεγονός
■ Φεστιβάλ
■ Εμπορική αγορά

■ Αναμνηστικά
■ Ξενοδοχεία
■ Εστιατόρια
■ Περιηγήσεις
■ Υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης

■ Πολιτιστική κληρονομιά
■ Φυσικό περιβάλλον
■ Οδοί
■ Κτίρια
■ Συμπεριφορά των 

κατοίκων

Πηγή: Kolb, 2006: 73-4 http://www.udel.edu/alex/, 2006, ιδία επεξεργασία

22 Η εμπειρία της επίσκεψης μπορεί να ενισχυθεί και από συμπληρωματικά προϊόντα, τα οποία 
ορίζονται αντίστοιχα με τις συμπληρωματικές υπηρεσίες. Και οι δύο όροι αποτελούν τον 
ορισμό της έννοιας «ενισχυτικά προϊόντα» (supporting products) (http://www.udel.edu).
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Μελέτη περίπτωσης Νέα Ορλεάνη:

Ο επιτυχής προσδιορισμός του βασικού της προϊόντος, συνέβαλε στην επίτευξη του 

οράματος23 της

Η εικόνα της Νέας Ορλεάνης είναι συνδεδεμένη με τη μουσική Τζαζ. Εντούτοις ο 

οργανισμός μάρκετινγκ της πόλης θέλοντας να αυξήσει τον ετήσιο αριθμό των 

επισκεπτών της και να ανανεώσει το ηλικιακό τους προφίλ, επιδίωξε να αλλάξει την 

αντίληψη των ανθρώπων για την εμπειρία που η Νέα Ορλεάνη μπορεί να προσφέρει. 

Η ανάλυση του προϊόντος πόλη που ακολούθησε, αποκάλυψε ένα διαθέσιμο βασικό 

προϊόν που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτό 

βρίσκεται στην περιοχή Γουότερφροντ (Waterfront) και αποτελείται από 22 γκαλερί 

τέχνης και ένα σημαντικό αριθμό μουσείων Επομένους αποφασίστηκε να προωθηθεί η 

πόλη ως διεθνές κέντρο τεχνών και πολιτισμού - όχι μόνο της τζαζ-.

Το βασικό προϊόν μαζί με την υπόλοιπη περιοχή αναζωογονήθηκε. Ένας πλήρως 

ενημερωμένος ιστοχώρος σε άμεση συνεργασία με τα μουσεία προσφέρει ενημέρωση 

για τις πολιτιστικές εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, ενώ ένα σύνολο 

συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια, κατασκευάστηκαν για 

να ενισχύσουν την εμπειρία επίσκεψης. Το όραμα φαίνεται να προσεγγίζεται, αφού η 

πολιτιστική έλξη που ασκεί πλέον η πόλη έχει καταφέρει να αυξήσει τον αριθμό των 

επισκεπτών νεαρής ηλικίας στα επιθυμητά επίπεδα (www neworleansmuseum.com).

3.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΉΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Ο διάτορος ανταγωνισμός των τόπων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον24 

(Στεφάνου και Μητούλα, 2003: 22-28) κάνει επιτακτική την ανάγκη προσδιορισμού 

των ανταγωνιστών τους και την εύρεση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Στην 

προσέλκυση των μεγάλων επιχειρησιακών συμβάσεων, το Σικάγο ανταγωνίζεται με 

τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές Νέα Υόρκη και Λας Βέγκας, αλλά και τους 

νεώτερους όπως το Ορλάντο, την Ατλάντα, και το Ντένβερ. Στην προσέλκυση των 

ευρωπαϊκών τουριστών, οι κύριοι ανταγωνιστές είναι οι πόλεις Λος Αντζελες, Λας

23 Βλέπε μέρος I, υπο-ενότητα: 3.4.
24 Βλέπε μέρος I, υπο-ενότητα: 2.1.1.
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Βέγκας, Μαϊάμι, Νέα Ορλεάνη, και Σαν Φρανσίσκο της Νέας Υόρκης. Στην 

προσέλκυση των μεγάλων περιφερειακών γραφείων, ανταγωνίζεται η Μινεάπολη, την 

πόλη του Κάνσας, και την Ινδιανάπολη (Kotler, 1993: 82).

Κατά την ανάλυση των ανταγωνιστών, πρέπει να ερευνηθεί το βασικό προϊόν που 

προσελκύει τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες (κατοίκους, επενδυτές, επισκέπτες) εκεί. 

Επιπλέον, πρέπει να αναλυθούν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και το αυξημένο 

προϊόν τους (http://www.udel.edu/alex/). Οταν ανιχνευθούν τα θέλγητρα 

κατοίκησης/επένδυσης/επίσκεψης στους ανταγωνιστικούς τόπους, τότε μπορεί να 

αποφασιστεί εάν είναι δυνατόν ο τόπος που κάνει την έρευνα, να προσελκύσει 

παρόμοιες ομάδες με την ανάλογη ενίσχυση της εμπειρίας που ήδη προσφέρει. 

Επίσης έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τις προωθητικές ιδέες ή τα ειδικά γεγονότα 

που δεν λειτούργησαν προς όφελος των ανταγωνιστών (Davidson και Rogers, 2006: 

77).

Κατά την επιλογή ενός ανταγωνιστικού τόπου για ανάλυση, είναι σημαντικό για τους 

υπεύθυνους του σχεδίου μάρκετινγκ να σημειώσουν εάν ο ανταγωνιστικός τόπος 

στοχεύει σε ένα παρόμοιο ή διαφορετικό τμήμα επισκεπτών. Εάν έχει αναπτύξει ένα 

σχέδιο μάρκετινγκ που στοχεύει στις ίδιες πληθυσμιακές ομάδες οι υπεύθυνοι του 

σχεδίου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες ιδέες, προσαρμοσμένες στη δική τους 

περίπτωση ή να διαφοροποιηθούν (Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης: 2004: 176 -8). 

Εάν ο ανταγωνιστικός τόπος στοχεύει σε ένα εξ’ ολοκλήρου διαφορετικό τμήμα 

επισκεπτών, θα πρέπει να εξεταστεί εάν αυτή η ομάδα θα μπορούσε επίσης να 

προσελκυστεί στον υπό μελέτη τόπο (Kolb, 2006: 69).

Η πρόκληση είναι να μαθευτεί πώς οι «αγοραστές» των ανταγωνιστικών τόπων 

λαμβάνουν τις αποφάσεις τους (Kotler, 1993: 82). Ο αποδοτικότερος τρόπος είναι 

αυτός κατά τον οποίο οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ επισκέπτονται τον ανταγωνιστικό 

τόπο και ακολουθούν την ίδια προσέγγιση για την ανάλυση του, όπως έκαναν και στο 

δικό τους. Στη διαδικασία περιλαμβάνεται συνέντευξη από τους υπεύθυνους του 

μάρκετινγκ (Gee κ.ά.: 2001: 92-3), αλλά και η προσωπική εμπειρία από τη βίωση του 

τόπου. Επίσης η συλλογή διαφημιστικού υλικού μπορεί να πληροφορήσει για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στον ανταγωνιστικό τόπο
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(ξενοδοχεία, φεστιβάλ, γεγονότα, πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.ά.)25 (Morrison, 

2001: 136).

Έχοντας συλλέξει το απαραίτητο υλικό από τους ανταγωνιστές, αυτό μπορεί να 

τοποθετηθεί σε χάρτες positioning26, ξεχωριστά ανά τόπο, προκειμένου να εντοπιστεί η 

θελκτικότητα του κάθε ενός. Συνήθως οι χάρτες χρησιμοποιούν δύο διαστάσεις, για να 

αναπαραστήσουν τα χαρακτηριστικά που οι ενδιαφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες 

θεωρούν σημαντικότερα (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 158-60). Για παράδειγμα, αν 

πρόκειται για τις υπηρεσίες A, Β, Γ, Δ, Ε που παρέχονται σε μία ανταγωνιστική πόλη, 

τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι η τιμή και η ποιότητα. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να εντοπιστούν οι υπηρεσίες που έχουν ζήτηση στις ανταγωνιστικές 

περιοχές (χάρτης 1.1). Επιπλέον ένας τόπος έχοντας γνώση των παραπάνω 

στοιχείων είναι δυνατόν, μέσω της κατάλληλης στρατηγικής, να επιτύχει 

αναστροφή της ζήτησης στους ανταγωνιστές του, προς δικό του όφελος, 

αλλάζοντας τη θέση των υπηρεσιών τους στο διάγραμμα (repositioning) (Berry και 

Wilson, 2000: 99-100).

Χάρτης 1.1 Χάρτης positioning των υπηρεσιών σε μια ανταγωνιστική πόλη________________

Πηγή: Berry και Wilson, 2000: 99-100, ιδία επεξεργασία

25 Σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για τη φυσιογνωμία ενός τόπου, μπορεί να 
αποτελέσει το διαδίκτυο (Μπούχαλης, 2004).
26 Η διαδικασία positioning στην περίπτωση του προϊόντος πόλη, είναι η δημιουργία μια 
συγκεκριμένης εικόνας για τα δομικά της στοιχεία (προϊόντα, υπηρεσίες, ιδέες), στις 
συνειδήσεις των καταναλωτών (Dibb κ.ά, 2001: 47-9).
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3.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Εάν θεωρηθεί ότι η ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί μια προσπάθεια 

συγκέντρωσης, όλων των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

ΣΧΜΤ (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 163), τότε η ανάλυση SWOT (SWOT analysis) 

λαμβάνει αυτά τα στοιχεία, τα αναλύει και επιδιώκει να τα παρουσιάσει με μια μορφή 

που θα είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό (Morrison, 2001: 129-31). Η ανάλυση SWOT 

παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση του τόπου, επισημαίνοντας τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία του και προβλέπει τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται 

(Kotler, 1993: 82).

— Δυνατά σημεία: (Strengths)

Πρόκειται για τα πλεονεκτήματα του τόπου, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του 

γνωρίσματα που υπερέχουν του ανταγωνισμού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

προσελκύσει τις ομάδες στόχους που θα καθοριστούν στη συνέχεια (Holloway και 

Robinson, 2003: 38-9). Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται το βασικό προϊόν, όπως 

επίσης οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και το αυξημένο προϊόν που προσδιορίστηκαν 

κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (Kolb, 2006: 78-81).

— Αδύνατα σημεία (Weaknesses)

Όπως καθίσταται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για τα μειονεκτήματα του τόπου, εκείνα 

τα στοιχεία του δηλαδή που μπορούν να αποτελόσουν τροχοπέδη στην επίτευξη του 

οράματος του (Kotler, 1993: 82). Η γήρανση του βασικού προϊόντος, η ανεπάρκεια των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, η εχθρική στάση των κατοίκων απέναντι σε επισκέπτες και 

μη γηγενείς επιχειρηματίες, μπορούν να αποτελούν ορισμένα από τα αρνητικά σημεία 

που πρέπει να καταγραφούν (Χρυσοχοϊδης, 2003). Κατόπιν θα αποτελόσουν 

αντικείμενο συστηματικής μελέτης, ώστε να αποβληθούν από το προφίλ του τόπου ή 

έστω να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές τους επιδράσεις (Σταμπουλής, 2003).
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Μελέτη περίπτωσης Χονόκα (Honokaa):

Τα αδύνατα σημεία μπορούν να μετατραπούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα

Η πόλη Χονόκα (Honokaa) της Χαβάη (Hawaii), ήταν ακμάζουσα βιομηχανική πόλη 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η βιομηχανία της στηριζόταν στην παραγωγή 

ζάχαρης αφού στην περιοχή ευδοκιμούσαν οι φυτείες ζαχαροκάλαμου. Εντούτοις, η 

παρακμή της βιομηχανίας οδήγησε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της σε γειτονικές 

περιοχές που διέθεταν τουριστική βιομηχανία. Οι τοπικοί ηγέτες βλέποντας την απειλή 

της ερήμωσης να ελλοχεύει ίδρυσαν έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού 

προκειμένου να αναπτύξουν την τουριστική τους βιομηχανία και να αναστρέψουν την 

πληθυσμιακή αποψίλωση της περιοχής. Ο οργανισμός έχοντας στη φαρέτρα του ένα 

σύνολο εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών κτιρίων, τις μνήμες των εναπομεινάντων 

κατοίκων από τη βιομηχανική εποχή και την πεποίθηση ότι αυτά θα μπορούσαν να 

αποτελόσουν τον τροφοδότη για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, εκπόνησε ΣΧΜΤ 

προκειμένου να τα αξιοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση 

(http ://www.hotspotshawaii. com).

Για να διαφοροποιηθεί από τις ανταγωνιστικές πόλεις της Χαβάη, η Χονόκα επέλεξε 

να συνδέσει την τουριστική της εικόνα με την ιστορία της. Τα εγκαταλελειμμένα 

κτίρια που στέγαζαν στο πρόσφατο παρελθόν τη βιομηχανία της, επαν-αξιοποιήθηκαν 

σε κέντρα τεχνών, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά. για να ξαναζωντανέψουν τη 

βιομηχανική της παράδοση. Τελικά η Χονόκα, κατάφερε να εξελιχθεί από μια 

παρηκμασμένη βιομηχανική περιοχή σε ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προορισμό 

που προσφέρει μοναδική ιστορική και γευστική27 εμπειρία στους κατοίκους και 

επισκέπτες του (http://www.hotspotshawaii.com).

27 Εξαιτίας της παραγόμενης ζάχαρης στην περιοχή, οι κάτοικοί της ασχολούνταν ιδιαίτερα με 
τον τομέα της ζαχαροπλαστικής. Αν και η βιομηχανία της πόλης είναι πλέον ανενεργή, η 
ζαχαροπλαστική τέχνη παρέμεινε στο προσκήνιο για να ενισχύσει την τουριστική της 
βιομηχανία. Το γλυκό ddaciese (κάτι αντίστοιχο με το αμερικάνικο donut) αποτελεί μια 
γευστική πρόκληση για τους επισκέπτες της (http://www.honokaahawaii.com/).
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— Ευκαιρίες

Με τον όρο αυτό, εννοούνται κάποιες καταστάσεις που προκύπτουν κυρίως εξαιτίας 

των μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος του τόπου, που αν τις εκμεταλλευτεί, 

είναι σε θέση να του δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Kotler, 1993: 86).

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το τυχόν αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων για τη 

διαμονή σε παραδοσιακά κτίρια κατά την περίοδο των διακοπών τους. Οπότε αν μια 

πόλη διαθέτει εγκαταλελειμμένα παλαιά κτίσματα, μπορεί να προβεί στην επανάχρησή 

τους, μετατρέποντάς τα σε τουριστικά καταλύματα. Αντίστοιχα η περιβαλλοντική 

ανίχνευση, μπορεί να έχει αποκαλύψει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων 

δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό. Η ανάλυση προϊόντος, μπορεί να έχει 

αποκαλύψει επίσης ότι η πόλη διαθέτει ένα λαογραφικό μουσείο και αρκετά 

παραδοσιακά κτίρια που μπορούν να αποτελέσουν πολιτισμικές πηγές. Επομένως η 

ευκαιρία που παρουσιάζεται στην πόλη είναι η δυνατότητά της να στοχεύσει στην 

αναδυόμενη ομάδα-στόχο που προαναφέρθηκε. Αυτή η ευκαιρία θα μπορούσε να 

μεγεθυνθεί περαιτέρω εμπλουτίζοντας το υφιστάμενο βασικό προϊόν με 

συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως πολιτισμικά φεστιβάλ και οργανωμένες 

περιηγήσεις στα πολιτιστικά σημεία της πόλης (Kolb, 2006: 80-1).

— Απειλές

Ανάλογα με τις ευκαιρίες, ως απειλές ορίζονται κάποιες καταστάσεις που ανιχνεύονται 

κυρίως κατά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της πόλης απειλώντας να τη 

βλάψουν (Berry και Wilson, 2000: 91). Ως γενικές απειλές μπορούν να αναφερθούν 

διάφορα γεγονότα που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από τα ταξίδια, όπως η 

οικονομική κρίση και mo πρόσφατα ο κίνδυνος τρομοκρατικών ενεργειών. Άλλες 

απειλές μπορεί να είναι η μεταβολή των αξιών που επιφέρει αλλαγή στον τρόπο ζωής 

των ανθρώπων.

Για παράδειγμα, ας υποτεθεί ότι μια πόλη έχει ως ομάδα στόχο τις οικογένειες και 

βασικό προϊόν ένα ετήσιο κλασσικό φεστιβάλ μουσικής σε ένα ιστορικό κτίριο 

συναυλιών. Εάν το ενδιαφέρον για τις κλασσικές συναυλίες μουσικής μειώνεται κατά 

γενική ομολογία, αυτό θέτει μια απειλή για την πόλη. Μια πρόταση για την 

αντιμετώπιση της απειλής είναι η αλλαγή του «περιτυλίγματος» του φεστιβάλ. Θα 

μπορούσαν δηλαδή οι συναυλίες να δίνονται σε κάποιον υπαίθριο χώρο ή πάρκο, 

ώστε να προκύψει αύξηση της ελκυστικότητας του τόπου για τα παιδιά, που θα
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αντισταθμίσει την ατόνηση του ενδιαφέροντος των γονιών τους για το φεστιβάλ. 

Παράλληλα θα μπορούσε να ενισχυθεί το βασικό προϊόν με συμπληρωματικές 

υπηρεσίες, όπως εγκαταστάσεις για πικ-νικ στο πάρκο που προσελκύουν αμφότερες 

τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες, ώστε τελικά τα παρεχόμενα οφέλη της πόλης να 

είναι περισσότερα από τα προσδοκώμενα των κατοίκων/επισκεπτών της.

: Μελέτη περίπτωσης Σινσινάτι (Cincinnati): :

■ Η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση των απειλών αμαύρωσης της εικόνας του τόπου ■

■ μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνησή του. |

: Το Σινσινάτι είναι μια περιφέρεια των ΗΠΑ που περιλαμβάνει τις πολιτείες Κεντάκι, :

■ Οχάϊο και Ιντιάνα. Η εικόνα που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό του περιβάλλον, το ■

• παρουσιάζει ως μια «οικογενειακή περιφέρεια» που διαθέτει πολυάριθμες ελκτικές ■

• επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας για παιδιά και ενήλικους. | 

: (http://www.cincinnatiusa.com/). Εντούτοις το 2001 η εικόνα της περιοχής | 

: επηρεάστηκε αρνητικά από την παγκόσμια προβολή της ένοπλης συμπλοκής μεταξύ :

■ αστυνομίας και ταραχοποιών στοιχείων. Ήταν λοιπόν σημαντικό για τους υπεύθυνους ■

■ του τουρισμού του Σινσινάτι, να ενημερώσουν τους πιθανούς επισκέπτες, ότι παρά τις |

• απογοητευτικές, για την εικόνα της περιοχής, ειδήσεις υπάρχουν ακόμα ιδιαίτεροι ■ 

: λόγοι για να την επισκεφθούν (http://news.enquirer.com).

: Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε ΣΧΜΤ, που τόνιζε το οικογενειακό του προφίλ μέσω :

■ της προώθησης του βασικού του προϊόντος που είναι τα μουσεία και οι μεγάλες ·

■ δυνατότητές του για ψυχαγωγικές οικογενειακές δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα, που ■ 

| στηρίχθηκε στο κοινό όραμα όλων των εμπλεκόμενων πληθυσμιακών ομάδων με την [ 

: περιοχή, ήταν τελικά μια επιτυχής ανακύκλωση της αρχικής εικόνας της περιφέρειας :

• που αύξησε τον αριθμό τον επισκεπτών της. Μάλιστα μια έρευνα που περιλήφθηκε :

• στον ταξιδιωτικό οδηγό Family Travel Guide έδειξε ότι οι τουρίστες κατατάσσουν το ·

■ Μουσείο Τεχνών του Σινσινάτι, Cincinnati Art Museum, μαζί με το Εκπαιδευτικό ■ 

: Κέντρο Educational Center For Family Activities στις ίδιες θέσεις με το περίφημο | 

I Μητροπολιτικό Μουσείο Τεχνών της Νέας Υόρκης, Metropolitan Museum of Art in j

• New York και το Ινστιτούτο Τεχνών του Σικάγου Art Institute of Chicago ■

■ (http://news.cincinnati.com/). ;
r............................................................................................................ ................................................ϊ
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Μελέτη περίπτωσης Γουίλιαμσπορτ (Williamsport):

SWOT ανάλυση για την πόλη Williamsport

Το Γουίλιαμσπορτ (Williamsport) είναι μια μικρή πόλη που βρίσκεται στη βόρεια 

κεντρική Πενσυλβανία. Πρόκειται για μια αγροτική (ιεριοχή με πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον και σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία, που τώρα προσπαθεί να αναπτύξει 

τον τομέα του τουρισμού της. Στο παρελθόν υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες 

βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, οπότε και κατασκευάστηκε ένας σημαντικός 

αριθμός βικτοριανών κατοικιών που παραμένουν σχεδόν αλώβητες μέχρι και σήμερα 

(http://www.williamsport).

Το Γουίλιαμσπορτ είναι γνωστό στο κοινό, ως τόπος γέννησης του Little League 

Baseball και φιλοξενίας του Little League World Series (http://www.seda- 

cog.williamsport).

Πίνακας I. 8 Ανάλυση SWOT για την πόλη Γουίλιαμσπορτ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αναγνωρίσιμο όνομα εξαιτίας του Little 
League Baseball World Series 
Ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
Βικτοριανών κατοικιών 
Διαθέτει αρκετές παλαιές εκκλησίες και 
ελκυστικά παραδοσιακά δημόσια κτίρια 
Περιβάλλεται από ξεχωριστό φυσικό 
περιβάλλον
Διαθέτει φημισμένα εστιατόρια 
(ιδιαίτερα ιταλικά)
Διαθεσιμότητα ζωντανής παραδοσιακής 
μουσικής σε μπαρ και εστιατόρια 
Χαμηλές τιμές πώλησης στα είδη τέχνης 
Μεγάλη παράδοση στο χειροποίητο 
κόσμημα
Αναγνωρισμένο μουσείο τοπικής 
ιστορίας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους 
κατοίκους της Φιλαδέλφεια και της Νέα 
Υόρκη για διήμερες αποδράσεις 
Αύξηση της δημοσιότητας του Little 
League Baseball εξαιτίας της 
μεγαλύτερης προβολής από τα μμε 
Ενδιαφέρον για την ανακαίνιση των 

^ιαλαιότε£ω\Μίατουαών

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αναξιοποίητοι χώροι στον πιο εμπορικό 
δρόμο της πόλης
Περιορισμένες ώρες λειτουργίας των 
επιχειρήσεων
Περιορισμένη νυχτερινή ζωή, εξαιτίας του 
μειωμένου ωραρίου λειτουργίας των 
εστιατορίων και των μπαρ 
Λίγες ευκαιρίες επίσκεψης του 
εσωτερικού των ιστορικών κτιρίων 
Έλλειψη ταροχής τουριστικών υπηρεσιών 
To Little League Baseball διαρκεί μόνο 
δύο εβδομάδες ετησίως

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Μακρινός προορισμός για τους κατοίκους 
των πολυπληθών πόλεων 
Πιθανή αύξηση της τιμής των καυσίμων 
και κατά συνέπεια του συνολικού κόστους 
ταξιδιού
Ανταγωνισμός από άλλες πόλεις 
βικτωριανής αρχιτεκτονικής

Πηγή: (Kolb, 2006: 85-6 http://www.seda-cogwilliamsport)
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3.2.5 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τμηματοποίηση της αγοράς (Segmentation market) καλείται ο διαχωρισμός της 

συνολικής αγοράς για ένα τόπο σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Οι ομάδες αυτές 

καλούνται συνήθως τμήματα αγοράς (market segments)28 ή στοχευόμενες αγορές (target 

markets)29 (Morrison, 2001: 198). Η τμηματοποίηση μπορεί να βασιστεί σε ένα πλήθος 

εξωτερικών ή εσωτερικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών. Στην πρώτη ομάδα 

ανήκουν η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, το εισόδημα, κ.ά., ενώ η δεύτερη απαρτίζεται 

από στοιχεία όπως τα ενδιαφέροντα, το σύστημα αξιών κ.ά. (Kolb, 2006: 104). Αν και 

οι δυνατότητες τμηματοποίησης της αγοράς είναι αυξημένες (Holloway και Robinson, 

2003: 101), υπάρχουν πέντε βασικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν κάθε ένα από τα 

νέα τμήματα:

■ Μετρήσιμο (Measurable): ποιο είναι το μέγεθος του, εάν έχει διακριτά στοιχεία 

από την υπόλοιπη αγορά εάν αυξάνεται ή μειώνεται (Ηγουμενάκης και 

Ηγουμενάκης, 2004: 164).

■ Προσβάσιμο (Accessible): να μπορεί να προσεγγιστεί από τα κανάλια 

επικοινωνίας του τόπου.

■ Ουσιαστικό (Substantial): να έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος ώστε να αποφέρει τα 

αναμενόμενα κέρδη30.

■ Ομοιογενές (Homogeneous): τα άτομα που το αποτελούν να ανταποκρίνονται με 

ομοιόμορφο τρόπο.

(Davidson και Rogers, 2006: 79-80).

Υπάρχουν δύο διαδοχικά βήματα στη διαδικασία τμηματοποίησης:

1. Ο διαχωρισμός της συνολικής αγοράς σε τμήματα.

2. Η επιλογή εκείνων των τμημάτων της αγοράς που ο τόπος μπορεί να εξυπηρετήσει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(Morrison, 2001: 198).

28 Τμήμα αγοράς (market segment) είναι μια αναγνωρισμένη ομάδα μιας συνολικής αγοράς, τα 
μέλη της οποίας έχουν κοινά στοιχεία και προσελκύονται από συγκεκριμένο/η 
προϊόν/υπηρεσία/ιδέα (Morrison, 2001: 198).
29 Στοχευόμενη αγορά (target market) καλείται ένα τμήμα της αγοράς που έχει επιλεγεί από 
τους υπεύθυνους μάρκετινγκ ενός τόπου και σε αυτό θα εστιάσει το σχέδιο μάρκετινγκ 
(Morrison, 2001: 198).
30 Το κόστος τμηματοποίησης της αγοράς είναι μεγαλύτερο από εκείνο της στόχευσης σε 
ολόκληρη (Davidson και Rogers, 2006: 79-80).
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Όταν η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με ρασιοναλιστικό τρόπο διευκολύνεται η 

εξειδίκευση της πολιτικής μάρκετινγκ που επιθυμείται να εφαρμοστεί για τον τόπο και 

εξασφαλίζονται γι’ αυτόν ορισμένα διόλου ευκαταφρόνητα πλεονεκτήματα 

(Μπενετάτος κ.ά.,2004: 145)31 32 33:

■ Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για το 

μάρκετινγκ.

■ Πληρέστερη κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών των επιλεγμένων ομάδων

και διαμόρφωση του προϊόντος τόπος προς την κατεύθυνση ικανοποίησής τους.
'1')

■ Αποτελεσματικότερη τοποθέτηση (positioning) .

■ Μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιλογή μέσων και τεχνικών προώθησης. 

(Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004: 162-5).

3.3 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

3.3.1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ «ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΟΡΑΣ» ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ

Στην ενότητα αναφέρθηκαν διάφοροι ορισμοί για το ΜΤ. Παρ’ όλα αυτά για το σκοπό 

της παρούσας ενότητας, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί μια ακόμα προσέγγιση του 

όρου προκειμένου να γίνει άμεσα κατανοητή η έννοια της έρευνας πεδίου στη 

διαδικασία εκπόνησης ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ.

Το μάρκετινγκ είναι μια διοικητική διαδικασία που εντοπίζει, προβλέπει και ικανοποιεί 

τις ανάγκες13 και τις επιθυμίες των καταναλωτών με τρόπο κερδοφόρο και 

αποτελεσματικό (Chartered Institute of Marketing, 2006). Παρατηρείται ότι οι ανάγκες 

και οι επιθυμίες των καταναλωτών είναι αυτές που δομούν τη σύγχρονη φιλοσοφία του 

μάρκετινγκ και άρα είναι απαραίτητο να εντοπιστούν προκειμένου να υποστηριχθούν

31 Η τμηματοποίηση της αγοράς δεν είναι μια διαδικασία από όλους αποδεκτή. Ο Ντέϊβιντ 
Ρέμνικ, ο διευθυντής του μεγαλύτερου σε κυκλοφορία αμερικάνικου περιοδικού, του New 
Yorker, αναφέρει χαρακτηριστικά: Ή λεγάμενη «στοχευόμενη αγορά» με αφήνει σχεδόν 
αδιάφορο, δεν προσπαθούμε να μαντέψουμε τι θέλει ο αναγνώστης, εμείς κάνουμε κάτι όσο 
καλύτερα μπορούμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί κόσμος να το αγοράσει’ (Καλαβρός, 
2006: 31-6).
32 Βλέπε μέρος I, υπο-ενότητα 3.2.3.
33 Σύμφωνα με τον Kotler ανάγκη είναι η κατάσταση της αισθανόμενης στέρησης κάποιας 
βασικής ικανοποίησης (Morrison, 2001: 94).
Σύμφωνα με τον Boeree επιθυμία είναι ο πόθος για συγκεκριμένα αγαθά που δημιουργείται από 
το σύστημα των αξιών κάθε ανθρώπου (Boeree, 2006).
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από μια αποτελεσματική στρατηγική στη συνέχεια της διαδικασίας (Μπενετάτος, 2004: 

269). Η ικανοποίησή τους είναι το κλειδί για μακροχρόνια επιτυχία (Morrison, 2001: 

94).

Στην περίπτωση του ΜΤ, το προϊόν είναι ο τόπος και οι καταναλωτές του είναι οι 

κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι τουρίστες (Kotler, 1993: 86). Αναμφίβολα οι 

παραπάνω ετερόκλητες πληθυσμιακές ομάδες αποτελούν τον κεντρικό άξονα, γύρω 

από τον οποίο δομείται το σχέδιο μάρκετινγκ, αφού η πλήρης γνώση της «αγοραστικής 

τους συμπεριφοράς»34 είναι αναγκαία για την επιτυχία του (Ηγουμενάκης και 

Ηγουμενάκης, 2004: 143). Επιπλέον οι μάρκετερς πρέπει να κάνουν τους πελάτες να 

αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ώστε να τους παράσχουν τα μέσα για 

την εκπλήρωσή τους (Morrison, 2001: 94-5).

Το τυποποιημένο πρότυπο της διαδικασίας καταναλωτικών αγορών είναι μια λογική 

πρόοδος πέντε βημάτων που προσαρμοζόμενα στο προϊόν τόπος, αναφέρονται 

συνοπτικά ως εξής:

■ Αναγνώριση ανάγκης ή επιθυμίας (Need recognition): αναγνώριση ενός 

εξωτερικού προβλήματος ή μιας εσωτερικής ανάγκης.

■ Αναζήτηση πληροφοριών (Information search): λήψη πληροφοριών για τα 

(ανταγωνιστικά) προϊόντα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ή τις 

επιθυμίες.

■ Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων (Evaluation of alternatives): καθορισμός 

του τόπου που παρέχει τα επιθυμητά οφέλη.

■ Αγορά (Purchase): μόνιμη διαμονή/επιχειρηματική δραστηριότητα/επίσκεψη.

■ Αξιολόγηση (Postpurchase evaluation): απόφαση εάν τελικά ο τόπος παρείχε τα 

επιδιωκόμενα οφέλη.

(Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004: 147-50).

Η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών τύπων διαφημίσεων και διαδικασιών 

προώθησης διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης

34 Ως αγοραστική συμπεριφορά, ορίζεται η προσπάθεια που καταβάλλεται, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας μάρκετινγκ, να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδηγούν τον καταναλωτή στη λήψη της 
απόφασης για αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων και κάνοντας χρήση τους να 
ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες ή/και επιθυμίες (Ηγουμενάκης και Ηγουμενάκης, 2004: 
144).
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αγορών (buying process). Οι πελάτες δεν ακολουθούν πάντα και τα πέντε στάδια. 

Μερικές φορές τα περισσότερα από αυτά παραλείπονται (Morrison, 2001: 118). Θα 

πρέπει να επισημανθεί η σημασία της κατανόησης του ανθρώπινου κινήτρου, επειδή 

είναι άμεσα συνυφασμένο με τις καταναλωτικές αποφάσεις (Holloway και Robinson, 

2003: 92-3). Δεδομένου ότι το κίνητρο είναι μια εσωτερική δύναμη που είναι δύσκολο 

να καθοριστεί από έναν ξένο, συνήθως για την κατανόηση των αναγκών 

χρησιμοποιείται ένα ψυχολογικό πρότυπο που στηρίζεται στην «πυραμίδα των 

αναγκών» του Maslow (Boeree, 2006 Holloway και Robinson, 2003: 92-8). Η θεωρία 

της ιεράρχησης των αναγκών κατά το Maslow βασίζεται στο γεγονός ότι οι πελάτες 

σκέφτονται πριν ενεργήσουν, χρησιμοποιώντας μια ορθολογική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.

Ο Maslow υποδεικνύει πέντε κατηγορίες αναγκών, που ιεραρχούνται ανάλογα με την 

αναγκαιότητα ικανοποίησής τους:

Σχήμα 1.1 Η πυραμίδα του Maslow__________________________________________________

Πηγή: Boeree, 2006, ιδία επεξεργασία
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— Βασικές ανάγκες και ανάγκες ασφάλειας:

Οι υποψήφιοι κάτοικοι/επενδυτές/επισκέπτες επιζητούν τη διαβεβαίωση ότι ο τόπος 

μπορεί να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη διαβίωσή τους. Γι’ αυτό τα 

διαφημιστικά υλικά θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία για τους χώρους διαμονής, 

φαγητού και ένδυσης, ενώ δε θα πρέπει να παραλείπεται η προσπάθεια για την 

προβολή μιας ασφαλούς πόλης. Αν και αυτές οι πληροφορίες δεν είναι από μόνες 

τους αρκετές για να παρακινήσουν κατοίκηση/επένδυση/επίσκεψη, εφόσον οι πιθανοί 

«καταναλωτές» θεωρήσουν ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, δεν θα 

ερευνήσουν περαιτέρω τον τόπο (Boeree, 2006).

— Κοινωνικές ανάγκες:

η δυνατότητα ικανοποίησης αυτών των αναγκών από ένα τόπο αποτελεί κίνητρο 

κατοίκησης/επένδυσης/επίσκεψης και θα πρέπει να προβάλλεται κατά την ανάπτυξη 

των προωθητικών μηνυμάτων (Boeree, 2006).

Για παράδειγμα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τμήμα των κοινωνικών αναγκών των 

τουριστών οι προορισμοί, πρέπει να παρέχουν τις ανάλογες δραστηριότητες και τα 

γεγονότα που επιτρέπουν στους τουρίστες την κοινωνικοποίησή τους, τόσο με τους 

γηγενείς, όσο και με άλλους τουρίστες. Επίσης, εάν ο προορισμός έχει ενεργό 

νυχτερινή ζωή, οι πληροφορίες θα πρέπει να εστιάσουν στους χώρους που 

πραγματοποιούνται κοινωνικές συναναστροφές. Τέλος, εάν το τμήμα των τουριστών 

στόχων είναι ζευγάρια, μια διαφορετική πτυχή του «ανήκει» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να παρακινήσει μια επίσκεψη. Οι μάρκετερς μπορούν να προωθήσουν τον 

προορισμό, ως τόπο που αναζωπυρώνει το ρομαντισμό και την αγάπη.

— Ανάγκες του «Εγώ»:

Η ανάγκες του αυτοσεβασμού και της αυτοεκτίμησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να προσελκύσουν τις παραπάνω ετερόκλητες πληθυσμιακές ομάδες. Για παράδειγμα οι 

τουρίστες μπορούν να ενισχύσουν τον αυτοσεβασμό τους με το να ανακαλύψουν ή να 

βελτιώσουν μια ικανότητα τους. Ο προορισμός μπορεί να παράσχει μια σειρά 

μαθημάτων (χορού, μουσικής, τεχνολογίας, μαγειρικής, κ.ά.) σε ετήσια βάση προς αυτή 

την κατεύθυνση. Ο αυτοσεβασμός του τουρίστα μπορεί επίσης να ενισχυθεί με τη 

συμμετοχή του στις δραστηριότητες που είναι μοναδικές ή περιορισμένης 

διαθεσιμότητας. Ενώ ένα τμήμα του τουριστικού προϊόντος του τόπου μπορεί να είναι 

διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ορισμένα γεγονότα, όπως τα φεστιβάλ.
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γίνονται μια φορά το χρόνο, οπότε οι παρευρισκόμενοι αποκτούν «δικαιώματα 

καυχησιολογίας» για τη συμμετοχή τους (Kolb, 2006: 141).

— Ανάγκη Αυτοπραγμάτωσης:

Η προσέγγιση αυτής της ανάγκης35 μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την 

κατοίκηση/επίσκεψη/επένδυση σε έναν τόπο. Ένας τόπος μπορεί να βοηθήσει να 

αναπτυχθούν οι εγγενείς ικανότητες των κατοίκων/επισκεπτών/επενδυτών σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν οι μάρκετερς συμπεριλάβουν στη 

συσκευασία του προϊόντος τόπος προηγμένες διαλέξεις από εμπειρογνώμονες που 

απευθύνονται σε ανθρώπους που ήδη αξιοποιούν τις εγγενείς τους ιδιότητες σε 

επαγγελματικό επίπεδο, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Επιπλέον επειδή 

η αυτο-ολοκλήρωση προσεγγίζεται και με τις πράξεις αλτρουισμού36, θα μπορούσε 

στο πακέτο προώθησης του τόπου να περιλαμβάνονται εθελοντικές ομάδες που 

ανάλογα με τις γνώσεις τους να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν έργο 

στον προορισμό (αποκατάσταση κτιρίων, εξωραϊσμός των φυσικών δημόσιων 

χώρων, κ.ά.) (Kolb, 2006: 142).

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

της βάσης, προτού κινηθούν στις ανάγκες της κορυφής. Φυσικά, πρέπει να συνεχίσουν 

να ικανοποιούν τις πρώτες ανάγκες για στέγη, ασφάλεια, κ.ά. ακόμη και όταν 

ικανοποιούν τις υψηλότερες ανάγκες του ανήκω, του αυτοσεβασμού, κ.ά.

3.3.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν την πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδο στα πλαίσια της 

έρευνας αγοράς. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και 

εφαρμογή τους, γίνονται αντιληπτές με σχετική ευκολία. Ο σωστός σχεδιασμός ενός 

ερωτηματολογίου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας έρευνας 

αφού μέσω αυτού μπορούν να εκμαιευτούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες των

35 Σύμφωνα με το Maslow η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί 
πλήρως. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει κατά πολύ το σκοπό της ύπαρξής του, 
αλλά η αναζήτηση της αυτογνωσίας δεν ολοκληρώνεται ποτέ (Καρυώτη, 1999: 77).
36 ‘Την ευτυχία τη γνώρισα στο δόσιμο χωρίς μισθό, τη λευτεριά στο σκλάβωμα σε κάποιο 
ιδανικό σωστό’. Οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή Κ. Βάρναλη που τονίζει ότι ο αλτρουισμός 
είναι συστατικό της ευτυχίας και άρα της αυτοπραγμάτωσης (http:// Vamalis).
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ερωτηθέντων (Κοτζαμάνης, 2002: 64). Ένα μελετημένο ερωτηματολόγιο με

ορθολογικό «στήσιμο» των ερωτήσεών του συντελεί εκτός από την εξασφάλιση της 

λήψης των επιθυμητών πληροφοριών και στην ομαλή διεξαγωγή της ανάλυσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 289).

Ο τρόπος κατάρτισης ενός ερωτηματολογίου δεν είναι θέμα της παρούσης 

διπλωματικής γι’ αυτό και δε θα υπάρξει περεταίρω επέκταση. Η αναφορά έγινε επειδή 

μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου για το Δήμο 

Κύμης που θα παρουσιαστεί στο μέρος II της εργασίας.

3.4 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διατύπωση του οράματος αποτελεί το σημαντικότερο στάδιο στη διαδικασία 

εκπόνησης ενός ΣΧΜΤ (Kotler, 1993: 90-3). Αρκετές φορές είναι και το δυσκολότερο, 

επειδή η φύση του είναι φιλοσοφική και προκύπτει από την αξιολόγηση του συνόλου 

των συλλεγέντων στοιχείων που προηγήθηκε προκείμενου να ανιχνευθούν οι 

αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 126-7). Για να θεωρείται 

ολοκληρωμένη η διατύπωσή του, θα πρέπει να απαντάει σε τέσσερις συγκεκριμένες 

ερωτήσεις:

■ Ποιοι είμαστε; (Who are we?)

■ Τι προσφέρουμε; (What is our product?)

■ Σε ποιους απευθυνόμαστε; (Who do we serve?)

■ Ποιες είναι οι αξίες μας; (What are our values?)

(Kolb, 2006: 94-5).
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Μελέτη περίπτωσης Γουίλιαμσπορτ (Williamsport): 

η διαδικασία διατύπωσης του οράματος για την πόλη

Ποιοι είμαστε·. Μια μικρή, ιστορική, αγροτική πόλη στη βόρεια κεντρική 

Πενσυλβανία, με αξιόλογο πολιτιστικό περιβάλλον που αποτελεί τον τόπο γέννησης 

του Little League Baseball και φιλοξενίας του Little League World Series.

Τι προσφέρουμε; Όμορφο φυσικό τοπίο, κατοικίες βικτοριανής αρχιτεκτονικής και ένα 

παραδοσιακό κέντρο πόλης που ξαναζωντανεύει μνήμες του παρελθόντος.

Σε ποιους απευθυνόμαστε; Σε επισκέπτες που αγαπούν την ιστορία, τα βικτοριανά 

σπίτια, τη φύση και τον Αύγουστο τους καλύτερους παίχτες του Little League Baseball 

World.

Ποιες είναι οι αξίες μας; Το Γουίλιαμσπορτ πιστεύει στη διατήρηση μιας όμορφης και 

ανθρώπινης πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της που διαφυλάσσει τις 

ενυπάρχουσες αξίες της κοινότητας ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενεές.

Διατύπωση του οράματος: η προσέλκυση οικογενειών για να απολαύσουν την 

αρχιτεκτονική κληρονομιά, το όμορφο περιβάλλον και το Little League World Series 

με σκοπό την ήπια τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Επειδή η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου μάρκετινγκ απαιτεί το συμμετοχικό 

σχεδίασμά (Kotler, 1993: 90-3), οι διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που σχετίζονται 

με τον τόπο είναι πιθανόν λόγω της ετερόκλητης φύσης τους να συνθέσουν 

διαφορετικά οράματα (Τσεγενίδη, 2001: 26-7). Οι μάρκετερς ή ο οργανισμός 

διαχείρισης προορισμού, θα πρέπει να επιτύχουν/ει τον καλύτερο δυνατό συμψηφισμό 

των (αντικρουόμενων ίσως) απόψεων ώστε να περιοριστούν οι τυχόν αντιδράσεις 

(Kotler, 1993: 90-4).
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Το όραμα θα πρέπει να συνδέεται με ένα σύνολο στόχων37 που θα πηγάζουν από το 

εννοιολογικό του περιεχόμενό και θα το εξειδικεύουν (Davidson και Rogers, 2006: 84). 

Επειδή συνήθως οι πόροι για την εφαρμογή ενός ΣΧΜΤ είναι περιορισμένοι είναι 

απαραίτητο να θέτονται προτεραιότητες στην πραγματοποίηση των στόχων εστιάζοντας 

στα κύρια σημεία και όχι στις λεπτομέρειες (Berry και Wilson, 2000: 41-2).

Γενικά προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί οι στόχοι πρέπει να καταδείξουν 

ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Οφείλουν να είναι:

■ Σχετικοί: να σχετίζονται με το όραμα και να το συγκεκριμενοποιούν.

■ Συγκεκριμένοι: να εστιάζουν σε σαφή και καθορισμένο στόχο.

■ Χρονικά περιορισμένοι: να έχουν ένα περιορισμένο χρονικό ορίζοντα για να 

επιτευχθούν.

■ Μετρήσιμοι: να είναι δυνατή η ποσοτικοποίησή τους.

(Μπενετάτος κ.ά., 2004: 171).

3.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ38

3.5.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΩΝ39

Οι στρατηγικές μάρκετινγκ συνιστούν τη συνολική πορεία του τόπου προς την επίτευξη 

των στόχων που έχουν τεθεί. Πρέπει να περιγράφουν τους τρόπους, το χρονικό 

ορίζοντα και την κατανομή των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή των 

στόχων αυτών (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 172 Kotler, 1993: 95). Το σημαντικότερο ίσως 

στοιχείο της στρατηγικής ΜΤ είναι το μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix). Η διαδικασία 

ανάπτυξής του είναι μοναδική για κάθε τόπο και ουσιαστικά είναι αυτή που θέτει τις 

βάσεις για την επίτευξη του οράματος του. Ένα μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει τους 

ελεγχόμενους εκείνους παράγοντες που έχουν επιλεγεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες 

του πελάτη (Morrison, 2001: 235). Τα συστατικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ.

37 Ο στόχος μάρκετινγκ είναι μια συνοπτική περιεκτική και ακριβής δήλωση που περιγράφει τι 
πρέπει να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας μάρκετινγκ (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 168).
38 Η ενότητα αυτή βασίζεται στο πρότυπο της Kolb (Kolb, 2006: 75-97) και όπου δεν 
αναφέρεται άλλος συγγραφέας εννοείται η Kolb.
39 Υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά μοντέλα στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο Παράρτημα III 
αναφέρεται το μοντέλο των Δέφνερ και Μεταξά (Δέφνερ και Μεταξάς, 2005).
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γνωστά και ως 4Π (4Ρ)40 αναφέρονται στο Προϊόν (Product), στην Τιμή (Price), στον 

Τόπο (Place) και στην Προώθηση (Promotion). Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η 

στρατηγική που επιλέγεται αποτελείται από ένα συνδυασμό των επιμέρους 

στρατηγικών που εφαρμόζονται σε κάθε έναν από τους παράγοντες του μοντέλου των 

4Π (Kolb, 2006: 92).

— Στρατηγική Προϊόντος

Η Στρατηγική Προϊόντος (Product Strategy), είναι η σημαντικότερη για τους τόπους που 

επιδιώκουν την ανάπτυξη μιας βιομηχανίας τουρισμού. Για τους τόπους, η ανάπτυξη 

νέων προϊόντων δεν αποτελεί μια επιλογή, αφού το προϊόν υπάρχει ήδη. Εντούτοις 

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 

κατεύθυνση: η Διαφοροποίηση (Differentiation) και η Επέκταση Προϊόντος (Product 

Extension).

Η πρώτη προσέγγιση μπορεί να υιοθετηθεί, αν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

του τόπου έχει αποκαλύψει ότι το βασικό προϊόν και τα οφέλη που ο τόπος προσφέρει 

είναι παρόμοια με εκείνα ανταγωνιστικών προορισμών. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

μάρκετερς θα πρέπει να εστιάσουν στη διαφοροποίηση του προϊόντος τόπος ώστε να 

προσφέρει μοναδική εμπειρία. Για παράδειγμα αν μια πόλη φιλοξενεί ένα φεστιβάλ 

τεχνών, το οποίο είναι παρόμοιο με το φεστιβάλ μιας ανταγωνιστικής της τότε η πρώτη 

πόλη θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί εάν συνέδεε το φεστιβάλ με την ιστορία της 

ώστε να εξασφαλίσει και να προωθήσει τη μοναδικότητα του γεγονότος41.

Η δεύτερη προσέγγιση εστιάζει στην υποστήριξη του βασικού προϊόντος με την 

ανάπτυξη των υποστηρικτικών υπηρεσιών και του αυξημένου προϊόντος που ο τόπος 

μπορεί να προσφέρει και που οι πιθανοί κάτοικοι/επενδυτές/επισκέπτες επιθυμούν. Για 

να είναι αποτελεσματική η συγκεκριμένη στρατηγική, ο τόπος πρέπει ήδη να διαθέτει 

ένα πάγιο βασικό προϊόν ικανό να αξιοποιηθεί. Επιπλέον αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί 

από εκείνο που προσφέρεται στους ανταγωνιστικούς τόπους. Για παράδειγμα, αν μια πόλη

40 Ο Morrison σε αντιστοιχία με το μοντέλο των 4Π, αναφέρει το αντίστοιχο των 8Π (Προϊόν, 
Πρόσωπα, Πακετάρισμα, Προγραμματισμός, Περιοχή, Προώθηση, Πράξεις Συνεργασίας, 
Πράξεις Τιμολόγησης) (Morrison, 2001: 279). Στο παρόν κείμενο, οι επιπλέον 4 παράγοντες 
του Morrison, συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο της Kolb.
41 Βλέπε: μέρος I, υπο-ενότητα 3.2.4 (μελέτη περίπτωσης Χονόκα).
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έχει έναν σημαντικό αριθμό βικτοριανών42 κτιρίων (όπως το Σαν Φρατσίσκο) ως βασικό 

προϊόν, αλλά στερείται των ενισχυτικών προϊόντων, θα πρέπει να αναπτύξει τα τελευταία 

με ενέργειες όπως καθιέρωση περιηγήσεων και ευκαιρίες για περιδιαβάσεις στο 

εσωτερικό των κτιρίων. Επιπρόσθετα θα μπορούσε το κέντρο της πόλης να 

αναζωογονηθεί με δραστηριότητες που να θυμίζουν τη βικτοριανή εποχή 

(http://www.victorianstation).

— Στρατηγική Τιμής

Αν και η Τιμή (Price) μπορεί να είναι το ευκολότερο συστατικό του μίγματος 

μάρκετινγκ για μια επιχείρηση, αυτό δεν ισχύει στο ΜΤ. Οι μάρκετερς δεν έχουν τον 

άμεσο έλεγχο των τιμών των προϊόντων ή των υπηρεσιών του τόπου. Εντούτοις, 

υπάρχουν τρεις στρατηγικές τιμολόγησης (Pricing Strategies), τις οποίες ένας τόπος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προσελκύσει τις στοχευόμενες αγορές. Αυτές είναι: 

η ανταγωνιστική τιμολόγηση, η τιμολόγηση γοήτρου και η προωθητική τιμολόγηση.

Ανταγωνιστική Τιμολόγηση (Competitive Pricing)

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν διαπιστώνεται ότι τα οφέλη που 

προσφέρει ο τόπος είναι παρόμοια με αυτά που προσφέρει ένας μεγαλύτερος, 

γνωστότερος, και επομένως ακριβότερος προορισμός. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

μάρκετερς, πρέπει να προωθήσουν τον τόπο ως προορισμό που προσφέρει τα ίδια 

οφέλη, αλλά με κόστος χαμηλότερο των ανταγωνιστικών προορισμών.

Τιμολόγηση Γοήτρου (Prestige Pricing)

Με τη στρατηγική αυτή ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις του τόπου να αυξήσουν τις τιμές 

τους σε υψηλότερα επίπεδα από τις επιχειρήσεις στις ανταγωνιστικές περιοχές. Η 

θεωρία αυτή διαβιβάζει στους υποψήφιους «καταναλωτές» μια εικόνα τόπου 

ανώτερης ποιότητας και αποκλειστικότητας προϊόντων, υπηρεσιών και κατ’ 

επέκταση εμπειριών. Συνήθως απευθύνεται σε υψηλού οικονομικού επιπέδου 

καταναλωτικό κοινό. Μια πόλη με ιαματικές πηγές, πολυτελή ξενοδοχεία, βραβευμένα

42 Η βικτοριανή εποχή άρχισε το 1837 όταν ανήλθε η βασίλισσα Victoria στο θρόνο του 
Ηνωμένου Βασιλείου και τελείωσε το 1901. Τα βικτοριανά σπίτια, ακολουθώντας το ρεύμα της 
εποχής, έχουν ιδιαίτερη διακόσμηση, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών 
επισκεπτών (http://www.you-are-here.com).
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εστιατόρια, κ.ά., θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν την προσέγγιση 

τιμολόγησης.

Προωθητική τιμολόγηση (promotional pricing)

Με τη στρατηγική αυτή οι τιμές χαμηλώνουν επιλεκτικά, προκειμένου να 

προσελκύσουν τους αγοραστές. Οι μάρκετερς χρησιμοποιούν αυτή την προσέγγιση 

προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες που δε θα επισκέπτονταν την πόλη 

διαφορετικά. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται τις χρονικές περιόδους που η 

τουριστική κίνηση είναι μειωμένη, ενώ έχει προηγηθεί συνεννόηση με τις εμπορικές 

επιχειρήσεις για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

— Στρατηγική Τόπου:

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη Στρατηγική Τόπου (Place Strategy), όταν το προϊόν 

τους είναι διαθέσιμο στην καλύτερη δυνατή εμπορική θέση για τον πελάτη. Αυτή η 

στρατηγική έχει περιορισμένη εφαρμογή στο ΜΤ, δεδομένου ότι ένας τόπος δεν μπορεί 

να επανατοποθετείται γεωγραφικά. Η χρήση της μπορεί να γίνει για την προώθηση ενός 

τόπου που προσφέρει τις ίδιες εμπειρίες με τις πιο απομακρυσμένους προορισμούς 

εστιάζοντας στις χαμηλότερες δαπάνες χρόνου και κόστους για τη μεταφορά.

—- Στρατηγική Προώθησης

Η Στρατηγική Προώθησης (Promotion Strategy) ενδείκνυται όταν ο τόπος διαθέτει 

αξιοποιήσιμο βασικό προϊόν και υπολογίσιμα ενισχυτικά προϊόντα, προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρό πόλο έλξης «καταναλωτών». Εάν αυτό συμβαίνει, η στρατηγική 

μπορεί να εστιάσει στον τρόπο προώθησης του τόπου στις επιλεγμένες ομάδες43. Η 

διαδικασία της θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός κατάλληλου 

προωθητικού μηνύματος, χρησιμοποιώντας τη σωστή προωθητική μέθοδο και την 

κατάλληλη επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

ελκυστικό προωθητικό μήνυμα που να ενημερώνει τον υποψήφιο

43 Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Τοποθέτηση (Positioning) και αποσκοπεί στο να επηρεάσει 
την αντίληψη που έχουν οι επιλεγμένες ομάδες για τον τόπο (Davidson και Rogers, 2006: 81-2). 
Ουσιαστικά αποτελεί τη δημιουργία μιας νέας εικόνας, αν πρόκειται για άγνωστο προορισμό, ή 
την επανατοποθέτησή (repositioning) της εικόνας ενός προορισμού στην αντίληψη των 
υποψήφιων «αγοραστών του» (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 138). Ο Morrison, αναφέρεται στη 
σημαντικότητα της, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία positioning συντελεί στη δημιουργία 
μιας μακροπρόθεσμης ευνοϊκής εικόνας του τόπου στο μυαλό των «ενδεχόμενων 
καταναλωτών» (Morrison, 2001: 249-57).
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κάτοικο/επενδυτή/επισκέπτη για τα οφέλη του τόπου. Το μήνυμα θα προσδιορίζει τα 

οφέλη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του στοχοθετημένου 

τομέα αγοράς για τον τόπο. Επιπλέον η προωθητική μέθοδος που επιλέγεται, είτε 

διαφήμιση (advertising), είτε κίνητρα πωλήσεων (sales incentives), είτε άμεσο 

μάρκετινγκ (direct marketing), για να μεταδώσει το μήνυμα πρέπει να είναι η 

ενδεδειγμένη. Για να θεωρείται επιτυχής η προωθητική στρατηγική πρέπει να διαθέτει 

το κατάλληλο μήνυμα, με τη σωστή προώθηση και τη χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων μέσων επικοινωνίας.

Πίνακας I. 9 Οι βασικές στρατηγικές

Στρατηγική Στρατηγική Στρατηγική Στρατηγική
[Ιμοϊόντος Τιμής (Price Τόπου (Place Προώθησης
(Product Strategy) Strategy) (Promotion
Strategy) Strategy)

Διαφοροποίηση Ανταγωνιστική Βολική Τοποθεσία Μήνυμα (Message):
(Differentiation): (Competitive): (Convenient χρήση των
εστίαση σε χαμηλότερες τιμές Location): στόχευση κατάλληλων λέξεων
χαρακτηριστικά από καθιερωμένους σε τουρίστες (και εικόνας) για τη
γνωρίσματα και ανταγωνιστικούς κοντινών περιοχών. μεταβίβαση της
οφέλη που προορισμούς με τα επιθυμητής εικόνας
δημιουργούν 
μοναδική εμπειρία.

ίδια οφέλη. Χαμηλό κόστος 
πρόσβασης (Low-cost

τόπου.

Γοήτρου (Prestige)'. access). Μέθοδος (Method):
Επέκταση Προϊόντος καθιέρωση υψηλών επιλογή της σωστής
(Product Extension): τιμών ως σημάδι προωθητικής
εστίαση σε ποιότητας και μεθόδου.
υποστηρικτικές αποκλειστικότητας.
υπηρεσίες και στο 
αυξημένο προϊόν. Προωθητική

Μέσα (Media): 
επιλογή του

(Promotional): κατάλληλου μέσου
μείωση των τιμών για την επιλεγμένη
για προσέλκυση 
τουριστών όλο το 
χρόνο.

ομάδα στόχο.

Πηγή: Kolb, 2006: 88-93
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Μελέτη περίπτωσης Γουίλιαμσπορτ (Williamsport):

Στρατηγικές Μάρκετινγκ για την πόλη.

Ομάόα-στόχος: Οικογένειες που ενδιαφέρονται για την ιστορία και τη χαλάρωση 

Προϊόν: Χρησιμοποίηση της Επέκτασης Προϊόντος για να αναπτύξει τουριστικά 

πακέτα για μικρής διάρκειας τουρισμό (αποδράσεις του Σαβατοκύριακου), που θα 

περιλαμβάνουν επισκέψεις σε βικτοριανές κατοικίες και μουσεία, περιηγήσεις στην 

πόλη και επισκέψεις σε αντικερί.

Προώθηση: Προωθητικό μήνυμα: «Μια επίσκεψη στο παρελθόν είναι πιο κοντά από 

ότι νομίζεις» ("A visit to the past is closer than you think"). Θα διαφημιστεί σε 

ταξιδιωτικούς οδηγούς.

Τόπος: Προωθήστε τη συσκευασία σε οικογένειες στις κοντινές αγροτικές περιοχές. 

Τιμή: Προώθηση παρόμοιου προϊόντος αλλά με χαμηλότερο κόστος από τους 

περισσότερο γνωστούς προορισμούς.

3.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε αυτό το στάδιο καταμετράται η πρόοδος και καταγράφονται τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του ΣΧΜΤ (Davidson και Rogers, 2006: 86). Ο έλεγχος μάρκετινγκ 

(marketing control), χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί το ΣΧΜΤ και να το 

προσαρμόζει σε τυχόν νέα δεδομένα που προκύπτουν κατά την εξέλιξή του. Κατά 

τον Morrison τα συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν τρία βήματα:

■ Τον καθορισμό των προτύπων με βάση τα σχέδια.

■ Την καταμέτρηση της απόδοσης σε σύγκριση με τα πρότυπα.

■ Τη διόρθωση των αποκλίσεων από τα πρότυπα και τα σχέδια.

(Morrison, 2001: 608-9)

Η αξιολόγηση μάρκετινγκ (marketing evaluation), που αποτελεί και το τελευταίο 

στάδιο της διαδικασίας εκπόνησης ενός ΣΧΜΤ, περιλαμβάνει την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του σχεδίου. Εξετάζεται 

δηλαδή, εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που συντελούν στην προσέγγιση του οράματος 

για τον τόπο και επιπλέον επιδιώκεται η εξεύρεση τρόπων για την περαιτέρω βελτίωση
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της απόδοσης του σχεδίου (Holloway και Robinson, 2003: 348-9 Morrison, 2001: 

608).

Αξίζει να υπογραμμιστεί η σημαντικότητα της παρουσίασης από τις δημοτικές αρχές 

προς τους κατοίκους, μιας ετήσιας περιεκτικής έκθεσης που θα αναφέρει τα 

επιτεύγματα του σχεδίου, αλλά και τις αποτυχίες στην προσέγγιση ορισμένων στόχων 

μαζί με τις πιθανές τους αιτίες (Kotler, 1993: 97-8). Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν το 

συμμετοχικό σχεδίασμά (Αραβαντινός, 1997) και κατ’ επέκταση συνηγορούν με τη 

φιλοσοφία του μάρκετινγκ που προϋποθέτει τη συμμετοχή του για την πλήρη 

αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαδικασία του σχεδιασμού μάρκετινγκ για τους τόπους, αν και αποτελείται από 

τέσσερα ή πέντε στάδια, η μετέπειτα ανάλυσή τους και η μετατροπή τους σε πράξη 

είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που «αγγίζει» όλους τους τομείς του 

επιχειρηματικού βίου. Η διαδικασία αρχίζει με την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής μελέτης. Εξετάζεται το εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου 

να ανιχνευτούν οι μακρο-περιβαλλοντικοί και οι μικρο-περιβαλλοντικοί παράγοντες 

που συχνά αποτρέπουν τα δαπανηρά λάθη και δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την ορθή χάραξη των στρατηγικών που θα ακολουθήσουν. Οι μακρο-περιβαλλοντικοί 

παράγοντες κατευθύνουν το σχεδίασμά, αλλά η αρμονική σύμπραξη μικρο- 

περιβαλλοντικών παραγόντων είναι αυτή που καθορίζει την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Στη συνέχεια αξιολογείται το προϊόν τόπος. Για τους υπεύθυνους του ΣΧΜΤ, αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να «αποδομήσουν» την εμπειρία που ο τόπος προσφέρει, στα 

επιμέρους συστατικά της, δηλαδή στο βασικό προϊόν, στις συμπληρωματικές 

υπηρεσίες και στο αυξημένο προϊόν. Η περίπτωση της Νέα Ορλεάνη της οποίας ο 

«αυτο-προσδιορισμός» της συνέβαλε στην επίτευξη του οράματος της τεκμηριώνει 

τη μέχρι τώρα διαδικασία. Αντίστοιχη ανάλυση πρέπει να γίνει για τους κοντινούς 

ανταγωνιστικούς τόπους, προκειμένου να αξιολογηθεί η εμπειρία που προσφέρεται 

στις αντίστοιχες πληθυσμιακές ομάδες εκεί. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, 

μπορούν να τοποθετηθούν σε χάρτες positioning, ξεχωριστά ανά τόπο, προκειμένου 

να εντοπιστεί η θελκτικότητα του κάθε ενός. Στο τέλος του πρώτου σταδίου τα
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δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναλύονται και παρουσιάζονται στο ευρύ 

κοινό μέσω της ανάλυσης SWOT.

Αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας ενός ΣΧΜΤ είναι η έρευνα αγοράς. Στο σημείο 

αυτό υπογραμμίζεται η σημασία της κατανόησης του προτύπου απόφασης αγορών από 

τους υπεύθυνους του ΣΧΜΤ. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης η σημασία της 

κατανόησης του ανθρώπινου κινήτρου, επειδή είναι άμεσα συνυφασμένο με τις 

καταναλωτικές αποφάσεις. Δεδομένου ότι το κίνητρο είναι μια εσωτερική δύναμη που 

είναι δύσκολο να καθοριστεί από έναν ξένο, συνήθως για την κατανόηση των 

αναγκών των υποψήφιων κατοίκων/επενδυτών/επισκεπτών ενός τόπου, 

χρησιμοποιείται ένα ψυχολογικό πρότυπο που στηρίζεται στην πυραμίδα των 

αναγκών του Maslow. Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών κατά το Maslow 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές σκέφτονται πριν ενεργήσουν, 

χρησιμοποιώντας μια ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένας εξίσου 

ικανοποιητικός τρόπος διάγνωσης των αναγκών των αγοραστών ενός τόπου, 

αποτελεί η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων. Ένα μελετημένο ερωτηματολόγιο με 

ορθολογικό «στήσιμο» των ερωτήσεών του, συντελεί εκτός από την εξασφάλιση της 

λήψης των επιθυμητών πληροφοριών, στην ομαλή διεξαγωγή της ανάλυσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται.

Στο σημείο αυτό η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης έχει ολοκληρωθεί και η 

διαδικασία εισέρχεται στη φάση διατύπωσης του οράματος για τον τόπο. Το όραμα θα 

πρέπει να συνδέεται με ένα σύνολο στόχων που θα πηγάζουν από το εννοιολογικό του 

περιεχόμενο και θα χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης του τόπου.

Το επόμενο στάδιο στην εκπόνηση ενός ΣΧΜΤ είναι η ανάπτυξη των βασικών 

στρατηγικών, που ουσιαστικά καθορίζουν τη συνολική πορεία του τόπου προς την 

επίτευξη του οράματος. Υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά μοντέλα στρατηγικών 

μάρκετινγκ τα οποία είναι διαθέσιμα στους υπεύθυνους σχεδιασμού. Το σημαντικότερο 

στοιχείο που είναι κοινό σε όλα τα μοντέλα που εφαρμόζονται, είναι το μίγμα 

μάρκετινγκ. Η διαδικασία ανάπτυξής του είναι μοναδική για κάθε τόπο και ουσιαστικά 

είναι αυτή που θέτει τις βάσεις για την επίτευξη του οράματος του.
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η αξιολόγηση μάρκετινγκ, που αποτελεί το καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας 

εκπόνησης ενός ΣΧΜΤ, περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του σχεδίου. Εξετάζεται δηλαδή, εάν 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που συντελούν στην προσέγγιση του οράματος για τον τόπο 

και επιπλέον επιδιώκεται η εξεύρεση τρόπων για την περαιτέρω βελτίωση της 

απόδοσης του σχεδίου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης 

του σχεδίου, εκτελείται η διαδικασία του ελέγχου, ο οποίος χρησιμοποιείται για να 

παρακολουθεί και να προσαρμόζει το ΣΧΜΤ σε τυχόν νέα δεδομένα.

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εκπόνησης ΣΧΜΤ με τον τρόπο που αναφέρθηκε 

αποτελεί η πόλη Γουίλιαμσπορτ (Williamsport). Η πόλη εφαρμόζει το ΣΧΜΤ και ήδη 

τα θετικά αποτελέσματα, φαίνεται να έχουν ανταμείψει την επιλογή της.

j Το επόμενο κεφάλαιο, αποτελεί το πρώτο από τα τρία κεφάλαια του δεύτερου μέρους της 
| διπλωματικής εργασίας στα οποία θέτονται οι βάσεις για τη δημιουργία προσχεδίου μάρκετινγκ 
I στο Δήμο Κύμης του Νομού Εύβοιας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται 
j ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης που παρουσιάζεται με τη μορφή 
| της ανάλυσης SWOT (και αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας). Επισημαίνονται τα δυνατά 
| και τα αδύνατα σημεία της και προβλέπονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που θα 
! παρουσιαστούν. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες των παραγωγικών τομέων να 
! συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής. Προλειαίνοντας το έδαφος για τα 
| αποτελέσματα της διαδικασίας, αναφέρεται ότι η SWOT εστιάζει στην παρουσίαση του 
; πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της Κύμης, επειδή προκύπτει ότι είναι αυτό που θα 
I αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η αναζωογόνησή της.
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ44

1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 44

Πίνακας II. I Ανάλυση S.W.O.T Δήμου Κύμης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

■ Εγγύτητα στα μεγάλα αστικά
■ κέντρα
■ Επαρκείς οδικές συνδέσεις
■ Πλούσια χλωρίδα και πανίδα 
* Ύπαρξη νοσοκομείου
■ Υψηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιών
■ Ύπαρξη Λαογραφικού μουσείου
■ Αξιόλογη αρχιτεκτονική
■ Σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικοί 

χώροι
■ Δραστήριος γυναικείος συνεταιρισμός
■ Διοργάνωση πανελληνίου 

πρωταθλήματος αυτοκινήτων

■ Αδυναμία συγκράτησης του νέου, σε 
ηλικία, εργατικού δυναμικού

■ Ανοργάνωτες παραλίες
■ Υψηλές τιμές τοπικών προϊόντων
■ Απουσία τουριστικού κέντρου 

πληροφοριών
■ Πολιτιστικές δραστηριότητες μόνο τους 

θερινούς μήνες
■ Ανεπαρκείς τουριστικές υποδομές

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
■ Κάμψη του πρωτογενούς τομέα
■ Γήρανση του εργατικού δυναμικού
■ Ανυπαρξία υποδομών γεγονότων υπερ

τοπικής σημασίας
■ Περιορισμένη συνεργασία τοπικών 

φορέων και επιχειρηματιών για την 
προβολή της περιοχής

■ Αναρχη δόμηση

■ Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού

■ Τόπος καταγωγής επιφανών
■ ανδρών
■ Αναβίωση παραδοσιακών μορφών τέχνης
■ Προβολή τοπικών ηθών και εθίμων από τα 

μμε
■ Αύξηση της δημοσιότητας του ράλι 

εξαιτίας της μεγαλύτερης προβολής του 
από τα μμε

■ Ένταξη στο 'Δ ΚΠΣ για την αξιοποίηση 
του λιμανιού και την κατασκευή της νέας 
οδικής σύνδεσης Χαλκίδας-Κύμης

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

44 Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα IV: 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ
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1.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έλλειψη κάποιας επίσημης πηγής πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση του 

Δήμου-όπως ένα Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα-οδήγησε αναπόφευκτα στην 

αναζήτηση στοιχείων μέσω βιβλιογραφικής, αλλά και εμπειρικής έρευνας, ορισμένα 

από τα οποία λόγω της αμφισβητούμενης εγκυρότητάς τους δεν συμπεριλήφθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Τελικά, η συλλογή των στοιχείων οδήγησε στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης που προηγήθηκε και η οποία θα 

αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για τη συγκρότηση του αναπτυξιακού της πλαισίου 

εντός του οποίου προτείνεται να λειτουργήσει η περιοχή.

Παρά τη σχετική κάμψη των δημογραφικών ρυθμών και την υποχώρηση του 

αναπτυξιακού προϊόντος του Νομού σε σχέση με την Περιφέρεια και τη χώρα, ο Δήμος 

Κύμης διαθέτοντας μεσογειακή ταυτότητα, εύκρατο κλίμα και κοινωνική συνοχή, 

κατέχει ένα σύνολο συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η ανάδειξη των οποίων μπορεί να 

αποτελέσει τον αιμοδότη της αναπτυξιακής του ταυτότητας. Στον αντίποδα βρίσκονται 

τα μειονεκτήματα της περιοχής που αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή της 

διαδικασία, η αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να αποτελεί φιλοδοξία της τοπικής

αρχής·

Ο Πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός παραγωγικός πόρος και μέσο προστασίας των 

φυσικών τοπίων, με μέτρο ανάπτυξης οικολογικών-παραδοσιακών καλλιεργειών, 

ελέγχου ποιότητας, τυποποίησης, προβολής προϊόντων, καθώς και βελτίωσης των 

συστημάτων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων. Αν και η περιοχή διαθέτει φυσικές 

δυνατότητες για τη μερική αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου χρήσης της 

αγροτικής γης από άλλες μορφές αγροτικών δραστηριοτήτων (αγροτουρισμός, κ.α.), 

γεγονός άλλωστε που προωθεί η ΕΕ, το ποσοστό των αγροτών που συμμετέχει στα 

αντίστοιχα προγράμματα είναι περιορισμένο. Αντίθετα μάλιστα, η μείωση των 

επιδοτήσεων στα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα οδηγεί στη σταδιακή εγκατάλειψη 

του.

Όσον αφορά στον τομέα της μεταποίησης, αυτός διέρχεται μακροχρόνια κρίση και 

επιβάλλει σε ειδικευμένους εργάτες των βιοτεχνιών που έκλεισαν να μένουν άνεργοι. Η 

εποχιακή λειτουργία των ελαιοτριβείων αποτελεί προσωρινή ενδυνάμωση του τομέα.
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οπωσδήποτε όμως η αναζωογόνησή του θα μπορούσε να επέλθει με την επικουρική του 

δράση στον τομέα του τουρισμού με την τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων (σύκα, 

γλυκά κουταλιού, κ.ά.).

Ο τομέας που μπορεί να γίνει η ατμομηχανή που θα σύρει την ανάπτυξη στην Κύμη 

είναι ο τριτογενής. Η αναπτυξιακή της δυνατότητά ως τόπου ενδιάμεσου τουριστικού 

προορισμού με μία ή δύο διανυκτερεύσεις, είναι μεγάλη και μπορεί να επιτευχθεί με 

διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, η 

διοργάνωση σημαντικών εθνικών εκδηλώσεων, η συγκρότηση και προβολή ελκυστικών 

τουριστικών πακέτων, η δημιουργία δικτύων και διαδρομών τουριστικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και η ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας λειτουργιών για την ανάδειξη, 

προβολή και αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των αρχαιολογικών της μνημείων. 

Πλεονέκτημα για την περιοχή αποτελεί και η σχολή Εμποροπλοίαρχων που διαθέτει. Η 

λειτουργία της επιφέρει έσοδα στην τοπική κοινωνία, ενώ η επέκτασή της με την 

παράλληλη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξή της αναμένεται να συμβάλλει 

στο τοπικό εισόδημα.

Επιστέγασμα όλων των προσπαθειών στην ανάπτυξη του Δήμου Κύμης, αποτελεί ο 

τομέας των μεταφορών. Ιδιαίτερα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η 

γειτνίαση της με τα αστικά κέντρα της Χαλκίδας και της Αθήνας, όπως και οι 

παραδοσιακές διαδρομές που ακολουθούνται για την προσπέλαση του Δήμου 

αποτελούν αναμφίβολα τουριστικό πλεονέκτημα. Η δυναμική της επέκτασης και της 

αναβάθμισής των μεταφορικών υποδομών στο Δήμο, αναμένεται να επιδράσει 

προωθητικά στο σύνολο των παραγωγικών τομέων και στην ανάπτυξη λειτουργιών με 

εθνική εμβέλεια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΜΕΡΟΣ II)
Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις κατοίκων, επιχειρηματιών, 
φορέων και επισκεπτών του Δήμου Κύμης πάνω σε ένα σύνολο ζητημάτων που τους τέθηκαν 
σε μια εκτενή έρευνα πεδίου που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Εξαιτίας της 
μοναδικότητας της έρευνας, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά ανά 
πληθυσμιακή ομάδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε αρκετά ζητήματα υπήρξε ομοφωνία 
απόψεων που μπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση κοινώς αποδεκτού οράματος και ανάλογων 
στρατηγικών υλοποίησής του.
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2. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ45

2.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ακολουθώντας τη σύγχρονη φιλοσοφία του ΜΤ που πρεσβεύει ότι η διαρκής 

ικανοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων πληθυσμιακών ομάδων με ένα τόπο 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξή του, κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή 

έρευνας πεδίου προς αυτή την κατεύθυνση στην πόλη της Κύμης. Ο σκοπός της 

έρευνας ήταν να εκτιμηθεί εάν η υφιστάμενη κατάσταση του τόπου δημιουργεί 

ευνοϊκές προϋποθέσεις για κατοίκηση/επένδυση/επίσκεψη καθώς και αν η ανάπτυξη 

της τουριστικής βιομηχανίας της Κύμης θα ήταν ενσυνείδητη επιλογή όλων των 

παραπάνω ομάδων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι45 46 δημοτικά διαμερίσματα του Δ. Κύμης σε οκτώ 

χρονικά διαστήματα, μεταξύ Ιανουάριου και Αυγούστου 2006. Η συλλογή των 

στοιχείων επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε 

φορείς του Δήμου, επιχειρηματίες της περιοχής, κατοίκους και επισκέπτες. Τα 

ετερόκλητα χαρακτηριστικά των παραπάνω ομάδων, επέβαλαν τη δημιουργία τριών 

διαφορετικών τύπων ερωτηματολογίων με αντίστοιχες ομάδες ερωτήσεων47. Τα 

ερωτηματολόγια χωρίστηκαν ως εξής:

■ Ερωτηματολόγιο Α, απευθυνόμενο σε κατοίκους (απάντησαν 126).

■ Ερωτηματολόγιο Β, απευθυνόμενο σε φορείς και επιχειρηματίες (απάντησαν 56 

επιχειρηματίες και 48 φορείς).

■ Ερωτηματολόγιο Γ, απευθυνόμενο σε τουρίστες/επισκέπτες (απάντησαν 76).

Το σύνολο των ερωτηματολογίων που δόθηκαν προς συμπλήρωση ήταν 311, εκ των 

οποίων επεξεργάσιμα κρίθηκαν τα 306. Όλες οι ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν από όλους 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

45 Τα γενικά στοιχεία της έρευνας περιέχονται στο Παράρτημα V: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ.
46 Καλημεριάνοι, Πλατάνα, Ανδρονιάνοι, Κύμη, Οξύλιθος, Πύργος.
47Η αλληλοκάλυψη ερωτήσεων από τις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες είναι περιορισμένη.
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2.2 ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ48

2.2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από τις απαντήσεις αυτής της ομάδας ερωτήσεων συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για το 

φύλο, την ηλικία και το επάγγελμα του ερωτώμενου. Επιδίωξη ήταν η επιλογή 

κατάλληλου δείγματος από τα δύο φύλα, τις ηλικιακές ομάδες και τις επαγγελματικές 

κατηγορίες ώστε να αντιπροσωπεύονται τα δεδομένα της ΕΣΥΕ49 Σε κάποιες από αυτές 

ο στόχος δεν προσεγγίστηκε με ακρίβεια, εξαιτίας διάφορων απροσπέλαστων 

δυσκολιών, για τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας.

Γράφημα II. 1 Φύλλο συμμετεχόντων

48 Τα γενικά στοιχεία της έρευνας για την αγορά-στόχο: κάτοικοι, περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα V: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ.
49 Βλέπε Παράρτημα IV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ.
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Γράφημα Π. 2 Ηλικία συμμετεχόντων

Οι άντρες όλων των ηλικιακών ομάδων μπορούσαν να εντοπιστούν τις περισσότερες 

ώρες της ημέρας, ενώ οι γυναίκες κάτοικοι άνω των 45 ετών, ήταν σχετικά 

«δυσεύρετες» τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Τα καφενεία αποτελούν τον τόπο 

συγκέντρωσης ανδρών άνω των 35, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στις καφετέριες 

εντοπίστηκε το 75% των αντρών και το 70% των γυναικών ηλικίας 15-34 που 

απάντησαν τα ερωτηματολόγια. Από το γράφημα 5-2, προκύπτει μία υπεροχή των 

ατόμων ηλικίας 25-34 ετών, γεγονός το οποίο οφείλεται στην συνεργασιμότητα την 

οποία επέδειξαν. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες αυτής της ηλικίας, βρέθηκαν 

στις καφετέριες όπου παραχώρησαν με ευχαρίστηση τμήμα του ελεύθερου χρόνου τους 

για την έρευνα. Υψηλά ποσοστά συμμετοχής εμφανίζουν και οι παραπλήσιες ηλικίες, 

ενώ αντιθέτως το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα παρουσιάζεται στα 

άτομα άνω των 64 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νεαρά άτομα προθυμοποιήθηκαν 

άμεσα να συμβάλουν στη διεξαγωγή της έρευνας, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αρχικά 

την αντιμετώπισαν με ένα μικρό βαθμό δυσπιστίας, ο οποίος μετά από αναλυτικότερες 

εξηγήσεις περιορίσθηκε αισθητά. Γενικά θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι κάτοικοι 

της Κύμης παρουσίασαν διάθεση για συνεργασία σε ποσοστό που ανέρχεται στο 78%.
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Γράφημα II. 3 Επάγγελμα συμμετεχόντων

□ Ελεύθερος επαγγελματιας
■ Ιδιωτικός υπάλληλος
□ Δημόσιος υπάλληλος
□ Συνταξιούχος
□ Ανεργος
□ Οικιακά
■ Φοιτητής
□ Μαθητής
□ Στρατιώτης
■ Δεν απαντώ_____________

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποσκοπούσε στη λήψη πληροφοριών για την εικόνα τόσο 

της απασχόλησης στην περιοχή όσο και του μέσου μορφωτικού επιπέδου των 

κατοίκων. Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και δέχθηκε ένα πλήθος απαντήσεων που 

ομαδοποιήθηκαν στις κατηγορίες που φαίνονται στο γράφημα 5-3. Από τις απαντήσεις, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Κύμης εμφανίζει σχετικά υψηλά επίπεδα 

απασχόλησης, αφού μόνο το 6% των ερωτηθέντων δήλωσαν άνεργοι50. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (22%), δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελματίες, εκ των οποίων το 60% ασχολείται 

με αγροτικές δραστηριότητες. Ένα σημαντικό ποσοστό (17%) απάντησε ότι είναι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι εκ των οποίων το 80% εργάζεται στον τριτογενή τομέα 

(καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.ά.). Οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν το 14% 

των ερωτηθέντων και εργάζονται κυρίως στο Δημαρχείο, τον ΟΤΕ και τη ΔΟΥ. Την 

κατηγορία «Οικιακά» απάντησε το 11% των ερωτηθέντων, το οποίο στη συντριπτική 

του πλειοψηφία (95%), είναι γυναίκες 55 ετών και άνω. Τέλος οι συνταξιούχοι 

αποτελούν το 13% των ερωτηθέντων, ενώ το 5% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Ποιο είναι το επάγγελμά σας;

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ένα ποσοστό των ερωτηματολογίων (2%) για τους 

κατοίκους του Δήμου διανεμήθηκε και στην Αλβανική μειονότητα που ζει και

50 Υπάρχουν ενδοιασμοί για την ακρίβεια του ποσοστού, αφού αρκετοί από τους κατοίκους που 
απάντησαν ότι εργάζονται, στην ερώτηση για το όραμά που έχουν για την Κύμη, 
συμπεριέλαβαν την επιθυμία τους για αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή. Είναι πιθανόν 
αρκετοί από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι εργάζονται, τελικά να υποαπασχολούνται.

-95 -





Γεώργιος Τρακανιάρης ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

εργάζεται στην περιοχή. Οι περισσότεροι υποαπασχολούνται στον πρωτογενή τομέα 

και είναι περιζήτητοι τις περιόδους συγκομιδής της ελιάς και του σύκου.

Από την ανάλυση των επαγγελμάτων που δηλώθηκαν εκτιμάται ότι το μέσο μορφωτικό 

επίπεδο των κατοίκων είναι απόφοιτοι λυκείου. Η μόρφωση δε, εμφανίζεται 

περισσότερο στους άντρες από ότι στις γυναίκες πιθανόν και λόγω της παραδοσιακής 

οικογενειακής δομής που παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη σε πόλεις της Περιφέρειας. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των νεαρών ατόμων (18-24) συνεχίζει τις 

σπουδές του μετά το λύκειο, γεγονός αισιόδοξο για το μορφωτικό επίπεδο των 

μελλοντικών γενεών του Δήμου.

2.2.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γράφημα Π. 4 Αξιολόγηση παραγόντων

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 κατά πόσο οι 
παρακάτω παράγοντες αποτελούν πλεονέκτημα για τον 
πολιτισμό και τουρισμό του Δήμου Κύμης 
(1: δεν αποτελεί πλεονέκτημα, 7: μεγάλο πλεονέκτημα) 1

1 2 3 4 5 6 7

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, που πλησιάζει το 50% τοποθετούν τον τομέα των 

υποδομών σε μία μέτρια θέση καταδεικνύοντας τη γενικότερη πεποίθηση ότι η Κύμη 

έχει ανάγκη από προώθηση των διαδικασιών που αφορούν της υποδομές. Ιδιαίτερα, στα 

ορεινά δδ του Δήμου, όπου η πρόσβαση και η προσπέλαση τους είναι δυσχερής. Η 

ανωτέρω κατάσταση επιδεινώνεται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Η οδική 

σύνδεση της περιοχής ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός προβληματισμός αφού παράπονα

□ Φυσική ομορφιά

□ Αξιοθέατα

□ Υποδομές

□ Γειτνίαση με 
ισχυρούς πόλους 
ανάπτυξης
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εμφανίζονται και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύμης με περιοχές του Αιγαίου, ενώ 

δυσαρέσκεια υπάρχει και στον τομέα των παραγωγικών υποδομών της περιοχής.

Μικρής σημαντικότητας θεωρείται για τους κατοίκους η γειτνίαση της περιοχής με 

ισχυρούς πόλους ανάπτυξης. Κάποιοι μάλιστα την αναγνωρίζουν ως αιτία για την 

απώλεια επενδυτικών ευκαιριών στην Κύμη. «Τα λεφτά πηγαίνουν αλλού...» 

αναφέρουν χαρακτηριστικά ορισμένοι κάτοικοι. Σημαντική προοπτική για τους 

κατοίκους αποτελούν τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά και η φυσική ομορφιά την οποία 

μάλιστα θεωρούν και τη σημαντικότερη προοπτική ανάπτυξης. Ίσως η συγκεκριμένη 

παρατήρηση να σχετίζεται και με το γεγονός ότι πολλοί από τους κατοίκους βλέπουν 

στην έννοια της φυσικής ομορφιάς, μία εν δυνάμει προσέλκυση τουριστών με άμεσα 

οικονομικά οφέλη.

Γράφημα Π. 5 Τομείς ανάπτυξης

Ποιος από τους παρακάτω τομείς, αν ενδυναμωθεί στο Δήμο 
Κύμης, πιστεύετε ότι θα συμβάλει περισσότερο στην ανάπτυξή 
της περιοχής;

11% 10%

.24%

□ Γεωργία

□ Μικρές παραδοσιακές μονάδες 
επεξεργασίας η/και μεταποίησης 
προϊόντων

□ Τουρισμός

□ Υπηρεσίες

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Το μεγαλύτερο ποσοστό (55%) πιστεύει ότι η προώθηση της τουριστικής βιομηχανίας 

της Κύμης θα αποτελέσει την ατμομηχανή που θα τραβήξει την ανάπτυξη στην 

περιοχή, ενώ ο δευτερογενής τομέας μπορεί να συμβάλει μόνο επικουρικά προς αυτή 

την κατεύθυνση. Ένα σημαντικό ποσοστό (24%) θεωρεί ότι οι μικρές παραδοσιακές 

μονάδες επεξεργασίας ή/και μεταποίησης προϊόντων θα μπορούσαν να αναπτύξουν την 

Κύμη. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται ιδιαίτερα από κατοίκους ηλικίας 55 ετών και άνω, 

που γνώρισαν την Κύμη κατά την περίοδο που η οικονομία της στηριζόταν στην
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εξαγωγή παραδοσιακών της προϊόντων (σύκα, λάδι, κουκουλάρικα κάντρα) και 

πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υποστηρίζεται με ένα ποσοστό της τάξεως του 11 %, 

κυρίως από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Όσον αφορά τις αγροτικές ενασχολήσεις 

οι νέοι σε ηλικία κάτοικοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι σχετικά με τη χρησιμότητά τους 

στην ανάπτυξη της Κύμης, ενώ οι κάτοικοι ηλικίας 55 ετών και άνω, είναι αυτοί που 

δίνουν ένα ποσοστό της τάξεως του 10% στη ωφελιμότητά τους. Τέλος στην κατηγορία 

«Άλλο» που επέλεξε το 10% των ερωτηθέντων περιλαμβάνονται ενέργειες για την 

προώθηση της περιοχής μέσω της διαφήμισης της.

Γράφημα Π. 6 Ιεράρχηση έργων

A Έργα οδοποιίας

Β Έργα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Γ Έργα για την προώθηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ταχεία πρόσβαση στο 
διαδίκτυο σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.)

Δ Έργα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ε Έργα για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης

ΣΤ Άλλο. Παρακαλούμε να σημειώσετε

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Από την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, διαπιστώνεται μια σαφής 

προτίμηση των κατοίκων του Δήμου στα έργα οδοποιίας. Η εμμονή αυτή των κατοίκων 

στη συγκεκριμένη κατηγορία, οφείλεται στην μέτριου επιπέδου εικόνα του οδικού 

δικτύου της περιοχής, αλλά και γενικότερα του Νομού. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί 

η περίπτωση της παραλιακής οδού Στομίου-Κύμης, η οποία υφίσταται καθίζηση συχνά, 

παρ’ όλες τις (αμφισβητούμενες) προσπάθειες συντήρησης της. Παράπονα επίσης 

παρατηρήθηκαν και όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση της περιοχής η οποία είναι 

παροδική και αμφιλεγόμενη, αλλά και όσον αφορά την παλαιότητα των υφιστάμενων 

υποδομών. Σημαντικός παράγοντας για την προώθηση της ανάπτυξης στο Δήμο 

εμφανίζεται επίσης και ο τουρισμός δεδομένης και της άμεσης χρηματικής του 

απόδοσης. Είναι ο παράγοντας που γίνεται περισσότερο από όλους αισθητός τους 

κατοίκους της περιοχής. Ακολουθούν η ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής και τα 

έργα για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ίσως και λόγω του χαρακτήρα 

που εμφανίζει η περιοχή με μικρές μεταποιητικές μονάδες και αξιόλογο πολιτιστικό 

περιβάλλον. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

καθώς και η προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας. Διαφορετική (προτεινόμενη) 

κατηγορία δεν προστέθηκε στο γράφημα, εξαιτίας της περιορισμένης επιλογής της. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν, αφορούσαν κυρίως τις προσπάθειες κατάρτισης των πολιτών 

στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, μέσω αντίστοιχων σεμιναρίων επιμόρφωσης.
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2.2.3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Γράφημα II. 7 Η ταυτότητα της πόλης

Ποία από τις επόμενες φράσεις αντιπροσωπεύει την 
ταυτότητα του Δήμου σας; ^ ^

□ Β
□ Γ
□ Δ
■ Ε
□ ΣΤ
■ Ζ

A Μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα με αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο

Β Μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα χωρίς σημαντική φήμη, αλλά 
ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας πόλης

Γ Μια αδύνατη πολιτισμική ταυτότητα, η οποία είναι πολύ πιθανόν ότι θα γίνει 
ισχυρότερη

Δ Μια αδύνατη πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από διάφορα εμπόδια που 
την αποτρέπουν από το να γίνει ισχυρότερη, δημιουργώντας, κατά συνέπεια, μια μη 
ελκυστική εικόνα πόλης

Ε Η ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία όμως συνδυάζεται με μια 
ελκυστική εικόνα πόλης

ΣΤ Ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία οδηγεί στη δημιουργία μιας 
αδύνατης και μη ιδιαίτερης εικόνας πόλης

Ζ Άλλο
Πηγή: Ιδία επεξεγρασία

Το 33% των κατοίκων πιστεύει ότι η Κύμη διαθέτει μια ισχυρή παραδοσιακή 

πολιτισμική ταυτότητα χωρίς σημαντική φήμη, αλλά ικανή να συμβάλει στη 

δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας πόλης. Ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι η πόλη του 

διαθέτει ένα αξιόλογο πολιτισμικό υπόβαθρο σε λανθάνουσα μορφή, το οποίο αν 

αξιοποιηθεί και προωθηθεί είναι ικανό να παγιώσει ένα πολιτισμικό παραδοσιακό 

προφίλ για την Κύμη. Το 29% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η περιοχή διαθέτει μια 

ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα που αναγνωρίζεται πανελληνίους. Ως πρώτο επιχείρημα 

για αυτή την απάντηση αναφέρουν τον κυτταρολόγο ιατρό Γ. Παπανικολάου ο οποίος 

γεννήθηκε στην Κύμη και θεωρούν ότι με τα επιτεύγματά του δόξασε και έκανε γνωστή 

τη γενέτειρά του. Αντίθετα με τα παραπάνω ένα ποσοστό της τάξεως του 17% πιστεύει 

ότι η Κύμη δεν έχει κάποια ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα, αλλά έχει τις
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δυνατότητες να τη δημιουργήσει. Το 9% πιστεύει ότι η Κύμη έχει μια αδύνατη 

πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από διάφορα εμπόδια που την αποτρέπουν 

από το να γίνει ισχυρότερη, δημιουργώντας, κατά συνέπεια, μια μη ελκυστική εικόνα 

πόλης. Το 7% θεωρεί ότι η ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, έχει οδηγήσει στη 

δημιουργία μιας αδύνατης και μη ιδιαίτερης εικόνας πόλης. Επίσης ένα μικρό ποσοστό 

της τάξεως του 3% πιστεύει ότι η Κύμη μπορεί να μην έχει κάποια ιδιαίτερη ταυτότητα, 

αλλά διαθέτει στοιχεία ικανά να δημιουργήσουν μια ελκυστική εικόνα πόλης. Τέλος, το 

2% των κατοίκων που απάντησε «Άλλο», έχει την απαισιόδοξη άποψη ότι η Κύμη 

διαθέτει μια πολιτισμική ταυτότητα, η οποία όμως δεν αναγνωρίζεται ούτε από τους 

κατοίκους της.

2.2.4 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Παρακαλούμε να περιγράφετε με συντομία την εικόνα που ο Δήμος Κύμης προωθεί 
στο περιβάλλον του

Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε από τους κατοίκους να αναλύσουν την εικόνα της πόλης 

τους, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της που τους προσελκύουν, 

αλλά και αυτά που θα ήθελαν να αλλάξουν. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν εξάγονται 

τα κάτωθι ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Η Κύμη είναι μια μικρή παραδοσιακή πόλη με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος που 

παρουσιάζει έντονη κινητικότητα για βελτίωση της εικόνας της σε πολλούς τομείς τα 

τελευταία έτη παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Στα θετικά της δομικά συστατικά, αναφέρονται τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη όπως του βιολογικού καθαρισμού και της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου 

αρδευτικού της δικτύου. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται για το πολιτιστικό της απόθεμα 

που αποτελείται από αρχαιολογικούς χώρους, μεσαιωνικά μνημεία, κατοικίες και 

μοναστήρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Οι ερωτώμενοι επαίνεσαν τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες που τείνουν να γίνουν θεσμός τους θερινούς κυρίως μήνες όπως 

εκθέσεις και φεστιβάλ, ενώ με κολακευτικά λόγια αναφέρθηκαν για την ειδική 

διαδρομή του πρωταθλήματος ράλι που φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια η πόλη τους και 

προσθέτει ιδιαίτερη αίγλη στην εικόνα της. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το φυσικό της
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τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Επίσης 

τονίζεται η καθαριότητα και το ήσυχο περιβάλλον της, του οποίου όμως δεν του 

λείπουν οι δυνατότητες για διασκέδαση και ψυχαγωγία στα πλαίσια που μια μικρή 

επαρχιακή πόλη μπορεί να προσφέρει.

Στα αρνητικά της στοιχεία αναφέρεται ο συντηρητισμός μιας μερίδας κατοίκων (55 

ετών και άνω), που βλέπουν με επιφύλαξη τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του 

τόπου, κυρίως μέσω της τουριστικής του ανάπτυξης. Το έμψυχο εργατικό δυναμικό της 

νεαρής κυρίως ηλικίας (15-44), εμφανίζεται διατεθειμένο να εργαστεί για την πρόοδο 

του τόπου του, όμως υποστηρίζει ότι οι αργοί ρυθμοί (οικονομικής κυρίως) 

συμπαράστασης του κράτους αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή τους διάθεση.

Όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης, αντίθετα από τα στατιστικά στοιχεία της 

ΕΣΥΕ51 οι κάτοικοι πιστεύουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι αυτές που συντηρούν 

τον εναπομείναντα πληθυσμό εκεί. Τα περισσότερα από τα εργοστάσια που 

λειτουργούσαν κάποτε στην περιοχή έχουν κλείσει και δεν έχουν βρεθεί οι 

αντικαταστάτες τους. Η φράση ότι η Κύμη τείνει να μετατραπεί σε ένα απέραντο 

γηροκομείο, ακούστηκε αρκετές φορές από τα στόματα της άνεργης νεολαίας της 

πόλης.

Ψεγάδι στην εικόνα της πόλης αποτελεί και η ασύδοτη οικοδομική δραστηριότητα «που 

αλλοιώνει το χρώμα της περιοχής» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, που 

πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρξει περισσότερη μέριμνα του κράτους για τη 

διατήρηση της φυσιογνωμίας του τόπου. Πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ, ότι παρόλο που 

η Κύμη διαθέτει έναν αξιόλογο αριθμό κατοικιών παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δεν 

υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση που να τα ορίζει ως διατηρητέα.

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις παραλίες της περιοχής, που μπορεί να φημίζονται 

για την ποιότητα των υδάτων τους, όμως είναι ανοργάνωτες, γεγονός που υποσκάπτει 

την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, εγκυμονώντας κινδύνους για τους λουόμενους και 

αποτρέποντας αρκετούς από το να τις επισκεφτούν.

51 Βλέπε Παράρτημα IV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ.
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Γράφημα II. 8 Συνοδική περιγραφή της πόλης

A Παραδοσιακός προορισμός με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος

Β Τουριστικός προορισμός

Γ Προορισμός για μικρής διάρκεια τουρισμό (τουρισμός του Σαββατοκύριακου)

Δ Προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Πηγή:] δία επεξεργασία

Το 42% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η πόλη τους αποτελεί έναν παραδοσιακό 

προορισμό με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, γεγονός αναμενόμενο μετά τις απαντήσεις που 

είχαν δοθεί στο προηγούμενο ερώτημα.. Επίσης το 36% πιστεύει ότι η Κύμη έχει τις 

δυνατότητες να προσφέρει μικρής διάρκειας τουρισμό, αφού αποτελεί κοντινό 

προορισμό για τα αστικά κέντρα της Χαλκίδας πρωτίστως και της Αθήνας 

δευτερευόντως. Ένα ποσοστό της τάξεως του 11% απάντησε ότι η Κύμη μπορεί να 

προσφέρει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αναφέροντας τον κυνηγετικό και το 

θρησκευτικό τουρισμό, ενώ τόνισε ότι έχει αναξιοποίητες δυνατότητες για να αναπτύξει 

αρκετές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Τέλος το ίδιο ποσοστό σημείωσε ότι η 

περιοχή αποτελεί προορισμό μαζικού τουρισμού.
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2.2.5 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

Γράφημα U. 9 Αξιολόγηση πολιτισμικών και τουριστικών παραγόντων

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 κατά πόσο οι 
παρακάτω παράγοντες αποτελούν πλεονέκτημα για τον 
πολιτισμό και τουρισμό του Δήμου Κύμης 
(1: δεν αποτελεί πλεονέκτημα, 7: μεγάλο πλεονέκτημα)
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□ Δ

■ Ε

□ ΣΤ

A Η ύπαρξη σπουδαίων ιστορικών προσωπικοτήτων που σχετίζονται με το δήμο (Γ. 
Παπανικολάου, κ.ά.)

B Η ύπαρξη λαογραφικού μουσείου

Γ Η διοργάνωση πολιτιστικών ή τουριστικών γεγονότων (εκθέσεις, συναυλίες, 
παραδοσιακά έθιμα, κ.ά.)

Δ Η ύπαρξη καταρτισμένου και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις πολιτιστικές 
και τουριστικές οργανώσεις

E Η ύπαρξη επιχειρήσεων που εστιάζουν στην παραγωγή πολιτισμικών και 
τουριστικών προϊόντων (κουκουλάρικα κάδρα, γλυκά κουταλιού, κ.ά.)

ΣΤ Η εκμετάλλευση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την 
υποστήριξη των πολιτιστικών και τουριστικών επενδύσεων (δημοτικά ίντερνετ 
καφέ^κώε)

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από την απεικόνιση των απαντήσεων στο γράφημα, παρατηρείται η σημαντικότητα που 

δίνουν οι κάτοικοι σε όλους τους παράγοντες του πίνακα για την ανάπτυξη του 

πολιτισμού και του τουρισμού στο Δήμο. Ιδιαίτερα πιστεύουν ότι σημαντικές μορφές 

διεθνούς φήμης που σχετίζονται με την πόλη τους, όπως ο Γ. Παπανικολάου, 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού της και εφαλτήριο για την ανάπτυξη
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της τουριστικής της βιομηχανίας. Μεγάλη συμβολή στο δίπτυχο πολιτισμός-τουρισμός 

θεωρούν ότι έχει η διοργάνωση πολιτιστικών και τουριστικών γεγονότων, αναφέροντας 

μάλιστα αρκετά από τα έθιμα που διοργανώνονται στην περιοχή, καθώς και το 

πανελλήνιο πρωτάθλημα ράλι, για το οποίο δηλώνουν περήφανοι.

Ευχάριστη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι εξήραν τη χρησιμότητα της δωρεάν 

πρόσβασης στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη δημοτική καφετέρια της πόλης, εκτός από 

τους μικρούς σε ηλικία ερωτηθέντες και οι ηλικιακές ομάδες 55 και άνω.

2.2.6 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Παρακαλούμε περιγράψτε με συντομία το όραμα που έχετε για το Δήμο σας

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σαφείς. Θέλουν δουλειές, υποδομές, αξιοποίηση των 

εγγενών δυνατοτήτων της πόλης και.. .τουρίστες.

Εκκινώντας από το θέμα της απασχόλησης, παρατηρείται ότι αποτελεί βασικό 

συστατικό του οράματος των νέων κυρίως ατόμων. Επιθυμούν ένα τόπο με ευκαιρίες 

απασχόλησης, ώστε να διακοπεί η μεταναστευτική ροή προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι επιθυμεί την κατασκευή εργοστασίων (6%), ενώ η 

συντριπτική πλειοψηφία (81%) θεωρεί ότι μόνο η τουριστική ανάπτυξη θα 

δημιουργήσει προοπτικές απασχόλησης στην περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση 

οραματίζονται τη βελτίωση των θαλάσσιων και χερσαίων υποδομών. Πιο συγκεκριμένα 

ένα ποσοστό της τάξεως του 73% δήλωσε ότι επιθυμεί την ενεργοποίηση και 

αξιοποίηση του λιμανιού της Κύμης αφού ισχυρίζεται ότι μπορεί να ενώσει τους 

κατοίκους των Σποράδων και της Β. Ελλάδας, με την Πρωτεύουσα, γρηγορότερα από 

οποιαδήποτε λιμάνι της χώρας. Μακροπρόθεσμα οι κάτοικοι θα ήθελαν το λιμάνι της 

Κύμης να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης της Κεντρικής Ελλάδας με την 

Αλεξανδρούπολη και την Τουρκία.

Γενικότερα θεωρούν ότι η Κύμη έχει περισσότερες πιθανότητες τουριστικής ανάπτυξης 

αν αποτελέσει ενδιάμεσο προορισμό και όχι το τέλος μιας διαδρομής όπως είναι 

σήμερα. Επίσης ένα ποσοστό της τάξεως του 47% ισχυρίζεται, ότι η τουριστική 

ανάπτυξη θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μόνο με την χάραξη ενός νέου ασφαλούς 

οδικού δικτύου ταχείας κυκλοφορίας που θα συνδέει το λιμάνι της Κύμης με τη
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Χαλκίδα. Ο δρόμος αυτός, πιστεύει το 65% των ερωτηθέντων, ότι θα δημιουργήσει 

νέους ορίζοντες για εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις. «Θα δώσει ελπίδα και 

καλύτερες μέρες σε εμάς και τα παιδιά μας» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ένα ποσοστό της τάξεως του 87% επιθυμεί τη βελτίωση του υπάρχοντος οδικού 

δικτύου, προσδοκώντας ότι θα λύσει τα προβλήματα μετακίνησης των κατοίκων από 

την Κύμη προς το Αλιβέρι, την Αμάρυνθο και την Ερέτρια, οι οποίοι αναγκάζονται να 

υφίστανται σήμερα ένα δρόμο απαρχαιωμένο και επικίνδυνο για την ασφάλειά τους.

Μεγάλη σημασία δίνουν οι ερωτώμενοι στη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

του Δήμου. Το 65% τίθεται υπέρ της καθιέρωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων όλο το 

χρόνο, ενώ το 48% οραματίζεται την αξιοποίηση και προβολή των αρχαιολογικών 

χώρων της περιοχής. Επίσης μεγάλη σημασία δίνουν οι κάτοικοι στον «εθνικό τους 

ήρωα» όπως αποκαλούν το Γ. Παπανικολάου, αφού καταγράφηκαν αρκετές απόψεις 

που υποστηρίζουν την αξιοποίηση της οικίας του.52

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (9%) συμπεριέλαβε 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη δομή του οράματος του. Το γεγονός 

αυτό δεν δημιουργεί εντύπωση αφού αν εξαιρεθεί η περιορισμένης έκτασης αλλοίωση 

που έχει υποστεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές ο τόπος, οι αρνητικές επιπτώσεις της 

ανάπτυξης δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα αισθητή την παρουσία τους στο φυσικό του 

περιβάλλον.

Οι παραπάνω απόψεις συνθέτουν το όραμα που διατύπωσαν οι κάτοικοι της Κύμης για 

την πόλη τους. Στη συνέχεια παρατίθενται οι επιμέρους στόχοι που εκμαιεύτηκαν από 

τις απαντήσεις τους, ύστερα από την ηλικιακή τους τμηματοποίηση σε δύο ομάδες 15- 

44 και 45 ετών και άνω.

Στους στόχους των νεότερων σε ηλικία ερωτηθέντων (15-44 ετών) περιλαμβάνεται η 

καθιέρωση και άλλων γεγονότων αντίστοιχων με το ράλι, η δημιουργία περισσότερων

52 Είναι γεγονός πάντως ότι και οι δημοτικές αρχές φαίνεται να συμμερίζονται την άποψη των 
κατοίκων για την αξιοποίηση του ονόματος του Παπανικολάου. Η οικία του πρόκειται σύντομα 
να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου, προκειμένου να στεγάσει το ομώνυμο ινστιτούτο 
(Άγνωστος, 2005: 6-7).
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και ποιοτικότερων δημοτικών internet cafe, η βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας 

και οι κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (45 ετών και άνω) αναφέρθηκαν στο έμψυχο 

δυναμικό της περιοχής ευελπιστώντας ότι στο μέλλον θα χαρακτηρίζεται από 

περισσότερη ομόνοια και σύμπνοια για την επίτευξη κοινών σκοπών που θα φέρουν 

στην Κύμη την αίγλη του παρελθόντος. Τέλος τίθενται υπέρ των κανονιστικών 

ρυθμίσεων που θα αποτρέπουν την κατεδάφιση των παραδοσιακών κατοικιών και θα 

επιβάλλουν στις καινούριες κατασκευές να δένουν αρμονικά με τη φυσιογνωμία της 

περιοχής.

Γράφημα IL 10 Πραγματοποίηση οράματος

A Σίγουρο
Β Πολύ πιθανό
Γ Αρκετά πιθανό
Δ Πιθανό
Ε Απίθανο

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Οι κάτοικοι δείχνουν να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επίτευξη του οράματος τους, 

αφού σε ποσοστό 81% πιστεύουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα οι νέοι, 

αναφέρουν ότι δεν επιδιώκουν χίμαιρες, αλλά πραγματοποιήσιμους στόχους, των 

οποίων η ικανοποίηση στα μεγάλα αστικά κέντρα θεωρείται δεδομένη. Πρέπει να 

αναφερθεί όμως ότι η αισιοδοξία του δείγματος είναι πιθανόν να πηγάζει ως ένα βαθμό 

από τις πολιτικές του πεποιθήσεις , αφού συχνά ακουγόταν η φράση: «τώρα που άλλαξε 

η κυβέρνηση.. .όλα θα γίνουν».
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2.3 ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ53

2.3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 8 διαφορετικά είδη επιχειρήσεων και 14 δημόσιες 

υπηρεσίες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές και απασχολούν από 1 

μέχρι 4 άτομα. Εντοπίστηκε μόνο ένα μίνι μάρκετ με 10 εργαζόμενους. Οι καφετέριες 

και οι ταβέρνες, τους θερινούς κυρίως μήνες, αλλά και σε ιδιαίτερες περιστάσεις (ράλι 

Κύμης, κ.ά.), προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 9 

άτομα. Αντίστοιχα περιορισμένος είναι και ο αριθμός των εργαζόμενων στις δημόσιες 

υπηρεσίες κινούμενος στα πλαίσια μιας μικρής επαρχιακής πόλης.

2.3.2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Γράφημα II. 11 Η ταυτότητα της πόλης

Ποία από τις επόμενες φράσεις αντιπροσωπεύει την ταυτότητα 
του Δήμου σας;

A Μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα με αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο

Β Μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα χωρίς σημαντική φήμη, αλλά 
ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας πόλης

Γ Μια αδύνατη πολιτισμική ταυτότητα, η οποία είναι πολύ πιθανόν ότι θα γίνει 
ισχυρότερη

Δ Μια αδύνατη πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από διάφορα εμπόδια που 
την αποτρέπουν από το να γίνει ισχυρότερη, δημιουργώντας, κατά συνέπεια, μια μη 
ελκυστική εικόνα πόλης

Ε Η ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία όμως συνδυάζεται με μια 
ελκυστική εικόνα πόλης

ΣΤ Ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία οδηγεί στη δημιουργία μιας 
αδύνατης και μη ιδιαίτερηςεικόναςπόλης

53 Τα γενικά στοιχεία της έρευνας για την αγορά-στόχο: φορείς-επιχειρηματίες,
περιλαμβάνονται στο παράρτημα V: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στο θέμα της ταυτότητας της πόλης, η πλειοψηφία των φορέων και των επιχειρηματιών 

με ποσοστό 61%, πιστεύει ότι η Κύμη διαθέτει μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική 

ταυτότητα χωρίς σημαντική φήμη, αλλά ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας 

ελκυστικής εικόνας πόλης. Συναντάται μια διαφοροποίηση στις απαντήσεις μεταξύ 

κατοίκων και φορέων/επιχειρηματιών όχι στην ιεράρχηση των κατηγοριών, αλλά στα 

ποσοστά που τους δίνουν. Θα πρέπει να σημειωθεί η ιδιαίτερη βαρύτητα της γνώμης 

των φορέων, αφού ένας σημαντικός αριθμός των ερωτηθέντων σχετίζονταν άμεσα με 

πολιτισμικές δραστηριότητες.

2.3.3 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Παρακαλούμε να περιγράφετε με συντομία την εικόνα που ο Δήμος Κύμης προωθεί 
στο περιβάλλον του_______________________________________________________________

Η γενική εικόνα της πόλης κατά τους φορείς/επιχειρηματίες δε διαφέρει ιδιαίτερα από 

το μοτίβο που αναφέρουν οι κάτοικοι. Βλέπουν την Κύμη ως ένα παραδοσιακό τόπο 

προικισμένο με εξέχουσα φυσική ομορφιά που μπορεί να προσφέρει στιγμές 

απόδρασης από την καθημερινότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της.

Όσον αφορά την εικόνα της μέσα από το πρίσμα της δουλειάς τους οι απόψεις 

διίστανται. Οι φορείς κατά γενική ομολογία, πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν 

ενεργητικό δήμο, που βρίσκεται σε τροχιά πολύπλευρης ανάπτυξης. Τονίζουν ιδιαίτερα 

τα εν εξελίξει έργα για την κατασκευή υποδομών τουριστικής ανάπτυξης και την 

έντονη πολιτιστική δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Ως αδυναμίες της αναφέρουν 

το ανεπαρκές οδικό και κυρίως, το θαλάσσιο δίκτυο που την καθιστούν δύσκολα 

προσβάσιμη και συνηγορούν στην υποβάθμιση της. Επίσης, οι εργαζόμενοι του 

πολιτιστικού συλλόγου και του λαογραφικού μουσείου, αναφέρουν ότι ένα σημαντικό 

τμήμα των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου, βρίσκεται αναξιοποίητο και σε 

λανθάνουσα μορφή, γεγονός που αν αντιστραφεί μπορεί να συνθέσει μια εικόνα πόλης 

κατάλληλη για την ανάπτυξη πολιτισμικού τουρισμού.
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Από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες δεν υποστηρίζουν απόλυτα τις απόψεις των 

φορέων. Αν και παρατηρούν τα αναπτυξιακά βήματα προόδου που γίνονται, 

ισχυρίζονται ότι οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης είναι περιορισμένες, 

επειδή δεν υπάρχει το αγοραστικό δυναμικό για να τους υποστηρίξει. «Το μεροκάματο 

βγαίνει, αλλά μέχρι εκεί...», αναφέρουν ορισμένοι. Το Χειμώνα η πόλη ερημώνει και 

τα καταστήματα συντηρούνται σχεδόν αποκλειστικά από τους κατοίκους. Ιδιαίτερη 

είναι η αποξένωση που υφίστανται τα ορεινά δδ, συνεπώς και οι επιχειρήσεις τους, 

λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δυσχεραίνουν την πρόσβαση. Από την 

άλλη, η τουριστική κίνηση του Καλοκαιριού δεν είναι αρκετή για να αποσβεστούν οι 

απώλειες του Χειμώνα.

Οι κάτοικοι του δδ Πλατάνας, φαίνονται οι πιο ευνοημένοι από τον τουρισμό, αφού ο 

οικισμός τους βρίσκεται πάνω στον οδικό άξονα Χαλκίδα-Κύμη που αποτελεί κομβικό 

σημείο για όσους μετακινούνται από και προς την περιοχή. Παράπονα όμως 

αναφέρονται και για το μεγάλο γεγονός της Κύμης, το ράλι, ή «την ανάβαση» όπως την 

ξέρουν οι κάτοικοι. Αν και συγκεντρώνει ετησίως χιλιάδες κόσμο, τα οφέλη της 

περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό συμβάλλουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που 

γίνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής του, αποκόπτοντας έτσι ένα τμήμα της περιοχής 

από τυχόν οικονομικές απολαβές. Επιπλέον οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στην έλλειψη 

καταλυμάτων για τη διαμονή των επισκεπτών, οι οποίοι αναγκάζονται, να 

μετακινηθούν στις γειτονικές πόλεις, συμπαρασύροντας μαζί τους και τα κέρδη που θα 

άφηναν στην Κύμη. Τέλος αν και πιστεύουν ότι η Κύμη αποτελεί σε γενικές γραμμές 

μια ασφαλή πόλη, έχουν αρνητική εικόνα για την αστυνόμευση της και το δημοτικό της 

φωτισμό, ακόμα και σε κεντρικές οδούς της.
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Γράφημα II. 12 Συνοπτική περιγραφή της εικόνας της πόλης

A Παραδοσιακός προορισμός με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος
Β Τουριστικός προορισμός
Γ Προορισμός για μικρής διάρκεια τουρισμό (τουρισμός του Σαββατοκύριακου)
Δ Προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Οι φορείς και οι επιχειρηματίες του Δήμου σε ποσοστό 52%, πιστεύουν ότι η Κύμη 

αποτελεί έναν παραδοσιακό προορισμό με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Επίσης το 32% 

των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η δυναμική του περιορίζονται στον τουρισμό του 

Σαββατοκύριακου. Όπως υποστηρίζουν όμως, οι δυνατότητές της πόλης στις μικρής 

διάρκειας διακοπής είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές, αλλά μέχρι στιγμής αναξιοποίητες, 

γεγονός που καθηλώνει την εικόνα της δυναμικής της σε αυτόν τον τομέα σε χαμηλά 

επίπεδα. Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται επίσης και το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

βλέπει την Κύμη ως προορισμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού (13%). Και σε αυτή 

την περίπτωση όμως τόσο οι φορείς, όσο και οι επιχειρηματίες εμφανίζονται 

πεπεισμένοι, ότι ο τόπος διαθέτει τις φυσικές προδιαγραφές να αναπτύξει και αυτόν τον 

τομέα. Τέλος μόλις το 3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Κύμη αποτελεί έναν 

τουριστικό προορισμό για μεγάλης διάρκειας διακοπές. Η συντριπτική πλειοψηφία 

εξάλλου δήλωσε ότι επιθυμητή είναι μόνο η ήπια τουριστική ανάπτυξη, αφού ο μαζικός 

τουρισμός ενδέχεται να επιφέρει αλλοιώσεις στο φυσικό της περιβάλλον.

-111-





Γεώργιος Τρακανιάρης ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

2.3.4 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

Γράφημα II. 13 Συνεισφορά πολιτισμικού και τουριστικού τομέα στην οικονομία του Δήμου

Παρακαλούμε να αξιολογείσετε σε μια κλίμακα 1-7 το επίπεδο 
της συνεισφοράς του πολιτισμικού και τουριστικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη του Δήμου σας 
(1: χαμηλό επίπεδο, 7: υψηλό επίπεδο)
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□ Α

Ε3Β

□ Γ

□ Δ

A Μείωση της ανεργίας
Β Αύξηση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ)
Γ Αύξηση των ξένων επενδύσεων στην περιοχή
Δ Παραγωγή θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το Δήμο
Ε Διατήρηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στην περιοχή
ΣΤ Υποστήριξη του οικονομικού δυναμισμού του Δήμου διαμέσου της δημιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από την παρατήρηση του γραφήματος 11.13 παρατηρείται ένας πλουραλισμός απόψεων 

όσον αφορά το επίπεδο συνεισφοράς του πολιτισμικού και του τουριστικού τομέα στην 

οικονομική ανάπτυξη της Κύμης. Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται η μικρή συνεισφορά 

του πολιτισμού και του τουρισμού στην αύξηση των ξένων επενδύσεων, αφού το 33% 

των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι ανύπαρκτη. Αντίθετα, η ωφελιμότητα τους στην 

παραγωγή θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το δήμο είναι άνω του μέτριου, 

αφού σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου σημείωσε βαθμό μεγαλύτερο του 4. Από 

την πλευρά τους οι επιχειρηματίες κινήθηκαν σε όλη την επταβάθμια κλίμακα των 

απαντήσεων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια διασπορά τιμών γύρω από το 5.
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Σύμφωνα με τους φορείς, αξιόλογη κρίνεται η προσφορά του τουρισμού και του 

πολιτισμού στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

περιοχής. Τόνισαν όμως ότι τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά. Οι 

επιχειρηματίες φάνηκαν περισσότερο συγκροτημένοι, αναφέροντας ότι τα έσοδα από 

τις πολιτισμικές και τουριστικές δραστηριότητες των θερινών μηνών, καθώς και οι 

έκτακτες θέσεις εργασίας που προκύπτουν την περίοδο εκείνη, δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις απώλειες του Χειμώνα.

Τέλος όσον αφορά τη διατήρηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στην περιοχή, 

διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό σημειώνει τα ανώτερα επίπεδα της κλίμακας. 

Από την άλλη, αρκετοί από τους ερωτηθέντες, σημείωσαν τα χαμηλότερα επίπεδα της 

κλίμακας, υπογραμμίζοντας ότι οι δραστηριότητες του Δήμου, περιορίζονται την 

περίοδο του Καλοκαιριού και δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 

κάτι τέτοιο.
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Γράφημα II. 14 Αξιολόγηση πολιτισμικών και τουριστικών παραγόντων

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 κατά πόσο οι 
παρακάτω παράγοντες αποτελούν πλεονέκτημα για τον 
πολιτισμό και τουρισμό του Δήμου 
(1: δεν αποτελεί πλεονέκτημα, 7: σημαντικό πλεονέκτημα)

□ Α

□ Β

□ Γ

□ Δ

□ Ε

□ ΣΤ

A Η ύπαρξη σπουδαίων ιστορικών προσωπικοτήτων που σχετίζονται με το δήμο (Γ. 
Παπανικολάου, κ.ά.)

Β Η ύπαρξη αρχαιολογικού μουσείου

Γ Η διοργάνωση πολιτιστικών ή τουριστικών γεγονότων (εκθέσεις, συναυλίες, 
παραδοσιακά έθιμα, κ.ά.)

Δ Η ύπαρξη καταρτισμένου και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις πολιτιστικές 
και τουριστικές οργανώσεις

Ε Η ύπαρξη επιχειρήσεων που εστιάζουν στην παραγωγή πολιτισμικών και 
τουριστικών προϊόντων (κουκουλάρικα κάδρα, γλυκά κουταλιού, κ.ά.)

ΣΤ
Η εκμετάλλευση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την 
υποστήριξη των πολιτιστικών και τουριστικών επενδύσεων (δημοτικά ίντερνετ καφέ, 
κώε^

Πηγή: δία επεξεργασία

Η απεικόνιση των απαντήσεων στο γράφημα 11.14 είναι ξεκάθαρη. Η συντριπτική 

πλειοψηφία υποστηρίζει ότι το σύνολο των παραγόντων αποτελεί πλεονέκτημα για τον 

πολιτισμό και τον τουρισμό του Δήμου. Η ιστορική προσωπικότητα του Γ. 

Παπανικολάου και η διοργάνωση πολιτιστικών και τουριστικών γεγονότων 

τροφοδοτούν περισσότερο τα ανώτερα επίπεδα της κλίμακας.
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Ο περιορισμένος αριθμός ατόμων καταρτισμένου εργατικού δυναμικού που υπάρχει 

στις πολιτιστικές και τουριστικές οργανώσεις του Δήμου αποτελεί τη σημαντικότερη 

αιτία που ένα ποσοστό των ερωτηθέντων δεν το θεωρεί πλεονέκτημα. Αντίστοιχα οι 

επιχειρήσεις παραγωγής πολιτισμικών και τουριστικών προϊόντων είναι ελάχιστες και 

γι’ αυτό ένα (μικρό ποσοστό) δεν επικροτεί τη συνεισφορά τους. Τέλος, ορισμένοι 

ερωτηθέντες νεαρής, κυρίως ηλικίας υποστήριξαν την ανεπαρκή εκμετάλλευση 

κονδυλίων της ΕΕ, προς την κατεύθυνση πολιτισμικών και τουριστικών επενδύσεων, 

υπογραμμίζοντας την κακή οργάνωση του υφιστάμενου δημοτικού internet cafe της 

πόλης.
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2.3.5 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Γράφημα Π. 15 Βαθμός εφαρμογής πολιτικών προβολής της Κύμης από τους 
οργανισμούς/επιχειρήσεις

A Συνεργασίες με τουριστικά γραφεία
Β Συνεργασίες με πολιτιστικούς οργανισμούς ή μουσεία
Γ Συνεργασίες με τοπικούς φορείς ή επιχειρήσεις
Δ Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ
Ε Συγκέντρωση από κοινού με τους φορείς/επιχειρήσεις, πληροφοριακού και 

διαφημιστικού υλικού για την περιοχή
ΣΤ Συμμετοχή σε κοινό ιστότοπο (website) με τους φορείς/ επιχειρήσεις της περιοχής
Ζ Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό
Η Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε να αξιολογηθεί ο βαθμός εφαρμογής συγκεκριμένων 

πολιτικών από τον οργανισμό/την επιχείρηση του καθενός από τους ερωτώμενους. Από 

την παρατήρηση του γραφήματος συμπεραίνεται η περιορισμένη εφαρμογή του 

συνόλου των πολιτικών τόσο από τους δημόσιους φορείς, όσο και από τους 

επιχειρηματίες. Εκκινώντας από τις συνεργασίες με τουριστικά γραφεία, διαπιστώνεται 

ότι η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, έχει σημειώσει βαθμό εφαρμογής χαμηλότερου του μέσου 

όρου. Ακόμα και τα ξενοδοχεία δε σημείωσαν βαθμό εφαρμογής μεγαλύτερο του 4. 

Μεγαλύτερη τάση συνεργασίας εμφανίζεται μεταξύ των επιχειρήσει»ν/οργανισμών με
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τους πολιτιστικούς οργανισμούς του τόπου. Η συνεργασία εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 

των πολιτιστικών συλλόγων των δδ και της κεντρικής δημοτικής αρχής, στα πλαίσια 

προετοιμασίας τοπικών εκδηλώσεων (αναβίωση εθίμων, συναυλίες, κ.ά.).

Περιορισμένης έκτασης είναι και η συνεργασία μεταξύ φορέων και επιχειρηματιών, 

αφού παρατηρείται μια διασπορά τιμών γύρω από το 4. Παρολαυτά όμως η συνεργασία 

τους δεν εξαντλείται μόνο σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων (όπως διοργάνωση εκθέσεων), αλλά διευρύνεται και σε άλλα επίπεδα 

περιλαμβάνοντας τη συμμετοχή τους σε κοινό ιστότοπο και την από κοινού 

συγκέντρωση διαφημιστικού υλικού για την περιοχή. Τέλος, σχεδόν ανύπαρκτη είναι η 

συμμετοχή των επιχειρηματιών και των φορέων σε τουριστικές εκθέσεις τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ η απεικόνιση θετικών απαντήσεων στο γράφημα 

II. 15 προέρχεται κυρίως από τους υπαλλήλους των τραπεζικών καταστημάτων.
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Γράφημα II. 16 Προβολή πολιτισμικής και τουριστικής ταυτότητας των πόλεων

A ένα σχέδιο που απαιτεί εξειδίκευση και ειδικευμένους υπαλλήλους σε αυτόν τον 
τομέα

Β ένα σχέδιο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός γενικού 
αναπτυξιακού προγράμματοςτηςπόλης^

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Γράφημα II. 17 Διαχείριση πολιτισμικής και τουριστικής κληρονομιάς των πόλεων

A στην ικανότητα και την τεχνογνωσία των ειδικευμένων εκτελεστικών ομάδων
Β στην ικανότητα της τοπικής αρχής να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτιστική πολιτική
Γ στην ικανότητα και των δύο πλευρών να συνεργαστούν'

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Το 67% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η προβολή της πολιτισμικής και τουριστικής 

ταυτότητας των πόλεων συνιστά ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στα 

πλαίσια ενός γενικού αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης. Η απάντηση αυτή δίνεται 

και από τα ανώτερα στελέχη της δημοτικής αρχής της Κύμης. Προεκτείνοντας τις 

διαστάσεις της απάντησης, διαφαίνεται ότι το ΜΤ δεν θα αποτελούσε την πρώτη 

επιλογή των φορέων και των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη του τουριστικού και 

πολιτιστικού τομέα της πόλης τους. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί 

παρόλο που το ΣΧΜΤ εφαρμόζεται κατά κόρον στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, για 

την Ελλάδα είναι μια καινοτόμα διαδικασία που δεν έχει ακόμα γίνει ευρέως γνωστή. 

Το 33% πάντως των ερωτηθέντων που προέρχεται κυρίως από τον επιχειρηματικό 

κόσμο της περιοχής πιστεύει στην αναγκαιότητα προβολής της πολιτισμικής και 

τουριστικής ταυτότητας των πόλεων, μέσω εξειδικευμένου σχεδίου και κατάλληλα 

καταρτισμένους υπαλλήλους σε αυτόν τον τομέα. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που 

υποστήριξαν περισσότερο την παραπάνω άποψη, αιτιολόγησαν την επιλογή τους 

λέγοντας ότι και ο οργανισμός τους κάνει χρήση Σχέδιων Μάρκετινγκ την εκπόνηση 

και εφαρμογή των οποίων, αναθέτει σε εξωτερικούς ειδικευμένους συνεργάτες του.

Τέλος, σχολιάζοντας το γράφημα 5-18, παρατηρείται ότι το συντριπτικό ποσοστό του 

94% αναγνωρίζει την αξία της συνεργασίας της τοπικής αρχής και των εξειδικευμένων 

εκτελεστικών ομάδων, στην αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής και 

τουριστικής κληρονομιάς των πόλεων.
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2.3.6 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Γράφημα IL 18 Πιθανότητα πραγματοποίησης του οράματος (επιχειρηματίες)

A Σίγουρο
Β Πολύ πιθανό
Γ Αρκετά πιθανό
Δ Πιθανό
Ε Απίθανο

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Γράφημα EL 19 Πιθανότητα πραγματοποίησης του οράματος (φορείς)

Πόσο πιθανό είναι το όραμα που περιγράφετε να γίνει 
πραγματικότητα;

□ Πολύ πιθανό

□ Αρκετά πιθανό

□ Πιθανό

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Αμφότερες οι πληθυσμιακές ομάδες των επιχειρηματιών και των φορέων του Δήμου σε 

ποσοστό 82%, διατρανώνουν το όραμά τους για δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε να 

ανασταλεί η πληθυσμιακή αποψίλωση της Κύμης. Μάχονται, όπως ισχυρίζονται, για 

την ανάπτυξη του Δήμου μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών του
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πλεονεκτημάτων που εντοπίζονταν στο φυσικό του περιβάλλον και στους πολιτισμικούς 

του πόρους. Πιστεύουν ότι ο τουρισμός είναι μονόδρομος για την επίλυση της ανεργίας. 

«Είναι αυτός που θα αντικαταστήσει το λιγνίτη54 αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 

ερωτώμενοι». Επιθυμούν όμως την ήπια τουριστική ανάπτυξη σε ποσοστό (76%), ενώ 

αποστρέφονται το μαζικό τουρισμό, που τον θεωρούν δαμόκλειο σπάθη για τη 

φυσιογνωμία του τόπου.

Μεγάλη σημασία δίνουν και στα έργα υποδομών. Οραματίζονται την κατασκευή του 

νέου διευρωπαικού άξονα Χαλκίδας-Κύμης (68%), ο οποίος σε συνάρτηση με την 

αξιοποίηση του λιμανιού θα άρει την απομόνωση της περιοχής. Μακροπρόθεσμα 

επιθυμούν τη διεθνοποίηση της πόλης, μέσω της καθιέρωσης του λιμανιού ως 

διαμετακομιστικού κέντρου (78%), που σε συνδυασμό με τη νέα οδική αρτηρία 

Χαλκίδας-Κύμης, θα συνδέει τη Β. Ελλάδα, την Αλεξανδρούπολη και την Τουρκία με 

την Αθήνα σε πολύ λιγότερο χρόνο, από αυτόν που απαιτείται σήμερα μέσω του 

ΠΑΘΕ. Είναι γεγονός πάντως ότι η επίτευξη του παραπάνω μεγαλόπνοου οράματος, 

δύσκολα συνάδει με το βραχυπρόθεσμο όραμα για ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Εξετάζοντας μεμονωμένα τους επιχειρηματίες, διαπιστώνεται ότι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία (67%), οραματίζονται μία ενίσχυση του κλάδου των ΜΜΕ, δεδομένου και 

του γεγονότος ότι έχουν δει άμεσα οικονομικά οφέλη από αυτού του είδους την 

δραστηριότητα. Θα ήθελαν επίσης να έβλεπαν την περιοχή τους ως έναν ελκυστικό 

τουριστικό προορισμό εφόσον όπως χαρακτηριστικά λένε : «δεν έχει τίποτα να ζηλέψει 

από άλλες τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές». Ως πιο άμεσους στόχους θέτουν τη 

δημιουργία παιδότοπων, την οργάνωση των παραλίων, την ευκολότερη προσπέλαση 

της περιοχής μέσω της διάνοιξης των οδών, τη βελτίωση του συστήματος 

συγκοινωνιών, τη δημιουργία χώρων αναψυχής. Εμφανίζονται αισιόδοξοι, θεωρώντας 

σε ποσοστό 87% από πιθανή έως πολύ πιθανή την επίτευξη του οράματος τους, πλην 

ορισμένων που δηλώνουν περιθωριοποιημένοι από τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αναφορικά με τους φορείς παρατηρείται μία επιμονή στην ανταγωνιστικότητα του 

δήμου (65%) και στις πολιτικές εκείνες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν κατοίκους

54 Η Κύμη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη της 
περιοχής. Βλέπε Παράρτημα IV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΥΜΗΣ.
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και επισκέπτες στην περιοχή τους (72%). Δίνουν έμφαση στη δημιουργία πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων και στην επαν-αξιοποίηση εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων προς 

αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελαν μία καλύτερη προβολή της περιοχής και 

περισσότερους οικονομικούς πόρους, ενώ εμφανίζονται εξόχως αισιόδοξοι ως προς την 

πραγματοποίηση αυτού του οράματος, με ένα ποσοστό της τάξεως του 100% να τη 

θεωρεί από πιθανή έως πολύ πιθανή να συμβεί, ίσως και λόγω του γεγονότος ότι (ως 

φορείς) από αυτούς εξαρτάται κατά ένα βαθμό η υλοποίηση η μη αναπτυξιακών 

στρατηγικών για το Δήμο.

Γράφημα II. 20 Ικανοποίηση οράματος για το Δήμο

A Η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης για το σκοπό αυτό
Β Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αρχής και των πανεπιστημίων ή 

ερευνητικών κέντρων
Γ Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αρχής και των πολιτών
Δ Η συμμετοχή σε ειδικά Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα σε συνεργασία με 

άλλους δήμους
Ε Η εφαρμογή καινοτόμων προωθητικών πολιτικών για το Δήμο από την τοπική 

δη μοτική_α^^_
Πηγή: δία επεξεργασία

Από την παρατήρηση του γραφήματος 11.20 διαπιστώνεται ότι και οι δύο πληθυσμιακές 

ομάδες θεωρούν πολύ χρήσιμη την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος 

ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του οράματος τους. Δίνουν ξεχωριστή
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βαρύτητα στο συμμετοχικό σχεδίασμά, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον δεικνύει 

μία τοπική αρχή ανοιχτή και όχι απομονωμένη, ενώ πιστεύουν ότι η διαφοροποίηση της 

περιοχής μέσω της δημιουργικότητας που θα συμβάλει τελικά στην εφαρμογή 

καινοτόμων προωθητικών πολιτικών για το Δήμο, συνεπικουρεί καθοριστικά στην 

πραγματοποίηση του οράματος. Τέλος οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την ανάπτυξη 

συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αρχής και των πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων, 

καθώς και τη συμμετοχή σε ειδικά Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα σε 

συνεργασία με άλλους δήμους. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται μια διασπορά 

τιμών σε μεγάλο εύρος που αποτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

2.4 ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ55

2.4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γράφημα Π. 21 Φύλο συμμετεχόντων

55 Για γενικά στοιχεία βλέπε: Παράρτημα V: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ.
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Γράφημα II. 22 Ηλικία συμμετεχόντων

Γράφημα II. 23 Επάγγελμα συμμετεχόντων

□ Ελεύθερος επαγγελμοτίας

□ Ιδιωτικός υπάλληλος

□ Δημόσιος υπάλληλος

□ Συνταξιούχος

■ Ανεργος

□ Οικιακά

■ Φοιτητής

□ Μαθητής

□ ΔΞ/ΔΑ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από τις απαντήσεις αυτής της ομάδας ερωτήσεων συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για το 

φύλο, την ηλικία και το επάγγελμα του ερωτώμενου. Επιδίωξη ήταν ο εντοπισμός του 

προφίλ των επισκεπτών/τουριστών του Δήμου Κύμης γεγονός που θα συμβάλει στη 

διαδικασία της τμηματοποίησης κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ.

Ποιο είναι το επάγγελμά σας;
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Ο πλουραλισμός των επαγγελμάτων που ασκούν οι ερωτηθέντες, οδήγησε στην 

τμηματοποίησή τους σε έξι διαφορετικές κατηγορίες. Η πολυπληθέστερη ομάδα (22%), 

είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και έπονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι με 

το ίδιο ποσοστό (13%). Τηρώντας την ιεραρχία ακολουθούν τρεις επαγγελματικές 

κατηγορίες που ισοψηφίστικαν (8%), δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι φοιτητές και οι 

άνεργοι, ενώ το ίδιο ποσοστό δεν απάντησε στην ερώτηση. Τέλος, η μικρότερη 

συμμετοχή στα ερωτηματολόγια υπήρξε από μαθητές που επισκέφθηκαν την περιοχή.

Όσον αφορά τις ηλικίες των ερωτηθέντων, αυτές χωρίζονται σε έξι διαφορετικές 

κατηγορίες ακολουθώντας το πρότυπο της ΕΣΥΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην 

κατηγορία 55-64. Κατά ένα μεγάλο μέρος του πρόκειται για άτομα που κατάγονται από 

την Κύμη και με την πρώτη ευκαιρία την επισκέπτονται. Επίσης αρκετοί είναι και οι 

συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας που εργάζονταν για χρόνια σε μεγάλα αστικά 

κέντρα και τώρα εμφανίζουν τη διάθεση να επαναπατριστούν. Αντίθετα από τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας, το 44% των ερωτηθέντων είναι νεαρά άτομα 

που ισομοιράζονται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 15-24 και 25-34. Πρόκειται για 

άτομα που όπως ανέφεραν εκτιμούν το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές εκδηλώσεις και 

τις παραλίες της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάθεση να συμμετάσχουν στην 

έρευνα ήταν παροιμιώδης. Ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 35-44 με ποσοστό 16%και 

στη συνέχεια οι ηλικιακές ομάδες 45-54 και 64 και άνω, με το ίδιο ποσοστό που 

ανέρχεται στο 8%. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Κύμη φαίνεται να αποτελεί 

προορισμό όλων των ηλικιών, κυρίως όμως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

2.4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Γράφημα II. 24 Επισκεψιμότητα στο Δήμο______
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Γράφημα II. 25 Συχνότητα επίσκεψης

Γράφημα Π. 26 Διερεύνηση αρνητικής απάντησης

Γράφημα Π. 27 Λόγος επίσκεψης στο Δήμο

-126-





Γεώργιος Τρακανιάρης ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Γράφημα II. 28 Τρόπος επίσκεψης στο Δήμο

Έχετε έρθει στο Δήμο με:

□ Οργανωμένο γκρουπ

□ Φίλους

□ Την οικογένεια μου

□ Μόνος / η μου

□ Άλλο

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που αριθμεί 48 άτομα, (64%), απάντησε ότι έχει 

επαναλάβει την επίσκεψη στην Κύμη και μάλιστα οι μισοί ανέφεραν περισσότερες από 

δύο φορές. Από τη μειοψηφία του 36%, που δεν είχε επισκεφτεί ξανά την περιοχή, το 

41% ανέφερε ότι δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία, ενώ το 33% δήλωσε την προτίμησή του 

σε άλλους προορισμούς. Οι προορισμοί αφορούσαν κυρίως κοσμοπολίτικα νησιά και 

δόθηκαν από νεαρά άτομα ηλικίας 15-34 ετών. Οι ερωτηθέντες αυτοί εντοπίστηκαν 

την περίοδο διεξαγωγής του ράλι, οπότε και αιτιολογείται ο σκοπός τη επίσκεψής τους 

στην περιοχή. Την μεγάλη απόσταση ως αρνητικό παράγοντα επισκεψιμότητας ανέφερε 

το 15% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 4% πιστεύει ότι η Κύμη αποτελεί ακριβό 

προορισμό. Η κατηγορία «Άλλο», συμπληρώθηκε από μέλη οργανωμένου γκρουπ 

αλλοδαπών τουριστών και αποτελεί το 7% των απαντήσεων.

Συνεχίζοντας με τους λόγους επίσκεψης στην Κύμη, διαπιστώνεται ότι το 33% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει έρθει για διακοπές και μάλιστα σε ιδιόκτητη κατοικία. 

Το 25% δήλωσε ότι επισκέφθηκε φίλους οι συγγενείς, όμως ένα σημαντικό τμήμα του 

ανέφερε πως ουσιαστικά επιζητούσε οικονομικές διακοπές. Το ποσοστό της κατηγορίας 

«Ένα σημαντικό γεγονός» συγκεντρώθηκε εξολοκλήρου τις ημέρες διεξαγωγής του 

ράλι Κύμης καθώς και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Τέλος την κατηγορία 

«Άλλο» απάντησε το 19% των ερωτηθέντων, αναφέροντας λόγους εργασίας και 

επίσκεψης στην πατρική του κατοικία.
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Όσον αφορά τον τρόπο επίσκεψης, το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει έρθει με 

την οικογένειά του, καταδεικνύοντας τον οικογενειακό προσανατολισμό της πόλης. Το 

24% επέλεξε να επισκεφθεί την περιοχή με φίλους κατά την περίοδο διεξαγωγής του 

ράλι Κύμης άλλα και των τοπικών πανηγυριών κατά την περίοδο του 

Δεκαπενταύγουστου. Τις ημέρες του ράλι, επίσης συγκεντρώθηκαν οπαδοί του 

αθλήματος που μετακινήθηκαν προς την περιοχή με οργανωμένα γκρουπ. Με όμοιο 

τρόπο ήρθαν στην περιοχή την περίοδο του Πάσχα Γερμανοί τουρίστες με τελικό 

προορισμό τη γειτονική Σκύρο. Ένα τμήμα των ομάδων αυτών αποτελεί το 12% στην 

πίτα του γραφήματος 5-28. Το γράφημα ολοκληρώνεται με το 5% που καταλαμβάνει η 

απάντηση «Άλλο», η οποία δόθηκε κυρίως από εκείνους που επισκέφτηκαν την Κύμη 

με συναδέλφους τους από τον εργασιακό τους χώρο, με το/τη σύντροφό τους, αλλά και 

από όσους την επισκέφτηκαν για ιαματικούς λόγους56.

2.4.3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε τη δυνατότητα του Δήμου Κύμης να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις των τουριστών/επισκεπτών που αφορούν τους παρακάτω 
παράγοντες:_______________________________________________________________________

56 Στην Κύμη βρίσκεται η τοποθεσία «Χωνευτικό», το νερό της οποίας έχει ιαματικές ιδιότητες 
ως προς την λιθοτριψία στα νεφρά. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτημα IV: 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ.
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Γράφημα Π. 29 Ξενοδοχεία

A Υποδομές και εγκαταστάσεις διαμονής
Β Ικανότητα οργάνωσης και τεχνογνωσία/ Εξειδικευμένο προσωπικό
Γ Υπηρεσίες πληροφοριών
Δ Εγκαταστάσεις για τα παιδιά (παιδότοποι, κ.ά.)

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Γράφημα II. 30 Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

□ Α
■ Β
□ Γ
□ Δ

A Υποδομές και εγκαταστάσεις διαμονής
Β Ικανότητα οργάνωσης και τεχνογνωσία/ Εξειδικευμένο προσωπικό
Γ Υπηρεσίες πληροφοριών
Δ Εγκαταστάσεις για τα παιδιά (παιδότοποι, κ.ά.)
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από αυτή την ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 

δυνατότητα της πόλης να ικανοποιήσει τις ανάγκες και απαιτήσεις των τουριστών, μέσα 

από την εξέταση συγκεκριμένων παραγόντων. Εκκινώντας από τις υποδομές στέγασης 

επισημαίνεται ότι η γενική εικόνα όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών από ξενοδοχεία 

και ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκεται κάτω του μέτριου επιπέδου. Αν εξαιρεθούν οι 

απαντήσεις για τις εγκαταστάσεις στέγασης στα ξενοδοχεία που παρουσιάζουν μια 

κυμαινόμενη ποιοτικώς εικόνα, οι υπόλοιπες υπηρεσίες τροφοδοτούν σενάρια για 

περιορισμένη δυναμικότητα του ξενοδοχειακού τομέα στην Κύμη. Το συντριπτικό 

ποσοστό δε διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ η πληροφόρηση των πελατών 

γίνεται από τις (περιορισμένες αρκετές φορές) γνώσεις του ιδιοκτήτη. Οι εγκαταστάσεις 

για την ψυχαγωγία των παιδιών είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και ερασιτεχνικού 

χαρακτήρα. Πρέπει επίσης να τονιστεί η ανικανότητα της πόλης να φιλοξενήσει τους 

επισκέπτες της κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήματος ράλι. Σε αυτό 

συμβάλλει και η ανυπαρξία οργανωμένου κάμπινγκ, γεγονός που επισημάνθηκε

-130-







Γεώργιος Τραχανιάρης ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

αρκετές φορές από τους ερωτηθέντες. Η κατάσταση αυτή, τους αναγκάζει να 

μετακινηθούν σε γειτονικές περιοχές προς αναζήτηση καταλυμάτων.

Γράφημα Π, 31 Μεταφορές

A Επαρκής πρόσβαση στην περιοχή
Β Επαρκής μετακίνηση εντός της περιοχής
Γ Επαρκής σύνδεση με τις γύρω περιοχές

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Σχετικά με τον τομέα των μεταφορικών υποδομών, οι απόψεις εναλλάσσονται. Οι 

αριθμοί τις κλίμακας που προτιμούνται περισσότερο είναι το 2 και το τρία, γεγονός που 

μεταφράζεται ως ιδιαίτερα αρνητικό για τις δυνατότητες πρόσβασης και προσπέλασης. 

Όμως μια mo ενδελεχής παρατήρηση του γραφήματος καταδεικνύει ότι αξιόλογος είναι 

και ο αριθμός των απαντήσεων που παρουσιάζει θετική εικόνα για τις μετακινήσεις 

στην Κύμη.

Από την ανάλυση του προφίλ των ερωτώμενων διαπιστώθηκε ότι όσοι επισκέπτονται 

για πρώτη φορά την περιοχή δεν προβληματίζονται ιδιαίτερα για το οδικό της δίκτυο. 

Μάλιστα η υψηλή βαθμολόγησή του έχει προκόψει από τους «έμπειρους» επισκέπτες 

που έχουν αποκομίσει γνώσεις για το οδικό δίκτυο αντίστοιχων περιοχών, οπότε
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συγκριτικά θεωρούν το οδικό δίκτυο της Κύμης ικανοποιητικό. Από την άλλη, οι 

τακτικοί επισκέπτες της περιοχής, που προτιμούν να φτάσουν σύντομα στον προορισμό 

τους, ομολογούν ότι η συχνή επανάληψη της διαδρομής, τους δημιουργεί αισθήματα 

κόπωσης, ακόμα και αποστροφής για την πόλη σε ορισμένους. Επιπλέον αρκετοί από 

τους ερωτηθέντες δήλωσαν γνώστες του θέματος της χάραξης του νέου οδικού δικτύου 

Χαλκίδα - Κύμη, οπότε, δεν είναι απρόσμενο οτιδήποτε λιγότερο από αυτό να μην τους 

ικανοποιεί.

Γράφημα Π. 32 Υπηρεσίες πληροφοριών

A Ύπαρξη οργανωμένων ταξιδιωτικών πρακτορείων

Β Ύπαρξη οργανωμένων κέντρων πληροφόρησης για τουρίστες/επισκέπτες
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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A Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε μουσεία και άλλα αξιοθέατα
Β Η ύπαρξη σύγχρονων εμπορικών αγορών

Γ Η ύπαρξη οικονομικών υπηρεσιών (τράπεζες, ATM, κ.ά.)
Δ Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες
Ε Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τοπικούς δημόσιους οργανισμούς

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στο θέμα της ύπαρξης υπηρεσιών πληροφόρησης, τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία τις κρίνει από απογοητευτικές έως ανύπαρκτες. Μάλιστα 

ορισμένοι ανέφεραν χαριτολογώντας: «σημειώνουμε 2 για να αλλάξει η διακόσμηση 

του 1 που θα βάλουν οι υπόλοιποι». Υπογραμμίσθηκε πάντως, ότι οι κάτοικοι 

προθυμοποιούνται να βοηθήσουν τους επισκέπτες στην αναζήτηση πληροφοριών για 

τον τόπο, προσφέροντας μια μορφή ερασιτεχνικής αντικατάστασης των γραφείων 

πληροφόρησης.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες πελατών του Δήμου, η έρευνα κατέληξε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα. Αναφορικά με το επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε μουσεία και άλλα
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αξιοθέατα παρατηρείται η συγκέντρωση των απαντήσεων μεταξύ των αριθμών 3 και 6 

της κλίμακας. Οι επισκέπτες δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες στο 

λαογραφικό μουσείο της πόλης, αλλά παρατήρησαν έλλειψη παροχής υπηρεσιών στα 

μνημεία της και τους αρχαιολογικούς της χώρους. Αρνητική εντύπωση τους έκανε το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιος ξεναγός για να τους βοηθήσει στην περιήγηση.

Στο θέμα της ύπαρξης σύγχρονων εμπορικών αγορών, οι περισσότεροι κατατάσσουν 

την Κύμη σε ένα μέτριο προς κακό επίπεδο. Τα υψηλά νούμερα στην κλίμακα 

επιλέχθηκαν από επισκέπτες/τουρίστες, που συγκρίνουν την αγορά της με πόλεις 

αντίστοιχης δυναμικής ανά την Ελλάδα και καταλήγουν στην άποψη ότι η Κύμη 

υπερτερεί στον τομέα.

Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στο θέμα ύπαρξης οικονομικών υπηρεσιών. Όλοι οι 

ερωτηθέντες τοποθέτησαν την Κύμη άνω του μέτριου επιπέδου, ενώ αρκετοί από 

αυτούς πιστεύουν ότι προσεγγίζει την κορυφή. Είναι γεγονός πάντως ότι η Κύμη 

διαθέτει τρία τραπεζικά υποκαταστήματα με ΑΤΜ και ένα ταχυδρομικό ταμιευτήριο 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών της.

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από εστιατόρια, 

ταβέρνες, καφετέριες, κ.ά. της περιοχής. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες το κατατάσσουν 

μεταξύ του 4 και του 6, ενώ τα μόνα παράπονα που ακούστηκαν αφορούσαν την 

υπερβολική καθυστέρηση λήψης παραγγελιών σε εστιατόρια του δδ Πλατάνας, τους 

θερινούς μήνες και κατά τις ώρες αυξημένης προσέλευσης πελατών.

Στο θέμα της παροχής υπηρεσιών από τοπικούς δημόσιους οργανισμούς, η ανάλυση 

των απαντήσεων είναι περισσότερο πολύπλοκη. Ένα τμήμα του κοινού υποστηρίζει ότι 

η εξυπηρέτηση των πολιτών εκεί ακολουθεί το γνωστό ανεπιθύμητο γραφειοκρατικό 

μοντέλο της χώρας. Μάλιστα αρκετοί ισχυρίζονται ότι η ταλαιπωρία που υφίστανται 

εδώ είναι μεγαλύτερη, γιατί συμβαίνει να χρειάζεται κάποιο έγγραφο που μπορεί να 

εκδοθεί μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, οπότε είναι υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν 

μέχρι εκεί, να το παραλάβουν και να επιστρέψουν. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως θεωρεί 

ότι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις θέσεις προθυμοποιούνται να εξυπηρετήσουν τους 

πελάτες. Επιπλέον επειδή αρκετοί από τους επισκέπτες είναι γνωστοί ή φίλοι, των 

υπαλλήλων -άλλωστε όπως φάνηκε η Κύμη αποτελεί οικογενειακό προορισμό- τα
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πράγματα γίνονται ακόμα ευκολότερα. Πρέπει να επισημανθεί εδώ, ότι αποκόμισα 

θετική εντύπωση για τους υπαλλήλους των δημόσιων υπηρεσιών της Κύμης, αφού σε 

ποσοστό 80% περίπου προθυμοποιήθηκε να συμβάλει στη διεξαγωγή της έρευνας.

Γράφημα II. 34 Ασφάλεια και κοινωνικές υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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□ Α

□ Β

□ Γ

A Το επίπεδο της οργάνωσης και της ασφάλειας στις παραλίες (ή σε άλλες 
δραστηριότητες)

Β Το επίπεδο της δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή

Γ Το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων συνεχίζεται με την κατηγορία «Ασφάλεια και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες». Εδώ, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων συνηγορεί 

σε ένα χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και ασφάλειας στις παραλίες, γεγονός αναμενόμενο 

άλλωστε από τις παρόμοιες απαντήσεις των κατοίκων στην ερώτηση για την εικόνα της 

πόλης τους.
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Όσον αφορά το επίπεδο της δημόσιας ασφάλειας, αναφέρθηκε, ότι σε γενικές γραμμές 

η Κύμη αποτελεί μια ασφαλή πόλη. Ιδιαίτερα σε μεγάλες διοργανώσεις, η αστυνομία 

είχε διακριτική παρουσία, φροντίζοντας για την ασφαλή διεξαγωγή τους. Εντούτοις, 

υπάρχει μια σημαντική μερίδα ερωτηθέντων που ανέφερε ότι θα προτιμούσε καλύτερη 

αστυνόμευση της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί εντονότερη η αίσθηση της ασφάλειας 

στην αντίληψή τους.

Μέτρια προς αρνητική εικόνα έχουν οι επισκέπτες/τουρίστες για το επίπεδο των 

υπηρεσιών υγείας στην Κύμη. Το νοσοκομείο στελεχώνεται κυρίως από γιατρούς που 

κάνουν το αγροτικό τους και ή έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού αναγκάζει αρκετά 

περιστατικά να στέλνονται για περίθαλψη στη Χαλκίδα ή την Αθήνα. Ο Χειμώνας 

κάνει πιο δύσκολη τη μεταφορά των ασθενών, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Οι 

επισκέπτες των πιο απομακρυσμένων δδ της Κύμης, παραπονούνται για ανυπαρξία 

τοπικών ιατρείων εκεί, γεγονός που τους επιβάλει να επισκέπτονται το νοσοκομείο της 

Κύμης σε οποιαδήποτε ανάγκη ιατρικής υποστήριξης και αρκετές φορές κάτω από 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στα θετικά σημεία αναφέρεται η ύπαρξη ορισμένων 

έμπειρων ιατρών στο νοσοκομείο και η διάθεση του νοσηλευτικού προσωπικού να 

βοηθήσει.
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Γράφημα Π. 35 Εικόνα του Δήμου

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

□ Α

□ Β

□ Γ

A Η ύπαρξη χώρων πρασίνου, πάρκα κ.α.

Β Η ικανότητα του Δήμου να έχει καθαρούς τους δημόσιους χώρους

Γ Η φιλοξενία των κατοίκων

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στη συνέχεια ζητήθηκε η αξιολόγηση της Κύμης μέσα από την βαθμολόγηση τριών 

παραγόντων: Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με την ύπαρξη χώρων πράσινου, πάρκα, 

κ.ά. Παρατηρείται μια διακύμανση τιμών γύρω από το μέσο όρο γεγονός που δηλώνει 

ότι ο Δήμος χρειάζεται περισσότερους χώρους πρασίνου και πάρκα. Αν και η Κύμη 

περιβάλλεται αφειδώς από πράσινο, μέσα στην πόλη τέτοιοι χώροι είναι αισθητά 

περιορισμένοι. Αντίστοιχα τα δδ δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη χώρων πρασίνου, αλλά 

δεν έχουν πάρκα. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την καθαριότητα των δημόσιων 

χώρων. Και εδώ παρατηρείται μια διακύμανση τιμών με μεγάλο εύρος γύρω από το 

μέσο όρο της κλίμακας. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι πρόκειται για ένα σχετικά καθαρό 

Δήμο που έχει περιθώρια βελτίωσης. Τέλος ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στη 

φιλοξενία των κατοίκων. Εδώ η κατάσταση είναι μάλλον οφθαλμοφανής. Η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων μόνο καλά λόγια έχει να πει. Η καλοσύνη τους και η διάθεση τους να
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βοηθήσουν τον επισκέπτη της πόλης τους μνημονευόταν συχνά. Επισημάνθηκε όμως 

ότι παρουσιάζουν τάσεις κόπωσης και απωθητικές αντιδράσεις σε περίπτωση 

κατάχρησης της φιλοξενίας τους.

Γράφημα Π. 36 Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

A Η ύπαρξη υποδομών για τον ελεύθερο χρόνο (πολιτισμός, αθλητισμός, ψυχαγωγία)

Β Η ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να διοργανώνει «σημαντικά γεγονότα» 
που έλκουν επισκέπτες/ τουρίστες (φεστιβάλ, αθλητικά, κ.ά.)

Γ Η ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να οργανώνει επιχειρηματικά ή 
επιστημονικά γεγονότα (συνέδρια, κ.ά.)

Δ Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Η επόμενη κατηγορία αφορά την ικανότητα της Κύμης να αξιοποιήσει τον ελεύθερο 

χρόνο των επισκεπτών/τουριστών. Στο θέμα της ύπαρξης υποδομών, οι ερωτηθέντες 

συμπλήρωσαν όλες τις βαθμίδες της κλίμακας, ενώ τα περισσότερα ποσοστά 

συγκέντρωσαν οι αριθμοί 5 και 3. Ο πρώτος έδωσε υψηλά ποσοστά στην ύπαρξη 

αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και υποδομών μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αντίθετα 

οι ερωτηθέντες που συναντήθηκαν στα δδ του Δήμου σημείωσαν τους χαμηλότερους
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αριθμούς της κλίμακας, επισημαίνοντας, ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου εκεί, περιορίζονται στις περιηγήσεις στο φυσικό τους περιβάλλον.

Όσον αφορά την ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να διοργανώνει σημαντικά 

γεγονότα που να έλκουν τουρίστες/επισκέπτες, οι θετικές απαντήσεις δόθηκαν κυρίως 

από φιλάθλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ράλι, 

επισημαίνοντας ότι η Κύμη αποτελεί τον ιδανικό τόπο φιλοξενίας του. Επίσης ένα 

σημαντικό ποσοστό, ανέφερε ότι η Κύμη διαθέτει σε καταστολή, ένα αξιόλογο 

απόθεμα πολιτιστικών πόρων, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα 

εγκαταλελειμμένα παραδοσιακά κτίρια μετατρέποντάς τα σε πολιτιστικά κέντρα. Το 

ποσοστό που σημείωσε τους μικρούς αριθμούς στην επταβάθμια κλίμακα, υποστήριξε 

ότι η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων στο Δήμο αποτελεί χίμαιρα για τα δεδομένα ενός 

μικρού επαρχιακού Δήμου, όπως η Κύμη. Μάλιστα προχωρώντας περισσότερο 

ανάφερε, ότι η υφιστάμενη κατάσταση των δδ αυτή τη στιγμή είναι αφιλόξενη ακόμα 

και για τους ίδιους τους κατοίκους τους.

Τέλος, σχετικά με την ύπαρξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, παρατηρείται ότι οι 

απαντήσεις συγκεντρώνονται από το μέσο επίπεδο και προς τα κάτω. Είναι γεγονός 

πάντως ότι ο δήμος δεν έχει αναπτύξει επίσημα κάποια εναλλακτική μορφή τουρισμού. 

Οι θετικές απαντήσεις που δόθηκαν πιθανών να αφορούσαν την ύπαρξη υποβάθρου 

που υπάρχει για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού. Οι μορφές που αναφέρθηκαν 

είναι ο κυνηγητικός, ο θρησκευτικός και ο ιαματικός τουρισμός.
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2.4.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠ1ΣΚΕ ΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Γράφημα II. 37 Κριτήρια επισκεψιμότητας

Παρακαλούμε να αξιολογήσετε σε μια κλίμακα 1-7 τα κριτήρια 
που λαμβάνετε υπ' όψιν προκειμένου να επισκεφτείτε ένα 
συγκεκριμένο γεγονός (πολιτιστικό, αθλητικό, κτλ) που 
διοργανώνεται στο Δήμο Κύμης
(1:δεν το λαμβάνω υπ' όψιν 7: το λαμβάνω σοβαρά υπ' όψιν)

25

20
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5

0
1 2 3 4 5 6 7

Q

□ Α

□ Β

□ Γ

□ Δ
Π CΠ

A Η φήμη του
Β Η μοναδικότητά του
Γ Η διαφήμισή του
Δ Το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το γεγονός
Ε Η οικογένειά/οι φίλοι μου, μου συνέστησαν να το επισκεφτώ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Όπως φαίνεται από το γράφημα το προσωπικό ενδιαφέρον των ερωτηθέντων είναι αυτό 

που επηρεάζει περισσότερο την απόφασή τους να επισκεφτούν ένα γεγονός. Επίσης τα 

άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά και οι φίλοι αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση. Τα άτομα των ηλικιακών ομάδων 15-24 

απάντησαν ότι προσελκύονται ιδιαίτερα από τη μοναδικότητα και τη φήμη ενός 

γεγονότος, ενώ για τα άτομα 45 ετών και άνω δεν φάνηκε να αποτελούν καθοριστικό 

κίνητρο επισκεψιμότητας. Επίσης, ένα ουσιαστικό ποσοστό των ερωτηθέντων 

ανεξαρτήτου ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης, ανέφερε τη σημαντικότητα της

-140-





Γεώργιος Τρακανιάρης ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

διαφήμισης στην απόφασή του για επίσκεψη, αν και αρκετοί κινήθηκαν προς τα 

χαμηλότερα επίπεδα αξιολόγησης.

Γράφημα II. 38 Επίσκεψη σε εκδηλώσεις του Δήμου

Έχετε παρευρεθεί/συμμετάσχει σε κάποιο από τα ακόλουθα 
γεγονότα;

17% 23%

29% 31%

□ Πανηγύρι Δεκαπενταύγουστου στον 
Οξύλιθο (στιφάδο)

□ Ανάβαση Κύμης

□ Γιορτή κερασιού στο Μετόχι

□ Άλλο

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ακολούθως ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να σημειώσουν εάν έχουν 

παρευρεθεί σε κάποια από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή της Κύμης, 

καθώς και να αξιολογήσουν ορισμένους από τους παράγοντες που κρίνουν την επιτυχία 

τους στην προσέλκυση επισκεπτών/τουριστών. Η ιεράρχηση της επισκεψιμότητας στα 

γεγονότα φαίνεται στο γράφημα ΙΙ.3857.

Παρακαλούμε να αξιολογήσετε σε μια κλίμακα 1-7 τα γεγονότα (εκδηλώσεις) που 
σημειώσατε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:
(1:το χαμηλότερο επίπεδο, 7: το υψηλότερο επίπεδο)________________________________

Πριν από την ανάλυση των απαντήσεων, που έδωσαν οι τουρίστες/επισκέπτες σχετικά 

με την εμπειρία επίσκεψής/συμμετοχής τους σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα 

γεγονότα του Δήμου, θα αναφέρεται συνοπτικά η ταυτότητα του κάθε γεγονότος, 

προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η αξιολόγηση της απήχησης του καθενός 

από αυτά στους παρευρισκόμενους.

57 Τα ονόματα των γεγονότων είναι τα πρωτότυπα.
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Γράφημα II. 39 Πανηγύρι Δεκαπενταύγουστου στον Οξύλιθο (στιφάδο)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥΣΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ (στιφάδο)

□ Α

□ Β

□ Γ

□ Δ

□ Ε

□ ΣΤ 

■ Ζ

1 2,3 4 5 6 7

A Η οργάνωσή του

Β Η ποιότητα του προγράμματος

Γ Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών, πληροφορίες κ.ά.)

Δ Η διαφήμισή του

Ε Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής του

ΣΤ Η προτίμησή του από σημαντικές προσωπικότητες

Ζ Η υποστήριξη από την τοπική αρχή

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ταυτότητα του εθίμου: Πρόκειται για την ετήσια αναβίωση ενός παραδοσιακού εθίμου 

στο δδ Οξυλίθου του Καποδιστριακού Δήμου Κύμης. Το έθιμο αφορά το κοινό γεύμα 

στιφάδου που σερβίρεται ανήμερα του εορτασμού της κοίμησης της Θεοτόκου. Το 

έθιμο έχει διάρκεια δύο ημέρες και απαιτεί τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών για 

τη πραγματοποίησή του. Την παραμονή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για να 

βοηθήσουν στην προετοιμασία του φαγητού. Από το καθάρισμα των κρεμμυδιών μέχρι 

το βράσιμο του στιφάδου σε παραδοσιακά καζάνια πάνω στα ξύλα όλη τη νύχτα, η 

προετοιμασία αποτελεί μια συλλογική διαδικασία που έχει τις ρίζες της στην έννοια της 

κοινοκτημοσύνης. Όσο περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επιτυχία του. Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας και ενώ έχει προηγηθεί η ευλογία του 

φαγητού από το Μητροπολίτη, το έθιμο φτάνει στη στιγμή της κορύφωσής του, με το
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φαγητό να μοιράζεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες που έχουν συγκεντρωθεί σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο για να γευτούν αυτό που οι ίδιοι ετοίμασαν.

Αξιολόγηση του εθίμου: Η οργάνωσή του κρίνεται ικανοποιητική από το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξαν τις τιμές 4—7 της κλίμακας. Ως αρνητικό 

σημείο των τελευταίων ετών αναφέρθηκε η βαθμιαία ελαττούμενη προσέλευση κοινού 

στη διαδικασία προετοιμασίας του γεύματος. Θετικά αξιολογήθηκε επίσης, στα θέματα 

της προτίμησής του από σημαντικές προσωπικότητες και της υποστήριξής του από την 

τοπική αρχή. Εκτός από την ηγεσία της εκκλησίας, συνήθως παραβρίσκονται 

βουλευτές, ο νομάρχης και ο δήμαρχος της Κύμης. Όσον αφορά τη διαφήμιση του κατά 

γενική ομολογία ήταν αξιόλογη. Η μέθοδος από στόμα σε στόμα σχολιάστηκε ως ο 

επικρατέστερος τρόπος διαφήμισης ο οποίος υποστηρίζεται από ραδιοφωνικά μηνύματα 

τοπικών σταθμών. Ως λιγότερο θετικά του σημεία σημειώθηκαν η περιορισμένη 

ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης-ο χώρος είναι υπαίθριος-και η ελλιπής 

αστυνομική προστασία. Για το δεύτερο θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν 

έχει συμβεί κάποιο περιστατικό, ώστε να τεθεί ζήτημα για την ασφάλεια στο χώρο 

διεξαγωγής του εθίμου. Οι αρνητικές απαντήσεις πιθανόν αφορούσαν την περιορισμένη 

αστυνομική δύναμη που μπορεί να μην ενέπνεε ασφάλεια στους ερωτηθέντες 

συμμετέχοντες.
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Γράφημα II. 40 Ανάβαση Κύμης

ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ

A Η οργάνωσή του

Β Η ποιότητα του προγράμματος

Γ Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών, πληροφορίες κ.ά.)

Δ Η διαφήμισή του

Ε Η δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος

ΣΤ Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής του

Ζ Η προτίμησή του από σημαντικές προσωπικότητες

Η Η υποστήριξη από την τοπική αρχή

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ταυτότητα του εθίμου: Πρόκειται για μια διαδρομή του πανελλήνιου πρωταθλήματος 

ράλι αυτοκινήτου, που πραγματοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Δήμο 

Κύμης. Γίνεται το μήνα Μάιο στην άνοδο της παραλιακής οδού που συνδέει την Κύμη 

με την Παραλία της και αποτελεί το μεγάλο γεγονός της Άνοιξης για το Δήμο. Ο 

δρόμος «με τις 52 στροφές» αποτελεί πρόκληση για τους δεξιοτέχνες της ταχύτητας, 

ενώ το θέαμα που αυτοί προσφέρουν εξασφαλίζει τον υψηλό αριθμό των θεατών.

Αξιολόγηση του εθίμου: Από την παρατήρηση του γραφήματος, διαπιστώνεται ότι οι 

περισσότερες απαντήσεις βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο της κλίμακας. Στο θέμα
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της οργάνωσής και της ποιότητας του προγράμματος, οι αριθμοί που επιλέχθηκαν από 

τους περισσότερους ερωτηθέντες είναι το 6 και το 5 αντίστοιχα, γεγονός που 

υποδηλώνει τις υψηλές προδιαγραφές που θέτουν οι διοργανωτές της. Όπως ανέφεραν 

παράγοντες του Δήμου, οι προετοιμασίες ξεκινάνε αρκετούς μήνες πριν προκειμένου να 

επιτευχθεί ένα άρτιο οργανωτικά αποτέλεσμα. Η εμφανής υποστήριξή του γεγονότος 

από την τοπική αρχή επιβεβαιώνεται άλλωστε από τη συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων που σημειώνουν 7 στη σχετική ερώτηση.

Η διαφήμιση του μάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προσέλευση του 

κοινού, αφού ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων την κατατάσσουν στις υψηλότερες 

θέσεις της κλίμακας. Όπως ανέφεραν, κάποιοι ενημερώθηκαν για το γεγονός από 

καταχωρήσεις του σε περιοδικά μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάποιοι άλλοι μέσω της 

ραδιοφωνικής προβολής του, ενώ οι περισσότεροι ανέφεραν τη μέθοδο από στόμα σε 

στόμα, ως τρόπο ενημέρωσής τους για το γεγονός. Ένας σημαντικός αριθμός σχολίασε 

θετικά την ύπαρξη διαφημιστικών πανό του γεγονότος, που ήταν αναρτημένα σε 

διάφορα σημεία της Αθήνας και αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την αναζήτηση 

περισσότερων πληροφοριών. Αξιόλογη είναι και η προτίμηση του γεγονότος από 

σημαντικές προσωπικότητες σύμφωνα με το γράφημα 5-40. Όπως ανέφερε το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα, εκπρόσωποι της τοπικής αρχής, 

αλλά και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό χώρο συγκεντρώνονται για το 

γεγονός. Επιπλέον, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

επιχειρηματικού κλίματος, εξαιτίας της παρουσίας εκπρόσωπων των χορηγών και 

ιδιοκτητών επιχειρήσεων που σχετίζονται με το χώρο του αυτοκινήτου. Σε καλά 

επίπεδα φαίνεται να είναι και το επίπεδο ασφάλειας στην περιοχή. Οι ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι είχαν γίνει οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την προστασία 

των διερχόμενων οδηγών, ενώ η αστυνομία έκανε διακριτή την παρουσία της. Τα μόνα 

παράπονα αφορούσαν την περιορισμένη προστασία των θεατών από τις εξόδους των 

συμμετεχόντων οδηγών από το δρόμο, αφού σε αρκετά σημεία της διαδρομής δεν 

υπήρχαν προστατευτικά κιγκλιδώματα, κάνοντας ως ασφαλέστερα σημεία για την 

παρακολούθηση του αγώνα τις θέσεις επάνω στα δέντρα! Τέλος παράπονα υπήρξαν και 

για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αθλήματος. Αυτά 

αφορούσαν κυρίως την έλλειψη οργανωμένης διάθεσης πληροφοριών, γεγονός που 

ανάγκασε αρκετούς θεατές να επαφίονται στην εγκυρότητα των γνώσεων των πιο 

σχετικών με το άθλημα παραβρισκόμενων.
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Γράφημα II. 41 Γιορτή κερασιού στο Μετόχι

A Η οργάνωσή του

Β Η ποιότητα του προγράμματος

Γ Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών, πληροφορίες κ.ά.)

Δ Η διαφήμισή του

Ε Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής του

ΣΤ Η προτίμησή του από σημαντικές προσωπικότητες

Ζ Η υποστήριξη από την τοπική αρχή

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ταυτότητα του εθίμου: Πρόκειται για μια ετήσια γιορτή που γίνεται στο δδ Μετοχιού 

στις αρχές του Καλοκαιριού (4 Ιουνίου). Η γιορτή έχει καθιερωθεί, προκειμένου να 

γνωρίσει η Εύβοια και όχι μόνον, το κατεξοχήν αγροτικό προϊόν του Μετοχιού, το 

κεράσι, του οποίου η ποιότητα είναι γνωστή στην ευρύτερη περιοχή της Κύμης. Η 

γιορτή περιλαμβάνει παραδοσιακό πανηγύρι με συμμετοχή αρκετών καλλιτεχνών.

Αξιολόγηση του εθίμου·. Εκκινώντας από τον παράγοντα που συγκέντρωσε την 

υψηλότερη βαθμολογία από τους ερωτηθέντες, αναφέρεται η διαφήμισή της γιορτής. 

Ραδιοφωνικές διαφημίσεις, αναρτημένα πανό σε κομβικά σημεία της Εύβοιας και η 

αξιόπιστη μέθοδος της διαφήμισης από στόμα σε στόμα, συνθέτουν τους τρόπους
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προβολής του γεγονότος, που αναφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά από τους 

ερωτηθέντες. Σύμφωνα με το γράφημα 11.41, το γεγονός φαίνεται να έχει αρωγό τις 

δημοτικές αρχές του τόπου, που το υποστηρίζουν καθ’ όλη τη διαδικασία διεξαγωγής 

του. Η πολιτική ηγεσία του τόπου συνήθως παρίσταται στη γιορτή, ενώ πιο αραιά 

συμμετέχουν και άλλες κοινωνικά καταξιωμένες προσωπικότητες. Σχετικά 

ικανοποιητικό είναι το επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας του γεγονότος. Η έλλειψη 

πρωτοτυπίας είναι αυτή που ώθησε ,κυρίως, τους ερωτηθέντες να επιλέξουν αριθμούς 

στην κλίμακα κάτω από το μέσο όρο. Διασπορά τιμών γύρω από το μέσο όρο 

παρατηρείται και στο θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης. Αναφέρθηκε 

πρωτίστως η αδυναμία ενημέρωσης του κοινού από άλλα σημεία εκτός του δδ 

Μετοχιού. Τέλος στα αδύναμα σημεία της διοργάνωσης σημειώθηκε το χαμηλό επίπεδο 

ασφάλειας. Παρατηρήθηκε ότι έχουν συμβεί επεισόδια μεταξύ μεθυσμένων κατοίκων 

που αμαυρώνουν τη συνολική εικόνα της εκδήλωσης.

Γράφημα Π. 42 Πανηγύρι Δεκαπεντάυγουστου στους Καλημεριάνους

A Η οργάνωσή του
Β Η ποιότητα του προγράμματος
Γ Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών, πληροφορίες κ.ά.)
Δ Η διαφήμισή του

Ε Η δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος

ΣΤ Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής του

Ζ Η προτίμησή του από σημαντικές προσωπικότητες

Η Η υποστήριξη από την τοπική αρχή
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Ταυτότητα του εθίμου: Οι ερωτηθέντες σημείωσαν αρκετές τοπικές εκδηλώσεις στις 

οποίες έλαβαν μέρος. Σε αυτές περιλαμβάνονται συναυλίες, παραστάσεις από θιάσους 

της Αθήνας, η γιορτή καλαμαριού στη Χιλή, καθώς και η γιορτή Σύκου στους 

Ανδρονιάνους. Οι περισσότερες όμως απαντήσεις αφορούσαν τη συμμετοχή τους στο 

ετήσιο έθιμο που γίνεται στο δδ Καλημεριάνων ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η διαδικασία τέλεσης του εθίμου είναι ίδια με εκείνη του αντίστοιχου στον Οξύλιθο, 

που αναφέρθηκε προηγουμένως, γι αυτό και δεν κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθεί εδώ. 

Η διαφορά που υπάρχει έγκειται κυρίως στη μικρότερη κλίμακα που λαμβάνει χώρα η 

διοργάνωση.

Αξιολόγηση εθίμου: Αναφορικά με την οργάνωση και την ποιότητα του προγράμματος, 

παρατηρείται ότι ένας σημαντικός αριθμός το κατατάσσει σε υψηλή θέση στη κλίμακα. 

Η εμπειρία που αποκομίζεται από την κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση ενός 

άμεσου στόχου, φαίνεται να συναρπάζει τους επισκέπτες, ενώ το αποτέλεσμα είναι 

πάντα ετατυχές. «Το φαγητό είναι κάθε χρόνο και πιο νόστιμο» αναφέρουν 

χαρακτηριστικά οι θιασώτες του εθίμου. Αντίθετα με τον Οξύλιθο, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες εδώ, βρήκαν ικανοποιητική την ποιότητα των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών της διοργάνωσης. Ο τοπικός πληθυσμός είναι ταυτισμένος με αυτό το έθιμο 

και μπορεί να σε πληροφορήσει για κάθε λεπτομέρεια, σημειώνουν. Όσοι διαφώνησαν 

μαζί τους στη βαθμολόγηση, αναφέρθηκαν κυρίως στη μερική στέγαση του χώρου 

όπου παρατίθεται το γεύμα, ώστε είναι δυνατόν μια ξαφνική βροχή -αν και Καλοκαίρι 

έχει συμβεί- να ναυαγήσει τη διαδικασία.

Συνεχίζοντας με τη διαφήμιση του πανηγυριού, παρατηρήθηκε ότι το συντριπτικό 

ποσοστό που δεν το γνώριζε, το έμαθε αποκλειστικά από πρόσωπα του περιβάλλοντος 

του. Κανένας άλλος τρόπος διαφήμισης δεν υπήρξε σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Στο 

θέμα της δημιουργίας επιχειρηματικού κλίματος, οι απαντήσεις είναι μάλλον αρνητικές. 

Υποστηρίζεται ότι ο χρόνος συγκέντρωσης των συνδαιτυμόνων δεν είναι επαρκής για 

τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων. Τέλος, όσον αφορά την προτίμηση του από 

σημαντικές προσωπικότητες, καθώς και την ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής 

του, οι απαντήσεις που δόθηκαν συγκλίνουν με εκείνες που διατυπώθηκαν για το 

Πανηγύρι του Οξυλίθου.
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2.4.5 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Γράφημα II. 43 Ικανοποίηση από την επίσκεψη στο Δήμο

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέρχεται σε ποσοστό 

77%, απάντησε ότι έμεινε ευχαριστημένο από την επίσκεψη του στην Κύμη. Αντίθετα 

το 23% δεν ικανοποιήθηκε από την εμπειρία επίσκεψης.

Παρακαλούμε να αναφέρετε συνοπτικά τι σας ευχαριστεί και τι σας δυσαρεστεί 
περισσότερο στην Κύμη

Παρακάτω παρουσιάζονται μονολεκτικά οι σημαντικότερες απαντήσεις που δόθηκαν 

στην ερώτηση.

Με ευχαριστεί: το φυσικό τοπίο, οι καθαρές θάλασσες, η ανάβαση, τα λαϊκά 

πανηγύρια, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η ησυχία, η φιλοξενία των κατοίκων, τα 

παραδοσιακά προϊόντα.

Με δυσαρεστεί: οι κακοτεχνίες στους δρόμους, οι ανοργάνωτες παραλίες, η έλλειψη 

αθλητικών υποδομών, οι υπηρεσίες υγείας, η άναρχη και η αυθαίρετη δόμηση, έλλειψη 

εμπορικών καταστημάτων πώλησης βασικών προϊόντων
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2.4.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΡΙΣΜΟ

Γράφημα Π. 44 Εκτίμηση των πηγών πληροφόρησης για έναν προορισμό

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 το βαθμό 
συμβολής των παρακάτω πηγών στην πληροφόρηση για έναν 
προορισμό που επιθυμείτε να επισκεφθείτε 
(1: αμελητέα συμβολή, 7: μεγάλη συμβολή)

11 ΙΙΗΜε
□ Α
■ Β
□ Γ
□ Δ
□ Ε
□ ΣΤ
■ Ζ
□ Η
□ Θ

A Ταξιδιωτικά γραφεία του τόπου σας
Β Πληροφορίες που συλλέγετε από το διαδίκτυο (internet) από την επίσημη ιστοσελίδα 

του τόπου που θέλετε να επισκεφτείτε
Γ Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από δημόσιους οργανισμούς τουρισμού του τόπου 

σας
Δ Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (βίντεο, 

ντοκιμαντέρ ή φιλμ διακοπών)
Ε Πληροφορίες που συλλέγετε απευθείας από δημόσιους οργανισμούς τουρισμού του 

προορισμού σας
ΣΤ Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από τουριστικά περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες
Ζ Πληροφορίες που συγκεντρώνετε απευθείας από ξενοδοχεία του προορισμού σας
Η Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από γνωστούς σας που έχουν επισκεφτεί την πόλη
Θ Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από φίλους ή συγγενείς, κατοίκους του 

προορισμού
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από την παρατήρηση του γραφήματος διαπιστώνεται ότι οι σημαντικότερες πήγες 

πληροφόρησης των ερωτηθέντων στην απόφασή τους να επισκεφθούν ένα προορισμό 

αποτελούν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον που κατοικεί ή έχει επισκεφτεί 

τον προορισμό. Ακολούθως αρκετοί πληροφορούνται από τα ξενοδοχεία του 

προορισμού. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τους ξενοδόχους του Δήμου Κύμης που 

αναφέρουν ότι αρκετοί υποψήφιοι πελάτες, τους ζητούν ενημέρωση για κάποια 

γεγονότα ή εκδηλώσεις, προτού ξεκινήσουν. Είναι γεγονός πάντως ότι η Κύμη δε
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διαθέτει οργανωμένο γραφείο πληροφοριών που θα μπορούσε να παράσχει πληρέστερη 

πληροφόρηση για θέματα που άπτονται της πόλης. Αξιόπιστη πηγή πληροφοριών 

επίσης, θεωρούνται τα τουριστικά περιοδικά και τα ντοκιμαντέρ κυρίως από άτομα 

ανώτερου μορφωτικού επιπέδου58. Αντίθετα, τα άτομα χαμηλής μόρφωσης δε φαίνεται 

να τα προτιμούν ιδιαίτερα.

Η χρήση του διαδικτύου κατέχει σημαντική θέση στις προτιμήσεις των ατόμων ηλικίας 

15-54. Αντίθετα αρκετά άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω απάντησαν ότι αγνοούν το 

εύρος των δυνατοτήτων του. Τα ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται στο μέσο επίπεδο των 

προτιμήσεων των ερωτηθέντων. Πιθανόν αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι 

εντοπίστηκαν μόνο δύο ομάδες επισκεπτών που έφτασαν στην Κύμη μέσω 

ταξιδιωτικών πρακτορείων. Στις τελευταίες θέσεις των προτιμήσεων, βρίσκονται οι 

δημόσιοι οργανισμοί τουρισμού του προορισμού και του τόπου μόνιμης διαμονής των 

ερωτηθέντων επισκεπτών. Το μικρό ποσοστό που σημείωσε τους υψηλότερους 

αριθμούς της κλίμακας, προέρχεται κυρίως από ένα γκρουπ Γερμανών τουριστών που 

δέχθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα.

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά από μία αναλυτική παρουσίαση των θέσεων δείγματος κατοίκων, φορέων, 

επιχειρηματιών και τουριστών/επισκεπτών πάνω στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν μέσω 

του ερωτηματολογίου, κρίνεται χρήσιμη η σύνοψη των βασικών σημείων, ξεχωριστά 

για κάθε κατηγορία.

Εκκινώντας από τους κατοίκους της Κύμης, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι 

αντιλαμβάνονται την εικόνα της ως μια μικρή επαρχιακή πόλη με ιδιαίτερη φυσική 

ομορφιά και λανθάνοντα πολιτισμικό πλούτο. Υποστηρίζουν ότι, αν και οι ρυθμοί της 

οικονομικής της ενίσχυσης από το κράτος είναι περιορισμένοι, η πόλη χάρη στο 

δυναμισμό και την αποφασιστικότητα των κατοίκων της βρίσκεται σε τροχιά 

πολύπλευρης ανάπτυξης. Το μέλλον της περιοχής διαφαίνεται στον τουρισμό και τις 

υπηρεσίες, ενώ θετική προδιάθεση παρουσιάζουν απέναντι στις μικρές μεταποιητικές

58 Έξι άτομα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν ότι παρακινήθηκαν να 
επισκεφθούν την περιοχή όταν η τηλεοπτική εκπομπή «Μένουμε Ελλάδά», που προβάλλεται 
στη NET, παρουσίασε αφιέρωμα για την Κύμη.
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μονάδες παραδοσιακών προϊόντων, δεδομένου ότι αρκετός αριθμός ατόμων προσβλέπει 

οικονομικά οφέλη από τον κλάδο.

Παράλληλα, επαινούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες του τόπου τους και-ιδιαίτερα οι 

νέοι-αναφέρονται με κολακευτικά λόγια για το πρωτάθλημα ράλι που φιλοξενεί τα 

τελευταία χρόνια η Κύμη, πιστεύοντας ότι προσθέτει ιδιαίτερη αίγλη στην εικόνα της. 

Λογίζονται το πολιτιστικό απόθεμα της πόλης ως σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της 

αναπτυξιακής της προσπάθειας και παραπονιούνται που δεν αξιοποιείται περισσότερο. 

Ως ψεγάδι στην εικόνα της παρουσιάζουν την ανεργία, που αναγκάζει τους νέους να 

αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε άλλες περιοχές. Η φράση ότι η Κύμη 

τείνει να μετατραπεί σε ένα απέραντο γηροκομείο, ακούστηκε αρκετές φορές από τα 

στόματα της νεολαίας της πόλης.

Μεγαλύτερη αδυναμία της Κύμης θεωρούν τις οδικές της υποδομές. Οι κάτοικοι είναι η 

κατεξοχήν κατηγορία που εμφανίζει θα λέγαμε μία εμμονή στα έργα οδοποιίας, ίσως 

και λόγω ελλιπούς πληροφόρησης σχετικά με την σημαντικότητα άλλων τομέων για 

την αναπτυξιακή διαδικασία μίας περιοχής.

Οραματίζονται για την περιοχή, άρση της πληθυσμιακής της αποψίλωσης, βελτίωση 

των υποδομών, καλύτερη αξιοποίηση του πολιτιστικού της αποθέματος, περισσότερη 

ομόνοια και σύμπνοια για την επίτευξη κοινών σκοπών, μία πιο προσεγμένη εικόνα 

πόλης και τουριστική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα οι νέοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για την 

επίτευξη του οράματος τους αναφέροντας ότι δεν κυνηγούν χίμαιρες, αλλά 

πραγματοποιήσιμους στόχους, των οποίων η ικανοποίηση στα μεγάλα αστικά κέντρα 

θεωρείται δεδομένη.

Αναφορικά με τους φορείς, αν και παραδέχονται την ύπαρξη μια αισθητής τάσης 

συντηρητισμού των μεγαλύτερων σε ηλικία γηγενών, κατά γενική ομολογία πιστεύουν 

ότι διαμένουν σε έναν ενεργητικό Δήμο, προικισμένο με συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

που προσπαθεί για την αξιοποίηση τους. Τα έργα για την προώθηση του τουρισμού 

μέσω της πολιτισμικής ανάπτυξης του τόπου και οι υποδομές, αποτελούν το πρώτο τους 

μέλημα. Σημαντικό θεωρούν και τον τομέα της μεταποίησης, όπως άλλωστε και οι 

υπόλοιπες κατηγορίες, αλλά υποστηρίζουν και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο ποσοστό πως 

η καλύτερη προοπτική για την ανάπτυξη της περιοχής βρίσκεται στον τριτογενή τομέα 

και λιγότερο στους υπόλοιπους.
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Οραματίζονται την ήπια τουριστική ανάπτυξη της Κύμης μέσω της κατασκευής του 

νέου οδικού άξονα Χαλκίδας-Κύμης, ο οποίος σε συνάρτηση με την αξιοποίηση του 

λιμανιού θα άρει την απομόνωση της περιοχής. Μακροπρόθεσμα επιθυμούν τη 

διεθνοποίηση της πόλης, μέσω της καθιέρωσης του λιμανιού ως διαμετακομιστικού 

κέντρου, που σε συνδυασμό με τη νέα οδική αρτηρία Χαλκίδας-Κύμης, θα συνδέει τη 

Β. Ελλάδα, την Αλεξανδρούπολη και την Τουρκία με την Αθήνα σε πολύ λιγότερο 

χρόνο, από αυτόν που απαιτείται σήμερα μέσω του ΠΑΘΕ.

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του οράματος τους θεωρούν την 

ανταγωνιστικότητα της περιοχής, ενώ αποβλέπουν στην προσέλκυση κατοίκων και 

επισκεπτών στην Κύμη μέσω της προβολής του Δήμου και τις υλοποίησης 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επίτευξη του οράματος 

τους, αλλά προβληματίζονται για τη στενότητα των οικονομικών τους πόρων.

Από την πλευρά των επιχειρηματιών το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής 

βρίσκεται στις υποδομές της (λιμάνι, γειτνίαση με μεγάλα αστικά κέντρα κ.ά.), αν και 

δεν θεωρούν ότι βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση από πλευράς αξιοποίησης 

τους. Αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία την αργή αλλά σταθερή όπως την χαρακτηρίζουν 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και βλέπουν στον τουρισμό αλλά και στην 

μεταποίηση τους δύο σημαντικότερους τομείς που μπορούν να οδηγήσουν σε 

ταχύρυθμη ανάπτυξη την πόλη. Ένας μικρός αριθμός επιχειρηματιών που προέρχεται 

από τον τραπεζικό τομέα σημειώνει την αναγκαιότητα υποστήριξης της αναπτυξιακής 

διαδικασίας της περιοχής μέσω της εκπόνησης ΣΧΜΤ.

Οι επιχειρηματίες οραματίζονται μία περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου των ΜΜΕ και 

μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, προώθηση του τουρισμού. Στην πλειοψηφία τους 

εμφανίζονται αισιόδοξοι πλην ορισμένων που υποστηρίζουν πως έχουν απομονωθεί 

από τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι τουρίστες/επισκέπτες όλων των ηλικιών, έχουν μάλλον θετική άποψη για την Κύμη. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει ότι έμεινε ευχαριστημένο από την ολιγοήμερη 

επίσκεψή του εκεί, γεγονός που προϊδεάζει για την υπόθεση ότι θα επαναλάβει την 

επίσκεψη. Αρκετοί μετέβησαν στην περιοχή με την οικογένειά τους, καταδεικνύοντας 

τον οικογενειακό της προσανατολισμό. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων
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τροφοδοτούν σενάρια για περιορισμένη δυναμικότητα του ξενοδοχειακού τομέα στην 

Κύμη. Η αναφορά γίνεται κυρίως για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της κεντρικής 

λειτουργίας των καταλυμάτων. Στο θέμα των μεταφορών, τα πράγματα είναι 

αμφιλεγόμενα. Σίγουρα όμως δεν αντιγράφουν την παγιωμένη άποψη των κατοίκων ότι 

το οδικό δίκτυο αποτελεί παράγοντα αποστροφής τους προς την Κύμη. Απογοητευτικές 

κρίνουν τις υπηρεσίες πληροφοριών της περιοχής. Σπεύδουν όμως να επισημάνουν τη 

διάθεση των κατοίκων για ερασιτεχνική έστω, αντικατάσταση των γραφείων 

πληροφοριών. Γενικότερα η φιλοξενία των κατοίκων εξαίρεται από αρκετούς 

ερωτηθέντες.

Θετικά σχόλια αποσπάστηκαν και για υπηρεσίες του μουσείου της πόλης, ενώ 

συμφώνησαν με τους φορείς και τους κατοίκους στην ύπαρξη πλούσιου, αλλά σε 

λανθάνουσα μορφή πολιτιστικού τομέα. Στα αδυναμίες της πόλης συμπεριέλαβαν το 

χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών από τοπικούς δημόσιους οργανισμούς, τις ανοργάνωτες 

παραλίες, τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, την έλλειψη αθλητικών 

εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τα γεγονότα που οργανώνονται στο Δήμο, από τη αξιολόγησή τους 

παρατηρείται ότι είναι ικανά να προσελκύσουν επισκέπτες, αν και επιδέχονται 

βελτίωση. Από αυτά, ένα είναι εθνικής εμβέλειας: η ανάβαση. Αν και οι υψηλές 

προδιαγραφές της διοργάνωσής του γεγονότος, δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια για 

επικριτικά σχόλια, εντούτοις η αδυναμία φιλοξενίας των επισκεπτών του στην πόλη, 

τους αναγκάζει να αναζητούν καταλύματα σε γειτονικές περιοχές, συμπαρασύροντας 

μαζί τους και τα αναπτυξιακά οφέλη.

Τέλος ως σημαντικότερες πήγες πληροφόρησης των ερωτηθέντων στην απόφασή τους 

να επισκεφθούν ένα προορισμό φαίνεται να αποτελούν το οικογενειακό και φιλικό τους 

περιβάλλον που κατοικεί ή έχει επισκεφτεί τον προορισμό για τα νεαρής ηλικίας άτομα, 

τα ξενοδοχεία του προορισμού για τις ηλικίες άνω των 44 ετών και ο έντυπος και ο 

ηλεκτρονικός τύπος για τους ανώτερου μορφωτικού επιπέδου επισκέπτες ανεξαρτήτου 

ηλικίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΜΕΡΟΣ Π)
Με το κεφάλαιο 3, ολοκληρώνεται η δημιουργία των βάσεων για τη εκπόνηση προσχεδίου 
μάρκετινγκ για την Κύμη, που είχαν ξεκινήσει στην αρχή του μέρους II. Έχοντας υπ’ όψιν το 
συσσωρευμένο σώμα των αναλύσεων που προηγήθηκε, διατυπώνεται το όραμα για το Δήμο και 
χαράσσονται οι απαιτούμενες στρατηγικές για την υλοποίησή του, σύμφωνα με τα πρότυπα των 
ενοτήτων 3.5 και 3.6 του μέρους I της εργασίας.
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3. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

3.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ59

Η Κύμη αποτελεί ένα μικρό επαρχιακό κέντρο, το οποίο διαθέτει πλούσιες φυσικές 

ομορφιές, ενδιαφέρουσα πολεοδομία και αρχιτεκτονική, σημαντική ιστορία, αξιόλογα 

πολιτισμικά στοιχεία και επαρκείς υποδομές για τουριστική διαμονή. Οπωσδήποτε αυτά 

αποτελούν σημαντικό κίνητρο για μια επίσκεψη κ ολιγοήμερη διαμονή εκεί. 

Αναμφίβολα όμως δεν αποτελούν στοιχεία που θα επιτρέψουν στον επισκέπτη, να 

περάσει πολυήμερες διακοπές.

Σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτει και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το όραμα των 

κατοίκων και των φορέων της Κύμης για το Δήμο τους, θεωρείται, ότι μπορούν να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή της σε έναν περιζήτητο προορισμό 

yia μικρής διάρκειας τουρισμό (τουρισμός του Σαββατοκύριακου). Αυτός θα πρέπει να 

είναι και ο κεντρικός της σκοπός, το όραμά της. Μάλιστα επειδή βρίσκεται σε περίοπτη 

θέση όσον αφορά την οπτική πρόσβαση στο Αιγαίο Πέλαγος από τα περισσότερα 

σημεία της πόλης, χαρακτηρίζεται συχνά από τους κατοίκους ως «το μπαλκόνι του 

Αιγαίου». Αυτή η τοπική έκφραση, δύναται να εμπλουτιστεί ώστε να αποτελέσει το 

μήνυμα με το οποίο θα προσδιορίζεται η περιοχή στην αντίληψη του υποψήφιου 

«καταναλωτή».

Από την έρευνα πεδίου που προηγήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η Κύμη προτιμάται από 

οικογένειες, αλλά και από νεαρά ζευγάρια60. Ο τόπος προέλευσής τους είναι συνήθως η 

Αθήνα και η Χαλκίδα. Αυτοί θα αποτελόσουν τη στοχευόμενη αγορά του προϊόντος 

Κύμη61. Στη συνέχεια θα διατυπωθεί το όραμα, βάση του προτύπου που περιγράφηκε

59 Το όραμα κατευθύνεται από το σενάριο χωρικής οργάνωσης της Κύμης που προηγήθηκε της 
διατύπωσης του. Οι εναλλακτικές προτάσεις και η τελική επιλογή του σεναρίου παρουσιάζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
60 Βλέπε: μέρος II, υπο ενότητα: 2.4.2.
61 Η διαδικασία της τμηματοποίησης, πρέπει να γίνει για όλες τις υποψήφιες ομάδες 
«αγοραστών» της Κύμης (κάτοικοι, επιχειρηματίες, τουρίστες), χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 
μεθόδων για την εξέταση των χαρακτηριστικών τους που προαπαιτείται. Κάτι τέτοιο όμως 
ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η τμηματοποίηση εδώ
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στην ενότητα 3.4 και ακολουθήθηκε στην περίπτωση της πόλης Γουίλιαμσπόρτ 

(Williamsport).

Ποιοι είμαστε; Μια μικρή επαρχιακή πόλη, που διαθέτει πλούσιες φυσικές ομορφιές, 

ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, σημαντική ιστορία, αξιόλογα πολιτιστικά στοιχεία, 

επαρκείς υποδομές για τουριστική διαμονή και ο τόπος γέννησης του διάσημου ιατρού 

Γ. Παπανικολάου.

Τι προσφέρουμε; Εντυπωσιακής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον, κτίρια παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικούς χώρους, πανηγύρια και άλλες τοπικές εκδηλώσεις το 

Καλοκαίρι, ενώ την Άνοιξη φιλοξενούμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου 

αθλητισμού (ανάβαση Κύμης).

Σε ποιους απευθυνόμαστε; Σε οικογένειες και ζευγάρια που αγαπούν την ιστορία, την 

παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική, τη ρομαντική διάθεση που δημιουργεί το φυσικό 

περιβάλλον, τα λαϊκά πανηγύρια, τη φιλική διάθεση των κατοίκων και την Άνοιξη την 

καλύτερη διαδρομή του πανελληνίου πρωταθλήματος ράλι.

Ποιες είναι οι αξίες μας; Η Κύμη πιστεύει στη διατήρηση μιας όμορφης παραδοσιακής 

και ανθρώπινης πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, που διαφυλάσσει τις 

ενυπάρχουσες αξίες της κοινότητας ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενεές.

ΟΡΑΜΑ: Ο μετασχηματισμός της σε τόπο για μικρής διάρκειας τουρισμό (Τουρισμός 

του Σαββατοκύριακου):

Η προσέλκυση οικογενειών και ζευγαριών από την Αθήνα και τη Χαλκίδα, που 

επιθυμούν σύντομες, αλλά διαφορετικές και αξέχαστες αποδράσεις από την 

καθημερινότητα και από το μονότονο οικιστικό τοπίο των αστικών κέντρων, σε μια 

μικρή και ήσυχη «αγχολυτική» πόλη, με αλώβητο απόθεμα παραδοσιακών κατοικιών 

που δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα καταπράσινο χώρο, δημιουργεί νοσταλγική 

διάθεση και προσφέρει εναλλακτικές δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

περιορίζεται στους κατοίκους και γίνεται συνοπτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας πεδίου που προηγήθηκε.
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Για την επίτευξη του οράματος που προαναφέρθηκε, διατυπώνονται επιμέρους στόχοι, 

η καταγραφή των οποίων και η τεκμηρίωση της επιλογής τους παρατίθενται στη 

συνέχεια:

Περαιτέρω τριτογενοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής: Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διοικητικής αποκέντρωσης, ώστε να 

δημιουργηθούν υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και 

θέσεις απασχόλησης. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει επίσης η ισόρροπη τουριστική 

αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για να συμπληρωθεί το εισόδημα 

των κατοίκων σε κάθε δδ του Δήμου. Η Κύμη διαθέτει φημισμένες Μονές που μπορούν 

να αποτελέσουν προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό. Αποτελεί επίσης γνωστό 

κυνηγότοπο, που μπορεί να προσελκύσει λάτρεις του κυνηγίου και συνεπώς τον 

κυνηγετικό τουρισμό. Τέλος, το αναγνωρισμένο ως νερό με θεραπευτικές ιδιότητες, 

«νερό Χωνευτικού Κύμης» μπορεί να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του ιαματικού 

τουρισμού.

Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε κάθε δδ: Μια σημαντική δράση που 

αναδείχθηκε μέσω της έρευνας πεδίου και προτείνεται εδώ, είναι η ενίσχυση των 

παραδοσιακών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα (π.χ. πανήγυρεις), προκειμένου να 

γίνουν γνωστές από το ευρύ κοινό. Μέσω αυτών θα προβληθεί η ιδιαιτερότητα κάθε 

περιοχής, που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον επισκεπτών και να αποδώσει 

οικονομικά οφέλη αλλά και κοινωνικά οφέλη από την προστασία του εγγύτερου 

περιβάλλοντος (καλλωπισμός, κ.ά.) στην περιοχή.

Βελτίωση του μεταφορικού δικτύου πρόσβασης και προσπέλασης της περιοχής: Αυτό 

μπορεί να γίνει με επιμέρους μέτρα, όπως-η πολυπόθητη από τους ερωτηθέντες στην 

έρευνα αγοράς-νέα οδική χάραξη Κύμης-Χαλκίδας, για την άρση του απομονωτισμού 

της περιοχής αλλά και την ανάπτυξη επιπλέον εμπορικών διασυνδέσεων με την 

πρωτεύουσα του νομού Χαλκίδα, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης με τη 

διάνοιξη δασικών δρόμων τόσο για την καλύτερη σύνδεση των υπόλοιπων δδ, όσο και 

για την δυνατότητα επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιές, κ.ά.). Και 

τέλος την περαιτέρω και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων θαλάσσιας 

διασύνδεσης με τα νησιά του Β. Αιγαίου αλλά και με λιμάνια της Β. Ελλάδος (Καβάλα, 

Θεσσαλονίκη, κ.ά.), γεγονός που επισημάνθηκε ιδιαίτερα στην έρευνα.
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Πλήρης ενεργειακή κάλυψη του Δήμου: Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση του 

δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας που υπάρχουν πλησίον της περιοχής (Στύρα, Αλιβέρι, κ.ά.) και μέσω της 

υπογείωσης των καλωδίων ηλεκτροδότησης πρωτίστως για λειτουργικούς λόγους (μη 

διακοπή της ηλεκτροδότησης σε έκτακτες περιπτώσεις) και δευτερευόντως για λόγους 

καλαισθησίας.

Προώθηση της «κοινωνίας της πληροφορίας»: Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σεμινάρια 

για την εκμάθηση της πληροφορικής, την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και 

internet62 για την καλύτερη πληροφόρηση των κατοίκων αλλά και των επιχειρηματιών 

και τέλος την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση διοικητικών μονάδων με αντίστοιχες 

υπηρεσίες μεγαλύτερης βαθμίδας σε άλλες πόλεις για την αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Δημιουργία δικτύων για την κάλυψη ελλιπών υποδομών: Η αναφορά γίνεται κυρίως για 

τα δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, τα δικτύα ύδρευσης και άρδευσης, 

όπου δεν επαρκούν, αλλά και άυλων υποδομών όπως δικτύων συνεργασίας του Δήμου 

Κύμης με όμορους δήμους για την κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και με 

δήμους του εξωτερικού μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας.

Αξιοποίηση και ανάδειξη της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς'. Σε αυτό θα 

συμβάλει η επανάχρηση εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών κτιρίων αλλά και η 

διατήρηση/απόκτηση από το Δήμο, κτιριακού αποθέματος για την προβολή της 

ιστορικής εικόνας της περιοχής και την προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού. Η 

περιοχή διαθέτει στην πολιτισμική της φαρέτρα πλούσιο απόθεμα παραδοσιακών 

κτιρίων τοπικής αλλά και υπερ-τοπικής σημασίας (οικία Παπανικολάου, κ.ά.)63.

62 Το δημοτικό internet cafe, παρόλα τα οργανωτικά προβλήματα που περιορίζουν τις 
δυνατότητές του, εκθειάσθηκε από τους κατοίκους νεαρής ηλικίας της περιοχής (Βλέπε και 
έρευνα αγοράς).
63 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της 
περιοχής ενδιαφέρει αμφότερους τους κατοίκους και την τοπική αρχή. Ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη ενέργειες για την επανάχρηση της οικίας του Γ. Παπανικολάου, αλλά και άλλων 
ιστορικών κτιρίων (Άγνωστος, 2006: 6).
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Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου: Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η 

επιβολή όρων δόμησης παραπλήσιων με αυτούς που ισχύουν σε παραδοσιακούς 

οικισμούς (ενιαία κάλυψη σκεπών, χρωματικές αποχρώσεις, κ.ά.), καθώς και τα 

κίνητρα ή οι κανονιστικές ρυθμίσεις, ώστε να αποτρέπεται ή να απαγορεύεται 

αντίστοιχα, η αντικατάσταση παραδοσιακών κτιρίων. Επίσης σημαντικό όφελος θα 

υπάρξει από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως έγινε επιτυχημένα στο 

παρελθόν (Leader). Μέσω αυτών των προγραμμάτων αναδεικνύονται μνημεία σε 

ολόκληρη την περιοχή του Δήμου, όπως γέφυρες, πηγές και μονοπάτια.

Προστασία από φυσικές καταστροφές: Αυτό μπορεί να γίνει με εγγειοβελτιωτικά έργα, 

αλλά και αυστηρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα έργα τα οποία γίνονται στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον και να μη 

δημιουργούν οχλήσεις σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ένταξη της Κύμης σε ένα ευρύτερο τουριστικό πακέτο: Από το λιμάνι της Κύμης, 

υπάρχει ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με τη Σκύρο σε ετήσια βάση και τους θερινούς μήνες 

για όλα τα νησιά των Β. Σποράδων. Πρόσφατα, εγκαινιάσθηκε γραμμή για τη Βόρεια 

Ελλάδα. Αν και σύσσωμοι οι ερωτηθέντες στην έρευνα, διαπίστωσαν την αναγκαιότητα 

βελτίωσης της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας της Κύμης και τη διάνοιξη μιας νέας οδικής 

αρτηρίας ταχείας κυκλοφορίας για τη διαδρομή Χαλκίδα-Κύμη, στο βραχυπρόθεσμο 

μέλλον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Με τα σημερινά δεδομένα, η Κύμη έχει τη 

δυνατότητα να ενταχθεί σε τουριστικά πακέτα ως ενδιάμεσος προορισμός με μία ή δύο 

διανυκτερεύσεις, με τελικό προορισμό τη γειτονική Σκύρο, που αποτελεί άλλωστε 

δημοφιλέστερο προορισμό.

Προώθηση των τοπικών προϊόντων: Τα ονομαστά σύκα της, τα κουκουλάρικα κάδρα, 

το ανώτερης ποιότητας κρασί της είναι τα βασικότερα τοπικά προϊόντα που μπορεί να 

προμηθευτεί ένας επισκέπτης της Κύμης. Η προώθησή τους με διάφορους τρόπους, 

όπως η ενδυνάμωση του γυναικείου συνεταιρισμού, η προβολή τους μέσω τουριστικών 

οδηγών, η πώλησή τους σε πολυσύχναστα μέρη της περιοχής, αναμένεται να 

συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων τους και ως επακόλουθο στη διαφήμιση της 

περιοχής.
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Διεκδίκηση γαλάζιας σημαίας για τις παραλίες: Από την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης που προηγήθηκε, όσο και από την έρευνα πεδίου που ακολούθησε, 

αποδεικνύεται ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικό αριθμό παραλίων που η υψηλή 

ποιότητα των υδάτων τους, προδιαθέτει τους θερινούς παραθεριστές να τις 

επισκεφτούν. Παρ’ όλη όμως τη φυσική τους ομορφιά, είναι ανοργάνωτες, γεγονός που 

αποτελεί τροχοπέδη για την επιλογή τους. Προτείνεται η οργάνωσή τους με σκοπό τη 

διεκδίκηση της γαλάζιας σημαίας, που θα πιστοποιεί την καταλληλότητά τους στους 

κατοίκους και τους επισκέπτες της Κύμης.

Ανάληψη σημαντικών γεγονότων: Γεγονότα εθνικής εμβέλειας που μπορούν να 

αναληφθούν από το Δήμο, θα δημιουργήσουν κατακόρυφη τουριστική άνοδο κατά τις 

μέρες διεξαγωγής τους και θα αφήσουν παρακαταθήκη στους επισκέπτες τη γνωριμία 

τους με την περιοχή. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ανάληψη πριν από δύο 

χρόνια από την Κύμη μέρος του πανελλήνιου πρωταθλήματος αγώνων αυτοκινήτου64. Η 

εξόχως σημαντική εισροή στην περιοχή φιλάθλων-και όχι μόνο-του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού τις ημέρες διεξαγωγής του είναι γεγονός, ενώ από τότε έχει παρατηρηθεί 

αξιοσημείωτη τουριστική ανάπτυξη στην Κύμη το Καλοκαίρι, που αποδίδεται στη 

διαφήμιση της περιοχής από το συγκεκριμένο γεγονός.

Συμμετοχή του Δήμου σε φεστιβάλ εθνικής εμβέλειας: Σημαντική ώθηση στην 

προσπάθεια του Δήμου για επίτευξη του οράματος του αναμένεται να δώσει η 

συμμετοχή του σε διοργανώσεις που προβάλλουν την περιοχή στο κοινό. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής του σε φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών (πχ 

φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), όπου μπορεί να συμμετάσχει με ντοκιμαντέρ που θα παρέχει 

στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και επισκέπτες μια πρώτη εικόνα για την εμπειρία 

που θα βιώσουν από την επίσκεψη στην περιοχή. Παράλληλα, σε τέτοιες διοργανώσεις 

μπορεί να διδαχθεί από επιτυχημένα παραδείγματα προβολής περιοχών με παρόμοια 

οράματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, η συμμετοχή του Δήμου 

Κύμης σε παρόμοιες διοργανώσεις μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

64 Βλέπε μέρος II, υπο ενότητα: 2.4.4.
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3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

3.2.1 ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με δεδομένη την ανάλυση που προηγήθηκε και την έρευνα πεδίου που ακολούθησε65, 

μπορεί να οριστεί το βασικό προϊόν της Κύμης. Αυτό αποτελείται από παραδοσιακά 

κτίρια που μπορούν να αναζωογονηθούν μέσω της επανάχρησής τους, αξιοποιώντας το 

πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα της Κύμης. Το προϊόν αυτό μπορεί να είναι 

μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή αλλά η δυναμικότητά του από μόνη της είναι 

περιορισμένη και συνεπώς δεν επαρκεί για να προσελκύσει επισκέπτες όλο το χρόνο. 

Άρα, προτείνονται ως υποστηρικτικές υπηρεσίες η ενίσχυση των τοπικών εκδηλώσεων 

που λαμβάνουν χώρα τους θερινούς μήνες (λαϊκά πανηγύρια, κ.ά.) και η αναβίωση 

άλλων παραδοσιακών εθίμων τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου ή η φιλοξενία 

γεγονότων εθνικής εμβέλειας, όπως η δημοφιλής «ανάβαση», ώστε να υποστηρίζεται το 

ενδιαφέρον των επισκεπτών για την περιοχή όλο το χρόνο. Όσον αφορά στο αυξημένο 

προϊόν, το φυσικό περιβάλλον και η φιλική διάθεση των κατοίκων66 αποτελούν την 

καλύτερη εκπροσώπησή του για την περιοχή.

Συνεπώς, η στρατηγική προϊόντος που προτείνεται είναι η Επέκταση Προϊόντος, που 

εστιάζει στην υποστήριξη του βασικού προϊόντος με την ανάπτυξη των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και του αυξημένου προϊόντος που ο τόπος μπορεί να 

προσφέρει και που οι πιθανοί επισκέπτες επιθυμούν.

Βασικό προϊόν: Επαναχρησιμοποιημένα ιστορικά κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες: Τοπικές εκδηλώσεις αναβίωσης παραδοσιακών εθίμων, 

φιλοξενία γεγονότων εθνικής εμβέλειας.

Αυξημένο προϊόν: Φυσικό περιβάλλον και φιλοξενία των κατοίκων.

65 Μια μεγαλύτερης κλίμακας ανάλυση του προϊόντος Κύμη, περιέχεται στο Παράρτημα: VII: 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗ
66 Επισημαίνεται ότι η φιλοξενία των κατοίκων της Κύμης μνημονεύτηκε αρκετές φορές από 
τους επισκέπτες στα πλαίσια διεξαγωγής της έρευνας.
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3.2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΙΜΗΣ

Η Κύμη δεν αποτελεί ακριβό προορισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι χαμηλές τιμές 

περιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών ή των προϊόντων της. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

το κόστος των εισιτηρίων στους πολιτιστικούς χώρους, είναι ελάχιστο ή μηδαμινό. 

Εξαιρέσεις συναντώνται στο κόμιστρο των ταξί (καθορισμένες υψηλές τιμές, χωρίς τη 

χρήση ταξίμετρου) και στις τιμές πώλησης των τοπικών προϊόντων (το εμφιαλωμένο 

νερό Κύμης είναι ακριβότερο εκεί απ’ ότι την Αθήνα).

Προτείνεται η στρατηγική της Προωθητικής Τιμολόγησης δηλαδή της μείωσης των 

τιμών στο προϊόν Κύμη, τους χειμερινούς μήνες, ώστε να υπάρξει προσέλκυση 

επισκεπτών όλο το χρόνο.

3.2.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΥ

Οι δυνατότητες για προσέλκυση επισκεπτών περιορίζονται στις γύρω περιοχές και στα 

αστικά κέντρα της Χαλκίδας και της Αθήνας. Γι’ αυτά αποτελεί έναν κοντινό 

προορισμό με μειωμένο μεταφορικό κόστος. Μακροπρόθεσμα, με την αξιοποίηση του 

λιμανιού και τη νέα οδική χάραξη Χαλκίδας-Κύμης, η περιοχή θα είναι εύκολα 

προσβάσιμη και από επισκέπτες της Βόρειας Ελλάδας.

3.2.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Μέχρι στιγμής, έχουν προσδιοριστεί το βασικό προϊόν και τα υπολογίσιμα ενισχυτικά 

προϊόντα, ενώ έχουν εντοπιστεί οι πληθυσμιακές ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 

τόπο. Τώρα, η στρατηγική μπορεί να εστιάσει στον τρόπο προώθησης του τόπου 

στις επιλεγμένες ομάδες. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός 

κατάλληλου προωθητικού μηνύματος, χρησιμοποιώντας τη σωστή προωθητική 

μέθοδο και την κατάλληλη επιλογή των μέσων επικοινωνίας..

Μήνυμα: «Στο μπαλκόνι του Αιγαίου σας κερνάμε μοναδικές εμπειρίες».

Σύμφωνα με τον Μεταξά (Μεταξάς, 2001), η διαφήμιση είναι ο βασικότερος 

παράγοντας για την υποστήριξη της εικόνας μιας περιοχής. Το σημαντικότερο κανάλι 

διανομής του προϊόντος «Κύμη» αυτή τη στιγμή είναι η μετάδοση με την τακτική «από 

στόμα σε στόμα». Άνθρωποι που κατάγονται από την περιοχή αλλά διαμένουν σε άλλες
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πόλεις διαφημίζουν την πατρίδα τους στους ενδιαφερομένους. Οι τρόποι που 

προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της περιοχής αναφέρονται 

συνοπτικά ως εξής:

■ Τηλεόραση

Η άμεση μετάδοση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την εικόνα αλλά και τα υψηλά 

ποσοστά παρακολούθησης, την καθιστούν άκρως αποτελεσματικό μέσο για την 

προώθηση και προβολή της περιοχής67.

■ Ραδιόφωνο

Η χρησιμοποίηση του ραδιοφώνου ενδέχεται να έχει αρκετά καλή αποδοχή, 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και την περιέργεια υποψήφιων τουριστών ώστε μετά την 

ακρόαση του μηνύματος να προβούν στη συγκέντρωση επιπρόσθετων πληροφοριών για 

το συγκεκριμένο προορισμό6*.

■ Εφημερίδες-Περιοδικά

Κρίνοντας από το σταθερό αναγνωστικό κοινό εφημερίδων και περιοδικών (κυρίως 

εφημερίδων αλλά και εξειδικευμένων τουριστικών περιοδικών) προμηνύεται η 

ικανοποιητική προβολή του προϊόντος μέσω αυτών. Επιπλέον προτείνεται η έκδοση 

τουριστικού οδηγού69.

■ Ταχυδρομείο/Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η αποστολή του τουριστικού οδηγού της Κύμης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

πιθανόν να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον υποψήφιων επισκεπτών.

67 Αναφέρεται η προβολή της περιοχής μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής «Μένουμε Ελλάδα», 
που προβαλλόταν το Καλοκαίρι του 2006 από τη NET και η οποία πιστεύεται ότι συνεισέφερε 
στην αύξηση της τουριστικής της κίνησης (NET, 2006).
68 Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου, ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν για το 
ράλι Κύμης μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
69 Βλέπε προτεινόμενο τουριστικό οδηγό, που συνοδεύει τη διπλωματική.
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Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε, προέκυψε ένας 

σημαντικός αριθμός στοιχείων τα οποία μπορούν να συνθέσουν το σημερινό 

αναπτυξιακό προφίλ της Κύμης. Επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός καινοτόμου 

αναπτυξιακού προφίλ για την περιοχή λήφθηκαν επίσης υπ’ όψιν οι απόψεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου, όσον αφορά τα πολυποίκιλα ρεαλιστικά ή μη 

οράματα κατοίκων, φορέων, επιχειρηματιών, επισκεπτών της περιοχής υπό το πρίσμα 

της βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η Κύμη αποτελεί ένα μικρό επαρχιακό κέντρο με πολλές φυσικές ομορφιές, 

ενδιαφέροντα πολιτιστικά στοιχεία, επαρκείς υποδομές με μεγάλες δυνατότητες 

περαιτέρω αξιοποίησής τους και συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουριστικό τομέα.

Η περιοχή βρίσκεται σε περίοπτη θέση όσον αφορά στην πρόσβαση στο Αιγαίο, ένα 

γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αναδείξει την περιοχή σε 

σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Οι δυνατότητες που διαθέτει μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη 

μετατροπή της σε έναν περιζήτητο προορισμό για μικρής διάρκειας τουρισμό (τουρισμός 

του Σαββατοκύριακου). Πράγματι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, λόγω της μικρής σχετικά 

χιλιομετρικής απόστασης από μεγάλα αστικά κέντρα και θα μπορούσε να υλοποιηθεί 

μέσω της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς, της ανάπτυξης 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και σε συνδυασμό με την προβολή και την 

ένταξή της σε τουριστικά πακέτα ως ενδιάμεσο προορισμό, με τελικό προορισμό τη 

γειτονική Σκύρο. Σημαντική δε, κρίνεται η ανάδειξη τοπικών γεγονότων, αλλά και η 

ανάληψη, ίσως και σε συνδυασμό με όμορους δήμους, γεγονότων υπερ-τοπικής 

εμβέλειας.

Το όραμα, οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι στρατηγικές του προτεινόμενου προσχεδίου 

μάρκετινγκ για την Κύμη καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:

Όραμα: Η προσέλκυση οικογενειών και ζευγαριών και που επιθυμούν σύντομες, αλλά 

διαφορετικές και αξέχαστες αποδράσεις από την καθημερινότητα και από το μονότονο 

οικιστικό τοπίο των αστικών κέντρων, σε μια μικρή ήσυχη «αγχολυτική» πόλη, με
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αλώβητο απόθεμα παραδοσιακών κατοικιών που δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα 

καταπράσινο χώρο και δημιουργεί νοσταλγική διάθεση, προσφέροντας εναλλακτικές 

δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Στόχοι: περαιτέρω τριτογενοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιοχή, 

επικουρική δράση του δευτερογενή τομέα, αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων σε κάθε δδ, ένταξη της Κύμης σε ένα ευρύτερο τουριστικό πακέτο, 

προώθηση των τοπικών προϊόντων, διεκδίκηση γαλάζιας σημαίας για τις παραλίες, 

ανάληψη σημαντικών γεγονότων, συμμετοχή του Δήμου σε φεστιβάλ διεθνούς 

εμβέλειας, βελτίωση του οδικού δικτύου, πλήρης ενεργειακή κάλυψη του Δήμου, 

προώθηση της «κοινωνίας της πληροφορίας», δημιουργία δικτύων για την κάλυψη 

ελλιπών υποδομών, αξιοποίηση και ανάδειξη της υπάρχουσας πολιτιστικής 

κληρονομιάς, βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, προστασία από φυσικές 

καταστροφές.

Βασικές Στρατηγικές

■ Καταναλωτές: Οικογένειες και ζευγάρια από τη Χαλκίδα και την Αθήνα, που 

ενδιαφέρονται για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις πολιτισμικές δραστηριότητες 

και την ηρεμία που προσφέρει η επίσκεψη στο φυσικό περιβάλλον.

■ Προϊόν: Χρησιμοποίηση της Επέκτασης Προϊόντος για να αναπτύξει τουριστικά 

πακέτα για μικρής διάρκειας τουρισμό (αποδράσεις του Σαββατοκύριακου), που θα 

περιλαμβάνουν επισκέψεις σε επαναχρησιμοποιημένα παραδοσιακά ιστορικά κτίρια και 

μουσεία, περιηγήσεις στο φυσικό περιβάλλον της πόλης και συμμετοχή στα λαϊκά 

πανηγύρια.

■ Προώθηση: Προωθητικό μήνυμα'. «Στο μπαλκόνι του Αιγαίου σας κερνάμε 

μοναδικές εμπειρίες». Τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση, έκδοση τουριστικού 

οδηγού, διαφήμιση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

■ Τόπος: Προώθηση του τουριστικού πακέτου στις οικογένειες και τα ζευγάρια στις 

κοντινές περιοχές και στα αστικά κέντρα της Χαλκίδας και της Αθήνας.
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Τιμολόγηση: Μείωση των τιμών στο προϊόν Κύμη τους χειμερινούς μήνες, ώστε να 

δημιουργηθεί προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο.

Πριν την ολοκλήρωση της παρούσας υπο-ενότητας, κρίνεται χρήσιμο να αναφερθεί 

ένας μακροπρόθεσμος στόχος που μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη διατύπωση 

ενός μελλοντικού οράματος για την περιοχή. Ο στόχος αυτός αναφέρθηκε αρκετές 

φορές από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου, οι οποίοι δεν θεωρούν ότι 

βρίσκεται μακριά η υλοποίηση του:

Η πλήρης αξιοποίηση του λιμανιού της Κύμης, το οποίο αν και αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα τεχνητά λιμάνια της χώρας υπολειτουργεί, τη στιγμή μάλιστα κατά την 

οποία η ΕΕ επιδοτεί ένα μέρος των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Στόχος είναι η 

ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και η διασύνδεση τόσο της Βορείου Ελλάδας όσο 

και των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου με τα αστικά κέντρα της Ηπειρωτικής 

Ελλάδας μέσω της περιοχής μελέτης. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ένα 

συνολικότερο σχεδίασμά, που θα περιλαμβάνει ένα νέο οδικό άξονα Χαλκίδας-Κύμης. 

Αν και φιλόδοξο, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας «θαλάσσιας Εγνατίας οδού» με 

θετικά αποτελέσματα τόσο για την περιφερειακή ανάπτυξή, όσο και για την 

αποσυμφόρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχοντας εξάγει ξεχωριστά συμπεράσματα για το αντικείμενο κάθε κεφαλαίου που 

μελετήθηκε, δεν θεωρείται χρήσιμη η συνολική επανάληψή τους σε αυτό το σημείο. 

Κρίνεται όμως ωφέλιμη η επισήμανση των κυριότερων ζητημάτων που συγκρότησαν 

τη δομή των κεφαλαίων και θα οδηγήσουν στην εξαγωγή του γενικού συμπεράσματος, 

ως κατακλείδα πρόταση της παρούσας εργασίας.

Το ΜΤ, με τη σημερινή του μορφή, είναι μια καινοτόμος διάσταση του μάρκετινγκ, που 

πλέον φαίνεται να αποτελεί τον «αιμοδότη» ενός τόπου για την επιβίωσή του στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αποτελεί μια οργανωτική λειτουργία και ένα 

σύνολο διαδικασιών για την αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών 

της στοχευόμενης αγοράς και για τη διαχείριση της σχέσης του τόπου με τη στοχευόμενη 

αγορά, με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί κέρδος που να ικανοποιεί όλες τις 

σχετιζόμενες με τον τόπο πληθυσμιακές ομάδες.

Τρεις πυλώνες φαίνεται να στηρίζουν τη σύγχρονη φιλοσοφία του ΜΤ. Ο πρώτος 

αφορά στον προσανατολισμό προς το μάρκετινγκ, που σημαίνει ότι οι ανάγκες και οι 

επιθυμίες της αγοράς στόχου πρέπει να ικανοποιούνται από τον τόπο. Ο δεύτερος, 

αφορά στη διαχείριση της σχέσης του τόπου με τη στοχευόμενη αγορά με σκοπό το 

μακροχρόνιο κέρδος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η αγορά είναι οι τουρίστες, 

το ΣΧΜΤ θα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο, εάν αυτοί επαναλάβουν την επίσκεψη. 

Και ο τρίτος, που αποτελεί τη λυδία λίθο στη σύγχρονη φιλοσοφία του μάρκετινγκ, 

είναι η ΕΚΕ που στην περίπτωση του ΜΤ μπορεί να μεταφραστεί ως η ικανοποίηση 

των αναγκών και των επιθυμιών όλων των πληθυσμιακών ομάδων που σχετίζονται με 

τον τόπο, που συνήθως είναι οι κάτοικοι, οι επενδυτές, οι φορείς και οι επισκέπτες του.

Το ΜΤ σήμερα είναι πιο χρήσιμο από κάθε άλλη εποχή. Η διεθνοποίηση της 

οικονομίας και οι μεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση των αναπτυγμένων κυρίως 

περιοχών έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός αλληλοεξαρτώμενου ανταγωνιστικού 

οικονομικού συστήματος στις πόλεις, με έπαθλο την προσέλκυση 

κατοίκων/επενδυτών/επισκεπτών. Είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη τους για 

πληθυσμιακή ενδυνάμωση που ο αστικός σχεδιασμός χρησιμοποιείται για την
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πληθυσμιακή προσέλευση, αναστρέφοντας την παραδοσιακή αλληλουχία των 

γεγονότων που ήθελε τα αστικά σχεδιαστικά επιτεύγματα να έπονται της ευημερίας 

ενός τόπου.

Οι σύγχρονοι καταναλωτές γίνονται ολοένα και mo έμπειροι, ώριμοι, ανεξάρτητοι, 

απαιτητικοί και εξεζητημένοι, με αποτέλεσμα να έχουν υψηλές απαιτήσεις από τους 

τόπους που κατοικούν/επενδύουν/επισκέπτονται. Η έννοια της «κοινωνίας των 

εμπειριών» φαίνεται να κάνει την εμφάνιση της στο προσκήνιο των αναγκών των 

ανθρώπων. Πρόκειται για μια κοινωνία που δεν στοχεύει απλά στην παροχή καλύτερων 

αγαθών ή υπηρεσιών στα μέλη της, αλλά στο να τους προσδώσει τη δυνατότητα να 

βιώσουν μοναδικές εμπειρίες. Η αποκόμιση αυτών των εμπειριών προσδοκάται να 

παγιώσει στην αντίληψή τους μια εικόνα τόπου κατάλληλη για 

κατοίκηση/επένδυση/επίσκεψη.

Η πολιτισμική δημιουργικότητα φαίνεται να είναι το κλειδί για την πληθυσμιακή 

ενδυνάμωση των τόπων. Αυτή συνήθως εφαρμόζεται μέσω τριών ετερόκλητων 

πολιτιστικών μοντέλων «αστικής ανασυγκρότησης»: της Επιχειρησιακής, της

Προοδευτικής και της Δημιουργικής Πόλης. Τα παραπάνω μοντέλα προέκυψαν 

κατόπιν εκπόνησης ΣΧΜΤ σε κάθε έναν από τους τόπους υλοποίησής τους. 

Εξετάζοντας την ταυτότητα των μοντέλων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, 

καθώς και τη διαχρονική φιλοσοφία του ΜΤ, παρατηρείται ότι σε αρκετά σημεία 

δεν συμπορεύονται. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το εννοιολογικό περιεχόμενο 

του ΜΤ έχει διαφοροποιηθεί ή μάλλον διαστρεβλωθεί, προκειμένου να καλύψει τις 

ανάγκες μόνο των επιθυμητών για τον τόπο πληθυσμιακών ομάδων. Ουσιαστικά, 

σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχική διαδικασία που είναι η λυδία λίθος του ΜΤ 

έχει καταργηθεί και τη θέση της έχουν καταλάβει τα-κάθε μορφής-συμφέροντα 

μεμονωμένων πληθυσμιακών ομάδων. Σε καθένα από τα μοντέλα, το όραμα που 

τίθεται μέσω των ΣΧΜΤ αφήνει πάντα ακάλυπτες ανάγκες και επιθυμίες κάποιων 

πληθυσμιακών ομάδων που σχετίζονται με τον τόπο. Ο επιλεκτικός αυτός 

εκτοπισμός συγκεκριμένων ομάδων, καταστρατηγεί τη φιλοσοφία του ΜΤ, 

μετατρέποντας όλη τη διαδικασία σε κενό γράμμα.

Από την άλλη, η εφαρμογή του ΣΧΜΤ μέσω ενός οργανισμού διαχείρισης προορισμού 

φαίνεται να συνοδοιπορεί με τη σύγχρονη φιλοσοφία του ΜΤ και να μην εμπεριέχει τα 

μειονεκτήματα των τριών πολιτιστικών μοντέλων. Με τον οργανισμό αυτό, ο τόπος
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αντιμετωπίζεται ως ενιαία οντότητα με κοινό όραμα, που θέτει κοινούς στόχους και 

κατ’ επέκταση παρέχει μοναδικές εμπειρίες σε όλους τους συμμετέχοντες, είτε 

πρόκειται για κατοίκους, είτε για επενδυτές, είτε για επισκέπτες. Τα επιτυχημένα 

παραδείγματα ανάλογης σύμπραξης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, τεκμηριώνουν 

την παραπάνω άποψη.

Έχοντας ως οδηγό το σύγχρονο ορισμό του ΣΧΜΤ, επιδιώχθηκε η εκπόνηση ενός 

προσχεδίου μάρκετινγκ για την πόλη της Κύμης του νομού Εύβοιας. Η εκτενής έρευνα 

πεδίου, που πραγματοποιήθηκε κατέληξε σε διάφορα συμπεράσματα όσον αφορά στις 

απόψεις των κατοίκων, των φορέων, των επιχειρηματιών και των επισκεπτών της σε 

μια σειρά ζητημάτων που τους τέθηκαν για την περιοχή. Αυτό που πρέπει να 

επισημανθεί, είναι ότι παρά τις αντικρουόμενες απόψεις που υπήρχαν σε ορισμένα 

θέματα που ερωτήθηκαν, σε άλλα διαπιστώθηκε ομοφωνία απόψεων. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά στη γνώμη των φορέων, των επιχειρηματιών και των κατοίκων για την εικόνα 

της περιοχής και το όραμα τους γι’ αυτήν, οι απαντήσεις τους συνέπλεαν στα 

περισσότερα σημεία. Επιπλέον φάνηκε ότι η ορθολογική διαχείρισή αρκετών από τις 

απόψεις που δεν ταυτίζονταν πλήρως, μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κοινώς αποδεκτό 

αποτέλεσμα. Βέβαια, οι απαντήσεις αφορούσαν σε ένα γενικό πλαίσιο και δεν 

προχώρησαν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Οπωσδήποτε όμως έθεσαν τις βάσεις για 

την εκπόνηση ενός ΣΧΜΤ, του οποίου το περιεχόμενο θα είναι ευρέως αποδεκτό.

Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική εργασία γίνεται δυνατή η εξαγωγή του γενικού 

συμπεράσματος της: Η πολιτισμική δημιουργικότητα μέσα από την εφαρμογή ΣΧΜΤ 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναζωογόνηση των τόπων. Η μελέτη 

περίπτωσης του Δήμου Κύμης κατέδειξε τη χρησιμότητα της έρευνας πεδίου στην 

εκπόνηση ενός ΣΧΜΤ που να είναι αποδεκτό από όλες τις σχετιζόμενες με την περιοχή 

πληθυσμιακές ομάδες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε φορά που είναι να καταπιαστεί η πολιτεία με κάποιο οικοδομικό έργο, 
φωνάζουν τους αρχιτέκτονες να δώσουν τη συμβουλή τους για τα οικοδομήματα. 
Όταν πρόκειται να ναυπηγήσουν πλοία, τους ναυπηγούς και ούτ’ ο κάθ’ εξής. 
Αντίθετα κάθε φορά που το θέμα της συνεδρίασης έχει σχέση με τα γενικά 
συμφέροντα της πολιτείας, ανεβαίνει στο βήμα και λέει την άποψή του χωρίς 
καμία διάκριση ο τσαγκάρης, ο ξυλουργός ο καραβοκύρης, ο φτωχός και ο 
αριστοκράτης (Ανδριώτης, 2005: 192).

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στο Σωκράτη που δηλώνει την αμφισβήτησή του στην 

ορθότητα των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (Ανδριώτης, 2005: 192).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΕΜ αποτελεί κατά πολλούς τρόπους το πραγματικό σημείο έναρξης της διαδικασίας 

του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ (Kotler, 1993: 82), αφού είναι αυτή που 

προσφέρει στους υπεύθυνους του σχεδιασμού τη δυνατότητα να εκτιμήσουν τις 

πραγματικές δυνατότητες ΜΤ (Μπενετάτος κ.ά., 2004: 138). Σύμφωνα με την ΑΜΑ, η 

ΕΜ είναι η λειτουργία που ενώνει τον καταναλωτή τον πελάτη και το κοινό μέσα από 

πληροφορίες (http://www.marketingpower.com/). Η λογική που υποστηρίζει τη 

σημασία της έρευνας μάρκετινγκ είναι ξεκάθαρη: οι στόχοι και οι στρατηγικές 

μάρκετινγκ μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μόνο βάση του προσδιορισμού 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του τόπου και των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο 

εξωτερικό του περιβάλλον (Davidson και Rogers, 2006: 76). Η άποψη αυτή 

τεκμηριώνεται από τον ορισμό του Kotler, σύμφωνα με τον οποίο: η ΕΜ είναι μια 

περιεκτική, συστηματική, ανεξάρτητη και περιοδική εξέταση του περιβάλλοντος 

μάρκετινγκ, των στόχων, των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων ενός τόπου με 

σκοπό την ανίχνευση των προβλημάτων και των ευκαιριών που θα συμβάλλουν στην 

αναζωογόνησή του70 (Kotler, 1988: 79-98).

Όσον αφορά το περιεχόμενο της ΕΜ, αυτό αποτελείται από τρία διαγνωστικά βήματα 

για την κατάσταση:

■ του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του τόπου

■ του συστήματος μάρκετινγκ του τόπου

■ των δραστηριοτήτων του τόπου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ 

(Wilson και Gilligan, 1997: 44-5).

70 Ο Kotler αναφέρει την έρευνα μάρκετινγκ (marketing research), ως εξέταση μάρκετινγκ 
(marketing audit) (Kotler, 1988: 79-98). Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια διαδικασία που στη 
βιβλιογραφία συναντάται και με τα δύο ονόματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες είναι διαθέσιμες 

στους υπεύθυνους για την εκπόνηση ενός ΣΧΜΤ. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 

στρατηγικές των Δέφνερ και Μεταξά, ανάλογα με τους στόχους που θέτοντας ενώ 

αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή τους.
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Πίνακας Π -1 Στρατηγικές-πρσϋποθέσεις εφαρμογής-στόχοι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

-Εντοπισμός μιας νέας αγοράς 
στόχου-Προσόιορισμός τρόπου 
προσέγνισης-Επιλογή μέσων 
και ομάδας δράσης- 
Τοποθέτηση (positioning) 
του τουριστικού προϊόντος 
-Συλλογή στοιχείου· 
αντιδράσεων/ εντυπώσεων

-Ανάπτυξη . προβολή και 
υποστήριξη σε μια νέα αγορά 
στόχο

ΕΣΤΙΑΣΗ

-Προσανατολισμός και 
προσέγγιση μιας ειδικής αγοράς 
στόχου που ενδιαφέρει και που 
ήδη υπάρχει-Σαφής 
προσδιορισμός των ιδιαίτερου· 
χαρακτηριστικών της ειδικής 
αγοράς
-Σύνδεση της ειδικής αγοράς με 
τα προσδοκώμενα οφέλη για 
την περιοχή

-Ανάπτυξη. προβολή και 
υποστήριξη σε μια υπάρχουσα 
αγορά στόχο

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
-Διείσδυση σε υπάρχουσες και 
δυνητικές αγορές στόχους με 
κάτι το νέο. το διαφορετικό 
(π χ, εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού)

-Κάλυψη μιας νέας ανάγκης 
του· καταναλωτών-Ενίσχυση 
και υποστήριξη της 
μοναδικότητας αυτής

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

MARKETING

-Επιλογή φορέων συνεργασίας 
στο εσωτερικό, άμεσο 
εξωτερικό και έμμεσο 
εξωτερικό περιβάλλον- 
Προσέγνιση του' φορέου· 
-Διαμόρφωση] οφελών και 
πλεονεκτημάτων συνεργασίας- 
Εξασφάλιση ενίσχυσης και 
υποστήριξης-Ανάθεση και 
προσδιορισμός ρόλων, 
καθηκόντων και υποχρεώσεων- 
Προσόιορισμός διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων, 
αναπληροφόρησης και ελέγχου 
δράσεων
-Καθορισμός κοινού οράματος 
και στόχου1

-Ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ του· φορέων για την 
τοπική ανάπτυξη 
-Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής
-Ένταξη με ενεργές, 
στρατηγικά σχεδιασμένες, 
δράσεις της περιοχής μελέτης 
στον κοινωνικό ιστό

Πηγή: Δέφνερ και Μεταξάς. 2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο Καποδιστριακός Δήμος Κύμης, προέκυψε από το Νόμο 2539/97 «I. Καποδίστριας», 

με τη συνένωση δεκατριών πρώην κοινοτήτων - Καλημεριάνων, Ανδρονιάνων, 

Ενορίας, Οξυλίθου, Πύργου, Βιτάλων, Ποταμίας, Ταξιαρχών, Μετοχιού, Μαλετιάνων, 

Πλατάνας, Δέντρων και Μεντουλίου - και του πρώην Δήμου Κύμης. Η Κύμη αποτελεί 

την πρωτεύουσα της επαρχίας Καρυστίας του Νομού Εύβοιας με πληθυσμό 8.772 

κατοίκους (απογραφή 2001) (ΕΣΥΕ, 2006). Οδικώς, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 

150 χλμ. (2,5 ώρες) από την Αθήνα και σε απόσταση περίπου 80 χλμ. (1,2 ώρες) από 

την πρωτεύουσα του νομού, τη Χαλκίδα. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά 

λιμάνια της χώρας και το μεγαλύτερο των νησιών του Αιγαίου. Έχει καθημερινή 

ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά των Σποράδων, ενώ πρόσφατα εγκαινιάσθηκαν η 

ακτοπλοϊκή γραμμή προς τη Βόρεια Ελλάδα προς τά υπόλοιπα νησιά των Σποράδων 

και προς τη Λήμνο η οποία λειτουργεί τους θερινούς μήνες (Νέοι Ορίζοντες, 2006: 3) 

Αποτελεί μαζί με μια σειρά άλλες πόλεις και οικισμούς ένα βασικό κρίκο στην αλυσίδα 

των λιμανιών του βόρειου Αιγαίου: Ζαγορά και λιμάνια του Πηλίου, Σκιάθος και 

Σκόπελος, Κύμη. Με τη στενότερη γεωγραφική έννοια, η Κύμη εντάσσεται στην ακτή 

αυτή από κάθε άποψη γεωτεκτονικής και γεωλογίας, φυσικής γεωγραφίας, χλωρίδας 

και πανίδας, οικονομικής γεωγραφίας, κλίματος (Γυναικείος Συνεταιρισμός Κύμης, 

2006).

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Η Κύμη βρίσκεται στον μεσαίο βατό χώρο της ανατολικής ακτής της Εύβοιας. Η 

Εύβοια έγινε νήσος μέσα από μια σειρά μεγάλων ρηγμάτων και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη μάλλον απόκρημνων ή τουλάχιστον μη βατών πεδίων στις 

ακτές της. Εκτός από τον όρμο της Αγίας Άννας, στο βόρειο μέρος του νησιού, και τον 

όρμο της Κύμης, οι άλλες ακτές δεν είναι εύκολα κατοικήσιμες, αλλά βραχώδεις, με 

χαραδρώσεις, και με ελάχιστες παραλίες αμμώδεις ή με κροκάλες και βότσαλα. Έτσι, η 

Κύμη αναπτύχθηκε στο υπήνεμο τμήμα του ομώνυμου όρμου που αρχίζει από τον 

Κάβο της Κύμης και φθάνει μέχρι την Οχθωνιά. Η τελευταία όμως πλήττεται από τους 

βοριάδες σε αντίθεση με την Κύμη που είναι περισσότερο προστατευμένη. Η περιοχή 

αυτή της Κύμης περικλείεται από βουνά από τη δύση και τον βορρά με τις απολήξεις 

του ορεινού όγκου της κεντρικής Εύβοιας (Δίρφυς 1.743 μ. και 1.428 μ.), τα Κοτύλαια,
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τα Μανίκια και τη χαράδρα τους. Στον νότο, η σχετικά ομαλή περιοχή της Κύμης 

κλείνει από το παλαιό ηφαίστειο του Οξυλίθου και τα υψώματα της Οχθωνιάς. Από 

πλευράς επιφανειακών υδάτων, πέρα από τους πολυπληθείς μικρούς ή μεγαλύτερους 

χείμαρρους, την περιοχή διαρρέουν δύο ποτάμια η Σκοτεινή, που εκβάλλει στην 

Πλατάνα και ο ποταμός Μανικιάτης του Μονοδρύου, που εκβάλλει στο Στόμιο. 

Αμφότερα τα ποτάμια, έχουν νερό σχεδόν τους περισσότερους μήνες και μερικές φορές 

όλο τον χρόνο (Σαρηγιάννης, 2001: 15).

Το έδαφος της Κύμης είναι, ως συνέπεια της γεωλογικής της ιστορίας, μαργαϊκό- 

ασβεστολιθικό και κατατάσσεται στις «μαργογενείς ρετζίνες, ορφνάδασικά και 

regosols». Αυτή η σύσταση, σε συνδυασμό με την υδρογεωλογία και τις κλιματικές 

συνθήκες της περιοχής, την καθιστά ιδιαίτερα εύφορη και αυτό φαίνεται στην ταχύτητα 

με την οποία αναπτύσσεται η δασική και άγρια βλάστηση (Σαρηγιάννης, 2001: 15).

3. ΚΛΙΜΑ

Το κλίμα της Κύμης καθορίζεται από τη γενικότερη θέση της. Είναι στο μέσον του 

βόρειου Αιγαίου, σε ανοικτό πέλαγος και πρακτικά στην πορεία των βόρειων και 

ανατολικών ανέμων και το γενικό της κλίμα, σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, είναι 

εκείνο του ανατολικού-βόρειου Αιγαίου. Έτσι η Κύμη ανήκει στην ευρύτερη αυτή 

περιοχή και το κλίμα της θα μπορούσε να το συγκρίνει κανείς ως συνέχεια του 

κλίματος της ανατολικής Στερεάς, σε μια βαθμίδα ψυχρότερη από εκείνη της Αττικής. 

Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18°, η μέση ετήσια σχετική υγρασία 

67%, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής περίπου στα 800 χιλιοστά, ο μέσος ετήσιος αριθμός 

ημερών με χιόνι 10. Τέλος, από πλευράς νεφώσεων, η περιοχή της Κύμης είναι σε 

«μέσο» σημείο, με μέση ετήσια νέφωση 40-45 ημέρες (Γυναικείος Συνεταιρισμός 

Κύμης, 2006).

4. ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

Ο συνδυασμός των κλιματολογικών και εδαφολογικών στοιχείων εντάσσουν την 

Εύβοια σε μια γενικότερη φυτογεωγραφική ενότητα, που περιλαμβάνει σχεδόν όλη την 

κεντρική Ελλάδα, ανάμεσα σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Το σχετικά ήπιο κλίμα, οι 

αρκετά σημαντικές βροχοπτώσεις και η εύφορη σύσταση του εδάφους δημιούργησαν

- 177-



Γεώργιος Τρακανιάρης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

όλες τις προϋποθέσεις για πλούσια βλάστηση και με πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα71. 

Ακόμη, η γεωγραφική ποικιλία του χώρου σε ορεινά, ημιορεινά και πεδινά τμήματα, 

παραποτάμια και παραθαλάσσια, του έδωσε τη δυνατότητα μιας τέτοιας ανάπτυξης.

Η περιοχή έχει μεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης, πυκνά δάση, λόχμες θαμνώδεις 

εκτάσεις, βραχότοπους και εύφορες γαιώδεις εκτάσεις, με καλλιέργειες με σιτηρά, 

ελιές, συκιές, αμπέλια και κερασιές, παλαιότερα και μουριές. Είναι ονομαστά τα σύκα, 

το λάδι και το κρασί της Κύμης και τα βιταλιώτικα κεράσια που αποτελούν τοπική 

ποικιλία, αλλά και η σηροτροφία που είχε αναπτυχθεί στην Κύμη. Από απλή 

επισκόπηση της περιοχής και από ειδικές μελέτες που έχουν γίνει από δασολόγους, η 

βλάστηση παρουσιάζει εξαιρετική ζωντάνια και κάθε τεχνικό έργο, όπως διανοίξεις 

δρόμων, που τραυματίζει την περιοχή, επουλώνεται ταχύτατα με βλάστηση. Οι λευκές 

και υποκίτρινες μάργες της περιοχής συγκρατούν υγρασία και ευνοούν την ανάπτυξη 

της βλάστησης και κατά συνέπεια και της πανίδας. Πέρα από τα καλλιεργούμενα φυτά 

που αναφέρθηκαν, οι εξοχές της Κύμης είναι γεμάτες από φυτά ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα κάθε υπό-περιοχής (Γυναικείος Συνεταιρισμός Κύμης, 2006).

Αντίστοιχα στην πανίδα παρατηρούνται χελώνες, σαύρες διαφόρων ειδών, οχιές, 

δενδρογαλιές, σαΐτες, σκαντζόχοιροι, λαγοί, νυφίτσες, ασβοί, μικρά ποντίκια των αγρών 

και των δασών κ.ά. Η Κύμη αποτελεί, λόγω της θέσης της, σταθμός αποδημητικών 

πουλιών. Η ποικιλία της περιοχής είναι πολύ χαρακτηριστική.

Αξιοσημείωτη είναι η παραθαλάσσια και η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα με τα γνωστά 

κρίταμα, τα κρίνα της άμμου και μια σειρά αγκάθια των αμμωδών εκτάσεων και τα 

περισσότερα είδη ψαριών του Αιγαίου (γόπες, γύλοι, μαρίδες, μπαρμπούνια κ.ά.) 

(Σαρηγιάννης, 2001: 17-9).

5. ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Κύμη της Εύβοιας είναι συγκροτημένη ως πόλη ήδη από το τέλος της δεύτερης πΧ 

χιλιετίας, συμμετέχει στον πρώτο αποικισμό, ιδρύοντας ακριβώς απέναντι της, στη 

σχεδόν κλειστή θάλασσα του Αιγαίου, τη μικρασιατική ομώνυμή της, αλλά και στον 

δεύτερο αποικισμό, συνιδρύοντας με τη Χαλκίδα τη σημαντική, για την αποικιακή 

εξάπλωση των Ελλήνων στην Ιταλία, Κύμη στην Καμπανία. Είναι σημαντικό

71 Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν κατασκευάστηκε ο Βασιλικός Κήπος από τη βασίλισσα 
Αμαλία, πολλά από τα φυτά του τα έφεραν Βαυαροί γεωπόνοι από την περιοχή της Κύμης 
(Σαρηγιάννης, 2001: 17).
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πολιτισμικό γεγονός η ίδρυση της Κύμης στην ιταλική Καμπανία όχι τόσο γιατί 

χρονολογικά είναι η πρώτη ελληνική αποικία στην Ιταλία, αλλά γιατί η πόλη αυτή 

αποτελεί τον πολιτιστικό δίαυλο από τον οποίο το ευβοϊκό αλφάβητο (το λεγόμενο 

«χαλκιδικό») περνάει στους αυτόχθονες Ιταλούς που δημιουργούν, σχεδόν 

αντιγράφοντάς το λατινικό.

Αν και πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι ταυτίζουν τους «Κωμαιείς», οι 

οποίοι αναφέρονται σε ερετριακές επιγραφές γύρω στο 300 πΧ, με τους κατοίκους της 

αρχαίας ευβοϊκής Κύμης, η πρώτη σαφής αναφορά για την πόλη είναι των αρχών του 

6ου μΧ αιώνα και ανήκει στον Στέφανο τον Βυζάντιο στο σύγγραμμά του «Περί 

Πόλεων». Σε βενετσιάνικο κρατικό έγγραφο της εποχής της Ενετοκρατίας αναφέρεταη 

ως εκκλησιαστικό κτήμα, ο Καστροβαλάς (Castrum Valla), που όπως προκύπτει κυρίως 

από έγγραφα της πρώτης περιόδου μετά την απελευθέρωση (1833), είναι η ονομασία 

ενός συνόλου από κοντινά χωριά (Πύργος Μαλετιάνοι, Βίταλο, Ανδρωνιάνοι, 

Καλημεριάνοι κ.ά.), που βρίσκονται ΝΔ της Κύμης (Άγνωστος, 2001: 25-42).

Η Κύμη παρουσίασε στον 19° αιώνα μια μεγάλη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή 

απλώθηκε σε πολλές ελληνικές επαρχιακές πόλεις, ανάλογα με τη θέση τους στον 

γεωγραφικό και κυρίως οικονομικό χώρο, όπως αυτός προέκυψε από την δημιουργία 

του Ελληνικού Βασιλείου. Η ανάπτυξη αυτή είχε ακόμη ως αποτέλεσμα να κτιστούν 

στην πόλη πλήθος νέων κτιρίων, αρχοντικά και σπίτια της μέσης τάξης των 

εμποροναυτικών, καθώς και καταστήματα. Η πόλη γνώρισε και αξιόλογη πνευματική 

άνθιση αφού στην περιοχή της γεννήθηκαν ονομαστοί καλλιτέχνες, επιστήμονες 

ιεράρχες και επιφανή στελέχη του εφοπλιστικού και οικονομικού κόσμου, όπως ο 

χαράκτης Δημήτρης Γαλάνης (1882-1966), ο ζωγράφος Γιώργος Βαρλάμος (γεννήθηκε 

το 1922), ο συγγραφέας και ναυτικός Βασίλης Λούλης (1901-1972), ο καρκινολόγος 

ιατρός Γεώργιος Παπανικολάου (1883-1962), κ.ά.

Έχοντας υπ’ όψιν αυτή την ιστορία της Κύμης μπορούμε να ξεχωρίσουμε στον χώρο 

της Εύβοιας μια συγκεκριμένη περιοχή που αποτελούσε τον ευρύτερο χώρο της, 

γνωστός ως «τα χωριά της Κύμης». Πρέπει να επισημάνθεί ότι η ευρύτερη περιοχή της 

Κύμης διαφοροποιείται από την υπόλοιπη της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, από τη μη 

εγκατάσταση Αρβανιτών στον 14ο αιώνα από τους Ενετούς. Αυτό είναι σαφές τόσο 

από το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής, που διατηρεί ακόμη και αρχαιοελληνικούς
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τύπους λέξεων όσο και από τα τοπωνύμια της περιοχής. Ειδικά τα τοπωνύμια 

καθορίζουν σαφώς μια οριακή γραμμή νότια της οποίας εμφανίζονται τα αρβανίτικα 

τοπωνύμια, τα οποία πυκνώνουν μέχρι και 90% όσο κατεβαίνουμε προς την περιοχή 

Καρύστου, κυρίως στον αγροτικό χώρο, ενώ στις πόλεις (Κάρυστος) κυριαρχούν τα 

ελληνικά και εμφανίζονται και πολλά ενετικά στην περιοχή της Χαλκίδας και της 

Καρύστου κυρίως

Τα λεγάμενα «χωριά της Κύμης» είναι εκείνα που, στον περασμένο κυρίως αιώνα, 

είχαν πολλές οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις με την Κύμη, η οποία ήταν και η 

«πόλη» της περιοχής και αρχικά η έδρα του Επάρχου της επαρχίας Καρυστιας και 

Κύμης. Τα χωριά αυτά είναι επάνω στον παλιό δρόμο Χαλκίδας-Αλιβερίου-Κύμης και 

η επιρροή της Κύμης αρχίζει μετά από το διάσελο του Αυλωναρίου, τα Χάνια 

Αυλωναρίου, τα οποία ανήκουν στην περιοχή Αλιβερίου. Άλλωστε μέχρι εκεί φθάνουν 

και τα αρβανίτικα τοπωνύμια του 14ο αιώνα και μετά. Τα χωριά είχαν στενές σχέσεις 

και πολλά κοινά σημεία στην αρχιτεκτονική μορφή των σπιτιών τους με το λεγόμενο 

«κυμαϊκό νεοκλασικισμό». Στην άμεση περιοχή της Κύμης θα πρέπει να ενταχθεί και η 

Σκύρος καθώς και για την εποχή εκείνη και η Σκόπελος, νησιά με άμεση επαφή με την 

Κύμη πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, στην οποία εντάχθηκαν το 1899 η 

Σκόπελος και η Αλόννησος (Σγούρας κ.ά., 2005: 25-34).

Το λιγνιτωρυχείο της Κύμης

Ένας παράγοντας που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την πρόσφατη ιστορία της Κύμης 

και την εποχή της αναπτυξιακή της ακμής, είναι το λιγνιτωρυχείο της. Η περιοχή 

διέθετε κοιτάσματα λιγνίτη και σιδήρου. Από την εποχή ακόμα του Ιωάννη 

Καποδίστρια, παρουσιάσθηκε η προσπάθεια για εκμετάλλευση του υπάρχοντος 

σιδήρου, η οποία όμως έμεινε στο επίπεδο της οικιακής χρήσης. Παρόμοιες 

προσπάθειες έγιναν και επί της εποχής του Όθωνα.

Το 1835 γίνονται οι πρώτες επίσημες προσπάθειες για σοβαρή εκμετάλλευση. Το 1830 

Γάλλοι επιστήμονες μελέτησαν τα κοιτάσματα λιγνίτη και, μετά από τρία χρόνια, 

αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης της Κύμης στους ναύσταθμους του 

Ναυπλίου, του Πόρου και στην ατμόπλοια. Οι λιγνίτες της Κύμης χρησιμοποιήθηκαν 

αδιάλειπτα μέχρι το 1962 οπότε σταμάτησε και η λειτουργία των ανθρακωρυχείων.
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Υπολείμματα των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη και μεταφορά των λιγνιτών, 

υπάρχουν σε όλη τη γύρω περιοχή (Δήμος Κύμης, 2006).

6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ ο συνολικός πληθυσμός 

του Καποδισριακού Δήμου Κύμης ανέρχεται σε 8.772 κατοίκους και αντιπροσωπεύει 

το 4,1% του πληθυσμού του Νομού Εύβοιας. Την περίοδο 1981-1991 η αύξηση του 

πληθυσμού ανήλθε σε 19,4%, ενώ την περίοδο 1991-2001 παρουσιάστηκε μείωση του 

πληθυσμού της τάξεως του 9,41%. Οι πίνακες Π-2 και Π-3 και το γράφημα Π-1 που 

ακολουθούν παρουσιάζουν την εξέλιξη του πληθυσμού της περιοχής και οδηγούν σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Πίνακας Π-2 Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2001 Πραγματικός πληθυσμός
Σύνολο Αρρενες Θήλεις

Σύνολο 8.772 Ϊ412 4.360
0-4 ετών 400 200 200
5-9 ετών 398 204 194
10-14 ετών 416 218 198
15-19 ετών 483 273 210
20-24 ετών 546 292 254
25-29 ετών 561 294 267
30-34 ετών 571 295 276
35-39 ετών 504 257 247
40-44 ετών 587 304 283
45-49 ετών 521 253 268
50-54 ετών 594 323 271
55-59 ετών 507 228 279
60-64 ετών 655 306 349
65-69 ετών 682 344 338
70-74 ετών 588 286 302
75-79 ετών 365 174 191
80-84 ετών 240 109 131
85 ετών και άνω 154 52 102

Πηγή ΕΣΥΕ. 2006. ιδία επεξεργασία
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Πίνακας Π - 3 Πληθυσμός κατά φύλο ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση

Οικογενειακή κατάσταση και ομάδες ηλικιών 2001 Πραγματικός πληθυσμός 
Σύνολο Αρρενες Θήλεις

Σύνολο 7.974 4.008 3.966
Αγαμοι 2.270 1.367 903
10-19 888 491 397
20-24 454 275 179
25-29 300 211 89
30-44 353 254 99
45-64 146 88 58
65 και άνω 129 48 81
Έγγαμοι 4.805 2.431 2.374
10-19 11 0 11
20-24 88 16 72
25-29 253 81 172
30-44 1.236 581 655
45-64 1.880 953 927
65 και άνω 1.337 800 537
Χήροι ή Διαζευγμένοι 899 210 689
10-19 0 0 0
20-24 4 1 3
25-29 8 2 6
30-44 73 21 52
45-64 251 69 182
65 και άνω 563 117 446

Πηγή: ΕΣΥΕ: 2006, ιδία επεξεργασία
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Γράφημα Π-1 Διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού της Κύμης και των δημοτικών 
διαμερισμάτων

Από τα στοιχεία των πινάκων και του διαγράμματος, που προηγήθηκαν, παρατηρείται 

σχετική πληθυσμιακή ισοκατανομή των δύο φύλλων στο Δήμο με τους άντρες να 

προηγούνται αριθμητικά σε ποσοστό 50,3%, φτάνοντας τους 4.412 κατοίκους και τις 

γυναίκες να έπονται αποτελώντας το 49,7% του πληθυσμού, δηλαδή 4360 κατοίκους. 

Όσον αφορά τις πληθυσμιακές διακυμάνσεις διαχρονικά, μέχρι το 1940, οι 

περισσότεροι οικισμοί παρέμειναν σχεδόν σταθεροί, οπότε και αρχίζει η μείωση του 

πληθυσμού τους. Ανάκαμψη παρουσιάζουν μετά το 1980, όμως οι περισσότεροι 

δείχνουν αδυναμία να φτάσουν τα μεγέθη του παρελθόντος. Όσον αφορά την έδρα του 

Δήμου, την Κύμη, ακολουθεί αντίστοιχη πορεία παρουσιάζοντας αλματώδη 

πληθυσμιακή πτώση έως το 1971, ενώ από το 1981 δείχνει σημάδια ανόδου που 

συνεχίζονται μέχρι και σήμερα (ΕΣΥΕ, 2006).
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Στο γράφημα II-1 φαίνονται και οι αντίστοιχες πληθυσμιακές μεταβολές ενός 

γειτονικού στην Κύμη δήμου, του Αλιβερίου, ο οποίος αποτελεί το αντίπαλον δέος της 

Κύμης και εμφανίζει σημαντικότατη άνοδο, ιδιαίτερα από το 1951 και μετά. Η άνοδος 

αυτή οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη δύο εργοστασίων, της ΔΕΗ και της 

τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΈΤ, που απασχολούν σημαντικό μέρος του πληθυσμού του. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χωροθέτηση των εργοστασίων εκεί, συνέβαλλε στην 

μετακίνηση του πληθυσμού από το Αλιβέρι στην Κύμη, αφού η Κύμη αδυνατούσε να 

καλύψει τις εργασιακές τους ανάγκες.

Από τα στοιχεία του πίνακα Π-3 διαπιστώνεται επίσης ότι η Κύμη, αποτελεί 

«οικογενειακό τόπο εγκατάστασης», αφού σε ποσοστό 60,3% διαμένουν εκεί άνθρωποι 

που έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Οι «άγαμου) την προτιμούν λιγότερο σε ποσοστό 

28%, αφού, μη έχοντας οικογενειακές υποχρεώσεις αναζητούν την «εργασιακή» τους 

τύχη σε περιοχές με περισσότερες ευκαιρίες.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στον πρωτογενή τομέα, η σημαντικότερη καλλιέργεια για την περιοχή της Κύμης είναι 

τα σύκα. Υπάρχουν δύο εκδοχές για την «καταγωγή» των κουμκότικων σύκων. Η 

πρώτη εκδοχή υποστηρίζει ότι τα σύκα της Κύμης έχουν έρθει από τη Σμύρνη. Μια 

οικογένεια υποτίθεται ότι τα έφερε στην Κύμη πριν από την Επανάσταση του 1821. Η 

άλλη εκδοχή που είναι η πιο πειστική, λέει ότι η ποικιλία είναι ντόπια έστω, κι αν 

μοιάζει πολύ με την ποικιλία της Σμύρνης αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε 

πρωτοεμφανίστηκε.

Κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930 τέθηκε το θέμα της αντικατάστασης των οικονομικά 

ασύμφορων πια, αμπελιών με συκιές. Ένα ποσοστό των κλημάτων πράγματι 

αντικαταστάθηκε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η παραγωγή σημείωνε 

άνοδο. Η μέση ετήσια παραγωγή ξερών σύκων των συκοπαραγωγικών κοινοτήτων της 

περιοχής (Ανδρωνιάνοι, Βίταλο, Καλημεριάνος Οξύλιθος, Πύργος, Ταξιάρχες) ήταν 

περίπου 280 τόνοι. Από το 1962 οπότε το λιγνιτωρυχείο στο Έντζι κλείνει και υπάρχει 

κύμα μετανάστευσης των κατοίκων της περιοχής, η παραγωγή πέφτει αφού η 

συκοκαλλιέργεια ήταν σημαντική δευτερεύουσα ασχολία για τις οικογένειές. Το 1983 

δημιουργήθηκε ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας Κύμης που καλύπτει την 

συκοπαραγωγή σε 17 (πρώην) κοινότητες και την Κύμη. Ο Συνεταιρισμός που εδρεύει
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στο Μεντούλι, συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο της ποιότητας του παραγόμενου 

προϊόντος με τη δημιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου. Επίσης βοήθησε αρκετά στην 

καλύτερη προώθηση των προϊόντων και στο εξωτερικό (Καναδάς, ΗΠΑ, Ευρώπη, Ν. 

Αφρική κ.ά.).

Το 1999 η ετήσια παραγωγή ξερών σύκων στην περιοχή της Κύμης ήταν περίπου 125 

τόνοι. Το 2000 (λόγω καιρικών συνθηκών) έπεσε στους 105. Η μέση πάντως ετήσια 

παραγωγή ανέρχεται τα τελευταία χρόνια στους 150 τόνους. Από αυτά τα σύκα το 30% 

εξάγεται. Οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί είναι περίπου 800, οι οποίοι αποτελούν την 

συντριπτική πλειονότητα του συνόλου των συκοπαραγωγών της περιοχής (Ποντικής 

καιΚατσής: 2001, 79).

Συνακόλουθα, η αμπελουργία και η οινοπαραγωγή κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας αποτελούσε σημαντικό τμήμα της τοπικής παραγωγής. Αργότερα 

υπήρξε μια ύφεση, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναθέρμανση του 

ενδιαφέροντος για την αμπελουργία, πλην όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές. 

Υπάρχουν πάντως και σήμερα άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν να κρατούν κάτι 

από την παλιά παράδοση72 Εκτός του κρασιού, οι Κουμιώτες αξιοποίησαν τόσο στη 

διατροφή τους, όσο οικονομικά και άλλα προϊόντα που δίνουν το σταφύλι και ο 

μούστος.

Το πετιμέζι, παράγωγο του μούστου, το χρησιμοποιούσαν οι Κουμιώτες στη διατροφή 

τους ως είδος βασικό, καθώς με αυτό υποκαθιστούσαν σε μεγάλο βαθμό τη ζάχαρη. 

Επίσης μια σειρά από γλυκίσματα έχουν ως πρώτη ύλη τον μούστο: μουσταλευριά, 

χαϊμαλιά, παστοκύδωνο και κυρίως τα σουντζούκια ή σεντζούκια που είναι φημισμένα 

και τα οποία πωλούνται ως τοπικό γλύκισμα και σήμερα. Υπήρχε στην Κύμη και 

παραγωγή ξυδιού αν και μια άλλη κωμόπολη της περιοχής, οι Κονίστρες, είναι πιο 

γνωστή ως τόπος παραγωγής του (Άγνωστος, 2001: 152-6).

Συνακόλουθα σημαντική για την περιοχή της Κύμης είναι η παραγωγή του λαδιού. Το 

1930 η Κύμη και η περιοχή γύρω απ’ αυτήν είχε ετήσια παραγωγή λαδιού γύρω στις 

150.000 οκάδες. Την ίδια περίπου εποχή ιδρύθηκαν στην περιοχή δύο ελαιουργικοί

72 Από το 1997 παράγεται, εμφιαλώνεται και τυποποιείται ο «Πετισούνας», κόκκινο κρασί 
φτιαγμένο από τοπικές και άλλες εκλεκτές ελληνικές ποικιλίες.
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Συνεταιρισμοί, της Ενορίας (1926) και της Κύμης. Ωστόσο η μετανάστευση από την 

περιοχή προς τα αστικά κέντρα και το εξωτερικό που πήρε μεγάλες διαστάσεις τις 

δεκαετίες 1950-70 συνέτεινε ώστε πολλά παραγωγικά ελαιοχώραφα να αφεθούν στην 

τύχη τους και η παραγωγή τους να ελαχιστοποιηθεί. Μόνο κατά την τελευταία περίπου 

δεκαετία, βοηθούντων και των επιδοτήσεων της ΕΕ ένα τμήμα των ελαιόδεντρων της 

περιοχής άρχισαν και πάλι με τις κατάλληλες περιποιήσεις (κλάδεμα, όργωμα, λίπανση) 

να γίνονται παραγωγικά (Ποντικής και Κατσής: 2001, 79).

Την περίοδο 1998-99 στην περιοχή που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Κύμης η 

παραγωγή ήταν 725.699 κιλά λάδι από 3.056.000 κιλά ελαιοκάρπου, ενώ την περίοδο 

του έτους 1999-2000 η παραγωγή ήταν 89.147 κιλά λάδι από 377.014 κιλά 

ελαιοκάρπου (Αγροτικός Συνεταιρισμός Δήμου Κύμης: 2006).

Μια άλλη σημαντική δεντροκαλλιέργεια με παράδοση στην περιοχή είναι η κερασιά 

που ευδοκιμεί στο μέσο υψόμετρο και που καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στα δύο 

βορειοδυτικά διαμερίσματα του σημερινού Δήμου Κύμης, το Βίταλο και το Μετόχι. Οι 

ποσότητες κερασιών που παράγονται στα δύο χωριά είναι σημαντικές συμβάλλοντας 

έτσι στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος. Στα ίδια χωριά καλλιεργείται επίσης, σε 

μικρότερο όμως βαθμό, η μηλιά (Ποντικής και Κατσής: 2001, 79).

Παλιότερα στην περιοχή καλλιεργήθηκε αρκετά και η μουριά που ήταν απαραίτητο για 

την εκτροφή του μεταξοσκώληκα, βασικής παραγωγικής δραστηριότητας στην Κύμη 

μέχρι περίπου τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναπτύχθηκε 

στην Κύμη το ενδιαφέρον για μια παλιά και ίσως παραγκωνισμένη, μορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης που σχετίζεται με τη σηροτροφία: το κουκουλάρικο κέντρο. 

Από το 1985 λειτουργεί ο Πρότυπος Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Οικοτεχνίας, 

Σηροτροφίας, Αγροτο-βιομηχανίας που συνενώνει τις προσπάθειες των γυναικών της 

περιοχής Κύμης που ασχολούνται με το κουκουλάρικο κάντρο (Γυναικείος 

Συνεταιρισμός Κύμης, 2006).

Στον τομέα της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, από το 1990 λειτουργεί το εργοστάσιο 

παραγωγής και εμφιάλωσης πόσιμου νερού στην περιοχή «Χωνευτικό». Το νερό 

«Κύμη» κατέχει μερίδιο 13% στην ελληνική αγορά, ενώ η ετήσια παραγωγή του 

ανέρχεται στις 8.000.000 φιάλες του 1,5 λίτρου και η δυνατότητα παραγωγής του είναι 

για 6.000 φιάλες ανά ώρα (Δήμος Κύμης, 2006).
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Η πιο σημαντική, τουλάχιστον από άποψη απασχόλησης, μεταποιητική μονάδα στην 

περιοχή σήμερα είναι η «Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ» που έχει τις εγκαταστάσεις 

της στη θέση Μέλισσα βόρεια της Κύμης. Η «Ηλεκτρομηχανική» ανήκει στον όμιλο 

εταιρειών της κρατικής «Ελληνικής βιομηχανίας Όπλων ΑΕ» η οποία είναι και ο 

μοναδικός της μέτοχος.

Τα προϊόντα που κατασκευάζει η «Ηλεκτρομηχανική» είναι διαφόρων ειδών στολές 

(στρατιωτικές, αντιπυρικές κ.ά.) και κυρίως αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύντομα 

πρόκειται να αρχίσει και η παραγωγή για στολές βιοχημικού πολέμου και 

αντιβαλλιστικά κράνη. Η φύση των προϊόντων, «επιβάλλει» στην επιχείρηση να 

εργάζεται κατόπιν παραγγελιών και σχετικών συμβάσεων. Πελάτες της είναι κυρίως οι 

Ένοπλες Δυνάμεις και η Ελληνική Αστυνομία. Τα προϊόντα της έχουν πιστοποίηση 

ποιότητας ISO 9001. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στην Ηλεκτρομηχανική σήμερα είναι 100 

άτομα. Ο τζίρος της επιχείρησης από 115.18 8€ το 1998 ανέβηκε το 2000 στα 

3.228.173,14€, ενώ το 2001 έφτασε τα 5.869.405,72€ (Ποντικής και Κατσής: 2001, 79) 

(Δήμος Κύμης, 2006).

Η περιοχή της Κύμης ήταν ιδιαίτερα γνωστή για το ναυτικό δυναμικό τόσο κατά την 

διάρκεια του 19ου αιώνα όσο και τις αρχές του 20ου αιώνα. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα το πρόβλημα της ανεργίας στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό οξυνόταν 

χρόνο με το χρόνο. Μερικοί από τους ναυτικούς της περιοχής αναγκάστηκαν να 

αναπροσαρμόσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να 

υπάρχουν και σήμερα πολλοί Κουμιώτες, κυρίως πλοίαρχοι και μηχανικοί, που 

συνεχίζουν να προσφέρουν στα ελληνικά πλοία τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Από τη 

στιγμή που τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής και ιδίως το κρασί έπαψαν να 

ζητούνται, στο βαθμό τουλάχιστον που θα έκανε συμφέρουσα την παραγωγή τους, το 

ναυτικό της Κύμης ήταν καταδικασμένο να σβήσει (Γυναικείος Συνεταιρισμός Κύμης, 

2006).

Ο τριτογενής τομέας έκανε τα πρώτα του βήματα στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας και σήμερα αποτελεί τον δυναμικά ανερχόμενο τομέα παραγωγής στην 

Κύμη. Οι Κουμιώτες τείνουν να συνειδητοποιήσουν την τουριστική αξία της περιοχής 

τους γεγονός που τεκμηριώνεται από την αύξηση των εγκαταστάσεων ελευθέρου
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χρόνου. Συγκεκριμένα, νέες καφετέριες ανοίγουν, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, ενώ 

στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής κατασκευάζονται σύγχρονες ξενοδοχειακές 

μονάδες. Η στροφή αυτή στον τουρισμό, συνηγορείται και από τις δημοτικές αρχές των 

τελευταίων ετών της πόλης, μέσω των αναπτυξιακών έργων που σχεδιάζουν και 

υλοποιούν με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της Κύμης.

Στον πίνακα ΙΙ-4 παρουσιάζονται στοιχεία για την απασχόληση στην περιοχή.

Πίνακας Π - 4 Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

Φύλο 2001 Πραγματικός πληθυσμός
και Οικονομικώς Οικονομικώς ενεργοί Οικονομικώς
υμαοες
ηλικιών

ενεργός
πληθυσμός Απασχολούμενοι .. ΑνεργοιΑνεργοι νέοι

μη ενεργός 
πληθυσμός

Σύνολο 3.083 2.761 152 170 4.891
Αρρενες 2.056 1.844 98 114 1.952

58 28 1 29 433

20-24
ετών 214 168 6 40 78

25-29
ετών 267 228 16 23 27

30-44
ετών 808 742 44 22 48

45-64
ετών 686 655 31 0 424

65+
ετών 23 23 0 0 942

Θήλεις 1.027 917 54 56 2.939

24 14 1 9 384

20-24
ετών 137 110 5 22 117

25-29
ετών 151 122 15 14 116

30-44
ετών 410 374 25 11 396

290 282 8 0 877

65+
ετών 15 15 0 0 1.049

Πηγή: ΕΣΥΕ. 2006. ιδία επεξεργασία
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Πρέπει να επισημανθεί ότι ένα τμήμα των απασχολούμενων του ενεργού πληθυσμού 

της περιοχής εργάζεται έξω από τα όρια του Δήμου Κύμης. Το συγκεκριμένο γεγονός, 

που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο των μικρών επαρχιακών πόλεων της Ελλάδας, 

οφείλεται κυρίως στο ότι οι κάτοικοι δυσκολεύονται να εργαστούν εκεί, με αποτέλεσμα 

να αναζητήσουν δουλειά σε γειτονικές περιοχές. Επιπλέον, η γειτνίαση της Κύμης με 

τη Χαλκίδα πρωτίστως και την Αθήνα δευτερευόντως έχει οδηγήσει σημαντικό μέρος 

των Κουμιωτών προς τα εκεί. Τέλος σημαντικός αριθμός έχει μετ-εγκατασταθεί, στον 

όμορο της Κύμης Δήμο, στο Αλιβέρι, στο οποίο όπως προαναφέρθηκε υφίσταται 

βιομηχανική δραστηριότητα, αποτελώντας πόλο έλξης για τους κατοίκους των γύρω 

περιοχών.

8. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η κατάσταση των οικονομικών του Δήμου προσδιορίζεται, στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου καθεστώτος στην Ελλάδα, κυρίως από το μέγεθος και τη δομή της 

παραγωγής του. Επίσης, ορισμένες κατηγορίες όπως οι επενδύσεις εξαρτώνται τόσο 

από τη γενικότερη πολιτική δημοσίων επενδύσεων της χώρας όσο και από την 

ικανότητα του Δήμου να διεκδικεί επιπρόσθετους πόρους. Η κατάσταση των εσόδων 

και των εξόδων του Δήμου Κύμης για το έτος 2004, φαίνεται στον πίνακα ΙΙ-5. Όπως 

ανέφεραν οι τοπικοί φορείς πάντως, οι οικονομικές εισροές του Δήμου δεν επαρκούν 

από μόνες τους για να επιτρέψουν την υλοποίησή των μεγαλόπνοων οραμάτων του73.

Πίνακας Π - 5 Βασικά οικονομικά μεγέθη του Δήμου Κύμης (τιμές σε €)

ΕΤΟΣ 2004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικά Έσοδα [Γ.924.199,56
Τ ακτικά 935.668,38
Ιδία Τακτικά 334.644,17
Έκτακτα 870.758,62

wmBmmmmm 1.185.273,66
ΚΑΠ 544.269,99
Ιδία 694.617,75
Τέλη και Δικαιώματα 298.670,58
Φόροι - Τέλη 310.843,73

73 Βλέπε: μέρος II υπο-ενότητα 2.3.
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Μισθοδοσία 282.086,57
Κόστος Ανταποδοτικών 694.016,14
Έσοδα Ανταποδοτικών 283.468,82
Δάνεια 42.494,50
Τοκοχρεολύσια 0,00
Επενδύσεις 335.143,07
Σύνολο Εξόδων 925.200,29
Σύνολο Βεβαιωθέντων 1.957.473,22

Πηγή: w-Avw.kimi.gr
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9. ΤΟΜΕΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία αξιολόγησης της οικονομικής δομής μίας περιοχής 

αποτελεί η τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης. Στον πίνακα ΙΙ-6 καταγράφεται ο 

«οικονομικώς ενεργός» πληθυσμός της Κύμης, κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά 

με την τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής.

Πίνακας Π - 6 Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο ομάδες κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο 
επάγγελμα

2001 Πραγματικός 
πληθυσμός
Σύνολο Αρρενες Θήλεις

Σύνολο 3.083 2.056 1.027
Εργοδότες 385 280 105
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 668 473 195
Μισθωτοί 1.727 1.141 586
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 133 48 85
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 170 114 56
Γειοργία κτηνοτροφία Θήρα και δασοκομία, αλιεία 497 287 210
Εργοδότες 17 11 6
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 305 167 138
Μισθωτοί 111 101 10
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 64 8 56
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Ορυχεία και λατομεία 3 3 0
Εργοδότες 0 0 0
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 0 0 0
Μισθοιτοί 3 3 0
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 0 0 0
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Μεταποιητικές βιομηχανίες 340 229 111
Εργοδότες 53 46 7
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 48 42 6
Μισθωτοί 230 132 98
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 9 9 0
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και νερού 17 15 2
Εργοδότες 1 1 0
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 0 0 0
Μισθωτοί 16 14 2
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 0 0 0
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Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Κατασκευές 357 352 5
Εργοδότες 41 41 0
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 106 106 0
Μισθωτοί 207 203 4
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 3 2 1
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και 
οικιακής χρήσης

368 237 131

Εργοδότες 164 108 56
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 52 44 8
Μισθυιτοί 125 73 52
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 27 12 15
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 129 73 56
Εργοδότες 47 35 12
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 8 4 4
Μισθωτοί 54 21 33
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 20 13 7
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 265 239 26
Εργοδότες 9 8 1
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 48 47 1
Μισθωτοί 207 184 23
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 1 0 1
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας 186 98 88

Εργοδότες 25 18 7
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 26 18 8
Μισθωτοί 132 62 70
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 3 0 3
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 213 148 65

Εργοδότες 1 0 1
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 1 1 0
Μισθωτοί 211 147 64
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 0 0 0
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Εκπαίδευση 162 58 104

11 5 6
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 10 5 5
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Μισθωτοί 141 48 93
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 0 0 0
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 106 40 66
Εργοδότες 3 1 2
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 10 8 2
Μισθωτοί 93 31 62
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 0 0 0
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Λοιπές υπηρεσίες 106 50 56
Εργοδότες 8 2 6
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 19 8 11
Μισθωτοί 76 38 38
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 3 2 1
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 0 0 0
Νέοι, Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο 334 227 107
Εργοδότες 5 4 1
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 35 23 12
Μισθωτοί 121 84 37
Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη 3 2 1
Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 170 114 56

Πηγή: ΕΣΥΕ. 2006. ιδία επεξεργασία

Από τη μελέτη του πίνακα, παρατηρείται η δυναμική του πρωτογενούς τομέα και 

συγκεκριμένα η κατηγορία «Γεωργία κτηνοτροφία Θήρα και δασοκομία, αλιεία» που 

απασχολεί 497 κατοίκους. Το γεγονός ήταν αναμενόμενο, αφού ένα σύνολο τοπικών 

παραγόντων που προαναφέρθηκαν (κλίμα, γεωγραφία, κ.α.) συνηγορούν στη 

διαχρονικότητα του αγροτικού της χαρακτήρα. Οι δραστηριότητες στο χώρο του 

δευτερογενούς τομέα απασχολούν 340 άτομα. Παρά την ύπαρξη κάποιων 

μεταποιητικών μονάδων, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας παρουσιάζει συνεχόμενη 

κάμψη στην περιοχή, γεγονός που παρατηρείται από τη μείωση των αποδοχών των 

εργαζομένων στις μονάδες ή την οριστική απόλυσή τους. Παροδική ανάκαμψη του 

παρουσιάζεται τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι Νοέμβριο, όταν λειτουργούν τα 

ελαιοτριβεία της περιοχής. Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται ο τριτογενής τομέας ο οποίος 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, αποτελώντας τον 

επικρατέστερο τομέα της περιοχής και απασχολεί συνολικά 1423 άτομα εκ των οποίων 

τα 130 απορροφούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα τους θερινούς 

μήνες οι απασχολούμενοι στον τομέα του τουρισμού αυξάνονται από τους εποχιακούς 

εργαζόμενους.
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10. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

I. ΥΔΡΕΥΣΗ

Οι κεντρικοί οικισμοί του Δήμου Κύμης αποτελούσαν τον τέως Σύνδεσμο Ύδρευσης 

περιοχής Κύμης, ο οποίος τους χειμερινούς μήνες υδρεύεται από την πηγή Φλέβες (υψ. 

772 μέτρα) του κλειστού οροπεδίου Μανικίων, με παροχή μεγαλύτερη των 2000 

m /ημέρα. Τους θερινούς μήνες η παροχή της πηγής μειώνεται στα 200-250m /ημέρα, 

λόγω άντλησης από τους αγρότες του οροπεδίου του νερού που τροφοδοτεί την πηγή. 

Δύο γεωτρήσεις για την ύδρευση που έχουν ανορυχθεί στην μικρή ασβεστολιθική 

εμφάνιση που δίνει την πηγή Φλέγακατάντι από το χωριό Λόκα σε υψόμετρο 48 

μέτρων περίπου. Οι δύο γεωτρήσεις παροχής 60 και 90m3/h αντλούνται εκ περιτροπής, 

διότι η δυνατότητα κατάθλιψης του νερού στον αγωγό του υδραγωγείου που διέρχεται 

σε μεγάλο υψόμετρο (90m3/h).

Η ύδρευση της πόλης της Κύμης τους θερινούς μήνες πραγματοποιείται σχεδόν 

αποκλειστικά από τις δύο γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί στους ασβεστολίθους του 

Μεγάλου Βράχου Κύμης (υψόμετρο περίπου 240 μέτρα), με παροχή 25m3/h και 17 

m3/h (Ελευθερίου, 2001: 145-51).

>
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II. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σήμερα η χωρητικότητα του δικτύου του ΟΤΕ στην περιοχή ανέρχεται σε 6.693 

τηλεφωνικές συνδέσεις. Τον Σεπτέμβρη του 2000 ολοκληρώθηκε για τις υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών της περιοχής Κύμης η αντικατάσταση της παλαιάς τεχνολογίας 

(αναλογική) με την ψηφιακή, εισάγοντας έτσι την περιοχή, στο σύγχρονο δίκτυο 

οπτικών ινών, με δυνατότητα πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων. Αξιοσημείωτο βέβαια 

τον τελευταίο καιρό, για τη συνήθη επαφή του κοινού με τον ΟΤΕ είναι ο περιορισμός 

του χρόνου αναμονής για τη διάθεση τηλεφωνικής σύνδεσης σε ελάχιστες ημέρες (με 

τελικό στόχο όπως μας πληροφόρησαν τις 24 ώρες). Επίσης και ο χρόνος άρσης 

βλαβών ήδη έχει περιοριστεί στις 24 ώρες.

Σχετικά με την κινητή τηλεφωνία σημειώνεται ότι η πρώτη κεραία ιδιωτικής εταιρείας 

εγκαταστάθηκε στο Βράχο Ενορίας το 1995 παρά τις αντιδράσεις (τότε) μερίδας των 

κατοίκων της (ΟΤΕ Κύμης, 2006). Σε σχέση με τη γενικότερη παρουσία των ΕΛΤΑ 

πρέπει να σημειωθεί ότι η γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρουν σήμερα τα 

ταχυδρομεία γενικά αλλά και το γραφείο της Κύμης ειδικότερα, έχει διευρυνθεί πάρα 

πολύ περιλαμβάνοντας υπηρεσίες που ικανοποιούν σε υψηλό βαθμό τις απαιτήσεις του 

σημερινού πελάτη (ΕΛΤΑ Κύμης, 2006).

III ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το 1952 ιδρύεται το ενιαίο ΚΤΕΛ Εύβοιας. Μέχρι τότε τα αυτοκίνητα που έκαναν το 

δρομολόγιο για Αθήνα ήταν χωριστά από αυτά που έκαναν το δρομολόγιο για Χαλκίδα. 

Το ταξίδι από την Κύμη έως την πρωτεύουσα που γινόταν από τον Κάραβο Αλιβερίου 

(από όπου το φέρρυ-μπωτ περνούσε στους Αγίους Αποστόλους Αττικής) διαρκούσε 

περίπου 5-6 ώρες. Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής κατάστασης της οδικής 

συγκοινωνίας στην περιοχή είναι η συρρίκνωση του αριθμού των καθαρά τοπικών 

δρομολογίων, καθώς η μεγάλη αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών αυτοκινήτων κάνει 

την λεωφορειακή εξυπηρέτηση κάποιων γραμμών ασύμφορη. Σε ό,τι αφορά τη 

συγκοινωνία δια θαλάσσης, μέχρι τη δεκαετία του 1920, αυτή συνεχίζει να 

εξυπηρετείται χωρίς προβλήματα. Μάλιστα γύρω στο 1925 μπήκε στη γραμμή Κύμη- 

Πειραιάς, το κουμιώτικης πλοιοκτησίας ατμόπλοιο «Παναγία», το οποίο όμως μερικά 

χρόνια αργότερα πουλήθηκε. Λίγο πριν το 1960 η Κύμη είχε ακόμα ατμοπλοΐκή 

σύνδεση με τον Πειραιά και μερικά ακόμα ελληνικά λιμάνια, σιγά-σιγά όμως οι 

γραμμές καταργήθηκαν και έτσι οδηγήθηκε στη σημερινή κατάσταση, να διαθέτει
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δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά λιμάνια της χώρας και αυτό να μην εξυπηρετεί 

παρά μόνο το δρομολόγιο Κύμης-Σκύρου (Κατσής και Ποντικής, 2001: 157-61).

IV. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ολα τα σπίτια έχουν την ηλεκτρική ενέργεια, τα δίκτυα έχουν διευρυνθεί, οι 

μετασχηματιστές έχουν γίνει μεγαλύτεροι και περισσότεροι. Πρόσφατα στην περιοχή 

του καποδιστριακού Δήμου Κύμης οι υποσταθμοί από 3 έγιναν 51, το μήκος του 

δικτύου χαμηλής τάσης από1.937ιη έγινε 28.763m και η ισχύς έφθασε τα 5.130 KVA 

(Κατσής και Ποντικής, 2001: 157-61).

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σημαντικά είναι τα τεχνικά έργα που έχουν δημιουργηθεί ή δρομολογηθεί τα τελευταία 

χρόνια για τη βελτίωση της πρόσβασης στην Κύμη και της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της. Συγκεκριμένα έχουν γίνει διανοίξεις νέων οδικών δικτύων για την 

καλύτερη σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους. Επίσης διανοίχτηκαν νέες γεωτρήσεις 

για ύδρευση και άρδευση. Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκε η επέκταση του 

λιμανιού για τη δυνατότητα προσάραξης πολεμικών πλοίων.

Με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης καταργήθηκαν οι 

απορροφητικοί βόθροι. Σημαντικό έργο για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών είναι 

η ύπαρξη ελικοδρομίου. Τέλος για την προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής 

υπάρχει κεντρικός πυροσβεστικός σταθμός και μια υποσταθμοί για την αποφυγή 

πυρκαγιών (Κατσής και Ποντικής, 2001: 162-8).

11. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

I. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

Η αρχιτεκτονική της Κύμης διακρίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το 

παραδοσιακό, της λαϊκής δηλαδή αρχιτεκτονικής, στο οποίο ανήκει όλη η 

αρχιτεκτονική της ορεινής Εύβοιας, που αναφέρεται σε κατασκευές πριν από την 

απελευθέρωση του 1821, οι οποίες συνεχίστηκαν σε λαϊκά σπίτια και μέχρι τις αρχές 

του 20°° αιώνα. Το δεύτερο, είναι εκείνο που διαμορφώθηκε μετά την απελευθέρωση, 

όπου παράλληλα με τις παραδοσιακές μορφές, αναπτύχθηκε από τα εξέχοντα μέλη της 

κυμαϊκής κοινωνίας μια στροφή σε μορφές «πρωτευουσιάνικες», μεταφέροντας τον 

νεοκλασικισμό που άνθισε σε όλα τα αστικά κέντρα στην επαρχία. Ήδη στη Χαλκίδα
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υπήρξαν πλούσια δείγματα νεοκλασικισμού, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Κύμη. Αυτή 

η μεταφορά έγινε σε δύο μορφές. Η πρώτη ήταν σε αυτούσια νεοκλασικά αθηναϊκά 

πρότυπα, ενώ η δεύτερη αναπτύχθηκε σε μια μορφολογία εντελώς τοπική, ενός 

ιδιάζοντα τοπικού νεοκλασικισμού, τεχνοτροπία με την οποία κτίστηκαν τα 

περισσότερα σπίτια των ευπορών Κυμαίων (Σαρρηγιάννης, 2001: 176-92).

Π. Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

Η Κύμη, αναπτύχθηκε ελεύθερα μέχρι και τον 19° αιώνα επάνω στα παραδοσιακά 

πρότυπα, με μοναδικές δεσμεύσεις το τοπογραφικό του εδάφους της και τις αναγκαίες 

συνδέσεις με την ενδοχώρα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα βασικό οδικό δίκτυο, όπου οι 

δρόμοι ακολουθούσαν τις υψομετρικές καμπύλες. Οι δρόμοι αυτοί συνδέονταν μεταξύ 

τους ακόμη και με μεγάλες ανηφοριές από δευτερεύοντες δρόμους και καλντερίμια και 

η όλη ανάπτυξη της πόλης γινόταν επάνω στο οδικό δίκτυο που οδηγούσε έξω από 

αυτήν, είτε στα χωράφια είτε στις γειτονικές πόλεις και χωριά. Κατά συνέπεια 

προέκυπτε ένα περίπου ακτινωτό σχήμα, με ομόκεντρους δακτυλίους, το οποίο 

συναντάται σχεδόν σε όλες οι πόλεις που αναπτύχθηκαν με βάση τις γεωγραφικές και 

τοπογραφικές δεσμεύσεις, φυσικά και χωρίς σχέδιο, και ονομάζονται «πόλεις φυσικής 

αναπτύξεως». Έτσι διαμορφώθηκε και η Κύμη (Σαρρηγιάννης, 2001: 192).

Από τη δημιουργία του Ελληνικού Βασιλείου το 1830, οι Βαυαροί και οι Έλληνες 

στρατιωτικοί, κυρίως μηχανικός εκπονούν σχέδια πόλεων για τις πόλεις της Ελλάδας, 

και στα 1884 εκπονείται και εγκρίνεται το Σχέδιο Πόλης της Κύμης. Τα σχέδια αυτά 

εκπονούνται με την αντίληψη ότι η φυσική ανάπτυξη μιας πόλης είναι καταδικαστέα 

μορφή, και ότι πρέπει όλες οι πόλεις της Ελλάδας να εξευρωπαϊστούν αποκτώντας 

«σύγχρονη ρυμοτομία», δηλαδή που υπακούει σε έναν ορθσγωνικό ιπποδάμειο 

κάνναβο (Σαρρηγιάννης, 2001: 194).

Έτσι το Σχέδιο Πόλης της Κύμης του 1884 είναι μια προσπάθεια σχεδιασμού μιας 

κακτοποιημένης πόλης, αδιαφορώντας για την τότε υπάρχουσα κατάσταση, και δεν 

είναι τυχαίο ότι εκατό χρόνια μετά, όταν εξακολουθούσε να ισχύει το σχέδιο του 1884, 

η πόλη να παραμένει στα δικά της πρότυπα, μια και δεν υπήρχε πίεση για ισχυρή 

κερδοσκοπική ανοικοδόμηση. Η κτισμένη πόλη του 1950, ακόμη και του 1980, δεν 

διέφερε από την πόλη του τέλους του 19° αιώνα και αυτό ήταν και το μεγάλο 

προτέρημα της Κύμης, η οποία διέσωσε έτσι όχι μόνο την πολεοδομική συγκρότηση
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που είχε στην εποχή της ακμής της στο τέλος του 19ου, αρχές του 200ου αιώνα, αλλά και 

την ιδιόμορφη και ωραιότατη αρχιτεκτονική της (Σαρρηγιάννης, 2001: 194).

Η πίεση για οικοδόμηση που έλαβε η Κύμη τα τελευταία χρόνια ώθησε το 1988 σε μια 

αναθεώρηση του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία το «εγκεκριμένο σχέδιο πόλης» είναι 

η υφιστάμενη κατάσταση. Έτσι μπορεί ο καθένας να κτίζει, αφού είχαν διασφαλιστεί οι 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση και προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της, 

πράγμα που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να αντικαθίστανται τώρα τα παλαιά κτίρια με 

πολυκατοικίες (Σαρρηγιάννης, 2001: 195).

Η πόλη, αναπτύσσεται επάνω στους άξονες, αλλά, ταυτόχρονα, στο εσωτερικό αυτών 

των αξόνων όπου δημιουργούνται οι γειτονιές και οι ενορίες, ένα φαινομενικά 

δαιδαλώδες σύστημα δρόμων, καλντεριμιών και μικρών δρόμων τροφοδοτεί όλα τα 

σπίτια της κάθε ενότητας. Το σύστημα αυτό προέρχεται τόσο από την αρχική 

προσπέλαση στις διάφορες ιδιοκτησίες, όσο και από την αναγκαστική προσπέλαση των 

νέων ιδιοκτησιών που δημιουργούνται συνεχώς μέσα από διαδοχικές κατατμήσεις λόγω 

κληρονομήσεων, πωλήσεων και διαιρέσεων των αρχικών ιδιοκτησιών. Το σύστημα 

αυτό της «τροφοδοσίας» είναι απόλυτα οργανικό και λειτουργικό, και προσαρμοσμένο 

στο περιβάλλον, και κυρίως στα μέτρα του ανθρώπου. Μέσα από ένα τέτοιο σύστημα 

της ομαλής μετάβασης από το σπίτι στον δρόμο, από τον ιδιωτικό χώρο στον 

κοινόχρηστο χώρο της γειτονιάς (Σαρρηγιάννης, 2001: 196).

Όλα τα σπίτια έχουν τις αυλές τους τους κήπους τους τα μπαλκόνια τους, την αρχή 

κάποιου ανοίγματος σε μορφή ιδιωτικής οδού ή πλατώματος, που στη συνέχεια 

ενώνεται με το δρομάκι της γειτονιάς και τον δρόμο της πόλης. Από την άλλη μεριά, η 

πυκνή αυτή διάταξη των σπιτιών δεν δημιουργεί καθόλου έλλειψη φωτισμού ή 

ηλιασμού, δεδομένου ότι τα κτίρια είναι το πολύ διώροφα, και οι αποστάσεις τέτοιες 

που να επιτρέπουν τον ήλιο και το φως να μπαίνει σε κάθε σπίτι, ακόμη και στις πιο 

πυκνές περιοχές της πόλης (Σαρρηγιάννης, 2001: 192).
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12. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

I. ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στην προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος, αν ποτέ υπήρξε μια αρχαίας πόλη με την 

ονομασία Κύμη στην Εύβοια και ποια ήταν η σχέση της με την Κύμη (Cumae) της 

Ιταλικής χερσονήσου που βρίσκεται κοντά στον κόλπο της Νάπολης ανακαλύφθηκε 

στο λόφο Βιγλατούρι ένας γεωμετρικός οικισμός. Το Βιγλατούρι βρίσκεται ανάμεσα 

στο Στόμιο και το Αυλωνάρι σε ζωτικής σημασίας σημείο για την ευρύτερη περιοχή της 

Κύμης, κοντά στην ακτή, από την οποία απέχει 3 χιλιόμετρα, παρότι είναι δύσκολα 

ορατό από τη θάλασσα. Ο λόφος υψώνεται σε μια εύφορη πεδιάδα που διασχίζεται από 

τον ποταμό Μανικιάτη ή Οξυλιθιώτη (ο αρχαίος Αχελώος) και περιβάλλεται από τα 

Κοτύλαια όρη και τους υψηλούς λόφους της Κύμης και της Οκτωνιάς. Ακόμη και το 

σύγχρονο χωριό του Οξυλίθου, υδρεύεται από αυτή την περιοχή. Κατά συνέπεια, η 

περιοχή ήταν ιδανική από μορφολογική άποψη και συγκέντρωνε όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία οικισμού (Σαπουνά-Σακελαράκη, 2001: 223-4).

Ο λόφος Βιγλατούρι έδωσε ευρήματα από την απώτατη αρχαιότητα, δηλ. την 

Υπονεολιθική περίοδο, την Πρωτοελλαδική, τη Μεσοελλαδική, τη Μυκηναϊκή μέχρι 

και τα ρωμαϊκά χρόνια, όπως διαπιστώνεται από το μικρό ρωμαϊκό κτίριο στους 

πρόποδες του λόφου, τα εντοιχισμένα γλυπτά στο γειτονικό εκκλησάκι της Αγίας 

Τριάδας, την ύπαρξη συλημένων τάφων στην πεδιάδα ή την κεραμική (Σαπουνά- 

Σακελαράκη, 2001: 223-4).

Συνακόλουθα βόρεια του οικισμού Άνω Ποταμίας του Δήμου Κύμης υψώνεται το 

Καστρί, ένας ψηλός κωνικός λόφος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου. Οι απότομες και δύσβατες πλαγιές του λόφου, που σχηματίζουν μία 

φυσική ασπίδα προστασίας απέναντι σε εχθρικές προσβολές, σε συνδυασμό με την 

εξασφάλιση πόσιμου νερού από το Μέλαντα ποταμό, αποτέλεσαν καθοριστικούς ίσως 

παράγοντες για την ίδρυση στο λόφο ενός οχυρού οικισμού. Η ευνοϊκή επιπλέον θέση 

του λόφου, ο οποίος ήταν ορατός από τη θάλασσα, έδινε τη δυνατότητα στους 

κατοίκους του να ελέγχουν την ενδοχώρα και τον κόλπο της Κύμης.

Κατά την επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στο λόφο Καστρί περισυνελέγησαν 

πλήθος πήλινων και μετάλλινων κυρίως αντικειμένων, που χρονολογούνται στους
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ύστερους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Άφθονα είναι τα θραύσματα άβαφων 

και μελαμβαφών αγγείων, που ανήκουν σε σκύφους, ληκύθια, πινάκια, κυάθους, 

λύχνους και αρωματοδοχεία (Σαπουνά-Σακελαράκη, 2001: 225-6)

II. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Στο δήμο Κύμης, στην περιοχή του δδ Οξυλίθου, διασώζονται ναοί από τη βυζαντινή 

περίοδο όπως η Παναγία Χαρητιάνισσα, η Αγία Άννα και ο Άγιος Νικόλαος, καθώς και 

εξωκλήσια, όπως ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Τριάδα (Σταματούρος, 2001: 236-8).

III ΜΟΝΕΣ

Επίσης υπάρχουν σημαντικές μονές στην περιοχή μελέτης. Η Μονή Μάντζαρη, που 

χρονολογείται από το ΙΑ αιώνα είναι γυναικεία μονή και βρίσκεται στην περιοχή 

Οξυλίθου. Είναι κτισμένη σε μια ρεματιά σε απάνεμο μέρος και σε ύψος 200μ. Η γύρω 

περιοχή αποτελείται από λόφους που σχηματίζουν οι ποταμοί Αχελώος (Μανικιάς) και 

Νηλέας ή Χόνδρος και περιβάλλεται από δάσος ελαιοδένδρων και θαμνώδη άγρια 

βλάστηση (Σταματούρος, 2001: 236-8).

Το Μοναστήρι του Σωτήρος βρίσκεται κάτω απ’ το Βυζαντινό κάστρο της Κύμης και 

υψώνεται στην έξοδο του χειμάρρου του Αποκλείστη δεξιά και απέναντι από τις 

κορυφογραμμές των Αξάνεμων. Η τοποθεσία που είναι κτισμένο το Μοναστήρι 

δημιουργεί ένα από τα πιο γραφικά και ωραιότερα τοπία της Ελλάδος.

IV. ΤΟ ΚΑΣΡΟ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

Το ερειπωμένο σήμερα κάστρο του Αγίου Γεωργίου της Κύμης, βρίσκεται στην κορυφή 

βραχώδους λόφου που υψώνεται πάνω από τη βόρεια ακτή. Απέχει από το μοναστήρι 

της Μεταμόρφωσης του Σωτήρως (ΝΑ) περίπου 1 km και από την Κύμη (Ν) λίγο 

περισσότερο από 5 km. Στον περίβολό του υπάρχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου 

Γεωργίου, οπότε και πήρε, μεταγενέστερα, το όνομά του. Αν και δεν υπάρχει ακριβής 

πληροφορία για τη χρονολογία της κατασκευής του, κάποια σχετική παράδοση 

αναφέρει ότι είναι βυζαντινό (Βασιλάτος, 1992: 16) και φτιάχτηκε τον 11° αιώνα. Η 

ύπαρξή του εκεί συνδέεται με το ρόλο που είχε ως οχύρωση στην άμυνα της ευρύτερης 

περιοχής. (Ποντικής, 2001: 249-51).
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V. ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Η περιοχή της Κύμης διαθέτει μια σειρά από αξιόλογες παραλίες. Στις ανατολικές 

ακτές, η πλαζ Σουτσίνι συνδυάζει θαυμάσια πεύκα και θάλασσα, η παραλία Κύμης την 

ψιλή άμμο και τον γραφικό «Ρίχτη»74, η Πλατάνα το ψιλό βότσαλο και οι παραλίες του 

Στομίου, Άη Γιώργη και Μουρτερής τις απέραντες αμμουδιές. Βόρεια της Κύμης 

βρίσκονται οι «παρθένου) κόλποι Τσίλαρο και Θαψά με το ψιλό βότσαλο και η παραλία 

του Μετοχιού. Όλες οι παραλίες προσφέρουν καθαρές αμμουδιές και διαυγή νερά για 

μια απολαυστική σχέση με τη θάλασσα. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες είναι τελείως 

ανοργάνωτες, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για του λουόμενους και αποτρέπει 

αρκετούς από το να τις επισκεφθούν (Δήμος Κύμης, 2006 

http://www.kimi. gr/inside.asp?cat:=:5).

VI. ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΩΝΕΥΤΙΚΟΥ

Η πηγή του Χωνευτικού καθιερώθηκε από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα από την 

αναμφισβήτητη ιαματική επίδρασή της στους νεφροπαθείς που δημιουργούσαν 

ψαμμίαση ή λιθίαση (νεφρών ή ουροδόχου κύστεως) (τουριατικός οδηγός Κύμη, 1998: 

27). Τις τελευταίες δεκαετίες οι νέες τεχνολογίες λιθοτριψίας μείωσαν αισθητά την 

προσέλευση ασθενών. Η πηγή υδρογεωλογικώς χαρακτηρίζεται ως ολιγομεταλλική που 

πηγάζει από τον επιφανειακά διερρηγμένο μανδύα του φλύσχη. Οι σχηματισμοί του 

φλύσχη στην περιοχή περιέχουν περιδοτιτικά σώματα πλούσια σε μαγνήσιο με 

αποτέλεσμα το νερό της πηγής να περιέχει αυξημένο ποσοστό ιόντων μαγνησίου, τα 

οποία μετά από αυξημένη πόση νερών προκαλούν συνεχή διούρηση.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 80 του 1999 η πηγή «Χωνευτικό» κηρύχθηκε ως 

«ιαματική» και κατατάσσεται στην κατηγορία των «Ιαματικών πηγών τοπικής 

σημασίας» (Ελευθερίου, 2001: 151).

4 Ο «ριχτής» χρησιμοποιούταν για την φόρτωση των πλοίων με κάρβουνο, το οποίο εξαγόταν 
από την Κύμη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λιγνιτωρυχείου της. Βλέπε: τουριστικό οδηγό 
για φωτογραφία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

Πίνακας Π - 7 Ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας, απευθυνόμενο κοινό και αριθμός 
συμμετεχόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ

ΔΕΙΓΜΑ

1-5/01/06
(Περίοδος Χριστουγέννων-

Κάτοικοι 24

Τουρίστες / Επισκέπτες 14

Δημοτικοί φορείς 39
6-11/02/06 Επιχειρηματίες 19

Κάτοικοι 32
24-25/03/06 
(Περίοδος 
25^ Μαρτίου)

Τουρίστες / Επισκέπτες 4

22-24/04/06 
(Περίοδος Πάσχα) Τουρίστες / Επισκέπτες 18

21-22/05/06 Τουρίστες / Επισκέπτες 8
(Ράλι Κύμης) Κάτοικοι 19

Τουρίστες / Επισκέπτες 20
17-19/06/06 Δημοτικοί φορείς 9

23-29/07/06 Επιχειρηματίες 16
Κάτοικοι 51

14-16/08/06
(Περίοδος
Δεκαπενταύγσυστου)

Επιχειρηματίες 21

Τουρίστες / Επισκέπτες 12

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας Π - 8 Αριθμός συμμετεχόντων ανά φύλο και χώρους συμπλήρωσης

ΧΩΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜ/ΝΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατοικίες 26 08 18
Καφενεία 22 20 02
Καφετέριες 20 10 10
Χώροι γεγονότων / εκδηλώσεων 36 16 20
Δημοτικές υπηρεσίες 22 14 08
ΣΥΝΟΛΟ 126 68 58

Πηγή Ιοία επεξεργασία

Πίνακας Π - 9 Αριθμός ερωτήσεων ανά ομάδα ερωτήσεων

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

1 Προσωπικά στοιχεία του δείγματος της έρευνας 1
2 Η ταυτότητα της πόλης 1
3 Η εικόνα της πόλης 1

4 Η συμβολή του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη της Κύμης 2

5 Τακτικές προβολής / πληροφορίες για τον προορισμό 3
6 Το όραμα για την πόλη 3

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας Π -10 Αριθμός συμμετεχόντων ανά χώρο συμπλήρωσης (φορείς)

ΧΩΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΜ/ΝΤΩΝ

Αστυνομία 1
Βιβλιοθήκη 2
Δασαρχείο *>

ΔΕΗ 4
ΔΟΥ 5
Δημαρχείο 11
Δημοτικό internet cafe 2
Λαογραφικό Μουσείο 2
Λιμεναρχείο 2
Νοσοκομείο 4
ΟΤΕ Λ

Πολεοδομία 4
Πολιτιστικός Σύλλογος
Πυροσβεστική 2
ΣΥΝΟΛΟ 48

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας Π -11 Αριθμός ερωτηματολογίων ανά χώρο συμπλήρωσης (επιχειρηματίες)

ΧΩΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΜ/ΝΤΩΝ

Εμπορικά Καταστήματα 17
Εστιατόρια / Ταβέρνες 10
Καταστήματα ψιλικών / Περίπτερα 4
Καφετέρειες /Club 9
Ξενοδοχεία / Εν. Δωμάτια 4
Μίνι Μάρκετς :>
Τράπεζες 7
Φαρμακεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 57

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας Π -12 Αριθμός ερωτήσεων ανά ομάδα ερωτήσεων

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

1 Προσωπικά στοιχεία του δείγματος της έρευνας -%;>
2 Χαρακτηριστικά της επίσκεψης 5

Παρεχόμενες υπηρεσίες / υποδομή του Δήμου 8

4 Κριτήρια επισκεψιμότητας συγκεκριμένου μεγάλου 6 (με τα
*Τ γεγονότος που διοργανώνεται στη πόλη υποερωτήματα)
5 Ικανοποίηση επισκεπτών / τουριστών 2
6 Πληροφορίες για τονπροορισμό_ 1

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας Π -13 Αριθμός ερωτηματολογίων ανά χώρο συμπλήρωσης

ΧΩΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜ/ΝΤΩΝ

Ξενοδοχεία / Ενοικιαζόμενα δωμάτια 6
Κατοικίες 9
Εστιατόρια / Ταβέρνες 13
Καφετέριες 18
Παραλίες 7
Χοίροι γεγονότων / εκδηλώσεων 15
Εμπορικά καταστι^ιαΓα_ 8
ΣΥΝΟΛΟ 76

Πηγή Ιδία επεξεργασία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προκειμένου να διατυπωθεί το όραμα για την περιοχή μελέτης, κρίνεται απαραίτητο να 

έχει προηγηθεί η διατύπωση ενός σεναρίου χωρικής οργάνωσης της περιοχής, το οποίο 

θα κατευθύνει την αναπτυξιακή της διαδικασία. Αυτό θα προκόψει ύστερα από την 

επιλογή μεταξύ δύο εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης σε συνδυασμό με τις 

τάσεις ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας οι οποίες αποτυπώνονται στο 

ΠΠΧΣΑΑ για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα σενάρια αυτά αποτελούν δύο 

εναλλακτικές εκτιμήσεις για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Κύμης (ΠΠΧΣΣΑΑ, 

2001).

Σενάριο 1°: Επίτευξη ταχύρρυθμης οικονομικής ανάπτυξης

Στο συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκεται η ταχύρρυθμη αξιοποίηση κάθε 

αναπτυξιακής δυνατότητας της περιοχής, υπό τους όρους όμως της βιώσιμης 

αναπτυξιακής διαδικασίας με επαρκή διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και 

πολιτιστικού της περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται στην περιοχή από την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου σεναρίου είναι η ιεραρχημένη ανάπτυξη των δημοτικών διαμερισμάτων 

με κριτήριο την ανταγωνιστικότητά τους. Τουτέστιν, ενίσχυση των περισσότερο 

ανεπτυγμένων διαμερισμάτων με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα να «αφεθούν στη μοίρα 

τους». Ο τουρισμός αναμένεται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος, με παράλληλη 

ενίσχυση των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ 

προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης, οι αντιμαχόμενες επιλογές 

συμβιβάζονται πιθανόν προς όφελος της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σενάριο 2ο : Προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης

Στο παρόν σενάριο προτείνεται η ισόρροπη ανάπτυξη κάθε δδ, με παράλληλη 

ανάδειξη και διαφύλαξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ώστε να μη 

θίγεται η αρχή της αειφορίας.

Το συγκεκριμένο σενάριο αναμένεται να επιφέρει μία συνεχή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών με απώτερο σκοπό την εξάλειψή των, περιορισμένων 

ομολογουμένως μειονεκτημάτων τους ούτως ώστε το μοντέλο ανάπτυξης να περιέχει
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στοιχεία αειφορίας. Ο τουρισμός πρόκειται να σημειώσει αξιόλογη αναπτυξιακή άνοδο, 

ομαλή, χωρίς εξάρσεις και υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή κατασπατάληση των 

πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρωπογενών) της περιοχής. Σε περίπτωση αντίφασης 

μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναπτυξιακής διαδικασίας, 

προτεραιότητα θα δίνεται στο περιβάλλον. Παράλληλα, προσφέρονται ίσες ευκαιρίες 

για κάθε δημοτικό διαμέρισμα με ταυτόχρονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ούτως 

ώστε να επιτευχθούν βιώσιμες συνθήκες για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου και 

αποφυγή της περαιτέρω αποψίλωσης της περιοχής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Έχοντας περιγράφει το γενικό πλαίσιο των δράσεων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του κάθε σεναρίου και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις επιπτώσεις τις 

οποίες θα έχει κάθε ένα για την περιοχή μελέτης επιλέγεται το 2° σενάριο. Βασικός 

παράγοντας για την προτίμηση αυτή, αποτελεί το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 

συνάδει με τους στόχους του ΠΠΧΣΑΑ για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και 

τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους περί αειφορίας. Κρίνεται δε, πως αποτελεί 

υποχρέωση των φορέων σχεδιασμού, η ανάπτυξη να μην περιορίζεται στα στενά όρια 

των ήδη ανεπτυγμένων περιοχών, αλλά να περιλάβει και μειονεκτικές περιοχές.

Οι τελευταίες, οφείλουν να αποκτήσουν τους ρυθμούς εκείνους που θα τις κάνουν να 

είναι ανταγωνιστικές και να μην επιδοθούν απλώς σε μία άντληση των σχετικών πόρων 

χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τη σημαντικότητα του 

περιβάλλοντος αλλά και στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση και του παραμικρού 

προτερήματος εκάστοτε δδ, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν 

ανεκμετάλλευτα. Βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο τις ήπιες μορφές τουρισμού και 

επικουρικά τις μικρές παραδοσιακές μεταποιητικές μονάδες. Βιώσιμη ανάπτυξη και 

στον πρωτογενή τομέα με διαρθρωτικές αλλαγές και τριτογενοποίηση της τοπικής 

οικονομίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗ

Η Κύμη ως «προϊόν» μπορεί να αναλυθεί συνοπτικά στα κάτωθι στοιχεία:

Φυσικό Περιβάλλον: Πολλές παραλίες με ποιοτικά ύδατα, πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

(σκιερά δάση, σπάνια και ενδημικά φυτά).

Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Αξιοπρόσεχτη πολεοδομία, ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ 

των κτιρίων.

Μεταφορικές υποδομές: Επαρκές οδικό δίκτυο για πρόσβαση και προσπέλαση της 

περιοχής. Σύγχρονος και πλήρης ο στόλος των ταξί και των αστικών και υπεραστικών 

λεωφορείων. Η Κύμη απέχει μόλις δυόμισι ώρες από την Αθήνα και μία από τη 

Χαλκίδα. Ικανοποιητική ακτοπλοϊκή σύνδεση με Β. Σποράδες μόνο τους θερινούς 

μήνες.

Παροχή Υπηρεσιών: τράπεζες (Αγροτική, Εμπορική, Εθνική) με ΑΤΜ, ξενοδοχεία, 

υπηρεσίες ενοικιαζόμενων δωματίων, αστυνομικό τμήμα, λαογραφικό μουσείο, 

πολιτιστική βιβλιοθήκη, υποκαταστήματα ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΟΥ, μίνι μάρκετ, εμπορικά 

καταστήματα (παιχνιδιών, βιβλιοπωλεία, ψιλικών, κρεοπωλεία, φούρνοι, 

κοσμηματοπωλεία, καταστήματα ενδυμάτων, οπωροπωλεία, είδη οικιακής χρήσεως, 

κ.ά.).

Αξιοθέατα: οικία Γ. Παπανικολάου, παλαιά αρχοντικά, ναοί και μοναστήρια που 

φυλάσσουν πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα, βυζαντινά κάστρα, πηγή 

Χωνευτικού.

Φαγητό: εστιατόρια, ουζερί, ταβέρνες, ψητοπωλεία, κ.ά.

Ψυχαγωγία: καφετέριες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, club, κ.ά.

Τοπικά γεγονότα: εκδηλώσεις για των εορτασμό θρησκευτικών εορτών, παραδοσιακά 

έθιμα.

Σημαντικά γεγονότα, διεξαγωγή τμήματος του πανελλήνιου πρωταθλήματος αγώνων 

αυτοκινήτου την Άνοιξη.

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, σύκα, κρασί, μπακλαβάς, κουκουλάρικα κάντρα, κ.ά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΧΑΡΤΕΣ

Χάρτης Π 1 Η Κύμη στην Ελλάδα

Πηγή: Δήμος Κύμης, 2006
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Χάρτης Π 2 Κατευθύνσεις ανάπτυξης

Πηγή: ΠΓΊΧΣΑΑ. ιδία επεξεργασία

Αβατης AU-. ΛικγραμμΛτκη Λχηχονκη) 
της θέσης της Π·ρκρ«ρκ«ς 

στον Ελλαδιχό Χώρο

Αξον»; Ανάπτυξης «ησν Ελληνοώ Χώρο 
(σιάρχονβς, τάσβις mi χροο*τα*<)

Ολίβάη(^»*νς» y«6lwyafnwn

Awgfiwwc ___ ,«.Μ,

Ο Πόλίίς &«#χχ<«ίίΓ»οβολί*ς
□ ΓΙΟβς α*τηο0ολί*ς
Θ Π6><*< w κκονο^οΛί»ς

ρ ·**«*>
! | IfcfW—

Ο NofttppSMi ·«!((

φ ®*Ρ*Ο<Α*ρ0ΐλ*·<

ΥΠΕ ΧΟΔΕ
ΜΕΥ6ΥΜΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ!

ΠΠΧΣΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Χάρτης Π 3 Δήμος Κύμης: Αποτύπωση του μοντέλου ισόρροπης πολυκεντρικης ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΧ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια που καταρτίστηκαν για το Δήμο Κύμης βασίζονται στο πρότυπο 

των ερωτηματολογίων: QUESTIONAIRE SHAPING THE VISION, OF THE 

IDENTITY AND THE IMAGE OF CITIES που καταρτίστηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος CultMark για το Δήμο Νέας Ιωνίας του Νομού Μαγνησίας.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α: 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρακαλούμε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις

1.1 Ποιο είναι το φύλο σας;
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Αντρας

• Γυναίκα

1.2 Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• 15-24

• 25-34

• 35-44

• 45-54

• 55-64

• >64

1.3 Ποιο είναι το επάγγελμά σας;

1



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.1 Παρακαλοόμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 κατά πόσο οι παρακάτω παράγοντες 
αποτελούν πλεονέκτημα για το Δήμο Κύμης
(κλίμακα: 1= δεν αποτελεί πλεονέκτημα, 7= αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Στην κλίμακα 1-7 κυκλώσετε 
τον κατάλληλο αριθμό

• Φυσική ομορφιά 1 2 3 4 5 6 7

• Αξιοθέατα 1 2 3 4 5 6 7

• Υποδομές (δρόμοι, λιμάνι, κ.ά.) 1 2 3 4 5 6 7

• Γειτνίαση με ισχυρούς πόλους ανάπτυξης
(Χαλκίδα, Αθήνα κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

2.2 Ποιος από τους παρακάτω τομείς, αν ενδυναμωθεί στο Δήμο Κύμης, πιστεύετε ότι θα 
συμβάλει περισσότερο στην ανάπτυξή της περιοχής:
(Παρακαλοόμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Γεωργία

• Μικρές παραδοσιακές μονάδες επεξεργασίας η/και μεταποίησης προϊόντων

• Τουρισμός

• Υπηρεσίες

• Αλλο. Παρακαλοόμε να σημειώσετε..........................................................................

2.3 Παρακαλοόμε σε μια κλίμακα 1 -7 να ιεραρχήσετε τα ακόλουθα έργα με βάση το βαθμό 
χρησιμότητά τους στο Δήμο
(κλίμακα: 1 = Το πιο χρήσιμο για το Δήμο, 7=το λιγότερο χρήσιμο)

• Έργα οδοποιίας

• Έργα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

• Έργα για την προώθηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ταχεία
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.)

• Έργα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Έργα για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης

• Άλλο. Παρακαλοόμε να σημειώσετε:...........................................................................
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 3: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ποια από τις επόμενες φράσεις αντιπροσωπεύει την ταυτότητα του Δήμου σας;
(Παρακαλούμε σημειώστε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα με αναγνώριση σε εθνικό
επίπεδο

• Μια ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα χωρίς σημαντική φήμη,
αλλά ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας πόλης

• Μια αδύνατη πολιτισμική ταυτότητα, η οποία είναι πολύ πιθανόν ότι θα γίνει
ισχυρότερη

• Μια αδύνατη πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από διάφορα
εμπόδια που την αποτρέπουν από το να γίνει ισχυρότερη, δημιουργώντας, 
κατά συνέπεια, μια μη ελκυστική εικόνα πόλης

• Η ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία όμως συνδυάζεται με μια
ελκυστική εικόνα πόλης

• Η ανυπαρξία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία οδηγεί στη δημιουργία
μιας αδύνατης και μη ιδιαίτερης εικόνας πόλης

• Αλλο. Παρακαλούμε να σημειώστε:........................................................................

ΟΜΑΔΑ 4: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

4.1 Παρακαλοΰμε να περιγράφετε με συντομία την εικόνα που ο Δήμος Κύμης προωθεί 
στο περιβάλλον του

4.2 Πώς θα χαρακτηρίζατε το Δήμο Κύμης;
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στα κατάλληλα κορτάκια)

• Παραδοσιακός προορισμός με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος

• Τουριστικός προορισμός

Προορισμός για μικρής διάρκεια τουρισμό (τουρισμός του Σαββατοκύριακου)

Προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού

• Αλλο. Παρακαλούμε να σημειώσετε:
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 5: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 κατά πόσο οι παρακάτω παράγοντες 
αποτελούν πλεονέκτημα για τον πολιτισμό και τουρισμό του Δήμου Κύμης
(κλίμακα; 1=αδιάφορο, 7=σημαντικό πλεονέκτημα)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Στην κλίμακα 1-7 να 
τον κατάλληλο αριθμό

κυκλώσετε

• Η ύπαρξη σπουδαίων ιστορικών
προσωπικοτήτων που σχετίζονται με το δήμο (Γ. 
Παπανικολάου, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη λαογραφικού μουσείου 1 2 3 4 5 6 7

• Η διοργάνωση πολιτιστικών ή τουριστικών
γεγονότων (εκθέσεις, συναυλίες, παραδοσιακά 
έθιμα, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη καταρτισμένου και ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού στις πολιτιστικές και 
τουριστικές οργανώσεις

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη επιχειρήσεων που εστιάζουν στην
παραγωγή πολιτισμικών και τουριστικών 
προϊόντων (κουκουλάρικα κάδρα, γλυκά 
κουταλιού, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η εκμετάλλευση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των 
πολιτιστικών και τουριστικών επενδύσεων 
(δημοτικά ίντερνετ καφέ, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

ΟΜΑΔΑ 6: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

6.1 Παρακαλούμε ττεριγράψτε με συντομία το όραμα που έχετε για το Δήμο σας

6.2 Πόσο πιθανό είναι το όραμα που περιγράφετε να γίνει πραγματικότητα;
(Παρακαλούμε σημειώστε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Σίγουρο

• Πολύ πιθανό

• Αρκετά πιθανό

• Πιθανό

• Απίθανο

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ
4



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β: 

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Επωνυμία :

• Δραστηριότητα :

• Αριθμός απασχολούμενων ατόμων :

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε τη δυνατότητα του Δήμου Κύμης να ικανοττοιήσα τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις των τουριστών/ επισκεπτών που αφορούν στους παρακάτω 
παράγοντες
(κλίμακα: 1= το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης, 7= το υψηλότερο επίπεδο
ικανοποίησης)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ Στην κλίμακα 1 -7 
τον κατάλληλο αριθμό

κυκλώστε

2.1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

• Υποδομές και εγκαταστάσεις διαμονής 1 2 3 4 5 6 7

• Ικανότητα οργάνωσης και τεχνογνωσία/
Εξειδικευμένο προσωπικό

1 2 3 4 5 6 7

• Υπηρεσίες πληροφοριών 1 2 3 4 5 6 7

• Εγκαταστάσεις για τα παιδιά (παιδότοποι, κ.ά.) 1 2 3 4 5 6 7

2.2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

• Υποδομές και εγκαταστάσεις διαμονής 1 2 3 4 5 6 7

• Ικανότητα οργάνωσης και τεχνογνωσία/
Εξειδικευμένο προσωπικό

1 2 3 4 5 6 7

• Υπηρεσίες πληροφοριών 1 2 3 4 5 6 7

• Εγκαταστάσεις για τα παιδιά (παιδότοποι, κ.ά.) 1 2 3 4 5 6 7

2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Επαρκής πρόσβαση στην περιοχή 1 2 3 4 5 6 7

• Επαρκής μετακίνηση εντός της περιοχής 1 2 3 4 5 6 7

• Επαρκής σύνδεση με τις γύρω περιοχές 1 2 3 4 5 6 7



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

2.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• Ύπαρξη οργανωμένων ταξιδιωτικών 
πρακτορείων

1 2 3 4 5 6 7

• Ύπαρξη οργανωμένων κέντρων 
πληροφόρησης για τουρίστες/ επισκέπτες

1 2 3 4 5 6 7

2.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

• Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε μουσεία 
και άλλα αξιοθέατα

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη σύγχρονων εμπορικών αγορών 1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη οικονομικών υπηρεσιών (τράπεζες, 
ATM, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από 
εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες

1 2 3 4 5 6 7

• Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τοπικούς 
δημόσιους οργανισμούς

1 2 3 4 5 6 7

2.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Το επίπεδο της οργάνωσης και της 
ασφάλειας στις παραλίες (ή σε άλλες 
δραστηριότητες)

1 2 3 4 5 6 7

• Το επίπεδο της δημόσιας ασφάλειας στην 
περιοχή

1 2 3 4 5 6 7

• Το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας 1 2 3 4 5 6 7

2.7 ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

• Η ύπαρξη χώρων πρασίνου, πάρκα κ.α. 1 2 3 4 5 6 7

9 Η καθαριότητα των δημόσιων χώρων 1 2 3 4 5 6 7

9 Η φιλοξενία των κατοίκων 1 2 3 4 5 6 7

2.8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

9 Η ύπαρξη υποδομών για τον ελεύθερο χρόνο 
(πολιτισμός, αθλητισμός, ψυχαγωγία)

1 2 3 4 5 ό 7

• Η ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να 
διοργανώνει «σημαντικά γεγονότα» που 
έλκουν επισκέπτες/ τουρίστες (φεστιβάλ, 
αθλητικά, κ.ά.)

11 Ο 3 4 5 6 7

2



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

• Η ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να
οργανώνει επιχειρηματικά ή επιστημονικά 
γεγονότα (συνέδρια, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 1 2 3 4 5 6 7

ΟΜΑΔΑ 3: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

3.1 Παρακαλούμε να περιγράφετε με συντομία την εικόνα που ο Δήμος Κύμης προοόε; 
στο περιβάλλον του__________________________________________________________________

3.2 Πώς θα χαρακτηρίζατε το Δήμο Κύμης;
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Παραδοσιακός προορισμός με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος

• Τουριστικός προορισμός

• Προορισμός για μικρής διάρκεια τουρισμό (τουρισμός του Σαββατοκύριακου)

• Προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού

• Αλλο. Παρακαλούμε να σημειώσετε:......................................................................
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

4.1 Παρακαλοόμε να αξιολογείσετε σε μια κλίμακα 1-7 το επίπεδο της συνεισφοράς τοο '
πολιτισμικού και τουριστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου
(κλίμακα: 1 = το χαμηλότερο επίπεδο συνεισφοράς. 7=το υψηλότερο επίπεδο συνεισφοράς) !

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ Στην κλίμακα 1-7 να 
τον κατάλληλο αριθμό

κυκλώσετε

• Μείωση της ανεργίας 1 2 3 4 5 6 7

• Αύξηση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (ΑΕΠ)

1 2 3 4 5 6 7

• Αύξηση των ξένων επενδύσεων στην περιοχή 1 2 3 4 5 6 7

• Παραγωγή θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων 
για το Δήμο

1 2 3 4 5 6 7

• Διατήρηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού 
στην περιοχή

1 2 3 4 5 6 7

4.2 Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1-7 κατά πόσο οι τταρακάτ® παράγοντες 
αποτελούν πλεονέκτημα για τον πολιτισμό και τουρισμό του Δήμου Κόμης 
(κλίμακα: 1=αδιάφορο, 7=σημαντικό πλεονέκτημα)
• Η ύπαρξη σπουδαίων ιστορικών 

προσωπικοτήτων που σχετίζονται με το δήμο (Γ. 
Παπανικολάου, κ.ά.)

1 2 3 4 5 δ 7

• Η ύπαρξη αρχαιολογικού μουσείου 1 2 3 4 5 6 7

• Η διοργάνωση πολιτιστικών ή τουριστικών 
γεγονότων (εκθέσεις, συναυλίες, παραδοσιακά 
έθιμα, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη καταρτισμένου και ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού στις πολιτιστικές και 
τουριστικές οργανώσεις

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη επιχειρήσεων που εστιάζουν στην 
παραγωγή πολιτισμικών και τουριστικών 
προϊόντων (κουκουλάρικα κάδρα, γλυκά 
κουταλιού, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η εκμετάλλευση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των 
πολιτιστικών και τουριστικών επενδύσεων 
(δημοτικά ίντερνετ καφέ, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

Δ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 5: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

5.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε το βαθμό εφαρμογής των παρακάτω πολιτικών 
προβολής της Κύμης από τον οργανισμό/ την επιχείρησή σας
{κλίμακα: 1 =ανεφάρμοστο, 7= υψηλός βαθμός εφαρμογής)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

• Συνεργασίες με τουριστικά γραφεία 1 2 3 4 5 6 7

• Συνεργασίες με πολιτιστικούς οργανισμούς ή
μουσεία

12 3 4 5 6 7

• Συνεργασίες με τοπικούς φορείς ή επιχειρήσεις 1 2 3 4 5 6 7

• Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα της
ΕΕ

1 2 3 4 5 6 7

• Συγκέντρωση από κοινού με τους φορείς/
επιχειρήσεις, πληροφοριακού και διαφημιστικού 
υλικού για την περιοχή

1 2 3 4 5 6 7

• Συμμετοχή σε κοινό ιστότοπο (website) με τους
φορείς/ επιχειρήσεις της περιοχής

1 2 3 4 5 6 7

• Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό 12 3 4 5 6 7

• Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα 1 2 3 4 5 6 7

5.2 Πιστεύετε όπ η προβολή της πολιτισμικής και τουριστικής ταυτότητας των πόλεων 
σονιστά:
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• ένα σχέδιο που απαιτεί εξειδίκευση και ειδικευμένους υπαλλήλους σε αυτόν
τον τομέα

• ένα σχέδιο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός
γενικού αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης

5.3 Πιστεύετε ότι μια αποτελεσματική διαχείριση της πολτησρκής κεκ τσυρισπχής 
κληρονομιάς των πόλων βασίζεται:
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)___________________________

• στην ικανότητα και την τεχνογνωσία τον ειδικευμένων εκτελεστικόν ομάδων

• στην ικανότητα της τοπικής αρχής να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτιστική
πολιτική

• στην ικανότητα και τον δύο πλευρών να συνεργαστούν
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

6.1 Παρακαλοϋμε περιγράψτε με συντομία το όραμα που έχετε για το Δήμο σας

6.2 Πόσο πιθανό είναι το όραμα που περιγράφετε να γίνει πραγματικότητα;
(Παρακαλοϋμε σημειώστε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Σίγουρο

• Πολύ πιθανό

• Αρκετά πιθανό

• Πιθανό

• Απίθανο

6.3 Παρακαλοϋμε να αξιολογήσετε σε μια κλίμακα 1 -7 το επίπεδο της συνεισφοράς των 
παρακάτω παραγόντων στην ικανοποίηση του οράματος για το Δήμο σας
(κλίμακα: 1=η μικρότερη συνεισφορά, 7=η μεγαλύτερη συνεισφορά)

• Η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος
ανάπτυξης για το σκοπό αυτό

1 2 3 4 5 6 7

• Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της τοπικής
αρχής και των πανεπιστημίων ή ερευνητικών 
κέντρων

1 2 3 4 5 6 7

• Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της τοπικής
αρχής και των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7

• Η συμμετοχή σε ειδικά Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά
Προγράμματα σε συνεργασία με άλλους δήμους

1 2 3 4 5 6 7

• Η εφαρμογή καινοτόμων προωθητικών πολιτικών
για το Δήμο από την τοπική δημοτική αρχή

12 3 4 5 6 7

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ: 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρακαλοϋμε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις

1.1 Ποιο είναι το φόλο σας;
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• Αντρας

• Γυναίκα

1.2 Σε ποια ηλιιαακή ομάδα ανήκετε;
(Παρακαλούμε να σημειώσετε X στο κατάλληλο κουτάκι)

• 15-24

• 25-34

• 35-44

• 45-54

• 55-64

• >64

1.3 Ποιο είναι το επάγγελμά σας;



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Παρακαλοόμε να σημειώσετε X στα κατάλληλα κουτάκια των παρακάτω ερωτήσεων

2.1 Έχετε ξανάρθα στο Δήμο Κόμης;

• Ναι

• Όχι

2.2 Αν «Ναι» πόσες φορές;

• Μία φορά

• Δύο φορές

• Περισσότερες από δύο φορές

2.3 Αν </Οχι» γιατί;

• Δεν είχα την ευκαιρία

• Είναι μακριά

• Προτιμώ κυρίους άλλους προορισμούς. Παρακαλούμε να αναφέρετε δύο:
..............................................................και................................................................

• Είναι ακριβός προορισμός

• Αλλο .........................................................................................................................

2.4 Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας στο Δήμο;

• Διακοπές

• Επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς

• Ένα σημαντικό γεγονός Παρακαλούμε να αναφέρετε:.........................................

• Αλλο ............................................................................................................................

2.5 Έχετε έρθει στο Δήμο με:

• Οργανωμένο γκρουπ

• Φίλους

• Την οικογένειά μου

• Μόνος/η μου

• Αλλο. Παρακαλούμε να σημειώσετε:.......................................................................
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε τη δυνατότητα του Δήμου Κύμης να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις τον τουριστών/ επισκεπτών που αφορούν τους παρακάτω παράγοντες
(κλίμακα: 1= το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης, 7=το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης)

3.1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Στην κλίμακα 1-7 να 
τον κατάλληλο αριθμό

κυκλώστε

• Υποδομές και εγκαταστάσεις διαμονής 1 2 3 4 5 6 7

• Ικανότητα οργάνωσης και τεχνογνωσία/
Εξειδικευμένο προσωπικό

1 2 3 4 5 6 7

• Υπηρεσίες πληροφοριών 1 2 3 4 5 6 7

• Εγκαταστάσεις για τα παιδιά (παιδότοποι, κ.ά.) 1 2 3 4 5 6 7

3.2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

• Υποδομές και εγκαταστάσεις διαμονής 1 2 3 4 5 6 7

• Ικανότητα οργάνωσης και τεχνογνωσία/
Εξειδικευμένο προσωπικό

1 2 3 4 5 6 7

• Υπηρεσίες πληροφοριών 1 2 3 4 5 6 7

• Εγκαταστάσεις για τα παιδιά (παιδότοποι, κ.ά.) 1 2 3 4 5 6 7

3.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Επαρκής πρόσβαση στην περιοχή 1 2 3 4 5 6 7

• Επαρκής μετακίνηση εντός της περιοχής 1 2 3 4 5 6 7

• Επαρκής σύνδεση με τις γύρω περιοχές 1 2 3 4 5 6 7

3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• Ύπαρξη οργανωμένων ταξιδιωτικών πρακτορείων 1 2 3 4 5 6 7

• Ύπαρξη οργανωμένων κέντρων πληροφόρησης
για τουρίστες/ επισκέπτες

1 2 3 4 5 6 7
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

• Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε μουσεία και
άλλα αξιοθέατα

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη σύγχρονων εμπορικών αγορών 1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη οικονομικών υπηρεσιών (τράπεζες,
ATM, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από
εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες

1 2 3 4 5 6 7

• Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τοπικούς
δημόσιους οργανισμούς

1 2 3 4 5 6 7

3.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Το επίπεδο της οργάνωσης και της ασφάλειας
στις παραλίες (ή σε άλλες δραστηριότητες)

1 2 3 4 5 6 7

• Το επίπεδο της δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή 1 2 3 4 5 6 7

• Το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας 1 2 3 4 5 6 7

3.7 ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

• Η ύπαρξη χώρων πρασίνου, πάρκα κ.α. 1 2 3 4 5 6 7

• Η ικανότητα του Δήμου να έχει καθαρούς τους
δημόσιους χώρους

1 2 3 4 5 6 7

• Η φιλοξενία των κατοίκων 1 2 3 4 5 6 7

3.8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

• Η ύπαρξη υποδομών για τον ελεύθερο χρόνο
(πολιτισμός, αθλητισμός, ψυχαγωγία)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να
διοργανώνει «σημαντικά γεγονότα» που έλκουν 
επισκέπτες/ τουρίστες (φεστιβάλ, αθλητικά, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ικανότητα του Δήμου να φιλοξενεί και να
οργανώνει επιχειρηματικά ή επιστημονικά 
γεγονότα (συνέδρια, κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 1 2 3 4 5 6 7
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΠΟ ΔΗΜΟ

4.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε σε μια κλίμακα 1-7 τα κριτήρια ττοο λαμβάνετε υπόψιν 
ττροκειμένοο να εττισκεφτείτε ένα συγκεκριμένο γεγονός (πολιτιστικό, αθλητικό, κτλ) που 
διοργανώνεται στο Δήμο Κύμης
(κλίμακα: 1=6ε με ενδιαφέρει καθόλου, 7=με ενδιαφέρει πολύ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Στην κλίμακα 1-7 να κυκλώσετε 
τον κατάλληλο αριθμό

• Η φήμη του 1 2 3 4 5 6 7

• Η μοναδικότητα του 1 2 3 4 5 6 7

• Η διαφήμισή του 1 2 3 4 5 6 7

• Το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το γεγονός 1 2 3 4 5 6 7

• Η οικογένειά/ οι φίλοι μου, μου συνέστησαν να το
επισκεφτώ

1 2 3 4 5 6 7

4.2 Έχετε παρευρεθεΐ /συμμετάσχει σε κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα? (Παρακαλούμε 
να σημειώσετε X στα κατάλληλα κουτάκια)

• Πανηγύρι Δεκαπενταύγουστου στον Οξύλιθο (στιφάδο)

• Ανάβαση Κύμης

• Γιορτή κερασιού στο Μετόχι

• Αλλο. Παρακαλούμε να αναφέρετε:.......................................................................

4.3 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε σε μια κλίμακα 1-7 τα 
σημειώσατε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια
(κλίμακα: 1=πολύκαλό, 7=εξαιρετικό)

γεγονότα (εκδηλώσεις) που

4.3.1 Πανηγύρι Δεκαπενταύγουστου στον Οξύλιθο (στιφάδο)

• Η οργάνωσή του 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα του προγράμματος 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης
(τεχνικών, πληροφορίες κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η διαφήμισή του 1 2 3 4 5 6 7

• Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής του 1 2 3 4 5 6 7

• Η προτίμησή του από σημαντικές
προσωπικότητες

1 2 3 4 5 6 7

• Η υποστήριξη από την τοπική αρχή 1 2 3 4 5 6 7
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

4.3.2 Ανάβαση Κύμης

• Η οργάνωσή της 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα του προγράμματος 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα τον υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών,
πληροφορίες κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η διαφήμισή της 1 2 3 4 5 6 7

• Η δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος 1 2 3 4 5 6 7

• Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής της 1 2 3 4 5 6 7

• Η προτίμησή της από σημαντικές προσωπικότητες 1 2 3 4 5 6 7

• Η υποστήριξη από την τοπική αρχή 1 2 3 4 5 6 7

4.3.3 Γιορτή κερασιού στο Μετόχι

• Η οργάνωσή της 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα του προγράμματος 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών,
πληροφορίες κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η διαφήμισή της 1 2 3 4 5 6 7

• Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής της 1 2 3 4 5 6 7

• Η προτίμησή της από σημαντικές προσωπικότητες 1 2 3 4 5 6 7

• Η υποστήριξη από την τοπική αρχή 1 2 3 4 5 6 7

• Η οργάνωσή της 1 2 3 4 5 6 7

4.3.4 Άλλο (Παρακαλούμε να σημειώσετε):.........................................................................................

• Η οργάνωσή του 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα του προγράμματος 1 2 3 4 5 6 7

• Η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικών,
πληροφορίες κ.ά.)

1 2 3 4 5 6 7

• Η διαφήμισή του 1 2 3 4 5 6 7

• Η δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος 1 2 3 4 5 6 7

• Η ασφάλεια κατά την περίοδο διεξαγωγής του 1 2 3 4 5 6 7

• Η προτίμησή του από σημαντικές προσωπικότητες 1 2 3 4 5 6 7
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 5: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

5.1 Είστε ευχαριστημένοι από την επίσκεψή σας στην Κύμη; (Παρακαλούμε να σημειώσετε 
X στο κατάλληλο κουτάκι)
• Ναι

• Όχι_________________
5.2 Παρακαλούμε να αναφέρετε συνοπτικά τι σας ευχαριστεί και τι σας δυσαρεστεί 
περισσότερο στην Κύμη

• Με ευχαριστεί:

• Με δυσαρεστεί:

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Παρακαλούμε να εκτιμήσετε σε μια κλίμακα 1 -7 το βαθμό συμβολής των παρακάτω 
πηγών στην πληροφόρηση για έναν προορισμό που επιθυμείτε να επισκεφθείτε
(κλίμακα: 1=ασήμαντη, 7=π σημαντικότερη)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Στην κλίμακα 1 - 7 να κυκλώσετε 
τον κατάλληλο αριθμό

• Ταξιδιωτικά γραφεία του τόπου σας 12 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συλλέγετε από το διαδίκτυο
(internet) από την επίσημη ιστοσελίδα του τόπου 
που θέλετε να επισκεφτείτε

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από δημόσιους
οργανισμούς τουρισμού του τόπου σας

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας (βίντεο, ντοκιμαντέρ ή φιλμ 
διακοπών)

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συλλέγετε απευθείας από
δημόσιους οργανισμούς τουρισμού του 
προορισμού σας

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από τουριστικά
περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συγκεντρώνετε απευθείας από
ξενοδοχεία του προορισμού σας

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από γνωστούς
σας που έχουν επισκεφτεί την πόλη

1 2 3 4 5 6 7

• Πληροφορίες που συγκεντρώνετε από φίλους ή
συγγενείς, κατοίκους του προορισμού

1 2 3 4 5 6 7

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ
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