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1.1  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ/
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Στην παρούσα μελέτη πρόκειται να καταδειχθούν τόσο μέσω της θεωρητικής 
πλαισίωσης και της παρουσίασης καλών πρακτικών, όσο και μέσα από την πα-
ρουσίαση μερικών εθνογραφικών δεδομένων και των προτάσεων για βιώσιμη 
ανάπτυξη του ν. Ηρακλείου, οι τρόποι με τους οποίους οι πολύ μικρές και μι-
κρές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου αποτελούν δυνητικά πυλώνες εδραίω-
σης πρωτότυπων και παραγωγικών μορφών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Υπό αυτήν την οπτική και πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρούσα μελέτη 
θα γίνει προσπάθεια να καταδειχτεί ο αγροτικός χώρος ως προνομιακό πεδίο 
ανάπτυξης τουριστικών σχεδίων βιωσιμότητας. Ο αγροτικός χώρος παρέχει τις 
δυνατότητες αξιοποίησης ενός τεράστιου αποθέματος γνώσεων και δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με τη συλλογική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά, τις γενεα-
λογικές και έμφυλες επιχειρηματικές εγγραφές στον χώρο της υπαίθρου. Όλα 
τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν το πολιτισμικό και οικονομικό κεφά-
λαιο ανάπτυξης μιας νέας βιώσιμης τουριστικής μικρο-επιχειρηματικότητας. 

Ζητήματα αγροτοτουριστικής διαχείρισης αναφορικά με εξειδικευμένες 
λειτουργίες επιχειρήσεων παροχής φιλοξενίας και σχεδιασμού καινοτόμων 
«τουριστικών» προϊόντων σχετικά με την ανάδειξη εναλλακτικών δράσεων στην 
κρητική ύπαιθρο (περιπατητικές διαδρομές, επισκέψεις σε περιοχές σημαντικών 
τοποσήμων αγροτικής κληρονομιάς) μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία μιας 
βιώσιμης και εξωστρεφούς μικρο-επιχειρηματικότητας. Γυναίκες και νέοι, αλλά 
και γενικότερα αγρότες και αγροτικές εγκαταστάσεις του παρελθόντος και 
του παρόντος αποτελούν την ανθρωπογενή δεξαμενή, όπως και τη δεξαμενή 
αποθέματος του υλικού πολιτισμού, παρέχοντας έναν μακρύ χρονικό ορίζοντα 
τουριστικού σχεδιασμού, με έμφαση στην ανάδειξη της «τοπικότητας». Επίσης, 
τέχνες όπως η υφαντική, οι τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις και η αγγειο-
πλαστική, ως πρακτικές σύνδεσης (και ανα-νοηματοδότησης) της αγροτικής 
υπαίθρου με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, έχουν δείξει και διεθνώς τη 
δυναμική τους σε μια μακρόπνοη μικρο-επιχειρηματικότητα. 

Στόχο επίσης της μελέτης αποτελεί η ανάδειξη του αστικού χώρου του ν. 
Ηρακλείου ως ενός δυναμικού πεδίου στο οποίο θα μπορούσαν να διαμορφω-
θούν ή και να επανασχεδιαστούν μορφές βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων στη 
βάση ανάδειξης της ιστορικότητας, της αστικής μνήμης, της ευρύτερης πολιτι-
στικής, αρχαιολογικής - και όχι μόνο - κληρονομιάς ως κινήτρων ποιοτικής του-
ριστικής ανάπτυξης και προσέλκυσης διαφοροποιημένων ως προς τα κίνητρα 
επισκεπτών.

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Στη μελέτη επίσης πρόκειται να παρουσιαστούν συνοπτικά οι ευρύτερες 
θεωρητικές συζητήσεις για τη βιωσιμότητα και το επιχειρείν στο διεθνές και 
ελληνικό πλαίσιο μέσα από τα πεδία της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής αν-
θρωπολογίας, των ποιοτικών κοινωνικών σπουδών και των κριτικών σπουδών 
τουρισμού. Κυρίως θα παρουσιαστεί μια κριτική θεώρηση του βιώσιμου τουρι-
σμού ως πεδίου ανάδειξης νέων τοπικών επιχειρηματικών ταυτοτήτων, αλλά και 
ως πεδίου αξιοποίησης και διάσωσης των διακριτών ανθρωπογενών ποιοτήτων 
και παραδόσεων, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα της 
μαζικής τουριστικής ανάπτυξης.

Υπό αυτήν την οπτική πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για μια «εναλλα-
κτική» μελέτη που χρησιμοποιεί κυρίως εννοιολογικά εργαλεία από την ανθρω-
πολογία του τουρισμού και τις κριτικές τουριστικές σπουδές συνδυάζοντας, σε 
μικρή έκταση και όπου κρίνεται απαραίτητο, θεωρήσεις από τις σπουδές του 
marketing και του τουριστικού management.

Προς διευκόλυνση των αναγνωστριών και των αναγνωστών της μελέτης για 
την «ανθρωπολογία του τουρισμού», ο τουρισμός αποτελεί πολιτισμικό φαινό-
μενο που εμπερικλείει την οικονομία και πολλές άλλες ακόμη σφαίρες δραστη-
ριοτήτων. Υπό αυτήν την σκοπιά, ο «τουρισμός» μπορεί να αναλυθεί ως μια κα-
τηγορία πολιτισμικών εμπειριών που αντιπαρατίθεται στην καθημερινή ζωή, ως 
μια δύναμη για κοινωνική αλλαγή, ως μια μορφή πολιτισμικής διαμεσολάβησης, 
ως μέσο παγκοσμιοποίησης και ως ένας χώρος για την κατασκευή και την επιτέ-
λεση εθνικών, εθνοτικών, έμφυλων και άλλων ταυτοτήτων. Στην «ανθρωπολογία 
του τουρισμού» ο «τουρισμός», εν κατακλείδι, νοείται και ως ένα κοινωνικό 
πεδίο όπου ερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι κατανοούν και 
επιτελούν το ταξίδι, τις διαπολιτισμικές συναντήσεις, εργασιακές και επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες, πρακτικές φιλοξενίας, αναπαράστασης, μετακίνησης 
και κατανάλωσης. 

Οι «κριτικές τουριστικές σπουδές» θέτουν υπό κριτική οπτική τα κυρίαρχα 
θετικιστικά αναλυτικά πλαίσια στην τουριστική έρευνα που εστιάζουν αποκλει-
στικά στα μετρήσιμα και ποσοτικά στοιχεία της «τουριστικής βιομηχανίας». 
Οι κριτικές τουριστικές σπουδές διαμορφώνουν έτσι έναν νέο τρόπο σκέψης 
καθώς και ενασχόλησης με τον τουρισμό. Διερευνούν ζητήματα επιβίωσης και 
ισορροπίας των τοπικών ταυτοτήτων σε μια παγκόσμια τουριστική οικονομία, 
αναλύουν τους αγώνες των τοπικών κοινωνιών, ποικίλων ομάδων και πληθυ-
σμιακών κατηγοριών να αποκτήσουν υλικά και μη οφέλη από τον τουρισμό, 
σε σχέση με το παρελθόν και τις πολιτιστικές κληρονομιές τους, τις ιδιαίτερες 
αγροτικές ή αστικές του παραδόσεις. επίσης, εντοπίζουν και αναλύουν τις 
επιχειρηματικές και εργασιακές προσπάθειες των γυναικών, των νέων, των με-
ταναστών, των ιθαγενών πληθυσμών να συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι στον 
τουρισμό. Αναδεικνύουν ζητήματα επιβολής εξουσιών, ανισοτήτων, ζητήματα 
πολιτισμικής βιωσιμότητας και ερευνούν τα πλαίσια μέσα στα οποία εμφανίζο-
νται όλα τα παραπάνω.

Συνεπώς, και οι μεθοδολογικές επιλογές για την παρούσα μελέτη υπαγορεύ-
τηκαν από τις αρχές των ποιοτικών μεθοδολογικών τεχνικών έρευνας, μια εκ 
των οποίων είναι η διεξαγωγή προφορικών συνεντεύξεων με βάση ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου και ελεύθερη συζήτηση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 
συνομιλητές και τις συνομιλήτριες να αναπτύξουν τις σκέψεις και τους προβλη-
ματισμούς τους.

Για τις ανάγκες της μελέτης πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνεντεύξεις με πλη-
ροφορητές που έχουν κεντρικό ρόλο σε συλλογικούς φορείς μικροεπιχειρημα-
τιών και παραγωγών υπηρεσιών. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν πολύ περισσότε-
ρες μη καταγεγραμμένες συζητήσεις με ανθρώπους της τουριστικής αγοράς και 
του ακαδημαϊκού χώρου από τις σπουδές τουρισμού, όπως και περιορισμένη 
συμμετοχική παρατήρηση σε επιχειρήσεις τόσο του νομού Ηρακλείου, όσο και 
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του νομού Ρεθύμνης - κυρίως σε επιχειρήσεις παραγωγής χειροτεχνημάτων, 
υφαντών, κεραμικών και σε πολιτιστικούς συλλόγους γυναικών.

Η μελέτη, τέλος, στηρίζεται σε βιβλιογραφικά τεκμήρια και μεταδεδομένα 
που έχουν παραχθεί από φορείς και υπηρεσίες τόσο της Κρήτης όσο και ευρύ-
τερα καθώς επίσης και σε επιστημονικά κείμενα και πρωτότυπες ερευνητικές 
εργασίες. 

1.2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με στοιχεία από την Περιφέρεια Κρήτης, η περιφερειακή οικονομία 
εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την αγροτική 
οικονομία (19,4% της απασχόλησης), τον τουρισμό και το εμπόριο (35,4% της 
απασχόλησης). Με βάση την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής ο τουρισμός και το 
εμπόριο συγκεντρώνουν το 35% της οικονομικής δραστηριότητας, η γεωργία το 
9%, η μεταποίηση/ενέργεια και οι κατασκευές το 9%, με τη διαχείριση ακινήτων 
να προσεγγίζει το 10% (από 8% το 2005). Ο τουρισμός και σημαντικό τμήμα της 
αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής απευθύνονται στις διεθνείς αγορές. 

Η Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει το 2020 το 16% των μονάδων, το 22% 
των δωματίων και το 22% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 1.638 μονά-
δες με 97.525 δωμάτια και 190.714 κλίνες. Ο νομός Ηρακλείου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2020, διαθέτει περίπου 80.000 κλίνες. Το πολιτιστικό απόθεμα του 
νομού σε αρχαιολογικούς τόπους και μουσεία φτάνει στον αριθμό περίπου των 
σαράντα (40) τοποθεσιών, οι οποίες, μαζί με ένα πολύ πλούσιο δίκτυο μονοπα-
τιών και φαραγγιών, διαμορφώνουν την πολυδιάστατη πολιτιστική φυσιογνω-
μία του νομού.

Η τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης δεν εμφανίζεται διαφοροποιημένη ως 
προς τις γενικότερες τάσεις του ελληνικού του τουρισμού (Φραγκιαδουλάκης, 
2014, 2017· Νικολακάκης & Φραγκιαδουλάκης, 2019) που σχετίζονται με τον 
οργανωμένο περιηγητικό τουρισμό και την επίσκεψη σημαντικών αρχαιολογι-
κών χώρων. Η Κνωσός στον νομό Ηρακλείου αποτέλεσε την πρωταρχική αιτία 
ανάδειξης της πόλης του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού (Andriotis, 
2003· Τσάρτας, 2010). Η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, η ανάπτυξη της 
Μεσσαράς, ο τουρισμός και ο οικιστικός προγραμματισμός αποτελούσαν τους 
τέσσερις άξονες της προγραμματιζόμενης τότε ανάπτυξης της Κρήτης, σύμ-
φωνα με τον γενικό προγραμματισμό του Υπουργείου Συντονισμού του 1962 
(Φραγκιαδουλάκης, 2014). 

Η οικονομική ανάπτυξη του νησιού, εκτός από αντικείμενο πλήθους μελε-
τών του Υπουργείο Συντονισμού για διάφορες περιοχές της Κρήτης, αποτελεί 
αντικείμενο και της εταιρείας Λίττον (Litton), η οποία την ίδια περίπου περίο-
δο θέτει σε μελέτη της περιοριστικά πλαίσια για την αγροτική παραγωγή και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της βιομηχανίας και του τουρισμού. Σύμφωνα με τον 
Φραγκιαδουλάκη (2014), ο ΕΟΤ το 1965 ιδρύει το Ξενία και αυτό στάθηκε αφε-
τηρία για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη. Επίσης, εκείνη την περίοδο 
αναπτύσσεται ο τουρισμός κρουαζιέρας. Πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια προ-
σέγγιζαν το λιμάνι της πόλης με σκοπό την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
της Κνωσού.

Ο τουρισμός σήμερα είναι ο πιο αναπτυγμένος κλάδος εργασιών. Ωστόσο, 
ο κλάδος παρά τη δυναμικότητά του, αντιμετωπίζει προβλήματα με κυριότερο 
αυτό της έντονης εποχικότητας. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πα-
ρατηρείται έντονη τουριστική ανάπτυξη και στους άλλους νομούς της Κρήτης, 
ο νομός Ηρακλείου εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του 
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ξενοδοχειακού δυναμικού και έρχεται τρίτος μεταξύ όλων των 
νομών της χώρας σε αριθμό ξενοδοχειακών κλινών (Φραγκια-
δουλάκης ό.π.). Το 90% των ξενοδοχειακών κλινών συγκε-
ντρώνονται στον βόρειο οδικό άξονα Ρεθύμνου - Ηρακλείου 
- Αγ. Νικολάου, ενώ ακόμη και σήμερα, σημειώνεται έλλειψη 
τουριστικής υποδομής στις νότιες και δυτικές περιοχές της 
Κρήτης. Σήμερα, ο τουρισμός στην Κρήτη εμφανίζεται να είναι 
από τις πιο δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες, αν και από 
το 2000 και μετά, ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη συνεχίζει 
να έχει σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση όλων των μα-
κρο-οικονομικών μεγεθών της. 

Η αυξημένη ζήτηση, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές 
μονάδες. Ο Φραγκιαδουλάκης (2014) ωστόσο διαπιστώνει, ότι 
ενώ η ύπαρξη μεγάλων ξενοδοχείων στον βορρά θα τους έδινε 
την πρωτοκαθεδρία στην τουριστική, εντούτοις τη «ραχοκοκα-
λιά» του τουρισμού σε υπερτουριστικές περιοχές, όπως ο Λιμέ-
νας Χερσονήσου, αποτελούσαν οι επιχειρηματίες των μικρών 
και των μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτές έδιναν έναν 
μη «τυποποιημένο» και απρόσωπο χαρακτήρα στις διαπολιτι-
σμικές συναντήσεις των ντόπιων και των τουριστών. 

Η περίπτωση μελέτης του Λιμένα αναδεικνύει μια σειρά από 
ενδιαφέρουσες πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης στον νομό 
Ηρακλείου γιατί μέσα από την εθνογραφική εστίαση σε ένα 
μικρό τουριστικό τόπο αλλά με δυναμικό αναπτυξιακό προφίλ 
αντιλαμβανόμαστε την ολότητα του τουριστικού φαινομέ-
νου στον νομό και τα συνολικά ζητήματα που αποτελούν πια 
διαχρονικούς αναπτυξιακούς «κόμπους» προς επίλυση. Έτσι, 
μαθαίνουμε για την αδυναμία ουσιαστικής παρέμβασης της 
τοπικής κοινωνίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της τουρι-
στικής του ανάπτυξης και ότι η αδυναμία αυτή καθόρισε και το 
επόμενο στάδιο - εκείνο της διαχείρισης αυτής της ανάπτυξης 
στον Λιμένα. 

Σε μια άλλη προοπτική, η Κυριακάκη, στην έρευνα της για τη 
Χερσόνησο Κρήτης επιχειρεί να συνδέσει τις αντιλήψεις των 
κατοίκων μιας ώριμης τουριστικής κοινότητας με τα ζητήμα-
τα της βιωσιμότητας και της τοπικότητας στην τουριστική 
ανάπτυξη, καθώς και με τους παράγοντες που επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν τις αντιλήψεις αυτές. Η μελετήτρια υποστηρί-
ζει ότι η μακρόχρονη παρουσία του τουρισμού έχει επιφέρει 
σημαντικές επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό - πολιτιστικό, 
οικονομικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχει οδη-
γήσει στην εδραίωση κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων 
ανάμεσα στην τοπική κοινότητα και στον τουρισμό που είναι 
πολύ δύσκολο να αλλάξουν, να ενεργοποιήσουν σχέδια και να 
αναδείξουν προοπτικές μιας βιώσιμης ανάπτυξης (Κυριακάκη, 
2009: 432). Η διερεύνησή της αναδεικνύει την αντιφατικότητα 
και την αμφισημία που χαρακτηρίζει τις τοπικές αντιλήψεις για 
το τι συνιστά βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επίσης, εντοπί-
ζει ότι οι αντιλήψεις αυτές απέχουν πολύ από τα θεωρητικά 
μοντέλα που έχουν προταθεί, ενώ οι βασικές αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις που υιοθετούνται ή και υλοποιούνται σε τοπικό 
αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, κινούνται σε τροχιά 
μη-βιωσιμότητας στον τουρισμό.
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Ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό κατέχει 
κεντρική θέση γιατί αποτελούν και σε αυτόν τον τομέα βασική πηγή επιχειρη-
ματικών δεξιοτήτων, καινοτομίας και απασχόλησης. Στο ΠΕΠ Κρήτης 2021-2027 
(Παρασκευόπουλος, 2021: 615) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: 

«Οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες ΜΜΕ κυριαρχούν στον επιχειρη-
ματικό χώρο της Κρήτης και συνιστούν τον βασικό δημιουργό θέσεων 
απασχόλησης. Πολλές από αυτές, στερούνται εμπειρίας σε θέματα 
σύγχρονης διοίκησης και μακροχρόνιου στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού, όπως και αντίληψης των νέων απαιτήσεων που διαμορφώ-
νονται σε επίπεδο επιχειρηματικών προτύπων και τεχνολογικών τάσεων 
στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι επιπτώσεις της πανδημίας καθιστούν 
επιτακτική την ενίσχυση των επιχειρήσεων, συνεισφέροντας στην απα-
σχόληση σε οικονομικούς κλάδους που έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο 
βαθμό. Σε ορισμένους κρίσιμους τομείς όπου οι επιπτώσεις της πανδη-
μίας φαίνεται να έχουν πολύ πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, όπως ο τουρι-
σμός και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, θα χρειαστεί να 
δοθούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη / υιοθέτηση νέων».

Στο ερώτημα πως εμπλέκονται οι πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις σε όλη αυτή τη διαδικασία και για ποιο λόγο θα πρέπει να ασχοληθούμε 
αναλυτικά με αυτές, η απάντηση, σύμφωνα με τον Φραγκιαδουλάκη (2014), 
εντοπίζεται στα μεγέθη της απασχόλησης∙ δηλαδή, στον μεγάλο αριθμό των ερ-
γαζομένων σε αυτές. Οφείλεται επίσης, και το γεγονός ότι στον τουρισμό απο-
τελούν τον κύριο εκφραστή εξυπηρέτησης των καταναλωτικών αναγκών των 
τουριστών. Στην κοινότητα του Λιμένα, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 
οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, αποτέλεσαν σημαντικό παρά-
γοντα της οικονομικής της ανάπτυξης - αιτία που επιτάχυνε και τις διαδικασίες 
κοινωνικής μεταβολής και οικονομικού μετασχηματισμού της περιοχής.

Η επικράτηση του μοντέλου του μαζικού τουρισμού στον νομό Ηρακλείου, 
αλλά και στην Κρήτη γενικότερα είχε ως αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του 
πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα οδηγώντας στην υπερανάπτυξη του 
τριτογενή τομέα, στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο τουρισμός. Με βάση 
τη μελέτη «Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιφέρειας Κρήτης» (2008) ο δευ-
τερογενής τομέας είναι ο πιο αδύναμος τομέας της Κρητικής οικονομίας. Στον 
δευτερογενή τομέα, παρατηρούνται διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν 
στο μικρό κατά κανόνα μέγεθος και την οικογενειακή μορφή των επιχειρήσεων. 
Η μεταποίηση συνδέεται κυρίως με την επεξεργασία των προϊόντων του πρω-
τογενή τομέα (τρόφιμα και ποτά), με τον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα 
των πλαστικών (Παρασκευόπουλος, 2021)

Τα βόρεια παράλια της Κρήτης αποτέλεσαν το κατεξοχήν «θέατρο» του 
μαζικού τουρισμού με τρομακτικες περιβαλλοντικές συνέπειες. Στη συνέχεια, 
με την κρατική υποστήριξη, δημιουργήθηκαν πλήθος τουριστικών καταλυμάτων 
και πλήθος τουριστικών επιχειρήσεων που αποτέλεσαν διέξοδο στην υποαπα-
σχόληση ενός κατά βάση αγροτικού πληθυσμού∙ διέξοδος η οποία δεν οδήγησε 
σε άμβλυνση των ήδη υφιστάμενων περιφερειακών ανισοτήτων, ούτε συνέβαλε 
στην αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον -- αποτέλε-
σμα της εντατικής χρήσης φυσικών και ανθρωπογενών πόρων καθώς και της 
οικιστικής επέκτασης των «τουριστικών κοινοτήτων» (Φραγκιαδουλάκης, 2014∙ 
Νικολακάκης & Φραγκιαδουλάκης, 2019). 

Σύμφωνα με τον Andriotis (2002, 2003) η τουριστική ανάπτυξη είχε ως απο-
τέλεσμα την εγκατάλειψη των παραδοσιακών επαγγελμάτων που σχετίζονται 
με τη γεωργία και τη βιοτεχνία, επειδή οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με 
τον τουρισμό θεωρούνταν ότι παράγουν υψηλότερο εισόδημα και είναι πιο 
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ελκυστικές. Όπως επίσης διαπίστωσε η Kousis (1989), στην ορεινή κωμόπολη 
Δρέθεια, με την άφιξη των τουριστών, ο αριθμός των αγροτών μειώθηκε δρα-
ματικά, ενώ οι μικροκαταστηματάρχες και οι μισθωτοί αυξήθηκαν σημαντικά. 
Ως αποτέλεσμα της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης, η κρητική φιλοξενία και τα 
τοπικά πρότυπα αλληλεπίδρασης έχουν μειωθεί και οι σχέσεις με τους τουρί-
στες είναι ένα είδος εμπορεύματος, έχοντας αλλάξει δραματικά μέσα στον χρό-
νο (Herzfeld, 1991). Επιπλέον, δίνεται η εντύπωση ότι οι ντόπιοι είναι υπηρέτες 
των τουριστών. Ωστόσο, οι τουριστικές δαπάνες για χειροτεχνίες, αναμνηστικά 
και παρόμοια συμβάλλουν στη διατήρηση και, μερικές φορές, στην αναζωογό-
νηση των παραδοσιακών τεχνών και χειροτεχνιών, καθώς και της λαογραφίας, 
των τοπικών εμποροπανηγύρεων και των φεστιβάλ στο νησί (Andriotis, 2002, 
2003). Αν και υποστηρίζεται ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης οι κοινότητες 
υποδοχής χάνουν την αυθεντικότητά τους και τα έθιμά τους, οι Κρητικοί, σύμ-
φωνα με τον συγγραφέα, έχουν διατηρήσει πολλές από τις τοπικές συνήθειες 
και παραδόσεις.
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2.1  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η «επιχειρηματικότητα» αποτελεί μια έννοια που δεν χωρά εύκολα σε ταξι-
νομήσεις και αυστηρούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς, όπως έχει δείξει η 
βιβλιογραφία των ποιοτικών κοινωνικών επιστημών. Στο πεδίο της φιλοσοφίας 
για παράδειγμα, η επιχειρηματικότητα ερμηνεύεται με όρους ανθρώπινης αυ-
τοπραγμάτωσης, η οποία ωθεί σε βαθιά μετασχηματιστική δράση όσων εμπλέ-
κονται σε αυτήν (Pfeilstetter, 2021).

Για ορισμένους κλάδους, όπως τα χρηματοοικονομικά ή τη λογιστική, η επι-
χειρηματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τομέας που σκοπεύει σε μεγάλο 
βαθμό στη δημιουργία επιχείρησης (Shane & Venkataraman, 2000). Οι οικονο-
μολόγοι περιορίζονται στην εννοιολόγηση της επιχειρηματικότητας με όρους 
παραγωγής, κέρδους, ενώ οι έννοιες της καινοτομίας, της δημιουργικότητας 
και της κοινωνικής αλλαγής είναι δευτερεύουσας σημασίας.

Τα παραπάνω καθιστούν την επιχειρηματικότητα μετρήσιμη με όρους με-
γέθους, ταχύτητας, ιδιοτήτων, αποτελεσμάτων και αναγωγής των κοινωνικών 
σχέσεων σε αριθμούς. Επιπροσθέτως, διαμορφώνονται ταξινομικά σχήματα 
(Lazear, 2005) για τα διαφορετικά στάδια της δημιουργίας μιας επιχείρησης 
που έχουν περιγραφικό και όχι ερμηνευτικό χαρακτήρα. Έτσι, η σύλληψη του 
επιχειρηματία δομείται γύρω από μοντέλα ορθολογικής επιλογής που μειώ-
νουν την επιχειρηματικότητα στο ερώτημα γιατί ορισμένα άτομα επιλέγουν να 
γίνουν επιχειρηματίες (Lazear, 2005) και όχι τι είναι επιχειρηματικότητα. 

Σημαντικές μελέτες από το πεδίο της κοινωνιολογίας δίνουν έμφαση στην 
«εξαρτώμενη από το πλαίσιο, κοινωνική και οικονομική διαδικασία» της επι-
χειρηματικότητας (Thornton, 1999: 20). Σύμφωνα με τον Thornton, η μελέτη της 
επιχειρηματικότητας μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο «σχολές»: η μία από την 
πλευρά της προσφοράς και η άλλη από την πλευρά της ζήτησης. Από την πλευ-
ρά της προσφοράς, εστιάζει στη διαθεσιμότητα κατάλληλων ατόμων για να κα-
ταλάβουν επιχειρηματικούς ρόλους. Από την πλευρά της ζήτησης, εστιάζει στον 
αριθμό και τη φύση των επιχειρηματικών ρόλων που πρέπει να καλυφθούν. Γενι-
κότερα, η κοινωνιολογία επικεντρώνεται συνήθως στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο αναδύονται οι νέοι οργανισμοί. 

Για την κοινωνική ανθρωπολογία, όλες οι προσεγγίσεις μπορεί να είναι 
σχετικές σε κάποιο βαθμό. Εντούτοις, πέρα από το πεδίο της ανθρωπολογίας, 
προτάθηκαν άλλα εναλλακτικά πλαίσια ερευνητικών ερωτημάτων, διαπερνώ-
ντας διεπιστημονικά όρια και αμφισβητώντας την καθαρά οικονομική, κοινω-
νιολογική ή ψυχολογική προοπτική των μελετών για την επιχειρηματικότητα 
(Pfeilstetter, 2022). Συχνά, στο πεδίο της ανθρωπολογίας συνδυάζονται οι όροι 
με έννοιες από άλλους κοινωνικούς τομείς. Αυτό γίνεται με τη διερεύνηση 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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συγκεκριμένων ομάδων, όπως για παράδειγμα η γυναικεία επιχειρηματικότητα 
(Hanson, 2009), συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή κλάδων ή κρατικών φορέων 
και οργανισμών που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η συμβολή της 
ανθρωπολογίας σε αυτό το πλαίσιο συνδέεται συνήθως με τη λεγόμενη «εθνο-
τική» επιχειρηματικότητα (Aldrich & Waldinger, 1990) όπου στην εθνογραφική 
έρευνα της Freeman (2014), στην Καραϊβική η επιχειρηματικότητα δεν ερμη-
νεύεται ως μια απλή διαδρομή στην αυτοαπασχόληση, αλλά γίνεται μια μορφή 
αυτο-δημιουργίας και αναδιαμόρφωσης του εαυτού.

Ερωτήματα που έχουν τεθεί από το ανθρωπολογικό πεδίο αφορούν στην 
καθολικότητα του ορθού λόγου, του προσωπικού συμφέροντος ή της εμπιστο-
σύνης. Επομένως, εφόσον αποδεχτούμε την οικουμενικότητά τους, το ερώτημα 
που τίθεται είναι πώς μπορούμε να αποδώσουμε το ίδιο νόημα και τη λειτουρ-
γία καθενός από τα παραπάνω σε κάθε ιστορικό ή κοινωνικό περιβάλλον.

Αρκετοί μελετητές από άλλα γνωστικά πεδία που εστιάζουν στη μελέτη των 
επιχειρήσεων έχουν στραφεί στην ανθρωπολογία αναζητώντας καινοτόμους και 
«εξωτικούς» τρόπους για να εξηγήσουν το αίνιγμα της οικονομικής δράσης και 
τη σχέση της με την ανάπτυξη. Το αντίστροφο ισχύει επίσης. Για παράδειγμα, ο 
Stewart (1991) εντόπισε έργα για την επιχειρηματικότητα στην ανθρωπολογία 
που δεν χρησιμοποιούν την «ετικέτα», αλλά ταιριάζουν απόλυτα με τους ορι-
σμούς που δίνονται σε άλλα επιστημονικά πεδία. Ο Stewart βρίσκει έναν από 
τους κλασικούς όλων των εποχών στην ανθρωπολογία, τον Τurner, να ανήκει 
στο στρατόπεδο των σπουδών επιχειρηματικότητας, παρά το γεγονός ότι η έν-
νοια αποφεύγεται εντελώς. Η συνάντηση του Stewart δεν είναι τυχαία. Ο Victor 
Turner (όπως και ο Fredrik Barth) σχετίζεται με τη σχολή του Μάντσεστερ που 
ιδρύθηκε από τον Max Gluckman. Δουλεύοντας κυρίως στις βρετανικές αποικίες 
της Κεντρικής Αφρικής μεταξύ των δεκαετιών του 1950 και του 1970, οι μελετη-
τές της ανθρωπολογικής σχολής του Μάντσεστερ ήταν γνωστοί για δύο βασικές 
αρχές: πρώτον, βάζουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους τη σύγκρου-
ση ως διαδικασία για αλλαγή και δεύτερον, δίνουν έμφαση στη δυναμική της 
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Σε κάποιο βαθμό, και οι δύο προϋποθέσεις 
αψηφούσαν την κλασική ανθρωπολογία, που συνήθως εξύψωνε την παράδοση 
έναντι της αλλαγής και την κοινότητα έναντι των ατόμων. Εν ολίγοις, η σχολή 
του Μάντσεστερ εστίασε στον άνθρωπο της δράσης που θυμίζει τις εννοιολο-
γήσεις του Schumpeter θεωρητικά και μεθοδολογικά. 

Ο Barth (1963, 1967), βασικός εκπρόσωπος της σχολής του Μάντσεστερ ασχο-
λήθηκε ερευνητικά με την επαγγελματική ομάδα των εμπόρων και «είδε» τους 
τρόπους με του οποίους αυτή η κοινωνική και επαγγελματική ομάδα διαχειριζό-
ταν τις πολιτισμικές επιλογές προς όφελός τους και οδηγήθηκε στην ιδέα ότι η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο ευθυγραμμισμένο με την κοινω-
νική αλλαγή - μια θεώρηση που διατυπώθηκε από τον Schumpeter αλλά και 
αργότερα από άλλους μελετητές (Greenfield & Strickton, 1986). 

Ο Barth ενδιαφερόταν για «όχι τι κάνει τον επιχειρηματία, αλλά τι κάνει 
ο επιχειρηματίας» (1967: 664). Συνοψίζοντας τη γενική του θεωρία για την 
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική αλλαγή, βασιζόμενος στα δεδομένα του 
από την επιτόπια εργασία στο Σουδάν και τη Νορβηγία, ο Barth, επέκρινε την 
ανθρωπολογική εμμονή στην παράδοση, και όχι στην αλλαγή, στα πρότυπα και 
όχι στη δράση υποστηρίζοντας ότι: 

«…Οι επιχειρηματίες είναι ξεκάθαρα φορείς αλλαγής: κάνουν καινο-
τομίες που επηρεάζουν την κοινότητα που δραστηριοποιούνται (1967: 
663-664)». 

Ο Schumpeter είδε την εισαγωγή καινοτόμων μορφών συνδυασμού ιδεών και 
μέσων παραγωγής στην οικονομία ως συστατικό του επιχειρηματία (Swedberg, 
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2006: 174-175). Σύμφωνα με τη θεώρησή του:

«Είναι η “επιλογή ιδεών”, η “υλοποίηση νέων συνδυ-
ασμών” γνώσης (όχι η εφεύρεσή τους, που θα ήταν 
μέρος της επιστήμης) που κάνει τις ενέργειες επιχειρη-
ματικές».

Οι ιδέες του Schumpeter βασίζονται στην τυπική διχοτόμηση 
του 20ού αιώνα: τη διαφορά μεταξύ μοντέρνων - δυναμικών 
- ατομικιστικών και παραδοσιακών - στατικών - συλλογικών 
κοινωνιών. Η επιχειρηματικότητα, υποστηρίζει ο Schumpeter, 
είναι πιο πιθανή στο πρώτο παρά στο δεύτερο πλαίσιο. Αυτό 
οφείλεται στο ότι στις κοινωνίες που καθοδηγούνται από την 
αγορά, η «ατομική ιδιοφυΐα», διεγείρεται συνεχώς από το 
πιστωτικό σύστημα (Swedberg, 2006). Σε αντίθεση, σε εννο-
ούμενες «στατικές - παραδοσιακές», μη δυτικές κοινωνίες, ο 
Schumpeter υποβαθμίζει τον ρόλο των υποκειμένων ως αιτία 
για την οικονομική αλλαγή. 

Ο Geertz, ένας από τους σημαντικότερους και επιδρα-
στικότερους κοινωνικούς ανθρωπολόγους του 20ού αιώνα, 
διατυπώνει την ανθρωπολογική του θεωρία για την επιχει-
ρηματικότητα ως «καινοτόμο οικονομική ηγεσία» (1963: 147). 
Βλέπει τους επιχειρηματίες ως έναν συγκεκριμένο τύπο ελίτ 
- μια ομοιογενή υποομάδα κοινωνίας που αντιλαμβάνεται τον 
εαυτό της ως ηθική πρωτοπορία, που οδηγεί τις παραδοσια-
κές, κοινωνικο-πολιτιστικές μορφές στην προσαρμογή σε νέους 
τρόπους οργάνωσης της οικονομίας. Ωστόσο, άλλοι θεωρητι-
κοί υποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο οι τοπικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες από τη βάση προς την κορυφή, αλλά και οι 
κυβερνητικές παρεμβάσεις από πάνω προς τα κάτω σημαντικοί 
και κύριοι μοχλοί της οικονομικής αλλαγής (Wertheim, 1964).

Η θεωρητική εστίαση του Geertz εστιάζει περισσότερο στις 
ηθικές και ιστορικές συνθήκες που κάνουν δυνατή την εμφάνι-
ση αυτών των επιχειρηματικών υποομάδων. Οι πρίγκιπες και οι 
μικροπωλητές στο Μπαλί, όπου πραγματοποίησε εθνογραφική 
έρευνα, είναι οι ηθικοί χαρακτήρες, τα κεντρικά του ερευνητι-
κά υποκείμενα στα οποία στηρίζεται ο Geertz για να διατυπώ-
σει την πολιτισμική θεωρία του για την επιχειρηματικότητα. 
Το ανθρωπολογικό του παράδειγμα, το οποίο αντλεί από την 
επιλογή του να εστιάσει στο παζάρι ως μια ιστορική διαδικα-
σία και όχι ως μια μεμονωμένη δράση, προσδίδει ταυτότητα 
στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπόρων του παζαριού, με διφο-
ρούμενη φήμη, και διαφέρει από τη σύγχρονη οικονομία της 
εταιρείας. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στην απουσία ατομι-
κισμού ή ανταγωνισμού άλλα στα ιστορικά εξελιγμένα εμπο-
ρικά πρότυπα και έθιμα τα οποία αναστέλλουν νέες μορφές ή 
τρόπους οργάνωσης των συναλλαγών (Geertz, 1963). 

Συμπερασματικά, για τις εννοιολογήσεις της επιχειρηματι-
κότητας από την κοινωνική ανθρωπολογία, θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί ότι συγκροτούν ένα διφορούμενο πεδίο έρευνας 
όπου διασταυρώνονται πολλά γνωστικά πεδία, γεγονός το 
οποίο σύμφωνα με τον Pfeilstetter (2013) αποτελεί τον βασικό 
λόγο απουσίας πολλών συστηματικών μελετών της επιχει-
ρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η 
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«ανθρωπολογία της επιχειρηματικότητας» για τον Pfeilstetter δεν αποτελεί 
μεμονωμένο τομέα, διαφοροποιημένο από τους γειτονικούς κλάδους, αλλά 
βασίζεται σε μια ποικιλία από θεωρητικές παραδόσεις, ερευνητικά θέματα, 
εθνογραφικές συναντήσεις και ζητήματα αυτοκατανόησης/αναστοχασμού των 
ερευνητών.

2.2  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όπως με την εννοιολόγηση της επιχειρηματικότητας, αντιστοίχως και ο τουρι-
σμός χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και διεπιστημονικότητα - λόγοι που 
ευθύνονται για τη δυσκολία κατανόησης του τουρισμού ως διακριτού κοινωνι-
κού και οικονομικού φαινομένου με πολιτισμικούς κώδικες και ερμηνείες που 
υπερβαίνουν τα κλασικά πεδία της οικονομικής επιστήμης (Page & Connell, 
2006). Από την άποψη της επιχειρηματικότητας, ο τουρισμός παρέχει ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο που θεωρείται διαφορετικό από άλλους βιομηχανικούς 
τομείς όσον αφορά στον προσδιορισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών και στη 
μετατροπή της τουριστικής επιχειρηματικότητας σε αναλώσιμο τουριστικό προ-
ϊόν. Πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει μια πληθώρα ενδιαφερομέ-
νων με ατομικά κίνητρα για την ανάπτυξη μιας ζωτικής σημασίας συνιστώσας 
της οικονομίας μέσω μιας στρατηγικής που εστιάζει στην οικονομική απόδοση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστι-
κές αξίες. Παρόλο που ο τουρισμός φαίνεται να είναι ένας κλάδος που ανταμεί-
βει τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες, ωστόσο η έννοια της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας δεν έχει κατανοηθεί επαρκώς στις ποιοτικές κοινωνικές 
επιστήμες και σπουδές.

Υπό μία ιστορική οπτική, η βιομηχανία της φιλοξενίας και του τουρισμού 
υπήρξαν ένα γόνιμο πεδίο για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα πακέτα 
εκδρομών του Thomas Cook, τα θεματικά πάρκα του Walt Disney, τα ξενοδο-
χεία Marriott’s και Conrad Hilton είναι μόνο μερικές κλασικές περιπτώσεις στον 
κόσμο των επιχειρήσεων (Ateljevic & Page, 2009). 

Επίσης, η δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων καθώς και μοντέλων τουρι-
στικής ανάπτυξης παγκοσμίως μπορεί να μην είναι πάντα ορατή ή μετρήσιμη με 
αυστηρά επιχειρηματικά κριτήρια. Το τουριστικό προϊόν είναι συχνά άυλο και 
δευτερεύον σε σχέση με τις κύριες εμπορικές τουριστικές δραστηριότητες και 
επομένως είναι δύσκολο να αποδειχθεί η αγοραία αξία του. (Ateljevic & Page, 
2009). 

Η συνεχώς αυξανόμενη κλίμακα του τουρισμού, ένας από τους ταχύτερα 
αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, δεν εκκινεί μόνο από τις 
ανθρώπινες ανάγκες και την επιθυμία για ταξίδια αλλά και από τις επιχειρημα-
τικές ευκαιρίες να ανταποκριθούν σε όλο και πιο περίπλοκες ανθρώπινες ανά-
γκες, προσδοκίες και φαντασιώσεις (Lee & Crompton, 1992). Αυτές οι ευκαιρίες 
συνδέονται με επιχειρηματικά εγχειρήματα εμπορευματοποίησης της φύσης, 
του πολιτισμού, των παραδόσεων, της ιστορίας, των θρησκειών κ.α. 

Η τουριστική κίνηση και η δραστηριότητα που ενισχύουν και συντηρούν 
την επιχειρηματικότητα γνώρισαν σταθερή ανάπτυξη από τα μέσα του 20ού 
αιώνα, υποστηριζόμενες από έναν αριθμό αλληλένδετων παραγόντων, όπως 
η τεχνολογική πρόοδος (π.χ. μεταφορές, ψηφιακές τεχνολογίες) και διάφορες 
μορφές παγκόσμιων συναλλαγών που επιταχύνθηκαν από την απελευθέρωση 
του παγκόσμιου εμπορίου (Cornelissen, 2005). Σε ένα τέτοιο απελευθερωμένο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η κινητικότητα των χρηματοοικονομικών και άλλων 
μορφών κεφαλαίων έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη των ταξιδιών, δημιουργώ-
ντας ευκαιρίες για έναν αυξανόμενο αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων μικρού 
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έως μεσαίου μεγέθους. Ταυτόχρονα, όπως εξηγεί ο Cornelissen (2005), η πύ-
κνωση κεφαλαίου μέσω ενδο/ διατομεακών συγχωνεύσεων έχει επίσης αυξηθεί, 
παρέχοντας μεγαλύτερες ευκαιρίες για μεγάλες πολυεθνικές. 

Σε γενικές γραμμές, ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που σχετί-
ζεται με τα ανθρώπινα ταξίδια για διαφορετικές επιδιώξεις, συμπεριλαμβανο-
μένων των επιχειρήσεων, της αναψυχής, της θρησκείας, της εκπαίδευσης, της 
ασφάλειας και της πολιτικής. Σχετίζεται επίσης με ένα πλήθος δραστηριοτήτων 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ταξιδιωτική εμπειρία, δημιουργώντας έναν 
αυξανόμενο αριθμό διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων με οικονομικές, κοινω-
νικές, πολιτικές, και εκπαιδευτικές μορφές. Ως συνέπεια της πολυπλοκότητας 
του τουριστικού κινήτρου, υπάρχει ένας αριθμός μορφών τουρισμού που ορί-
ζονται σύμφωνα με τον σκοπό του ταξιδιού ή άλλα κοινά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται τόσο με την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης (Ateljevic 
& Li, 2009).

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που βλέπουν τον τουρισμό ως μια λεωφόρο 
για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη έχουν επίσης προωθήσει όλο και περισ-
σότερο μια αυξανόμενη τάση στις αστικές περιοχές. Οι τουρίστες επισκέπτο-
νται πόλεις και αστικές τοποθεσίες για διαφορετικούς σκοπούς, συχνά συνδυ-
άζοντας δύο ή περισσότερους σε μία μόνο επίσκεψη. Ο πολιτισμός, η ιστορία, 
η εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις και οι επισκέψεις υπό διέλευση είναι τα πιο κοινά 
κίνητρα για τους επισκέπτες της πόλης. Η έρευνα δείχνει ότι περίπου το 20% 
των τουριστών πόλεων στην Ευρώπη θεωρούν τον πολιτισμό ως το κύριο κίνη-
τρό τους - πολύ περισσότεροι επισκέπτες της πόλης συμμετέχουν πραγματικά 
σε πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη πόλη 
αν και για τους «τυπικούς» τουρίστες - επισκέπτες των πόλεων η ψυχαγωγία 
συνεχίζει να αποτελεί θεμελιώδη επιθυμία. 

Η βασική τουριστική βιβλιογραφία επικεντρώνεται περισσότερο στον «προ-
ορισμό» ως συνένωση μεμονωμένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
ενώ η ατομική τουριστική εμπειρία έχει κάπως παραμεληθεί (Komppula, 2001). 
Σε αντίθεση με άλλους κλάδους όπου τα προϊόντα έχουν μια πιο ξεκάθαρη 
χρησιμότητα ή αξία χρήσης (και αυτό μπορεί να φανεί ή να γίνει αισθητό πριν 
από την πράξη της κατανάλωσης), στον τουρισμό, η χρησιμότητα του προϊό-
ντος βασίζεται συχνότερα στην αντίληψη και την περιέργεια των τουριστών. Η 
κατανόηση της ανθρώπινης περιέργειας είναι στην πραγματικότητα μια βασική 
προϋπόθεση για την κατανόηση της τουριστικής επιχειρηματικότητας καθώς η 
χειραγώγηση της ανθρώπινης περιέργειας για εμπορικούς σκοπούς βρίσκεται 
στην καρδιά της επιχειρηματικής ικανότητας (Ateljevic & Li, 2009). 

Πολλά παραδείγματα αποδεικνύουν ότι η ανθρώπινη περιέργεια είναι πράγ-
ματι ο βασικός πυλώνας πολλών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα 
τουριστικό προϊόν μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε προκαλεί την ανθρώπινη 
περιέργεια και αρκεί αυτό το «οτιδήποτε» να ονομάζεται, να περιγράφεται, 
να τιμολογείται και να προσφέρεται. Οι τουριστικοί προορισμοί και οι μεμο-
νωμένες επιχειρήσεις προσπαθούν να εμπορευματοποιήσουν την ιστορία, τις 
παραδόσεις, τη φύση, τις κουζίνες, τις θρησκείες και το κοινοτικό πνεύμα προ-
κειμένου να δημιουργήσουν τουριστικά προϊόντα και να ισχυροποιήσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση στην ευμετάβλητη τουριστική αγορά. Συνακόλουθα, η 
τουριστική ανάπτυξη δεν είναι μια μεμονωμένη κοινωνικο-οικονομική διαδικα-
σία, αλλά αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου πολιτιστικού, πολιτικού, κοινω-
νικο-οικονομικού δομικού μετασχηματισμού. 

Μια σειρά από θεωρίες υπογραμμίζουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του τουρι-
σμού και της ανάπτυξης που συνδέονται με διαφορετικούς τύπους παραγόντων 
και κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της κατανάλωσης, της παραγωγής και 
των θεσμικών υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται τέσσερις διακρι-
τές φάσεις τουριστικής ανάπτυξης: 
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→  Ενίσχυση 
→  Επέκταση του μαζικού τουρισμού 
→  Ο τουρισμός ως χρήστης πόρων και 
→  Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην τουριστική ανάπτυξη
Ο τουρισμός στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 κατανα-

λώθηκε σε μαζική κλίμακα που δημιουργήθηκε από γρήγορες 
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Η τουριστική ανάπτυξη 
απέκτησε πολιτική σημασία, καθιστώντας τον τουρισμό μία 
από τις κορυφαίες προτεραιότητες για τους πολιτικούς και 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Williams & Shaw, 1991). 
Συγκεκριμένα, η θεώρηση της ανάπτυξης των τουριστικών τό-
πων υπό την οπτική των σχέσεων κέντρου - περιφέρειας (Nash, 
1989) τόνισε τα ζητήματα των αρνητικών επιπτώσεων στους 
φυσικούς πόρους στις τοπικές κοινότητες, επικρίνοντας την 
επιθετική προσέγγιση των πολυεθνικών που, επιδιώκοντας τη 
μη βιώσιμη ανάπτυξη, εκμεταλλεύτηκαν τους φυσικούς πόρους 
και τις οικονομικά υποβαθμισμένες κοινότητες (Britton, 1991).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η απορρύθμιση του κρά-
τους πρόνοιας ώθησε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων να επι-
διώξει επιχειρηματικές ευκαιρίες στη σταθερά αναπτυσσόμενη 
τουριστική βιομηχανία (Ateljevic, 2002). Στην πραγματικότητα, 
τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας είδαν την επιχει-
ρηματικότητα και την καινοτομία ως δρόμο προόδου. Έχοντας 
αναδειχθεί σε αυτόνομες οντότητες με ανεπαρκή κρατική χρη-
ματοδότηση και πηγές εσόδων, οι τοπικές κυβερνήσεις έγιναν 
πιο ενεργητικές και συνεργάστηκαν με τον ιδιωτικό τομέα στις 
αντίστοιχες περιοχές τους. Η εταιρική σχέση δημόσιου - ιδιω-
τικού τομέα (ΣΔΙΤ) αναπτύχθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια της 
μακροοικονομικής εξάρθρωσης στα τέλη της δεκαετίας του 
1970 και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 και 
έγινε ιδιαίτερα ισχυρή στον τουριστικό τομέα.

 

2.3  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Αν και η βιβλιογραφία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
γενικά είναι εκτεταμένη, μελέτες των Ateljevic & Page (2009) 
και Ateljevic & Doorne (2004), επισημαίνουν ότι ο ρόλος των 
γυναικών επιχειρηματιών αποτελεί υπο-ερευνόμενο πεδίο 
στην έρευνα για την τουριστική επιχειρηματικότητα. Σε αυτό 
το πλαίσιο πολλές έρευνες, για παράδειγμα, συζητούν την 
έκταση και τη φύση της απασχόλησης και των επιχειρηματιών 
δραστηριοτήτων και των ευκαιριών, οι οποίες αναδύονται με 
την είσοδο των γυναικών στην τουριστική βιομηχανία (Samir 
El-Sharif Ibrahim et al., 2007∙ Apostolopoulos & Sönmez, 2001∙ 
Hall, 2001). Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές επικεντρώ-
νονται στον έμφυλο καταμερισμό εργασίας στον τουριστικό 
κλάδο, όπως και στο γεγονός ότι οι γυναίκες κατέχουν ως επί 
το πλείστον θέσεις χαμηλών αμοιβών και χαμηλής ειδίκευσης. 
Έτσι, οι θέσεις που κατέχουν οι γυναίκες ως εργαζόμενες στον 
τουριστικό τομέα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης 
στη βιβλιογραφία για την τουριστική απασχόληση, επισημαίνο-
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ντας ότι αυτές οι γυναίκες εργαζόμενες τείνουν να συγκεντρώνονται σε θέσεις 
που αποτελούν προέκταση των παραδοσιακών οικιακών ρόλων (Timothy, 2001· 
Elmas, 2007· Nάζου, 2003, 2003α, 2015, 2017). 

Ο τομέας της υποδοχής ή η εμπορική οικογενειακή επιχείρηση είναι ένα 
παράδειγμα αυτού του τύπου. Αρκετοί μελετητές και μελετήτριες (Lynch, 1998 
∙Harris et al., 2007∙ Getz & Carlsen, 2004 ∙Νάζου, 2006 ∙Νάζου & Ιωαννίδου, 
2006) έχουν ερευνήσει αυτόν τον τομέα διαμονής μελετώντας τις γυναίκες που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς η εργασία τους εκτελείται μέσα στο 
δικό τους οικιακό περιβάλλον καθρεφτίζοντας τους παραδοσιακούς έμφυ-
λους ρόλους. 

Ένα άλλο παράδειγμα γυναικών που επεκτείνουν τους παραδοσιακούς οι-
κιακούς τους ρόλους είναι εστίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον 
αγροτουρισμό (Garcia-Ramon et al., 1995∙ McGehee et al., 2007∙ Ιακωβίδου, 
2000∙ Ανθοπούλου, 2005). Ένα δεύτερο θέμα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία 
αφορά στη σημασία του άτυπου τομέα που παρέχει ευκαιρίες στις γυναίκες, 
τόσο σε εργαζόμενες όσο και σε επιχειρηματίες (Dahles & Bras ,1998∙ Tucker, 
2007). 

2.4  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Υπάρχει μια αυξανόμενη βιβλιογραφική παραγωγή για την κοινοτική ανάπτυ-
ξη στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια της αναγνώρισης ότι η 
ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να επηρεαστεί από τις κοινότητες (Richards 
& Hall, 2000). Οι Richards & Hall αναφέρονται στην κλασική ανασκόπηση του 
Murphy (1985) για τον κοινοτικό τουρισμό (η οποία διαμόρφωσε τη βάση για 
πολλές μεταγενέστερες μελέτες). Ο Murphy τόνισε ότι ήταν απαραίτητο για 
κάθε κοινότητα να συνδέσει την τουριστική ανάπτυξη με τις τοπικές ανάγκες. 
Ως αποτέλεσμα αυτού του βασικού επιχειρήματος, μεταγενέστερες μελέτες 
για τον τουρισμό, με βάση την κοινότητα, επέκτειναν σταδιακά την έννοια του 
τουρισμού για να ενσωματώσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η τοπική 
συμμετοχή και η δημοκρατία και οι οικολογικές πτυχές. 

Αν και η έννοια της κοινότητας έχει αλλάξει σε νόημα και εφαρμογή στον 
τουριστικό τομέα με τα χρόνια, η εκ νέου ανακάλυψη της «τοπικότητας» και η 
αυξανόμενη σημασία της ταυτότητας έθεσαν την «κοινότητα» στο προσκήνιο 
των συζητήσεων για την τουριστική ανάπτυξη (Richards & Hall, 2000∙ Beeton, 
2006). Η κοινοτική ενδυνάμωση είναι μια σημαντική έννοια σε αυτήν τη συζήτη-
ση για τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχή. Συγκεκριμένα οι Richards & Hall (2000: 
5) υποστήριξαν ότι:

«η τοπική κοινότητα έχει γίνει για πολλούς το κατάλληλο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού». 

Η κοινοτική συμμετοχή συχνά συνδέεται με την έννοια της αειφορίας, καθώς 
αυτή θεωρείται γενικά ως προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ο τουρισμός με βι-
ώσιμο τρόπο. Ωστόσο, αρκετοί μελετητές έχουν επικρίνει το λεγόμενο επίπεδο 
βιωσιμότητας της ανάπτυξης της τουριστικής κοινότητας, ιδίως όσον αφορά 
στο ζήτημα της κοινοτικής συμμετοχής, καθώς 

«ο τουρισμός συνεχίζει να καθοδηγείται από την κυβέρνηση και όχι κοι-
νοτικά συμφέροντα» (Joppe, 1996: 475). 



17

Οι κυβερνήσεις, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν δει τη δυναμική 
του τουρισμού ως τρόπο δημιουργίας θέσεων εργασίας, μείωσης των χρεών 
και ενθάρρυνσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε μια άλλη 
προοπτική, η προσπάθεια για οικονομική/περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της 
ανάπτυξης της τουριστικής κοινότητας από τις κυβερνήσεις συνεπάγεται την 
έννοια της κοινότητας ως «εμπορεύματος» (Joppe, 1996). Σε αυτό το πλαίσιο η 
κοινότητα, ως οντότητα, αποτελεί το τουριστικό αξιοθέατο και είναι η κοινότη-
τα που πρέπει να «πουληθεί» (ως προϊόν;) στους τουρίστες.

Η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς διαδραματίζει εξίσου σημαντικό 
ρόλο στη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη της τουριστικής κοινότητας. Ο τρόπος 
με τον οποίο εμπορευματοποιείται η πολιτιστική κληρονομιά σε μια κοινότητα 
αποτελεί αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης από τη στιγμή που αφενός 
αποτελεί έναν τρόπο διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της, αφετέρου 
μπορεί επίσης να αλλάξει την πολιτιστική κληρονομιά της ως αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης με τους τουρίστες. Έννοιες όπως η σκηνοθετημένη αυθεντικό-
τητα αποτελούν επίσης μέρος αυτών των συζητήσεων (MacCannell & Lippard, 
1999). 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη του «κοινοτικού τουρι-
σμού» έχει αγνοήσει την ευρύτερη πολιτική διάσταση της τουριστικής ανάπτυ-
ξης, τη δομή εξουσίας στη λήψη αποφάσεων, τις επιπτώσεις του αποκλεισμού 
ορισμένων ομάδων συμφερόντων από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Μια άλλη κεντρική έννοια που αναλύθηκε σε συνδυασμό με αυτήν της «το-
πικότητας» είναι η έννοια της «ενδυνάμωσης». Οι Aghazamani & Hunt (2017) 
εννοιολόγησαν την «ενδυνάμωση» ως διαδικασία που αφορά συγκεκριμένα στο 
τουριστικό περιβάλλον, το οποίο περιγράφεται ως πολυδιάστατο, εξαρτώμενο 
από το πλαίσιο και που παρέχει στους ανθρώπους, μεμονωμένα ή επιλεκτικά, 
μεγαλύτερα περιθώρια δράσης και ελευθερίας στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους ως συνάρτηση ενασχόλησης με την τουριστική αγορά.

Η ενδυνάμωση των γυναικών σύμφωνα με την Kabeer (2005) μπορεί να γίνει 
κατανοητή ως η αύξηση των επιλογών έκφρασης και αυτοπραγμάτωσης στη 
δημόσια σφαίρα. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των γυναικών, η διαδικασία 
αυτή μπορεί να επηρεάσει και άλλους τομείς, όπως κοινωνικούς, οικονομικούς, 
πολιτικούς ή/και ψυχολογικούς τομείς. Ο Makombe (2007: 59) υποστήριξε ότι:

«η ενδυνάμωση των γυναικών ως διαδικασία λαμβάνει χώρα σε τρεις 
βασικούς τομείς: νοικοκυριό, κοινότητα και ευρύτερους τομείς». 

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ροής εισοδήματος, οι γυναίκες αποκτούν 
ανεξαρτησία, κάτι που τις βοηθά να χτίσουν περισσότερο ισότιμες σχέσεις με 
άλλα μέλη της αντίστοιχης κοινότητας .

Προκειμένου να κατανοήσουμε συνολικά την εμπλοκή του φύλου στα ζη-
τήματα του κοινοτικού τουρισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη, σύμφωνα τους 
Kinnaird & Hall (1996), ότι: α) οι διαδικασίες του τουρισμού προσδιορίζονται 
όχι μόνο από τα πάνω, αλλά και από τη βάση των κοινωνιών, β) οι σχέσεις των 
φύλων με την πάροδο του χρόνου νοηματοδοτούνται από τις αλληλένδετες 
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις 
όλων των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη και 
γ) τα θέματα εξουσίας, ελέγχου και ισότητας αρθρώνονται μέσω των σχέσεων 
φυλής, φύλου, τάξης και φύλου στις τουριστικές πρακτικές. 

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τουρισμό μπορεί να θεωρηθεί ως 
μέρος ενός ευρύτερου πεδίου έρευνας, όπου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η 
απασχόληση των γυναικών στον τουρισμό αφορά στις θέσεις που λαμβάνουν οι 
γυναίκες ως εργαζόμενες «αγνοώντας» τις θέσεις που (μπορούν) να λάβουν οι 
γυναίκες ως εργοδότριες ή επιχειρηματίες. Ως οικοδέσποινες (hosts), κατασκευ-



18

άζουν και αναδομούν τη σημασία του φύλου συνολικά, με τη συμμετοχή τους 
στην τουριστική ανάπτυξη, πιθανώς παρεμβαίνοντας στις παραδοσιακές κοινω-
νικές πρακτικές, τις κοινωνικές αξίες και τα πολιτισμικά πρότυπα. 

2.5  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι ο ορισμός της βιωσιμότητας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η πλήρης κατανόηση των 
εννοιών μπορεί να είναι δυνατή μόνο εάν εξετάσει κανείς αυτές τις έννοιες από 
τα αρχικά τους στάδια (Hall & Scott, 2015). 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναπτύχθηκε συστηματικά τη δεκαετία 
του 1980, περίοδο όπου αμφισβητήθηκε ο ρόλος και η αξία του ανεξέλεγκτου 
τουρισμού στους προορισμούς. Αυτό προέκυψε εν μέρει από την αυξανόμενη 
περιβαλλοντική «συνείδηση» και εν μέρει από την αποκάλυψη ότι ο τουρισμός 
δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις. 

Η βιωσιμότητα ως έννοια χρησιμοποιείται ως αναφορά σε μια «ισορροπία» 
ή «σοφή» χρήση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων (Hall & Scott, 2015). Η καταλληλότητα μιας τέτοιας προσέγγισης και ο 
ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η «σοφή χρήση» θα εξαρτηθεί από τις 
διαφορετικές αξίες και ιδεολογίες των διαφόρων ενδιαφερομένων (Mercer, 
2000). Ωστόσο, η ιστορία της διαχείρισης φυσικών πόρων υποδηλώνει ότι η 
«αειφόρος ανάπτυξη» είναι ένας άλλος όρος που προέκυψε σε μια προσπά-
θεια να συμβιβάσει αντικρουόμενες αξιακές θέσεις σχετικά με το περιβάλλον 
και την αντίληψη ότι υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που απαιτεί λύση 
(Saarinen, 2006), περιφερειακό ή εθνικό, αλλά που τώρα πια αναγνωρίζεται ως 
παγκόσμιο. 

Όπως πρότεινε ο Hall (2011), η έννοια του «αειφόρου τουρισμού» πρέπει να 
θεωρηθεί ως μία από τις μεγάλες ιστορίες επιτυχίας της τουριστικής έρευνας 
και μεταφοράς γνώσης. Έχει ενσωματωθεί στον ιστό του τουριστικού λόγου με 
όρους ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς και διακυβέρνησης. Την ίδια στιγμή που 
ο αειφόρος τουρισμός έχει αναπτυχθεί ως τομέας ακαδημαϊκού ενδιαφέρο-
ντος, ο όρος υιοθετείται όλο και περισσότερο στη χάραξη τουριστικής πολιτι-
κής τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, η έννοια του αειφόρου τουρισμού ήταν στην 
πρώτη γραμμή των δηλώσεων πολιτικής οργανισμών όπως το Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) (2005, 2005b, 2005c), ή του Παγκό-
σμιου Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι παρά την επιτυχία της έννοιας του βιώσιμου 
τουρισμού στον ακαδημαϊκό και πολιτικό λόγο, η συμβολή του τουρισμού στην 
περιβαλλοντική αλλαγή και επιβάρυνση - σημείο αναφοράς της αειφορίας 
στη διατήρηση του «φυσικού» ή «οικολογικού» κεφαλαίου (Pearce, Barbier & 
Markandya, 1990), είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς ο τουρισμός συνεχίζει να 
αυξάνεται.

2.6  Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σε μια προοπτική συνοπτικής εννοιολογικής οριοθέτησης της βιωσιμότητας 
στο πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας η Katherine Homewood (2008) μας 
υπενθυμίζει ότι μια ανθρωπολογία βιωσιμότητας πρέπει να βάλει στο προσκή-
νιο τις τοπικές φωνές, και αυτό μπορεί να απαιτεί μια πολιτισμική και πολιτική 
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ανάλυση σε συνδυασμό με μια προθυμία αμφισβήτησης ηγεμονικών ιδεολογι-
ών και πρακτικών, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Brightman & 
Lewis, 2017)

Τόσο ο Escobar (2017) όσο και η Homewood (2017) υποστηρίζουν μια πολύ 
ισχυρή πολιτικών διαστάσεων παρέμβαση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει αντίσταση και αντιμετώπιση παρεμβάσεων σε ήδη βιώσιμες 
τοπικές συνθήκες χρήσης γης όπου ανθρώπινες ομάδες είναι ενσωματωμένες 
σε λειτουργικές κοινωνικότητες πολλών ειδών. Μια ανθρωπολογία της βιωσι-
μότητας προσφέρει τη δυνατότητα ενός μη συγκαταβατικού ανθρωπολογικού 
ακτιβισμού. Προτείνει το ενδεχόμενο σύναψης συμμαχιών με βιολογικές-αν-
θρώπινες κοινότητες ενάντια σε επιθετικά σχέδια καπιταλιστικής επέκτασης 
που επιδιώκουν να αλλοτριώσουν τους φυσικούς τους πόρους μέσω εξόρυξης, 
καταστροφής ή νομοθεσίας. 

Όπως βεβαιώνει η Homewood (2017), η ανθρωπολογία βρίσκεται πλέον σε 
καλή θέση για να ενσωματώνει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, αποδεικτικά 
στοιχεία και κριτική με τρόπους που βαρύνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολι-
τικής, όπως και να διαμορφώνει θετικές αλλαγές. Η ανθρωπολογία της βιωσι-
μότητας και οι ανθρωπολόγοι που εντάσσονται σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει, 
σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, να συνεργαστούν πιο συστηματικά με 
τους διεθνείς θεσμούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής, επομένως θα πρέπει 
να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους για να περιγράψουν γραφειοκρατικά 
πλαίσια, να αποκωδικοποιήσουν τις συζητήσεις διαφορετικών ομάδων συμφε-
ρόντων, να χαρτογραφήσουν ασάφειες και αντιφάσεις και να αξιολογήσουν 
τους πολιτισμικούς ισχυρισμούς και τις θέσεις περί «βιωσιμότητας» πολλών και 
διαφορετικών ομάδων.

2.7  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η αντιμετώπιση των κύριων επιπτώσεων του τουρισμού αποτέλεσε θεμέλιο της 
πρωταρχικής έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως παρουσιάστηκε στην έκθε-
ση Brundtland με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον». Η έκθεση ορίζει τη βιωσιμότητα 
ως «η ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικα-
νότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» [World 
Commission for Environment and Development (WCDE), 1987]. Στο πλαίσιο αυτό, 
δίνεται έμφαση στη μακροπρόθεσμη διατήρηση του περιβάλλοντος λαμβάνο-
ντας υπόψη τις μελλοντικές γενιές.

Οι Bramwell & Lane (1993:2) περιγράφουν τη βιωσιμότητα ως:

«μια θετική προσέγγιση που αποσκοπεί στη μείωση των εντάσεων και 
των τριβών που δημιουργούνται από τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας, των επισκεπτών, του περιβάλλο-
ντος και των κοινοτήτων που φιλοξενούν παραθεριστές» (1993: 2). 

Πιο πρόσφατοι ορισμοί υιοθετούν μια κολεκτιβιστική προοπτική και προσπα-
θούν να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Ο Prosser (1994) 
υποστηρίζει ότι η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη πηγάζει από τέσσερις μηχα-
νισμούς κοινωνικής αλλαγής: α) Την έλλειψη ικανοποίησης με τα υπάρχοντα 
προϊόντα, β) την αυξανόμενη ανάγκη να είναι περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 
ευαίσθητη στη συνειδητοποίηση των περιορισμένων πόρων των προορισμών 
και την ανάγκη διατήρησης τους, γ) τις στάσεις των φορέων τουριστικών παρο-
χών όπως οι προγραμματιστές, οι τουριστικοί πράκτορες και καταλύματα, δ) τα 
φορολογικά κίνητρα.
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Οι Manning & Dougherty περιγράφουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
ως τη χρήση φυσικών πόρων για την υποστήριξη της οικο-
νομικής δραστηριότητας χωρίς να διακυβεύεται η φέρουσα 
ικανότητα του περιβάλλοντος, που είναι η ικανότητά του να 
συνεχίσει να παράγει αυτά τα οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες 
(2000). Ως εκ τούτου, η αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται με τη 
διαχείριση των αλλαγών που προσπαθούν να φέρουν βελτίωση 
στο περιβάλλον.

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης βοηθά στον καθορισμό 
μιας ατζέντας για τον αειφόρο τουρισμό. Η έννοια του «αειφό-
ρου τουρισμού» έχει προσελκύσει την προσοχή εν μέρει λόγω 
ανησυχιών που σχετίζονται με τις τουριστικές επιπτώσεις και 
εν μέρει λόγω της υπεράσπισης των οργανισμών που αγωνί-
ζονται για ένα καλύτερο περιβάλλον. Ο αειφόρος τουρισμός 
αναφέρεται σε όλα τα είδη εναλλακτικού τουρισμού που έχουν 
συμβατότητα με τη βιώσιμη ανάπτυξη (Hughes & Carlsen, 2010· 
Miller, 2001). Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι Kaul & Gupta 
(2009: 13) υποστηρίζουν ότι:

«ο αειφόρος τουρισμός είναι ο υπεύθυνος τουρισμός 
που αποσκοπεί στη δημιουργία απασχόλησης και εισο-
δήματος, μειώνοντας έτσι τυχόν βαθύτερες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα». 

Υπάρχει εν γένει ένα ευρύ φάσμα απόψεων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτήν την ετερογένεια, οι 
περισσότεροι προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ 
της διατήρησης του πολιτιστικού/φυσικού περιβάλλοντος των 
κοινοτήτων υποδοχής και της εμπορευματοποίησης. Παρά την 
παγκόσμια αναγνώριση ότι οι βιώσιμες αρχές έχουν προσφέ-
ρει ένα στάδιο για να οριστεί ένας χρήσιμος δρόμος για την 
αειφόρο ανάπτυξη, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αοριστίας 
μεταξύ αρχών και της εφαρμογής τους.

Σύμφωνα με τον Pigram (1995), υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα 
μεταξύ της έγκρισης της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης από 
τους διεθνείς χάρτες και τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις 
και την εφαρμογή τους σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπε-
δο. Η αποτυχία στην εφαρμογή έχει αποδοθεί στη σύγκρουση 
μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως οι φορείς διαχείρι-
σης, οι τοπικές κοινότητες και οι τουριστικοί προγραμματιστές 
και σχεδιαστές. Έτσι, λείπει μια κοινή πλατφόρμα μεταξύ των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών της τουριστικής ανάπτυ-
ξης. Στο θέμα της μετατροπής βιώσιμων εννοιών σε εφαρμό-
σιμες πρακτικές, επισημάνθηκαν ζητήματα που σχετίζονται 
επίσης με την προσβασιμότητα όσον αφορά στις υποδομές, 
τις βελτιώσεις των δρόμων και την κυκλοφοριακή συμφόρη-
ση, την ανάγκη για καλό μάρκετινγκ, όπως και με τη αποδοχή 
της εμπλοκής των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων σχετικών με τη βιωσιμότητά τους στα νέα ανταγω-
νιστικά τουριστικά περιβάλλοντα.

Ένα θέμα εγείρεται από τους Berry & Ladkin (1997), οι οποίοι 
φέρνουν στο φως τις αντιλήψεις της τοπικής κοινότητας ότι η 
βιωσιμότητα δεν είναι καλά καθορισμένη και συχνά χρησιμο-
ποιείται καταχρηστικά ως «τέχνασμα μάρκετινγκ». Ο «οικο-
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λογικός», ο «πράσινος» και ο «υπεύθυνος» τουρισμός θεωρούνται ορολογίες 
χωρίς καμία λογική και εφαρμοσιμότητα. Ένα άλλο επαναλαμβανόμενο ζήτημα 
σχετίζεται με την ανάγκη εκπαίδευσης των τοπικών κοινοτήτων και του ιδιωτι-
κού τομέα σχετικά με τρόπους ύπαρξης με όρους βιωσιμότητας που αφορούν 
από την εξοικονόμηση ενέργειας έως διατήρησης πολιτισμικών παραδόσεων 
και κοινωνικών ισορροπιών (Kaul & Gupta, 2009). 

Συνοπτικά, αρκετοί τομείς που χρήζουν εξέτασης περιλαμβάνουν: την ανάγκη 
ο τουρισμός να περιλαμβάνει κοινοτική δραστηριότητα, αυξανόμενο ρόλο του 
δημόσιου τομέα ως συντονιστή των δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων, 
καθορισμό ρόλων για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, την 
ανάπτυξη και τη ρύθμιση των υποδομών, σαφείς και συνοπτικές ιδέες σχετικά 
με τον τρόπο προώθησης «πράσινων» δραστηριοτήτων· και κατανόηση των 
τοπικών θεμάτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Η τουριστική ανάπτυξη που δίνει έμφαση στις εναλλακτικές προσεγγίσεις 
φέρνει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις αρχές της αειφορίας στο επίκε-
ντρο του προβληματισμού για το μέλλον του τουρισμού δίνοντας περισσότερη 
δύναμη στην κοινότητα και τις αποφάσεις της για την ανάπτυξη, αλλά και τις 
ίδιες τις τοπικές κοινωνίες ως τελικές αποδέκτριες των αναπτυξιακών οφελών. 

Ως άμεσα συσχετιζόμενη με τα παραπάνω, η έννοια του «εναλλακτικού του-
ρισμού» αναφέρεται σε τουρισμό με βάση τη φύση, έναν τουρισμό οικολογικό, 
φιλικό προς το περιβάλλον, πράσινο, πολιτιστικό και φιλικό στους αυτόχθονες 
πληθυσμούς (Mowforth & Munt, 1998). Μία από τις βασικές αρχές της εναλλακτι-
κής μορφής τουριστικής ανάπτυξης είναι η συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερο-
μένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι εναλλακτικές μορφές τουριστικής 
ανάπτυξης έχουν επίσης επηρεαστεί από την τουριστική ζήτηση και την εμφά-
νιση των λεγόμενων «νέων» ταξιδιωτών (Poon, 2003). «Νέοι» ταξιδιώτες με 
περισσότερη γνώση αναζητούν διαφορετικούς προορισμούς και νέες μορφές 
εμπειρίας που μεταφράζονται στην επιθυμία για περιπέτεια και αυθεντικότητα. 
Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής και της αντίστοιχης ζήτησης για διαφοροποι-
ημένα, «tailor-made» τουριστικά προϊόντα, έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως ένα 
ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τουριστικών εταιρειών μικρότερης κλίμακας. 

Το νέο αυτό τουριστικό παράδειγμα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
και μετά, που εστιάζει στους ανθρώπους - αντιστρέφοντας την κατεύθυνση 
της τουριστικής ανάπτυξης από πάνω προς τα κάτω - καθιστά τη διαδικασία 
της ανάπτυξης ποικιλόμορφη, πολύπλοκη και δυναμική, με τη μεταβαλλόμε-
νη συμμετοχή του κράτους στην τουριστική ανάπτυξη να παραμένει ζωτικής 
σημασίας. Οι εθνικές κυβερνήσεις εισήγαγαν καινοτόμες πολιτικές και σημαντι-
κές θεσμικές αλλαγές. Παλιοί αναποτελεσματικοί και γραφειοκρατικοί θεσμοί 
και οργανισμοί αντικαταστάθηκαν από πιο δυναμικούς, επιχειρηματικούς και 
προσανατολισμένους στην αγορά, ικανούς να αναγνωρίζουν τις νέες ταξιδιωτι-
κές τάσεις και να ανταποκρίνονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. 

2.8  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:  
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
ΤΕΧΝΕΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

Στη διεθνή βιβλιογραφία ο τουρισμός έχει θεωρηθεί ως φαινόμενο που χαρα-
κτηρίζεται από έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο ροών, διεθνούς κεφαλαίου, 
πολυεθνικών, κινητικότητας εργαζομένων, τουριστών και ιδεών (Lanfant, Allcock 
& Bruner, 1995∙ Picard & Robinson, 2006∙ Urry, 2000). Ωστόσο, παρά τη φαινο-
μενική «απο-εδαφικοποίηση» που φαίνεται ότι αποτελεί συστατικό στοιχείο 
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του τουρισμού, στην πραγματικότητα εξακολουθεί να βασίζεται στην έννοια 
του έθνους - κράτους της κάθε περιοχής με τους συγκεκριμένους θεσμούς και 
πολιτικά συστήματα και το κοινωνικό/πολιτιστικό κεφάλαιο με ανταγωνιστικούς 
όρους.

Έτσι, ο τουρισμός επηρεάζεται από την παροχή βασικών δημόσιων υποδο-
μών (ενέργεια, δρόμοι, παροχή νερού, κ.λπ.) όπως και από την προώθηση μιας 
ισχυρής εθνικής εικόνας μέσα από συγκεκριμένου τύπου αφηγήματα που δια-
μορφώνουν οι εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις για την προσέλκυση τουριστών. 
Παράλληλα, ο τουριστικός τομέας συνήθως αποτελείται από ένα πλήθος κα-
τακερματισμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδιωτικής ιδιοκτησίας και 
λειτουργίας, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να συντονιστούν και να νομο-
θετηθούν. Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο παράδοξο του τουρισμού επικεντρώ-
νεται στην ικανότητά του να παράγει τόσα πολλά οφέλη και όμως, ταυτόχρονα, 
να δημιουργεί πιέσεις και προβλήματα (Lash & Urry, 1994). 

Πολλοί μελετητές του τουρισμού έχουν αναδείξει την πολυπλοκότητα της 
συνάντησης μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού και βιωσιμότητας, όπου τα νοήματα 
και οι αξίες που συνδέονται με αυτά είναι συχνά αμφίσημα και αμφισβητού-
μενα πεδία (Clifford, 1988). Ένα σαφές σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση 
αυτής αμφισημίας αποτελεί η κατανόηση της μεταβαλλόμενης φύσης και της 
έκτασης του τουρισμού και των ζητημάτων που εγείρει σε σχέση με τη διατή-
ρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και των πόρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο πολιτισμός, με την ευρεία του έννοια, παρέχει ένα σύνολο υλικών και 
συμβολικών πόρων που είναι άφθονα σε προσφορά και εξαιρετικά κινητικά 
(Bruner, 2004∙ Picard & Robinson, 2006). Ο πολιτισμός ως βάση του διεθνούς 
τουρισμού επέτρεψε σε διάφορες κοινωνίες και να συμμετάσχουν στη διαδικα-
σία ανάπτυξης. Ωστόσο, όταν αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό ως «πόρο» έχει 
μεγάλη σημασία η εξέταση των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιείται. Αυτό 
με τη σειρά του εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιοκτησία και την πρόσβαση 
στον πολιτισμό και επίσης εγείρει ζητήματα σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους ο πολιτισμός «διαβάζεται» από συγκεκριμένες τυπολογίες τουριστών 
(Therkelsen, 2003). Υπό αυτήν την έννοια, οι τουρίστες αποκωδικοποιούν πολι-
τισμούς σε κοινωνικούς χώρους και χρόνους σε σχέση με συγκεκριμένα επίσημα 
και άτυπα καθεστώτα γνώσης με τα οποία έρχονται σε επαφή μέσω της έκθε-
σης σε διαμορφωμένα τουριστικά πακέτα και μέσω των κανονιστικών διαδικα-
σιών κοινωνικοποίησης.

Βέβαια ο πολιτισμός υπάρχει ανεξάρτητα και για λόγους άλλους από τον 
τουρισμό και σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO (2011) 
για την «πολιτισμική ποικιλομορφία», 

«ο πολιτισμός πρέπει να θεωρείται ως το σύνολο των διακριτικών πνευ-
ματικών, υλικών, πνευματικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών της 
κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας και ότι περιλαμβάνει, εκτός από 
την τέχνη και τη λογοτεχνία, τρόπους ζωής, τρόπους της συμβίωσης, 
των συστημάτων αξιών, των παραδόσεων και των πεποιθήσεων». 

Στο άρθρο 1 μάλιστα δίνεται έμφαση στο ότι: 

«ο πολιτισμός παίρνει διαφορετικές μορφές στον χρόνο και στον χώρο. 
Αυτή η ποικιλομορφία ενσωματώνεται στη μοναδικότητα και την πολλα-
πλότητα των ταυτοτήτων των ομάδων και κοινωνιών που απαρτίζουν την 
ανθρωπότητα. Ως πηγή ανταλλαγής, καινοτομίας και δημιουργικότητας, 
η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι τόσο απαραίτητη για την ανθρωπότη-
τα όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση…».
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Στο πλαίσιο των σπουδών τουρισμού, ο πολιτισμός αναφέρεται τόσο στους 
«ανθρώπους» και σε συνηθισμένα πολιτισμικά στοιχεία, τις παραδόσεις και τα 
καθημερινά πρότυπα συμπεριφοράς που τους χαρακτηρίζουν ως «διαφορετι-
κούς», όπως και σε πιο εξαιρετικές αναπαραστάσεις δημιουργικών και καλλι-
τεχνικών εγχειρημάτων. Επίσης, ο πολιτισμός στον τουρισμό συνδέεται με την 
αξία των ιστορικών κτιρίων, των τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
αντικειμένων τέχνης. Το ίδιο το γεγονός ότι τέτοιες τοποθεσίες αναγνωρίζονται 
και χαρακτηρίζονται για την παγκόσμια σημασία τους από διεθνείς φορείς, 
όπως η UNESCO, μπορεί να τις μετατρέψει πολύ γρήγορα σε τουριστικούς 
προορισμούς. Ο χαρακτηρισμός μιας τοποθεσίας ως «Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς» οδηγεί σε συστηματική ενασχόληση με το παρελθόν και στη διε-
θνοποίησή του πέραν των εθνικών, ή και εθνικιστικών πλαισίων.

Μια έννοια που συσχετίζεται με αυτήν του πολιτισμού και της κληρονομιάς , 
η έννοια της «πολιτιστικής δημιουργικότητας» εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα 
μιας δυναμικής διαδικασίας μέσω της οποίας οι πολιτισμοί αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, με το περιβάλλον τους, σε μια συνεχή συνθήκη αμοιβαίων ανταλ-
λαγών προκειμένου να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν. Η δημιουργικότητα 
αφορά καλλιτεχνικές και πνευματικές διαστάσεις ή ακόμη και τεχνολογικές ή 
θεσμικές (Kirshenblatt-Gimblett, 1998∙ Picard & Robinson, 2006).

Η πολιτιστική δημιουργικότητα υπό τη συνθήκη της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης εγγράφεται σε καινοτόμα «προϊόντα», που αναπτύσσονται με όρους 
προστασίας της πολιτιστικής ακεραιότητας των κοινοτήτων και των ιθαγενών 
πληθυσμών, τα οποία και μεγιστοποιούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλ-
λοντικά οφέλη. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής δημιουργικότητας των κοινοτή-
των είναι μια σημαντική στρατηγική για την ενθάρρυνση μεγαλύτερης συμμετο-
χής στη διαδικασία τουριστικής ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση 
των πλεονεκτημάτων του τουρισμού σε ολόκληρη την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του πολιτισμού ως τουριστικού πόρου, οι του-
ριστικοί πράκτορες, οι ξεναγοί, οι χειροτέχνες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, 
συλλογικοί φορείς, τοπικές οργανώσεις και πολιτιστικοί σύλλογοι, επίσημοι και 
ανεπίσημοι σχεδιαστές τουρισμού μεταφράζουν, εμπορευματοποιούν και επα-
ναδιαμορφώνουν συγκεκριμένους τύπους τεχνουργημάτων, χώρων, ιστοριών 
και κοινωνικών πρακτικών σε προϊόντα και εκδηλώσεις που είναι προσβάσιμες 
στους τουρίστες (Greenwood, 1989), οι οποίοι μπορούν να βιώσουν μόνο επι-
λεκτικές πτυχές του πολιτισμού των κοινωνιών που τους υποδέχονται. Τέτοιες 
διαδικασίες «μετάφρασης», ερμηνείας πολιτισμικής διαμεσολάβησης συμβαί-
νουν σε οποιαδήποτε μορφή διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ανταλλαγής, 
αλλά στο πλαίσιο του τουρισμού αυτή η διαδικασία «εμπορευματοποίησης» 
έχει συχνά επικριθεί με το σκεπτικό ότι ο τουρισμός εγκαθιστά μια ασύμμετρη 
σχέση ισχύος, επιβάλλοντας τουριστική αισθητική και υποκειμενικές αξίες στην 
επιλογή και την ερμηνεία διαφόρων πολιτιστικών πόρων, τροποποιώντας χρή-
σεις, αλλοιώνοντας σχέδια και τεχνικές (Cohen, 1988). Η «τέχνη του αεροδρομί-
ου» ή η τουριστική τέχνη είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας εμπορευ-
ματοποίησης. Σε μια παρόμοια προοπτική, ο τουρισμός συνήθως δημιουργεί τα 
δικά του τοπία, αναστατώνοντας τη χωρική και δημογραφική πραγματικότητα 
ενός τόπου. Αντίστοιχα, ο τουρισμός έχει μετατρέψει χώρους όπως βουνά, 
ακτές ή εξοχές σε τουριστικά επισκέψιμα τοπία. Επίσης πρακτικές ή χώροι 
απαραίτητα για την κοινωνική ζωή μιας κοινότητας μπορεί να αγνοηθούν από 
τους τουρίστες όταν παρουσιάζονται άνευ νοήματος και διαφορετικά από την 
αισθητική και τους τρόπους κατανόησης του κόσμου εκ μέρους των τουριστών 
(Bruner, 2005). 

Σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, ο επαναπροσδιορισμός του πολι-
τισμού ως πόρου στον τουρισμό, ανακινεί διαδικασίες πολιτισμικής αναπλαισί-
ωσης και επαναπροσδιορισμού των τοπικών ταυτοτήτων σε νέους κοινωνικούς 
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χώρους που δεν είχαν πριν τον τουρισμό ζωτική σημασία για τη ζωή μιας κοι-
νότητας (Picard, 1996∙ Kirshenblatt-Gimblett, 1998). Σε άλλες περιπτώσεις, όπου 
οι κοινότητες αναγνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία, χώρους ή πρακτικές ως 
«ιερά», η επανατοποθέτηση και ο επαναπροσδιορισμός αυτών των στοιχείων 
από τον τουρισμό συχνά δημιουργεί αντιλήψεις για την τουριστική ανάπτυξη 
ως μια μορφή επιθετικότητας. Σε τέτοια αντικρουόμενα πλαίσια, ο τουρισμός 
αμφισβητεί αναγνωρισμένες διατυπώσεις, κατηγορίες και όρια συλλογικής 
ταυτότητας.

Η παραγωγή αντικειμένων από πολιτισμικές παραδόσεις κοινωνιών που 
ανέπτυξαν τουριστικές οικονομίες έχει αναδείξει πολλές και ενδιαφέρουσες 
πτυχές βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς όταν συνδυάζεται με την 
ανάπτυξη και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων στον τουρισμό. Πολυάριθμες 
μελέτες για αναμνηστικά και χειροτεχνήματα έχουν αναδείξει τον ρόλο τόσο 
των πωλητών όσο και των παραγωγών στο πλαίσιο των πολιτικών διαχείρισης, 
παραγωγής και λιανικής πώλησης αντικειμένων που σχετίζονται με την πολιτι-
στική κληρονομιά (Cohen, 1988). Μερικές φορές οι λιανοπωλητές αναφέρονται 
επίσης ως μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Οι μεσάζοντες 
έχουν μακρά παράδοση στην ιστορία των εμπορευματοποιημένων χειροτεχνιών 
και έργων τέχνης γιατί παρεμβαίνουν και καθοδηγούν τη διαδικασία παραγω-
γής και πώλησης εισάγοντας νέες και καινοτόμες τεχνικές και νέα υλικά στους 
τεχνίτες. Ο Cohen (2004) υποστηρίζει ότι η εμπορευματοποίηση των τεχνών και 
των χειροτεχνιών λόγω της εξωτερικής ζήτησης προκαλεί παρακμή και υποτί-
μηση αυθεντικών, ζωτικών και αμετάβλητων παραδόσεων του παρελθόντος και 
τα εμπορευματοποιημένα προϊόντα γίνονται έτσι ανούσια για τους ντόπιους 
και ακόμη και για τους παραγωγούς τους. Τονίζει επίσης ότι η εμπορευματο-
ποίηση και άλλες διαδικασίες που φέρνουν οι σύγχρονες παγκόσμιες δυνάμεις 
δεν αποτελούν μια μοναδική κλίση στην ιστορία της χειροτεχνίας του τρίτου και 
τέταρτου κόσμου, αλλά είναι μόνο ένα άλλο στάδιο στην ιστορική τους διαδικα-
σία αλλαγής. Ωστόσο, στο πλαίσιο του τουρισμού έχει αναδειχθεί και το αντί-
στροφο, καθώς πολλές χειροτεχνικές παραδόσεις αναζωογονήθηκαν και μπόρε-
σαν οι παραγωγοί και οι τεχνίτες να αποκτήσουν εισοδήματα, ενώ επινοήθηκαν 
νέες χειροτεχνικές δραστηριότητες στηριζόμενες σε όψεις και παραδόσεις του 
υλικού πολιτισμού μιας κοινωνίας χωρίς προηγούμενη χειροτεχνική υπόσταση.

2.9  ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η έννοια της «τοπικότητας» είναι μια ρευστή εννοιολογική προσέγγιση, η οποία 
σχετίζεται περισσότερο με τις διασυνδέσεις παγκόσμιων παραγόντων παρά 
με τα εμφανή γεωγραφικά χαρακτηριστικά των τόπων και των κοινωνιών τους, 
υπερβαίνοντας έτσι πολλών ειδών όρια όπως του υλικού/άυλου, δημόσιου/ιδι-
ωτικού, προσωπικού/συλλογικού (Russo & Richards, 2016).

Η εξερεύνηση του τρόπου κατασκευής της τοπικότητας και της αίσθησης του 
«ανήκειν», των τοποθεσιών και των ταυτοτήτων που συνδέονται με τα παρα-
πάνω είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της «παγκοσμιοποίησης», όπου η 
διασύνδεση μεταξύ τοπικών αντιλήψεων του «ανήκειν», της τοπικότητας και 
της ταυτότητας συχνά φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με ευρύτερα εθνικά και 
διεθνή πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Η εξέταση αυτών των 
εννοιών φαίνεται επίσης ιδιαίτερα επίκαιρη, δεδομένου ότι η μετατόπιση, το 
ταξίδι, και η κινητικότητα έχουν γίνει μόνιμες συνθήκες ζωής.

Η τοπικότητα, η αίσθηση του τόπου (sense of place) και η εντοπιότητα μπο-
ρούν να διαμορφωθούν και να οριστούν τόσο από την πραγματική εδαφική 
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τοποθέτηση τους όσο και από τις αναμνήσεις του «ανήκειν» σε συγκεκριμένα 
τοπία των οποίων η φυσική πραγματικότητα διαμορφώνεται μέσω πράξεων 
συλλογικής μνήμης (Lovell, 1998). Οι τόποι, ως «genius loci», μπορούν να θεω-
ρηθούν ότι περιλαμβάνουν το τοπογραφικό, το κοσμολογικό και πνευματικό, 
το δομημένο περιβάλλον και τη συναισθηματική και ψυχολογική δέσμευση 
των ανθρώπων με τον τόπο. Οι θεωρητικές και μεθοδολογικές του τόπου τον 
προσδιορίζουν ως «κοινωνική κατασκευή» που αποκτά τις πολιτισμικές νοη-
ματοδοτήσεις του με την πάροδο του χρόνου διαμορφώνοντας δεσμούς με πολ-
λών ειδών υποκείμενα και οντότητες. Για αυτόν τον λόγο οι ερευνητές τονίζουν 
τη σημασία της διερεύνησης των μη φυσικών διαστάσεων του τόπου και της 
τοπικότητας, που ενσωματώνονται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά συστήματα πε-
ποιθήσεων και αξιών, τα οποία δίνουν έμφαση στις κοινωνικές και πνευματικές 
πτυχές (Ιngold, 2000∙ Wilson, 2003∙ Convery & Corsane, 2012).

Σύμφωνα με τη Massey (1994), αντί να σκεφτόμαστε την τοπικότητα ως περιο-
χή με όρια γύρω της, θα πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο αρθρωτών 
στιγμών σε ευρύτερα δίκτυα κοινωνικών σχέσεων και κατανοήσεων. Επίσης 
υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε έννοια απλής εξίσωσης του τόπου με την τοπική 
κοινότητα είναι εξαιρετικά προβληματική. Οι άνθρωποι είναι δικτυωμένοι τόσο 
με τοπικούς όσο και με υπερτοπικούς κόσμους. Ως εκ τούτου, έχουν τόσο μια 
σφαιρική/οικουμενική αίσθηση του τόπου όσο και μια αίσθηση που είναι τοπι-
κά συγκεκριμένη.

H κοινωνική ανθρωπολογία έθεσε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της για 
τη σύνθετη φύση των τόπων στην καθημερινή βιωμένη εμπειρία, που προσεγ-
γίζεται μέσω αυτού που ονομάζεται «πυκνή περιγραφή» και η οποία στοχεύει 
στην κατανόηση της συμπεριφοράς των μεμονωμένων ανθρώπων εντοπίζοντάς 
την σε ευρύτερα πολιτισμικά πλαίσια.

Υπό αυτήν την οπτική, η αίσθηση του τόπου και η τοπικότητα αποτελούν 
πεδία διερεύνησης των όψεων της ζωής ενός τόπου όπως βιώνονται μέσα στην 
καθημερινότητα. Ο Bender (2001) θεωρεί ότι τα όρια μεταξύ προσώπων και 
πραγμάτων είναι οσμωτικά και δημιουργικά μεταξύ τους. Άνθρωποι, μέρη και 
χώροι συνδέονται στενά και δυναμικά, έτσι ώστε τοπία - τόποι - τοπικότητες να 
λειτουργούν σε πολλές διαφορετικές κλίμακες. Αυτή η προοπτική έχει αναλυ-
θεί και ως ένα «θέατρο» όπου η κοινωνία επιδεικνύει τις κυρίαρχες αξίες της 
(Daniels, 1993) και μια τέτοιου είδους «σκηνή» αποτελούν τα διάφορα τουριστι-
κά περιβάλλοντα. 

Αυτό που είναι κεντρικό σε αυτές τις θεωρήσεις είναι η άποψη ότι οι πολιτι-
σμικές σημασιοδοτήσεις του τοπίου - τόπου - τοπικότητας δεν είναι καθολικές 
αλλά συγκεκριμένες για τις κοινωνικές ομάδες. Όπως παρατηρεί ο Escobar 
(2001), όλα τα παραπάνω, οι σημασίες τους και οι τρόποι που οργανώνεται η κα-
θημερινή εμπειρία των υποκειμένων γύρω από αυτά, αποτελούν μέρος σύνθετων 
διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα και οι ομάδες αυτοπροσδιορίζονται.

2.10  ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέσα από τη βιβλιογραφία, έχει καταστεί εμφανές ότι η προσωπική ή οικο-
γενειακή ταυτότητα διασταυρώνεται με τον τόπο τόσο και με την έννοια του 
σπιτιού ως πεδίου μιας «ιδιωτικής» οικιακής ζωής όσο και ως ρίζας, «γραμμής 
καταγωγής» με όρους τοπικότητας που είναι συνώνυμη της ιδιοκτησίας συ-
γκεκριμένων παρτίδων «γης». Μερικές οικογένειες μπορεί να αισθάνονται ότι 
είναι σταθερά ενσωματωμένες σε μια τοπικότητα/τοποθεσία για πολλές γενιές 
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(Storey, 2010). Στην περίπτωση των αγροτικών οικογενειών, 
ενώ η γη μπορεί να θεωρηθεί ως οικονομικός πόρος, μπορεί 
επίσης να θεωρηθεί και ως στοιχείο της κοινωνικής ή πολιτι-
στικής συγκρότησης των ανθρώπων. Όσον αφορά στη γεωρ-
γία ειδικά, η ανάλυση θα πρέπει να εστιάζει στις πολύπλοκες 
συνδέσεις μεταξύ των αγροτών και της υπαίθρου και τις σχέ-
σεις τους με τους χώρους στους οποίους ζουν και εργάζονται 
(Holloway, 2002). Μερικοί αγρότες έχουν βαθιά γνώση και αί-
σθηση της δικής τους γης, ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία, 
έτσι ώστε η γη και το περιβάλλον να αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της ύπαρξής τους. Συνήθως τα θετικιστικά οικονομικά 
μοντέλα λήψης αποφάσεων που αναλύουν μορφές αγροτικό-
τητας και που υποστηρίζουν ότι οι εκμεταλλεύσεις λειτουργούν 
ως επιχειρήσεις, με τους αγρότες ως ορθολογικούς διαχει-
ριστές, αγνοούν πολλά άυλα στοιχεία. Οι αγρότες μπορεί να 
έχουν βαθιά γνώση της γης τους, ωστόσο αυτή η σχέση μπορεί 
επίσης να αντανακλά αισθήματα εξουσίας, ιδιοκτησίας και 
ελέγχου του τόπου, που εκδηλώνονται με μια αίσθηση κηδε-
μονίας, φροντίδας για τη γη μέχρι να περάσει σε μελλοντική 
γενιά. Ένας αγρότης μπορεί να αισθάνεται περηφάνια που έχει 
«εξημερώσει» και καλλιεργήσει τα χωράφια ή έχει κάμψει τη 
φύση με τη θέλησή του (Storey, 2010).

Με βάση λοιπόν αυτή τη θεώρηση η σύνδεση της αγροτικό-
τητας με την τοπικότητα και την βιωσιμότητα στον τουρισμό 
έχει ως πρόταγμα τη διατήρηση της ιστορικής και γενεαλο-
γικής σχέσης και συνέχειας με τον τόπο, τη γη και τις αγροτι-
κές κοσμολογίες της. Ο βιώσιμος ή εναλλακτικός τουρισμός 
επενδύει σε όλα τα παραπάνω και αξιοποιώντας τα δημιουργεί 
νέα τουριστικά προϊόντα με σεβασμό σε παραδόσεις, έμφυλες 
δεξιότητες και ταυτότητες, πολιτισμικούς κώδικες περιοχών 
που όχι μόνο δεν χάνουν, αλλά ενισχύουν την πολιτισμική τους 
διακριτότητα στα εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά πλαίσια της 
τουριστικής αγοράς. 

Γενικότερα, οι αγροτικές περιοχές στη σύγχρονη καπιταλι-
στική ∆ύση, έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές και έχουν απο-
συνδεθεί από τις κλασικές κατηγοριοποιήσεις που τις προσ-
διορίζουν ως περιοχές αποκλειστικά γεωργοκτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων. Οι πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες 
- συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών - που λαμβάνουν 
χώρα σε αυτές, όπως και η πολλαπλότητα των «αγροτικών» 
εμπειριών των υποκειμένων, υπαγορεύουν νέες αντιλήψεις για 
την ταυτότητα ή τις ταυτότητες του αγροτικού χώρου (Μουτά-
φη - Γαλανή, 2017).

Εδώ όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά στο ελληνικό 
πολιτισμικό πλαίσιο, αρχικά οι συνδέσεις του αγροτικού χώρου 
με τη μαζική τουριστική ανάπτυξη και η μετατροπή του σε 
τουριστικό τοπίο για οπτική κατανάλωση ώθησαν στην τα-
χύτερη σύνδεσή του με υπερτοπικές κοινωνικο-οικονομικές 
παραγματικότητες. Οδήγησαν ακόμη στην παραγωγή πλούσιας 
θεωρίας, που, είτε ενισχύει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που 
αναπτύσσεται μεταξύ του αγροτικού χώρου με γεωργικο-κτη-
νοτροφικό χαρακτήρα και του τουρισμού με αποτέλεσμα τον 
μαρασμό του πρώτου, είτε συσχετίζεται με τις εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού και την αειφόρο ανάπτυξη (Τσάρτας, 2010∙ 
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Γαλανή - Μουτάφη, 2002∙ Ανθοπούλου, Ιακωβίδου, Κουτσούρης & Σπιλάνης, 
1998· Λαμπριανίδης, 2004). 

Ο τουριστικοποίηση των αγροτικών περιοχών και των τοπικών κοινωνιών 
τους στηρίχθηκε αρχικά κυρίως σε αφηγήματα και αναπαραστάσεις που τους 
απέδιδε μαζική «τουριστική» ταυτότητα. Aυτοί οι λόγοι ανήκουν στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, στους μεσάζοντες που μεσιτεύουν τον τόπο ως «τουριστι-
κό» προϊόν προς πώληση και κατανάλωση, ανήκουν σε επαγγελματικές ομάδες, 
ή μεμονωμένα άτομα, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, σε tour- operators, 
εντός και εκτός των τοπικών κοινωνιών. (Urry, 1990). Ωστόσο, η σχετικά πρό-
σφατη στροφή στην υγιεινή, «παραδοσιακή» διατροφή αναδιαμορφώνει το 
τουριστικό αφήγημα σε περισσότερο αειφόρες διαστάσεις και καθιστά τις γυ-
ναίκες στο προσκήνιο της αγροτικής αειφόρας παραγωγής. Η ενθάρρυνση για 
παράδειγμα της δημιουργίας αγροτουριστικών συνεταιρισμών γυναικών στην 
Ελλάδα διέπεται από μια λογική αξιοποίησης των «παραδοσιακών» γνώσεων 
των γυναικών στα πλαίσια της αγροτικής ζωής τους ως «νοικοκυρών», επανανο-
ηματοδοτώντας την εργασία που προσφέρουν σε τέτοια πλαίσια και καθιστώ-
ντας τις γυναίκες κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού για 
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 

2.11  ΟΙ ΕΠΑΝΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η παγκοσμιοποίηση έχει εντείνει τους δεσμούς μεταξύ των τόπων, έτσι ώστε 
να διασυνδέονται όλο και περισσότερο συμβάλλοντας σε ένα πρώτο επίπεδο 
στην υποβάθμιση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Ωστόσο, η υπερβολική έμφα-
ση στην ομογενοποίηση των πολιτισμών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
έχει σαν αποτέλεσμα την παράλληλη αναζήτηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών που ενισχύουν τη διατήρηση της τοπικής ιδιαιτερότητας. Η 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία της πολιτιστικής κληρονομιάς που ασχολείται με τη 
διατήρηση ή την αναδημιουργία στοιχείων του παρελθόντος (Lowenthal, 1996∙ 
Timothy & Boyd, 2006) αποτελεί μια έκφραση του αιτήματος για πολιτισμική δι-
ακριτότητα σε έναν ομογενοποιημένο κόσμο. Η προώθηση της τοπικής ιδιαιτε-
ρότητας, μέσω της τοπικής ιστορίας, έχει γίνει βασικό στοιχείο στις προσπάθει-
ες αναζωογόνησης των αγροτικών ταυτοτήτων (Storey, 2010), υποδηλώνοντας 
ότι η προοπτική της απουσίας ή έλλειψης τόπου ή και τοπικότητας έχει συμβά-
λει στην αυξανόμενη εμπορευματοποίηση τους. Μια άλλη διάσταση αυτής της 
αντίδρασης ενάντια στην αντιληπτή ομογενοποίηση είναι η πρόσφατη ανησυχία 
για τον τρόπο με τον οποίο προέρχονται και παράγονται τα τρόφιμα όπως και 
για την μείωση των καλλιεργημένων εκτάσεων γης από τη στιγμή που η γη οικο-
πεδοποιείται για τουριστικές επενδύσεις σε άλλοτε γόνιμες αγροτικές γαίες. 

Οι παραπάνω προβληματισμοί επηρεάζονται από εκτιμήσεις για την υγεία, 
τη διατροφική αξία και επάρκεια των τροφίμων και την ηθική των καταναλω-
τών, καθώς και από ιδέες για πιο άμεση σύνδεση με τη γη. Με τη σειρά τους 
αυτές οι τάσεις ανακινούν ευρύτερες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα (οικονο-
μικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά) των αγροτικών τόπων όπως 
και ευρύτερες συζητήσεις για την έννοια της φύσης (Macnaghten & Urry, 2001) 
στον τουρισμό. Η επανεπινόηση της τοπικότητας σχετίζεται με τις πρώιμες 
αναλύσεις της τουριστικής ανάπτυξης διεθνώς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις 
σχετικά ομοιογενείς και γραμμικές διαδικασίες ανάπτυξης μαζικού τουρισμού.

Υπό την οπτική αυτών των αναλύσεων, η ανάπτυξη των παράκτιων θερέ-
τρων που προέρχονταν αρχικά από μια κεντρική ζώνη κοντά στην παραλία, 
εκτοξεύονταν σε διαδοχικά χρονικά κύματα στην περιφέρεια (Butler, 1980). Η 
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φύση τέτοιων αναπτυξιακών διαδικασιών δημιούργησε ένα τοπίο που κυριαρ-
χείται από μεγάλης κλίμακας τουριστική κατανάλωση. Έτσι ως αντιστάθμισμα, 
εγχειρήματα ανάπτυξης συνεργατικής οικονομίας με προοπτική τη βιωσιμό-
τητα τόπων και επιχειρηματικών πρακτικών συνεισέφεραν στην απομάκρυνση 
τέτοιων παραδοσιακών μοντέλων «βιομηχανικού τουρισμού», από τη στιγμή 
που οι τοπικές κοινότητες είναι πλέον σε θέση να ενεργούν ως μικροπαραγωγοί 
τουρισμού. Ο Richard (ό.π.) διαπιστώνει λοιπόν μια αποκλίνουσα κίνηση ισχύος 
«προς τα πάνω» στο τουριστικό σύστημα, προς τα παγκόσμια συστήματα δια-
νομής, αλλά και «προς τα κάτω», προς τους μικροπαραγωγούς και τις μικρές 
τοπικές επιχειρήσεις. 

Οι πρόσφατες μελέτες από το πεδίο της τουριστικής γεωγραφίας έχουν 
επικεντρωθεί στο μικροεπίπεδο των αστικών γειτονιών ή των μικρών αγροτι-
κών κοινοτήτων όπου αναδύεται η μικρο-επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με το 
παράδειγμα του Zukin (2010), το έργο (project) «Naked City», διερεύνησε την 
ανάπτυξη διαφορετικών γειτονιών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες μετατράπηκαν σε 
ζώνες τουριστικής κατανάλωσης. Διερευνήθηκαν οι διαδικασίες με τις οποίες 
οι περιοχές της πρώην εργατικής τάξης «εξευγενίστηκαν», με τη δημιουργία της 
συμβολικής τους αξίας σε αυτούς τους τομείς να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό 
με την έννοια της «αυθεντικότητας». Ουσιαστικά, ο ερευνητής υποστηρίζει ότι 
το «αυθεντικό» είναι πλέον συμβολικά συνδεδεμένο με το τοπικό. Οπότε και το 
ερώτημα μετατοπίζεται από το «τι είναι αυθεντικό;» στο «τι είναι τοπικό;» 

Ωστόσο, η νέα τοπικότητα, φαίνεται να περιπλέκει το ζήτημα της αυθεντι-
κότητας από τη στιγμή που το «παγκόσμιο» και το «τοπικό» δεν είναι χωρικές 
δομές, αλλά διαφορετικές αναπαραστάσεις του χώρου που ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για να καθορίσουν την κοινωνική πραγματικότητα. 

Το θέμα είναι ότι οι αποστάσεις και άλλες χωρικές μετρήσεις απλά δεν 
μπορούν να μας πουν πού να χαράξουμε το όριο που ορίζει το τι είναι τοπικό 
και τι είναι παγκόσμιο ή πού τελειώνει το τοπικό και πού αρχίζει το παγκόσμιο. 
Ουσιαστικά, σε μια εποχή παγκόσμιας κινητικότητας, είναι εύκολο για κάποιον 
ή κάτι να μετακινείται σε μια απέραντη επικράτεια τοπικότητας. Αυτή η μετατό-
πιση ορίων διευκολύνεται από μια σειρά υποδομών και εγκαταστάσεων όπως 
ξενώνες, καφέ μπαρ και ίντερνετ (internet) καφέ και τοπικούς μεσάζοντες που 
προσφέρουν έναν προορισμό πολύ φιλικό στις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδι-
ωτών. Τα boutique ξενοδοχεία, η Airbnb και οι μικρές μονάδες ενοικιαζόμενων 
δωματίων είναι απλώς τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της αναζήτησης 
ή επινόησης της «τοπικότητας». Αναπτύσσουν και τα τρία στρατηγικές και δια-
χειρίζονται σύμβολα εντοπιότητας που αφορούν σε συγκεκριμένες πρακτικές 
όπως η εμπειρία κατανάλωσης τοπικής κουζίνας (όπως κάνουν οι ντόπιοι), σχε-
διάζονται με όρους αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής συνάφειας και ιδιαιτερό-
τητας με ό,τι προσλαμβάνεται ως «τοπικό» και επίσης εφαρμόζουν «πρακτικές 
φιλοξενίας» μετατρέποντας τους ξένους σε φίλους. Έτσι, μια ολόκληρη οικο-
νομική δομή χτίζεται με όρους (επανεπινοημένης) τοπικότητας, δανειζόμενη 
ορολογία, πρακτικές και σύμβολα από προ-τουριστικές κοσμολογίες οικειότη-
τας και αμοιβαιότητας που αναλύεται στην ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και 
γνώσης μεταξύ πια «φιλοξενούμενων - επισκεπτών» και «οικοδεσποτών».



29

3.1  ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ.  
ΤΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ, ΟΙ ΥΦΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ  
Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η υφαντουργική τέχνη στη Μύκονο είναι μια από τις τέχνες που πολλές από τις 
γυναίκες του νησιού κατείχαν με επάρκεια στο παρελθόν. Σήμερα βέβαια, αυτές 
που μπορούν να υφάνουν σε αργαλειό μετριούνται στα δάχτυλα. Αρχαιολογικά 
ευρήματα από τη Μύκονο και τα γειτονικά νησιά, Δήλο και Ρήνεια δείχνουν πως 
από την αρχαιότητα η υφαντουργία ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένη στην περιοχή.

Οι λίγες πληροφορίες που έχουμε από τους περιηγητές που επισκέφθηκαν το 
νησί από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα δείχνουν ότι η υφαντική τέχνη είχε φτάσει 
σε εξαιρετικό επίπεδο και πως οι Μυκονιάτισσες εκτός από μαλλί, έγνεθαν 
επίσης μετάξι, λινάρι και βαμβάκι. Πολύ πιθανόν νέα στοιχεία στην τοπική υφα-
ντική να εισήχθησαν από Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι, το 1923, με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν στη Μύκονο.

Έχουμε μαρτυρίες και ποικίλων ειδών τεκμήρια για τη δεκαετία του 1930 
ότι το μυκονιάτικο υφαντό είχε γίνει «μόδα» και οι ανυφάντρες έκαναν «χρυ-
σές δουλειές». Μέσα από την εντατική εργασία πολλών γυναικών στο πλαίσιο 
της οικοτεχνικής παραγωγής, εισήχθησαν νέα υφαντά είδη, ενώ ράβονταν 
ήδη υφαντά παντελόνια για τις «μοντέρνες» νέες της εποχής. Το 1937 τα 
υφαντά δύο Μυκονιατών εμπόρων, βραβεύτηκαν στο Παρίσι, στην Exposition 
Internationale des Arts et des Techniques, με ασημένιο και χάλκινο βραβείο αντι-
στοίχως (Σικινιώτου - Νάζου & Χατζηδάκης, 2015).

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κυριαζόπουλο, ιδρυτή του Λαογραφικού Μουσείου 
Μυκόνου, τόσο στη «χώρα» της Μυκόνου όσο και στα «χωριά» της υπαίθρου, οι 
κοπέλες διέθεταν αργαλειούς και ύφαιναν τις προίκες τους και άλλα χρειώδη 
υφάσματα του σπιτιού. Υφαντά χρησιμοποιούσαν τόσο τα «χωριανά» όσο και 
τα «αστικά» νοικοκυριά. Σε όλα υπήρχαν χράμια και πεσκίρια (πετσέτες) όπως 
και κουρελούδες που φτιάχνονταν από τα περισσεύματα της υφασμάτινης οικο-
σκευής. Ήταν μέλημα της κάθε νοικοκυράς να βάλει σε χρήση ξανά ό,τι μπορού-
σε να έχει πέσει σε αχρηστία για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντας έτσι στην 
υφαντική τέχνη το χαρακτήρα μιας διαδικασίας «ανακύκλωσης» (Κυριαζόπου-
λος, 1970). 

Παρά το γεγονός ότι ήδη από το 1953 ήρθε ο πρώτος χειροκίνητος μηχανικός 
αργαλειός στο νησί, τα χειροποίητα υφαντά γνώρισαν νέα περίοδο έντονης 
ακμής, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης του τουρισμού. Από το 1954 και για μια 
εικοσαετία περίπου το μυκονιάτικο υφαντό έγινε μόδα που ξεπέρασε τα σύνο-

3. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ  
ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



30

ρα της Ελλάδας.1 Στην καθιέρωσή του βοήθησε η προβολή του 
από ανθρώπους που επηρέαζαν και διαμόρφωναν την κοινή 
γνώμη, καθώς και η διαφήμισή του σε περιοδικά και εφημε-
ρίδες. Μέχρι το 1975 πολλά περιοδικά και τουριστικοί οδηγοί, 
παράλληλα με τις φυσικές ομορφιές του νησιού, εξυμνούσαν 
και τα υφαντά των γυναικών του.2 

Η μεγάλη ζήτηση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της 
παραγωγής. Αναφέρεται ότι την περίοδο αυτή δούλευαν στη 
Μύκονο περί τους 500 αργαλειούς. Πολλά κατώγια και σάλες 
σπιτιών μετατρέπονταν τους καλοκαιρινούς μήνες σε εκθετή-
ρια υφαντών. Οι κοπέλες, έμπειρες στη διαφήμιση των έργων 
τους, δούλευαν στον αργαλειό, φορώντας τα υφαντά ρούχα 
που κατασκεύαζαν. Αυτά τα κατώγια έγιναν αργότερα διάσημα 
μαγαζιά επώνυμων, πλέον, υφαντριών και μεγάλων εμπόρων. 
Τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ο αργαλειός βοήθησε τις 
γυναίκες να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά έξοδα της οικογέ-
νειας. Ωστόσο, με τον αργαλειό μπόρεσαν να κάνουν αγορές 
ακινήτων, να πραγματοποιήσουν πολλά ανεκπλήρωτα όνειρά 
τους, να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους και να νοιώσουν 
περήφανες και δυνατές. Πολλές υφάντριες κατάφερναν μόνες 
τους, χωρίς μεσάζοντα, να πωλούν τα χειροτεχνήματά τους 
προβάλλοντας τα με πολύ απλό τρόπο: Φορούσαν οι ίδιες τα 
έργα τους για να τα διαφημίσουν. Με βαμβακερό επίσης υφάδι 
και στιλπνό νήμα κοτόν περλέ ύφαιναν καινούργια σχέδια, τα 
οποία είχαν αντιληφθεί ότι άρεσαν στους τουρίστες: μαίαν-
δροι, καραβάκια, οι ανεμόμυλοι της Μυκόνου και τα λιοντάρια 
της Δήλου, σύμβολα των δύο νησιών, δελφίνια από τα ψηφι-
δωτά της Δήλου, εικόνες αρχαίων ελληνικών αγγείων.

Οδηγός στην τέχνη αλλά και στα προϊόντα του αργαλειού 
στάθηκαν αρχικά κάτι παλαιά ζωηρόχρωμα ριγωτά υφαντά, 
που είχαν έλθει στο νησί κατά τα χρόνια της μεγάλης ακμής 
της ιστιοφόρου ναυτιλίας του, από τόπους της Βόρειας Αφρι-
κής (Μπαρμπαριά) και της Εγγύς Ανατολής. 

Η μαζική παραγωγή τυποποιημένων υφαντών συντέλεσε 
στον κορεσμό της αγοράς και τη σταδιακή μεταβολή του μυ-

1.  Εντός της Ελλάδας τα μυκονιάτικα υφαντά ως ρούχα, ως πίνακες ή ως 
καλύμματα, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.ά. μπήκαν σε πολλά αστικά 
σπίτια των Αθηνών, ακόμη και στα ανάκτορα του Τατοΐου.

2.  Κύρια άρθρα και πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα έδειχναν διασημότη-
τες της εποχής να περπατούν στα στενά δρομάκια της Χώρας ή να 
αγναντεύουν το Αιγαίο από τους ανεμόμυλους, ντυμένες με απλά και 
λαμπερά ρούχα από τα «φαντάδικα» του νησιού. Με την ανανέωση 
των παλαιών προτύπων και τη δημιουργία ενός τοπικού ύφους, έγιναν 
μόδα τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 και κατέκτησαν τον κόσμο. Ελ-
ληνικοί οίκοι μόδας χρησιμοποίησαν μυκονιάτικα υφαντά, αλλά και με-
γάλοι οίκοι μόδας του εξωτερικού επηρεάστηκαν από αυτά. Στα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του ‘50 ο Κριστιάν Ντιόρ, τακτικός επισκέπτης 
του νησιού, χρησιμοποιούσε υφαντά για τις δημιουργίες του, ενώ 
αργότερα μια ολόκληρη συλλογή του κατασκευάστηκε από υφαντά της 
Μυκόνου. Ο Ζιβανσί ήλθε στο νησί για να ντύσει τα μοντέλα του σε 
συνεργασία με τον Ζωζέφ (Ιωσήφ Σαλάχα, 1909-1977), τον Μυκονιάτη 
ράφτη που ο Κριστιάν Ντιόρ αποκαλούσε «roi du pantalon».
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κονιάτικου υφαντού σε στατικό, γραφικό σουβενίρ. Το πρώτο τουριστικό είδος 
που θυμούνται οι περισσότεροι ότι βγήκε από μυκονιάτικο αργαλειό, ήταν ένα 
είδος πετσέτας παραλίας που την άπλωναν οι τουρίστες στην άμμο. Αυτά τα 
βαμβακερά «πεσκίρια» ήταν πολύ μεγάλα, στο μέγεθος του σώματος (δείγματα 
υπάρχουν στο Λαογραφικό Μουσείο).

Tη δεκαετία του ΄70 αυξήθηκε και η παραγωγή υφαντών τραπεζομάντηλων 
αλλά και σετ σερβιρίσματος που πωλούνταν στους τουρίστες. Φημισμένη τεχνί-
τρια εκείνης της εποχής ήταν η φημισμένη πια «Βιενούλα» που μαζί με τις κόρες 
της και τους γιους της έστησε μια ολόκληρη οικογενειακή βιοτεχνική επιχείρη-
ση που πήρε και το όνομά της (Κουσαθανά - Ρόε, 1985). 

O «ντελάρος» (μυκονιάτικη λέξη για τον αργαλειό) ήταν φτιαγμένος φαί-
νεται για να τον πιάνουν και να θαυματουργούν πάνω σε αυτόν κυρίως τα 
γυναικεία χέρια, για αυτόν τον λόγο και τα υφάδια του ήταν οι υφασμένες 
διαδρομές όλης της γυναικείας εμπειρίας πάνω στο νησί. Ωστόσο, έχει ενδια-
φέρον το γεγονός ότι και πολλά αρσενικά μέλη της οικογένειας εμπλέκονταν με 
τις δουλειές του αργαλειού. Νεαρά αγόρια παρέδιδαν τα υφαντά στους εμπό-
ρους, ήξεραν να κάνουν τα «μασουρίσματα», πολλά ήξεραν να υφαίνουν και το 
έκαναν ως παιχνίδι. Πολλά αρσενικά παιδιά έπαιρναν τις λουρίδες που έκαβαν 
οι μητέρες τους από άχρηστα ρούχα, τα ένωναν όπως - όπως με νήμα σε ένα 
τεράστιο κορδόνι που το τύλιγαν σε κουβάρι φτιάχνοντας έτσι την πρώτη τους 
μπάλα ποδοσφαίρου.

Παρά τα όσα προαναφέρθηκαν, η υφαντική τέχνη χαρακτηρίστηκε όμως 
τελικά από τη γυναικεία δράση και κατά κάποιο τρόπο ο αργαλειός και η τέχνη 
του «θηλυκοποιήθηκε». Δεν έχουμε όμως στοιχεία που θα μπορούσαν να μας 
οδηγήσουν στην πίστη ότι οι υφάντρες αποτελούσαν μια ξεκάθαρη επαγγελ-
ματική συντεχνία, σωματείο, ή άλλου τύπου συλλογικότητα. Tα μέλη αυτής της 
γυναικείας επαγγελματικής ομάδας είχαν μεταξύ τους και αρκετό ανταγωνισμό 
ως προς την ποιότητα ή την ταχύτητα ύφανσης των υφαντών. Οι υφάντρες δού-
λευαν πολλές ώρες στους αργαλειούς τους, μέχρι αργά το απόγευμα και καθώς 
φαίνεται, δεν σταματούσαν ούτε τις αργίες παρά μόνο στις μεγάλες χριστιανι-
κές εορτές.

H υφαντική τέχνη, καθώς μεταδιδόταν πολλές φορές από τη μητέρα στην 
κόρη ή από τις γεροντότερες στις νεότερες, έπαιρνε το χαρακτήρα της «μετάγ-
γισης», όχι μόνο γνώσεων υφαντικής, αλλά όλης της τέχνης και των μυστικών 
της ζωής. Συμπαγείς κώδικες συμπεριφοράς, ολοκληρωμένα αξιακά συστήματα, 
προσωπικές ή οικογενειακές προσδοκίες ό,τι κινούνταν στον φασματικό κύκλο 
των γυναικείων επιθυμιών και των φαντασιώσεων, γλιστρούσαν πάνω στα νή-
ματα και παραδίδονταν σαν το πιο πολύτιμο προικιό στην επόμενη γενιά, αλλά 
και ως τουριστικό προϊόν και στους τουρίστες που το ταξίδευαν εκτός τοπικών 
συνόρων συμβάλλοντας στην πολιτισμική «ανοιχτότητα» της τοπικότητας. Έτσι, 
τα υφαντά (και η διαδικασία παραγωγής τους) δεν πρέπει να θεωρηθούν ως το 
αποτέλεσμα μιας απλής επεξεργασίας και μεταποίησης απτών και μόνο υλικών, 
αλλά μια φωλιά που κατοίκησαν πολλές από τις άυλες εκείνες ποιότητες, ψυχι-
κές και πνευματικές που στιγμάτισαν και προσδιόρισαν την νησιώτικη κοινωνία 
της Μυκόνου σε περιόδους ταχείας μεταβολής με όρους βιωσιμότητας όταν 
ακόμη αυτός ο όρος ήταν άγνωστος (Stott, 1996∙ Νάζου, 1999).

Στην υφαντική τέχνη, καθώς εμπλέκονταν σχεδόν μόνο γυναίκες οι οποίες 
είχαν και συγγενικό δεσμό μερικές φορές μεταξύ τους, οφείλεται μέρος της οι-
κονομικής ανεξαρτησίας που απέκτησαν μεταπολεμικά πολλές από τις γυναίκες 
του νησιού. Η συσσώρευση χρημάτων από μια τέτοια δραστηριότητα ωφέλησε 
στην πορεία και όλη την οικονομική δράση της οικογένειας.

Βέβαια, η αρχική ενδυνάμωση μιας λαϊκής χειροτεχνικής δραστηριότητας 
από την έλευση του τουρισμού, όπως της υφαντικής, δεν κράτησε παρά τόσο, 
όσο η ποιότητα της τουριστικής ζήτησης απαιτούσε. Άλλωστε, η μεγάλη τουρι-
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στική επιτυχία της Μυκόνου είχε σαν άμεση συνέπεια την απότομη αύξηση των 
ημερομισθίων. Αυτό έκανε ασύμφορη την απασχόληση στον «ντελάρο», που 
πάντα ήταν κακοπληρωμένη. Ένας άλλος όμως σημαντικός λόγος στον οποίο 
οφείλεται η «παρακμή» των υφαντών ως τεχνουργημάτων στα τέλη του 20ού 
αιώνα ακόμη και ως τουριστικών αναμνηστικών είναι οι αλλαγές στα «γούστα» 
και γενικά στις αναζητήσεις των τουριστών στους τόπους διακοπών τους. Η 
υιοθέτηση νέων καταναλωτικών τουριστικών προτύπων, των οποίων η Μύκο-
νος έγινε ο κύριος εκφραστής, οδήγησε την υφαντική τέχνη στην αφάνεια. 
H υφαντική τέχνη κατέληξε στη Μύκονο του τέλους του 20ού αιώνα να είναι 
συνώνυμη με την πιο ρομαντική δραστηριότητα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές 
που πολλοί την εντάσσουν στις «παραδοσιακές» ή και «μουσειακές» τέχνες σαν 
να πρόκειται για κάτι που απλώς ενέχει μέσα του τον νεκρό χρόνο μιας εξίσου 
απονεκρωμένης διαδικασίας.

Η υφαντική τέχνη σήμερα είναι αρκετά υποτονική. Πολλά προϊόντα του αρ-
γαλειού μένουν ακόμη μισοκατεστραμμένα σε αποθήκες σπιτιών και μαγαζιών. 
Σήμερα υπάρχουν ελάχιστες υφάντρες. Οι περισσότεροι αργαλειοί πετάχτηκαν 
ή έγιναν καυσόξυλα. Πολλές υφάντρες κάνουν πια περισσότερο κερδοφόρα 
επαγγέλματα, έχουν μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ή μεγάλα εμπορικά κα-
ταστήματα με ποικιλία προϊόντων από όλον τον κόσμο. Οι λίγες υφάντρες που 
υφαίνουν φτιάχνουν χράμια, κασκόλ και εσάρπες.3

 Κλείνοντας την παρουσίαση αυτής της «καλής πρακτικής» των δεκαετιών 
από το 1950 έως το 1980, δεν μπορούμε παρά να μην υπογραμμίσουμε μια 
σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα σε σχέση με τις γυναίκες της Μυκόνου και 
όλο το πολιτιστικό κεφάλαιο που διέθεταν και χρησιμοποίησαν και ίσως ακόμη 
κάποιες διαθέτουν και χρησιμοποιούν ως μεταβιβασμένη γνώση γενεών προ-
κειμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες 
ζωής τους. Προκειμένου επίσης να μην μεταναστεύσουν, αλλά να κάνουν ορατή 
την κοινωνική παρουσία τους ή και να ενδυναμώσουν, να νομιμοποιήσουν την 
εθνική ή τοπική τους ταυτότητα στα μάτια των άλλων, κυρίως των τουριστών.

Οι γυναίκες είναι αυτές που αρχικά ωφελούνται από την τουριστικοποίηση 
τεχνών όπως η υφαντική και τη διάθεση των τεχνουργημάτων προς τουριστική 
κατανάλωση στη Μύκονο. Κυρίως επειδή έχουν τη δυνατότητα να μπουν δυναμι-
κά στην τουριστική αγορά (δηλ. στη δημόσια σφαίρα) χρησιμοποιώντας μια σει-
ρά από δεξιότητες και πρακτικές που ασκούνταν αρχικά στον χώρο τους σπιτιού 
τους. Αυτές οι οικιακές και υποτιθέμενα «θηλυκές» ποιότητες έχουν καταδειχτεί 
ως η βάση της τουριστικής ανάπτυξης που στήριξαν οικονομικές δομές μικρο-
επιχειρηματικότητας και διαμόρφωσαν πεδία συστηματικών διαπολιτισμικών 
επαφών και ανταλλαγών. 

Ακόμη, η νεότερη υφαντική τέχνη στη Μύκονο αποτελεί μια ευκαιρία κα-
τανόησης των τρόπων με τους οποίους γενικότερα, οι τοπικές παραδόσεις 
βρίσκονται υπό συνεχή μεταβολή και συμβάλλουν σε μια βιώσιμη τουριστική 
οικονομία. Είναι επίσης το αποτέλεσμα δανείων, αναπροσαρμογών, επιλεκτικών 
πρωτοβουλιών και ανανεώνονται ή επινοούνται συνεχώς. Κυρίως, η πορεία της 
μυκονιάτικης υφαντικής τέχνης είναι το αποτέλεσμα συνειδητής ή λιγότερο 
συνειδητής ανταπόκρισης σε ένα σχέδιο πολιτισμικής βιωσιμότητας ομάδων 
και πληθυσμών σε συνθήκες συνεχών μεταβολών.

3.  Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μην χαθεί η τέχνη της υφαντικής, ο Πολιτιστικός - 
Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου και το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου προσπά-
θησαν να δημιουργήσουν ένα εργαστήριο υφαντικής.
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3.2  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τα νησιά της υφαντικής στις Κυκλάδες: 
α) Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών,  
β) δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος με άξονα τον πολιτιστικό 
τουρισμό και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Ο βασικός σκοπός της πρότασης που κατατέθηκε σε συλλογικούς φορείς και 
την τοπική αυτοδιοίκηση στο Νότιο Αιγαίο αφορούσε στη σύνδεση, δικτύωση 
και συνεργασία πέντε (5) νησιών των Κυκλάδων που έχουν υφαντική παράδο-
ση μέσα από τη δημιουργία κοινών δράσεων και τη διαμόρφωση μιας κοινής 
πολιτιστικής πολιτικής με όρους βιωσιμότητας στο πλαίσιο της νησιωτικής 
τουριστικής αγοράς όπως και την ενδυνάμωση των νησιωτικών κοινωνιών και 
των ευάλωτων ομάδων.

Η πολιτιστική αυτή πολιτική είναι στηριγμένη στις αρχές α) της συμμετοχικό-
τητας των τοπικών κοινοτήτων, β) της ενδυνάμωσης που προκύπτει ως απο-
τέλεσμα όταν τα μέλη μιας κοινωνίας μοιράζονται από κοινού πρωτοβουλίες βι-
ώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και γ) της διαβούλευσης, ως πλαισίου ανάδυσης 
ευκαιριών και επιλογών, για «αμεσοδημοκρατικές» αποφάσεις, οι ευθύνες των 
οποίων αφορούν τα μέλη μιας κοινότητας, και τα αποτελέσματα δεν κατευθύ-
νονται ούτε διαμεσολαβούνται από άλλες κοινότητες ή ομάδες.

Οι επιμέρους στόχοι αυτής της πρότασης αφορούσαν: α) η Κυκλαδίτικη 
υφαντική τέχνη να ενεργοποιήσει την παραγωγή ενός ποιοτικού τουριστικού 
προϊόντος που θα συμπληρώνει και θα ισορροπεί τα ήδη υπάρχοντα, β) να το-
νωθεί η τοπική αγορά, γ) να ενισχυθούν οι δεξιότητες συγκεκριμένων ομάδων 
πληθυσμού των Κυκλάδων (γυναίκες, νέοι, καλλιτέχνες), δ) να διατηρηθούν 
αλλά και να ανανεωθούν «παραδοσιακές» τέχνες/τεχνικές/και υλικότητες 
δίνοντας διακριτή πολιτισμική ταυτότητα στις τουριστικές οικονομίες των νη-
σιών, ε) να αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες συλλογικές πολιτιστικές δομές που 
στηρίζονται στον εθελοντισμό όπως οι Λαογραφικοί - Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ή 
φορείς πολιτισμού όπως τα Λαογραφικά Μουσεία ή τα πολιτιστικά δίκτυα, στ) 
να ενισχυθεί η βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα στον τουρισμό παράλληλα με 
την πολιτισμική βιωσιμότητα. 

Για την υλοποίηση της πρότασης θα πραγματοποιούνταν πολυτροπική 
εθνογραφική έρευνα με επιτόπια παρατήρηση, έρευνα με βάση το διαδίκτυο 
(ιστοσελίδες των Δήμων, επιμελητηρίων, μουσείων, αναπτυξιακών εταιρειών, 
ψηφιακών αρχείων) όπως και έρευνα σε έντυπα τεκμήρια. 

Ήδη μέσα από τη βιβλιογραφία, είναι γνωστό ότι η υφαντική τέχνη στις Κυ-
κλάδες έχει μια πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά και παρουσία. 
Νησιά όπως η Πάρος, η Τήνος, η Κύθνος, η Σύρος, η Μήλος ανέπτυξαν αρχικά 
οικοτεχνικές πρακτικές οι οποίες εξελίχτηκαν αργότερα σε μικρής κλίμακας βιο-
τεχνικές μονάδες μερικές εκ των οποίων ενεπλάκησαν ενεργά στην τουριστική 
οικονομία. 

Στον 20ο αιώνα, και στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης πολλά από τα 
παραπάνω νησιά:

☞  ανανέωσαν την υφαντική τους παράδοση, με νέα σχέδια, τεχνικές, υλικά, 
ανταποκρινόμενα στις νέες ανάγκες της αγοράς και τις τουριστικές 
προσδοκίες των τουριστών,

☞  κράτησαν ζωντανές χειροτεχνικές παραδόσεις με γενεαλογικό βάθος, 
διατήρησαν τεχνικές δεξιότητες δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε γυναίκες, 
αλλά και άνδρες, να αποκτήσουν ή και να συμπληρώσουν τα εισοδήματά 
τους, όπως και να μην μεταναστεύσουν.

Πρέπει να τονιστεί ότι και στα πέντε (5) νησιά η υφαντική τέχνη σήμερα 
αποτελεί το αντικείμενο μικρο-επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων 
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στο πλαίσιο των οποίων παράγονται προϊόντα που διατίθενται για τουριστική 
κατανάλωση.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προτάθηκαν οι ακόλουθες πολιτιστικές 
δράσεις στο πλαίσιο της σύνδεσης των τοπικών κοινωνιών με τη βιωσιμότητα 
και τον τουρισμό:
1  Πιλοτική μελέτη για προβολή, δικτύωση και διασύνδεση της υφαντικής 

παράδοσης των πέντε (5) νησιών. 
2  Συστηματική καταγραφή των δεδομένων από ερευνητές σε στενή 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς (συλλόγους, 
υφάντριες, πολιτιστικά ιδρύματα, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, 
αναπτυξιακές εταιρείες).

3  Δημιουργία θεματικού οδηγού πολιτιστικού τουρισμού για «Τα νησιά της 
υφαντικής στις Κυκλάδες» (έντυπου και ψηφιακού δίγλωσσου) όπου θα 
περιέχει ιστορικά, λαογραφικά και εθνολογικά στοιχεία, ιστορίες ζωής των 
βασικών πρωταγωνιστών.

4  Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με διαδραστική διάσταση στη χρήση των 
δεδομένων (απόθεση προφορικών ιστοριών/μαρτυριών)

5  Δημιουργία μιας σειράς πρωτότυπων φωτογραφιών/καρτ-ποσταλς και 
διαχείρισης οπτικού υλικού στις οποίες θα αναδεικνύεται ως «οπτικό 
αναμνηστικό» η υφαντική, οι άνθρωποι και τα προϊόντα τους

6  Δημιουργία μιας σειράς από «υλικά» αναμνηστικά (σουβενίρ) για τη 
δημιουργία των οποίων θα εμπλέκονται οι ντόπιες υφάντριες, άλλοι 
αυτοεργοδοτούμενοι χειροτέχνες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες και γραφίστες. 
Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να αναδειχτούν α) οι 
λαϊκές μορφές των υφαντών τεχνουργημάτων ως αξιοπρόσεχτα τουριστικά 
προϊόντα, και β) διάφορα άλλα χειροτεχνήματα της υφαντικής τα οποία 
μέσα από την ανανεωτική και φρέσκια ματιά σχεδιαστών θα δώσουν νέα 
διάσταση στα υφαντά ως σύγχρονης αισθητικής και λειτουργικότητας 
πολιτιστικά τουριστικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη δράση θα πλαισιωθεί 
με έκθεση των παραπάνω υλικών αναμνηστικών καθώς και με έντυπη και 
ψηφιακή παρουσίασή τους (κατάλογος)

7  Σύνδεση και δικτύωση όλων των Λαογραφικών Μουσείων των παραπάνω 
νησιών με την υφαντική τέχνη του κάθε νησιού ξεχωριστά μέσα από παιδικά 
και καλλιτεχνικά εργαστήρια για τους ντόπιους και τους επισκέπτες.

8  Περιοδικές εκθέσεις και αξιοποίηση των λαογραφικών Μουσείων και των 
σχετικών συλλογών. 

9  Δημιουργία θερινού σχολείου και πραγματοποίηση συνεδρίου με θέμα την 
Υφαντική, τον Τουρισμό και τις νησιωτικές κοινωνίες των Κυκλάδων με τη 
λήξη του προτεινόμενου προγράμματος.

3.3  ΤO «ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ».  
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Το «διάσπαρτο ξενοδοχείο» ή «albergo diffuso» είναι μια μορφή τουριστικής 
φιλοξενίας που, ξεκινώντας από την Ιταλία τη δεκαετία του 1980, αναπτύσσε-
ται σε πολλές ιταλικές επαρχίες, ειδικά σε χωριά ή μικρές πόλεις (Gilli & Ferrari, 
2016). Ο όρος «diffuse» αφορά στη διάταξη του ξενοδοχείου: αποτελείται από 
πολλούς χώρους - είτε μονόκλινα δωμάτια είτε σουίτες - που βρίσκονται ο 
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ένας κοντά στον άλλο και διευθύνονται από μια ενιαία διεύθυνση που παρέχει 
τυπικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η ιδέα στηρίζεται στην προσφορά μιας 
περισσότερο φιλικής, αυθεντικής και βιώσιμης φιλοξενίας στους τουρίστες. 

Στην πραγματικότητα αυτά τα ξενοδοχεία, βρίσκονται σε παλιά σπίτια και 
διαμερίσματα σε χωριά και μικρές πόλεις με ιστορικό ενδιαφέρον, μερικές από 
τις οποίες αποτελούν δημοφιλείς τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς όπως 
το Alberobello, που έχει ανακηρυχτεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς από την UNESCO.

Τα διάσπαρτα ξενοδοχεία προσφέρουν στους τουρίστες πολλές ευκαιρίες να 
έρθουν σε επαφή με τη ζωή της τοπικής κοινότητας και με την «πίσω περιοχή» 
της, δηλαδή το μη τουριστικό «παρασκήνιο» όπου βιώνεται η καθημερινότητα 
των κατοίκων (Dall’Ara, 2010). Η ιδέα του διάσπαρτου ξενοδοχείου επαναφέρει 
στη ζωή παλαιά κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί, ενισχύοντας με αυτόν τον τρό-
πο τη ζωή των αγροτικών και ορεινών χωριών που ερημώθηκαν λόγω των διαδι-
κασιών εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης κατά τον 20ό αιώνα στην Ιταλία.

Από την άποψη της βιωσιμότητας, η αποκατάσταση αυτών των κατοικιών εί-
ναι σημαντική: αυξάνει την προσφορά καταλυμάτων χωρίς την κατασκευή νέων 
ξενοδοχείων, αποφεύγοντας περαιτέρω υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση 
της γης. Ταυτόχρονα, το διάσπαρτο ξενοδοχείο επιτρέπει στους τουρίστες να 
βιώσουν διακοπές στις μη τουριστικές πλευρές της τοπικής κοινωνίας, αφού το 
κατάλυμα είναι φυσικά ενσωματωμένο στο χωριό. Η τουριστική εμπειρία είναι 
επομένως πιο ολοκληρωμένη: δεν έχει μόνο πολιτιστικές και γαστρονομικές 
πτυχές, αλλά και χωρική συνιστώσα, επειδή ο τουρίστας επιτρέπεται να ζει σε 
έναν παραδοσιακό χώρο του χωριού. Αυτό ενισχύει και ενσωματώνει την τοπι-
κότητα στην εμπειρία του τουρίστα.

Η «αυθεντικότητα» της τουριστικής εμπειρίας που καλλιεργείται σε αυτού 
του είδους τα ξενοδοχεία, δεν συνίσταται απλώς στο να μείνει ο τουρίστας σε 
ένα παλαιό και τοπικό κατάλυμα, αλλά εξαρτάται και από τον ρόλο του/της 
επιχειρηματία - διαχειριστή(-στριας)/αφηγητή(-τριας) ιστοριών. Αυτός ή αυτή 
εκπροσωπεί έναν νέο τύπο επιχειρηματία που πρέπει να φροντίσει τόσο για την 
καλή λειτουργία της επιχείρησης όσο και να μιλήσει στους τουρίστες για την 
τοπικότητα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινότητας.

Στην περίπτωση του διάσπαρτου ξενοδοχείου, είναι κεντρικής σημασίας το 
δίκτυο σχέσεων προκειμένου να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί επιχειρημα-
τικά. Ένα δίκτυο τουριστών, ένα δίκτυο διαφορετικού τύπου καταλυμάτων που 
μορφοποιεί την ταυτότητα του ξενοδοχείου, πολλές και διαφορετικές ξενοδο-
χειακές ενώσεις που συλλειτουργούν και συνεργάζονται σε μια παρόμοια βάση 
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, πολλοί και διαφορετικοί τοπικοί επιχειρημα-
τίες και θεσμοί που συμμετέχουν στη δημιουργία κατασκευής μιας περιοχής ως 
βιώσιμου τουριστικού προορισμού.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι απόκτηση της γνώσης της καθημερινής 
ζωής μιας κοινωνίας όπως και μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας 
υποδηλώνουν ότι οι ντόπιοι ασχολούνται συνειδητά και συστηματικά με τη 
διαμόρφωση της περιοχής τους ως βιώσιμης. Είναι επίσης μια κλασική παρα-
τήρηση ότι όταν οι τουρίστες αναζητούν τους ντόπιους για την (παρασκηνια-
κή) αυθεντική ζωή των τελευταίων, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς οι 
ντόπιοι δεν ήταν πάντα έτοιμοι και προετοιμασμένοι να συναντηθούν και να 
μιλήσουν με τουρίστες που θέλουν να γίνουν ντόπιοι (Gilli & Ferrari, 2016). Κατά 
συνέπεια, ο ρόλος και η καλή θέληση των κατοίκων της περιοχής είναι καθορι-
στικής σημασίας για την καλή λειτουργία των διάχυτων ξενοδοχείων.



36

Προκειμένου να εμπλουτιστεί η μελέτη με ποιοτικά και εθνογραφικά δεδομένα 
από την πόλη και την ύπαιθρο του νομού Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε μικρός 
αριθμός προφορικών συνεντεύξεων με γυναίκες και άνδρες εκπροσώπους 
συλλογικοτήτων και φορέων που έχουν έναν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και 
οργάνωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως και στην τουριστική 
ανάπτυξη της Κρήτης. Επίσης, μελετήθηκαν κείμενα που αφορούν σε προτά-
σεις τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικών εγχειρημάτων από δημόσιους 
φορείς, προτάσεις ΕΣΠΑ και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για 
την Κρήτη.

Τόσο τα ποιοτικά δεδομένα όσο και τα μεταδεδομένα μας αποκαλύπτουν 
πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές για τη θεματική της έρευνας. Κυρίως δείχνουν ότι 
η ιστορική πορεία της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξή της μέσα από τις μικρές 
η μεσαίες επιχειρήσεις στις διασταυρώσεις τους με τον τουρισμό και το όραμα 
της βιωσιμότητας δεν είναι ένας δρόμος ομαλός και απρόσκοπτος προς έναν 
εύκολο στόχο. Αντιφάσεις, αντιθέσεις, ανταγωνισμοί, αλλά και εμπόδια στις 
συνεργασίες ή συνέργειες, όπως και στην υιοθέτηση κοινών οραμάτων τουρι-
στικής βιωσιμότητας, είναι το γενικό πλαίσιο όπου εξελίσσεται το τρίπτυχο επι-
χειρηματικότητα-τουρισμός-βιωσιμότητα. Η δυνατότητα μακροχρόνιας και πιο 
συστηματικής εθνογραφικής διερεύνησης θα φώτιζε πολύ περισσότερο τους 
σκοπούς αυτής της μελέτης. Ωστόσο παρά τον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα 
της διεξαγωγής της αναδύονται ζητήματα που δίνουν το στίγμα των προβλημά-
των, των αδυναμιών, αλλά και κάποιων πρακτικών που κινούνται σε δημιουργι-
κές επιχειρηματικές κατευθύνσεις βιωσιμότητας: 

☞ Ένα από τα κύρια ζητήματα σχετίζεται με τον τρόπο που συγκροτείται η 
βιωσιμότητα ως προσφιλές και τεχνοκρατικό «αφήγημα» από τους δημόσιους 
φορείς, μέσα από τις μελέτες των ειδικών, δηλαδή «από τα πάνω», και ως τέ-
τοιο καταναλώνεται από τη βάση των επιχειρηματιών χωρίς όμως να μεταφρά-
ζεται σε δράσεις που ουσιαστικά αποσκοπούν στη ριζική αλλαγή του μαζικού 
μοντέλου τουρισμού. Ούτε σε βαθιές ρήξεις με αντιλήψεις ανταγωνισμού και 
σκληρής αντιπαράθεσης συμφερόντων. 

Οι συνομιλητές και συνομιλήτριες μου, στην πλειοψηφία τους αναφέρθηκαν 
συχνά στην «επιθυμία αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών τους», «στη 
σύνδεση με την Κρητική ταυτότητα και φιλοξενία, στην παροχή γεύσεων και 
εμπειριών…», «…στην απόκτηση μιας καινούριας ταυτότητας (rebranding) μέσα 
από ένα νέο ξεκίνημα μετά την πανδημία», στην πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν 
το πολιτιστικό απόθεμα του νομού, τις αγροτο-κτηνοτροφικές παραδόσεις, 
την κρητική κουζίνα, εντάσσοντας τες μαζί με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία σε 
καινοτόμες και πιο κερδοφόρες μορφές επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, παράλ-

4. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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ληλα τόνισαν ότι δεν μπορούν «να υπάρξουν μακροχρόνιες 
συνέργειες με παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, γιατί δεν 
συμφέρουν τους ίδιους τους παραγωγούς οικονομικά , ούτε 
από άποψη ποσότητας ούτε από άποψη τιμής…». Μια τέτοια 
συνθήκη έχει ως αποτέλεσμα οι συνδέσεις με τον αγροτικό 
τομέα και την ενδοχώρα του νομού, αισθητηριακά, κοινωνικά, 
πολιτισμικά να είναι πολύ περιορισμένες, ο αγροτικός κόσμος 
και οι τουριστικός κόσμος να απομονώνονται όλο και περισ-
σότερο μεταξύ τους και σχήματα οικονομικής ανισότητας και 
κοινωνικών ασυμμετριών να εντείνονται. Οι διαπολιτισμικές 
επαφές είναι πολύ περιορισμένες και οι εμπειρίες της τοπικό-
τητας μονόπλευρες, με αποκλεισμένες πολλές όψεις τις οποίες 
όμως αντιθέτως, επιχειρησιακά προγράμματα αναφέρουν ως 
σημαντικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης (όπως θα δούμε 
παρακάτω).

Επίσης, η συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, ενώ θα μπο-
ρούσε να διαμορφώσει πεδία τουριστικής βιωσιμότητας και 
να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των μικρών επιχειρήσεων στην 
παροχή φιλοξενίας, εντούτοις ούτε και αυτή η δράση έχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα γιατί «ενώ ειδοποιούνται τα μουσεία 
και οι πολιτιστικοί σύλλογοι ώστε να ενημερώνουν εγκαίρως 
(τους επιχειρηματίες) για όσα πολιτιστικά δρώμενα οργανώ-
νουν… τα μεηλ μένουν σχεδόν πάντα αναπάντητα από τη μεριά 
τους». Οπότε, όσες και όσοι επιχειρηματίες, για παράδειγμα, 
στις μικρές επιχειρήσεις ενοικίασης δωματίων και διαμερι-
σμάτων επιμείνουν σε συνέργειες, αυτές έχουν τον χαρακτήρα 
μόνο οδηγιών προς τους πελάτες τους για απλές επισκέψεις 
σε χώρους μουσείων ή αρχαιολογικών μνημείων. Έχουν δηλαδή 
έναν τυποποιημένο και αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν 
εντάσσονται μέσα σε συλλογικά εγχειρήματα συνεργασίας 
όλων των πλευρών που παράγουν «πολιτισμό» και διαμορφώ-
νουν μια αίσθηση «τοπικότητας».

Ένα ακόμη ζήτημα της «ταραχώδους» σχέσης, αμφίθυ-
μης πρόσληψης και διστακτικής σύνδεσης με την έννοια της 
βιωσιμότητας ως εναλλακτικού σχεδίου αναμόρφωσης των 
επιχειρηματικών ταυτοτήτων αποτελεί το γεγονός ότι ακόμη 
και μέσα στις ίδιες τις ενώσεις των επιχειρηματιών αμφισβη-
τείται η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου σχεδίου γιατί δεν 
είναι άμεσα επικερδές «μοιάζει ρομαντικό… θέλει χρόνο ενώ 
οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά και πολύ πιο άμεσα 
ζητήματα επιβίωσης».

Με βάση τα παραπάνω, οι αντιφάσεις που προκύπτουν από 
την τεχνοκρατική χρήση της έννοιας της βιωσιμότητας σε 
επιχειρησιακές μελέτες, δημόσια κείμενα φορέων, οι τρόποι 
που αυτή η έννοια ενοικεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά δεν τη 
«μεταβάλλει», δείχνουν και τα όριά της στην εμπέδωσή της 
από μια πλατιά και ευρεία ως βάση επαγγελματιών, εμπόρων, 
επιχειρηματιών κ.λπ. 

Το παράδειγμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως παράδειγμα αντι-
φατικότητας είναι χαρακτηριστικό για όσα προαναφέρθηκαν 
όπου ως στόχος τίθεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
αδυναμιών και των ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία 
μέσα και από την ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφε-
ρειακής οικονομίας. Οι προτάσεις του ΕΣΠΑ έχουν ως σκοπό τη 
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δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομί-
ας, σε πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, δηλώνεται ότι είναι η «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη» με δυνατά 
σημεία την καλή ποιότητα, την ευρεία ποικιλία και την αναγνωρισιμότητα των 
προβεβλημένων τοπικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης όπως και της 
κρητικής κουζίνας. Ενώ στο ΕΣΠΑ η βιωσιμότητα αφορά ολόκληρο το νησί, 
αξίζει, να σημειωθεί ότι η βιωσιμότητα, όταν και όπου χρησιμοποιείται στον 
λόγο των επιχειρηματιών, γίνεται συνήθως αντιληπτή ως μια συνθήκη συνέ-
χειας και επιβίωσης αποκλειστικά της επιχείρησης και όχι του περιβάλλοντος 
ή της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης ή των συνολικών αξιών και κρητικών 
τρόπων ζωής με όρους μέλλοντος. Μοιάζει ως η μικρο-επιχειρηματικότητα, στις 
εννοιολογήσεις των επιχειρηματιών να βρίσκεται έξω ή ακόμη και αντίθετη με 
την ολιστική προσέγγιση και λογική των θεσμικών αναπτυξιακών σχεδιασμών.

Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι σε μελέτες επανασχεδιασμού της τουριστικής 
ταυτότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, υπό την οπτική ενός δημι-
ουργικού μάρκετινγκ, τίθενται δυναμικοί άξονες ανάπτυξης, εξωστρέφειας και 
συνεργασιών με βάση τις αρχές της αειφορίας που όμως προκαλούν ερωτήματα 
για την εφαρμοσιμότητά τους αν σκεφτεί κάποιος τον σκληρό οικονομικό αντα-
γωνισμό μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επαγγελματιών σε μια αγορά όχι 
απεριόριστων δυνατοτήτων- όπως έδειξε η οικονομική κρίση και η πανδημία.

Όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ένωσης 
Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων - Δωματίων Νομού Ηρακλείου 
«Φιλοξενία» (Κούτουλας 2020), που δεν μπόρεσε όμως να υλοποιηθεί λόγω της 
πανδημίας, δημιουργείται ένα νέο ανθρωποκεντρικό και προσωποποιημένο 
«αφήγημα» σύμφωνα με το οποίο: 

«προσφέρουμε την πιο εγκάρδια εκδοχή της κρητικής φιλοξενίας. Γνω-
ρίζουμε άριστα τον τόπο μας και αποτελούμε curators για τις καλύτερες 
ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Κρήτη (από τα τοπικά πανηγύρια και τις 
ταβέρνες μέχρι τις δραστηριότητες στη φύση (ό.π.: σελ. 62). 

και

«Η Κρήτη είναι οι άνθρωποί της! Οι επαγγελματίες της φιλοξενίας, οι 
επαγγελματίες της γαστρονομίας, οι πάροχοι τουριστικών δραστηριο-
τήτων και εμπειριών, οι παραγωγοί. Οι δημιουργοί και επιστήμονες, οι 
ζωντανοί φορείς της λαϊκής παράδοσης και του κρητικού πολιτισμού, 
άνθρωποι από άλλα μέρη της Ελλάδας και το εξωτερικό που επέλεξαν 
την Κρήτη ως ιδιαίτερη πατρίδα τους… Έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι 
εξής συνεργασίες για προνομιακούς όρους προς τα μέλη της Ένωσης… 
Συνεργασία με σύνδεσμο εικονοληπτών φωτογράφων Κρήτης (ΣΕΦΕΚ), 
συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρία ξενοδοχειακών στρωμάτων της 
χωράς (Media Strom), προσφορά μεγάλης έκπτωσης από την κορυφαία 
ελληνική εταιρία ηλεκτρονικής διανομής WebHotelier με σκοπό να βοη-
θηθούν όλα τα μέλη της Ένωσης στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό τους, 
συμφωνία με κορυφαία εταιρία ζυθοποιίας…» (ό. π.: σελ. 89).

Στον αντίποδα της αμφιθυμίας (έως και άρνησης) απέναντι στις οριζόντιες 
διατομεακές συνεργασίες με αγρότες, χειροτέχνες, παραγωγούς αντικειμένων 
πολιτιστικής κληρονομιάς, παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών για ζητήματα 
τοπικότητας και βιωσιμότητας, μέσα από τα λόγια των συνομιλητών επανήλ-
θε πολλές φορές το αίτημα για βοήθεια από κυβερνητικές πηγές και ένταξής 
τους σε προγράμματα χρηματοδότησης που για κάποιους «είναι ένας σίγουρος 
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δρόμος βιωσιμότητας της επιχείρησης». Οι συνέργειες και οι 
δημιουργικές δυνατότητές τους που μπορούν να δώσουν νέες 
επιχειρηματικές ωθήσεις, αντιθέτως, δεν είναι η πρώτη τους 
επιλογή. 

Μέσα στον κύκλο των αντρών και γυναικών επιχειρηματιών 
που αποτέλεσε το μικρό εθνογραφικό πεδίο που στηρίχτηκε 
η παρούσα μελέτη, η περίπτωση του Αναπτυξιακού Συλλόγου 
Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης (ΑΣΓΕΚ) με έτος ίδρυσης το 
2003 φαίνεται να είναι ένας από τους ελάχιστους φορείς που 
αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές της πολι-
τισμικής βιωσιμότητας έτσι όπως έχουν τεθεί στη θεωρητική 
ενότητα του κειμένου.

Ο ΑΣΓΕΚ μετρά πάνω από 900 μέλη - γυναίκες επιχειρημα-
τίες σε όλη την Κρήτη και από όλα τα επαγγέλματα. Προωθεί 
ενεργά τη βιωσιμότητας της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
και την εξωστρέφεια εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Σύλλογος 
υποστηρίζεται και συνεργάζεται με Περιφέρειες, Δήμους, Επι-
μελητήρια, και προωθεί δράσεις για την ισότητα των γυναικών 
επιχειρηματιών στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Επίσης 
δίνει κίνητρα στις επιχειρηματίες να αποκτήσουν μόρφωση και 
επαγγελματικής κατάρτιση, παράλληλα με την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα γυναικείας απασχόλησης, 
επαγγελματικής κατάρτισης, εργατικής εμπειρίας. Επενδύει 
στην ύπαρξη σχέσεων αλληλοβοήθειας και αμοιβαιότητας 
μεταξύ των γυναικών, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για 
την συνεχή επιμόρφωση των μελών του και την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων τους, συγκεντρώνει στατιστικά και πληροφο-
ριακά στοιχεία, προσπαθεί να παρέμβει ουσιαστικά με θετικές 
δράσεις, να διασώσει τις πολιτιστικές παραδόσεις και να στη-
ρίξει το είδος εκείνο της τουριστικής ανάπτυξης που οι παρα-
δοσιακές τέχνες αποτελούν συστατικό στοιχείο μιας βιώσιμης 
τουριστικής οικονομίας. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει 
κάθε γυναίκα επιχειρηματίας, βιοτέχνης, έμπορος, οικοτέχνης 
και χειροτέχνης, εμπορικός και ασφαλιστικός αντιπρόσωπος, 
καλλιτέχνης, ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και οι πρωτοβάθ-
μιοι συνεταιρισμοί γυναικών.

Ο ΑΣΓΕΚ έχει ασχοληθεί συστηματικά με την εξέλιξη της 
Υφαντουργίας από την Μινωική εποχή μέχρι σήμερα και έχει 
αναγνωριστεί η μεγάλη προσπάθεια καινοτομίας που έχει κάνει 
με τις υφάντρες του νησιού, όπου εδώ και δώδεκα (12) χρόνια 
τις εκπαιδεύει να φτιάχνουν ρούχα, παπούτσια, τσάντες και 
αξεσουάρ με Κρητικά υφαντικά στοιχεία τα οποία προωθού-
νται σε ειδικές εκθέσεις και συμβολίζουν με υλικούς όρους μια 
διακριτή κρητική ταυτότητα. Αποτέλεσμα της συνεργασίας και 
της δράσης αυτής είναι η έκθεση Κρητικών προϊόντων οικοτε-
χνίας και χειροτεχνίας των μελών του Συλλόγου που πραγμα-
τοποιείται κάθε χρόνο στο Ηράκλειο. επίσης, ο Σύλλογος ως 
μέλος της Αναπτυξιακής «ΠΛΟΗΓΟΣ» καταγράφει και ψηφιο-
ποιεί γυναίκες χειροτέχνισσες της Κρήτης ενώ συνεργάζεται με 
τον οργανισμό Πολιτισμού «Branding Heritage».

Μέσα από τις δράσεις αυτού του Συλλόγου, αντιλαμβα-
νόμαστε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιείται μέσα από τη 
διαπραγμάτευση αλλά και ενίσχυση των έμφυλων ρόλων και 
πολλαπλών ταυτοτήτων των γυναικών της Κρήτης, μέσα από 
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συνεργατικές πρακτικές και λιγότερο ανταγωνιστικά σχήματα επιχειρηματικό-
τητας. Κάνουν πράξη με τα προϊόντα τους το πρόταγμα για μια κυκλική οικονο-
μία, γεφυρώνουν τις αγροτικές και αστικές επικράτειες του νομού Ηρακλείου, 
δίνουν νέες διαστάσεις στις σύγχρονες αντιλήψεις για τις έμφυλες αγροτικές 
ταυτότητες και καθιστούν την ύπαιθρο ισχυρό πυλώνα συγκρότησης της τοπικό-
τητας. Παράλληλα, την καθιστούν ισχυρό πεδίο για τη διαμόρφωση του νέου 
παραγωγικού μοντέλου της αγροτικής υπαίθρου, από τη στιγμή που άλλες κατη-
γορίες επαγγελματιών και χειροτεχνών αδυνατούν να το πραγματοποιήσουν.

Σύμφωνα με τη δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου: 

«Τα ήθη, έθιμα και οι παραδόσεις της Κρήτης, είναι η βάση πάνω στην 
οποία στηρίζει ο Σύλλογος τις δραστηριότητές του… H αναζωογόνηση 
κάθε παραδοσιακής τέχνης, υλικού ή εργαλείου, ξεκινά από την ανάγκη 
να μεταβιβαστεί η κληρονομιά της παραδοσιακής τέχνης στις επόμε-
νες γενιές. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνών ως 
εναλλακτική προοπτική σταδιοδρομίας, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει 
στα σχολεία και να ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα…».

Ο ΑΣΓΕΚ αποτελεί από μόνος του μια καλή πρακτική και ένα μοντέλο βιωσι-
μότητας όπου ο γυναικείος επιχειρηματικός μικρόκοσμος με το πλαίσιο αρχών 
και αξιών που λειτουργεί, εντάσσεται σε έναν μεγαλύτερο κόσμο με πολιτισμι-
κούς κώδικες και μακριές γενεαλογίες στον ιστορικό χρόνο, οι οποίες έχουν 
αφήσει βαθιές εγγραφές στα αστικά και αγροτικά τοπία της Κρήτης. Είναι ο 
κόσμος της καθημερινότητας, αυτός που δεν βρίσκεται πάντα με τα τεχνουρ-
γήματά του στις προθήκες των μουσείων και που αποκτά φωνή και ορατότητα 
μέσα από τις σύγχρονες βιώσιμες αναπτυξιακές δράσεις ενός Συλλόγου αυτού 
του είδους.

☞ Το δεύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη των ποιοτικών 
δεδομένων αφορά στους τρόπους με τους οποίους η έννοια της τουριστικής 
βιωσιμότητας εμπλέκεται και υλοποιείται ή δεν υλοποιείται μέσα από τους ανα-
πτυξιακούς σχεδιασμούς σε περιοχές υπό συνεχή κοινωνικο-οικονομική μεταβο-
λή όπως είναι η πόλη του Ηρακλείου και οι παραλιακές του τουριστικές ζώνες 
άναρχης ανάπτυξης-κυρίως στον Βορρά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί πολύ 
δυναμικό τουριστικό προορισμό, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και τα τελευταία 
χρόνια πραγματοποιείται μια προσπάθεια «εξευγενισμού» πολλών κεντρικών 
συνοικιών του προκειμένου να γίνει ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Πεζο-
δρομούνται μεγάλα τμήματα της πόλης, ανακαινίζονται κτίρια για τουριστική 
χρήση ως διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και ως καταστήματα 
εστίασης. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι ξένοι επενδυτές από το Ισραήλ και 
την Κίνα αγοράζουν αστικά οικήματα, αλλά και παραθαλάσσια ξενοδοχεία από 
ντόπιους που έχουν χρέη ή άλλα προβλήματα στη λειτουργία τους. Αγοράζουν 
και οικόπεδα με δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης. Πολύ λιγότερες είναι οι 
αγοροπωλησίες οικοπέδων στην ενδοχώρα όπου εκεί συνήθως, οι όποιοι ανα-
πτυξιακοί σχεδιασμοί έχουν εναλλακτικούς και ηπιότερους ρυθμούς.

Οι επενδύσεις όμως στον αστικό ιστό και στα βόρεια παραθαλάσσια μέρη 
γίνονται κυρίως με σκοπό την κερδοφορία και δεν δίνουν έμφαση σε καμία 
συνολική πολιτισμική βιωσιμότητα ή στην ανάδειξη της τοπικότητας.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δεδομένα και σε συνδυασμό με τα όσα ανέ-
φεραν κάποιοι συνομιλητές και συνομιλήτριες για τον τρόπο που διαμορφώ-
νουν αποσπασματικές πολιτιστικές συνέργειες κατευθύνοντας τους πελάτες/
τουρίστες σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς προορισμούς, σε καθορισμένες 
τουριστικές διαδρομές μέσα στην πόλη ή άλλου, και σε τοπία ίσως και άδεια, 
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αποστειρωμένα από καθημερινούς ανθρώπους και τις ζωές τους σε αυτά, 
προκύπτουν σημαντικές απορίες για το πως θα διαμορφωθούν πραγματικές 
βιώσιμες προοπτικές στον νομό του Ηρακλείου. Ειδικότερα, πώς οι νέες αστικές 
ταυτότητες του Ηρακλείου θα συνάδουν με το πρόταγμα της βιώσιμης ανά-
πτυξης, δεδομένου ότι αυτές οι ταυτότητες προκύπτουν ως αποτέλεσμα νέων 
συνδυασμών πόρων, δεξιοτήτων και νοημάτων.

Η παραγωγή τουριστικού αστικού χώρου δεν είναι απλώς ζήτημα παραγωγής 
τυποποιημένων τοπίων εμπειρίας από πάνω προς τα κάτω από πολυεθνικές 
εταιρείες ή κυβερνήσεις. Η ανάπτυξη εμπειριών και η οικονομία της εμπειρίας 
στον βιώσιμο τουρισμό αποτελεί μια διαδικασία συν-δημιουργίας μεταξύ «του-
ριστών» και «ντόπιων» που συνδέονται σε δίκτυα που λειτουργούν σε μεγάλο 
βαθμό εκτός του τουριστικού συστήματος. 

Αυτό που είναι σημαντικό για πόλεις ώστε να προσελκύουν τουρίστες δεν 
είναι πλέον μόνο συγκεκριμένα αξιοθέατα ή τουριστικές υποδομές, αλλά η 
συνολική «ατμόσφαιρα» και οι πραγματικές συνέργειες. Αυτή η ατμόσφαιρα 
συχνά σχετίζεται με τις «τοπικές», τις «καθημερινές» πτυχές των κατοίκων, τις 
αθέατες όψεις του μη τουριστικού παρασκηνίου οι οποίες είναι εκτός αντιλη-
πτικού κάδρου για τους περισσότερους συνομιλητές μου.

☞ Ένα τρίτο ζήτημα που ανέδειξε το εθνογραφικό υλικό και το οποίο συσχετί-
ζεται ευρύτερα με τις ισορροπίες μεταξύ τοπικότητας και παγκοσμιοποίησης, 
διαπολιτισμικών επαφών και διαμόρφωσης δημιουργικών ζωνών επαφής των 
ανθρώπων μέσα στις τουριστικές αγορές αφορά σε τρόπους αποκλεισμού ή 
συμπερίληψης των τουριστών στα τοπικά τεκταινόμενα. Κυρίως σχετίζεται με 
τη δυνατότητα να υπερβαίνουν τα εμπόδια των τουριστικών θυλάκων και του 
περιορισμού τους μέσα σε αυτούς και να διαντιδρούν με την τοπική αγορά, 
να ενισχύουν με τις αγορές τους τα τοπικά καταστήματα, να «καταναλώνουν» 
δημιουργικά όχι μόνο υπηρεσίες και προϊόντα των τοπικών κοινωνιών, αλλά 
ευρύτερα να γνωρίζουν ότι πέρα από τα ξενοδοχεία all inclusive που εμφανίζο-
νται ως «απεδαφοποιημένες» ή εκτός διακριτών τοπικών επικρατειών επιχειρη-
ματικές οντότητες, υπάρχουν οι τόποι με έντονες παραδόσεις, τοπικές ταυτό-
τητες και πολιτισμούς που προσδίδουν τις δικές τους ποιότητες και ιδιότητες 
σε μορφές μικρο-επιχειρηματικότητες και συνολικής πολιτιστικής βιωσιμότητας 
-αντίθετα δηλαδή με αυτό που συνήθως συμβαίνει με τις μεγάλες πολυεθνικές 
ή και εθνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Οι διακοπές «all inclusive» περιλαμβάνουν τα πάντα σε προπληρωμένη τιμή, 
υπηρεσίες και δραστηριότητες χωρίς να ξοδέψει τίποτα επιπλέον. Συχνά, το 
προπληρωμένο πακέτο περιλαμβάνει μεταφορές, διαμονή, γεύματα, ποτά και 
διάφορες δραστηριότητες. Τα «all-inclusive» καταλύματα έχουν συνδεθεί με 
«θέρετρα θύλακες» και κεντρικό ρόλο σε αυτό το φαινόμενο έχουν διαδραμα-
τίσει τουριστικά γραφεία και πράκτορες για την εκπληκτική άνοδο του μαζικού 
τουρισμού στην Κρήτη. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιτυγχάνει σημαντικές οικο-
νομικές συμφωνίες ομαδοποιώντας σε ένα πακέτο τα επιμέρους στοιχεία που 
συμβάλλουν στη συνολική εμπειρία ταξιδιού. Αυτή η εμπειρία ελέγχεται όλο και 
περισσότερο από έναν μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών. Έτσι, οι τοπικές επιχει-
ρήσεις καταλυμάτων βρίσκονται σε ολοένα και πιο αδύναμη διαπραγματευτική 
θέση έναντι αυτών των ισχυρών εταιρειών κατά τη διαπραγμάτευση των τιμών 
και παρόλο που η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 
μικρές επιχειρήσεις στις περιοχές που καταφτάνουν οι τουρίστες, διαπιστώνε-
ται ότι η αυξανόμενη ισχύς των πολυεθνικών επηρεάζει αρνητικά τους τρόπους 
με τους οποίους οι τοπικοί παραγωγοί, έμποροι, ξενοδόχοι αλληλεπιδρούν με 
τους τουρίστες και μπορούν να έχουν υλικά και άυλα οφέλη από τις μεταξύ 
τους επαφές. 
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Ένας από τους συνομιλητές μου, μου τόνισε ότι:

«… παρά το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών στον νομό, 
οι επιχειρήσεις, τα μαγαζιά λιγοστεύουν λόγω αυτών των all - inclusive 
ξενοδοχείων… Βέβαια προσπαθούμε να έχουμε καλές σχέσεις με τις επι-
χειρήσεις αυτές, να συνεργαζόμαστε όπου μπορούμε, όμως διαπιστώ-
νουμε και τα παραπάνω αποτελέσματα στην αγορά».

Σύμφωνα με μια άλλη συνομιλήτριά μου, φωτίστηκε μια άλλη κατεύθυνση 
πολιτισμικών συνυπάρξεων και συνεργασιών. Οι μεγάλες αυτές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις προσπαθούν να εντάσσουν στις δραστηριότητες που οργανώνουν 
για τους τουρίστες, μαθήματα τοπικής γαστρονομίας και χειροτεχνίας και αυτό 
αξιοποιείται εν δυνάμει από κάποιους τοπικούς φορείς. Στην προσπάθειά τους, 
για παράδειγμα, μέλη του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στήνουν τον αργαλειό τους μέσα σε κάποιο 
μεγάλο ξενοδοχείο και παραδίδουν μαθήματα αργαλειού αλλά και πωλούν τα 
χειροτεχνήματά τους.

Μπορεί ένα τέτοιο εγχείρημα να μην συνιστά μια μακρόβια και συστηματική 
δραστηριότητα βιωσιμότητας, ωστόσο βοηθά - σύμφωνα πάντα με τη συνομι-
λήτριά μου - στο να γνωρίσουν οι τουρίστες πλευρές της κρητικής ταυτότητας 
που δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν.

☞ Ένα τέταρτο ζήτημα που αναδύεται από τις προφορικές συνεντεύξεις αφο-
ρά στον τρόπο που όλοι σχεδόν οι συνομιλητές και συνομιλήτριές μου συνέδε-
σαν το ζήτημα της εκπαίδευσης των (μικρο)επιχειρηματιών με τον σχεδιασμό 
και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα συμ-
βάλλουν, «στη δημιουργία καινοτόμων και πρωτότυπων επιχειρήσεων σε κάθε 
τομέα της τουριστικής οικονομίας». Ειδικά στον τομέα των χειροτεχνικών επαγ-
γελμάτων και των υλικών προϊόντων που απορρέουν από πεδία της αρχαιολο-
γικής ή λαϊκής κληρονομιάς, από τη δημιουργική συνομιλία με τις λαογραφικές 
καταγραφές και συνδέονται με την αναδημιουργία «παλαιών» αντικειμένων με 
όρους παροντικής χρησιμότητας, ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
κρίνεται, από τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές μου, κάτι παραπάνω από 
απαραίτητος. 

Ο βασικός λόγος συνίσταται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο ποικίλες 
επαγγελματικές ομάδες (επιχειρηματίες αλλά και εργαζόμενοι) θα αποκτή-
σουν και θα βελτιώσουν γνώσεις και δεξιότητες τόσο στην άσκηση της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας στον τουρισμό όσο και στην παροχή υπηρεσιών. 
Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός και υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων εκτός από 
την εστίαση σε τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες θα εφοδιάσει τους ωφε-
λούμενους με γενικές δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που αφορούν εξίσου 
ατομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις, οι οποίες μεταβάλλονται με 
το πέρασμα του χρόνου και τις ραγδαίες εξελίξεις στις σύγχρονες κοινωνίες 
(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021 ∙Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022).1 

Επιπρόσθετα τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως επιση-
μάνθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, θα συμβάλλουν στην εξοικείωση 
των εκπαιδευομένων με την «με την ορολογία των ευρωπαϊκών προγραμμά-
των», τα οποία τους/τις βοηθούν να διαμορφώνουν ένα πιο ανταγωνιστικό 

1.  Βλ. σχετικά: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=el.
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αλλά και πολιτισμικά διακριτό επιχειρηματικό προφίλ στην παρούσα οικονομική 
πραγματικότητα της Κρήτης - τουλάχιστον τις επιχειρήσεις που εντάσσονται 
και χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα αυτά. 

Η αναστολή λειτουργίας εδώ και καιρό φορέων που στήριζαν την επιχειρη-
ματικότητα, όπως για παράδειγμα του ΕΟΜΜΕΧ, αξιολογείται ως άκρως αρνητι-
κή εξέλιξη για όλα τα προαναφερθέντα και τούτο διότι όπως μου επισήμανε μια 
από τις συνομιλήτριές μου, 

«μέσα από την εκπαίδευση πολλές γυναίκες μαθαίνουν από το 
να φτιάχνουν μια βιτρίνα, να ράβουν και να κεντούν μινωικά σχέδια, 
να μεταποιούν την αγροτική τους παραγωγή, να στήνουν έναν πάγκο 
πώλησης… έως να μαθαίνουν κομπιούτερ και να στήνουν διαδικτυα-
κά καταστήματα». 

Στόχος της επισήμανσης που αναγράφεται παραπάνω ήταν η πρόθεση της 
συνομιλήτριας μου να τονίσει ότι η εκπαίδευση στην (μικρο)επιχειρηματικότητα 
δεν αποτελεί μόνο ατομική ή απλή προσπάθεια ενός συλλόγου, αλλά προϋποθέ-
τει έναν ευρύτερο σχεδιασμό από την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση.
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Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ερμηνεία των εθνογραφικών 
δεδομένων και μεταδεδομένων τεκμηρίωσης εστιάζει στη δυσκολία εφαρμογής 
σχεδίων βιωσιμότητας σε ήδη διαμορφωμένες τουριστικές οικονομίες όπως 
αυτή του νομού Ηρακλείου. Οι αντιφατικές χρήσεις και ερμηνείες της από τους 
θεσμικούς φορείς και τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες δεν την καθι-
στά εύκολα υλοποιήσιμο όραμα από την πλατιά βάση των επαγγελματιών.

Ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρακτικές, ατομικές στρατηγικές και απο-
σπασματικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που αφορούν αποκλειστικά την 
επιχείρηση και δεν εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό ευρύτερης αειφο-
ρικής διαχείρισης των αστικών και αγροτικών χώρων, ως δοχείων ζωής πολλών 
και διαφορετικών ανθρώπων μέσα στον ιστορικό χρόνο, δεν ευνοούν καθόλου 
στην εμπέδωση της βιωσιμότητας τόσο εντός όσο και εκτός τουρισμού.

Συνεργατικά εγχειρήματα που ενισχύουν την έμφυλη επιχειρηματικότητα 
μπορούν ωστόσο να αποτελέσουν πυρήνες συγκρότησης νέων βιώσιμων οι-
κονομιών και να (ανα)νοηματοδοτήσουν έμφυλες αστικές ή αγροτικές επιχει-
ρηματικές ταυτότητες. Το μοντέλο, επίσης, ενός συνεργατικού τουρισμού θα 
μπορούσε να στηριχτεί σε συνεργατικά εγχειρήματα όπως αυτό του Αναπτυξι-
ακού Συλλόγου Γυναικών από τη στιγμή που βάζει στο επίκεντρο τους ντόπιους, 
τα τοπικά προϊόντα και την τοπική φιλοξενία. Αυτά τα στοιχεία της τουριστικής 
εμπειρίας έχουν αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια και συνδέονται με 
την τοπικότητα και την ανάγκη ανάδειξης μιας «αίσθησης του τόπου».

Επιπροσθέτως, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων 
δωματίων και βραχυχρόνιας μίσθωσης, εμπορικές επιχειρήσεις με έμφαση 
στην πώληση τοπικών προϊόντων και τεχνημάτων, μέσα από την προσφορά 
ειδικού τύπου «προϊόντων», αλλά και σε συνδυασμό με καλοσχεδιασμένες 
ιστορικές, γαστρονομικές, χειροτεχνικές «διαδρομές» στην πόλη θα μπορούσαν 
να συνδέσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους με ένα συνολικό και συλλογικό 
μακροπρόθεσμο σχέδιο τόσο της δικής τους τουριστικής βιωσιμότητας, όσο και 
της τουριστικής βιωσιμότητας της πόλης του Ηρακλείου - ως κέντρου τεχνών, 
δημιουργίας και καινοτόμων μεταπρατικών και μεταποιητικών πρακτικών.

Οι αγοραπωλησίες στον αστικό ιστό και η μετατροπή κεντρικών περιοχών 
του Ηρακλείου σε κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχει αρνητικές συνέπειες, 
αλλά θα μπορούσε να έχει και κάποιες θετικές πλευρές. Οι θετικές πλευρές σε 
σχέση με την προοπτική μιας βιώσιμης στροφής στην ανάπτυξη της πόλης θα 
μπορούσαν να έχουν τη μορφή δικτύων φιλοξενίας όπως στην περίπτωση του 
«diffuse hotel» ή «albergo diffuso» (διάσπαρτο ξενοδοχείο) στην Ιταλία. 

Σε ορισμένα μικρά χωριά, διάφορα εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν μετα-
τραπεί σε τουριστικά καταλύματα και έχουν συνδεθεί με επιχειρήσεις, όπως 
για παράδειγμα εστιατόρια ή εργαστήρια χειροτεχνίας, για τη δημιουργία ενός 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
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συστήματος δικτυωμένων καταλυμάτων. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την αναγέν-
νηση ορισμένων χωριών που διαφορετικά θα είχαν υποφέρει από ερήμωση και 
οικονομική παρακμή. Βέβαια η μετατόπιση της συνεργατικής οικονομίας από 
μεμονωμένους παραγωγούς και καταναλωτές προς ολόκληρες κοινότητες οφεί-
λει να θέσει όρια σε παράγοντες όπως η Airbnb προκειμένου να ωφελούνται οι 
τοπικές κοινωνίες (και παρά το γεγονός ότι ένας από τους ιδρυτές της επινόησε 
πρόσφατα την ιδέα της «κοινής πόλης»).

Η ιδέα αυτών των δικτυωμένων καταλυμάτων στην πόλη του Ηρακλείου θα 
μπορούσε να καταστήσει τέτοια καταλύματα ως «χώρους εμπιστοσύνης», όπου 
οι χρήστες των συγκεκριμένων χώρων μπορούν να συναντηθούν και να ανα-
πτύξουν σχέσεις οικειότητας και αλληλεπιδράσεων μεγαλύτερης ή μικρότερης 
διάρκειας. Αυτές οι νέες πρακτικές τουρισμού απαιτούν νέες δεξιότητες για να 
μετασχηματίσουν ιδιωτικές κατοικίες σε «πόρους» για τους τουρίστες και να 
δημιουργήσουν νέα νοήματα (μην είσαι τουρίστας - ζήσε σαν ντόπιος). Αυτές 
οι νέες πρακτικές με τη σειρά τους έχουν μεταμορφώσει τον τουρισμό και τους 
χώρους στους οποίους παράγεται, καταναλώνεται και επιτελείται.

Στο περίπλοκο περιβάλλον πόλεων όπως το Ηράκλειο, το τι συνιστά «αί-
σθηση του τόπου» και το πώς βιώνεται ο τόπος είναι ένα ζωτικής σημασίας 
ερώτημα για τους πολεοδόμους, τις τοπικές κυβερνήσεις και τις πολλές και 
διαφορετικές κατηγορίες κατοίκων. Το Ηράκλειο συνιστά τόσο αστικό όσο και 
«τουριστικό τοπίο». Πρόκειται για έναν τόπο δηλαδή που ενώ προσελκύει μεγά-
λο αριθμό τουριστών, αποτελεί τελικά χώρο διαβίωσης όπου επιτελούνται και 
άλλες λειτουργίες - με τον τουρισμό να είναι μόνο μία από αυτές.

Σε μια βιώσιμη προοπτική, η συμβιωτική σχέση ανάμεσα στο αστικό τοπίο και 
το τουριστικό τοπίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τα δύο αφού αποτελούν 
μέρος της λειτουργικής και πολιτιστικής πόλης των κατοίκων και των εργαζομέ-
νων, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών χώρων, εστιατορίων και ξενοδοχείων, 
καταστημάτων.

Υπό αυτήν την οπτική, οι κοινότοπες πτυχές της καθημερινότητας γίνονται 
«αξιοσημείωτες» και οι τουριστικές παύουν να είναι αποστειρωμένες και του-
ριστικά «σκηνοθετημένες». Όλοι, τουρίστες και μη, αναζητούν εκτός από τις 
τουριστικές ζώνες κοινωνικότητας και το ζωντανό κομμάτι της πόλης, τους δρό-
μους με τα μοντέρνα καταστήματα ή μπαρ, όπου μπορούν να ζήσουν μια μικρή 
εμπειρία της σύγχρονης αστικής ζωή - ακόμη να έρθουν σε επαφή και με τις 
άβολες πτυχές της, ρίχνοντας μια ματιά στις καθημερινές πρακτικές του τόπου 
και των παρασκηνιακών όψεών του.

Η Massey (2012:13), έχει περιγράψει όλο το παραπάνω με τον πυκνό και συ-
γκροτημένο της λόγο:

«Η “αίσθηση του τόπου” δεν προέκυψε ποτέ από μέρη που ήταν εσωτε-
ρικά ομοιογενή, ή αναπαράγονταν με αμετάβλητη μορφή από γενιά σε 
γενιά, ή εντελώς αποκομμένα από τον ευρύτερο κόσμο. Ως εκ τούτου, 
είναι σημαντικό, να διερευνήσουμε με μια πολύ πιο κινητική και πολύ-
πλοκη φαντασία αυτό που θα μπορούσε να εννοιολογηθεί ως “τόπος”».

Κλείνοντας την παρούσα μελέτη, η παράθεση μιας σειράς προτάσεων για 
την πραγματοποίηση σχεδίων συνολικής τουριστικής βιωσιμότητας αποτελεί 
δύσκολο εγχείρημα τόσο εξαιτίας των περίπλοκων διαδρομών και διασταυρώ-
σεων των επιχειρηματιών με τον τουρισμό και τις κρατικές δομές όπως φάνηκε 
μέσα από τη παρούσα μελέτη, όσο και λόγω των διαφοροποιημένων κοινωνι-
κών αντιλήψεων για το τί συνιστά βιωσιμότητα, τοπικότητα, επιχείρηση ή πώς 
εννοιολογείται γενικότερα ο βιώσιμος τουρισμός.

Ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα που αναδεικνύεται από τα δεδομένα, όπως 
ήδη έχει προαναφερθεί, είναι η ανάγκη συγκρότησης συμβουλευτικών δομών, 
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σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε φάση 
υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και για άλλα πεδία που σχετίζονται 
με την έννοια του «επιχειρείν». Κατά πώς φαίνεται, η βιωσιμότητα για να πάψει 
να αποτελεί μια «από τα πάνω» επιλογή, δηλαδή, μια επιλογή η οποία σχεδιά-
ζεται και διαχέεται «προς τα κάτω» από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης 
και να γίνει κτήμα και επιχειρηματικό βίωμα όπως και καθημερινή πρακτική 
των υποκειμένων θα πρέπει να αποτελέσει γνωστικό πεδίο εξοικείωσης μέσω 
συστηματικών εκπαιδευτικών εγχειρημάτων και όχι από αποσπασματικές και 
βραχυπρόθεσμες δράσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, κάθε εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και κάθε 
άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, των πολλών ομάδων συμ-
φερόντων, τις έμφυλες διαφορές στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Τα υποκείμενα 
της επιχειρηματικής δράσης, δηλαδή γυναίκες και άνδρες, έχουν ήδη διαμορ-
φωμένους δικούς τους τρόπους πρόσληψης της τοπικής οικονομίας, δικούς 
τους κώδικες ερμηνείας των πολιτισμικών τους θέσεων μέσα στους κοινωνικούς 
κόσμους που έχουν μάθει - εθιμικά ή με βάση συγκεκριμένες τυποποιημένες 
συμπεριφορές - να δρουν. 

Από αυτήν την άποψη, είναι μεγάλη ανάγκη να υλοποιηθούν πρωτίστως 
και συστηματικά περισσότερο μακροχρόνιες ποιοτικές ανθρωπολογικές και 
κοινωνιολογικές έρευνες για να αποκτηθεί σε βάθος η γνώση για τις επιχειρη-
ματικές, εργασιακές και άλλες αντιλήψεις ολόκληρων κοινωνικών κατηγοριών, 
να ανιχνευτούν τα εμπόδια ή φόβοι και οι βαθύτερες αιτίες προκειμένου - σε 
δεύτερο χρόνο - να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις σε 
εθνικό, περιφερειακό και στενά τοπικό πλαίσιο. 

Αυτός ο τρόπος κρίνεται ως ο μόνος ενδεδειγμένος ώστε να επιτευχθεί, πρώ-
τιστα, ο στόχος της αλλαγής σε επίπεδο νοοτροπιών και οικονομικών συμπερι-
φορών οι οποίες συνδέονται με τις υφιστάμενες αντιλήψεις και αξίες των ίδιων 
των υποκειμένων και που αποτελούν την καρδιά όλων των μηχανισμών κοινωνι-
κών μετασχηματισμών. Έτσι, τα ίδια τα υποκείμενα θα συμβάλλουν με τη δράση 
τους στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικότερα αλλαγής 
παραδείγματος στον τουρισμό του νομού Ηρακλείου και ευρύτερα της Κρήτης.
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Ο ρόλος των πολύ μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και στην 
προώθηση της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης του νομού Ηρακλείου

 Δέσποινα Νάζου

Στην παρούσα μελέτη πρόκειται να καταδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου αποτελούν δυνητικά 
πυλώνες εδραίωσης πρωτότυπων και παραγωγικών μορφών βιώσιμης τουρι-
στικής ανάπτυξης μέσα από τους παρακάτω άξονες:

1.  Ο αγροτικός χώρος παρέχει τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός τεράστιου 
αποθέματος γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με πρακτικές, αντιλή-
ψεις, τη συλλογική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά και τις γενεαλογικές 
και έμφυλες εγγραφές στον χώρο της υπαίθρου. Όλα τα παραπάνω μπορούν 
να αποτελέσουν το πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο ανάπτυξης μιας νέας 
βιώσιμης τουριστικής μικροεπιχειρηματικότητας. Ζητήματα αγροτοτουρι-
στικής διαχείρισης αναφορικά με εξειδικευμένες λειτουργίες επιχειρήσεων 
παροχής φιλοξενίας και σχεδιασμού καινοτόμων «τουριστικών» προϊόντων 
σχετικά με την ανάδειξη εναλλακτικών δράσεων στην κρητική ύπαιθρο 
(περιπατητικές διαδρομές, επισκέψεις σε περιοχές σημαντικών τοποσήμων 
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