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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ηνικά 150 – 200 λέξεις)

Στο παρόν κείμενο, επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης επιχειρηματικότητας και τουρισμού με 

άξονα αναφοράς τις μικρές και τις πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης μέσα από μια ανθρωπολογική προσέγγιση. Το κύριο σημείο 

που αναδεικνύεται αφορά στη διαχείριση των εντάσεων και των διαφορών που εντοπίζονται 

στο πεδίο των οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των επιχειρηματιών, ιδιαίτερα μάλιστα 

όταν η σύγκρουση αυτή μετακυλύεται στο πεδίο διεκδίκησης κοινωνικών συμφερόντων. Η 

υιοθέτηση νέων στρατηγικών, από την πλευρά των επιχειρηματιών, αποσκοπεί σ’ ένα πρώτο 

επίπεδο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους και στο επόμενο στάδιο να 

καθορίσει το χαρακτήρα του μετασχηματισμού της κοινότητας, χωρίς όμως να αμφισβητηθεί 

η συνοχή της τελευταίας.

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Μικρές επιχειρήσεις, Τουρισμός

ABSTRACT 

The present paper attempts to investigate the relationship between entrepreneurship 

and tourism with reference to the small and micro tourism enterprises operating in the 

community of Limenas Hersonissou in Crete through an anthropological approach. The most 

important point being highlighted is the management of the tensions and the differences 

found in the field of financial interests amongst entrepreneurs, especially when this conflict 

arises in the field of claiming social interests. The adoption of new strategies on the part 

of entrepreneurs aims at the first level to ensure the viability of their businesses and at 

the next stage to determine the nature of the transformation of the community, without 

questioning the community’s coherence.

Key words: Development, Εntrepreneurship, Small enterprises, Tourism
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναμφισβήτητα, η συμβολή του τουριστι-

κού κλάδου στην ελληνική κοινωνία και οικονο-

μία είναι καθοριστική. Σύμφωνα με πρόσφατη 

μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελλη-

νικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ο 

τουρισμός αποτελεί τα τελευταία χρόνια για την 

ελληνική οικονομία το ανάχωμα στην ύφεση και 

την «ατμομηχανή» για την μείωση της ανεργί-

ας. Είναι από τους τομείς που παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και, λόγω 

της σημασίας του, μπορεί να αποτελέσει βασικό 

μοχλό για την επάνοδο της χώρας στη βιώσι-

μη ανάπτυξη1. Επίσης λόγω της μεγάλης δια-

σποράς των τουριστικών προορισμών ανά την 

Ελλάδα, ο τουρισμός ασκεί καταλυτικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του εισοδήματος σε πολλές 

Περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, το 2018, 

ο τουρισμός παρουσίασε αύξηση εσόδων από 

το εξωτερικό κατά 11,3% (ή κατά 1.842 εκα-

τομμύριων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων μετάβασης και των εισπράξεων από 

κρουαζιέρες. Παρουσίασε σημαντική επενδυτι-

κή δραστηριότητα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ 

των οποίων τα 1,9 δισεκατομμύρια σε εγχώρια 

1  Η ανάπτυξη, έννοια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και ασαφής, αποτέλεσε την κυρίαρχη ιδεολογία του μεταπολεμικού 
κόσμου. Πολύ συνοπτικά, επειδή η ενασχόληση με τον όρο ξεφεύγει από τα όρια και το σκοπό του παρόντος κειμένου, η 
έννοια της ανάπτυξης (τέλη δεκαετίας του 1940) συνδέθηκε στενά με την οικονομική πρόοδο όπου το κυρίαρχο μέτρο σύγκρι-
σης ήταν η συσσώρευση υλικού πλούτου. Στην ιστορική της διαδρομή ταυτίστηκε με τις έννοιες της προόδου και της εξέλιξης 
(Φραγκιαδουλάκης, 2014: 96-99) αλλά και αντικαταστάθηκε, ως επιστημονικός λόγος (discourse), από την έννοια της πα-
γκοσμιοποίησης (Eyben, 2000). Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ορισμό της, στη δυτική κυρίως σκέψη, υπερίσχυσε η αντίληψη 
ότι η ανάπτυξη συνδέεται με κάτι θετικό και επιθυμητό. Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη διαδικασία μέσω της οποίας 
μια κοινωνία μεταβαίνει από μια κατάσταση σε μια άλλη, για να περιγράψει τη δυναμική που προκύπτει από τις διαδικασίες 
ενός εθνικού οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού. Με αυτούς τους όσους θεωρήθηκε ότι είναι συνώνυμη (λιγότερο ή 
περισσότερο) με την προγραμματισμένη κοινωνική και οικονομική αλλαγή (Burns, Novelli, 2008: xvi - xvii). Άλλοι μελετητές 
θεωρούν ότι η ανάπτυξη μπορεί να υποδηλώνει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου∙ πολύ συχνά αναφέρεται στις διαδικασίες 
διαμόρφωσης της εμπορευματοποίησης, του εκσυγχρονισμού και της παγκοσμιοποίησης και, τέλος μπορεί να νομιμοποιεί τη 
στρατηγική των κρατών αποτελώντας, μέσα στην ασάφειά της, ένα πρόσφορο πεδίο συζητήσεων από τους πολίτες για τα 
δικαιώματά τους αλλά και για τα όρια του κρατικού ελέγχου (Edelman, Haugerud, 2005). Στην καθημερινή γλώσσα η έννοια 
της ανάπτυξης έχει καταλήξει να ταυτίζεται με τη δημιουργία νέου πλούτου σε μια ορισμένη περιοχή κατά τη διάρκεια μιας 
ορισμένης χρονικής περιόδου. Πρόκειται για ένα μέγεθος που συνήθως προσδιορίζεται ποσοτικά με τη μέτρηση του ΑΕΠ ή 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος και που αντιστοιχεί στην έννοια της μεγέθυνσης (Μελισσουργός, 2008: 17-18). Τέλος, η ανά-
πτυξη θεωρείται ότι είναι ποιοτικός μετασχηματισμός και όχι μόνο ποσοτική μεταβολή της παραγωγής και της κατανάλωσης. 
Με αυτή την έννοια διαφέρει από την μεγέθυνση (growth) και την εξέλιξη (progress). Προκύπτει από κοινωνικές διαδικασίες 
και πολιτικές επιλογές∙ από τις κοινωνικές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού σχηματισμού, από 
την ανθρώπινη ευρηματικότητα και επιχειρηματικότητα και όχι μόνο από την ύπαρξη πρώτων υλών, επικοινωνιών και άλλων 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τη γεωγραφία και το υπέδαφος της περιοχής (Λεοντίδου, 1989).

προστιθέμενη αξία, ενώ η αύξηση της συνει-

σφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 

19.039 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 21.562 

εκατομμύρια ευρώ το 2018. Ο τουρισμός συνέ-

βαλε άμεσα στη δημιουργία του 11,7% του ΑΕΠ 

της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή 

του εκτιμάται από 25,7%-30,9%. Επιπλέον από 

κάθε ένα ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, 

δημιουργείται επιπλέον 1,2-1,65 ευρώ πρόσθε-

της οικονομικής δραστηριότητας. Το αποτέλε-

σμα, λοιπόν, που προκύπτει είναι πως για κάθε 

ένα ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώ-

ρας αυξάνεται κατά 2,2-2,65 ευρώ. Επισημαί-

νεται ακόμη ότι η οικονομία τριών νησιωτικών 

Περιφερειών εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από τον 

τουρισμό, αφού η συνεισφορά του κλάδου στο 

Περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται σε 47,2% στην 

Κρήτη, 71,2% στα Ιόνια Νησιά και 97,1% στο 

Νότιο Αιγαίο. Οι Περιφέρειες αυτές έχουν από 

τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, 

τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός 

οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται, συμβάλει 

άμεσα στην αιχμή (Q3) στο 16,7% της απασχό-

λησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 

36,7%-44,2%, ενώ αποτέλεσε και αποτελεί βα-

σικό μοχλό μείωσης της ανεργίας. Αναφορικά 
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με το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών, ο τουρι-

σμός κάλυψε με βάση τις ταξιδιωτικές εισπρά-

ξεις το 72% του προαναφερόμενου ελλείμμα-

τος. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 73% 

των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των 

άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρου-

μένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων 

και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις 

συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερο-

μεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον 

εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των τα-

ξιδιωτικών εισπράξεων ισούται με το 81% των 

εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων 

προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων (Ζήκκος, 

Κουτσός, 2019).

Στο παρόν κείμενο, επιχειρείται η διερεύ-

νηση της σχέσης επιχειρηματικότητας - τουρι-

σμού με άξονα αναφοράς τις μικρές και τις πολύ 

μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηρι-

οποιούνται στον Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης 

μέσα από μια ανθρωπολογική προσέγγιση Η 

συγκεκριμένη κοινότητα αποτέλεσε το πεδίο 

έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής και τα αποσπάσματα από τις μαρτυρί-

ες των κατοίκων και των επιχειρηματιών, καθώς 

και τα παραδείγματα επιχειρηματικής δραστηρι-

ότητας που παρατίθενται στις επόμενες σελίδες 

του κειμένου αποτελούν τμήμα του εθνογραφι-

κού υλικού που συλλέχθηκε κατά την περίοδο 

της επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη σε διάφο-

ρες χρονικές περιόδους, στο διάστημα 2000-

2010 (Φραγκιαδουλάκης, 2014).

Η εστίαση του ενδιαφέροντος στις συγκε-

κριμένες επιχειρήσεις (mini market, μικρά ξενο-

δοχεία και μικρές μονάδες ενοικιαζόμενων δω-

ματίων - διαμερισμάτων, εστιατόρια, ταβέρνες, 

καφετέριες, εμπορικά καταστήματα έτοιμων εν-

δυμάτων, τοπικών προϊόντων, δώρων και ανα-

μνηστικών αντικειμένων, κ.ά.) προέκυψε κατά 

τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας και είχε ως 

αποτέλεσμα την επαναδιατύπωση των αρχικών 

υποθέσεων εργασίας και - φυσικά - του θεωρη-

τικού υπόβαθρου όλου αυτού του εγχειρήμα-

τος. Η άμεση επαφή και συναλλαγή επιχειρημα-

τιών - επισκεπτών, η ευρηματικότητα, τα σχόλια 

και οι αντιδράσεις των πρώτων σε ενδεχόμενα 

παράπονα των δεύτερων διέφεραν σημαντικά 

από τον «τυποποιημένο» και ιεραρχημένο τρό-

πο επίλυσης τους σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή 

μονάδα και, ταυτόχρονα, αποκάλυπταν το περι-

εχόμενο που ο κάθε επιχειρηματίας προσέδιδε 

στην έννοια της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, 

στην προσέγγιση της μικρής και της πολύ μι-

κρής τουριστικής επιχείρησης οδήγησε και η δι-

απίστωση ότι δε θα μπορούσαν να στοιχειοθε-

τηθούν μια σειρά επιχειρημάτων αναφορικά με 

το μετασχηματισμό που είχε συντελεστεί στην 

κοινότητα μόνο από την αναδρομή στο ιστορικό 

γίγνεσθαι του Λιμένα, πριν και μετά την έλευση 

του τουρισμού. Ο τουρισμός, αναμφισβήτητα, 

αποτέλεσε τον επιταχυντικό παράγοντα, αλλά 

δεν ήταν ο μοναδικός. Η ανάπτυξη της επιχει-

ρηματικότητας, από τα πρώτα κιόλας χρόνια 

της εμφάνισης του τουρισμού στην κοινότητα, 

αποτέλεσε τη διέξοδο σ’ έναν κατά βάση αγρο-

τικό πληθυσμό και ταυτόχρονα συνέβαλε στην 

επιτάχυνση των διαδικασιών μετασχηματισμού 

της από μια αγροτική οικονομία σε μια οικονο-

μία των υπηρεσιών. 

Το κείμενο απαρτίζεται από τρία μέρη. Το 

πρώτο μέρος εστιάζει στη δυσκολία καθορι-

σμού ενός εννοιολογικού αναφορικά με τις έν-

νοιες του «τουρισμού» και της «επιχειρηματι-

κότητας». Στο δεύτερο μέρος, μετά τη σύντομη 

αναφορά στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλά-

δας και της Κρήτης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-

μο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Λιμένα 

και στο μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης που 

υιοθετήθηκε από την τοπική κοινωνία∙ παρουσι-

άζονται παραδείγματα τουριστικών επιχειρήσε-

ων και επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς και οι 

διάφοροι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται 



9

η δικτύωση των επιχειρήσεων αυτών με την 

άκρως ανταγωνιστική κοινωνική πραγματικό-

τητα της κοινότητας. Στο τρίτο μέρος, επιχειρεί-

ται η ερμηνεία του αναπτυξιακού μοντέλου του 

Λιμένα και, ταυτόχρονα, αναδεικνύονται πεδία 

έρευνας στα οποία η ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με 

τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους και άλ-

λους τουριστικούς φορείς, θα μπορούσε να δι-

αδραματίσει σημαίνοντα ρόλο αναφορικά με τη 

διατύπωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, 

με άξονα αναφοράς τις πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. 

Τέλος, κλείνοντας την εισαγωγή, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις, τις κριτι-

κές υποδείξεις και τα σχόλια τους, ως προς το 

περιεχόμενο του παρόντος κειμένου, το Γιώρ-

γο Νικολακάκη, τη Δέσποινα Νάζου, την Άντα 

Χατζηγεωργίου∙ τους συναδέλφους Δέσποινα 

Βαλάση, Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, Δημήτρη Για-

κούλα και την Ειρήνη Σαμωνάκη για την φιλο-

λογική επιμέλεια του κειμένου.



10

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών που 

έχουν γίνει για τον τουρισμό, πιστοποίησαν ότι ο 

τουρισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο 

συναρθρώνεται με πολλές σφαίρες της κοινωνι-

κής ζωής. Η συνθετότητά του αντανακλάται αφε-

νός στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους 

έχει επιχειρηθεί η προσέγγισή του και αφετέρου 

στους διαφορετικούς ορισμούς του οι οποίοι κα-

ταδεικνύουν και την ταυτόχρονη ενασχόληση με 

τον τουρισμό επιστημόνων απ’ όλο το φάσμα 

των κοινωνικών επιστημών (Smith, 1989). Για 

παράδειγμα, ο τουρισμός προσλαμβάνεται ως 

ιερό προσκύνημα ή σταυροφορία προς αναζή-

τηση της αυθεντικότητας, ιερό ταξίδι ή παιχνίδι, 

ένα είδος εθνοτικών σχέσεων, μια μορφή ιμπερια-

λισμού, μια διαδικασία πολιτισμικής επαγωγής, 

ένας τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, 

ένας παράγοντας κοινωνικής μεταβολής. (Μουτά-

φη-Γαλανή, 1995: 28). Πέρα όμως από τους δι-

αφορετικούς ορισμούς, είναι κοινός τόπος ότι ο 

τουρισμός εμπεριέχει το ταξίδι και την προσωρινή 

επίσκεψη σ’ ένα μέρος που βρίσκεται μακριά από 

τον τόπο της μόνιμης κατοικίας, καθώς επίσης και 

το γεγονός ότι αυτή η μετακίνηση είναι εθελοντι-

κή (Przeclawski, 1994). Σύμφωνα με τον προανα-

φερόμενο ορισμό ο τουρισμός εκλαμβάνεται ως 

παράγοντας μιας ευρείας διαδικασίας κινητικότη-

τας στο χώρο από ένα άτομο ή μια ομάδα ατό-

μων ή, πιο απλά, ως μια προσωρινή αλλαγή του 

2  Ο Holden (2005), για παράδειγμα, σημειώνει ότι δεν έχουμε ακόμη επαρκείς ερμηνείες για τη σύνδεση του τουρισμού 
με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που του αποδίδονται. Ο Bianchi (2002) δέχεται ότι έχουν υπάρξει πολλές μελέτες που έχουν 
προσπαθήσει να αναδείξουν το ρόλο του τουρισμού ως μέσο για την ανάπτυξη ορισμένων χωρών ή περιοχών αλλά το μειονέκτη-
μά τους έγκειται στο γεγονός ότι κυριαρχούνται από τεχνικά περισσότερο στοιχεία αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του 
τουρισμού στις κοινωνίες υποδοχής και δεν έχουν αποκαλύψει τις πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ των τεχνολογικών αλλαγών 
και των σχέσεων εξουσίας που εξυφαίνονται στους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους συντελείται η τουριστική ανάπτυξη.

τόπου διαμονής. Επιπρόσθετα αρκετές μελέτες 

προσεγγίζουν και αναλύουν τον τουρισμό ως ένα:

 ▶ οικονομικό φαινόμενο που αναπτύσσεται 

σύμφωνα με τους κανόνες της προσφοράς 

και της ζήτησης,

 ▶ ψυχολογικό φαινόμενο εφόσον μια σειρά 

από ανάγκες προηγούνται ενός τουριστικού 

ταξιδιού,

 ▶ κοινωνικό φαινόμενο που αναδεικνύει κοι-

νωνικούς ρόλους και επαφές που αναπτύσ-

σονται ανάμεσα στους τουρίστες, στους ορ-

γανωτές του ταξιδιού, στους ξεναγούς και 

στον ντόπιο πληθυσμό και, τέλος, 

 ▶ πολιτισμικό φαινόμενο επειδή φέρνει σε επα-

φή άτομα διαφορετικών πολιτισμικών μορ-

φωμάτων και μ’ αυτή την έννοια μπορεί να 

θεωρηθεί και ως μια πολιτισμική αναμέτρη-

ση, ένα «πολιτισμικό shock» ή και ως παρά-

γοντας πολιτισμικής αλλαγής (Przeclawski, 

1994∙ Furnham, 1984). 

Ο Smith (1994) θεωρεί τον τουρισμό ως ένα 

«προϊόν» που παράγεται στη συνεχώς επεκτεινό-

μενη «τουριστική βιομηχανία» και καθορίζεται από 

πέντε παράγοντες: τις εγκαταστάσεις (physical 

plant), την παροχή υπηρεσιών, τη φιλοξενία, την 

ελευθερία της επιλογής και τις εμπειρίες των του-

ριστών. 

Υποστηρίζεται ακόμη ότι ο τουρισμός κάτω 

από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να αποτε-

λέσει μοχλό ανάπτυξης για πολλές περιοχές και 

περιφέρειες των αναπτυσσόμενων κυρίως χω-

ρών2. Το γεγονός αυτό αποδίδεται αφενός στην 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Εννοιολογήσεις τουρισμού και επιχειρηματικότητας
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ιδιαίτερη φύση του τουρισμού που ως δραστηρι-

ότητα αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε περιφε-

ρειακό επίπεδο και αφετέρου στη δυναμική που 

διαθέτει να ενεργοποιεί την αναπτυξιακή διαδικα-

σία προκαλώντας θετικές οικονομικές συνέπειες 

στην παραγωγική βάση της τοπικής οικονομίας 

(Λαγός, 1998: 47). 

2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κοινό τόπο αποτελεί το γεγονός ότι οι επι-

χειρούμενες προσεγγίσεις της έννοιας της επι-

χειρηματικότητας συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα οικονομικών, ιστορικών, κοινωνιολογικών, 

ανθρωπολογικών, ψυχολογικών, ακόμη και φιλο-

σοφικών ερμηνειών, με αποτέλεσμα την αδυναμία 

συγκρότησης ενός συγκεκριμένου θεωρητικού 

πλαισίου ερμηνείας του όρου. Όπως ο τουρισμός, 

έτσι και η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολυ-

σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με ένα πολύ-

πλοκο σύνολο συναφών (contiguous) και συχνά 

επικαλυπτόμενων παραγόντων που επιδρούν στο 

περιβάλλον μιας επιχείρησης όπως, για παράδειγ-

μα, η καινοτομία, η τεχνολογική εξέλιξη, η ανάπτυ-

ξη νέων προϊόντων κ.λπ. 

Η συνθετότητά της αντανακλάται επίσης και 

στους διαφορετικούς ορισμούς της. Η έννοια της 

επιχειρηματικότητα εκλαμβάνεται ως:

 ▶ η ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών 

τάσεων της οικονομίας και των πιθανών ανι-

σορροπιών των αγορών,

 ▶ η ικανότητα αποτελεσματικότερης εργασίας 

σε σχέση με τους ανταγωνιστές,

 ▶ η ανάληψη δράσης για τη δημιουργία, διατή-

ρηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων προσανα-

τολισμένων στο κέρδος,

 ▶ μια διαδικασία που δε στηρίζεται μόνο στον 

έλεγχο των υφιστάμενων πόρων αλλά, πρω-

τίστως, στην ικανότητα αναγνώρισης και εκ-

μετάλλευσης μελλοντικών ευκαιριών,

 ▶ η διαδικασία δημιουργίας νέων οργανισμών 

(Low, MacMillan, 1988) 

 ▶ η ικανότητα ενός ατόμου να συνδυάζει πό-

ρους (υλικούς και άυλους) με σκοπό την επί-

τευξη οφέλους, 

 ▶ κοινωνική διαδικασία η οποία, ως οργανικό 

μέρος της οικονομικής διαδικασίας, βασίζει 

την επιτυχή λειτουργία της στο οικονομικό 

και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υφί-

σταται και στο οποίο οι επιχειρήσεις αντι-

λαμβάνονται ότι μπορούν να επωφεληθούν 

όχι μόνο μέσω του ανταγωνισμού, αλλά και 

μέσω της συνεργασίας (Λαμπριανίδης, 2004: 

118). 

Η ερμηνεία της οικονομικής ανάπτυξης στη 

σκέψη του Schumpeter σχετίζεται με την «ενδο-

γένεια των δυνάμεων της αλλαγής» των οποίων 

κύριος εκφραστής είναι ο επιχειρηματίας και οι 

δράσεις που εκείνος αναπτύσσει (επιχειρηματικό-

τητα), προκειμένου να εισαχθούν στην κοινωνία 

εκείνες οι καινοτομίες που θα μεταβάλλουν ριζικά 

τα στοιχεία της οικονομίας, πάνω στα οποία είχε 

επικρατήσει η προηγούμενη θέση ισορροπίας (Ιω-

αννίδης, 2001: 28). Πρωταρχικό ρόλο σε αυτήν τη 

διαδικασία αποδίδει ο Schumpeter στις ατομικές 

ικανότητες του κάθε επιχειρηματία καθώς είναι 

εκείνες που τον καθιστούν ως έναν εν δυνάμει φο-

ρέα κοινωνικής αλλαγής. Αν και το ερώτημα που 

ο Schumpeter επιχειρεί να απαντήσει συνδέεται 

με την επιβίωση του καπιταλιστικού συστήματος 

και τη σημασία που έχει η έννοια της επιχειρηματι-

κότητας στην αστική κοινωνία, η επικέντρωσή του 

στους επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

διότι αναδεικνύει την ικανότητά τους «να αναθε-

ωρούν ή και να προκαλούν επανάσταση στη δια-

δικασία της παραγωγής με την εκμετάλλευση μιας 

επινόησης, ή, γενικότερα, μιας τεχνικής δυνατότη-

τας για την παραγωγή ενός νέου αγαθού ή ενός 

παλαιότερου αλλά με νέες μεθόδους παραγω-

γής…» (Schumpeter, 1972 [1943]: 185). 

Για την ερμηνεία της έννοιας της επιχειρημα-

τικότητας αναπτύχθηκαν θεωρητικές προσεγγί-

σεις που επιχείρησαν να εξηγήσουν τους λόγους 
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για τους οποίους ορισμένα άτομα ιδρύουν επιχει-

ρήσεις και άλλα όχι. Η πρώτη θεωρία, αυτή της 

προσωπικότητας, εστιάζει στα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του ατόμου (ανάγκη επί-

τευξης στόχων, προσωπικές αξίες, ικανότητα για 

αυτοέλεγχο κ.λπ.) και, με βάση αυτά τα χαρακτη-

ριστικά, επιχειρεί να ερμηνεύσει τις διαφορές των 

επιχειρηματιών από τους άλλους ανθρώπους. Η 

θεωρία της συμπεριφοράς εστιάζει στις ιδιότητες 

και στις ικανότητες του ατόμου και στην εν γένει 

συμπεριφορά του που το οδηγούν στην ανάλη-

ψη επιχειρηματικής δράσης. Η τρίτη προσέγγιση 

είναι η οικονομική. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτήν, το περιβάλλον λειτουργεί ως καταλύτης, 

παρέχοντας στο άτομο τα κατάλληλα ερεθίσμα-

τα, προκειμένου το τελευταίο να ανακαλύψει και 

να αξιοποιήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κατά 

την τέταρτη, τη γνωστική προσέγγιση, σημαντι-

κό ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος με τον οποίο τα 

άτομα αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και 

το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

απόφασης για την ανάληψη ή μη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Τα συμπεράσματα των κοινωνι-

ολογικών προσεγγίσεων για την επιχειρηματικό-

τητα συνοψίζονται στη θέση ότι η επαγγελματική 

ενασχόληση είναι μια σημαντική επιλογή στη ζωή 

των ατόμων, τα οποία οδηγούνται στην ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης ανταποκρινόμενα στα 

ερεθίσματα που λαμβάνουν από το κοινωνικό 

τους περιβάλλον και το οποίο ή βοηθά ή αποτρέ-

πει την επιχειρηματικότητα (Βασιλειάδης, 2009: 

44-54). Εν κατακλείδι, η απουσία ενιαίου ορισμού 

για την επιχειρηματικότητα έχει οδηγήσει στην υι-

οθέτηση τριων εκδοχών προσδιορισμού της: α) 

αυστριακή εκδοχή, β) γερμανική και γ) της σχολής 

του Σικάγου (νεοκλασική προσέγγιση). 

Η σχολή του Σικάγου υποστηρίζει πως ο 

επιχειρηματίας λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις 

σ’ ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και κινδύνου, 

μέσω του συνδυασμού και της αποδοτικής εκμε-

τάλλευσης των παραγωγικών συντελεστών. Κατά 

τη γερμανική εκδοχή, ο επιχειρηματίας επιφέρει 

αλλαγές και τροποποιεί συνεχώς την οικονομική 

ισορροπία. Για τους αυστριακούς οικονομολό-

γους, η ικανότητα του επιχειρηματία να αντιλαμ-

βάνεται το κέρδος αποτελεί κομβικό σημείο στην 

άσκηση της επιχειρηματικότητας (Καραλή, 2107: 

15-19). Σύμφωνα με τον Ιωαννίδη (2001: 37-45), 

η αυστριακή οικονομική σχολή έχει συμβάλει στη 

διαμόρφωση μιας εναλλακτικής θεωρίας περί 

επιχειρηματικότητας, τα χαρακτηριστικά της οποί-

ας καθορίζονται από την αντίληψη ότι: α) η επιχει-

ρηματικότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή «ως μια 

όψη της καθολικής κατηγορίας της ανθρώπινης 

δράσης» και β) η επιχειρηματικότητα αποκτά την 

πλήρη σημασία της όχι στο πλαίσιο της δράσης 

ενός μεμονωμένου ατόμου, αλλά σε εκείνο της 

αγοράς. Διαμέσου των μηχανισμών λειτουργίας 

της αγοράς τα άτομα δοκιμάζονται συνεχώς στο 

πεδίο των εναλλακτικών στόχων - μέσων, στα 

οποία στοχάζεται το δρών υποκείμενο και τα οποία 

αναδιαμορφώνονται διαρκώς από τις πράξεις 

των άλλων δρώντων υποκειμένων. Βασική προ-

ϋπόθεση άσκησης της επιχειρηματικότητας, για 

τους θεωρητικούς της αυστριακής σχολής, είναι 

η έννοια της εγρήγορσης. Το να ενεργεί κάποιος 

επιχειρηματικά σημαίνει ότι βρίσκεται συνεχώς σε 

μια κατάσταση εγρήγορσης για την ανακάλυψη 

ευκαιριών που μέχρι τότε δεν είχε φανταστεί. 

Τις επιρροές, τέλος, που ασκεί το πολιτισμικό 

περιβάλλον στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

αναδεικνύουν οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 

της έννοιας της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα 

με αυτές, οι επικρατούσες πολιτισμικές συνθήκες 

οδηγούν τα άτομα σε συγκεκριμένες επιχειρημα-

τικές συμπεριφορές προς αναζήτηση νέων ευκαι-

ριών (Simpeh, 2011: 4)∙ κατά άλλους, το ζήτημα 

της επιρροής που ασκεί ο πολιτισμός (πρότυπα, 

παραδοσιακές αξίες, σύμβολα, συμπεριφορές, 

κ.λπ.) στις επιχειρηματικές πρακτικές, στις δράσεις 

και στις αποφάσεις των ατόμων για τη δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων, δεν έχει απαντηθεί ακόμη με 

πειστικότητα (Lalonde, 2010: 67-69). 
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Η μελέτη της επιχειρηματικότητας αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια 

της γενικότερης έρευνας που διεξάγεται στον 

τουρισμό. Τα πεδία στα οποία εστιάζεται το εν-

διαφέρον των μελετητών αφορούν στο ρόλο 

των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων (νε-

οσύστατων και μη) τόσο προς την κατεύθυνση 

της καινοτομίας όσο και προς την κατεύθυνση 

της μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας του 

τουριστικού τομέα (Solvoll, et al., 2015). Η επι-

χειρηματικότητα στον τουρισμό καθορίζεται από 

την ίδια τη φύση του τουρισμού ο οποίος ως οι-

κονομικό και κοινωνικό φαινόμενο εκτείνεται σε 

διαφορετικούς κλάδους, οικονομικούς παράγο-

ντες και κοινωνικούς τομείς. Ως εκ τούτου, η διε-

πιστημονική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας 

για την κατανόηση της σχέσης τουρισμού - επιχει-

ρηματικότητας, κυρίως λόγω των διασυνδέσεων 

μεταξύ των δύο αυτών τομέων (Ateljevic, Page, 

2009). 

Αντίστοιχα, από τη σκοπιά της επιχειρηματι-

κότητας, ο τουρισμός προσφέρει ένα συγκεκριμέ-

νο πλαίσιο που θεωρείται ότι είναι διαφορετικό 

από τους άλλους τομείς, κυρίως το βιομηχανικό, 

αναφορικά με την ταυτοποίηση των επιχειρημα-

τικών ευκαιριών και τη διαδικασία μετατροπής 

τους σε ένα αναλώσιμο προϊόν του τουρισμού. Σε 

αυτή τη διαδικασία η επιχειρηματικότητα, εκλαμ-

βάνεται από την πλευρά των ενδιαφερομένων ως 

μια πολύπλοκη αλλά ζωτικής σημασίας συνιστώ-

σα της οικονομίας. Η αποτελεσματικότητα της 

επιτυγχάνεται μέσω στρατηγικών, πρακτικών και 

δράσεων οι οποίες μπορεί να επικεντρώνονται 

στην μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης 

αλλά οι προεκτάσεις τους εκτείνονται και σε πε-

ριβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες 

(Ateljevic, Li, 2009: 9-10∙ Solvoll, et al., 2015).

Το ερώτημα, επομένως, που τίθεται και θα 

επιχειρηθεί να απαντηθεί στη συνέχεια, με άξο-

να αναφοράς τη διερεύνηση της σχέσης τουρι-

σμού - επιχειρηματικότητας στην κοινότητα του 

Λιμένα Χερσονήσου αφορά στο αν η συγκεκρι-

μένη κοινότητα συμμετείχε ενεργά στον σχεδι-

ασμό του αναπτυξιακού της μοντέλου ή απλά 

αποδέχτηκε, ως συλλογικότητα, τις επιλογές του 

κεντρικού κράτους και της τοπικής (ντόπιας και 

μη) επιχειρηματικότητας, επιλογές που - τελικά - 

καθόρισαν και την ταυτότητά της ως τουριστικό 

προορισμό. Πριν όμως επιχειρηθεί η αναζήτηση 

των σχετικών απαντήσεων κρίνεται αναγκαία μια 

συνοπτική αναφορά στην πορεία της τουριστικής 

ανάπτυξης τόσο της Κρήτης όσο και της συγκε-

κριμένης κοινότητας. 

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στην ιστορική της διαδρομή, μετά το Β’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, η ανάπτυξη του τουρισμού στην 

Ελλάδα ακολούθησε σχεδόν μια γραμμική εξέλι-

ξη και κατευθύνθηκε από τα αστικά κέντρα προς 

την περιφέρεια. Σε γενικές γραμμές η αναπτυξι-

ακή πορεία του ελληνικού τουρισμού μπορεί να 

συνοψιστεί σε τρεις περιόδους: α) 1950 - 1965, 

β) 1965 - 1985 και γ) 1985 και μετά (Τσάρτας, 

2010: 15-23). 

1.1. Περίοδος 1950 - 1965

Σε αυτή την περίοδο ο τουρισμός στην Ελ-

λάδα είναι κυρίως περιηγητικής μορφής με ση-

μείο αναφοράς την Αθήνα. Αν και σημειώνονται 

προσπάθειες «δημιουργίας διοικητικής υποδο-

μής καθώς και μεμονωμένες επιχειρηματικές 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Επιχειρηματικότητα και τουρισμός

Το παράδειγμα του Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης
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πρωτοβουλίες από το εσωτερικό και το εξωτερι-

κό, εντούτοις οι κρατικοί ιθύνοντες δεν θεωρούν 

σημαντική την αναπτυξιακή δυναμική του τουρι-

σμού» (Τσάρτας, 2010: 17). Οι τουρίστες εκείνης 

της περιόδου επισκέπτονται περιοχές με αρχαι-

ολογικό ενδιαφέρον (Πελοπόννησο, Δελφοί, Ατ-

τική), ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 

αρχίζει να γίνεται γνωστή η Μύκονος, εξαιτίας 

της οποίας αναδεικνύονται τα επόμενα χρόνια, 

ως τουριστική περιοχή, τα νησιά των Κυκλάδων. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, η κατά-

σταση από πλευράς υποδομών αρχίζει να βελ-

τιώνεται, χωρίς όμως να υπάρχουν, εκτός από 

τα αστικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονάδες ικανές 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών 

τους. 

1.2. Περίοδος 1965 - 1985

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η 

επιτάχυνση των ρυθμών για τη δημιουργία μιας 

υποδομής κύριος στόχος της οποίας θα ήταν 

να εξυπηρετήσει τα πρότυπα των αλλοδαπών 

τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα και στο-

χεύουν στον τύπο του τουρισμού των διακοπών 

του καλοκαιριού με έμφαση στην ξεκούραση και 

την ψυχαγωγία. Ως αποτέλεσμα, ο περιηγητικός 

- πολιτιστικός τουρισμός περνά γρήγορα σε δεύ-

τερη μοίρα, παίρνοντας για τους περισσότερους 

τουρίστες το χαρακτήρα μιας γρήγορης επίσκε-

ψης στα «αρχαία μνημεία». Η αύξηση του αριθ-

μού των τουριστών και η σχετικά μεγάλη διάρ-

κεια παραμονής τους στη χώρα επιβάλλουν τη 

δημιουργία σύγχρονων υποδομών σε τρεις του-

λάχιστον τομείς: στα καταλύματα, στη διακίνηση 

των τουριστών και στην πρακτόρευση του τουρι-

σμού. Στην περίοδο αυτήν τέθηκαν οι βάσεις για 

τη συστηματικότερη ανάπτυξη του συνόλου του 

τουριστικού τομέα της χώρας:

 ▶ πληθαίνουν και επεκτείνονται στις διάφορες 

περιοχές της χώρας τα καταλύματα όλων 

των κατηγοριών, 

 ▶ ιδρύονται εταιρίες και οργανώνονται κρα-

τικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την 

προώθηση του τουρισμού, καθώς και με τη 

διακίνηση των τουριστών, 

 ▶ αυξάνονται τα πρακτορεία που ασχολούνται 

αποκλειστικά με τον αλλοδαπό τουρισμό, 

ενώ στις τουριστικές περιοχές πολλαπλασι-

άζονται τα τουριστικά πρακτορεία που πα-

ρέχουν υπηρεσίες όπως: οργανωμένες εκ-

δρομές, ενοικίαση καταλυμάτων, ενοικίαση 

αυτοκινήτων. 

Οι τουριστικές περιοχές πολλαπλασιάζονται 

σε όλη την παραλιακή ζώνη και τους νησιωτι-

κούς νομούς της χώρας, ενώ αρκετές από αυτές 

εξαρτούν την ανάπτυξή τους αποκλειστικά από 

τον τουρισμό. Η υπό διερεύνηση περίοδος συν-

δέεται ακόμη με:

 ▶ τις πρώτες σημαντικές αλλαγές στην κοινω-

νικοοικονομική δομή των τουριστικών περι-

οχών, 

 ▶ τα κίνητρα των τουριστών που επισκέπτο-

νται τη χώρα και τα οργανωτικά χαρακτηρι-

στικά της νέας τουριστικής υποδομής που 

έχει δημιουργηθεί στις τουριστικές περιο-

χές. 

Το βασικό, όμως, χαρακτηριστικό εκείνης 

της περιόδου ήταν η επικράτηση των «οργανω-

μένων εκδρομών» - του πακέτου, δηλαδή, των 

tour operators στο εσωτερικό της χώρας και η 

αυτονομία της προηγούμενης περιόδου σταθε-

ρά περιθωριοποιείται. Η μαζικότητα ορισμένων 

τουριστικών περιοχών οδηγεί πολλούς τουρί-

στες στην αναζήτηση νέων, με αποτέλεσμα το 

πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού 

που επικράτησε στη Ρόδο, την Κέρκυρα και τις 

Κυκλάδες να μεταφέρεται σταδιακά - με κάποιες 

παραλλαγές - και σε άλλες περιοχές της χώρας 

(Βόρειες Σποράδες, Δωδεκάνησα, Χαλκιδική και 

Ιόνια Νησιά). Επίσης, στην περίοδο αυτήν, ανα-

πτύσσονται σταδιακά τα κάμπινγκ και τα συμπλη-

ρωματικά καταλύματα οικογενειακού τύπου 

και αυξάνεται ο αριθμός των παραθεριστικών 
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κατοικιών σε περιοχές γύρω από τα μεγάλα αστι-

κά κέντρα και σε γειτονικούς προς αυτά νομούς 

με χρήστες ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κυρίως Έλ-

ληνες. Αρκετοί είναι και οι αλλοδαποί που απο-

κτούν παραθεριστική κατοικία στη χώρα, αλλά 

αυτοί στρέφονται κατά κύριο λόγο στις γνωστές 

και φημισμένες τουριστικές περιοχές (Κυκλάδες, 

Ρόδο, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Βόρειες Σποράδες) 

(Τσάρτας, 2010: 15-23). 

1.3. Περίοδος 1985 και μετά

Η περίοδος από το 1985 μέχρι σήμερα κυρι-

αρχείται από τα πλήρως οργανωμένα τουριστικά 

πακέτα∙ ο αριθμός των τουριστών που επισκέ-

πτονται τη χώρα αυξάνεται σταθερά, πλησιά-

ζοντας τον αριθμό του συνολικού πληθυσμού. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τουριστών έρχε-

ται στη χώρα με ναυλωμένες πτήσεις (charter), 

ενώ πολλοί από τους τουρίστες επισκέπτονται 

και παραμένουν μόνο στην περιοχή του τελι-

κού τους προορισμού, χωρίς να επιδιώκουν να 

γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή, παρά μόνο 

αποσπασματικά. 

Το ταξίδι στην Ελλάδα πραγματοποιείται ου-

σιαστικά μέσα από διαδικασίες που έχουν ξεκι-

νήσει από την προηγούμενη περίοδο - ένα ταξίδι 

σε συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς ή 

ακόμα και σε έναν μόνο προορισμό της χώρας. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο «προορισμός» αποκτά πλέ-

ον αυτοδύναμη σημασία στις διαδικασίες προ-

σφοράς και ζήτησης του τουριστικού προϊόντος. 

Οι τουριστικές περιοχές όλο και περισσότερο 

τυποποιούνται, με στόχο να ανταποκριθούν στα 

χαρακτηριστικά της ζήτησης των σύγχρονων 

τουριστών - καταναλωτών, οι οποίοι στην πλειο-

νότητά τους προέρχονται από την Ευρώπη. Η Ελ-

λάδα γίνεται πλέον ένας «κλασικός» προορισμός 

στον μεσογειακό χώρο και η παρουσία των tour 

operators τόσο στη διαδικασία διαμόρφωσης 

των τουριστικών πακέτων όσο και στη διακίνηση 

των τουριστών στους διαφόρους προορισμούς 

είναι καθοριστική. Οι τουρίστες πλέον είναι συ-

χνότερα προϊόντα, παρά πελάτες, αφού το πλαί-

σιο συνάντησής τους με τους ντόπιους, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιτρέπει καμία 

ουσιαστική επαφή (Τσάρτας, 2010: 15-23). 

2. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ

Η τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης ακολου-

θεί, σε γενικές γραμμές, τις τάσεις ανάπτυξης 

του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή, οργανωμέ-

νος περιηγητικός τουρισμός, με αποκλειστικό 

σκοπό την επίσκεψη σημαντικών αρχαιολογικών 

χώρων. Από τους πιο σημαντικούς προορισμούς 

στην Κρήτη ήταν ο νομός Ηρακλείου και πιο συ-

γκεκριμένα η πόλη του Ηρακλείου (αρχές και 

μέσα της δεκαετίας του 1960) με σκοπό την επί-

σκεψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, 

του αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου και άλ-

λων μνημείων (Andriotis, 2003∙ Τσάρτας, 2010).

Το 1962 αποτέλεσε το έτος - σταθμό για την 

τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. Τότε εκπονή-

θηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί-

ου Συντονισμού (Κ.Υ.Π.Α.) το γενικό πρόγραμμα 

ανάπτυξης του νησιού με συντονιστή φορέα την 

Υ.Π.Α. Κρήτης που συστάθηκε τότε γι’ αυτόν 

ακριβώς το σκοπό. Η οργάνωση της αγροτικής 

παραγωγής, η ανάπτυξη της πεδιάδας της Μεσ-

σαράς στο νομό Ηρακλείου, ο τουρισμός και ο 

οικιστικός προγραμματισμός αποτελούσαν τους 

τέσσερις άξονες της προγραμματιζόμενης τότε 

ανάπτυξης της Κρήτης (Μπαμιεδάκης, κ.ά., 1981: 

55-56). 

Το 1964, υπό την επίβλεψη του Υπουργείου 

Συντονισμού, εκπονείται η πρώτη μελέτη αναφο-

ρικά με την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. Η 

μελέτη, αφού προτείνει να δημιουργηθούν δέκα 

κύριες τουριστικές ζώνες στο νησί (Ηράκλειο, 

Χανιά, Μιραμπέλο, Ρέθυμνο, Ιεράπετρα, Σητεία, 
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Παλαιόχωρα-Ελαφόνησος, Μεσσαρά, Χώρα 

Σφακίων-Σαμαριά, Κίσσαμος), συμπεραίνει ότι η 

τουριστική αξιοποίηση της Κρήτης όχι μόνο κρί-

νεται σκόπιμη αλλά και επιβάλλεται (Υπουργείο 

Συντονισμού, Basil, F.E., 1964: 205).

Στον σχεδιασμό της οικονομικής ανάπτυ-

ξης της Κρήτης, εμπλέκεται και η εταιρία Λίττον 

(Litton Benelux S.A.)3, η μελέτη της οποίας δομεί-

ται στην αντίληψη ότι θα πρέπει να περιοριστεί η 

αγροτική παραγωγή και να ενισχυθούν οι άλλοι 

τομείς, δηλαδή η βιομηχανία και ο τουρισμός. Η 

ανάπτυξή του τουριστικού κλάδου δομείται στο 

δίπτυχο «sun - sea» (ήλιος - θάλασσα) και προ-

τείνεται μια διπολική κατευθυνόμενη τουριστι-

κή ανάπτυξη με βασικούς πόλους το Ηράκλειο 

και τα Χανιά. Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη της 

εταιρίας σημαντικές τουριστικές επενδύσεις μπο-

ρούσαν να γίνουν στο Καλό Χωριό (Λασίθι) στην 

Παλαιόχωρα και στη Φαλάσαιρνα (Χανιά) ενώ 

τουριστική ανάπτυξη θα μπορούσε να επιτευχθεί 

και σε άλλες περιοχές (Ιεράπετρα, Παλαιόκα-

στρο, Πλακιάς)4.

Ως «η δεκαετία του τουρισμού» στο νησί 

χαρακτηρίζεται η περίοδος 1971 - 1980. Οι συ-

νέπειες του τουρισμού στον τομέα των υπηρε-

σιών, στις μεταφορές και στον κατασκευαστικό 

τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα 

διαμερίσματα κ.λπ.) είναι πλέον ορατές. Σε το-

πικό επίπεδο ιδιαίτερα ωφελούνται οι βιοτεχνι-

κές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

κατασκευή επίπλων, διακοσμητικών και εκείνες 

που εξειδικεύονταν στην κατασκευή τουριστικών 

ειδών. Ωστόσο, το κομβικό σημείο στην τουρι-

στική ανάπτυξη που συντελείται είναι η σύνδεση 

3  Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τον Μάϊο του 1967 (Α.Ν. 16/1967). Οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει η 
Λίττον αφορούν στην «…παροχήν υπηρεσιών οργανώσεως και διεκπεραιώσεως δια λογαριασμόν και υπό την καθοδήγησιν 
της Κυβερνήσεως, επί του γενικού σχεδίου της οικονομικής αναπτύξεως ωρισμένων περιοχών εις την Κρήτην και την Δυτικήν 
Πελοπόννησον» (ΦΕΚ 88/Α/1967, Άρθρο 1ο, §1).

4  Καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και ιδιαίτερα το 1967 μια σειρά χωροταξικών, κυρίως, μελετών εκ-
πονούνται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Συντονισμού αναφορικά με το μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις μελέτες για τις πόλεις Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου (1967) και τις μελέτες για τις περιοχές Χερσονήσου 
- Μαλίων (1967), Ελούντας - Γουρνών (1967), Λέντα (1967), Πλακιά (1967), Ιεράπετρας και της ευρύτερης περιοχής (1967), 
Σητείας και της περιοχής του Βάϊ (1967), Καστελίου Κισσάμου (1967), Παλαιόχωρας και Σελίνου (1967) και τη μελέτη για το 
Φαράγγι Σαμαριάς η οποία συμπεριελάμβανε και τη Χώρα Σφακίων (1967).

της τελευταίας με το πρόγραμμα των δημοσίων 

επενδύσεων εκείνης της εποχής. Οι τελευταίες 

κατευθύνθηκαν στην κατασκευή οδικών αξόνων, 

αεροδρομίων, λιμενικών έργων, αρδευτικών έρ-

γων και στην χωροθέτηση και δημιουργία βιομη-

χανικών περιοχών (Μαυρομάτης, 1989). 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και 

μετά, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρει-

ας Κρήτης κινείται στη λογική της εξάλειψης της 

εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τον του-

ρισμό και την προσπάθεια σύνδεσής του με τους 

υπόλοιπους τομείς της οικονομίας με προτεραιό-

τητα τη γεωργία. Στην πράξη, όμως, η προσήλω-

ση στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού παραμέ-

νει ισχυρή και η διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. 

Στο σχετικό κείμενο για τον προγραμματισμό του 

ΠΕΠ Κρήτης της περιόδου 2000 - 2006, γίνεται 

για πρώτη φορά λόγος για την αδυναμία κατανό-

ησης της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς του 

τουριστικού τομέα (Περιφέρεια Κρήτης, 2004: 

39-41, 213). Οι συντάκτες του κειμένου επιση-

μαίνουν ότι απουσιάζει μια αξιόπιστη στρατηγική 

βασισμένη στην έρευνα, στον προσδιορισμό των 

ανταγωνιστών, στην επίγνωση των στρατηγικών 

τους και στην αναγνώριση των μελλοντικών τά-

σεων της ζήτησης σε τουριστικούς προορισμούς. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο πολυκερματισμός και 

οι επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων των εμπλεκό-

μενων φορέων και αρχών σε συνδυασμό με την 

απουσία φορέα - συντονιστή συντελούν στη μη 

χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τουρι-

στικής ανάπτυξης. 

Ο δεύτερος παράγοντας που συνέβαλε 
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στην διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου ανά-

πτυξης αφορά στη διατήρηση των ενδοπεριφε-

ρειακών ανισοτήτων. Οι χρηματοδοτήσεις που 

προήλθαν από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα (ΜΟΠ) και τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης (Α’, Β’ & Γ’) της περιόδου 1986 - 2006 

έδωσαν ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της 

Κρήτης∙ ώθηση όμως που δεν συνοδεύτηκε από 

την ανάλογη άρση των ενδοπεριφερειακών ανι-

σοτήτων (Αλεξάκης, κ.ά., 2005). Πρόκειται για 

μια διαπίστωση που διατυπώνεται για πρώτη 

φορά το 2004. Στο κείμενο προγραμματισμού 

για το ΠΕΠ Κρήτης 2000 - 2006 αναφέρεται: 

«…οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες χαρακτη-

ρίζονται από έντονο χωρικό δυϊσμό μεταξύ του 

βορείου και ανεπτυγμένου τμήματος της Κρήτης 

και της ενδοχώρας, μαζί με τις νότιες ακτές και 

τα μικρότερα νησιά. Ειδικότερα, υπάρχει υπερ-

συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων 

στο βόρειο παραλιακό τμήμα, όπου εκεί χωροθε-

τούνται και τα μεγάλα αστικά κέντρα - πρωτεύ-

ουσες των νομών, καθώς και οι σημαντικότερες 

υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια), σε αντίθεση 

με τις υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από χωρική διασπορά του πληθυσμού και των 

δραστηριοτήτων σε πολυάριθμους μικρούς οι-

κισμούς» (Περιφέρεια Κρήτης, 2004: 8-9). Εκτε-

νείς αναφορές στην άρση των ενδοπεριφερεια-

κών ανισοτήτων υπάρχουν και στο κείμενο του 

Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» για την περίο-

δο 2007 - 2013. Οι συντάκτες του κειμένου ευ-

ελπιστούν ότι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

θα αμβλυνθούν από την υλοποίηση αρχικά στα-

θεροποιητικών και στη συνέχεια εστιασμένων 

επιταχυντικών αναπτυξιακών πολιτικών που θα 

οδηγήσουν στην πραγματική σύγκλιση των ελ-

ληνικών περιφερειών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

με όρους κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής 

συνοχής (Ε.Π. «Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, 2007). 

5  Αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1900 ως «Λιμήν Χερσονήσου» με 133 κατοίκους. Σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011, ο πραγματικός πληθυσμός της κοινότητας ανέρχεται στους 10.264 κατοίκους.

3. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Παραθαλάσσια κωμόπολη και δημοτικό 

διαμέρισμα του καλλικρατικού δήμου Χερσο-

νήσου, ο Λιμένας είναι ένας σχετικά «νέος οικι-

σμός», αν και η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 

της Χερσονήσου ήταν γνωστή από την αρχαιότη-

τα5. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, λει-

τουργούσε ως τουριστικός προορισμός ή, για να 

το διατυπώσουμε ορθά, ως τόπος εσωτερικού 

τουρισμού - κυρίως οικογενειών από την πόλη 

του Ηρακλείου. Από τα μέσα, όμως, της δεκαε-

τίας του 1960 αλλά, κυρίως, από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, η τουριστική ανάπτυξη της 

εν λόγω κοινότητας συντελέστηκε με ραγδαίους 

ρυθμούς - αποτέλεσμα της υιοθέτησης του μο-

ντέλου του μαζικού τουρισμού. Πριν την έλευση 

του τουρισμού, ο Λιμένας ήταν, σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες των κατοίκων του, «μια παρθένα πε-

ριοχή» ή «μια πινελιά του Θεού». Με την έλευση 

του τουρισμού η Χερσόνησος γενικά και ο Λιμέ-

νας ειδικότερα, από μια αμιγώς αγροτική περιοχή 

μεταβλήθηκε σε κάτι άλλο ή καλύτερα ο συγκε-

κριμένος γεωγραφικός χώρος άλλαξε δραστηρι-

ότητες. 

Η γεωγραφική του θέση, η ακτογραμμή 

και η εύκολη πρόσβαση από και προς τις κυρι-

ότερες πύλες εισόδου των επισκεπτών στο νησί 

(λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου), η άφιξη μη 

ντόπιων επιχειρηματιών, οι επενδύσεις των εύ-

πορων ντόπιων οικογενειών σε τουριστικού 

τύπου δραστηριότητες και η ταυτόχρονη αξιο-

ποίηση, πάλι από την πλευρά των ντόπιων, του 

κεφαλαίου γη έθεσαν τις βάσεις για το μοντέλο 

της οικονομικής ανάπτυξης που θα υιοθετηθεί 

τα επόμενα χρόνια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

μετέτρεψαν έναν κατά βάση αγροτικό χώρο σε 
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ένα τουριστικό τοπίο και συνέβαλλαν στη σύν-

δεσή του με παρόμοιες υπερτοπικές κοινωνικές 

και οικονομικές πραγματικότητες (Νάζου, 2017: 

675). Ως χώρος, ο Λιμένας, δεν ταυτίζεται πλέ-

ον αποκλειστικά με τη γεωργία ή με σχετικές με 

αυτή παραγωγικές δραστηριότητες - δεδομένου 

ότι οι τελευταίες «συχνά τροποποιούνται, εγκα-

ταλείπονται ή αντικαθίστανται με νέες διαδικασί-

ες εμπορευματοποίησης οι οποίες συναρτώνται 

με νέα πρότυπα κινητικότητας και νέες ευκαιρίες 

για επιχειρηματική δραστηριότητα», καθώς και 

με την επαναξιοδότηση (re-valorization) των πό-

ρων (αγροτοδιατροφικών προϊόντων, τοπίων και 

την πολιτιστικής κληρονομιάς)» (Μουτάφη-Γα-

λανή, 2017: 653). 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν 

και στο παρόν για το Λιμένα Χερσονήσου απο-

τέλεσε και αποτελεί η ανάπτυξη της επιχειρη-

ματικότητας όπως αυτή αποτυπώθηκε στη ρα-

γδαία αύξηση των πολύ μικρών (micro), μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων6. Στις μελέτες περι-

πτώσεων επιχειρήσεων που αναλύονται στη 

συνέχεια, περιγράφεται ο τρόπος ίδρυσης των 

επιχειρήσεων αυτών, γίνεται μια προσπάθεια 

σκιαγράφησης των χαρακτηριστικών τους, κα-

θώς επίσης και των προσδοκιών των ιδιοκτητών 

τους. Παράλληλα, αναδεικνύεται το οικονομικό 

και κοινωνικό περιβάλλον όπου αναπτύχθηκε 

η επιχειρηματική δραστηριότητα τους, επιση-

μαίνοντας, όπου ήταν δυνατόν, διαστάσεις του 

6  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί το πρόβλημα της διατύπωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την 
κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών. Για τις ανάγκες όμως του παρόντος κειμένου υιοθετείται ο ορισμός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (2003/361/ΕΚ, Άρθρο 2, σελ. 39). Σύμφωνα με αυτόν: 

•  Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

•  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

•  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα 
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια.

μίκρο-περιβάλλοντος των επιχειρήσεων αυτών. 

Με βάση αυτά τα παραδείγματα, επιχειρείται στη 

συνέχεια ο προσδιορισμός των σχέσεων που δι-

αμορφώνονται με τους θεσμικούς φορείς και τις 

υπηρεσίες τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο 

και του κεντρικού κράτους.

Το πρώτο παράδειγμα αφορά σε μια επιχεί-

ρηση εστίασης και πιο συγκεκριμένα σ’ ένα εστι-

ατόριο στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του Λι-

μένα. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, απόφοιτος 

της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, με την 

ειδικότητα του μάγειρα, αποφασίζει να ενεργο-

ποιηθεί επιχειρηματικά στο Λιμένα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, προκειμένου να εξασφαλί-

σει το «μέλλον της οικογένειάς του». Ιδρυτικό 

μέλος του τοπικού συλλόγου εστιατόρων υπο-

στηρίζει ότι ο κλάδος του «αποτελεί ένα κομμάτι 

της φυσιογνωμίας της ελληνικής κουλτούρας». 

Στόχος του, από τις πρώτες ημέρες παρουσί-

ας του στο Λιμένα ήταν να μην χαρακτηριστεί 

«επιτήδειος» ή «τυχοδιώκτης». Θεωρεί τον εαυ-

τό του αρκετά τυχερό επειδή δε δυσκολεύτηκε 

καθόλου στην εξεύρεση του χώρου και επειδή 

δεν αντιμετώπισε προβλήματα στις σχέσεις του 

με τους ντόπιους κατοίκους του Λιμένα. Παρόλα 

αυτά, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι υπήρξαν 

και υπάρχουν στιγμές που «νιώθει παρείσα-

κτος». 

Επιχειρηματικά, τα πρώτα χρόνια λειτουργί-

ας του εστιατορίου, προσπάθησε να προωθήσει 

την κρητική κουζίνα, «με το σκεπτικό ότι το εστι-

ατόριο μου θα έπρεπε, αν ήθελε να επιβιώσει, 

να αποκτήσει μια ιδιαίτερη ταυτότητα». Για μια 
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δεκαετία περίπου, υπηρέτησε με συνέπεια αυτή 

την ιδέα αλλά, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, 

εισήγαγε στο μενού του εστιατορίου του και άλ-

λες συνταγές - κυρίως από την ιταλική κουζίνα, 

για να εξασφαλιστεί «η βιωσιμότητα της επιχεί-

ρησής του», σύμφωνα με τη μαρτυρία του.

Σύμφωνα με την άποψή του ο κάθε επιχει-

ρηματίας, «ντόπιος και μη», που δραστηριοποι-

είται στο Λιμένα λειτουργεί με επαγγελματικό 

ήθος, αγωνιά, αγωνίζεται και δημιουργεί με μόνο 

στόχο την επιβίωσή του και την προβολή της 

Ελλάδας στο εξωτερικό». Από την άλλη, τόσο η 

δημοτική αρχή όσο και το κράτος χαρακτηρίζο-

νται ως «ανεπαρκείς». Σε σχέση με την εμπλο-

κή του κράτους, το πρόβλημα εντοπίζεται στην 

πολυπλοκότητα και στο νεφελώδες τοπίο τόσο 

του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 

των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και του αντί-

στοιχου πλαισίου που διέπει τη φορολογία των 

ελεύθερων επαγγελματιών, γεγονός που αποτε-

λεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχειρημα-

τικότητας. Αναφορικά με τη δημοτική αρχή, αν 

και αναγνωρίζονται «οι καλές της προθέσεις» σε 

σχέση με την προβολή και την τουριστική ανά-

πτυξη της περιοχής, εντούτοις τα προβλήματα 

που εντοπίζονται αφορούν στην αδυναμία της 

να αντιληφθεί την κατεύθυνση στην οποία κινεί-

ται η τουριστική αγορά, στην καθυστέρηση που 

διαπιστώνεται στην ολοκλήρωση των λεγόμε-

νων «έργων βιτρίνας» που θα βελτιώσουν την 

εικόνα του Λιμένα και θα τον καταστήσουν πε-

ρισσότερο ελκυστικό ως τουριστικό προορισμό.

Η δεύτερη επιχείρηση είναι μια ξενοδοχει-

ακή μονάδα που ιδρύθηκε το 1974 από έναν 

πρώην οδηγό μεταφορικής εταιρίας. «Ταξι-

δεύοντας στην Ρόδο, στην υπόλοιπη Ελλάδα 

αλλά και στην Ιταλία, εντυπωσιάστηκα από τις 

τουριστικές υποδομές των περιοχών αυτών και 

7  Η ακριβής διατύπωση της θέσης του συγκεκριμένου επιχειρηματία είναι η ακόλουθη: «…η παρακμή που βιώνει τα 
τελευταία χρόνια ο κλάδος οφείλεται και στην έλλειψη ηγετικών προσωπικοτήτων εκτός από τις επιλογές του κεντρικού κρά-
τους και ιδιαίτερα των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφορικά με το σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής».

αποφάσισα να επενδύσω τα διαθέσιμα κεφάλαιά 

μου στον ξενοδοχειακό κλάδο». Κατά την άποψή 

του «ένας ευχαριστημένος πελάτης» είναι η κα-

λύτερη διαφήμιση για οποιονδήποτε τουριστικό 

προορισμό. Αυτή τη «φιλοσοφία» προσπαθεί να 

εμφυσήσει τόσο στους εργαζόμενους της εται-

ρίας του όσο και στους άλλους συναδέλφους 

τους ξενοδόχους, με το επιχείρημα ότι αυτή η 

νοοτροπία, από την πλευρά τους «δεν κοστίζει 

τίποτα». 

Από πολύ νωρίς, ασχολήθηκε ενεργά με 

το Σύλλογο Ξενοδόχων, υπηρετώντας τα συμ-

φέροντά του κλάδου από διάφορες θέσεις στα 

διοικητικά συμβούλια του συνδικαλιστικού τους 

οργάνου. Ενιαία στάση των ξενοδόχων, κατά 

την άποψή του, απέναντι στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν δεν υπάρχει. Ούτε και μαζική 

συμμετοχή. Αυτό συμβαίνει, επειδή όσοι ηγήθη-

καν του κλάδου τα τελευταία χρόνια (1995 και 

μετά) δεν είχαν τα προσόντα και τις ικανότητες 

να εμπνεύσουν και να συσπειρώσουν τους ξε-

νοδόχους. Κατά την άποψή του, η παρακμή που 

βίωσε ο κλάδος, κυρίως στην πρώτη δεκαετία 

του 21ου αιώνα, οφείλεται και στην έλλειψη 

ηγετικών προσωπικοτήτων εκτός από τις επιλο-

γές του κεντρικού κράτους αναφορικά με το σχε-

διασμό της τουριστικής πολιτικής. Η κατάληξη 

όλης αυτής της πορείας ήταν η κυριαρχία του 

«all inclusive». Η επικράτηση αυτού του μοντέ-

λου, σύμφωνα με την άποψή του συγκεκριμένου 

επιχειρηματία, δεν είναι ευθύνη μόνο των ξενο-

δόχων. Τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει το κράτος 

και όλοι όσοι σχεδιάζουν την τουριστική πολιτι-

κή της χώρας η οποία, εκτός όλων των άλλων, 

στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους δείκτες 

των αφίξεων και των εισπράξεων του τουριστι-

κού κλάδου7. 

Η κατάσταση για τον κάθε ξενοδόχο που 
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εργάζεται με βάση το «all inclusive» είναι δυ-

σάρεστη και ιδιαίτερα οι μικρής δυναμικότητας 

ξενοδοχειακές μονάδες είναι δύσκολο να επιβι-

ώσουν. Ο πελάτης είναι συνεχώς μέσα στο ξε-

νοδοχείο, το λειτουργικό κόστος αυξάνεται, ο 

εργαζόμενος εξουθενώνεται. Παρόλα αυτά, τρό-

ποι διαχείρισης του πελάτη υπάρχουν. Από τους 

πιο διαδεδομένους, «για να βγει ο πελάτης έξω», 

είναι η σύναψη συμφωνιών με άλλες επιχειρή-

σεις εστίασης στις οποίες οδηγείται ο πελάτης 

για να γευματίσει ή να δειπνήσει σε εξαιρετικά 

συμφέρουσες τιμές, προς όφελος και των δύο 

συμβαλλόμενων μερών.

Η εμπορική επιχείρηση δερματίνων ειδών 

που περιγράφεται στη συνέχεια είναι η πρώτη 

στο είδος της που ιδρύθηκε στο Λιμένα. Ο ιδρυ-

τής της, πριν ασχοληθεί επιχειρηματικά με τον 

τουρισμό ζούσε στην Αθήνα και εργαζόταν στο 

Μοναστηράκι σε μια βιοτεχνία δερματίνων ει-

δών. Για να συμπληρώσει το μηνιαίο εισόδημά 

του, εργαζόταν και στα ναυπηγία του Σκαρα-

μαγκά. Το 1974 εγκαθίσταται στο Ηράκλειο και 

ιδρύει τη δική του βιοτεχνία δερμάτινων ειδών 

τα οποία και προωθεί κυρίως σε διάφορες εμπο-

ρικές επιχειρήσεις της ανατολικής Κρήτης που 

εκείνη την περίοδο βρίσκεται στα πρώτα στάδια 

της τουριστικής της ανάπτυξης. Διερχόμενος 

από το Λιμένα Χερσονήσου, διαπιστώνει ότι η 

κοινότητα αποτελεί ανερχόμενο τουριστικό προ-

ορισμό με μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Έτσι, 

το 1978 αποφασίζει να επενδύσει στο Λιμένα 

και το 1981 αγοράζει το πρώτο του ιδιόκτητο 

εμπορικό κατάστημα. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού αποφέρει αρκετά 

κέρδη και σε συνδυασμό με την διεύρυνση του 

κύκλου εργασιών της βιοτεχνίας του αγοράζει 

το 1987 και δεύτερο κατάστημα για να «εξασφα-

λίσει τα παιδιά του», όπως ο ίδιος αφηγήθηκε. 

Η τέταρτη επιχείρηση αφορά σ’ ένα 

internet café. Ο ιδιοκτήτης της, αυτοαπα-

σχολούμενος, ήταν από τους νεώτερους (όχι 

ηλικιακά) επιχειρηματίες που είχαν επενδύσει 

στην περιοχή. Αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί 

επιχειρηματικά στην κοινότητα για να ξεφύγει 

«από τη μονοτονία της δουλειάς του ως τεχνι-

κός ηλεκτρονικών υπολογιστών». Δυσκολεύτη-

κε αρκετά να βρει επαγγελματική στέγη, λόγω 

του υψηλού ενοικίου αλλά και του «αέρα» που 

έπρεπε να καταβάλει προκαταβολικά. Ως επιχει-

ρηματίας προσπάθησε να τηρήσει «στο μέτρο 

του δυνατού όλες τις διατάξεις των νόμων» που 

αφορούσαν στη λειτουργία της επιχείρησης του. 

Παρόλα αυτά εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο 

μηνύσεις από την αστυνομία, επειδή η επιχείρη-

ση λειτουργούσε χωρίς άδεια. Όμως, το «παρά-

δοξο», σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ότι ενώ δεν 

είχε άδεια λειτουργίας, είχε άδεια από το δήμο 

για τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 

Άτομο με εκρηκτική ιδιοσυγκρασία δεν 

μπορούσε να ανεχθεί την ύπαρξη και άλλων συ-

ναφών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι σχέσεις 

του με τους άλλους επιχειρηματίες να μην ήταν 

οι καλύτερες δυνατές. Αιτιολογώντας τη στά-

ση του, θα υποστηρίξει ότι οι ανταγωνιστές του 

ήταν «επιχειρηματίες και φίλοι τους οποίους είχα 

βοηθήσει να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, επέ-

κτειναν τη δραστηριότητα των μαγαζιών τους, 

προσθέτοντας και υπηρεσίες internet». Θεώρη-

σε, δηλαδή, ότι προέβησαν σε «αθέμιτο ανταγω-

νισμό ρίχνοντας τις τιμές». Λίγα χρόνια μετά, η 

λειτουργία της επιχείρησης είχε ανασταλεί. 

Ως τελευταίο παράδειγμα, επιλέχθηκε μια 

ξενοδοχειακή μονάδα η οποία δεν ανήκει στην 

κατηγορία των μικρών και πολύ μικρών επι-

χειρήσεων. Αναγνωρίζεται, όμως, από όλα τα 

μέλη της κοινότητας του Λιμένα ότι η συμβολή 

της στην τουριστική του ανάπτυξη ήταν κάτι πα-

ραπάνω από καθοριστική. Η κατασκευή της εν 

λόγω ξενοδοχειακής μονάδας προκάλεσε αρ-

κετές αναταράξεις στην καθημερινότητα των 

κατοίκων της κοινότητας, αποκαλύπτοντας το 

πλέγμα εκείνων των σχέσεων μεταξύ τοπικής 
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και φορέων. Το πλέγμα αυτό των σχέσεων κατα-

δεικνύει ακόμη ότι η τελική επιλογή, αναφορικά 

με την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης, 

μόνο «τυχαία» ή «μη επιθυμητή» δεν ήταν, αν και 

στην πλειόνοτητά τους οι ντόπιοι κάτοικοι της 

περιοχής υποστηρίζουν το αντίθετο. Ταυτόχρο-

να, σε αυτήν την περίπτωση σκιαγραφούνται και 

τα όρια της αντίδρασης μιας τοπικής κοινωνίας, 

καθώς και οι ενστάσεις της για το μέγεθος της εν 

λόγω επένδυσης. 

Ο γιος του εκλιπόντος ιδρυτή του ομίλου, 

θυμάται: «Το ξενοδοχείο αρχίζει να χτίζεται το 

1971 - 1972… Πριν αρχίσει να χτίζεται το ξενο-

δοχείο, ο πατέρας μου πραγματοποιεί για δύο 

εβδομάδες ταξίδι στη Μεσόγειο, προκειμένου να 

αποκτήσει μια συνολική εικόνα, σχετικά με την 

αρχιτεκτονική των ξενοδοχειακών μονάδων. Υιο-

θετείται τελικά το μοντέλο της Σαρδηνίας όπου 

ήδη είχε αναπτυχθεί ο τουρισμός και όπου όλα 

τα κτίσματα ήταν απόλυτα εναρμονισμένα με το 

φυσικό περιβάλλον και την κουλτούρα των κα-

τοίκων. Αρχιτεκτονικά, το ξενοδοχείο μπορεί να 

χαρακτηριστεί ‘παραδοσιακό’ υπό την έννοια 

ότι χαρακτηρίζει τον τόπο στον οποίο βρίσκε-

ται. Στην κατασκευή συνυπάρχουν το ‘μονα-

στηριακό’ ύφος του κεντρικού κτιρίου (μεσαιω-

νικό στυλ και ορεινό) και το ‘αιγαιοπελαγίτικο’, 

με επιρροές από την Κρήτη και τα νησιά των 

Κυκλάδων». 

Ο ιδρυτής του ομίλου αναγνωρίστηκε τε-

λικά από τους κατοίκους της κοινότητας ως 

πρωτοπόρος του τουριστικού κλάδου, επειδή 

εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες που - τελικά - 

υιοθετήθηκαν και από τους υπόλοιπους ξενοδό-

χους. Με την έναρξη των εργασιών του ξενοδο-

χείου, υιοθετήθηκε ο «μπουφές», ενώ έμφαση 

δόθηκε «στη συνεχή εκπαίδευση» των στελεχών 

του, για να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση της γε-

νικότερης φιλοσοφίας του που συμπυκνώνεται 

στο τρίπτυχο: «καθαριότητα - φαγητό - στελέχη».

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναμφισβήτητα, ανεξάρτητα από τη θεω-

ρητική προσέγγιση που υιοθετεί ο κάθε ερευ-

νητής για την ερμηνεία του φαινομένου του 

τουρισμού και τις επιπτώσεις του στις τοπικές 

κοινωνίες, ο τουρισμός παρείχε τη δυνατότητα 

στις τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν, ενισχύ-

οντας τη στροφή τους προς τον τριτογενή κλά-

δο της οικονομίας δίνοντας, με αυτόν τον τρόπο 

και μια ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη της το-

πικής επιχειρηματικότητας. Αν και η μελέτη της 

σχέσης μεταξύ τουρισμού και επιχειρηματικό-

τητας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παραμένει απο-

σπασματική, υπό την έννοια ότι δεν έχει ακόμη 

αναδειχθεί σε όλη την έκταση το πλέγμα των 

σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων 

(Ateljevic, Page, 2009), εντούτοις θα τολμήσου-

με να υποστηρίξουμε, σύμφωνα με τα εθνογρα-

φικά δεδομένα που προέρχονται από το Λιμένα, 

ότι η σχέση τουρισμού - επιχειρηματικότητας 

καθορίζεται: 

 ▶ από το περιεχόμενο που κάθε φορά αποδί-

δεται από την κάθε χώρα στη σχέση τουρι-

σμού - ανάπτυξης και ιδιαίτερα στον τρόπο 

που χρησιμοποιείται ο τουρισμός ως μέσο 

για την οικονομική τους ανάπτυξη και 

 ▶ από τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στην 

διαμόρφωση των εκάστοτε αναπτυξιακών 

προγραμμάτων (Φραγκιαδουλάκης, 2014: 

122-131). 

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των εκά-

στοτε αναπτυξιακών προγραμμάτων που απο-

σκοπούν στην προσέλκυση επενδυτών μοιάζει 

να είναι ένα «παιχνίδι» στο οποίο εμπλέκονται 

διαφορετικοί παίκτες (εθνικό κράτος, επιχειρή-

σεις, τοπική κοινωνία), με διαφορετικές τακτικές 

και κανόνες κατά τη διάρκειά του. Υπό αυτή την 

έννοια η ανάπτυξη γενικότερα και η τουριστι-

κή ανάπτυξη ειδικότερα, καθίσταται ένα πεδίο 

έντονης πολιτικής διαμάχης και συγκρούσεων 
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(de Sardan, 2006). Παιχνίδι τακτικής και πεδίο 

έντονων συγκρούσεων μοιάζουν να είναι και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα των υπό υλοποί-

ηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (Boissevain, 

Theuma, 2004). Υπό αυτή την έννοια, ο ρόλος 

του τρίτου παίκτη, της τοπικής κοινωνίας, σε 

αυτό το παιχνίδι εξουσίας για τη διαμόρφωση 

της τοπικής «τουριστικής βιομηχανίας» είναι 

κρίσιμος και προσδιορίζεται από τρεις παραμέ-

τρους που συνδέονται μεταξύ τους: 

 ▶ αποτελεί σημαντικό παράγοντα αναφορικά 

με το σχεδιασμό της τοπικής τουριστικής 

ανάπτυξης, 

 ▶ κατέχει, εκμεταλλεύεται και προωθεί τους 

τοπικούς τουριστικούς πόρους και υποδο-

μές και 

 ▶ προωθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

περιοχής της ως τουριστικό προορισμό και 

συνακόλουθα, το τουριστικό προϊόν και 

τις υπηρεσίες που απορρέουν από αυτό 

(Andriotis, 2002).

Στην περίπτωση του Λιμένα, θα προσθέ-

ταμε και έναν τέταρτο: τη συμβολική αξία που 

η ίδια η κοινότητα προσέδωσε στον τουρισμό 

που, ως παράγοντας ανάπτυξης, καθόρισε το τι 

συνιστά ορθή επιχειρηματική πρακτική, καθώς 

επίσης και το τι συνιστά επιχειρηματικό ρίσκο. Ο 

Λιμένας, ως τουριστικός προορισμός, ήταν σχε-

τικά ασφαλής επιχειρηματικά στα πρώτα χρόνια 

της τουριστικής του ανάπτυξης. Από την στιγμή 

που, σύμφωνα με μαρτυρίες, «ο τουρίστας πά-

ντα άφηνε λεφτά», το «συμφέρον» της τοπικής 

κοινωνίας ήταν να μεγεθυνθούν οι δείκτες της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς όμως 

στη συνέχεια να μπορέσει η ίδια η κοινότητα 

να ελέγξει την κατάσταση που είχε αρχίσει να 

διαμορφώνεται με αποτέλεσμα να μετατρέπε-

ται σταδιακά σε «El Dorado», δηλαδή, σ’ μυθι-

κό και φανταστικό τόπο, στο βόρειο τμήμα της 

Ανατολικής Κρήτης, όπου όλοι οι νεοεισερχόμε-

νοι επιχειρηματίες πίστευαν ότι θα μπορούσαν 

να πλουτίσουν πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. 

Μια κοινωνία μπορεί να αποδώσει στον επι-

χειρηματία χαρακτηριστικά όμοια με αυτά ενός 

μυθολογικού «ήρωα» (Campbell, 2004). Ο μυ-

θολογικός «ήρωας» του Campbell είναι εκείνος 

που ξεκινά από το οικείο και το άνετο περιβάλ-

λον, για να ταξιδέψει στο άγνωστο, ρισκάροντας 

τα πάντα. Η αποτυχία και η απώλεια από τη μια 

αλλά και η επιτυχία από την άλλη, αποτελούν 

τα βασικά συστατικά του ταξιδιού του προς την 

πραγμάτωση κάποιου απώτερου σκοπού - τις 

περισσότερες φορές μεγαλύτερου από τις δυ-

νάμεις του. Οι ομοιότητες του «ήρωα» και του 

«επιχειρηματία» σε αυτό το πλαίσιο είναι προ-

φανείς και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για 

να χρηστεί «επιτυχημένος» ή με μυθολογικούς 

όρους «ήρωας», διαφέρουν από επιχειρηματία 

σε επιχειρηματία και, φυσικά, δεν είναι πάντα 

αποδεκτά. Στην κοινωνική πραγματικότητα του 

Λιμένα, οι πρακτικές και τα μέσα αυτά ποικίλουν 

από επιχειρηματία σε επιχειρηματία, αλλά το 

συμπέρασμα που προκύπτει, μέσα από τα παρα-

δείγματα που παραθέτουμε στη συνέχεια, είναι 

το γεγονός ότι η άμεση επαφή και συναλλαγή 

των επιχειρηματιών αυτών με τους επισκέπτες, 

η ευρηματικότητα, τα σχόλια τους αναφορικά με 

τις αντιδράσεις των τουριστών και η διαχείριση 

από την πλευρά τους ενδεχόμενων προβλημά-

των και παραπόνων από τους τουρίστες - πελά-

τες τους διαφέρουν αρκετά από τον «τυποποι-

ημένο» τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσής τους 

σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και, ταυτό-

χρονα, αποκαλύπτουν και το περιεχόμενο που ο 

κάθε επιχειρηματίας προσέδιδε στην έννοια της 

επιχειρηματικότητας. 

Ιδιοκτήτης ταβέρνας είχε εφεύρει έναν 

πρωτότυπο τρόπο προσέλκυσης πελατών. 

Μαζί με τον κατάλογο του μενού που προσφέ-

ρονταν από το εστιατόριο του, δίδονταν στους 

πελάτες και μια σειρά από φωτογραφίες βοο-

ειδών σε ιδανικές συνθήκες σταβλισμού. Ο συ-

γκεκριμένος επιχειρηματίας θεώρησε καλό να 
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προβάλει το γεγονός ότι το μοσχαρίσιο κρέας 

που προσφέρονταν για κατανάλωση στην τα-

βέρνα του ήταν «ντόπιο» και «δικής» του εκτρο-

φής. Η πρακτική αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη 

από το ντόπιο και μη πληθυσμό, του οποίου τα 

σχόλια δεν ήταν καθόλου κολακευτικά. Εργα-

ζόμενοι διπλανού οβελιστηρίου, σχολίαζαν ότι 

η συγκεκριμένη ταβέρνα δεν θα αντιμετώπιζε 

ποτέ κρίση διότι, ανεξάρτητα από τέτοιου εί-

δους «τεχνάσματα», το πλεονέκτημά της ήταν 

«η δικτύωσή της με τους ξεναγούς». Τα σχόλια 

των εργαζομένων του οβελιστηρίου επιβεβαιώ-

θηκαν μερικές μέρες αργότερα, όταν η συγκε-

κριμένη ταβέρνα γέμισε ξαφνικά από πελάτες. 

Ήταν μια μεγάλη ομάδα τουριστών η οποία συ-

νοδεύονταν από δύο ξεναγούς. Το συμπέρασμα 

που προέκυψε από την ταχύτητα εξυπηρέτησης 

τόσο των ξεναγών (σερβιρίστηκαν πρώτοι) των 

τουριστών ήταν ότι η ταβέρνα ήταν προετοιμα-

σμένη να τους δεχτεί και δεύτερον ότι το μενού 

ήταν συγκεκριμένο. 

Σε μια άλλη ταβέρνα, ο ιδιοκτήτης της 

απαιτούσε να αλλάξει η μουσική και να «μπει 

Ζαμπέτας για να ανέβει το μαγαζί». «Ποτέ δεν 

είναι ευχαριστημένος», θα αποκαλύψει ο σεφ 

της ταβέρνας, για να συμπληρώσει ότι ο ιδιο-

κτήτης «δεν θέλει να καταλάβει ότι ο Ζαμπέτας 

δεν πουλάει πλέον». Η διαμάχη, τουλάχιστον σε 

ό,τι αφορά στη μουσική υπόκρουση, ήταν έντο-

νη καθ’ όλη την τουριστική περίοδο. Οι εργαζό-

μενοι με πρωτοστάτη τον σεφ υποστήριζαν ότι, 

όποτε άλλαζε η μουσική ή «όποτε απουσίαζε το 

αφεντικό, η ταβέρνα γέμιζε».

Σημαντικό επίσης ρόλο στη λειτουργία των 

πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτε-

ρα εκείνων της εστίασης, διαδραματίζουν και 

οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές μονάδες και 

ιδιαίτερα όσοι έχουν επωμιστεί τα καθήκοντα 

της ψυχαγωγίας των τουριστών. Για τον διευ-

θυντή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, το ση-

μαντικότερο πρόβλημα στη λειτουργία αυτών 

των επιχειρήσεων εντοπίζεται στην παροχή των 

υπηρεσιών που με τη σειρά του σχετίζεται με 

την ελλιπή εκπαίδευση και τα ελάχιστα προ-

σόντα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της 

κοινότητας. Η απασχόληση αυτού του προσω-

πικού σχετίζεται με το κόστος λειτουργίας της 

κάθε επιχείρησης. Μια ταβέρνα, για παράδειγ-

μα, σχολιάζει ο ίδιος διευθυντής, «προκειμένου 

να αντεπεξέλθει στο κόστος λειτουργίας της, θα 

απασχολήσει ανειδίκευτο προσωπικό του οποί-

ου οι απολαβές είναι σαφώς μικρότερες από 

αυτές ενός εξειδικευμένου εργαζόμενου. Έπει-

τα, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, καθώς 

και η συντήρησή τους δεν είναι στα επίπεδα που 

ορίζονται από τη νομοθεσία».

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο κάποιες 

τουριστικές περιόδους καταγράφηκαν πολλά 

παράπονα από πελάτες, σχετικά με την ποιό-

τητα του φαγητού. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι το 

πρόβλημα αφορούσε στην κουζίνα του ξενο-

δοχείου και διατάχθηκε η διενέργεια έρευνας. 

Από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι πελάτες του 

ξενοδοχείου δείπνησαν σε μια συγκεκριμένη 

ταβέρνα πολύ κοντά σε αυτό. Επειδή η συγκε-

κριμένη ομάδα τουριστών είχε αποχωρήσει 

αποφασίστηκε να παρακολουθούνται τα επό-

μενα group, προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα. Με την επανεμ-

φάνιση του προβλήματος, τη δεύτερη ή τρίτη 

ημέρα της παραμονής τους, οι τουρίστες ρωτή-

θηκαν ξανά και όλοι προσκόμισαν στη υποδοχή 

του ξενοδοχείου, την κάρτα της συγκεκριμένης 

ταβέρνας. Ύστερα από σχετικό έλεγχο ανακα-

λύφθηκε ότι η συγκεκριμένη ταβέρνα προω-

θούνταν από έναν animateur του ξενοδοχείου 

ο οποίος έπαιρνε ποσοστά από τον ιδιοκτήτη 

της ταβέρνας, ανάλογα με το πόσους πελάτες 

έστελνε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του διευθυ-

ντή του ξενοδοχείου, «ο animateur απολύθηκε 

και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας απειλήθηκε με 

μήνυση».
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Ως μεμονωμένο περιστατικό, το συγκεκρι-

μένο παράδειγμα δε θα αποκτούσε ιδιαίτερη ση-

μασία σε ένα τουριστικό προορισμό όπου παρό-

μοια συμβάντα αποτελούν συνήθεις πρακτικές. 

Το ενδιαφέρον έγκειται στην αλλαγή στάσης του 

ξενοδοχείου μερικά χρόνια αργότερα. Λόγω της 

αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, επήλθε και 

επαναπροσδιορισμός των σχέσεων του ξενοδο-

χείου με τις γειτνιάζουσες επιχειρήσεις εστία-

σης. Συνδετικός κρίκος και στις δύο περιόδους 

ήταν ο ίδιος διευθυντής. Το 2001 η ιδιοκτήτρια 

εταιρία, λόγω της πολιτικής που ακολουθού-

σε, δεν υπήρχε περίπτωση να διαπραγματευτεί 

όρους συνεργασίας με τις γειτονικές επιχειρή-

σεις. Η φιλοσοφία της εταιρίας συνοψίζονταν 

στην αρχή «ο πελάτης είναι ελεύθερος να πάει 

όπου θέλει κατά την έξοδό του από το ξενοδο-

χείο» και καθήκον των στελεχών του ξενοδοχεί-

ου ήταν απλά να του δώσουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Το 2010, οι νέοι ιδιοκτήτες, υπό 

το καθεστώς πλέον του «all inclusive», στέλνουν 

τους πελάτες τους σε συγκεκριμένες επιχειρή-

σεις εστίασης με τις οποίες έχει συναφθεί ένα 

«μνημόνιο συνεργασίας» στο οποίο εκτός όλων 

των άλλων προβλέπονται συγκεκριμένοι οικο-

νομικοί όροι, καθώς επίσης και μια σειρά άλλων 

υποχρεώσεων από την πλευρά των ιδιοκτητών 

αυτών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ξενοδο-

χείο βάση του προαναφερόμενου «μνημονίου», 

έχει αναλάβει την εκπαίδευση των εργαζομέ-

νων αυτών των επιχειρήσεων και τον έλεγχο, 

αναφορικά με την τήρηση των προβλεπομένων 

από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, της 

εφαρμογής των σχετικών κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίμων και εργαζομένων.

Σε ένα τουριστικό προορισμό, όπως ο Λιμέ-

νας, μια λανθασμένη ερμηνεία των δεικτών των 

προβλεπόμενων αφίξεων του επόμενου έτους ή 

των καταναλωτικών προτύπων των τουριστών 

μπορεί να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις που εν-

δεχομένως δεν θα αποφέρουν τα προβλεπόμενα 

οικονομικά κέρδη. Χαρακτηριστικό είναι το πα-

ράδειγμα εμπορικής επιχείρησης, οι ιδιοκτήτες 

της οποίας, λόγω της συνεχούς ανόδου της του-

ριστικής κίνησης στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, επένδυσαν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους 

σε μια καφετέρια η οποία όμως τελικά «δεν δού-

λεψε επειδή δεν ήταν σε κάποιο από τους κεντρι-

κούς δρόμους του Λιμένα». Η επόμενη κίνηση 

ήταν να στραφούν στην εύκολη λύση της ενοικί-

ασης αλλά, ακόμη και αν αυτή η κίνηση στεφθεί 

από επιτυχία, η κριτική από τους υπόλοιπους 

συγγενείς είναι αναπόφευκτη. Το ενδιαφέρον σε 

αυτή την περίπτωση είναι ότι όλες οι επιχειρη-

ματικές επιλογές της συγκεκριμένης οικογένειας 

υπαγορεύτηκαν από την άνοδο της τουριστικής 

κίνησης. Ιδρύθηκε μια ανώνυμη εταιρία στην 

οποία εντάχθηκαν ένα συγκρότημα ενοικιαζόμε-

νων διαμερισμάτων και ένα κοσμηματοπωλείο. 

Και αυτές οι επιχειρηματικές κινήσεις απέτυχαν 

εξαιτίας, σύμφωνα με την εκτίμηση των εν λόγω 

επιχειρηματιών, των πτωτικών τάσεων στις αφί-

ξεις, αλλά και στις αλλαγές στη νοοτροπία των 

τουριστών. Στο συγκρότημα των διαμερισμάτων 

διαμένει πλέον εργατικό δυναμικό, το κοσμη-

ματοπωλείο έχει νοικιαστεί και τα έσοδα της 

ανώνυμης εταιρίας προέρχονται κυρίως από τα 

ενοίκια, με μοναδική εξαίρεση το αρχικό εμπο-

ρικό κατάστημα το οποίο εξασφαλίζει την ανα-

γκαία ρευστότητα προκειμένου, στο μέτρο του 

δυνατού, να καλύπτονται οι ανάγκες της οικογέ-

νειας αλλά και οι δανειακές της υποχρεώσεις. Το 

γεγονός αυτό έχει επιδράσει αρνητικά στην ψυ-

χολογία των συγκεκριμένων επιχειρηματιών οι 

οποίοι, μάλλον υποτιμητικά, θεωρούν ότι «από 

επιχειρηματίες έχουμε μετατραπεί σε απλούς 

εργαζόμενους». 

Οι προβλέψεις για την τουριστική κίνηση 

της επόμενης περιόδου συνδέονται άμεσα με 

την ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της τουριστι-

κής κίνησης της προηγούμενης περιόδου καθώς 

και με τις μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις 
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του εκάστοτε επιχειρηματία. Ο συνδυασμός των 

τριών αυτών παραγόντων εξασφαλίζει τη βιω-

σιμότητα της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης, 

αλλά πολύ περισσότερο εκείνων που ενεργοποι-

ούνται στον κλάδο του κοσμήματος, σύμφωνα 

με τον ιδιοκτήτη χρυσοχοείου στην κεντρική οδό 

του Λιμένα. Αν και η βιωσιμότητα της επιχείρη-

σης είναι το ζητούμενο, εντούτοις η άποψη που 

διατυπώνει αναφορικά με το μέλλον του κλάδου 

του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αισιόδοξη. Η 

επιχείρησή του, παρά την οικονομική κρίση, ση-

μειώνει αύξηση στα έσοδά της. Με βάση αυτό το 

κριτήριο, αλλά και με συνυπολογισμό και άλλων 

παραμέτρων (πτώση τιμών ενοικίων, μείωση 

του ποσού που προκαταβάλλεται ως «αέρας», 

αύξηση της τουριστικής κίνησης) σχεδιάζεται η 

επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριό-

τητας. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, τα κέρδη 

της προηγούμενης τουριστικής περιόδου (2013) 

προήλθαν «από την αύξηση του αριθμού των 

πελατών του παρά από την οικονομική τους επι-

φάνεια». Και συνεχίζει: «… όσο περισσότερος εί-

ναι ο κόσμος που επισκέπτεται έναν τουριστικό 

προορισμό, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες 

ένα ποσοστό αυτού του κόσμου να επισκεφτεί 

τα καταστήματα που υπάρχουν και να ψωνίσει. 

Για μένα όσο και να φαίνεται παράδοξο ο τζίρος 

μιας επιχείρησης είναι η αύξηση των τουριστών 

που επισκέπτονται έναν προορισμό και το κέρ-

δος προέρχεται από την αύξηση ακριβώς της 

επισκεψιμότητας. Ακούγεται παράλογο, αλλά 

δεν είναι».

Οι προσφορές είναι μια άλλη μορφή επιχει-

ρηματικής πρακτικής. Οι πινακίδες στις εισόδους 

των περισσοτέρων καφετεριών και ορισμένων 

εστιατορίων ενημέρωναν το καταναλωτικό κοι-

νό, κυρίως αλλοδαπούς τουρίστες, ότι «στις 

δύο μπύρες η μία δωρεάν», ή ότι με δέκα ευρώ 

θα είχαν ένα πλήρες δείπνο. Παρόμοιες προ-

σφορές είχαν υιοθετηθεί και από τα μπαρ με 

8  Ν. 3498/2006, (ΦΕΚ 230/Α’/24-10-2006), άρθρο 53.

ορισμένα από αυτά να προχωρούν ένα βήμα πα-

ραπέρα αφού τόνιζαν ότι τα δικά τους ποτά ήταν 

«καθαρά».

Την πολιτική των προσφορών ακολουθού-

σαν επίσης τα εμπορικά καταστήματα, καθώς 

και τα super και mini market. «Οι τιμές μας 

είναι τιμές ντόπιων», πληροφορούσε μια ιδιό-

χειρη πινακίδα, στην είσοδο ενός mini market, 

γραμμένη στα αγγλικά. «Αυτά κάνουμε και διώ-

χνουμε τον κόσμο», ήταν η βασική θέση που 

προέκυψε ύστερα από μια έντονη συζήτηση 

την επομένη μέρα, σε διπλανή καφετέρια, την 

οποία είχα παρακολουθήσει και καταγράψει. Αν 

και το συγκεκριμένο περιστατικό είχε χαρακτη-

ριστεί ως μεμονωμένο που «δεν αντικατοπτρί-

ζει τον επαγγελματισμό και την εντιμότητα του 

επιχειρηματικού κόσμου του Λιμένα» εντούτοις 

καταγράφηκαν και απόψεις που έσπευσαν να 

δικαιολογήσουν τη προαναφερόμενη επιλογή 

του επιχειρηματία με το επιχείρημα ότι το συ-

γκεκριμένο mini market ήταν το τρίτο στη σειρά 

συναφών καταστημάτων και ότι, για να καταφύ-

γει σε αυτή την πρακτική, «δεν θα είχε αρκετή 

δουλειά». 

Από τις πιο διαδεδομένες επιχειρηματικές 

πρακτικές, κυρίως σε ότι αφορά στην προσέλ-

κυση πελατών, είναι η άγρα πελατών. Η άγρα 

πελατών αποτελεί αδίκημα που διαπράττει 

«όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιοδή-

ποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δε-

χθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική 

υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή 

τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού 

καταστήματος»8. Ο λόγος για τον οποίο μερίδα 

επιχειρηματιών υιοθετεί αυτή την πρακτική είναι 

ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσε-

ων - ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της εστίασης και της ψυχαγωγίας. 

Η «άγρα» πελατών και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι 

των οποίων το αντικείμενο εργασίας τους είναι 
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η προσέλκυση πελατών αποτελεί μόνιμη πηγή 

εντάσεων στο Λιμένα. Το «καμάκι» ή ο «κράχτης» 

ή ο «πορτιέρης» ή ο «ντίλερ» ή ο «νταβατζής» 

αποτελεί μείζον πρόβλημα «που πρέπει επιτέ-

λους να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά». Όμως 

με μια τάση αυτοκριτικής, ιδιοκτήτης εστιατορί-

ου, θα παραδεχτεί: 

«Όντως υπάρχουν ‘παράξενα’ φαινόμενα. 

Και δημιουργούνται ‘παράξενα’ φαινόμε-

να. Πολλές φορές, υπάρχει ο ‘τυχοδιωκτι-

σμός’ από ορισμένους. Αυτοί, όμως, δεν 

μπορούν να επιβιώσουν για πολύ. Δεν 

επιβιώνουν. Δηλαδή, κάποιος που θα κι-

νηθεί ‘τυχοδιωκτικά’, εκτός του ότι θα τον 

αποβάλλει η ίδια η αγορά, δεν επιβιώνει. 

Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα όπου έρχο-

νται ορισμένοι ‘επιτήδειοι’ για ένα δυο 

χρόνια αλλά φεύγουν. Δεν μπορούν να 

επιβιώσουν μ’ αυτή τη φιλοσοφία. Υπάρ-

χει το φαινόμενο από μέρους μας, ότι 

πολλές φορές ο ίδιος ο ιδιοκτήτης στην 

αγωνία του από τη μια να βγάλει τα χρή-

ματα που απαιτούνται σε 4 - 5 μήνες, χρη-

σιμοποιεί κάποια μέσα ή μέτρα τα οποία 

δεν είναι σωστά. Εμείς τα κατηγορούμε. 

Όπως είναι το ‘καμάκι’, η άγρα πελατών 

η οποία συνήθως παρατηρείται από μα-

γαζιά τύπου μπαρ, κέντρων διασκέδασης 

κ.λπ. Είναι ένα κακό φαινόμενο που όντως 

έχει αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Προ-

σπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να καταδικά-

σουμε το συνάδελφο που το κάνει και αν 

χρειαστεί παρεμβαίνουμε. Πιστεύω ότι τα 

τελευταία τρία - τέσσερα χρόνια έχει μειω-

θεί σαν ένταση τουλάχιστον. Σαν φαινόμε-

νο υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει στην ένταση 

που υπήρχε στη δεκαετία του ’80. Αυτοί οι 

επιχειρηματίες με την βοήθεια ή την πίεση 

όλων των υπολοίπων αρχίζουν και συμ-

μορφώνονται και πιστεύω ότι είναι θέμα 

χρόνου η εξάλειψή του. Θέμα χρόνου». 

Στόχος του «καμακιού» είναι να έχει πάντα 

«γεμάτο το μαγαζί». Η ευγένεια και οι «καλοί 

τρόποι» χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των 

«καμακιών» και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός 

έγκειται ακριβώς στην ικανότητά τους να προ-

σελκύουν πελάτες τόσο προς όφελος της επι-

χείρησης στην οποία εργάζονται όσο και ως 

προς την αμοιβή τους. Από την άλλη όμως, ο 

ανταγωνισμός αυτός είναι και η πηγή όλων των 

προβλημάτων, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές 

που μια παρέα τουριστών περιστοιχίζονταν από 

διαφορετικά «καμάκια» γειτονικών καφετεριών 

και μπαρ του Λιμένα. Τα επιχειρήματά τους, πα-

νομοιότυπα, εστιάζουν στις τιμές του μαγαζιού, 

στην «καθαρότητα» των ποτών που προσφέρο-

νται και φυσικά στη μουσική.

Παρόλα αυτά, τα «καμάκια» εξακολουθούν 

να υπάρχουν, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες 

των τουριστών, των ντόπιων και των τουριστι-

κών γραφείων, αλλά σύμφωνα με την μαρτυρία 

ενός έμπειρου στο «επάγγελμα», το «καμάκι» ή ο 

«κράχτης» ή ο «πορτιέρης» κάνει απλώς τη δου-

λειά του. «Πληρώνομαι γι’ αυτό και θα πρέπει 

να το σεβαστώ. Αλλά δε με ρώτησε κανένας αν 

μου αρέσει κιόλας. Ούτε για τα προβλήματα που 

έχω. Παρόλα αυτά χαμογελάω». 
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1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κομβικό σημείο στην ερμηνεία του αναπτυ-

ξιακού μοντέλου του Λιμένα είναι η πρόσληψη 

του τουρισμού ως «μητροπολιτικής» προέλευ-

σης οικονομική δραστηριότητα - ως προς τη ζή-

τηση, και «μητροπολιτικής» εξάρτησης - ως προς 

την προσφορά9. Σε αυτό το πλαίσιο ο τουρισμός 

«αναγκάζει» την κάθε κοινότητα, προκειμένου η 

τελευταία να ανταποκριθεί στις μαζικές πιέσεις 

της αυξημένης ζήτησης και στις προτιμήσεις 

των ξένων τουριστών, να συνδεθεί με το διεθνές 

ταξιδιωτικό σύστημα και να προσαρμοστεί στα 

διεθνή πρότυπα, αντικαθιστώντας ή «εκσυγχρο-

νίζοντας» ντόπιες εισροές (πόρους, εργατικό δυ-

ναμικό, υπηρεσίες), ή ακόμα εισάγοντας ξένες. 

Επίσης, από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολι-

τικής, θεωρείται ότι ο τουρισμός είναι ενσωμα-

τωμένος στο παγκόσμιο σύστημα καταμερισμού 

της εργασίας μεταξύ περισσότερο και λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών. Ένας τέτοιος καταμε-

ρισμός αυξάνει την εξάρτηση του τουριστικού 

τομέα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών σε 

σημαντικό βαθμό, εφόσον η τουριστική ζήτηση 

των βιομηχανικών χωρών - πηγών τουρισμού 

επηρεάζεται από τις κυκλικές διακυμάνσεις των 

οικονομιών τους. Οι συνθήκες εξάρτησης του εί-

δους αυτού, που έτσι κι αλλιώς είναι έξω από 

τον έλεγχο των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, 

ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο στην πε-

ρίπτωση που το τουριστικό προϊόν ελέγχεται 

από τους ξένους ταξιδιωτικούς μηχανισμούς - 

9    Έχει υποστηριχθεί ότι ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που διαιωνίζει τις σχέσεις εκμετάλλευσης μεταξύ των 
μητροπολιτικών χωρών και εκείνων της περιφέρειας. Οι Turner, Ash (1979) αναφέρθηκαν στους τουριστικούς προορισμούς 
με τον όρο «η περιφέρεια της αναψυχής» (the pleasure periphery), εκφρασμένη γεωγραφικά ως η τουριστική ζώνη που πε-
ριβάλλει τις βιομηχανικές ζώνες του κόσμου, αναφέροντας ως παραδείγματα την ακτογραμμή της Μεσογείου σε σχέση με τη 
Βόρεια Ευρώπη, εκείνη της Καραϊβικής και της Χαβάης σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τις Φιλιππίνες, την 
Ταϊβάν, το Hong Kong, το Μπαλί και την Μπανγκόγκ σε σχέση με την Ιαπωνία.

πράκτορες ταξιδιών και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων 

(Κομίλης, 1986: 26, 37∙ Britton, 1982).

Η εξάρτηση επομένως κέντρου - περιφέρει-

ας, αναφορικά με τον τουρισμό είναι στο σημείο 

αυτό κάτι παραπάνω από εμφανής και οφείλεται 

στο ρόλο των πολυεθνικών εταιριών (ιδιαίτερα 

εκείνων του κατασκευαστικού τομέα) και στο 

ρόλο των ενδιάμεσων φορέων του τουρισμού 

και πιο συγκεκριμένα α) στους tour operators 

και β) στους χειριστές των αεροπορικών δια-

συνδέσεων (airline operators). Αξιοσημείωτος 

είναι και ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων 

των «αναπτυσσόμενων» χωρών οι οποίες για 

να προσελκύσουν τον διεθνή τουρισμό και να 

δομήσουν τουριστικές οικονομίες διαθέτουν 

πολλά μέσα απαραίτητα για την ανάπτυξη του 

τουρισμού (μεταφορικά συστήματα, καταλύματα 

κ.λπ.) και με διευκολύνσεις (δωρεάν γη, απαλ-

λαγή από δασμούς εισαγωγής, φοροαπαλλαγές, 

επιδοτήσεις επιτοκίων κ.ά.) σε ξενοδοχειακές 

αλυσίδες, αεροπορικές και ταξιδιωτικές εταιρί-

ες επιδιώκουν τη συμμετοχή των εταιριών αυ-

τών στην τουριστική ανάπτυξη των χωρών τους 

(Τερκενλή, 2017: 228). 

Στο Λιμένα Χερσονήσου ο τουρισμός λει-

τούργησε επιταχυντικά στην εδραίωση του ανα-

πτυξιακού του μοντέλου, εκείνο του μαζικού 

τουρισμού, αλλά δεν ήταν εκείνος ο καταλυτικός 

παράγοντας που το επέβαλε. Η επικράτηση του 

συγκεκριμένου αναπτυξιακού μοντέλου οφείλε-

ται, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη της επιχει-

ρηματικότητας και, κατά δεύτερο, στην ανοχή 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:
Συμπεράσματα - Επίλογος
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της κοινότητας και των κατοίκων της στις επιλο-

γές του κεντρικού κράτους10. 

Σποραδικές αντιδράσεις από την πλευρά 

των κατοίκων της κοινότητας για τη γιγάντωση 

του μοντέλου του μαζικού τουρισμού υπήρξαν. 

Ωστόσο, η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επι-

πέδου του πληθυσμού, απόρροια της ενασχόλη-

σής του με τον τουρισμό, ουσιαστικά μετέθεσε 

τις κρίσιμες αναπτυξιακές επιλογές στο μέλλον 

και, ταυτόχρονα, αποδυνάμωσε τις φωνές εκεί-

νες που προέκριναν ένα άλλο μοντέλο ανά-

πτυξης ενώ και στο πεδίο της διαχείρισης της 

τουριστικής ανάπτυξης δεν αντιμετωπίστηκαν 

αποτελεσματικά οι συνεχώς αυξανόμενες απαι-

τήσεις των tour operators (εγχώριων και μη). Οι 

κυριότερες επιπτώσεις των απαιτήσεων αυτών 

ήταν η κυριαρχία του «all inclusive», η διαιώνιση 

των σχέσεων εξάρτησης της κοινότητας με τους 

tour operators και τις χώρες προέλευσης των 

τουριστών ενώ και οι επιπτώσεις στο δομημένο 

περιβάλλον και στις χρήσεις της γης είναι πλέον 

δύσκολα αναστρέψιμες.

Στην κοινωνική πραγματικότητα του Λιμένα, 

η επιχειρηματικότητα προσδιορίζει την ύπαρξη 

του δρώντος υποκειμένου (επιχειρηματία) και 

του προσδίδει τη δυνατότητα να επανακαθο-

ρίζει συνεχώς τη θέση του στο εσωτερικό της 

κοινότητας, διαμέσου της δράσης ή των δράσε-

ων που υιοθετούνται από την πλευρά του και οι 

οποίες στο αμέσως επόμενο στάδιο οριοθετούν 

και τους ρόλους του, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δρώντα υποκείμενα (επιχειρηματίες) που έχουν 

τα ίδια ή παρόμοια συμφέροντα. Οι ρόλοι, οι 

δράσεις και οι πρακτικές που υιοθετούνται επι-

τρέπουν στα δρώντα υποκείμενα να διαφορο-

ποιηθούν επιχειρηματικά και όταν το επιτρέψουν 

οι συγκυρίες ή οι οικονομικές, κοινωνικές και 

10   Στις χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας ο ρόλος του κράτους δεν εξαντλείται μόνο στην επιλογή του μοντέλου 
ανάπτυξης. Επεκτείνεται καθορίζοντας τη διαδικασία δόμησης των κοινωνικών σχέσεων και τη συγκρότηση των κυρίαρχων 
τάξεων στο εσωτερικό των χωρών αυτών. Το γεγονός ότι το κράτος αναλαμβάνει να διανείμει σοβαρότατο μέρος των κοι-
νωνικών πόρων σε ορισμένες επιλεγμένες κοινωνικές κατηγορίες, είτε με τη μορφή του άμεσου εργοδότη είτε με τη μορφή 
του άμεσου δημιουργού εισοδημάτων, σημαίνει ότι το κράτος παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία συγκέντρωσης και 
αναδιανομής του εσωτερικού οικονομικού πλεονάσματος (Τσουκαλάς, 1987: 66-72).

άλλες συνθήκες, να υπερβούν την υφιστάμενη 

οικονομική και κοινωνική τους θέση. Οι επιπτώ-

σεις της, με αυτούς τους όρους, ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας επηρέασε άμεσα τη σχέση 

ντόπιων - τουριστών. Η «πρόσωπο με πρόσω-

πο» σχέση που ήταν ισχυρή στα πρώτα χρόνια 

της τουριστικής ανάπτυξης (Noronha, 1979: 

15) μετατράπηκε σταδιακά σε μια τυπική σχέση 

που καθορίζεται αυστηρά από τους κανόνες της 

προσφοράς και της ζήτησης και από το «πακέτο 

των διακοπών» που έχει πληρώσει ο τουρίστας. 

Με αυτά τα δεδομένα, η συχνή επίκληση στην 

πατροπαράδοτη φιλοξενία μπορεί να χαρακτη-

ριστεί και ως εμπορική, εφόσον υπακούει στη 

λογική του συμφέροντος (Νάζου, 2005).

Η προσέγγιση της έννοιας της επιχειρημα-

τικότητας, όπως αυτή εντοπίζεται στα παραδείγ-

ματα που παρατέθηκαν, προτείνει στον εκάστοτε 

ερευνητή έναν τρόπο ανάγνωσης μιας ανταγω-

νιστικής κοινωνικής πραγματικότητας που στη-

ρίζει την ύπαρξή της τόσο στις σχέσεις εξουσίας 

όσο και στις σχέσεις συναλλαγής που υπάρχουν 

μεταξύ και ανάμεσα σ’ ένα δίκτυο επιχειρημα-

τιών, φορέων (συνδικαλιστικών, κρατικών, δη-

μοτικών) και πάλι επιχειρηματιών. Με αυτούς 

τους όρους, η επιχειρηματικότητα λειτουργεί 

και εξισορροπητικά επειδή διαμέσου αυτής αμ-

βλύνεται η απόσταση ανάμεσα στην οικονομία 

και στην κοινωνική δομή. Αναδεικνύει τις ατο-

μικές ικανότητες και τη φαντασία του επιχειρη-

ματία και συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση 

της κοινότητας αλλά, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί 

και τους μηχανισμούς άμυνας της τελευταίας η 

οποία, επικαλούμενη το συλλογικό συμφέρον, 

θέτει περιορισμούς στη δυναμική του μετασχη-

ματισμού της με αποτέλεσμα ο τελευταίος να 

παραμένει συνεχώς ημιτελής.
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Στο Λιμένα, η επιχειρηματικότητα συνδυ-

άζει ή εμπεριέχει δύο ακόμη συνιστώσες: των 

στόχων που επιβάλλονται πολιτισμικά και των 

κοινωνικά αποδεκτών μέσων για την επίτευξή 

τους. Η έμφαση δηλαδή στον στόχο που δεν εί-

ναι άλλος από την καθιέρωση του επιχειρηματία 

και την απόδοση σε αυτόν του επιθετικού προσ-

διορισμού «επιτυχημένος» δεν συμβαδίζει πάντα 

και με την προσήλωσή του στα θεσμοθετημένα 

μέσα που έχει στη διάθεσή του για να επιτύχει 

το στόχο του ή στις «συμφωνίες κυρίων», όπως 

αυτές διαμορφώνονται στα συλλογικά όργανα 

των επιχειρηματιών. Θεωρώντας την επιχειρη-

ματικότητα ως ένα αυτοτελές πεδίο στο πλαίσιο 

της κοινωνικής θεωρίας, βρισκόμαστε ακριβώς 

στην αφετηρία μιας πολύ ενδιαφέρουσας πρό-

κλησης: είναι (η επιχειρηματικότητα) ένας πα-

ράγοντας κοινωνικής μεταβολής ο οποίος συ-

νεπικουρούμενος από τον τουρισμό αναδεικνύει 

τις συγκρούσεις που είναι μια σημαντική παρά-

μετρος της κοινωνικής μεταβολής; Ο ανταγωνι-

σμός μεταξύ των επιχειρηματιών και οι πιθανές 

συγκρούσεις που προκαλούνται από τα κίνητρα 

του κάθε επιχειρηματία, αναδύονται στον κοινω-

νικό του περίγυρο, επηρεάζουν τις στάσεις και 

τη συμπεριφορά του και συγκροτούν ένα νέο πε-

δίο σχέσεων εξουσίας που έρχεται να αντικατα-

στήσει τις μέχρι τότε κοινωνικές σχέσεις σχέσεις.

Υπό αυτή την έννοια, η επιχειρηματικότητα 

νοείται ως η διαδικασία κατά την οποία τα άτο-

μα, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε με την 

προτροπή του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, 

επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες 

που τους παρουσιάζονται, ανεξάρτητα από το 

αν ελέγχουν ή όχι τους διαθέσιμους πόρους. 

Ως ευκαιρία, εκλαμβάνεται η επιδίωξη απόκτη-

σης μιας μελλοντικής κατάστασης, διαφορετικής 

από την αρχική του ατόμου, η οποία θεωρείται 

επιθυμητή και εφικτή (Stevenson, Jarillo, 1990: 

23) - άλλα όχι πάντα και αποδεκτή. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η νοηματοδότηση της έννοιας της 

επιχειρηματικότητας μπορεί να προκύψει από τη 

σχέση ανάμεσα σ’ ένα αντικείμενο (= τουρισμός), 

τη χρήση αυτού του αντικειμένου από τα άτο-

μα και, σύμφωνα με τον Bourdieu (2002: 145), 

από τις διαθέσεις «ενός δρώντος ή μιας τάξης 

δρώντων, δηλαδή στα σχήματα αντίληψης, απο-

τίμησης και δράσης που θα συγκροτήσουν την 

αντικειμενική χρησιμότητά του σε μια πρακτική 

σχέση». 

Στο ερώτημα που προκύπτει, αναφορικά με 

την κοινότητα του Λιμένα, και αφορά στο πού 

ακριβώς έγκειται αυτή η «πρακτική σχέση», η 

απάντηση βρίσκεται στη σύνδεση της τουριστι-

κής ανάπτυξης με τις ανάγκες των τουριστών 

(Pearce, 1986) καθώς επίσης και στην άποψη ότι 

η όποια τουριστική ανάπτυξη συντελείται σ’ ένα 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο μπορεί να θεω-

ρηθεί ως «το σύνολο των επιχειρήσεων, οι οποί-

ες προσφέρουν άμεσα αγαθά και υπηρεσίες για 

να διευκολύνουν την πραγματοποίηση επαγγελ-

ματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων 

ευχαρίστησης και ελεύθερου χρόνου οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα μακριά από τα οικεία περιβάλ-

λοντα των τουριστών» (Smith, 1988: 183).

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες του Λιμένα, 

έχοντας απόλυτη επίγνωση της κοινωνικής 

πραγματικότητας που ξετυλίγεται καθημερινά 

μπροστά στα μάτια τους, συνειδητά συνδέουν 

τις επιχειρηματικές τους πρακτικές με την έννοια 

της «ανάπτυξης», με αποτέλεσμα να αποδίδεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία, για την επίτευξη 

των στόχων τους, σε δύο φαινομενικά ακίνδυνες 

λέξεις - που δεν είναι άλλες από την «ανάπτυξη» 

και την «επιχειρηματικότητα». Η νοηματοδότη-

ση αυτών των λέξεων, διαμέσου ένσκοπης και 

έλλογης επιχειρηματικής δράσης, κατά τη βε-

μπεριανή προσέγγιση (Weber, 2005: 55), εξυ-

πηρετεί ένα διττό στόχο: την επίτευξη κέρδους 

από την πλευρά του επιχειρηματία και την ανα-

γνώρισή του, ως σημαίνων πρόσωπο, εντός της 

κοινότητας. 
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Ωστόσο, ως προς την επίτευξη του προανα-

φερόμενου στόχου, η δράση κυρίως του μικρού 

επιχειρηματία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από 

οικονομικά κριτήρια. Το ένστικτο, ο αυθορμητι-

σμός και τελικά η ανάγκη για επιβίωση σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, πολλές φορές, επι-

βάλλουν επιχειρηματικές δράσεις και πρακτικές 

οι οποίες είναι αντικρουόμενες και, ενδεχομέ-

νως, αναποτελεσματικές. Η πρόταση αυτή πα-

ραπέμπει άμεσα στη σύνδεση συμφερόντων και 

δράσεων, όπως διατυπώνεται από τον Bourdieu, 

που υποστηρίζει ότι η δράση των φορέων σπανί-

ως αποτελεί μόνο αποτέλεσμα συνειδητής σκέ-

ψης και υπολογισμού επειδή δυνάμει της έξεως 

(προδιάθεσης) τα άτομα είναι προδιατεθειμένα 

να δρουν κατά ορισμένους τρόπους, να επιδιώ-

κουν ορισμένους στόχους, ν’ αναγνωρίζουν ορι-

σμένα γούστα κ.ο.κ. (Παναγιωτόπουλος, 1992: 

47-49). Υπό αυτή την έννοια η επιχειρηματικό-

τητα στο Λιμένα μπορεί να εκληφθεί και ως λαν-

θάνουσα ή εν δυνάμει επιχειρηματικότητα (Φρα-

γκιαδουλάκης, 2014: 91-94) και σε ορισμένες 

περιπτώσεις και ως επιχειρηματικότητα ανάγκης 

(Πρωτοπαπαδάκης, 2018) - όταν οι αναφορές σε 

αυτή γίνονται με όρους «βιωσιμότητας» - άρα ο 

στόχος της κοινωνικής αναγνώρισης μοιάζει να 

αυτο-αναιρείται. 

Η κατάσταση για τον επιχειρηματία μοιάζει 

να περιπλέκεται, λόγω και των προκλήσεων που 

αναδύονται από το κοινωνικό και οικονομικό πε-

ριβάλλον στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. 

Η συνειδητοποίηση ότι αυτή η κοινωνική πραγ-

ματικότητα συνίσταται στην «πολλαπλότητα πε-

ρίπλοκων εννοιολογικών δομών, συχνά επικα-

λυπτόμενων ή συνυφασμένων μεταξύ τους, οι 

οποίες είναι ταυτόχρονα παράξενες, ακανόνιστες 

και άρρητες» (Geertz, 2003: 21-22) επέδρασε 

καταλυτικά στη συγκρότηση των πολλαπλών εκ-

δοχών της ταυτότητάς του (ντόπιος, μη ντόπιος, 

σοβαρός, μη σοβαρός, παλιός, νέος, ιδρυτής, 

μέτοχος, οικονομικός διαχειριστής, επενδυτικός 

σύμβουλος κ.λπ.) και στον αυτοπροσδιορισμό 

του απέναντι στους «άλλους» είτε αυτοί είναι 

τουρίστες είτε μη ντόπιοι είτε «κατ’ επιλογήν» 

ντόπιοι επιχειρηματίες.

Επιπρόσθετα, η επίτευξη του στόχου της 

κοινωνικής αναγνώρισης δυσχεραίνεται ακόμη 

περισσότερο, όταν οι διαφορές που εντοπίζο-

νται στο πεδίο των οικονομικών συμφερόντων 

μεταξύ των επιχειρηματιών εισέρχονται, όταν 

συγκρούονται μεταξύ τους, στο πεδίο της διεκδί-

κησης κοινωνικών συμφερόντων. Είναι η στιγμή 

που οι αναφορές στην κοινωνική θέση, στην κα-

ταγωγή, στις πολλαπλές εκδοχές της ταυτότητας 

και στην επαγγελματική τους συνέπεια πυκνώ-

νουν και οι ταυτόχρονοι λόγοι που μετέρχεται ο 

κάθε επιχειρηματίας, προκειμένου να αντεπεξέλ-

θει σε όλους αυτούς τους ρόλους που αναφέ-

ρονται προηγούμενα, οδηγούν στην υιοθέτηση 

δυαδικών εννοιολογικών σχημάτων όπως «πα-

λιός / νέος», «ντόπιος / ξενομπάτης», «σοβαρός 

επιχειρηματίας/ τυχοδιώκτης». Τα σχήματα αυτά 

αποσκοπούν τόσο στη διατήρηση της ιεραρχικής 

σχέσης ανάμεσα σε νέους - παλιούς επιχειρη-

ματίες αλλά, κυρίως, στον καθορισμό του τρό-

που αναπαραγωγής των κοινωνικών δομών - οι 

τελευταίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο 

μέγιστο βαθμό στα δικά τους αυστηρά προσδι-

ορισμένα συμφέροντα χωρίς όμως να θέτουν σε 

κίνδυνο τη συνοχή της επαγγελματικής ομάδας 

στην οποία ανήκουν, την κοινωνική συνοχή, την 

αμφισβήτηση του αναπτυξιακού μοντέλου και 

την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ανα-

γνώρισης.

Επιπλέον η διάκριση «ντόπιος / ξενομπά-

της» μοιάζει να παραπέμπει σε μια συμβολική 

πρακτική και στρατηγική αποδοχής των νέων 

επιχειρηματικών στην κοινότητα. Η ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα όπως αυτή 

εκφράζεται στην αύξηση των μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, έρχεται να θέσει τέρμα σ’ 

αυτή την κατάσταση μεθωριακότητας την οποία 
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βιώνει ο μη - ντόπιος επιχειρηματίας. Στον Λιμέ-

να, όπως και σε άλλες κοινότητες του ελλαδικού 

χώρου, η έννοια της εντοπιότητας προσδιορίζε-

ται τόσο από γεωγραφικά όσο και από το κρι-

τήριο της συγγένειας. «Ντόπιος» νοείται εκείνος 

που έχει δεσμούς αιματοσυγγένειας με την ευ-

ρύτερη γεωγραφική περιοχή (Πισκοπιανό, Κου-

τουλουφάρι, Πάνω Χερσόνησο) και του οποίου 

τα μέλη της οικογένειας ή και όλη του η οικο-

γένεια εξακολουθεί να κατοικεί εκεί. Όλοι όσοι, 

επομένως, γεννήθηκαν σε αυτό το γεωγραφικό 

χώρο έχουν το δικαίωμα ταύτισης μαζί του (Πα-

παταξιάρχης, 1990: 345). 

Η ρωγμή στο συμβολικό πεδίο της εντοπιό-

τητας, κατ’ επέκταση και στο πεδίο συγκρότησης 

της ταυτότητας, εντοπίζεται στην αξίωση όσων 

δεν κατάγονται από την περιοχή να αυτοπροσδι-

ορίζονται ως «ντόπιοι». Διαμένοντας για χρόνια 

στον Λιμένα θεωρούν ότι έχουν πλέον ταυτιστεί 

με το χώρο και δεν αναγνωρίζουν διαχωριστικές 

γραμμές και ταξινομήσεις. Επιπρόσθετα, οι οικο-

γενειακοί δεσμοί που έχουν δημιουργήσει, αλλά 

και η εμπλοκή τους στη δημόσια ζωή του Λιμένα 

- λόγω της συμμετοχής τους σε επαγγελματικές 

οργανώσεις, αλλά και λόγω της εμπλοκής τους, 

ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, στις δημο-

τικές υποθέσεις ενισχύουν την πεποίθησή τους 

ότι η έννοια «ντόπιος» συμπεριλαμβάνει και 

εκείνους (Φραγκιαδουλάκης, 2014: 251∙ Φρα-

γκιαδουλάκης, 2017: 81). 

Καταλήγοντας, ο επιχειρηματίας στο Λιμένα 

ως οικονομικό υποκείμενο ενεργοποιείται στον 

τομέα της τουριστικής προσφοράς και άρα, ως 

παραγωγός του τουριστικού προϊόντος, καθορί-

ζει με τις αποφάσεις και τη δράση του την εξέλι-

ξη της τουριστικής κίνησης του Λιμένα και είναι 

να εισηγηθεί σημαντικές και σε ορισμένες περι-

πτώσεις καινοτόμες προτάσεις, αναφορικά με 

το μοντέλο ανάπτυξης της κοινότητας τόσο στις 

τοπικές αρχές (δημοτικές και περιφερειακές) 

όσο και στην κεντρική κυβέρνηση. Υπό αυτή την 

έννοια, ο κάθε επιχειρηματίας, αποτελεί σημαντι-

κό παράγοντα στη διαδικασία μετασχηματισμού 

της κοινότητας, αλλά στη νέα κοινωνική πραγ-

ματικότητα που συνεχώς αναδύεται, αδυνατεί να 

συμβάλει στο ζήτημα του επανακαθορισμού της 

ταυτότητας της κοινότητας, ως τουριστικού προ-

ορισμού, επειδή οι όροι με τους οποίους τίθεται 

το ζήτημα αυτό είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι: 

από τη μια δε θα πρέπει να διαρραγεί η κοινωνι-

κή συνοχή και από την άλλη το μελλοντικό ανα-

πτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στις αρχές 

της «αειφορίας» και της «βιώσιμης ανάπτυξης» 

θα πρέπει να υπηρετεί απαρέγκλιτα ένα και μόνο 

όρο: την αύξηση της τουριστικής κίνησης και συ-

νακόλουθα του «τζίρου» των επιχειρήσεων. Το 

μοντέλο αυτό, όμως, δεν είναι αναπτυξιακό υπό 

την έννοια ότι οι όποιες μεταβολές συντελούνται 

στο οικονομικό πεδίο δεν είναι ικανές να μετα-

τρέψουν παγιωμένες σχέσεις και συμπεριφορές 

αλλά, κυρίως, δεν είναι ικανές να αντιστρέψουν 

τη σχέση εξάρτησης της τοπικής κοινότητας με 

το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. 

2. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το παρόν κείμενο, με βάση τα δεδομένα από 

το Λιμένα Χερσονήσου, φιλοδοξεί να αποτελέσει 

την αφετηρία της ενασχόλησης της ΓΣΕΒΕΕ και 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τον τουριστικό τομέα εστιά-

ζοντας σε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται 

με τις λεγόμενες πολύ μικρές και μικρές τουρι-

στικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται, 

προς περαιτέρω διερεύνηση, μια σειρά από πολύ 

ενδιαφέροντα ερωτήματα: 

 ▶ ποιο είναι το προφίλ των επιχειρήσεων αυ-

τών και ποια τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

τους σε σχέση με τον κλάδο του τουρισμού;

 ▶ πώς εννοιολογούν τα ίδια τα υποκείμενα 

την έννοιας της «επιχειρηματικότητας» και, 

σ’ ένα επόμενο στάδιο, πως και με ποια κρι-

τήρια συγκροτείται η πολιτισμική κατηγορία 

των «επιχειρηματιών»;
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 ▶ με ποιους όρους συγκροτείται η ταυτότητα 

του επιχειρηματία, ποια είναι τα χαρακτηρι-

στικά της και πως αυτά τα χαρακτηριστικά 

επηρεάζουν την άσκηση της επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας; 

 ▶ πως τα ίδια τα υποκείμενα (επιχειρηματίες) 

διαχειρίζονται πολιτισμικά τις πολλαπλές 

εκδοχές της ταυτότητάς τους σε σχέση με 

τις προτεραιότητες αλλά και τους περιορι-

σμούς που τίθενται από το κοινωνικό περι-

βάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και, 

σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, σε σχέση με τους 

άλλους επιχειρηματίες;

 ▶ ποια είναι τα χαρακτηριστικά των έμφυλων 

σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 

των επιχειρήσεων και με ποιο τρόπο αυτές 

επηρεάζουν τη λειτουργία τους; 

 ▶ πως ο έντονος ανταγωνισμός επηρεάζει 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και πόσο 

καινοτόμος είναι η επιχειρηματικότητα στον 

τουριστικό κλάδο; 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί η συμβολή 

του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι 

σημαντική. Ωστόσο, στον αντίποδα, η έντονη 

εποχικότητα, η εμμονή στο δίπτυχο «ήλιος - θά-

λασσα» καθώς και η ανάπτυξη της τουριστικής 

υποδομής (ξενοδοχεία, πρακτορεία, εμπορικές 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, μεταφορι-

κά και επικοινωνιακά δίκτυα), αποτέλεσμα της 

μακροχρόνιας και δυναμικής πορείας του του-

ρισμού στην Ελλάδα, συντέλεσαν στην αλλοί-

ωση της φυσιογνωμίας αρκετών περιοχών και 

στην εξάντληση του συνόλου σχεδόν των του-

ριστικών πόρων (φυσικών και πολιτιστικών). 

Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική πλέον την 

αλλαγή πορείας, αναφορικά με την στρατηγική 

της ανάπτυξης με σημεία αναφοράς την «αει-

φόρο» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» και στη συζήτηση 

που εξελίσσεται η ΓΣΕΒΕΕ, με άξονα αναφοράς 

πάντα τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 

μπορεί να συμβάλει διερευνώντας ζητήματα 

που σχετίζονται με: 

i. τον επαναπροσδιορισμό του τουριστικού 

προϊόντος από τη στιγμή που ο τουρισμός 

έχει τη δυνατότητα να παράγει νέους προ-

ορισμούς, αλλά και να κατασκευάζει νέα 

τουριστικά προϊόντα (Κοκκώσης, Τσάρτας, 

2001: 23, 37), 

ii. την εφαρμογή των αρχών της «αειφορίας» 

ή της «βιώσιμης ανάπτυξης»,

iii.  την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού.

Αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του 

τουριστικού προϊόντος, ένα πρώτο σχόλιο αφο-

ρά στην αποσπασματικότητα των προγραμμάτων 

τουριστικής ανάπτυξης, τους επικαλυπτόμενους 

στόχους τους και στο γεγονός ότι υλοποίηση 

ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστι-

κής πολιτικής είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επί-

πεδο δεν ήταν ποτέ δεδομένη (Ηγουμενάκης, 

2017). Ένα μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα τουριστικής πολιτικής δεν αποτελεί 

τίποτε άλλο από μια λεπτομερειακή, αναλυτική 

και σαφή διατύπωση των αρχικών, ενδιάμεσων 

και τελικών στόχων του υπό υλοποίηση προ-

γράμματος. Στην περίπτωση του τουρισμού μια 

αναπτυξιακή διαδικασία ξεκινά εφόσον διαπι-

στωθεί από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης ή και της κεντρικής κυβέρνησης (ύστερα από 

διαβούλευση με τους επιχειρηματίες, δημόσιους 

φορείς, συνδικαλιστικούς φορείς και λοιπούς 

κοινωνικούς εταίρους), ότι ο τουρισμός αποτελεί 

επιθυμητή επιλογή και όχι αναγκαιότητα (λόγω 

των συναλλαγματικών ωφελειών). Αυτό σημαί-

νει στροφή προς την αναζήτηση ολοκληρωμέ-

νων προσεγγίσεων με αειφόρο προσανατολισμό 

με συλλογική αποδοχή και συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων επειδή ακριβώς η βάση 

της λήψης των αποφάσεων είναι η πλατιά κοι-

νωνική αποδοχή (Μαρινάκος, 2017). 

Ένα από πιο χαρακτηριστικά παραδείγμα-

τα των τελευταίων χρόνων, κατά την άποψη 

μου, νέου τουριστικού προϊόντος είναι η ανά-

πτυξη του αστικού τουρισμού ή του τουρισμού 
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πόλεων. Το κίνητρο αυτής της επιλογής ανιχνεύ-

εται στη εξοικείωση με τον αστικό τρόπο ζωής 

ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων, που επιθυ-

μούν να ταξιδέψουν και να εξερευνήσουν και 

άλλες πόλεις. Επιπλέον, το ταξίδι από πόλη σε 

πόλη διευκολύνεται και από άλλους παράγοντες 

που σχετίζονται πρωταρχικά με τη μείωση του 

κόστους ταξιδιού, λόγω και της ύπαρξης αερο-

πορικών εταιρειών χαμηλού κόστους∙ δεύτερον 

με την εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφο-

ρικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) που έχουν απλο-

ποιήσει τις διαδικασίες οργάνωσης του ταξιδιού 

(εισιτήρια, διαμονή, αξιοθέατα, κ.λπ.). Με βάση 

αυτές τις εξελίξεις, οι πόλεις πλέον δεν θεωρού-

νται ως απλά σημεία εισόδου, επιβίβασης ή δι-

έλευσης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, αλλά 

ως αξιοθέατα και τελικός προορισμός (Postma, 

Buda, Gugerell, 2017: 95). 

Καθώς ταυτόχρονα αλλάζει και η συμπε-

ριφορά των τουριστών, κυρίως λόγω των νέων 

δημογραφικών και οικονομικών δεδομένων, η 

ραγδαία εξάπλωση του νέου μοντέλου επιχει-

ρηματικής - συνεργατικής δραστηριότητας στον 

τουρισμό έρχεται ως απάντηση στις νέες συν-

θήκες των τελευταίων χρόνων που διαμορφώ-

θηκαν και διαμορφώνονται σε όλο τον κόσμο. 

Η νέα γενιά τουριστών, η λεγόμενη γενιά των 

«Millenials», ή, «Gen Y», στις οποίες ανήκουν η 

ηλικιακή ομάδα των 18-35 ετών, αναζητούν νέες 

ταξιδιωτικές εμπειρίες και σχεδιάζουν το ταξίδι 

τους παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια 

διανομής του τουριστικού προϊόντος. Οι τουρί-

στες αυτοί είναι, σε γενικές γραμμές, αυτο-κα-

θοδηγούμενοι. Επιθυμούν να αντλήσουν πλη-

ροφορίες για έναν τόπο διακοπών από άλλους 

τουρίστες, (φίλους, οικογένεια ή από ανώνυμους 

τουρίστες που δημοσιεύουν τα σχόλια τους στο 

11   Σύμφωνα με τον νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016, άρθρο 111), «ως οικονομία του διαμοιρασμού ορί-
ζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή 
υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες».

12   Ωστόσο οι συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) του φαινομένου, στην τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, δεν έχουν 
μελετηθεί και αξιολογηθεί ακόμη επαρκώς.

διαδίκτυο) από ό,τι στο παρελθόν. Πολλοί χρη-

σιμοποιούν το διαδίκτυο, τα smartphones και τα 

tablets για να σχεδιάσουν ή να αγοράσουν τα 

ταξίδια τους. Απαιτούν βιώσιμα τουριστικά προ-

ϊόντα, καθώς και ατομικές και αυθεντικές τουρι-

στικές εμπειρίες. Επιπλέον, η οικονομική κρίση 

και η ανεργία, όπως και η μειωμένη αγοραστι-

κή δύναμη, έχει οδηγήσει πολλούς να δίνουν 

μεγαλύτερη σημασία στις τιμές και την αξία του 

προϊόντος και των υπηρεσιών. Όλοι αυτοί οι πα-

ράγοντες ευνόησαν την ανάπτυξη της οικονομίας 

του διαμοιρασμού11. Στο νέο αυτό περιβάλλον, 

πάροχοι υπηρεσιών κάνουν την εμφάνισή τους 

στον τουρισμό όπου από τους πιο γνωστούς εί-

ναι, η «Airbnb», η «Flipkey», η «Homeaway» και 

η «Housetrip» (Γκούρη, 2017). 

Στην Ελλάδα ραγδαία άνθηση έχει γνω-

ρίσει η περίπτωση της ψηφιακής πλατφόρμας 

«Airbnb». Η συμβολή του φαινομένου αυτού στο 

μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης αφορά κυρίως 

στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στα αστικά 

κέντρα - χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ελλη-

νική επικράτεια η Αθήνα, γεγονός που θέτει το 

ερώτημα αν σταδιακά, η περιδιάβαση του αστι-

κού χώρου από τους τουρίστες, οδηγεί σταδιακά 

στην αντιστροφή της σχέσης υπαίθρου - τουρι-

σμού με τη σχέση αστικού κέντρου - τουρισμού 

(Νικολακάκης, Φραγκιαδουλάκης: 2019: 202-

203)12 και, σε βάθος χρόνου θα συμβάλει στη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων εντός του αστι-

κού ιστού η οποία, με τη σειρά της, θα συμβά-

λει στην αναζωογόνηση των ιστορικών - και όχι 

μόνο - κέντρων των πόλεων.

Ως στρατηγική ανάπτυξης, η «αειφορία» ή η 

«βιώσιμη ανάπτυξη» μπορεί να οριστεί ως εκεί-

νος «ο τύπος της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις 

ανάγκες των τουριστών αλλά και των περιοχών 
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υποδοχής ενώ, ταυτόχρονα δεν υποθηκεύει τις 

ευκαιρίες για το μέλλον. Η βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη οδηγεί στην ορθή διαχείριση όλων 

των διαθέσιμων πόρων έτσι ώστε να μπορούν να 

εκπληρωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές, πολι-

τισμικές ανάγκες τουριστών και ντόπιου πληθυ-

σμού συγχρόνως με την προστασία της βιοποι-

κιλότητας και γενικά της ποιότητας ζωής» (WTO, 

1998: 20). Στην αναφορά Brundtland (WCED, 

1987: 54), η αειφορία ορίζεται ως «η ανάπτυξη 

που ικανοποιεί τους στόχους της παρούσας γε-

νιάς χωρίς να παρεμποδίζει την ικανότητα των 

μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές 

τους ανάγκες και τους δικούς τους στόχους». 

Σύμφωνα με την Μπριασούλη (1997: 56) οι 

όποιες αναπτυξιακές πολιτικές αναφορικά με την 

επίτευξη της αειφόρου ή της βιώσιμης ανάπτυ-

ξης σχετίζονται με τους ακόλουθους άξονες: 

i. «Μελλοντικότητα»: ένα ελάχιστο φυσικό 

κεφάλαιο που πρέπει να διατηρηθεί για να 

διασφαλιστεί ότι οι τωρινές δραστηριότητες 

δεν εμποδίζουν την ικανοποίηση των ανα-

γκών και των στόχων των μελλοντικών γε-

νιών, 

ii. «Ισότητα»: οι τωρινές γενιές πρέπει να έχουν 

μεγαλύτερη πρόσβαση στο περιβαλλοντικό 

κεφάλαιο και να μοιράζονται το κόστος που 

σχετίζεται με τις ανθρώπινες δραστηριότη-

τες με πιο δίκαιο τρόπο, 

iii.  «Δημόσια συμμετοχή»: οι πολίτες πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη 

λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν 

τόσο αυτούς όσο και την αειφόρο ανάπτυξη 

και 

iv. «Προστασία περιβάλλοντος»: αφορά απο-

κλειστικά την ακεραιότητα του φυσικού πε-

ριβάλλοντος και αναγνωρίζει την αξία του 

ευρύτερου οικοσυστήματος ως ενός πόρου 

που αξίζει να διατηρηθεί επειδή οι άνθρω-

ποι ωφελούνται από τη χρήση του αλλά και 

επειδή έχει εγγενή αξία πέρα από την αν-

θρώπινη χρήση των φυσικών πόρων. 

Ως προς το τρίτο σημείο, η ανάπτυξη εναλ-

λακτικών μορφών τουρισμού (τουρισμός ευ-

εξίας, τουρισμός υγείας, αγροτουρισμός, του-

ρισμός εμπειρίας (live like a local), τουρισμός 

τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρία, πολι-

τιστικός τουρισμός, κ.ά.), συνεπάγεται την υιο-

θέτηση ενός νέου διαφοροποιημένου μοντέλου 

όπου η τουριστική προσφορά έχει νέα χαρακτη-

ριστικά που απορρέουν από τις ίδιες τις αναζη-

τήσεις του τουρίστα και το τουριστικό προϊόν 

της χωρικής ενότητας υποδοχής τουριστών∙ 

επικεντρώνεται δε στις παρακάτω τέσσερις 

μεταβλητές που συγκροτούν και τα νέα χαρα-

κτηριστικά της τουριστικής προσφοράς (4E) σε 

σχέση με τα χαρακτηριστικά των 4S (sea - sun-

sand - sex): 

 ▶ το περιβάλλον και την καθαρή φύση 

(environmet and clean nature),

 ▶ το εκπαιδευτικό τουρισμό, τον πολιτι-

σμό και την ιστορία (educational tourism, 

culture and history), 

 ▶ τα μεγάλα γεγονότα (events and mega 

events) και 

 ▶ τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία 

(entertainment and fun) (Ivanovic, 2008: 

6∙ Τσάρτας, κ.ά., 2010: 54). 

Στο πλαίσιο αυτό, το ταξίδι εκλαμβάνεται 

ως ένα κοινωνικό γεγονός, υπό την έννοια ότι 

αυτού του τύπου οι τουρίστες επιθυμούν τη 

γνωριμία με τον τρόπο που επισκέπτονται και 

επιδιώκουν την ένταξή τους στην τοπική κοινω-

νία (Τσάρτας, 1995, 42-43). Ο τουρισμός δε, με 

αυτή την έννοια, αποτελεί «…μια σύνθετη μορ-

φή πολιτισμικής ταύτισης, κοινωνικής πρακτι-

κής και παραγωγής εναλλακτικών βιωμάτων» 

(Χτούρης, 1995, 50).

Η ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το Υπουρ-

γείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Του-

ρισμού (ΕΟΤ) το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουρι-

στικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), το Σύνδεσμο 
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των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), τις Περιφέρειες, τις τοπικές 

ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία αλλά 

τους φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων στον 

τουρισμό, κ.λπ. μπορεί να συμβάλει: 

i. στην αναθεώρηση των παγιωμένων αντι-

λήψεων σχετικά με το τι συνιστά «ανά-

πτυξη»: η ανάπτυξη δεν είναι απλά θέμα 

μεγέθυνσης των οικονομικών δεικτών, επί-

τευξης πλεονασμάτων αλλά, πρώτιστα, εί-

ναι στενά συνδεδεμένη με θέματα κοινωνι-

κής δομής, πολιτισμού, σχέσεων εξουσίας 

και πολιτικών επιλογών άμεσα συναρτού-

μενων με τη συλλογική ταυτότητα και τις 

προσδοκίες των υποκειμένων που συγκρο-

τούν μια κοινωνία και

ii. στην εκπόνηση ειδικού χωροταξικού πλαι-

σίου για τον τουρισμό με συγκεκριμένες 

χρήσεις γης, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η 

επενδυτική δραστηριότητα όσο και η προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος (ισόρ-

ροπη κατανομή τουριστικών εγκαταστάσε-

ων σε αστικά κέντρα και ύπαιθρο, ανάδειξη 

φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος). 

Σε ένα διεθνές περιβάλλον, που ο ανταγω-

νισμός θα εντείνεται η διατήρηση και ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρι-

σμού και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο ώστε ο κλά-

δος να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στην ελ-

ληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Η 

εξυπηρέτηση αυτού του στόχου απαιτεί, εκτός 

των όσων αναφέρονται προηγούμενα, και:

 ▶ βελτίωση των υποδομών (λιμάνια, αερο-

δρόμια, οδικό δίκτυο, κ.ά.), 

 ▶ ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και 

υγρών αποβλήτων, 

 ▶ επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας, 

 ▶ συνέργειες μεταξύ των τουριστικών φο-

ρέων για ανάδειξη συμπληρωματικότητας 

των επιμέρους δραστηριοτήτων και υπο-

δομών για την δημιουργία ενός πιο σύνθε-

του και ελκυστικού προϊόντος, 

 ▶ φορολογικό πλαίσιο που δεν θα επιβαρύνει 

την ανταγωνιστικότητα με υψηλή φορολο-

γία επί των τιμών (ΦΠΑ, φόρος διαμονής) 

και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον (αποσα-

φήνιση και απλούστευση των διαδικασιών 

αδειοδότησης για νέες επενδύσεις και για 

τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων επι-

χειρήσεων) (ΙΝΣΕΤΕ, 2019), 

 ▶ ενίσχυση των προγραμμάτων δια βίου εκ-

παίδευσης σε άτομα που εργάζονται, επι-

θυμούν ή ενδιαφέρονται να εργαστούν 

στον τουριστικό κλάδο. 

Ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-

σεις εμφανίζουν αξιοσημείωτη δυναμική στη 

διεύρυνση του επιχειρηματικού τους ορίζοντα, 

σημαντικά εμπόδια φαίνεται να παραμένουν. 

Ως κυριότερο εμπόδιο - με εξαίρεση την υψηλή 

φορολόγηση - για περισσότερες από 4 στις 10 

επιχειρήσεις (43,3%) αναδεικνύεται η έλλειψη 

ρευστότητας και η πρόσβαση σε χρηματοδότη-

ση. Έτσι λοιπόν σε σχέση με τις πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις: 

 ▶ άρση των περιορισμών αναφορικά με την 

πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση,

 ▶ θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων προ-

σαρμοσμένων στις ανάγκες των ελληνικών 

ΜμΕ,

 ▶ άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 

ελληνικές ΜμΕ στην προσπάθειά τους να 

χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2019), 

 ▶ υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευ-

νας και καινοτομίας στο χώρο των ΜμΕ, 

καθώς και την ψηφιοποίησή τους, με στό-

χο την αύξηση της παραγωγικότητας και 

της ανταγωνιστικότητάς τους (European 

Commission, 2018: 9). 
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Κλείνοντας, όσο αυτονόητα φαίνεται να 

είναι όλα τα παραπάνω τόσο η επίλυσή τους 

μοιάζει να είναι ανέλπιστα δύσκολη συμπεραί-

νοντας από τη συχνότητα που τίθενται στο δη-

μόσιο διάλογο τα ζητήματα αυτά. Επομένως, η 

πρόκληση που τίθεται έγκειται στη διαμόρφωση 

ενός πρόσφορου πεδίου διαλόγου μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων και των υπόλοιπων τουρι-

στικών φορέων για τη διαμόρφωση ενός οικο-

νομικού περιβάλλοντος και ενός αναπτυξιακού 

μοντέλου που δεν θα αναφέρεται αποκλειστικά 

στη βελτίωση των εκάστοτε οικονομικών δει-

κτών. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο τουρισμός, 

ως οικονομική δραστηριότητα, δύναται να συμ-

βάλει στην αξιοποίηση της «τοπικότητας» και 

στην ανατροφοδότησή της μέσα από αναδια-

νεμητικά πρότυπα, αμφίδρομες πρακτικές «ισο-

δύναμων ανταλλαγών» (equivalent exchanges) 

και διαδραστικών δικτύων μεταξύ επιχειρήσε-

ων και τοπικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο 

η έννοια της «ανάπτυξης» μπορεί να καταστεί η 

γενεσιουργός αιτία της κοινωνικής αλλαγής και 

του μετασχηματισμού και όχι απλά ένα εργαλείο 

το οποίο «παρείχε έναν τρόπο αφήγησης της 

παγκόσμιας ιστορίας, αλλά όχι απαραίτητα και 

έναν τρόπο δράσης πάνω σ’ αυτή» (Edelman, 

Haugerud, 2005: 5-6). 
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