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Αθηεξώλσ ηελ εξγαζία απηή, ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο γνλείο κνπ 

Σηέθαλν θαη Παλαγηώηα θαη ηελ αδεξθή κνπ Μαξία θαη ηνπο επραξηζηώ γηα ηε ζηήξημή 

ηνπο, ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή, όια απηά ηα ρξόληα, θαη πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ θάζε 

ζηηγκή, δύζθνιε ή εύθνιε, θαη ηε δήζακε καδί  
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Απφ απηή ηε ζέζε ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ & Γεσξγίαο» ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αιιά θπξίσο ζηνλ 

δηδάθηνξα θ. Κσλζηαληίλν Ληνλάθε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ, πνπ παξακέλνπλ δίπια κνπ θαη κε ελζαξξχλνπλ 

ζε θάζε πξνζπάζεηα κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο, παξέρνληάο κνπ απιφρεξα γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη ηνλ πνιχηηκν 

ρξφλν ηνπο: 

θα. Ζιηάλα Μπειεγξή 

θα. Κπβέιε Παπαληθνιάνπ 

θα. Παλαγηψηα Αιεηθέξε 

θα. Μαξία ππξηδάθνπ 

θα. Θενδνχιε ππξηδάθνπ 

θα. Αηθαηεξίλε Σζαθαηίλνπ 

θ. Παλαγηψηε Παληειάθν 

θ. Γεκήηξε Καιαπφζν 

θ. Νηθφιαν Μαξνπιάθν 

θ. Νηθφιαν ηαρηηάξε 
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

Με ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ελφο ηφπνπ θαη ηε δηεζλή ηνπ πξνβνιή, 

θηλνχληαη δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο νη πεξηνρέο επηδίδνληαη ζην marketing θαη ην 

branding γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα θαη ηε ζέζε ηνπο ζηε δηεζλή ζθελή. Έηζη ην 

regional branding έρεη κεηαηξαπεί ζε βαζηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο θαη επίηεπμεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

Σν brand ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πεξηγξάθεηαη σο έλα φλνκα ή ζχκβνιν ή άιιν 

γξαθηθφ πνπ πξνζδηνξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί έλαλ πξννξηζκφ απφ έλαλ άιιν, δίλεη ηελ 

ππφζρεζε κηαο αμέραζηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο θαη ρξεζηκεχεη ζηελ αλάθιεζε 

επράξηζηψλ αλακλήζεσλ απφ απηήλ. 

ηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ ζα κειεηεζνχλ εθηελψο, είλαη: 

α. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο 

β. Ζ αλάπηπμε ηνπ brand ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

γ. Ζ αλάπηπμε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

δ. Γεληθφηεξεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ brand, πνπ αθνξνχλ ζηε: 

 - ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα 

 - αλάδεημε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

 - δηακφξθσζε αληίιεςεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο 

Με βάζε ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα 

απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε δεπηεξνγελή ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Λαθσλίαο, ηνλ αεξνιηκέλα 

Καιακάηαο, ιανγξαθηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο θαη ζε πξσηνγελή 

ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε άηνκα πνπ δνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. 

Σέινο, πξνηείλνληαη ιχζεηο κε ζθνπφ ν ηνπξηζκφο ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο λα 

δηεπξπλζεί, λα ελδπλακσζνχλ θαη άιια ζεκεία ηνπ δήκνπ πέξαλ ηεο θαζηξνπνιηηείαο 

ηεο Μνλεκβάζηαο, ηελ απφθηεζε ηαπηφηεηαο (brand), ηελ ηαχηηζε ηεο πεξηνρήο κε ηνλ 
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αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηα άξηζηεο πνηφηεηαο παξαγφκελα πξντφληα, ηε δεκηνπξγία 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηνλ ηφπν ειθπζηηθφ ζηελ αγνξά ζηφρν, 

λα ηνληζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηέινο λα 

ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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ABSTRACT 

In an attempt to increase the attractiveness and polish up the international image of a 

destination, regions utilise marketing and branding prosseses to improve the image and 

position thereof in the international arena. Therefore, regional branding has become a 

key tool for growth and competitive advantage. 

The tourist destinations brand is described as a name or symbol or a logo that identifies 

and differentiates a destination from another, gives the promise of a memorable travel 

experience and serves to recall happy memories. 

The goals of this thesis, which will be studied in detail, are among others: 

a. The investigation of the importance of tourism for the Municipality of Monemvasia 

b. The brand development of the Municipality of Monemvasia 

c. The development of promotional activities for tourism in the Municipality of 

Monemvasia 

d. General solutions for the brand development, relating to: 

- Cooperation between the public and the private sector 

- Highlighting the main points of the Municipality of Monemvasia  

- The shape of perception of residents for their land  

During the reaserch conducted for this paper, the results are based on secondary data, 

which were drawn from the Municipality of Monemvasia services, the Hotel Association 

of Laconia, the Kalamata airport, folklore and cultural associations. Primary data was 

also utilized in the form of interviews conducted with people, who live and work in the 

area of interest. 

Finally, this dissertation proposes solutions that will broaden the tourism in the 

Municipality of Monemvasia and will strengthen additional areas beyond the castle town 

of Monemvasia. Suggestions are unveiled which will allow the area to obtain identity 

(brand) and be identified as a place with high quality agricultural products as well as 

new promotional activities that will make the place attractive. Further, emphasis is put 

on the importance of cooperation between the public and the private sectors and finally 

highlighting the importance of education in the tourism industry. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΧΓΗ 

Σν branding είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ινγφηππν ζε έλα πξντφλ. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ: εηθφλα, ηε δχλακε, εληχπσζε. H ηζρχο ελφο 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ή ε αδπλακία, βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ζχλδεζεο πνπ ην πξντφλ 

έρεη κε ηνλ θαηαλαισηή (Callister et al. 2015). Ζ πνηφηεηα θαη ε αμία είλαη θξίζηκα 

ζπζηαηηθά ηεο κάξθαο ηνπ πξντφληνο, αιιά ε εκπεηξία είλαη απηφ πνπ κέλεη πην ζπρλά 

ζηε κλήκε ηνπ θαηαλαισηή (Callister et al. 2015). Δίλαη θαηξφο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ 

πξντφλησλ, ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα ην ιάβνπλ απηφ ππφςε ζηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ brand ηνπο 

Σν branding είλαη έλα απφ ηα πην δπλαηά εξγαιεία ηεο ζηξαηεγηθήο marketing. Δίλαη 

θνηλά απνδεθηφ απφ αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο φηη ν ηφπνο κπνξεί λα είλαη 

branded (εκπνξηθφ ζήκα) σο θαηαλαισηηθφ πξντφλ θαη σο ππεξεζία ηελ ίδηα ψξα 

(Morgan et al., 2002). Σν branding ελφο ηφπνπ σο πξννξηζκφο είλαη έλα ζρεηηθά λέν 

concept.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην branding ηφπνπ σο πξννξηζκφο είλαη κηα λέα έλλνηα, ππάξρεη 

κηα γεληθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηψλ φηη κέξε κπνξνχλ λα 

είλαη branded (εκπνξηθφ ζήκα) σο θαηαλαισηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Έλα επηηπρεκέλν εκπνξηθφ ζήκα έρεη πξφζθαηα νξηζηεί σο: «έλα αλαγλσξίζηκν 

πξντφλ, ππεξεζία, πξφζσπν ή ηφπνο, επαπμεκέλν θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

αγνξαζηήο ή ν ρξήζηεο λα αληηιακβάλεηαη ηηο ζρεηηθά κνλαδηθέο πξνζηηζέκελεο αμίεο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη θαη ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ πεξηζζφηεξν» (Scott et al., 2011). 

Ζ ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ branding πξννξηζκνχ γίλεηαη ζαθήο απφ ηνπο Morgan 

Pritchard θαη Pride (2002) : 'ε κάρε γηα πειάηεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζα δνζεί φρη 

ζηηο ηηκέο, αιιά ζην ζπλαίζζεκα θαη ην κπαιφ. ηελ νπζία, ην branding ζα είλαη ην θιεηδί 

γηα ηελ επηηπρία. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαπηπρζνχλ νη θχξηνη ζηφρνη, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

κπνξέζεη λα δηακνξθσζεί έλα επηηπρεκέλν εκπνξηθφ ζήκα (brand) γηα ην Γήκν 

Μνλεκβαζίαο. 
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Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 949,30 ρηι.ζηξ., βξίζθεηαη ζην ΝΑ άθξν ηνπ 

λνκνχ Λαθσλίαο. Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

είλαη, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε 

θηινμελία θαη ε θηιηθφηεηα αλζξψπσλ, νη μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαιχκαηα 

θαη ε γαζηξνλνκία θαη ε ηνπηθή θνπδίλα. 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη: 

α. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο 

β. Ζ αλάπηπμε ηνπ brand ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

γ. Ζ αλάπηπμε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

δ. Γεληθφηεξεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ brand, πνπ αθνξνχλ ζηε: 

 - ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα 

 - αλάδεημε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

 - δηακφξθσζε αληίιεςεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ γίλεηαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηνπ branding θαη ηνπ promotion ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο 

marketing. Δπηπιένλ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ζηνηρεηνζέηεζε ηεο εξγαζίαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ δεπηεξνγελείο έξεπλεο θαη πεγέο, φπσο ν Γήκνο 

Μνλεκβαζίαο θαη, ε Έλσζε Ξελνδφρσλ Λαθσλίαο, θαζψο θαη πξσηνγελή ζηνηρεία απφ 

πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζε άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο θαη είλαη κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Μέζσ ηεο εξγαζίαο απηήο ζα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ν ηνπξηζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ brand,ζα 

δηαπηζησζεί πσο ε χπαξμε θαη εδξαίσζε ελφο επηηπρεκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηφπνπ 

ζα θάλεη γλσζηφ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα 
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(ηνπνζεζία, παξαγφκελα πξντφληα, θηινμελία). Δπηπιένλ, αλαιχνληαο ηελ έλλνηα ησλ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζα γίλεη αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο απηψλ γηα 

ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Σέινο, 

κέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ brandζα κπνξέζνπλ λα 

ηεζνχλ λέα projects πξνο πινπνίεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο σο 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

Μεηά ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην, αθνινπζείην θεθάιαην 2,φπνπ γίλεηαη ζεσξεηηθή 

επηζθφπεζε ελλνηψλ. πγθεθξηκέλα ζίγνληαη δεηήκαηα φπσο ν ηνπξηζκφο, ηνbranding 

θαη ην regional (ή place) branding, ην promotion, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ θνξέα θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά. 

ην θεθάιαην 3 γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο. ην θεθάιαην 4, γίλνληαη αλαιχζεηο ησλ επξεκάησλ πξψηα απφ ηε 

δεπηεξνγελή έξεπλα θαη χζηεξα ζα αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο. 

Σέινο, ζην θεθάιαην 5, δηαηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα/ ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

πξνηάζεηο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο γηα έξεπλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΧΡΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνζνχλ αλαιπηηθνί νξηζκνί γηα ηηο έλλνηεο ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γειαδή ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθή ζεσξία γχξσ απφ ηηο 

έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ branding θαη ηνπ promotion θαη ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ησλ 

ιχζεσλ, φπσο απηή ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

2.1 Σνπξηζκόο 

Σν ηαμίδη θαη ν ηνπξηζκφο έρνπλ γίλεη κηα παγθφζκηα βηνκεραλία θαη ζεσξείηαη κηα απφ 

ηεο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ. ε απηφ ην άθξσο 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηφρνο ηνπ εθάζηνηε 

«ηφπνπ» είλαη λα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο, επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αλαγλσξίδεη φηη ππάξρεη κηα ηάζε ν ηνπξηζκφο 

πξννξηζκνχ λα γίλεηαη αληηιεπηφο σο «κφδα», φηη είλαη έλαο ηξφπνο λα θαζνξίζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ δηαθνπψλ ζα βνεζήζεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε.  

πκπεξαίλνπκε φηη νη ηφπνη αληηκεησπίδνληαη σο εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηθαλνπνηνχλ 

επηζπκίεο. Οη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζε νξηζκέλνπο ηφπνπο ζχκθσλα κε 

ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, φπσο ην θιίκα, ην ηνπίν, ηηο 

αλέζεηο θαη ηα πνιηηηζηηθά γλσξίζκαηα. Παξ 'φια απηά, ε επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηφπνπ σο πξννξηζκφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ άπια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε θνηλσληθή 

ηθαλνπνίεζε. 

Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί πξνζθέξνπλ έλα ζχλνιν πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα 

νπνία θαηαλαιψλνληαη ππφ ην brand ηνπ ηφπνπ, πξνζθέξνληαο ζηνπο ηνπξίζηεο 

εκπεηξίεο. ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηα άηνκα ηαμηδεχνπλ θαη επηιέγνπλ λα 

κείλνπλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα απνθνκίζνπλ εκπεηξίεο απφ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Pereiraetal, 2012).  
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Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία θαη αμία λα ηνληζηεί είλαη φηη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη κία αληηιεπηή έλλνηα, πνπ εξκελεχεηαη ππνθεηκεληθά απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, βάζεη ησλ ηαμηδησηηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, ηνλ ζθνπφ επίζθεςεο ηνπο, ην 

πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν, θαη ηα ςπρνγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

(Pereiraetal, 2012). 

Με βάζε ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν θάζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, κπνξεί 

θαλείο λα δηαθξίλεη δψδεθα βαζηθνχο ηχπνπο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ: αζηηθνί, 

παξαζαιάζζηνη, λεζησηηθνί, παξφρζηνη, παξαιίκληνη, νξεηλνί, πεδηλνί, δαζψδεηο, 

ζεξκνπεγψλ, πνιηηηζηηθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη αξραηνινγηθνί ( Ζγνπκελάθεο θαη 

Κξαβαξίηεο, 2004). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηαηί 

επεξεάδνπλ αθελφο ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αθεηέξνπ ηελ αληνρή ησλ 

πξννξηζκψλ ζηηο πιεζπζκηαθέο πηέζεηο. χκθσλα κε δηάθνξνπο εξεπλεηέο 

(Ζγνπκελάθεο θαη Κξαβαξίηεο, 2004,Chang θαη Lai, 2009, Howard, 2010 ,Popp, 2012, 

Huangetal., 2013) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ηααθφινπζα:1. 

Πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο: θιίκα, ειηνθάλεηα, ζεξκνθξαζία, βξνρνπηψζεηο, έδαθνο, 

ρισξίδα, παλίδα, χπαξμε βνπλψλ, ιηκλψλ, πνηακψλ θιπ 

2. Οηθνλνκηθή δηάξζξσζε: επελδχζεηο, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο, εηζαγσγέο, εμαγσγέο  

3. Πνιηηηθή νξγάλσζε: δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηδενινγηθά ξεχκαηα, πνιηηηθέο απνθάζεηο 

4. Κνηλσληθή δηάξζξσζε: δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηνπηθή θνπιηνχξα, ηνπηθή παξάδνζε, 

εζηθέο αμίεο, πξφηππα θνηλσληθήο νξγάλσζεο, δηαζεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δηεπθνιχλζεσλ, πξφηππα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζξεζθεπηηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο, επίπεδν πγείαο θαη αζθάιεηαο θιπ 

5. Σνπξηζηηθή αλάπηπμε: ξπζκφο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, δηάξζξσζε ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, επελδχζεηο, έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ηνπξηζηηθή θαηάξηηζε θαη 

εθπαίδεπζε, θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ, πνηνηηθή ζηάζκε ππεξεζηψλ θηινμελίαο, 

ςπραγσγία θαη δηαζθέδαζε. 
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2.2 Branding 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ regional branding, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί 

πξψηα ε έλλνηα ηνπ ζήκαηνο (branding). ηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη έμη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα απηή, απηέο είλαη:  

1. έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνσζεηηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ νη νξγαληζκνί 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ, λα πείζνπλ θαη λα ππελζπκίζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ην 

πξντφλ ηνπο (Kotler θαη Keller, 2006).  

2. ε αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ, σο έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ ή ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ (Walton, 2008).  

3. ην φλνκα, ην ζήκα, ην ζχκβνιν, ην ζρέδην, ην ινγφηππν ή έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ, 

πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξίζεη ην πξντφλ θαη λα ην δηαθνξνπνηήζεη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ (Muzellecetal., 2012).  

4. είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αμίαο κέζα απφ ηελ παξνρή εκπεηξηψλ ζηνλ 

θαηαλαισηή, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη άξα ζηελ επαλαγνξά ηνπ 

πξντφληνο (Simmons, 2007),  

5. έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ελζσκαηψλεη θαη ζπλδπάδεη ηδέεο θαη λνήκαηα, ηα 

νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν αγνξάο θαη πψιεζεο, παξ‟ φιν πνπ δελ έρεη πιηθή 

ππφζηαζε (Osei θαη Gbadamosi, 2011).  

6. ε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έθθξαζε “value for money”, δειαδή 

παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη πνηφηεηαο (Medinaetal., 

2004). 

Γηαπηζηψλεηαη δειαδή φηη ηνbrandingείλαη θάηη παξαπάλσ απφ έλα ινγφηππν ή κηα 

εηθφλα. Έρεη ζρέζε κε νιφθιεξν ην πξντφλ θαη ηνλ νξγαληζκφ θαη πψο ηα άηνκα 

ζπλδένληαη κε απηφ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα λα πξνζειθχζεη πηζαλνχο 

πειάηεο. 



17 
 

Γ.Π.Α. | 2016 Regional Branding: Η περίπτωςη του Δήμου Μονεμβαςίασ 

Όηαλ νη άλζξσπνη αγνξάδνπλ έλα πξντφλ, αγνξάδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν παθέην 

παξνρψλ, πνπ αληηιακβάλνληαη φηη πιεξνχλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Σα brands πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηηο αλάγθεο απηνέθθξαζεο, δελ αγνξάδνληαη απιψο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ιεηηνπξγηθή αλάγθεο, αιιά θαη άπιεο. Έλα εκπνξηθφ ζήκα ή αιιηψο κηα κάξθα, έλα 

brand είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ελζσκαηψλεη 

πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη άπια, αιιά αιεζηλά θαη παξέρεη θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

νθέιε.  

Σν branding είλαη κηα ηδέα κε ζεκαληηθή ηζηνξία. ηε ζχγρξνλε επνρή, ην branding έρεη 

εηζέιζεη ζηνλ θφζκν ηνπ εκπνξίνπ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε φινπο ηνπο 

εκπνξηθνχο θιάδνπο. Δηαηξείεο φπσο ε Coca-Cola έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε 

κε κηα αμία δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, δεκηνπξγψληαο έλα εκπνξηθφ ζήκα γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο (Anselmsson & Anders, 2013). Γεκηνχξγεζαλ έλα ζηεξεφ πξντφλ θαη θπξίσο 

έρνπλ αλαπηχμεη έλα εκπνξηθφ ζήκα πνπ ν θαηαλαισηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο. Ζ 

Ακεξηθαληθή Έλσζε Marketing (2014) νξίδεη έλα brand (κάξθα) σο "ηo φλνκα, ηνλ φξν, 

ην ζρεδηαζκφ, ην ζχκβνιν, ή νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα”. Σν brand 

εθδειψλεηαη ζε ηξία θξηηήξηα. 1. Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ νη πειάηεο ηνπ πξντφληνο,  

2. ην επίπεδν ηεο ζεηηθήο γλψκεο ησλ αηφκσλ γηα ην πξντφλ, θαη  

3. ε αμία ηνπ πξντφληνο πνπ παξέρεη ζηελ εηαηξεία ή ζην άηνκν πνπ ην θαηέρεη 

(Anselmsson & Anders, 2013). 

Οη επαγγεικαηίεο ζην πεξηνδηθφ Entrepreneur νξίδνπλ ην branding σο «ηελ πξαθηηθή 

ηνπ marketing πνπ δεκηνπξγεί έλα φλνκα, ζχκβνιν ή ζρέδην πνπ πξνζδηνξίδεη θαη 

δηαθνξνπνηεί έλα πξντφλ απφ ηα άιια πξντφληα» (Entrepreneur Magazine). Απηή είλαη 

κηα πνιχ βαζηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο. 

Οη κεγάιεο εηαηξείεο είλαη επηηπρεκέλεο ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηεο κάξθαο ηνπο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα δηάθνξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Όιεο νη πηπρέο ιακβάλνληαη 

ππφςε: ε ειηθία, ην θχιν, ην εηζφδεκα, ν πνιηηηζκφο, θαη ε ζέζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη 

εμίζνπ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επηηπρία κηαο κάξθαο, φπσο ην πξαγκαηηθφ πξντφλ. 

Δθ‟ φζνλ πξνζδηνξηζηεί ε πειαηεηαθή βάζε, κηα ηδέα-πιαηθφξκα πξέπεη λα 
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δεκηνπξγεζεί, κηα δήισζε πνπ ζπλνςίδεη ην εκπνξηθφ ζήκα (ινγφηππν, φλνκα, ηα 

πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη, επθαηξία, θαη ζηφρνο ηνπ θαηαλαισηή). Ο ξφινο ηεο ηδέαο-

πιαηθφξκαο είλαη "ε πξνζέιθπζε ηνπ θαηαλαισηή", θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηερληθέο 

marketing. Πξφθεηηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ δπλεηηθνχ πειάηε γηα ην πξντφλ, κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε νη ελεκεξσκέλνη θαηαλαισηέο λα κεηαθηλεζνχλ ζηνπο ελεξγνχο 

θαηαλαισηέο (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο). Απηφ ην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηεί κηα αξρή πνπ ε βηνκεραλία ηνπ branding κίγκα 

marketing(Μάιιηαξεο, 2001): 

1.product (πξντφλ),  

2.price(ηηκή),  

3.place (ηφπνο), θαη  

4.promotion(πξνψζεζε), 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζα ιεθζεί ππφςε ν νξηζκφο ησλ De 

Chernatony and Riley (1994), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ, ην brand είλαη έλα αλαγλσξίζηκν 

πξντφλ, ππεξεζία, ή κέξνο, πξνσζεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν θαηαλαισηήο λα 

αληηιακβάλεηαη ηε ζρεηηθή κνλαδηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πνπ ζα ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ο ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ νξηζκνχ είλαη φηη 

ην brand ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο επεξεάδνληαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: νη ζηξαηεγηθέο marketing (Alba θαη Hutchinson, 2007), νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηελ παξαζθεπή/θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ 

(Delizaetal, 1999), ηα δεκνγξαθηθά θαηαλαισηψλ (Chaudhuri, 2006), ε επηξξνή ησλ 

ΜΜΔ θαη ηεο δηαθήκηζεο (Yoo & Donthu, 2005,Alba&Hutchinson,2007), νη πξνζδνθίεο 

θαη ηθαλνπνίεζε απφ ην πξντφλ (Dikollietal, 2006, Kuusik, 2007), ε επηξξνή απφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη νη πξνζσπηθέο αμίεο ησλ θαηαλαισηψλ (Chaudhuri, 2006), ε 

αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ πξντφληνο (Verhoef, 2002), ε ηηκή (Groenholdtetal., 2000), ην 

θνηλσληθφ φθεινο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κάξθα (Oliveira-Castroetal., 2008), ην logo 

(Delizaetal, 1999), θαζψο θαη ε ζπζθεπαζία (Kniazeva & Belk, 2007). 
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Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη 

θαη απφ παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηε γεσκνξθνινγία 

ηνπ εδάθνπο, ην θιίκα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(Kaplanetal, 2010). 

Δπηπξφζζεηα, ην brandελφο πξννξηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

ηφπνπ θαη ησλ αηφκσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Aitken & Campelo, 2011). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέξνπο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε ζρέζε κε έλα πξντφλ, 

θαζψο ε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε ζε ζρέζε κε απηή ελφο 

πξντφληνο (Kaplanetal, 2010, Ramkissoon & Nunkoo, 2011). 

Σα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξννξηζκψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο πξννξηζκνχο απφ 

ηα πξντφληα είλαη: ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε ηζηνξία θαη ε θνπιηνχξα, ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ, ν θαηξφο, νη θπζηθνί πφξνη, νη επελδχζεηο, νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο, ε πνιππινθφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ, ε αληίιεςε 

ησλ θαηαλαισηψλ-ηνπξηζηψλ γηα έλα κέξνο, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, νη λνκηζκαηηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Σν branding ελφο πξννξηζκνχ είλαη δηαδηθαζία πεξίπινθε θαη 

κεηαβαιιφκελε (Balakrishnan, 2009). 

Σν brandελφο ηφπνπ δελ είλαη απιά ε πξνψζεζε απηνχ ηνπ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ 

έλλνηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (Aitken θαη Campelo, 2011). Βάζεη απηνχ, ην branding ελφο 

ηφπνπ ππφθεηηαη ζε παξάγνληεο φπσο είλαη ην εηζφδεκα ησλ ηνπξηζηψλ, νη πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ ηνπξηζηψλ, ε θνπιηνχξα θαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ (Kavaratzis, 2012). 

Σν brand ελφο ηφπνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο ην φλνκα, ην ζχκβνιν, ην logo ή 

νπνηνδήπνηε άιιν γξαθηζηηθφ ζηνηρείν πξνζδηνξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί έλαλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ, σο εθείλν ην ζηνηρείν πνπ επηθνηλσλεί ζηνπο δπλεηηθνχο ηνπξίζηεο ηελ 

ππφζρεζε κίαο αμέραζηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφλ ηνλ 

πξννξηζκφ, ελψ παξάιιεια βνεζά ζηελ ελδπλάκσζε θαη πξνψζεζε ηεο αλάθιεζεο 

ησλ επράξηζησλ εκπεηξηψλ-αλακλήζεσλ απφ ην ηαμίδη ζε έλαλ πξννξηζκφ (Ritchie θαη 

Grouch, 2003). 



20 
 

Γ.Π.Α. | 2016 Regional Branding: Η περίπτωςη του Δήμου Μονεμβαςίασ 

2.3 Promotion 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα IMC εθζηξαηεία (Οινθιεξσκέλε Δθζηξαηεία 

Marketing) είλαη ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Χζηφζν, ε IMC 

πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ Marketing Mix (Kotler, 2006).  

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο είλαη έλα εξγαιείν marketing. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε 

βηνκεραλία γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη εθεί ζα 

εζηηάζνπκε (Gupta & Ratra, 2011). 

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην marketing. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ γίλεηαη επί ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο, 

νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαηεπζχλνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζην ζεκείν ηεο πψιεζεο. Έηζη, 

ελψ ε δηαθήκηζε ζην θιαζηθφ media γίλεηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή, ε 

επηθνηλσλία κέζσ ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ νδεγεί ηνλ θαηαλαισηή ζηνλ ηφπν φπνπ 

ιακβάλνληαη νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο αγνξάο.  

 

H πξνψζεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο «o ζπληνληζκφο φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ πψιεζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαχισλ πιεξνθφξεζεο θαη πεηζνχο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θιίκαθα 

ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο (Kotler, 2006). Ζ πξνψζεζε πξννξίδεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο λα είλαη έλα ππνζηεξηθηηθφ ζπζηαηηθφ ζε έλα κίγκα κάξθεηηλγθ 

(Geoffrey, 2000). Ζ απφθαζε πξνψζεζεο πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη θαη λα 
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ζπληνλίδεηαη κε ην ππφινηπν κίγκα κάξθεηηλγθ. Σν κίγκα πξνψζεζεο απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία (Μάιιηαξεο, 2001). Απηνί είλαη: 

1. Γηαθήκηζε 

2. Πξνζσπηθέο πσιήζεηο 

3. Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηεο, θαη 

4. Γεκνζηφηεηα 

Ζ πξνψζεζε είλαη ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ, εθηφο απφ ηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο, ηε δηαθήκηζε θαη δεκνζηφηεηα, 

νη νπνίεο δηεγείξνπλ ηελ αγνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εκπφξσλ (Gupta & Ratra, 2011). 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Marketing «Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο είλαη απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο marketing, εθηφο απφ ηε δηαθήκηζε πξνζσπηθήο πψιεζεο θαη ηε 

δεκνζηφηεηα, πνπ δηεγείξνπλ ηελ θαηαλαισηηθή αγνξά, φπσο video ζε νζφλεο θαη 

εθζέζεηο, εθδειψζεηο θαη πνηθίιεο κε επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο πψιεζεο φρη 

ζηελ ζπλεζηζκέλε ξνπηίλα.» 

Ο W.J. Stanton νξίδεη ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ σο φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

εθηφο απφ ηε δηαθήκηζε, πξνζσπηθή πψιεζε, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη δηαθήκηζεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ηεο εκπνξίαο ησλ πσιεηψλ. 

Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ είλαη κηα κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ, (θνππφληα, δηαγσληζκνχο, 

εθηππψζεηο, βίληεν, δψξα θηι) ην θαζ' έλα απ' ηα νπνία έρεη μερσξηζηέο ηδηφηεηεο. Ζ 

ζηφρεπζε ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ είλαη απνηέιεζκα γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

φρη δεκηνπξγία καθξνρξφληαο πξνηίκεζεο κάξθαο. Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ 

πεξηιακβάλεη φια εθεί λα ηα κέζα πνπ (Kotler, 2006):  

-παξαθηλνχλ ην δπλεηηθφ πειάηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ 

-απμάλνπλ ηε δήηεζε ηνπ πειάηε 

-βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκπνξίνπ 
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Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ απνηειείηαη απφ θίλεηξα ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πνπ ελζαξξχλνπλ άκεζα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο. Δλψ ε δηαθήκηζε καο πξνζθέξεη 

ηα επηρεηξήκαηα θαη ηνπο ιφγνπο γηα λα απνθηήζνπκε έλα πξντφλ, ε πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ καο πξνζθέξεη ην θίλεηξν γηα λα ην αγνξάζνπκε ηψξα (Παζραινχδεο, 

2009). 

Οη πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ απεπζχλνληαη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξαθηλήζνπλ (ελεκεξψλνπλ), λα πείζνπλ θαη λα ηνπο 

ππελζπκίζνπλ ηα αγαζά θαη λα ιάβνπλ φηη πξνζθέξεηαη (Gupta & Ratra, 2011).  

Δίλαη πξνθαλέο δειαδή φηη νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ζηνρεχνπλ αθελφο 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη αθεηέξνπ ζηνπο δηαθηλεηέο. Ζ µνξθή ησλ ελεξγεηψλ 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ πνηθίιεη αλάινγα µε ην είδνο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνσζνχληαη, ην «target-group» πνπ απεπζχλνληαη, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη 

ηα δηαζέζηµα νηθνλνµηθά µέζα (Kotler, 2006).  

Ωζηφζν, ζ‟ φιεο ηηο ελέξγεηεο, αλεμάξηεηα ζε πνηνλ απεπζχλνληαη, ππάξρνπλ δχν 

ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ε δηαηχπσζε µηαο πξφζθιεζεο θαη ε 

παξνρή ελφο θηλήηξνπ (Memoria&Joshi, 1979). 

 Ζ Πξφζθιεζε: ζηνπο θαηαλαισηέο, ή ζηνπο εµπφξνπο, γηα λα πάξνπλ µέξνο ζε 

θάπνηα ζπλαιιαγή πνπ ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηµέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

 Σν θίλεηξν: έθπησζε, παξνρή δψξσλ, ζπµµεηνρή ζε εθδήισζε θ.ιπ., γηα 

ελζάξξπλζε ηεο ζπµµεηνρήο ζηε ζπλαιιαγή.  

Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο µε ζηόρν ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή.  

Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ έρνπλ ζπλήζσο ηνπο εμήο ζηφρνπο (Gupta & Ratra, 2011):  

 λα πξνζειθχζνπλ λένπο αγνξαζηέο  

 λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο αγνξαζηέο, γηα λα µε ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ 
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 λα σζήζνπλ ζηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

 λα σζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε δνθηµή λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ  

 λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειεί αληηθείµελν 

ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ  

 λα εληζρχζνπλ µε παξάιιειεο ελέξγεηεο µηα δηαθεµηζηηθή εθζηξαηεία 

 λα εμνπδεηεξψζνπλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζµνχ  

Οη παξαπάλσ ζηφρνη είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη 

ην εχξνο ησλ δηαθφξσλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ην θφζηνο ηεο πινπνίεζήο ηνπο.  

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δηαθξίλνληαη ζε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο (Ailawadietal, 1998). 

 Αλνηθηέο ραξαθηεξίδνληαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζ‟ φινπο ηνπο 

αγνξαζηέο ελφο πξντφληνο, ρσξίο λα δεηείηαη απ‟ απηνχο λα πξνβνχλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα (κείσζε ηηκήο/ δψξν), δεµηνπξγνχλ µεγάιε ζπµµεηνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη γη‟ απηφ έρνπλ µεγάιν θφζηνο. 

 Κιεηζηέο ραξαθηεξίδνληαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

αγνξαζηέο ελφο πξντφληνο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ θάπνην θίλεηξν, π.ρ. έλα δψξν, µε 

ηελ πξνυπφζεζε απηνί λα πξνβνχλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα (ζπµπιήξσζε 

θνππνληνχ). Έρνπλ ζπλήζσο µηθξφηεξε αληαπφθξηζε απφ ηηο αλνηθηέο, γηαηί νη 

θαηαλαισηέο δελ είλαη πάληα πξφζπµνη λ‟ αληαπνθξηζνχλ. 

Δξγαιεία Πξνώζεζεο πξνο ηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο 

Σα θχξηα εξγαιεία πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νξγαληζκνί θαη απεπζχλνληαη 

ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο πξντφλησλ είλαη ηα παξαθάησ (POPAI, 1999, 

Memoria & Joshi, 1979). 

 Γείγκαηα 

Πξνζθνξά ελφο πνζνχ ή δνθηκή ελφο πξντφληνο απφ θαηαλαισηέο. Παξαδίδεηαη απφ 

πφξηα ζε πφξηα ή ζε θαηάζηεκα, ζπλδεδεκέλν κε άιιν πξντφλ. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή 

δηαλνκή είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη ν πην δαπαλεξφο ηξφπνο. 
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 Παθέηα Τηκήο 

Πξνζθνξέο γηα ρξεκαηηθφ θέξδνο απφ ηελ θαλνληθή ηηκή ελφο πξντφληνο. Σα παθέηα 

ηηκψλ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηελ ηφλσζε βξαρππξφζεζκα ησλ πσιήζεσλ 

 Γώξα 

Πξνζθέξνληαη δσξεάλ ή ζε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο σο θίλεηξν γηα λα αγνξάζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ζπζθεπαζίεο ή πεξηερφκελν πνπ 

δεκηνπξγεί εκπεηξία). 

 Γσξεάλ Γνθηκέο 

Πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα δνθηκάζνπλ ην πξντφλ ρσξίο 

θφζηνο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα αγνξάζνπλ ην πξντφλ.  

 Δθδειώζεηο / Δπηδείμεηο Πξντόλησλ 

Πξντφληα πνπ δείρλνληαη ζηε δξάζε. Οη θαηαλαισηέο επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκα γηα 

λα δνπλ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ζε δσληαλή δξάζε, έηζη ψζηε νη ακθηβνιίεο λα 

δηεπθξηλίδνληαη. Όηαλ έλα λέν πξντφλ εηζάγεηαη ζηελ αγνξά, απηφ ην εξγαιείν 

πξνψζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. 

 Παξνρέο 

Δπηβξάβεπζε ζε ηαθηηθνχο πειάηεο ηνπο γηα ηελ πξνηίµεζε πνπ δείρλνπλ ζηα πξντφληα 

ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Όπσο νη «πφληνη» ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Έηζη νη εηαηξίεο 

πξνσζνχλ ηηο πσιήζεηο ηνπο σζψληαο ηνπο πειάηεο ηνπο ζε επαλαιεπηηθέο αγνξέο. 

 PoP (Point of Purchase) 

Λακβάλνπλ ρψξα ζην ζεκείν αγνξάο/πψιεζεο, εθζέζεηο, ζεκεία κε θνηλφ, γηα πξνβνιή 

θαη ελδπλάκσζε ηνπ πξντφληνο. 

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεηπρεµέλσλ πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ  

Ζ επηηπρία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα µηαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη πάληα απφ 

ηελ πξσηνηππία ηεο, ην βαζµφ απνδνρήο ηεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θη απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηε ζπγθεθξηµέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

πξαγµαηνπνηείηαη ε ελέξγεηα. 
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Ωζηφζν, γηα λα είλαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο επηηπρεµέλεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ:  

• Άµεζν φθεινο: γηαηί ζπµµεηέρνπλ ζ‟ απηέο πεξηζζφηεξα άηνµα θαη αληαπνθξίλνληαη 

ηαρχηεξα ζηελ πξφζθιεζε γηα ζπµµεηνρή ζηε ζπλαιιαγή.  

• Οηθνλνµηθφ φθεινο: πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο απφ απηέο πνπ πξνζθέξνπλ άιινπ 

είδνπο παξνρέο, φπσο είλαη ε ζπµµεηνρή ζε µηα θιήξσζε.  

• Γφεηξν: λα εληζρχνπλ ην γφεηξν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αγνξαζηή, φρη λα ην 

ππνβηβάδνπλ 

• Διάρηζηε απαζρφιεζε: λα απαηηνχλ ειάρηζηε ή θαζφινπ πξνζπάζεηα απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

• σζηφο ζπγρξνληζµφο: λα γίλνληαη ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγµή. 

 

 

2.4 πλεξγαζία ηδηωηηθνύ θαη δεκόζηνπ θνξέα 

Ο ηνπξηζκφο σο νηθνλνκηθφο ηνκέαο παγηψζεθε ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Παξάιιεια 

ζε απηή ηελ εμέιημε, πνιινί κειεηεηέο άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο έλα 

ζνβαξφ αληηθείκελν κειέηεο. Δμ‟ αξρήο, ε αλζξσπνινγία, ε γεσγξαθία, ε νηθνλνκία, ε 

θνηλσληνινγία, ην marketing θαη ε πνιηηηθή εθάξκνζαλ ηηο απηηθέο ηνπο γηα λα εμεγήζεη 

ηη είλαη ηνπξηζκφο θαη πψο έρεη εμειηρζεί (Fuchs & Weiermair, 2004). 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ αμίδεη ζνβαξήο κειέηεο.Hδηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, πέξα απφ ηα αμηνζέαηα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ θαλνληζκφ ησλ 

κεηαθνξψλ, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

(Divisekera, 2003). Ο ηνπξηζκφο έρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαη νηθνλνκηθέο αζπκκεηξίεο αλ δελ ξπζκίδεηαη απφ θπβέξλεζε, απφ ην 

δεκφζην θνξέα (Klerman, 1984). 

Οη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ ηδησηηθφο(ηαμηδησηηθά γξαθεία, μελνδνρεία) θαη 

δεκφζηνο(Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη) πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πψο νη ηνπξίζηεο βιέπνπλ θαη 

επηιέγνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ζρεδηαζκφ marketing. Άιισζηε, νη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο marketing θαη promotion mix θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο 
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παξάγνληεο θαη ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο ηνπο (Warnabyetal, 2004).  

Τπάξρεη κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ φπνπ ν δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο δξνπλ καδί. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη πην εμεηδηθεπκέλνο. Τπάξρνπλ 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζρέζεσλ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, βαζηδφκελεο θπξίσο 

ζην ακνηβαίν θέξδνο (Klerman,1984) . Σν regional branding θέξλεη θνληά δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηηχρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο(Ulaga et al., 2002). 

Τπάξρνπλ πνιιά πηζαλά νθέιε – θνηλά ή κεκνλσκέλα - ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα πνπ εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα ηελ ηαπηφηεηα κηαο πεξηνρήο. Καη νη δχν ηνκείο 

έρνπλ λα θεξδίζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, παξά δξψληαο 

μερσξηζηά. Σν regional branding κπνξεί λα νξηζηεί σο, «φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνψζεζεο κηαο πεξηνρήο γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο σο ηφπνο 

γηα εξγαζία, δηαβίσζε θαη ειεχζεξν ρξφλν» (Ulagaetal., 2002). Ζ ηδέα φηη κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή κπνξεί λα είλαη branded, ζαλ έλα πξντφλ, έρεη αξρίζεη λα ιακβάλεη 

ηφζν αθαδεκατθή φζν θαη πξαθηηθή ζεκαζία. Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο γίλνληαη φιν θαη ζαθέζηεξα, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο branding πεξηνρψλ εδξαηψλνληαη. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε νξίδεηαη σο «ε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ή νξγαλψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

θνηλφηεηα ζπκκεηέρνπλ ψζηε λα δηεγείξνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή / θαη ηελ απαζρφιεζε»(Kau, 2006). 

Ζ αλάπηπμε ελφο ηφπνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ(Kau, 2006): 

• Δξγαζία: Καζψο νη επηρεηξήζεηο φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνζειθχνληαη ζε κηα πεξηνρή, 

βηνκεραληθέο νκάδεο (industrial clusters) δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Με ιίγα 

ιφγηα, ηα κέιε ηεο βηνκεραλίαο ζπλαζξνίδνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ ε 

επθνιία επηθνηλσλίαο, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θαη ε πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε είλαη 

εθηθηε. Απηά ζπκβάινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο γηα ηηο ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο. Γίλεη επίζεο ηελ πεξηνρή κηα βηνκεραληθή ηαπηφηεηα (Silicon Valley). 
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• Γηαβίσζε: Οη πεξηζζφηεξνη δήκνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ελζαξξχλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Απηφ εξκελεχεηαη σο ην απνηέιεζκα κηαο θαιά νξγαλσκέλεο θπβέξλεζεο 

πνπ εμππεξεηεί επαξθψο ηηο αλάγθεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηεο. Δπίζεο, απμάλεη ηε 

θνξνινγηθή βάζε. Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο βιέπεη ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο λα απμάλεη θαη ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηα γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 

• Διεχζεξνο ρξφλνο: Όηαλ κηα πεξηνρή γίλεηαη γλσζηή θαη παξέρεη θίλεηξα γηα ηνπο 

αλζξψπνπο λα πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζε απηήλ, θαη νη δχν ηνκείο 

επσθεινχληαη. Αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ζεκαίλεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γηα ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε γηα ην δεκφζην ηνκέα. 

Δδψ είλαη πνπ ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα λα δψζνπλ πξαγκαηηθή αμία ζην brand 

(Warnabyetal, 2004). 

Σν πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κάξθαο εζσηεξηθά είλαη ε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο ζηεξίδεηαη ζην δεκφζην γηα ηελ παξνρή 

αλαγθαίαο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο δεκφζηνο 

ηνκέαο βαζίδεηαη ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηε ζηήξημε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο γηα ζπλεξγαζία κε πνιηηηθά πξφζσπα. Υσξίο θνηλσληθφ θεθάιαην δελ 

κπνξεί λα ηξέμεη κηα απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε θαη ή λα επαλεθιεγεί. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζε έλα ηέηνην ξηςνθίλδπλν 

πεξηβάιινλ, είλαη απαξαίηεηε ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ηνκέσλ. Απηφ απαηηεί ρξφλν 

θαη δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ δχν ηνκέσλ (Klerman,1984). 

Ζ επηηπρία ελφο regional brand εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ 

ζρεκαηίδνληαη εληφο ησλ δεκφζησλ / ηδησηηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη 

δηαθπβεξλεηηθέο, δεκφζην-ηδησηηθέο θαη ηνπ ηδησηηθν-ηδησηηθέο ζρέζεηο. Ζ θαιχηεξα 

ζρεδηαζκέλε νξγάλσζε ζα απνηχρεη ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ 

ηεο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα πνπ θέξλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα εξγάδνληαη, δνπλ, 

θαη πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζηελ πεξηνρή. Σα θίλεηξα απηά δεκηνπξγνχλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ νδεγεί ζε φια ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε έλα ηζρπξφ 
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regional brand, θαη είλαη ηα νθέιε πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο δήκνπο λα 

επελδχζνπλ ρξφλν θαη πφξνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ regional branding (Warnabyetal, 

2004). 

Παλειιήληα έξεπλα 174 αγξνηηθψλ νηθνδεζπνηψλ κε ηε κεζνδνινγία Πνηνηηθήο 

πγθξηηηθήο Αλάιπζεο (fs/QCA)δείρλεη πσο ε ζπλεξγαζία, νη δεμηφηεηεο, θαη ε 

ππνζηήξημε επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο επηηπρίαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ νη Wilson et al. (2001) θαη Φσηηάδεο et al. 

(2013) επηζεκαίλνπλ. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ δχν κνλνπάηηα. Καη νη δχν δηαδξνκέο 

ρξεηάδνληαη έλα θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΜΚΟ θαη ηελ πςειή ζπλεξγαζία είηε 

κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπξηζκνχ ή ηελ ηνπηθή εγεζία. Απηφ ην απνηέιεζκα πξνζθέξεη 

κηα λέα πξννπηηθή, φπσο ν Φσηηάδεο et al. (2013) ππνζηεξίδεη, φηη έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο είλαη ε «ηνπηθή εγεζία» . 

Γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ νηθνδεζπφηε, φπσο ηα fs / QCA απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ, κφλν έλα κνλνπάηη είλαη πξνθαλψο θαζνξηζηηθφ. Έλαο εηδηθφο ζπλδπαζκφο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πςειήο ζηξαηεγηθήο, πςειή εγεζία, θαη ρακειήο νξγάλσζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ζρεηίδεηαη κε έλα πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ζηξαηεγηθή. ε ζρέζε κε ηελ ζηήξημε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ νηθνδεζπφηε, νπνηνζδήπνηε 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ κπνξεί λα είλαη επηηπρήο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζπλεπέο κε ηα επξήκαηα πνιιψλ άιισλ εξεπλεηψλ γηα ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ή 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ (Φσηηάδεο etal, 2013, Hegarty & 

Przezborska, 2005, Hernandezn - Maestro & Gonzalez-Benito, 2013, Iorio & Corsale, 

2010, Wilsonetal, 2001, Yeh & Φσηηάδεο, 2014). 

πκπεξαζκαηηθά, απηή ε κειέηε δηεξεπλεί ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ 

νηθνδεζπνηψλ αγξνηνπξηζκνχ. Ζ λέα κέζνδνο εληζρχεη ηα απνηειέζκαηα επεηδή ε 

Fs/QCA επηηξέπεη δνθηκαζηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ ιχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο αγξνην-νηθνδεζπφηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ κειέηε 
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απηή επζπγξακκίδεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη επηηξέπεη ηε γελίθεπζε 

απηψλ ησλ επξεκάησλ.  

Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαη νη αγξφηεο, ηψξα αγξνηηθνί νηθνδεζπφηεο, έρνπλ ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

2.5 Εθπαίδεπζε 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην  ξφιν πνπ  ζα κπνξνχζε ε 

εθπαίδεπζε λα δηαδξακαηίζεη σο έλαο απφ ηνπο άμνλεο ηνπ branding, δειαδή ηνπ 

marketing. Παξαηεξψληαο φκσο πξνζεθηηθά ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη γηα ην place (regional) branding δελ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα ζηεξεφηππα ηνπ 

marketing. Τπάξρεη θξίζηκε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ marketing ηφπνπ θαη ηνπ marketing 

πξντφληνο. Σα πξντφληα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αληηιεπηή αμία 

θαη λα πξνζειθχζνπλ θαηαλαισηέο θαη πσιήζεηο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

νξηζκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα πάξνπλ κία αληηιεπηή αμία, αιιά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ, ν θαηαλαισηήο δελ ζα είλαη ηφζν αθειήο, 

αλαδεηά ηηο ππνδνκέο, ην θφζηνο, ηελ αζθάιεηα, ηελ εθπαίδεπζε. Έλαο ηφπνο είλαη έλαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο, κε ηδηαηηεξφηεηεο, θνπιηνχξα θαη παξαδφζεηο θαη θαηά θχξην ιφγν 

απαξηίδεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ. ε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζα εζηηάζεη ε 

εθπαίδεπζε, ψζηε πέξα απφ ηελ αγάπε θαη ην κεξάθη γηα ηνλ ηφπν ηνπο λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο θαη ζσζηφ ππφβαζξν γηα ηελ θαιχηεξε πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Όιεο νη θνηλσλίεο δηαηεξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηε βνήζεηα ελφο 

πνιηηηζκνχ, δειαδή, κε έλα πεξίπινθν ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ νη νπνίεο 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε γελεηηθή ζχζηαζε ελφο αηφκνπ, αιιά πξέπεη λα ην δηδαρηνχλ. 

Απηή ε θνηλσληθή θιεξνλνκηά πξέπεη λα κεηαδίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Ζ 

εθπαίδεπζε έρεη απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηζηηθήο κεηάδνζεο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πξέπεη λα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε κηα 

θνπιηνχξα. Παληνχ, ε εθπαίδεπζε έρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηακφξθσζεο ησλ θνηλσληθψλ 
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πξνζσπηθνηήησλ. Καζψο ν πνιηηηζκφο κεηαδίδεηαη επεξεάδνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα, 

ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ έληαμε ηεο θνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνηλσλία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο κεραληζκφο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αλζξσπφηεηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ (Halsey 

1973). 

 

2.5.1 Εθπαίδεπζε ελειίθωλ 

Οη ξαγδαίεο θαη βαζηέο αιιαγέο ζηνλ επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα πξνβάιινπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε θαη δηαξθή 

αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. 

Ζ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε ζθνπφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ γηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ε αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη απαζρφιεζεο, ψζεζαλ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Ο φξνο "εθπαίδεπζε γηα ελήιηθνπο" κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία φπνπ εκπιέθνληαη ελήιηθνη, ηφζν ζε γεληθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ. Ζ νξνινγία απηή ππνδειψλεη επίζεο φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

νινθιεξψλεηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δσήο θαη φηη ε εθπαίδεπζε γηα ελειίθνπο κπνξεί 

πξάγκαηη λα μεθηλάεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη, γηα θάπνηνπο 

αλζξψπνπο, λα ζπλερίδεηαη ζε πεδία κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.(Jarvis, 2003) 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3879/2010 (Αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο), θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 2, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα 

απνηειείηαη απφ1: 

                                                           
1
http://www.kek.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2010-09-30-07-54-

58&catid=38:2010-09-21-16-08-20&Itemid=29
1
 

http://www.kek.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2010-09-30-07-54-58&catid=38:2010-09-21-16-08-20&Itemid=29
http://www.kek.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2010-09-30-07-54-58&catid=38:2010-09-21-16-08-20&Itemid=29
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Σππηθή εθπαίδεπζε: Παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν θαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

Με ηππηθή εθπαίδεπζε: Παξέρεηαη ζε «νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ 

ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν»(Jarvis, 2003). Αθνξά ζε 

θξνληηζηήξηα, σδεία, ζρνιέο ρνξνχ. 

Άηππε κάζεζε: Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο 

νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζην 

πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή επαγγεικαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο απηνκφξθσζεο. 

Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ, παξά ηηο αιιαγέο πνπ βηψλνπλ ζε επίπεδν βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

αιιά θαη ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία καζαίλνπλ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ελήιηθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο θαη ηα παηδηά, είλαη φηη νη δπλαηφηεηέο ηνπο 

γηα κάζεζε εκπινπηίδνληαη απφ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο. Οη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία, έρνληαο πνιχ 

ηζρπξά εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θίλεηξα. Σα εμσηεξηθά θίλεηξά ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ηε 

ζέζε ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάγθε ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ. Σα εζσηεξηθά θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε 

ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ λα θαιχςνπλ «θελά» ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη λα 

«δηνξζψζνπλ» ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο δεκηνχξγεζε ε πξνεγνχκελε ζρέζε 

ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (1977) φπσο αλαθέξεηαη ζην Rogers (1999): «Ζ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ή πξφγξακκα ζθφπηκα 

ζρεδηαζκέλν απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 

αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. Ζ «ζθαίξα» 



32 
 

Γ.Π.Α. | 2016 Regional Branding: Η περίπτωςη του Δήμου Μονεμβαςίασ 

ηεο, επνκέλσο, θαιχπηεη κε επαγγεικαηηθέο, επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε 

ηππηθέο ζπνπδέο, θαζψο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπιινγηθφ ζθνπφ». 

Ζ UNESCO κε ηελ έλλνηα «επηκφξθσζε ελειίθσλ» ελλνεί νιφθιεξν ην θάζκα ησλ 

νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθα άηνκα, κε 

ζθνπφ λα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη λα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (Κφθθνο, 2005). Έηζη, ε «επηκφξθσζε» είλαη κηα κνξθή 

εθπαίδεπζεο κεηά ηελ αξρηθή, πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλζξσπφηεηα βηψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν κηα ξαγδαία 

επηζηεκνληθή πξφνδν θαη έληνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο. Μπξνζηά ζ‟ απηέο ηηο 

αιιαγέο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο. 

Αλαπφθεπθην είλαη λα αιιάδεη θαη ν ξφινο ηνπ, πνπ πιένλ γίλεηαη φιν θαη πην 

απαηηεηηθφο θαη πνιπδηάζηαηνο. Όκσο, θακηά βαζηθή ή αξρηθή εθπαίδεπζε (απηή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο) δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλή ψζηε λα θαιχςεη φιεο 

ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηέο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κφλν κε 

ηελ επηκφξθσζε. Έρνπλ ηεζεί νξηζκέλεο αξρέο πνπ νξηνζεηνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ην 

πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο, φπσο: 

α) Ζ επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ζηεξίδεηαη ζ‟ απηήλ 

θαη ζεσξείηαη φηη ηελ ζπκπιεξψλεη θαη ηελ εκπινπηίδεη, επεηδή ε βαζηθή εθπαίδεπζε δελ 

είλαη δπλαηφλ λα παξέρεη φιεο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί ζηελ 

κειινληηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία (Μαπξνγηψξγνο, 2003). 

β) Ζ επηκφξθσζε λνείηαη σο κηα ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πνπ είλαη 

ζεζκνζεηεκέλε ή κε αιιά πάληα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε. ηνρεχεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αξρέο, κπνξεί λα νξηζηεί φηη ε επηκφξθσζε «πεξηθιείεη 

εθείλεο ηηο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο, ζεζκνζεηεκέλεο ή κε, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

ζπκπιήξσζε θαη αλαλέσζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αηφκνπ, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο αθελφο λα βειηηψλεη ηηο ζρεηηθέο κε ην δηδαθηηθφ 

έξγν γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαη αθεηέξνπ λα εμειίζζεηαη ν εθπαηδεπφκελνο σο 

άηνκν. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο πνηφηεηαο» (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζπλδέεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο 

(Μαπξνγηψξγνο, 2003, Καξαιήο, 2005): 

Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη φιεο ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 

Ζ ηαρχηεηα παιαίσζεο ηεο γλψζεο, νη νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο αιιαγέο 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη θάλνπλ ην ξφιν ηνπ φιν θαη πην απαηηεηηθφ, 

επηβάιινληαο αλαπξνζαξκνγέο ηφζν ζηε χιε, φζν θαη ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επηκφξθσζε είλαη έλαο αλαγθαίνο ζεζκφο, 

θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε (επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή, αθαδεκατθή), 

θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο. 

Δκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ 

πρλά θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε ηα νπνία 

επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1999), είλαη θπζηθφ λα ζπκβαίλεη θαη νθείιεηαη ζηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Κάζε άλζξσπνο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαπηχρζεθε, παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή καζεζηαθή αληθαλφηεηα, δειαδή δελ κπνξεί λα 

κάζεη νξηζκέλα πξάγκαηα, έρεη θάπνηνπο θξαγκνχο, θάπνηα καζεζηαθά εκπφδηα. 

Σα εκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ Rogers (1999) ζε ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: 
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α) Δκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο: θαθή 

νξγάλσζε, καζεζηαθά πεξηερφκελα ρακειήο κνξθσηηθήο αμίαο, αλαπνηειεζκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θ.ά. 

β) Δκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξάγνληεο φπσο: ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο, 

αληίμννη θπζηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, αθαηάιιειν καζεζηαθφ θιίκα, θαθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.ά.( Αζαλαζίνπ, 2006). 

γ) Δζσηεξηθά εκπφδηα, φπσο εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελεο γλψζεηο, 

εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζηηο νπνίεο πξνζθνιιψληαη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη 

θαη εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θαη απφ κφληκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ην ρακειφ επίπεδν απηνεθηίκεζεο θαη 

ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο (Κφθθνο, 1999). Ζ δξάζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ νδεγεί ηνπο 

ελειίθνπο ζε άξλεζε γηα κάζεζε θαη πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηαηεξήζνπλ αιψβεηε ηελ 

απηφ εηθφλα ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο παξαίηεζεο ή άκπλαο ηνπ εγψ 

(Rogers, 1999, Αγγέιε, 2004). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ εκπφδηα, νη ελήιηθεο απνηειψληαο δηαθξηηέο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ απηψλ 

θαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο 

δηδάζθνληεο ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. 

2.5.2 Εθπαίδεπζε αλειίθωλ 

ην δηάζεκν δνθίκηφ ηνπ «Ζ ζρνιηθή ηάμε σο θνηλσληθφ ζχζηεκα», ν Parsons (1959) 

αλέθεξε αλαιπηηθά δχν ιεηηνπξγίεο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

δειαδή ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επηινγή. Με ηελ θνηλσληθνπνίεζε ν Parsons 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξλνχλ δεμηφηεηεο ζε θάζε λέα γεληά, επηηξέπνληάο 

ηνπο έηζη λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ζε έλα επάγγεικα θαη σο πνιίηεο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο επηινγήο νδεγεί ζε κηα θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο 

ζέζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ δνκή ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο είλαη ηδαληθά θαηάιιειε γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ. Σν ζρνιείν 

ζεσξείηαη σο έλα νηθνπκεληθφ θνηλσληθφ ζχζηεκα φπνπ αληηκεησπίδνληαη νη καζεηέο σο 

ίζνη. 
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Τν ζρνιείν 

Οη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο «αλζξψπηλεο επεμεξγαζίαο» κέζσ ησλ ζρνιείσλ 

βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ, ην 

ζρνιείν απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πνιηηηζηηθφ πιαίζην γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη αμηψλ. Πάλσ απφ φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ιχλνπλ 

πνιηηηζηηθά πξνβιήκαηα εμέιημεο, δειαδή, πξνβιήκαηα εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο κηαο θνηλσλίαο (Parsons, 1959). 

Σν πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο (εθ)κάζεζεο είλαη δνκεκέλα θαη δηαηεηαγκέλα ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Δθθξάδνπλ ηε δχλακε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο. Οη θνηλσληθά 

επηζπκεηέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα κε λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο, παξέρνληαο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξνζσπηθέο πεγέο, θαη κε 

ηε ζπζηεκαηηθή αλαπηπμηαθή ηερλνγλσζία κέζσ θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (Dreeben R., 1968). 

Σα ζρνιεία ραξαθηεξίδνληαη σο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. Κάζε δηαδηθαζία έρεη 

νλνκαζηεί θνηλσληθνπνίεζε, αλ ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί ςπρνινγηθέο δνκέο θαη 

αλαπαξάγεη πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. Σα ζρνιηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθνπνηνχλ 

ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αμηψλ, 

ρσξίο ηα νπνία ην άηνκν δε ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ θνηλσλία. Σα ζρνιηθά 

ζπζηήκαηα είλαη έηζη ζπγαηξηθέο ξπζκίζεηο, πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο φηαλ ε απιή 

ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ζηελ θνηλσληθή δσή δελ επαξθνχζαλ πιένλ 

γηα λα δηδάμνπλ φιν απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο (Halsey 1973). 

Τν θξπθό αλαιπηηθό πξόγξακκα 

Σν θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη γεληθά ζηε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζην ζρνιείν, σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο 

γνλείο, ηνπο καζεηέο, θαη άιινπο παξάγνληεο. Απηφ πνπ έκαζαλ ζηελ ηάμε είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζπλάξηεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζρνιείν θαη ηε δπλακηθή ηάμε, 

θαζψο, νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ε θπιή, ε εζληθφηεηα, ε 
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γιψζζα, ην θχιν φισλ ησλ ζρνιηθψλ ζπκκεηερφλησλ. ε ζχγθξηζε κε ην επίζεκν 

ζρνιηθφ πξφγξακκα, ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη γξακκέλν, δελ έρνπλ 

ζαθείο ζηφρνπο, θαη πνηθίιιεη ζεκαληηθά απφ έλα ζρνιείν ξχζκηζε ζηελ άιιε. Σν θξπθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα πρλά αλαθέξεηαη σο ε «ζπγθεθαιπκκέλν» ή «άηππν». Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη κηα πην ηζρπξή επηξξνή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Δθηηκάηαη φηη έσο θαη ην 90% ηνπ ηη έρεη κάζεη ν καζεηήο είλαη ιφγσ απηήο ηεο επηξξνήο 

(Massialas 1996). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε επίζεκε δηδαθηέα χιε είλαη αζπκβίβαζηε κε ην θξπθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα παξάδεηγκα, ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ 

πξνσζεί ξεηά αμίεο φπσο ε αθαδεκατθή κάζεζε, ε δηθαηνζχλε, θαη ε θαιή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πνιίηε, ε ηειεπηαία εθθξάδεηαη σο δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην άηνκν. ην θξπκκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, δηδάζθεη ηνπο καζεηέο πψο λα ρεηξηζηνχλ ην ζχζηεκα, δειαδή, πψο λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο θαλφλεο ρσξίο λα ακθηζβεηνχλ ηε λνκηκφηεηα ησλ αξρψλ 

(Jackson 1983). Ο Jackson (1983), φληαο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ 

κειέηεζαλ ην θξπθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ βάζνο αλαθάιπςε φηη νη ζρέζεηο 

δαζθάινπ-καζεηή ζηελ ηάμε είλαη ηεξαξρηθή. Οη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα είλαη 

ππνκνλεηηθνί θαη πψο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζεζκηθέο απαηηήζεηο. Πνιιέο κειέηεο 

επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα ζρνιεία έκκεζα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο λα είλαη 

ππάθνπνη, παζεηηθνί, θαη ππνρσξεηηθνί. 

Ο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

Καζψο νη αλάγθεο θαη νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, , ηεο 

πξσηνβάζκηαο, ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο, νη ζπκβνπιέο θαη ε θαζνδήγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

πνηθίινπλ αλαιφγσο (Yüksel Şahin, 2012). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε εθεβεία, είλαη έλα 

ηαξαρψδεο ζηάδην ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη πσο νη έθεβνη πνπ 

εηζάγνληαη ζην γπκλάζην, αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο πνπ έξρνληαη κε 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο πηέζεηο ελψ πιεζηάδνπλ ζηελ ελειηθίσζε (DaGiau, 1997). Σα 

γπκλαζηαθά ρξφληα είλαη γεκάηα απφ ηελ αλάπηπμε, ηελ ππφζρεζε, ηνλ ελζνπζηαζκφ, 
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ηελ απνγνήηεπζε, ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ ειπίδα. Δίλαη ε επνρή πνπ νη καζεηέο 

αξρίδνπλ λα αλαθαιχπηνπλ ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ γηα απηνχο (ASCA, 2013). 

Δπηπιένλ, ε αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη ε αξκνλία ησλ θνηηεηψλ ζα πξέπεη λα επηβιέπνληαη ζρεηηθά κε ηελ ειηθία 

ηνπο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο εξγαζίεο (Ersever, 1992). 

ε κειέηε γηα ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξερφκελσλ 

πξνγξακκάησλ ζπκβνπιψλ θαη ηελ θαζνδήγεζε, δηαπηζηψλεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο είλαη ιεηηνπξγηθέο (62,5%), ην πξφγξακκα είλαη 

ζπκβαηφ κε ηα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ (37,5%), επαξθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή, 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηνκείο θαζνδήγεζεο (25%) , ην 

πξφγξακκα είλαη επέιηθην (12,5%). 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνδήγεζε βαζίδεηαη ζηελ καζεηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζηνρεχεη λα θάλεη ηνπο καζεηέο ελεξγνχο θαη ζε άηνκα πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα (MEB, 2011). Δπίζεο, ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ αληαλαθιά κηα ηζρπξή αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε, 

ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη εθηθηά θαη κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα ζηνλ πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

θαξηέξαο ηνπο (Gysbers & Henderson, 2000). Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαζνδήγεζεο ζα 

πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θαζνδήγεζεο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο είλαη θνηλά κε άιιεο κειέηεο ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα, ε Berber (2010) δηεμήγαγε ηε κειέηε ηεο γηα ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη δήισζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη θαηαλνεηέο θαη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. 

Οκνίσο, ζε άιιεο κειέηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο αμηνινγνχληαη γηα λα είλαη ιεηηνπξγηέο, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο (Nazli, 2008).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, νη καζεηέο 

πξέπεη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ζαο (ηθαλφηεηεο), ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα πξννδεχνπλ 
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εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά (Gysbers, 1990). Χο εθ ηνχηνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ πξνζσπηθφ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εληζρχζεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο ζπκβνπιψλ, παξέρνληαο δηαδνρηθά, εμειηθηηθά πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο γηα: 

1. λα απνθηήζνπλ κηα θαηαλφεζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ γλψζεσλ ηνπο, θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

2. λα γίλνπλ γλψζηεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη  

3. λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε κάζεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά θαη ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα (Harewood-Jones & Foster, 1998).  

Ο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο λα ηνπο βνεζήζεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη 

γηα ηα επαγγέικαηα ζηνλ κεηαβαιιφκελν θφζκν θαη λα επηιέμεηε έλα επάγγεικα 

ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

ζην επάγγεικά ηνπο (Yeşilyaprak, 2013; Bakırcıoğlu, 2005; Tan, 2013). Σα ζρνιεία 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ην επάγγεικά ηνπο 

λσξίηεξα θαη νη καζεηέο λα παίξλνπλ πξνζαλαηνιηζκέλε εθπαίδεπζε. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηξαηεγηθέο θαηάιιειεο γηα ηνλ ν επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαζνδήγεζεο πινπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαζνδήγεζεο ζηελ ηάμε ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο (MEB, 2001), νη 

ζχκβνπινη ζέινπλ έλα κεραληζκφ ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ κειεηψλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα απηφ (NAZLI 

2003,Terzi, Tekinalp & Leuwerke, 2011) νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη δήισζαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξακεινχλ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνδήγεζε ζηελ ηάμε θαη 

δελ ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε θξνληίδα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζνδήγεζεο θαη δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα εθηειέζεη ηηο 

πξαθηηθέο νδεγίεο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί θαζνδήγεζεο ζηελ ηάμε ζα πξέπεη λα 
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παξίζηαληαη ζηηο εθπαηδεχζεηο ηεο ππεξεζίαο γηα λα απνθηήζνπλ θάπνηεο δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζεο. ε απηή ηε κειέηε, 

πξνηείλεηαη φηη σο θνξείο πινπνίεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαζνδήγεζε ζηελ ηάμε ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα (25%), ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθαξκνγή (37,5%), πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα εηδηθφ 

πξφγξακκα (37,5%), ν ηνκέαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί πεξηζζφηεξν ζην πξφγξακκα (12,5%). 

Ο αξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο. Έλαο ζεκαληηθφο 

ιφγνο πίζσ απφ ηελ αλεπαξθέο επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη είλαη ν 

αλεπαξθήο αξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ ςπρνινγηθψλ ζπκβνχισλ. 

Οη ζρνιηθνί ζπκβνχινπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα δψζνπλ 

πεξηζζφηεξν ρψξν γηα πξνζσπηθή, εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε. Έηζη 

νη καζεηέο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, κπνξεί λα ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλνίμεη ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, κέζσ απηήο ηεο κειέηεο, ηα πνξίζκαηα γηα ην πξφγξακκα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ 

εξγάδνληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζηφρσλ απηήο ηεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε δεπηεξνγελή θαη 

πξσηνγελή δεδνκέλα. 

3.1 ηόρνη 

Ζ βηνκεραλία ηαμηδηψλ θαη ηνπξηζκνχ είλαη ε κεγαιχηεξε θαη πην πνηθηιφκνξθε ζηνλ 

θφζκν. Πνιιέο ρψξεο, πνπ δελ έρνπλ άιινπ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζηεξίδνληαη 

ζηε δπλακηθή ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ, σο θχξηα πεγή εζφδσλ, απαζρφιεζεο, 

αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ ππνδνκψλ (WTO, 1997). Toηνπξηζηηθφ πξντφλ 

είλαη έλα ζχλζεην θαη επαίζζεην πξντφλ, ηνπ νπνίνπ ε δήηεζε επεξεάδεηαη απφ 

απξφβιεπηνπο παξάγνληεο(θνηλσλία, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο). 

Ο ηνπξηζκφο είλαη βαζηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ). Τπάξρεη πξάγκαηη ζεακαηηθή 

αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πξνο ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο ηνπξηζκφο 

έρεη ηηο βάζεηο θαη ηε δπλακηθή λα επηηειεί φιν θαη πην θνκβηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία. 

Απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Γεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία ζε πνιινχο άιινπο 

ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Απνηειεί κηα 

ζίγνπξε θαη ζηαζεξή «δεμακελή» ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηέινο, πξνβάιιεη άκεζα θαη 

ζηνρεπκέλα ηε ρψξα καο ζην εμσηεξηθφ, δεκηνπξγψληαο ρσξίο θακία δηαθήκηζε έλα 

ζεκαληηθφ απφζεκα ζεηηθήο θήκεο, αμηνπηζηίαο, αζθάιεηαο πξννξηζκνχ. 

Δίλαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, πσο γηα κηα πεξηνρή ζαλ απηή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, πνπ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλφξσλ ηνπ βξέρεηαη απφ ζάιαζζα – ζηα αλαηνιηθά απφ ην 

Μπξηψν Πέιαγνο θαη ζηα δπηηθά απφ ην Λαθσληθφ θφιπν – κε πνιιέο παξαιίεο, κεγάιε 

αξραηνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηδηαίηεξε νκνξθηά ηνπίνπ θαη εδεζκαηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί κείδνλνο ζεκαζίαο θεθάιαην.  

Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο είλαη έλαο αγξνηνπξηζηηθφο δήκνο. Ο ηνπξηζκφο θαη ν αγξνηηθφο 

ηνκέαο είλαη νη δχν ζεκαληηθνί ππιψλεο αλάπηπμεο ηνπ. Απφ ηνπξηζηηθήο άπνςεο είλαη 

έλαο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο ηδηαίηεξα πνιχκνξθνο, κηα πεξηνρή απνηεινχκελε απφ 
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επηκέξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, νη νπνίνη, πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηαμηδησηηθέο 

εκπεηξίεο. Κχξηα πεγή εζφδσλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηε ζεξηλή 

πεξίνδν, είλαη ν ηνπξηζκφο, θαζψο ηελ πεξηνρή επηζθέπηνληαη πιήζνο θφζκνπ γηα 

αλαςπρή, ραιάξσζε, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηή ηεο πεδνπνξίαο ή ηεο 

αλαξξίρεζεο. 

Με βάζε ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε πνπ αλαπηχρζεθε ζην Κεθάιαην 2 θαη θαηαλνψληαο 

ηε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: 

α. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο 

β. Ζ αλάπηπμε ηνπ brand ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

γ. Ζ αλάπηπμε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

δ. Γεληθφηεξεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ brand, πνπ αθνξνχλ ζηε: 

 - ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα 

 - αλάδεημε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

 - δηακφξθσζε αληίιεςεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο 

 

3.2 Εξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε εμεηάδνληαο 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία θαη πξσηνγελή ζηνηρεία. Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία αληιήζεθαλ 

απφ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο, ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Λαθσλίαο, ηνλ αεξνιηκέλα 

Καιακάηαο, ιανγξαθηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηα πξσηνγελή ζηνηρεία 

αληιήζεθαλ απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα 7 βαζηθψλ πιεξνθνξηνδνηψλ. 

πγθεθξηκέλα ε άληιεζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε πνηνηηθήο έξεπλαο. Ζ 

πνηνηηθή έξεπλα ζεκειηψλεηαη ζε κηα θηινζνθηθή ζέζε ε νπνία είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

«εξκελεπηηθή» κε ηελ έλλνηα φηη ηελ απαζρνιεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαη, 

γίλεηαη θαηαλνεηφο, βηψλεηαη θαη παξάγεηαη ν θφζκνο. Βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο 

παξαγσγήο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή ζθαηξηθήο αληίιεςεο επί ηε 
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βάζεη πινχζησλ θαη ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην θπζηθφ 

θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην. 

Απηνηειψο ή ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο πνζνηηθέο ηερληθέο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ. Παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πινχζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα, ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ ελδεδεηγκέλε 

κεζνδνινγία γηα λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην "Γηαηί;" θαη ην 

"Πψο;" ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα θαηά βάζε δηεξεπλεηηθή 

(exploratory) κέζνδν. ηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάδπζε λέσλ ηππνπνηήζεσλ θαη 

ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξά ζηελ επαιήζεπζε ππνζέζεσλ ή ζηε γελίθεπζε ζε έλα 

κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

εμππεξεηεί απηή ηελ ζηφρεπζε είλαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγηθή επηινγή γηα λα δηεξεπλεζνχλ 

ζε βάζνο νη αλαπαξαζηάζεηο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα, θαζψο θαη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκβνιηθά/ θαληαζηαθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αηφκσλ. ηφρνο ηεο πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο δελ απνηειεί απιά ε πεξηγξαθή κηαο 

ζηάζεο ή κηαο ζπκπεξηθνξάο αιιά ε νιηζηηθή θαηαλφεζε. Ζ πνηνηηθή έξεπλα δηεξεπλά 

ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ θαη ηα ππνθεηκεληθά λνήκαηα πνπ ηε ζπγθξνηνχλ, εζηηάδνληαο 

πάληα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ (αμηαθφ θαη ηδενινγηθφ) πιαίζην (context) 

ζην νπνίν εγγξάθεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ην κηθξφ δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε ιφγνπ ή/θαη θεηκέλσλ. 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ζρεδηάζηεθαλ νη 

εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζηνλ άμνλα ησλ 10 αλνηρηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεσλ, ψζηε ν εξσηψκελνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη ηε δηθή ηνπ 

απάληεζε ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο. Σν πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ αθνξά 
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ζηνλ ηνπξηζκφ, ηελ αλάπηπμε ηνπ brand, ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο θαζψο θαη γηα άιιεο πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ brand.  

Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ είλαη νη εμήο: 

1. Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο; 

2. Δίλαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ηνπ ηφπνπ ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ηνπξηζκφ; Αλ λαη ηη 

ελέξγεηεο γίλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε θαη εμέιημή ηνπ; Αλ φρη, ηη πξνηείλεηε; Θα ν 

αγξνηηθφο θιάδνο λα απνηειέζεη θνκκάηη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο; 

3. Πηζηεχεηε νηη ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο έρεη ηαπηφηεηα; Γηα πνηα ζηνηρεία ηνπ μερσξίδεη; 

4. Γλσξίδεηε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ λα είλαη ζρεηηθέο κε ην marketing ηνπ ηφπνπ θαη ηελ 

αλάδεημή ηνπ; 

5. Οη άλζξσπνη εδψ έρνπλ γλψκε θαη άπνςε γηα ηνλ ηφπν ηνπο; Θεηηθή; Αξλεηηθή; 

Οπδέηεξε; 

6. Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο; Θα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνβνιή ηνπ ηφπνπ; 

7. Ση είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε ζαο λα αλαδεηρζεί ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο; 

8. Τπάξρεη ε αξσγή ηνπ δεκφζηνπ θνξέα πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία ηνπ ηνπξηζκνχ; 

9. Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα «ρηηζηεί» ππφβαζξν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο; 

10.  Δίλαη εχθνιν λα επηδξάζεη θαλείο ζηελ αληίιεςε ησλ ελειίθσλ θαη εηδηθά ησλ 

ληφπησλ; Βιέπεηε άιιε ιχζε; 
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Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη κηθξφ, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

λσξίηεξα, θαη απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ θαηάγνληαη, δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

Γήκν Μνλεκβαζίαο: 

 Πξντζηακέλε Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μνιάσλ& Πξφεδξνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο 

 Δθπαηδεπηηθφο, Γ/ληξηα Δμαζέζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Παπαδηαλίθσλ 

 Graphic Designer, Αζήλα & Παπαδηάληθα Μνλεκβαζίαο 

 Αγξφηεο & πληδηνθηήηεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο «alas», Διαία Μνλεκβαζίαο 

 Ηδηνθηήηξηα Οηθνγελεηαθήο Δπηρείξεζεο Δλνηθηαδφκελσλ Γσκαηίσλ, Πιχηξα 

Μνλεκβαζίαο 

 χκβνπινο Γεσπφλνο, Νεάπνιε Μνλεκβαζίαο 

 Παξαγσγφο Διαηψλ & Διαηνιάδνπ & Γεληθφο Γ/ληεο «Malva» : Παξαγσγή & 

Σππνπνίεζε Διηάο & Διαηνιάδνπ – Δμαγσγέο, Άγηνο Γεκήηξηνο Μνλεκβαζίαο. 

Σν πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, πξνήιζε κεηά απφ 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηε ζεσηεηηθή επηζθφπεζε πνπ θαιχπηεη ηελ 

παξνχζα εξγαζία. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ δηαδξακάηεζαλ νη 

αλάγθεο ην ηφπνπ πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ θαιχθζεθαλ ζεσξεηηθά. ε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηέζεθαλ νη ίδηεο εξσηήζεηο, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

εμαγρζνχλ λα είλαη πάλσ ζε θνηλή βάζε.  

Οη ζπλεληεχμεηο έγηλα ζηα πιαίζηα ειέπζεξσλ ζπδεηήζεσλ, ψζηε νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο απφςεηο θαη λα κε κέλνπλ πίζσ απφ 

ζηεξεφηππεο απαληήζεηο. Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν δελ επηιέρζεθε σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Οη αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο παξέρνπλ απεξηφξηζην ρψξν γηα λα αλαπηχμεη θαλείο κία άπνςε, αθήλνπλ 

ζηνλ εξσηψκελν πιήξε ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, νξγαλψλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ φπσο εθείλνο ηελ ελλνεί. 

Ζ επηινγή ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηεξίρζεθε ζε πνιιέο παξακέηξνπο. Ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, αιιά 
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ηαπηφρξνλα λα έρνπλ άπνςε θαη γηα άιινπο ηνκείο. ην δείγκα ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

απνηεινχλ ηε «θσλή» ηνπ δεκφζηνπ θνξέα, αιιά θαη ηνπ επαγγεικαηία θαη ηνπ απινχ 

πνιίηε. Δπίζεο, ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη απφ δηαθνξεηηθά κνξθσηηθά επίπεδα, πνπ φινη φκσο είλαη θαηαμησκέλνη 

ηνλ ηνκέα ηνπο. 

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη δήηεζαλ λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπο. Ζ θάζε ζπλέληεπμε είρε 

κέζε δηάξθεηα κηαο ψξαο. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη πάληα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ αλάιπζε 

ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ. 

Μέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ ESOMAR 

(European Society for Opinion and Market Research), θαηνξζψζεθε ν ζπγθεξαζκφο 

ησλ απφςεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θαη θξάζεηο θιεηδηά, 

φπσο: ηνπξηζκφο, αγξνηηθφο θιάδνο, πξνψζεζε, πξνβνιή, marketing, ηαπηφηεηα, 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, δεκφζηνο θνξέαο, ηδησηηθφο θνξέαο, δηακφξθσζε αληίιεςεο, 

εθπαίδεπζε θ.α. Ζ επηινγή ησλ φξσλ απηψλ έγηλε βάζεη ηεο ζεσξεηηθήο επηζθφπεζεο 

αθελφο, αιιά θαη ηεο ζπρλφηεηαο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

Γειαδή νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ήηαλ απηνί πνπ έδσζαλ βαξχηεηα θαη έκθαζε ζηνπο 

φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δνκεζνχλ απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο πάλσ 

ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο. 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΤΕΙ 

4.1 Δεπηεξνγελή ζηνηρεία 

4.1.1 Πεξηνρή 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ” 

(ΦΔΚ Α΄ 87/7.6.2010), κε ηε ζπλέλσζε ησλ πξψελ Γήκσλ Εάξαθα, Μνιάσλ, Αζσπνχ, 

Μνλεκβαζηάο θαη Βνηψλ ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο ην 2011.Έδξα ηνπ Γήκνπ νξίζηεθε ε 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μνιάσλ. 

Με ζπλνιηθή επηθάλεηα 949,29,4 ρηι. ζηξ. (908,2 ρικ.^2), ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο 

βξίζθεηαη ζην ΝΑ άθξν ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο, έρεη έδξα ηνπο Μνιάνπο πνπ απέρνπλ 70 

ρικ. απφ ηε πάξηε, πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο θαη 300 ρικ. απφ ηελ Αζήλα. 

πλνξεχεη βφξεηα κε ην Γήκν Δπξψηα θαη ην Γήκν Νφηηαο Κπλνπξίαο, αλαηνιηθά θαη 

λφηηα βξέρεηαη απφ ην Μπξηψν Πέιαγνο, λνηηνδπηηθά ζπλνξεχεη κε ην Γήκν 

Διαθνλήζνπ θαη δπηηθά βξέρεηαη απφ ην Λαθσληθφ Κφιπν. Έρεη ραξαθηεξηζηεί ζην 

κεγαιχηεξν ηνπ πνζνζηφ σο νξεηλφο (52,63% πεξίπνπ) δήκνο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ηελ Οδεγία 75/268, ελψ ζηελ 

πεξηνρή απηή εθηείλεηαη εθηεηακέλν παξάιην κέησπν. 

Γηνηθεηηθά δηαθξίλεηαη ζε πέληε (5) Γεκνηηθέο ελφηεηεο: Γεκνηηθή Δλφηεηα Εάξαθα, 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Μνιάσλ, Γεκνηηθή Δλφηεηα Αζσπνχ, Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Μνλεκβαζίαο, Γεκνηηθή Δλφηεηα Βνηψλ. 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο είλαη απφ ηνπξηζηηθήο άπνςεο έλαο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο 

ηδηαίηεξα πνιχκνξθνο, κηα πεξηνρή απνηεινχκελε απφ επηκέξνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, νη νπνίνη: 

• πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο 

• απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηαμηδησηψλ 

• δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 
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Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο νπζηαζηηθά πξεζβεχεη φρη έλα εληαίν ηνπξηζηηθφ πξντφλ αιιά έλα 

ραξηνθπιάθην επηκέξνπο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Κάζε επηκέξνπο πξντφλ αληηζηνηρεί ζε 

κηα δηαθξηηή ηαμηδησηηθή εκπεηξία ή κνξθή ηνπξηζκνχ, ε νπνία πξνζειθχεη ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία ηνπξηζηψλ θαη απνηειεί μερσξηζηή αγνξά. Χζηφζν, ν δήκνο έρεη θάζε ιφγν 

λα επηδηψμεη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πιεπξψλ, θάλνληαο ηηο ελδεδεηγκέλεο γηα θάζε 

πεξίπησζε θηλήζεηο. 

Ζ δηακφξθσζε ελφο ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηε Μνλεκβαζηά 

πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ άκεζα σθεινχκελσλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Βάζεη απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ ε δεκηνπξγία θαη πξνβνιή ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

αληίζηνηρεο αγνξέο θαη κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

• Θαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο 

• Γξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε θαη επηζθέςεηο ζηα ζπήιαηα θαη ην 

Απνιηζσκέλν Γάζνο) 

• Γξαζηεξηφηεηεο γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο(επηζθέςεηο ζε παξαγσγνχο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη νηλνπνηεία, αλαδήηεζε ηνπηθψλ πηάησλ ζηα εζηηαηφξηα ηεο 

πεξηνρήο) 

Καηαιύκαηα 

Ο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζα βξεη πνιιέο επηινγέο κεηαμχ ησλ 

θαηαιπκάησλ ηεο πεξηνρήο. ε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ – απφ ην Κππαξίζζη ζην 

βνξξά κέρξη ηε Νεάπνιε ζην λφην – ιεηηνπξγνχλ επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

θαη κεγεζψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Πνιηηηζκόο 

Οη επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζα αλαθαιχςνπλ έλαλ ηφπν πνπ γέλλεζε θαη 

ζπλερίδεη λα γελλά έλαλ ζπνπδαίν πνιηηηζκφ. Ζ Καζηξνπνιηηεία ηεο 

Μνλεκβαζηάο απνηειεί κηα κνλαδηθή ζην είδνο ηεο θηβσηφ γλψζεσλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

http://www.monemvasia.gr/el/hospitality-a-shopping/recipes/almonds-sweets?id=146
http://www.monemvasia.gr/el/hospitality-a-shopping/recipes/almonds-sweets?id=146
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ηεο κεζαησληθήο Πεινπνλλήζνπ, ράξε ζηα θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα ηνπ Πάλσ θαη Κάησ 

Κάζηξνπ αιιά θαη ηα επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζηελ Αξραηνινγηθή πιινγή ηεο 

Μνλεκβαζηάο. Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ πνιηηηζκφ θαη ηε ιατθή 

παξάδνζε ηεο πεξηνρήο δίλνπλ επίζεο ηα ιανγξαθηθά κνπζεία ησλ Βειηψλ θαη 

ηεο Ρεηρηάο. 

Έλα ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην απνηειεί ε ρξηζηηαληθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο. 

Γηάζπαξηα ζε φιε ηε ρεξζφλεζν βξίζθνληαη δεθάδεο. 

Δθηφο απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο, νη επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίδνπλ ηε δσληαλή πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία κέζα 

απφ εθδειψζεηο θάζε κνξθήο, φπσο ι.ρ. ζπλαπιίεο, παξαζηάζεηο θαη εθζέζεηο 

εηθαζηηθψλ θαη ηα παλεγχξηα. Σν κεγαιχηεξν θεζηηβάι πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Γήκν 

είλαη ηα Ρίηζεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε ζεξηλή γηνξηή αθηεξσκέλε ζην Γηάλλε Ρίηζν, 

δηαζεκφηεξν ηέθλν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη πνηεηή πνπ γλψξηζε ηελ παγθφζκηα 

αλαγλψξηζε κέζα απφ ην έξγν ηνπ. 

Σα θπξηφηεξα αμηνζέαηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο είλαη: 

 ε θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβάζηαο: ν κεζαησληθφο νηθηζκφο δηαηεξεκέλνο κε άςνγν 

ηξφπν 

 ηα ζπήιαηα ηεο Καζηαληάο 

 ην απνιηζσκέλν δάζνο ζηελ Αγία Μαξίλα Βνηψλ 

 νη βπζηζκέλεο πνιηηείεο ζην Παπινπέηξη θαη ηελ Πιχηξα 

 ν ιφθνο ηνπ Παιαηνθάζηξνπ ζηα Παπαδηάληθα 

 ην αθξσηήξην ηνπ Μαιέα 

 ην θαξάγγη ηνπ Λάξλαθα ζηνπο Μνιάνπο 

 ην θηφξδ ηνπ Γέξαθα 

 ε κνλή Δπαγγειίζηξηαο 

 Ο λεξφκπινο ησλ Σαιάλησλ 

Οη παξαιίεο κε ηα θξπζηάιιηλα λεξά θαη ηηο γαιάδηεο ζεκαίεο: 

http://www.monemvasia.gr/el/cultural-activities/historic-sites/walls-of-ancient-kyphanta?id=112
http://www.monemvasia.gr/el/cultural-activities/historic-sites/walls-of-ancient-kyphanta?id=112
http://www.monemvasia.gr/el/cultural-activities/yannis-ritsos/biography?id=185
http://www.monemvasia.gr/el/cultural-activities/churches-and-monasteries/churches-of-castle/aghios-nikolaos?id=183
http://www.monemvasia.gr/el/component/content/?id=205&Itemid=69
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 Διαία 

 Σεγάληα 

 Πιχηα 

 Αξράγγεινο 

 Υαξαρηά 

 Νεξαηδψλαο 

 Μάγγαλν 

 Ακπειάθηα 

 Πνξί 

 

Σα παξαγφκελα πξντφληα: 

 ειαηφιαδν & ειηέο 

 θξαζί 

 κέιη 

 ζαΐηηα 

 γθόγθιεο (ή γθνόγθηεο ή γθόγθηδεο),  

 ζαιάηεο πνπ βαζίδνληαη ζηα λνζηηκόηαηα ιαραληθά θαη ην εμαηξεηηθό ειαηόιαδν ηεο 

πεξηνρήο 

 θξέαηα πνπ πξνκεζεύνπλ νη βνζθνί  

 νιόθξεζθα ζαιαζζηλά πνπ αιηεύηεθαλ ζην Μπξηών Πέιαγνο ή ην Λαθωληθό Κόιπν. 

 Ακπγδαιωηά 

 ακνπζάδεο 

 Δίπιεο 

 Ραθηόιηα 

 Φινγέξεο 

 Μειηηίληα 
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4.1.2 Δήκνο Μνλεκβαζίαο 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο, ν δήκνο κε ηε κεγαιχηεξε αθηνγξακκή ζηε ρψξα, δέρεηαη θάζε 

ρξφλν επηζθέπηεο ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Όπσο αλαθέξεη ε 

αληηδήκαξρνο ηνπξηζκνχ, θχξηεο πεγέο, πέξαλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη νη 

Δπξσπαίνη (Γεξκαλνί, Γάιινη, Ηηαινί θαη πξνζθάησο Γαλνί), νη Καλαδνί, νη Ακεξηθαλνί 

θαη νη Ρψζνη. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο ηνχο είλαη ην θιίκα, ε ειηνθάλεηα, νη ζάιαζζεο θαη νη 

παξαιίεο, ε νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ, ν πνιηηηζκφο θαη ε γεπζηηθή θνπιηνχξα. 

Ο ηνπξηζκφο πνπ επηιέγεη ην Γήκν Μνλεκβαζίαο δελ έρεη νκνηνκνξθία. Απνηειείηαη απφ 

αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθφ ηνπξηζηηθφ ππφβαζξν θαη ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηάμεηο κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαηαβνιέο θαη θαηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο πάλσ απφ ην 50% ησλ επηζθεπηψλ 

αλήθεη ζην middleclass, φπνπ θαηαιχνπλ γηα κηα πεξίπνπ εβδνκάδα δηαθνπψλ θαη 

μνδεχνληαο γηα ηε δηακνλή ηνπο €35-45/βξαδηά. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% ησλ 

επηζθεπηψλ αλήθεη ζην middle-upper class, επηιέγνπλ θαηά θχξην ιφγν ηα θαηαιχκαηα 

ηνπ θάζηξνπ γηα 1-2 δηαλπθηεξεχζεηο μνδεχνληαο €130-150/βξαδηά γηα ηε δηακνλή ηνπο 

θαη ηέινο ππάξρεη θαη έλα 10%-15% πεξίπνπ ησλ επηζθεπηψλ πνπ αλήθεη ζην upper 

class, δηακέλνπλ κφλν γηα 2-3 βξάδηα ζε ηδησηηθά ζθάθε ή ζε πνιπηειή boutique hotels. 

 

4.1.3 Έλωζε Ξελνδόρωλ Λαθωλίαο 

Ζ Έλσζε Ξελνδφρσλ Λαθσλίαο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά θαη 

θιαδηθή κειέηε γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο θαη ησλ δήκσλ ηνπ λνκνχ, 

ζπλεπψο θαη ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Αληιψληαο, ινηπφλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

Έλσζεο Ξελνδφρσλ Λαθσλίαο δηαπηζηψλεηαη φηη: 

Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο, σο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο είλαη: 

 Ο κεγάινο κλεκεηαθφο πινχηνο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο 
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 Σφπνη δεκνθηιείο θαη κνλαδηθνί (Μνλεκβάζηα, ζπήιαηα Καζηαληάο, αθξσηήξην 

Μαιέα) 

 Δμαηξεηηθέο παξαιίεο 

 Πνηθηινκνξθία ηνπίνπ 

 Τςειφ πνζνζηφ (57%) επαλαιακβαλφκελσλ επηζθεπηψλ 

 Τςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο επηζθεπηψλ 

Δπηπιένλ, απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Λαθσλίαο γηα ην 2014 ζε 

θαηαγξαθή ηνπ 82% ησλ θαηαιπκάησλ, παξαηεξείηαη: 

 Αθίμεηο ζηα θαηαιχκαηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

40.628 29.533 11.095 

 

 Γηαλπθηεξεχζεηο ζηα θαηαιχκαηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

87.604 64.012 23.952 

 

 Πιεξφηεηα θιηλψλ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο: 19.6% 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, πσο ν κέζνο φξνο παξακνλήο ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο είλαη 2,2 

εκέξεο, γηα ην 2014. 
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Γηα ην έηνο 2015, κηα πνιχ δχζθνιε ρξνληά ιφγσ ησλ capital controls, κε θαηαγξαθή 

ηνπ 81,4%  

 Αθίμεηο ζηα θαηαιχκαηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

40.652 28.726 11.926 

 

 Γηαλπθηεξεχζεηο ζηα θαηαιχκαηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

85.793 60.705 25.098 

 

 Πιεξφηεηα θιηλψλ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο: 19% 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, πσο ν κέζνο φξνο παξακνλήο ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο είλαη 2,1 

εκέξεο, γηα ην 2014. Γειαδή, ελάληηα ζηελ δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηε ρψξα 

καο, ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηε δπλακηθή ηνπ ζηηο αθίμεηο, ελψ 

παξνπζηάζηεθε κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,5% ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ζην Γήκν 

Μνλεκβαζίαο. 

Γηα ην 2016 εθηηκάηαη φηη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζα θηάζεη ην 15%. 
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4.1.4 Αεξνιηκέλαο Καιακάηαο 

Βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αθίμεσλ ζηνλ αεξνιηκέλα Καιακάηαο γηα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, παξαηεξείηαη: 

 ην 2014 (01.01.2014-31.12.2014) αχμεζε αθίμεσλ θαηά 88% απφ ην 

2013,δειαδή 109.398 πεξηζζφηεξεο αθίμεηο 

Με κεγαιχηεξε εηζξνή Γεξκαλψλ (30.188), ζηε δεχηεξε ζέζε είλαη νη Άγγινη (28.182), 

έπνληαη νη Απζηξηαθνί (9.239) θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη. 

 ην 2015 (01.01.2015-31.12.2015) κείσζε αθίμεσλ 21% απφ ην 2014, δειαδή 

86.861 ιηγφηεξεο αθίμεηο (λα ζεκεησζεί πσο επηθξάηεζαλ ηα capital controlsθαη 

έγηλαλ πνιιέο αθπξψζεηο) 

Με κεγαιχηεξε εηζξνή Άγγισλ (33.465), ζηε δεχηεξε ζέζε είλαη νη Γεξκαλνί (15.307), 

έπνληαη νη Απζηξηαθνί (7.573) θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη. 

 ην 2016 (01.01.2016-31.05.2016, ζηνηρεία κφλν γαη ην πξψην 5κελν) αχμεζε 

17% απφ ην 2015, δειαδή 17.668 πεξηζζφηεξεο αθίμεηο κφλν ην πξψην 

πεληάκελν ηνπ 2016. 

Με κεγαιχηεξε εηζξνή Άγγισλ (7.662), ζηε δεχηεξε ζέζε είλαη νη Γεξκαλνί (3.629), 

έπνληαη νη νπεδνί (1.458) θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη. 

 

 

4.2 Πξωηνγελή ζηνηρεία 

‟ αχηε ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάρζεθε. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 7 πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο κε άηνκα πνπ θαηάγνληαη δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο, ζε 

δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Οη απαληήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη 
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παξαθάησ γηα ηελ θάζε εξψηεζε, είλαη κηα ζπλέλσζε ησλ απφςεσλ απηψλ ησλ 7 

δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρεη λφεκα ε ελ ιφγσ ζπλέλσζε απφςεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ ζπλνςίδεη νπνηαδήπνηε 

κνξθή πεξηερνκέλνπ, αμηνινγψληαο δηάθνξεο πηπρέο απηνχ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

είλαη έλα κίγκα ηερληθψλ γηα ηελ εξκελεία δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη κε κεζφδνπο 

επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, γηα ην ζπγθεξαζκφ ησλ απφςεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, 

ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θαη θξάζεηο θιεηδηά, 

φπσο: ηνπξηζκφο, αγξνηηθφο θιάδνο, πξνψζεζε, πξνβνιή, marketing, ηαπηφηεηα, 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, δεκφζηνο θνξέαο, ηδησηηθφο θνξέαο, δηακφξθσζε αληίιεςεο, 

εθπαίδεπζε. 

1. Πνηα ε γλώκε ζαο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνπξηζκόο γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο; 

# Μεηά ηελ «Απνβηνκεραλνπνίεζε» ηεο Διιάδαο ζεηξά πήξε ε αγξνηηθή θαη 

θηελνηξνθηθή παξαγσγή γηα ηελ κείσζή ηνπο, ε νπνία δπζηπρψο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

θάπνην βαζκφ βνεζνχκελε θαη απφ ηελ αληίιεςε ησλ παξαγσγψλ γηα „‟θαιχηεξε δσή‟‟. 

Έηζη έκεηλε ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο έρεη θαη πνηφηεηα θαη κέιινλ θαη νη ηάζεηο ηνπ είλαη θαη 

απμεηηθέο. Γηα ηε Λαθσλία γεληθά, θαη ην Γήκν Μνλεκβαζηάο εηδηθά, ππάξρεη ν 

ιεγφκελνο θαιφο ηνπξηζκφο αθνχ ππήξμε αλάπηπμε κε πγηείο ξπζκνχο θξαηψληαο ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ θαη ηελ νκνξθηά ηνπ. 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο είλαη έλαο αγξνηνπξηζηηθφο δήκνο. Αγξνηηθφο ηνκέαο θαη 

Σνπξηζκφο είλαη νη δχν ζεκαληηθνί ππιψλεο αλάπηπμεο ηνπ. Κχξην κέιεκα ηφζν ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πεξηνρήο είλαη ε αλάπηπμε θαη 

πξνβνιή ησλ δχν απηψλ ππιψλσλ. Αλ θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ν leader ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά, ζαλ «έλεζε 

ελδπλάκσζεο» πξνο ηνλ ηνπξηζκφ. 

Με ηε γεληθφηεξε θξίζε πνπ ππάξρεη ζηελ επνρή καο, αιιά θαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

πνπ πιένλ επεξεάδεηαη θαη απηφο αηζζεηά, πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν θαη λα 
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ελδπλακσζεί ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ θαη φρη κφλν ζηε Μνλεκβάζηα, γηαηί 

ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ ηηο κειινληηθέο γεληέο επαγγεικαηηθά. 

πλεπψο ε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο, κπνξνχκε λα πνχκε, φηη είλαη κεγάιε, δίλεη 

επθαηξίεο θαη εληζρχεη θαη ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

θαη γεληθά θξαηά ην Γήκν Μνλεκβαζίαο ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα 

δπλαηφ ραξηί γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ ηφπνπ. 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα πνιχ κεγάιν θεθάιαην γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο, δπζηπρψο 

φκσο έρεη επηθεληξσζεί κφλν ζηελ θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβάζηαο. Ήδε, ε 

Μνλεκβάζηα είλαη ν πξψηνο θαηά πξνηίκεζε πξννξηζκφο ζε νιφθιεξν ην δήκν. ε φιε 

ηελ ππφινηπε πεξηνρή, έρεη κηθξή δηάξθεηα (1,5-2 κήλεο) έσο θαζφινπ. 

Ο πθηζηάκελνο ηνπξηζκφο, κε ηε κνξθή θαη ηε πνπ έρεη, δελ επαξθεί γηα λα είλαη 

βηψζηκεο φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Ζ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπκβεί, θαζψο πνιινί παξάγνληεο είλαη επλντθνί πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε (θιίκα, δξαζηεξηφηεηεο, αμηνζέαηα) θαη ν ηνπξηζκφο λα αλαδεηρζεί 

ζε ηζρπξή δχλακε ζηα ρέξηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 

2. Δίλαη ν αγξνηηθόο ηνκέαο ηνπ ηόπνπ ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ηνπξηζκό; Αλ λαη ηη 

ελέξγεηεο γίλνληαη γηα ηελ πξνώζεζε θαη εμέιημή ηνπ; Αλ όρη, ηη πξνηείλεηε; Θα ν 

αγξνηηθόο θιάδνο λα απνηειέζεη θνκκάηη ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο; 

Αγξνηηθή θαη ηνπξηζηηθή νηθνλνκία πάλε καδί ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε θαη ζα 

έπξεπε θαηά θάπνην ηξφπν λα εθκεηαιιεχεηαη ε κία ηελ άιιε π.ρ. αγξνηνπξηζκφο ή/θαη 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο κηθξά δσξάθηα απφ 

πξντφληα κέρξη κηθξά θαηαζηήκαηα κέζα ζηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο γεπφκελνο θαη ν 

επηζθέπηεο ηνπηθά πξντφληα πνπ ηπρφλ ζα ζέιεη λα γλσξίζεη.  
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Ο αγξνηηθφο ηνκέαο, σο πξσηνγελήο ηνκέαο θαη βάζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ 

Γήκνπ, κπνξεί - θαη πξέπεη- λα είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ηνπξηζκφ. ηνρεχνληαο ζηε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ κε βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίνη 

ζα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκέλν αγξνηηθφ ηνκέα ηνπ «ζήκεξα», 

ζα δψζνπλ κηα θξέζθηα πλνή ζηελ έλλνηα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζην δήκν καο . 

πγθεθξηκέλα : 

1. Άκεζε επαθή θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ 

Γήκνπ γηα δεκηνπξγία πιαηζίνπ πξνψζεζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

2. Καιιηέξγεηα πλεχκαηνο εμσζηξέθεηαο ζηνπο παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο καο, κέζα απφ ελεκεξσηηθά 

ζεκηλάξηα αιιά θαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπ θαιιηέξγεηαο. 

Ο αγξνηηθφο θιάδνο κε ζσζηή δηαρείξηζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ηνλσηηθή 

έλεζε γηα ηνλ ηνπξηζκφ, απνηειψληαο θνκκάηη ηνπ δίλνληαο ηνπ ψζεζε κέζσ 

νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ηειηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη θαη νξγαλσκέλν δίθηπν πσιήζεσλ. 

Χζηφζν, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ε ζπλάθεηα θαη 

ε ζχλδεζε αγξνηηθνχ θ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα είλαη αλχπαξθηε. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο ζα ήηαλ 

κηα ελέξγεηα ζσζηήο παξνπζίαζεο θαη ελδπλάκσζεο. Δμαίξεζε, ίζσο, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί έλα ηνπηθφ παλεγχξη ζην ηέινο Απγνχζηνπ – ε γηνξηή ηνπ ζχθνπ – φπνπ κε 

αθνξκή ηε πεξίνδν ζπγθνκηδήο ηνπ φινη καδί, ληφπηνη θαη επηζθέπηεο, δηαζθεδάδνπλ θαη 

ηαπηφρξνλα γεχνληαη ην πξντφλ θ ηα παξάγσγά ηνπ, πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηηο 

γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ. Παξ‟ φια απηά, δελ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο ν επηζθέπηεο λα ηα 

πξνκεζεπηεί, θαζψο θακία ελέξγεηα δε γίλεηαη ζπληνληζκέλα πξνο ηελ ηππνπνίεζε θαη 

εκπνξία ηνπο. 

Σα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα θαζψο θαη ηα παξάγσγά ηνπο δελ έρνπλ έληνλε 

παξνπζία θαη ελεξγφ ξφιν ζηνλ ηνπξηζκφ – φπσο π.ρ. ηα θξεηηθά πξντφληα θαη ε 

θνπδίλα, ηα νπνία απνηεινχλ ην θχξην ηνπξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεζηνχ. Σα ηνπηθά 

πξντφληα ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ σο “live experience” ζηελ εζηίαζε αιιά θαη ζην 
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ζχλνιν ηεο δηακνλήο ηνπ επηζθέπηε ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο, έηζη ψζηε λα έξζεη ζε 

επαθή κε ην πξντφλ, λα ην γλσξίζεη, λα ην αλαδεηήζεη, λα ην γεπηεί θαη λα κπνξέζεη λα 

ην βξεη ηππνπνηεκέλν. Ζ παξάκεηξνο απηή απνπζηάδεη. 

«Οθείινπκε λα αλαδείμνπκε ην πξντόλ θαη λα νδεγήζνπκε ηνλ επηζθέπηε ζε απηό. Τν 

θάζε πξντόλ πξέπεη λα ην αλαδεηθλύεη ν ηόπνο θαη νη άλζξσπνη πνπ ην παξάγνπλ», 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζχκβνπινο γεσπφλνο. 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, εθ‟ φζνλ εμάγεηαη, κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηα αγξνηηθά 

πξντφληα θαη λα εληζρπζεί ην έλα απφ ην άιιν. Αθφκα θαη έλαο κηθξνπαξαγσγφο κειηνχ 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πνπιήζεη ηελ παξαγφκελε πνζφηεηά ηνπ ζην εμσηεξηθφ 

(ζηνπο ηνπξίζηεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο), κέζσ ηεο πξνβνιήο θαη ηεο δηαθήκηζεο ηνπ 

ηφπνπ. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε ν παξαγσγφο λα δηνρεηεχεη ηα πξντφληα ηνπ ζηελ 

εζηίαζε θαη ζηα μελνδνρεία, φπνπ άκεζα ν επηζθέπηεο ζα ηα γεπφηαλ θαη ζα ηα 

αλαδεηνχζε. Όκσο δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηε ζπλχπαξμε απηή.  

Αθφκα έλαο ηξφπνο ελζσκάησζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο 

είλαη ε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ ηνπηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ξελαγήζεηο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο, ζε ρψξνπο κεηαπνίεζεο ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο, αιιά θαη παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη ηνπηθψλ εδεζκάησλ. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα δσληαλή εηθφλα απφ ηελ εκπεηξία πνπ βίσζε ν επηζθέπηεο κε ηελ 

επαθή ηνπ κε ην παξαγφκελν ηνπηθφ πξντφλ. Ο αγξνηνπξηζκφο φκσο είλαη έλα δχζθνιν 

εγρείξεκα. Πξψηνλ γηαηί δχζθνια ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο πείζεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο 

εμνξκήζεηο. Γεχηεξνλ γηαηί κηα θαιή αγνξά ηέηνηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ - Δπξσπαίνη -

δχζθνια αλαδεηείηαη. Να έλαο ηνκέαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ν Γήκνο, ψζηε 

λα αλνίμνπλ νη δξφκνη πξνο ηέηνηεο αγνξέο. Καη ηέινο, δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

ππνδνκέο, νχηε ηα αλάινγα θνλδχιηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ. 

Μηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ην ραξηνθπιάθην 

πξντφλησλ ηεο Μνλεκβαζηάο είλαη ε εμήο: 

GastronomicMonemvasia κε πξφζθιεζε ζε εζηηαηφξηα, παξαγσγνχο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, επηζθέςηκνπο ρψξνπο παξαγσγήο, νξγαλσηέο 
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καζεκάησλ καγεηξηθήο θνθ. Ήδε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ 

δήκνπ δηνξγαλψλνληαη βξαδηέο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη γεχζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηελ 

ηνπηθή θνπδίλα θαη δαραξνπιαζηηθή. 

3. Πηζηεύεηε πσο ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο έρεη ηαπηόηεηα; Γηα πνηα ζηνηρεία ηνπ 

μερσξίδεη; 

#Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο είλαη απφ ηνπξηζηηθήο άπνςεο έλαο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο 

ηδηαίηεξα πνιχκνξθνο, κηα πεξηνρή απνηεινχκελε απφ επηκέξνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο, απεπζχλνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηαμηδησηψλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο έρεη πφινπο έιμεο πνπ είλαη γλσζηνί φρη κφλν ζε εκβέιεηα 

ρψξαο, αιιά θαη παγθνζκίσο: ε παιηά Μνλεκβάζηα θαη ην θάζηξν, νη πινχζηα 

αθηνγξακκή κε ηηο πνιιέο παξαιίεο, αιιά θαη ηα αγξνηηθά πξντφληα φπσο είλαη ην 

ειαηφιαδν θαη ην θξαζί. Καη ε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ θάλεη ην Γήκν Μνλεκβαζίαο 

μερσξηζηφ, φπσο άιισζηε νη ίδηνη νη επηζθέπηεο νκνινγνχλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην 

Brand name «monemvasia» είλαη αλαγλσξίζηκν παγθνζκίσο. 

Χζηφζν, ην θχξην ζηνηρείν, γχξσ απφ ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δήκνπ 

θαη ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη, σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ, είλαη ην θάζηξν. Ζ Μνλεκβαζηά ην 

κνλαδηθφ ζθεληθφ ηεο εμαηξεηηθά δηαηεξεκέλεο κεζαησληθήο θαζηξνπνιηηείαο ηαμηδεχεη 

ζην ρξφλν θαη καγεχεη κε ηε ξνκαληηθή ηεο αηκφζθαηξα πνπ φκνηά ηεο δελ ππάξρεη 

αιινχ ζηε Μεζφγεην. Απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε επίζθεςεο ζηελ 

Πεινπφλλεζν. 

Τπάξρνπλ φκσο θνκκάηηα, πνπ ηζάμηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ 

θαηάιιεια, ψζηε λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ηαπηφηεηαο, φπσο νη παξαιίεο, 

ηα παξαγφκελα πξντφληα, νη γξαθηθνί νηθηζκνί. Αθφκα θαη νη ίδηνη νη άλζξσπνη ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ζηνηρείν ηνπ branding.  

Έλαο ηφπνο κνλαδηθά πξνηθηζκέλνο απφ ηε θχζε θαη ηελ αλζξψπηλε παξνπζία, ν 

νπνίνο πξνζθέξεη πιεζψξα επηινγψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο φιν ην ρξφλν πνπ θηάλνπλ 
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απφ ηηο επηζθέςεηο ζε ηφπνπο κεγάιεο ηζηνξηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο αμίαο κέρξη θάζε 

είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε φπσο ι.ρ. πεδνπνξία ζηα εληππσζηαθά νξεηλά θαη 

παξάθηηα ηνπία ηεο πεξηνρήο, αλαξξίρεζε ζηα Βάηηθα θαη ην Κππαξίζζη θαη εμεξεχλεζε 

ησλ κνλαδηθψλ κλεκείσλ ηεο θχζεο φπσο ην πήιαην ηεο Καζηαληάο θαη ην 

Απνιηζσκέλν Γάζνο.  

Πξνζθέξεη επίζεο πνιιέο επηινγέο ζε νλεηξεκέλεο παξαιίεο ρσξίο ζπλσζηηζκφ θαη κηα 

πιεζψξα απφ αμηνζέαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε ηχπν 

ηαμηδηψηε, είηε πξφθεηηαη γηα δεπγάξηα θαη παξέεο είηε γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά θάζε 

ειηθίαο – θαη κάιηζηα ζε πξνζηηέο ηηκέο. 

΄Δλα αμηνζεκείσην επηζθέςηκν ζεκείν είλαη ν θάκπνο θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ζεκείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ. Ο θάκπνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο κε ηνπο ειαηψλεο, 

ηα πεξηβφιηα κε ηηο πνξηνθαιηέο θαη ηα ακπέιηα, έλα θνκκάηη γεο πινχζην, εχθνξν, 

πξνζεγκέλν θαη θαινδνπιεκέλν απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο. 

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν ηαπηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο είλαη ην αγξνηηθφ πξντφλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί brand/εηηθέηα 

γηα ην ειαηφιαδν θαη λα πηζηνπνηεζεί σο Π.Ο.Π. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηζρπξνπνηεζεί 

ην ίδην ην πξντφλ, αιιά θαη ν ηφπνο πνπ ην παξάγεη ζα ηαμηδέςεη παληνχ. 

εκαζία έρεη λα αλαδεηρζνχλ ζσζηά νη επηινγέο, ψζηε νη ηνπξίζηεο πνπ θαηεπζχλνληαη 

πξνο Διαθφλεζν ή Κχζεξα λα κείλνπλ γηα ιίγεο κέξεο ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο γηα λα 

ηηο αλαθαιχςνπλ. 

Θα κπνξνχζε άλεηα ζηελ πεξηνρή λα αλζίδεη ν αγξνηνπξηζκφο. Βέβαηα ιφγσ έιιεηςεο 

θνλδπιίσλ θαη κε ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπο δελ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Παξ‟ φια απηά, ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη αγξνηνπξηζκφο ζε πην 

ειεχζεξε κνξθή, κε ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ μελνδφρσλ, ησλ αγξνηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ. 
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4. Γλσξίδεηε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ λα είλαη ζρεηηθέο κε ην marketing ηνπ ηόπνπ θαη ηελ 

αλάδεημή ηνπ; 

# Τπάξρνπλ αξθεηέο ελέξγεηεο πξνβνιήο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ην Γήκν, πνπ φκσο ζέινπλ 

κεγαιχηεξε θαη πην ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα 

απνηειέζκαηα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ην marketing θαη ηελ πξνβνιή 

ηνπ ηφπνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Όκσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο ην θάζηξν ηεο 

Μνλεκβάζηαο θαη ηα ζπήιαηα ηεο Καζηαληάο θαη επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ απηά, ελψ 

θακία ζπληνληζκέλε θίλεζε δε θαίλεηαη λα γίλεηαη γηα νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ. 

Χζηφζν, είλαη έλαο κεγάινο δήκνο κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη δνζεί ε απαηηνχκελε 

ζεκαζία ζε φια ηα ζεκεία θαη λα απνδπλακψλνληαη ζε ζρέζε κε ηα πην πξνβεβιεκέλα. 

Αμίδνπλ, φκσο θαη απηά, αληίζηνηρεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Γηα λα γίλνπλ φκσο, 

ζσζηέο θαη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο ζα πξέπεη λα δνζεί ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα κηα 

νινθιεξσκέλε δηαθεκηζηηθή παξνπζία ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. 

Σν ηνπξηζηηθφ site ηνπ δήκνπ έρεη αλαβαζκηζηεί θαη πιένλ αθίζεο ππάξρνπλ ζε φιε ηελ 

πεξηνρή. Έλαο πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλνο ράξηεο ηνπ δήκνπ έρεη ηππσζεί θ δηαλέκεηαη. 

Παξ φια απηά νη ελέξγεηεο απηέο δελ είλαη ζσζηά δνκεκέλεο, θαζψο ν θχξηνο φγθνο 

ηνπο θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη φρη ζην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ πνπ ζα έπξεπε λα ζηνρεχνπλ . Απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα απνθηήζεη ν ηφπνο 

ηελ αλαγλσξηζεκφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη θαη θαη‟ επέθηαζε λα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηά 

ηνπ.  

Θα βνεζνχζε ε επέθηαζε ηεο δηαθήκηζεο ζε ζεκεία πνπ πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν 

θφζκν, φπσο ηα αεξνδξφκηα θαη ηα ιηκάληα ή άιινπο δήκνπο πνπ λα απνιακβάλνπλ 

κεγάιεο επηζθεςηκφηεηαο απφ πιεπξάο ηνπξηζηψλ. Αθφκα θαη νη ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο 
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ζα ήηαλ εληζρπηηθέο θαζψο ζα πξνέβαιαλ ην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

πεξηνρήο. 

Με ηελ χπαξμε πιένλ ηεο λέαο νδηθήο αξηεξίαο – εζληθή νδφο Καιακάηαο-πάξηεο -ν 

αεξνιηκέλαο ηεο Καιακάηαο είλαη πνιχ θνληά ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο. Θα έπξεπε ήδε 

λα ιεηηνπξγεί γξαθείν πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο νιφθιεξεο ηεο Λαθσλίαο θαη εηδηθά 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζην ρψξν ηνπ αεξνιηκέλα, ψζηε λα πξνβάιινληαη νη 

επηζθέςηκνη ρψξνη, νη παξαιίεο, ηα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα θαη ε 

εδεζκαηνινγηθή θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ. Έηζη θαη ν ράξηεο πνπ έρεη ηππσζεί ζα βξεη 

πξφζθνξν έδαθνο θαη ην θνηλφ πνπ λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκά ηνπ. 

Μηα άιιε πιεπξά, βέβαηα, θσηίδεη ηηο ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο πνπ θάλεη ν 

Γήκνο Μνλεκβαζίαο γηα λα πξνβάιεη ην ηνπξηζηηθφ ηνπ πξντφλ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα αμηνπξφζεθηε ε δνπιεηά πνπ έγηλε απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζηάο, θαζψο ρξεζηκνπνίεζε content πςειήο πνηφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

πεξηνρήο θαη ζαθψο θαιχηεξν απφ ην πιηθφ πνιιψλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ηνπξηζηηθνχο Γήκνπο ηεο ρψξαο πνπ είραλ πνιχ πςειφηεξν πξνυπνινγηζκφ. Έηζη, ε 

Μνλεκβαζηά πξνβιήζεθε κέζα απφ πνιχ πνηνηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 

θαινγπξηζκέλα βίληεν, ελψ δηαζέηεη έλα απφ ηα πιεξέζηεξα θσηνγξαθηθά αξρεία 

κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ Γήκσλ ηεο ρψξαο. Δμαηξεηηθφο είλαη επίζεο ν ηνπξηζηηθφο 

ράξηεο ηεο πεξηνρήο, ηα δε θείκελα ηεο ηζηνζειίδαο είλαη θαινγξακκέλα θαη θαιχπηνπλ 

κε πιεξφηεηα φια ηα ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα ηνπ Γήκνπ.  

Παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα: Ζ δνπιεηά πνπ έγηλε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ηελ 

απαζρφιεζε θεηκελνγξάθσλ αθελφο γηα ηελ αλάξηεζε λέσλ θεηκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ θαη αθεηέξνπ γηα αλαξηήζεηο ζηα θνηλσληθά δίθηπα απεδείρζε ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή.  

πλεξγαζία κε ηα κέζα ελεκέξσζεο: Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο απέθηεζε ηελ 

πξνεγνχκελε ηεηξαεηία κηα πνιχ ρξήζηκε εκπεηξία θάλνληαο ηηο πξψηεο θηλήζεηο γηα κηα 

πην νξγαλσκέλε ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο. Απαηηείηαη 
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κηα πην ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθή επαθή ηεο Μνλεκβαζηάο κε ηα ειιεληθά θαη δηεζλή 

ΜΜΔ ηφζν κέζσ δειηίσλ ηχπνπ φζν θαη κέζσ δεκνζηνγξαθηθψλ επηζθέςεσλ. 

 

5. Οη άλζξσπνη εδώ έρνπλ γλώκε θαη άπνςε γηα ηνλ ηόπν ηνπο; Θεηηθή; Αξλεηηθή; 

Οπδέηεξε; 

#Οη άλζξσπνη πνπ έδεζαλ θαη κεγάισζαλ ζε απηφ ηνλ ηφπν, ηνλ αγαπνχλ. Δίλαη έλαο 

επινγεκέλνο ηφπνο κε θπζηθφ θάιινο, εχπνξνο θαη κε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. ε θακία 

πεξίπησζε ε άπνςε ησλ θαηνίθσλ δελ είλαη αξλεηηθή. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζεηηθή 

άπνςε γηα ηνλ ηφπν ηνπο, παξαθηλνχκελνη απφ ηελ αγάπε θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

δέζηκν πνπ έρνπλ κε απηφλ. Οη ληφπηνη έρνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγάπε γηα ηνλ ηφπν 

ηνπο θαη ηελ αγάπε γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Χζηφζν, δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα γεληθφηεξε 

εηθφλα θαη άπνςε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν ηφπνο εηνχηνο, ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο. 

Καλνληθά ζα έπξεπε λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε ή έζησ ηελ πην αληηθεηκεληθή. Γπζηπρψο 

έξρεηαη απφ παιηά ε αληίιεςε ηνπ «πάκε λα θχγνπκε λα ζσζνχκε» θαη θπξίσο νη 

παιηφηεξεο γεληέο σζνχλ ηα παηδία ηνπο ζε ζπνπδέο δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηελ θνπξαζηηθή γεσξγηθή δνπιεηά. Ο θφζκνο αξπάδεη ηελ επθαηξία θπγήο 

πνπ ηνπ δίλεηαη ιφγσ ζπνπδψλ θαη δελ επηζηξέθεη εχθνια πίζσ, ελψ είλαη ιίγνη απηνί 

πνπ επηιέγνπλ λα ζπνπδάζνπλ θάηη ζρεηηθφ θαη λα γπξίζνπλ πίζσ. Ζ δπζθνιία ζηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ απαμίσζε ηεο 

επαξρίαο θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζε απηή. Πέξα απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν, ζα 

έπξεπε λα δηαβιέπνπλ επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη λα ηνικνχλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ 

γηα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. 

Δπηπρψο ζηηο κέξεο καο, ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ αξθεηά κε απνηέιεζκα αξθεηνί λένη 

άλζξσπνη λα ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ θαη επελδχζνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο κε νξγάλσζε, 

πάζνο θαη επηζηεκνζχλε γηα απηφ πνπ επηζπκνχλ θαη νλεηξεχνληαη λα θάλνπλ. 

«Δμάιινπ φπσο έιεγε θαη έλαο θίινο “μεθίλα ηελ επηηπρία θαη ηελ απνδνρή ζηνλ ηφπν 

ζνπ, εθεί πξέπεη λα πεηχρεηο πξψηα”», αλαθέξεη ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζηελ 

Διαία Μνλεκβαζίαο.  
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6. Πνηα ε γλώκε ζαο γηα ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο; Θα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξνβνιή ηνπ ηόπνπ; 

# Γηα λα θαηαζηήζεη θάπνηνο γλσζηφ έλα πξντφλ απαηηνχληαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην πξντφλ θαη ηελ αγνξά πνπ ζέιεηο λα κπεηο. Οη ηδέεο 

είλαη πνιιέο ρξεηάδεηαη κεζνδηθφηεηα θαη ζπλελλφεζε θπξίσο απφ ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. 

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δχλακε απέλαληη ζην θνηλφ. Ο 

θαηαλαισηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ην πξντφλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επηινγήο απηνχ. 

Οπφηε, πξέπεη λα ππάξρνπλ δξάζεηο κε ηηο νπνίεο ην θνηλφ λα γλσξίδεη ην πξντφλ κε 

ακεζφηεηα. 

Γελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ κε ηε δπλακηθή ηνπο λα 

πξνζειθχνπλ θφζκν. Αλ ζεσξεζνχλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο νη θαινθαηξηλέο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, απηέο έιθνπλ κηθξφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ, θαζψο ππάξρεη 

«εζσηεξηθή θαηαλάισζε». 

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο είλαη απνηειεζκαηηθέο απέλαληη ζην θαηαλαισηή θαη κπνξνχλ 

λα ηνλ επεξεάζνπλ. Μηθξά δψξα απφ ηνπηθά πξντφληα 

(ιάδη/θξαζί/παμηκάδη/ακπγδαισηφ/ζακνπζάο/βφηαλα/ράξηεο κε παξαπνκπέο) ή/θαη έλα 

video κε ηηο νκνξθηέο ηνπ ηφπνπ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ηνπηθέο ζπληαγέο 

(αμηνζέαηα/εθδειψζεηο/παλεγχξηα/αγξνηηθά πξντφληα/θάκπνο) ζα κπνξνχζαλ λα 

δνζνχλ ζηνλ θάζε επηζθέπηε θαη λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα λα επηζηξέςεη μαλά ή γηα 

λα κηιήζεη θαη λα κεηαθέξεη ζηνπο νηθείνπο ηνπ γηα ηελ εκπεηξία πνπ έδεζε θαη λα 

δηαθεκίζεη ην Γήκν Μνλεκβαζίαο. «Η δηαθήκηζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ίδηνο ν πειάηεο-

επηζθέπηεο ή αιιηώο ην από ζηόκα ζε ζηόκα, είλαη ην πην ηζρπξό όπιν.» ιέεη απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία ηδηνθηήηξηα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ζηελ Πιχηξα 

Μνλεκβαζίαο. 

Μηα κε δχν ηαπηφρξνλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ γηα λα θεληξίζνπλ 

ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ πνπ ζηνρεχνπλ. Έλα απνραηξεηηζηήξην 
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δψξν κε γεχζεηο θαη αλακλήζεηο απφ ηελ πεξηνρή θαη ε πξνβνιή ζεκαηηθψλ βίληεν ζε 

κέξε κε κεγάιε ζπγθέληξσζε θφζκνπ, φπσο αεξνδξφκηα, ιηκάληα ή κεηξφ, αθφκα θαη 

εθζέζεηο. Αιιά αθφκα θαη ε ίδηα ε θηινμελία ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ελέξγεηα 

πξνψζεζεο. Ζ εκπεηξία πνπ ιακβάλεη ν επηζθέπηεο απφ ηελ νηθεηφηεηα, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ληφπησλ κπνξνχλ λα είλαη κηα δπλαηή εηθφλα 

πξνψζεζεο, θαζψο ην «απφ ζηφκα ζε ζηφκα" κε απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεη ηε δχλακε 

ηνπ ηφπνπ. 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο φκσο δελ θάλεη θάπνηα ηέηνηα ελέξγεηα ή θάπνηα άιιε αλάινγε 

δηαθεκηζηηθή θίλεζε γηα λα εληζρχζεη ην πξντφλ ηνπ. Σέηνηεο θηλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

βξνπλ πξφζθνξν έδαθνο θαη ην θαηάιιειν θνηλφ-ζηφρν ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία 

φπσο νη ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο, νη ζηαζκνί κεηξφ κεγάισλ επξσπατθψλ πφιεσλ ή ηα 

αεξνδξφκηα φπνπ ππάξρεη εηζξνή ηνπξηζηψλ. 

Ζ δηαθήκηζε έρεη δχλακε απέλαληη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή. Αξθεί απηφ πνπ 

δηαθεκίδεηαη λα είλαη ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ θαη ν επηζθέπηεο λα κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη 

θαη λα ην βξεη. 

Χζηφζν, νη θηλήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη: 

 πκκεηνρή ζε εθζέζεηο κε επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο 

 Φηινμελία ηνπξηζηηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη δηνξγάλσζε family trips 

 Δμ απνζηάζεσο επαθέο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο επαγγεικαηίεο 

 Φηινμελία δεκνζηνγξάθσλ θαη δηνξγάλσζε press trips 

 Απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ 

 Παξαγσγή θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν γηα δηαδηθηπαθή αμηνπνίεζε 

 

7. Τη είλαη ζεκαληηθό θαηά ηε γλώκε ζαο λα αλαδεηρζεί ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο; 

# Θα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην ηνπξηζηηθφ θαη ζην αγξνηηθφ πξντφλ αιιά θαη 

ζηα παξάγσγά ηνπο. Οη παξαιίεο θαη ηα επηζθέςηκα ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
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ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν θαη ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ζθαηξηθά φιεο ηηο 

πηπρέο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο.  

Ο πνιηηηζκφο ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο πξέπεη λα πξνβιεζεί, απφ ηα αξραηνινγηθά 

κλεκεία θαη αμηνζέαηα κέρξη ηηο ηνπηθέο γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα. Ζ ίδξπζε κνπζείσλ 

αξραηνινγηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. ε ζπλεξγαζία κε ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αλαπιάζεηο θαη αλαζηειψζεηο ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζθέςηκνη φινη νη αξραηνινγηθνί 

ρψξνη ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, αιιά θαη λα ππάξμεη ζπλνιηθή ελεκέξσζε, φρη κφλν 

πξνο ηνπο επηζθέπηεο, αιιά θαη πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ αμίδεη ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή είλαη ην ίδην ην θπζηθφ ηνπίν. 

Τπάξρνπλ επηζθέςηκεο εθηάζεηο κε λνηθνθπξεκέλε εκθάληζε, κηα φκνξθε εηθφλα 

θαιιηεξγήζηκεο γεο, πνπ θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη 

ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε θχζε. Αθφκα θαη ηα δπζπξφζηηα νξεηλά ζεκεία, κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια θαη λα ζπληειέζνπλ ζηε ζπλνιηθή εηθφλα, έηζη ψζηε ν 

επηζθέπηεο λα εληππσζηάδεηαη απφ ηε θξνληίδα ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε, ηελ 

ελαιιαγή ηνπίσλ θαη θαιιηεξγεηψλ θαη ηε ζπλνιηθή νκνξθηά. 

Χζηφζν κηα θίλεζε πνπ γίλεηαη απφ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο ψζηε λα πξνζειθχζεη 

ηνπξηζηηθφ θνηλφ απφ δηαθνξεηηθέο θιάζεηο είλαη ην targeting ηνπ ηνπξηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηελ πην θάησ νκαδνπνίεζε:  

➢Γάκνη θαη ηαμίδηα κέιηηνο: ην θάζηξν απνηειεί ηδαληθφ ζθεληθφ γηα γάκνπο θαη 

ξνκαληηθέο απνδξάζεηο. 

➢Πεδνπνξίεο ζην κνλαδηθά κνλνπάηηα: κνλνπάηηα πεδνπνξίαο ζε ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθά ηνπία ζε φιε ηελ πεξηνρή 

➢ClimbingMonemvasia: αλάπηπμε αλαξξηρήζεσλ ζηελ πεξηνρή κέζσ επαγγεικαηηψλ 

θαη επηρεηξεκαηηψλ 

➢Family-FriendlyMonemvasia: μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο θαη παξνρέο 

γηα νηθνγέλεηεο θαζψο επίζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζ‟ απηή. 
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➢MonemvasiaLuxury&Style: μελνδνρεία πςειψλ θαηεγνξηψλ, πνιπηειή εζηηαηφξηα 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε κηα πην απαηηεηηθή πειαηεία. 

Καη έηζη ζα πξνβιεζνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη επηινγέο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. 

 

8. Ο δεκόζηνο θνξέαο είλαη θνληά ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνύ; Υπάξρεη νπζηαζηηθή 

βνήζεηαο Υπάξρεη ε αξσγή ηνπ δεκόζηνπ θνξέα πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία ηνπ 

ηνπξηζκνύ; 

# Τπάξρεη ζρεηηθή θαη απνζπαζκαηηθή βνήζεηα φκσο πνιιέο θνξέο θαη απηφ δελ 

θαηαλέκεηαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαη αίζζεκα αδηθίαο θαη ίζσο 

εγθαηάιεηςε ζηηο δπλάκεηο ηνπ θάζε ελφο ηδηψηε. Θα κπνξνχζε, σζηφζν, λα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε θπξίσο ζε ζεκηλάξηα θαη θαηεχζπλζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ κηαο θαη 

δελ ππάξρνπλ πηα κεγάια θνλδχιηα πξνο δηάζεζε. 

Γίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα, αιιά απέρνπλ πνιχ απφ ην ηδαληθφ θαη γίλνληαη 

επηθαλεηαθά. ε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γίλνληαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα, 

ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζνρή. Ζ ζπγθνηλσλία εληφο ηνπ δήκνπ θαη ε δηαζχλδεζε ησλ 

επηκέξνπο ρσξηψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, εθηφο θαη αλ ππάξρεη ηδησηηθφ απηνθίλεην, 

κε απνηέιεζκα νη επηζθέπηεο λα ηαιαηπσξνχληαη αξθεηά φηαλ ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. 

Πέξα απφ απηά ηα δεηήκαηα, ε βνήζεηα ηνπ δεκφζηνπ θνξέα πξνο ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα γίλεη αηζζεηή. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, νξγάλσζε 

θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο επηρείξεζεο, αιιά θαη αλζξψπσλ θαη μέλσλ γισζζψλ ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη θνκκάηη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ δήκνπ γηα λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

πξαθηηθά ζέκαηα, ψζηε θαη νη ηδηψηεο λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε παηδεία. 

Χζηφζν, φκσο, επηθξαηεί ε άπνςε πσο ε «ηχρε» πξέπεη λα είλαη ζηα ρέξηα ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Δίλαη ιάζνο, ε πξνζδνθία απνηειέζκαηνο πξψηα απφ ην 

δεκφζην θνξέα. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα γξαλάδηα ηνπ θηλνχληαη δχζθνια θαη πην αξγά απ‟ 
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φηη ζα έπξεπε. Ο ηδηψηεο ζα πξέπεη λα πξάηηεη απηνβνχισο, αθφκα θαη γηα ηα κηθξά 

πξάγκαηα έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, αξθεί θαη ε γξαθεηνθξαηία λα γίλεη πην 

ειαζηηθή θαη φρη απνηξεπηηθή πξνο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, ν δεκφζηνο θνξέαο λα είλαη δίπια ζηνλ ηδηψηε πνπ επηρεηξεί, θαη 

κάιηζηα πξνο φθεινο ηνπ ηφπνπ, θαη λα ζηέθεηαη αξσγφο. Μηα ηέηνηα θίλεζε πνπ 

ππάξρεη, αιιά πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ηελ αξρή ψζηε λα εληζρπζεί, είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζε εθζέζεηο πξντφλησλ αιιά θαη ηνπξηζκνχ καδί κε 

επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο. Ζ δεκηνπξγία cluster δηεπθνιχλεη φια ηα κέιε ζην λα 

πξνβιεζνχλ θαη λα γίλνπλ γλσζηά ζην θνηλφ-ζηφρν θαη κάιηζηα κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη 

ηειηθά κε ζπλνιηθφ φθεινο. 

Δπίζεο ε ρνξήγεζε θνλδπιίσλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη κε επίβιεςε φηη 

δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ζα βνεζνχζε ηφζν ηνπο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη ην ζχλνιν ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Leader θαη ΔΠΑ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είηε γηα επέθηαζή, 

βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή απηψλ ζηηο λέεο αλάγθεο είηε γηα ίδξπζε λέσλ. Δηδηθά κέζσ 

ηεο επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ – θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο – ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί σο θαη επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (θαζψο ηα θαηά 

θχξην ιφγσ θαινθαηξηλά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζνχλ ψζηε 

λα είλαη θηιφμελα θαη ην ρεηκψλα). 

Θα έπξεπε, ε Πεξηθέξεηα, ν Γήκνο, νη πλεηαηξηζκνί φινη νη θνξείο πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκαρήζνπλ θαη λα θάλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο, 

δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ, ψζηε νη λένη λα βιέπνπλ επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο θαη λα επηζηξέθνπλ ζηνλ ηφπν θαη λα εξγάδνληαη ζε απηφλ θαη γηα απηφλ.  

Με ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απφ ην δήκν λα αλαδείμεη ηε Μνλεκβαζηά σο πξννξηζκφ γηα ζπγθεθξηκέλα 

είδε ηνπξηζκνχ. Βέβαηα απαηηείηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία ηφζν 

απφ ην δήκν φζν θαη απφ ηηο άκεζα σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εδξαησζεί ε πεξηνρή σο δεκνθηιήο πξννξηζκφο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
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ηνπξηζηψλ. Δπίζεο ν δήκνο δεκηνπξγεί ππνδνκέο –ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ-βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο, αλαπιάζεηο πιαηεηψλ, νδνπνηία, ζπληεξήζεηο κλεκείσλ γηα θαιχηεξε 

δηαβίσζε ηφζν ησλ δεκνηψλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

 

9. Θεσξείηε ζεκαληηθό λα «ρηηζηεί» ππόβαζξν γηα ηε δηακόξθσζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

αλζξώπσλ γηα ηνλ ηόπν ηνπο; 

#Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρηηζηεί έλα ππφβαζξν θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα επίπεδν ησλ 

αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν, ην ηνπξηζκφ θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ζ ελεκέξσζε 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζην Γήκνπ Μνλεκβαζίαο - ζηνπο 

ληφπηνπο, αιιά θαη ζε φζνπο επέιεμαλ ηνλ ηφπν απηφ γηα δηακνλή – ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ηα πνιηηηζηηθά θαη αξραηνινγηθά κλεκεία, ηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη 

ζηνλ επηζθέπηε θ.ν.θ. ζα ήηαλ πνιχηηκε. Σν νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν θαη ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο (θνηλσληθφο πεξίγπξνο) παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

αληηιήςεσλ γεληθφηεξα, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα απέλαληη ζηνλ 

ηφπν θαη ηεο δπλαηφηεηέο ηνπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθπαηδεπηεί θάπνηνο ζσζηά γηα λα έρεη νξζή αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε νπνηαδήπνηε έθθαλζή ηεο. Οη λεφηεξεο γεληέο θηλνχληαη πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Ζ έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηα παηδηά κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θπξίσο ην 

ζρνιείν, πνπ κπνξεί λα ηα εμειίμεη σο πξνζσπηθφηεηεο. Όηαλ ζην ζρνιείν γίλεη ζσζηή 

δνπιεία θαη ππάξμεη έλα ζρέδην βαζηζκέλν ζηνλ ηφπν, ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηεο 

δπλαηφηεηέο ηνπ (δηδαζθαιία ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ, ηα παξαγφκελα πξντφληα, νη 

πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ) κπνξνχλ λα έξζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ζε βάζνο 

ρξφλν. Δίλαη βαζηθφ λα ππάξρνπλ projects κέζα ζηελ εθπαίδεπζε: δηαδξαζηηθέο 

εξγαζίαο γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα, νκηιίεο επαγγεικαηηψλ θαη εηδηθψλ γηα ηε θχζε 

ηνπ θάζε επαγγέικαηνο, ε ζεκαζία ησλ μέλσλ γισζζψλ, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζσζηήο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο επηζθέπηεο θαη 
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εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο γηα ηα παηδηά. ηα παηδηά αξέζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα κάζνπλ πνιιά θαη ρξήζηκα πξάγκαηα κέζα απφ απηέο. 

Ζ δεκηνπξγία επηδνηνχκελσλ ζεκηλαξίσλ, ζσζηά δνκεκέλσλ θαη γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη φρη κφλν, απφ ζσζηνχο θαη επαγγεικαηίεο 

εθπαηδεπηέο, ζα βνεζήζεη ζηελ δηάλνημε ησλ νξηδφλησλ ηνπο, ηελ επέθηαζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο θαη ζηελ εμέιημή ηνπο σο επαγγεικαηίεο θαη σο πξνζσπηθφηεηεο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ζπλαθψλ ζρνιψλ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί απαξαίηεηε θαη ππνρξεσηηθή 

γηα ηνλ θάζε λέν επηρεηξεκαηία ή εξγαδφκελν πάλσ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σν ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο δε ζα πξέπεη λα ζηακαηάεη, αιιά λα είλαη 

επαλαιακβαλφκελε θαη ζπλερήο, δηα βίνπ κάζεζε. Έηζη νη επαγγεικαηίεο θαη νη 

εξγαδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηηο λέεο ηάζεηο θα ηελ εμέιημε ηνπ 

θιάδνπ. 

 

10.  Δίλαη εύθνιν λα επηδξάζεη θαλείο ζηελ αληίιεςε ησλ ελειίθσλ θαη εηδηθά ησλ 

ληόπησλ; Βιέπεηε άιιε ιύζε; 

Ζ επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ελειίθσλ, νη νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ απαξραησκέλεο 

απφςεηο είλαη ιίγν δχζθνιε. Γελ είλαη αλνηρηνί ζε λέεο απφςεηο, δελ εκπηζηεχνληαη 

εχθνια ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο νχηε ηνπο λεφηεξνπο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ ηφπν κέζα απφ ηηο γλψζεηο ηνπο. Γχζθνια λα αιιάμνπλ 

ζπκπεξηθνξέο, ψζηε λα ηηο δηακνξθψζνπλ πην ζεκηηέο ζηελ αληηκεηψπηζε λέσλ ηδεψλ ή 

ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ηφπνπ. Όζν πην κεγάινο ειηθηαθά είλαη θάπνηνο ή φζν πην ρακειφ 

είλαη ην πλεπκαηηθφ ηνπ επίπεδν ηφζν πην δχζθνια επηδξάο ζ απηφλ, φπνηα θαη λα είλαη 

ε εθπαίδεπζε πνπ ηνπ παξέρεηαη. 

Υξεηάδεηαη πνιιή δνπιεηά γηα λα αιιάμεηο ηελ αληίιεςε ελφο ελήιηθα θαη δελ είλαη 

ζίγνπξν ην απνηέιεζκα. Ο ελήιηθαο γηα λα αιιάμεη άπνςε πξέπεη λα πεηζηεί φηη ζα έρεη 

θάπνην φθεινο. Πάληα φκσο, ππάξρεη ε επθαηξία λα δνπλ ηα πξάγκαηα αιιηψο θαη 

θπξίσο αλ πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη εκπηζηεπηνχλ ηε δχλακε ηεο αιιαγήο, κέζα 

απφ κηα ζεηξά εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ζεκηλαξίσλ ςπρνινγίαο, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. 
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Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, ζρνιέο γνλέσλ, ζρνιέο ηνπξηζκνχ θαη γεληθά 

δηα βίνπ κάζεζε ζα κπνξνχζαλ λα επηδξάζνπλ ζηελ αιιαγή αληίιεςεο πνιιψλ 

ελειίθσλ.  

Δλλνείηαη φηη ε εθπαίδεπζε απφ ηε ζρνιηθή ειηθία είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. Πξέπεη λα 

επελδχζνπκε ζηα παηδηά, λα αθππληζηνχλ ζπλεηδήζεηο κέζα απφ ηα ζρνιεία. Σα παηδηά 

σζηφζν είλαη ε δχλακε ηνπ ηφπνπ ηνχηνπ θαη πξέπεη λα «πνηηζηνχλ» κε ηελ αγάπε γηα 

απηφλ θαη λα παζηαζηνχλ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ ηφπνπ, κπνξεί λα 

ζπκβεί κέζα απφ ηα ζρνιεία θαη ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο πνπ ην παηδί δηακνξθψλεηαη σο πξνζσπηθφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Γ.Π.Α. | 2016 Regional Branding: Η περίπτωςη του Δήμου Μονεμβαςίασ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Θα θαηαγξαθνχλ ηα 

απνηειέζκαηα αλά ζηφρν, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αλάδεημε ηνπ 

θάζε ζηφρνπ. Έπεηηα ζα εμαρζεί έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηηο ελέξγεηεο branding ηνπ 

Γήκνπ Μνλεκβαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πινπνίεζεο. Σέινο ζα αλαθεξζνχλ 

νη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

5.1 πκπεξάζκαηα αλά ζηόρν 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα ηεζνχλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλά ζηφρν θαη νη πξνηάζεηο 

βειηηζηνπνίεζεο απηψλ. 

Χο πξνο ηνλ πξψην ζηφρν, πνπ αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Γήκν 

Μνλεκβαζίαο, ζεκεηψλεηαη φηη:  

Ο ηνπξηζκφο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή, θαζψο ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ θαη θξαηά ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο ην Γήκν Μνλεκβαζίαο. 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, ηφζν γηα ηηο παξνρέο ηνπ πξνζθέξεη 

θαη ηα αμηνζέαηα, φζν θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ επηζθέπηνληαη. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ζεκεηψλεηαη αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Γήκν Μνλεκβαζίαο, κε 

παξαηεξνχκελεο απμεηηθέο ηάζεηο εηζξνήο επηζθεπηψλ. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη πξνο ηε θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβάζηαο, πνπ απνηειεί ηνλ 

πξψην πξννξηζκφ ζε επηζθεςηκφηεηα γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο θαη κάιηζηα φιν ην 

ρξφλν, θαζψο απνηειεί πξννξηζκφ ζεξηλφ θαη ρεηκεξηλφ. Γηα ηελ ππφινηπε πεξηνρή, ν 

ηνπξηζκφο παξαηεξείηαη γηα 1,5 - 2 κήλεο ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ πθηζηάκελε κνξθή 

ηνπξηζκνχ δελ επαξθεί γηα ηε βησζηκφηεηα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη ζπλεληεπμηαδφκελνη, πνιιέο θνξέο εζηηάδνπλ ζηε 

ζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο απνηειεί ην leaderζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Οη πξνηάζεηο, κε γλψκνλα πάληα ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ ζηφρνπ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 
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ηνπξηζκνχ νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο θαη φρη λα επηθεληξψλεηαη 

κφλν ζην θάζηξν θαη ζηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ πξνζθέξνληαο 

πεξηζζφηεξεο θαη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γειαδή, ν ζπλδπαζκφο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο, κε: 

 έληνλε παξνπζία ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ παξαγψγσλ 

ηνπο ζε ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα θαη εξγαζηήξηα δαραξνπιαζηηθή 

 επηζθέςηκνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο ηνπηθψλ πξντφλησλ 

 ηελ εμαγσγή πξντφλησλ, πνπ ζα επηθέξεη εηζξνή ηνπξηζκνχ 

 δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικάησλ, κε γλψζε ησλ δχν αληηθεηκέλσλ θαη ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, θαη ηέινο 

 δεκηνπξγία ζεζκνχ εδψδηκσλ γεχζεσλ: GastronomicMonemvasia 

Oζπλδπαζκφο ηνπο ζα είλαη κηα ελέξγεηα ζσζηήο παξνπζίαζεο θαη ελδπλάκσζεο. 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν ζηφρν ηεο έξεπλαο, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηνπ brandηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη είλαη έλαο ηφπνο πνιχκνξθνο κε πνιινχο 

επηκέξνπο πξννξηζκνχο πνπ είλαη δχζθνιή ε αλάδεημε φισλ ηαπηφρξνλα. Χζηφζν ην 

brandname “Mνλεκβάζηα” είλαη παγθνζκίσο γλσζηφ, αιιά εζηηάδεη κφλν ζηελ 

θαζηξνπνιηηέηα ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηελ εκπεηξία πνπ δεη θαλείο επηζθεπηφκελνο ηελ. 

Γελ αληηπξνζσπεχεη νιφθιεξν ην Γήκν Μνλεκβαζίαο. πκβαίλνπλ πξνζπάζεηεο 

marketingθαη πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο, φρη φκσο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, 

φρη ζπληνληζκέλεο θαη φρη πάληα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Σέινο ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηνπ brandηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, απνηεινχλ νη άλζξσπνη. Οη ληφπηνη, νη πεξηζζφηεξνη 

αγξφηεο αγαπνχλ ηνλ ηφπν ηνπ κεγάισζαλ θαη δνπλ, έρνληαο ζρεκαηίζεη κηα ζεηηθή 

άπνςε γη‟ απηφλ, θπξίσο επεξεαζκέλνη απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν πνπ έρνπλ καδί 

ηνπ. Όκσο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ σο ζχλνιν. 

Οη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ brandηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, σο 

ηφπνπ πξννξηζκνχ αιιά θαη σο γεληθφηεξεο εηθφλαο θαη θηινζνθίαο αθνξνχλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ησλ επηπιένλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. 
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Σα ζπήιαηα ηεο Καζηαληάο, νη πάλσ απφ 40 παξαιίεο, ηα ηνπηθά πξντφληα, νη γξαθηθνί 

νηθηζκνί κε ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ, ηνπο γλήζηνπο αλζξψπνπο θαη ην θαιφ θαγεηφ, ην 

κνλαδηθήο νκνξθηάο πνιπζπιιεθηηθφ ηνπίν κε ηνλ θάκπν θαη ηηο νξεηλέο δηαδξνκέο είλαη 

ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ 

Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, θαζψο απηφ πνπ αλαδεηά ν επηζθέπηεο είλαη ε απζεληηθφηεηα θαη 

ε πνηφηεηα ζπλδπαζκέλε κε ηελ θαηλνηνκία. Καη ην παξαγφκελν αγξνηηθφ πξντφλ είλαη 

έλα ζηνηρείν δπλαηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπζηαηηθφ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπbrand ηεο 

πεξηνρήο. 

Τπάξρεη έλα ελεκεξσκέλν θαη ελδηαθέξνλ site ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, φπσο θαη 

ηππσκέλνη ράξηεο θαη δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κε θαινδνπιεκέλα θείκελα θαη 

θαιαίζζεηεο θσηνγξαθίεο. Όκσο γηα ηε ζσζηή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη ζσζηή ζπλεξγαζία κε ηνπξηζηηθά sites, εθζέζεηο θαη ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο 

γηα ηε ζηνρεπκέλε δηαθίλεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ siteηνπ Γήκνπ Μνλεκβάζηαο, 

δηαλνκή ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ηνπ ράξηε εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ δήκνπ, 

φπσο νη ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ ή ζε αεξνδξφκηα θαη πξνβνιή 

ησλ θσηνγξαθηψλ θαη videos, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο ζε πνιπζχρλαζηα 

ζεκεία, φπσο εθζέζεηο, κεηξφ ζε Αζήλα θαη άιιεο πξσηεχνπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε 

ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα. 

Σέινο ε επηζηξνθή ησλ αλζξψπσλ απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε 

γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ ζα δψζεη ψζεζε ζην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ 

Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Αιιά θαη ε ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ ηφζν απφ κηθξή ειηθία, φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο. Απηφ ζα βνεζήζεη ζην 

ζρεκαηηζκφ ζθαηξηθήο άπνςεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο. 

Χο πξνο ηνλ ηξίην ζηφρν, πνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, κέζα απφ ηελ έξεπλα 

παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο ζεκαληηθά ζεκεία :  

Ζ δχλακε ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ είλαη πνιχ κεγάιε απέλαληη 

ζην θνηλφ γηαηί ν θαηαλαισηήο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξντφλ θαη γλσξίδεη 

πηπρέο ηνπ. Δίλαη θνηλή νκνινγία ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ πσο δελ 
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ππάξρνπλ μεθάζαξεο θαη νξγαλσκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο απφ ην Γήκν 

Μνλεκβαζίαο γηα ην ηνπξηζηηθφ ηνπ πξντφλ. Απηφ είλαη έλα θνκκάηη πνπ γηα ηελ επίηεπμε 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ζπκβνχλ ζπληνληζκέλεο, ηαπηφρξνλεο θαη 

ζπλδπαζκέλεο θηλήζεηο. 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ηψξα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζε εθζέζεηο θαη ε 

δεκηνπξγία επαθψλ κε επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, 

ηίπνηα φκσο γηα λα έξζεη ην πξντφλ ζε επαθή κε ην θνηλφ ζηφρν. Μηα πξψηε πξφηαζε 

γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε απηέο, είλαη ε κειέηε ηεο αγνξάο-ζηφρνπ ψζηε λα γίλνπλ θηλήζεηο θαη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ λα απεπζχλνληαη ζ‟ απηή. Έλα δψξν-παθέην, πνπ λα 

πεξηέρεη πξντφληα ηεο πεξηνρήο – γεχζεηο θαη αξψκαηα – έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο θαζψο ςεθηαθφ πιηθφ κε 

videoπνπ λα πξνβάινπλ ηνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ληφπησλ, ηελ θνπιηνχξα θαζψο 

θαη ζπληαγέο ηεο πεξηνρήο, ζα κπνξνχζε λα δηαλέκεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο:  

1. ζηνπο επηζθέπηεο πνπ απνρσξνχλ απφ ηα θαηαιχκαηα ηεο πεξηνρήο,  

2. ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ απνρσξνχλ απφ ηε ρψξα αεξνπνξηθψο γηα λα γλσξίζνπλ έλα 

θνκκάηη ηνπ ηφπνπ θαη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα λα 

επηιέμνπλ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο γηα ηελ εκπεηξία ησλ δηαθνπψλ ηνπο θαζψο θαη  

3. σο δψξν θαισζνξίζκαηνο ζε επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα ζηα θνληηλά 

αεξνδξφκηα, κε ζθνπφ ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο 

Γηα ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηνπ δψξνπ ζε αεξνδξφκηα, πξνηείλεηαη ν αεξνιηκέλαο 

Καιακάηαο, πνπ απέρεη απφ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο πεξίπνπ 1,5 ψξα κεηά ηελ 

παξάδνζε ηεο λέαο εζληθήο νδνχ θαη φπσο παξαηεξείηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αθίμεσλ ζηελ ελφηεηα 4.1.4, είλαη πνιπζχρλαζην κε απμεηηθέο ηάζεηο θαη κεγάιε 

επηζθεςηκφηεηα. 

Μηα άιιε πξφηαζε πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο videoπνπ λα 

πξνβάινπλ ηνλ ηφπν, ηελ θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο ηνπηθέο ζπληαγέο. Σν video 

νπηηθνπνηεί θαη δηαηεξεί ην ηνπίν, ηελ αλάκλεζε, ηελ εκπεηξία, κπνξεί λα δηεγεζεί κηα 



75 
 

Γ.Π.Α. | 2016 Regional Branding: Η περίπτωςη του Δήμου Μονεμβαςίασ 

ηζηνξία θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε λνζηαιγία, ηελ πξνζκνλή θαη ηελ πξνζδνθία γηα λα 

δήζεη θαλείο μαλά ή γηα πξψηε θνξά, απηφ πνπ ηνπ ππφζρεηαη. 

Σν videoκπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα θνξά, αιιά λα έρεη πνιιέο ρξήζεο. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ην ή ηα videoπνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ γηα λα ηα δηαρεηξηζηνχλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο: 

 ζην ηνπξηζηηθφ siteηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο  

 σο δηαθεκηζηηθφ bannerζε ηνπξηζηηθά sitesηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (ζηηο 

αγνξέο ζηφρνπο) 

 σο δηαθεκηζηηθφ bannerζε sitesγεληθνχ πεξηερνκέλνπ (εηδεζενγξαθηθά/ λεαληθά/ 

ζεκαηηθά) 

 ζε ηνπξηζηηθέο ή εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ ιακβάλεη κέξνο ν Γήκνο Μνλεκβαζία 

 ζε νζφλεο πξνβνιήο ζε ζεκεία κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε (αλακνλή 

αεξνδξνκίσλ/ πνιπζχρλαζηεο ζηάζεηο metroζηελ Αζήλα θαη άιιεο κεγάιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο/ πινία) 

 ζε εθπνκπέο 

 ζηηο νζφλεο ησλ lobby ησλ μελνδνρείσλ 

 ζε επραξηζηήξην email πξνο ηνπο επηζθέπηεο ηηο πεξηνρήο 

 ζε promo CD 

Χο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ζηφρνο είλαη νη γεληθφηεξεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

brand ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Παξαηεξείηαη έληνλα ε επηζήκαλζε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζην ζπλδπαζκφ 

αγξνηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαζψο επίζεο ην πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ηε 

πνιχκνξθε γεσινγία ηεο πεξηνρήο (παξαιίεο, θάκπνη, βνπλά), ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

θνπιηνχξα. Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδνπλ είλαη ε κηθξή θαη φρη νπζηψδεο 

βνήζεηα πνπ έρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο απφ ην δεκφζην θνξέα. Γίλνληαη πξάγκαηα, θπξίσο 

φκσο επηθαλεηαθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία πξέπεη λα είλαη απηή πνπ 

ζα θηλεζεί έληνλα θαη δπλακηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 

ηφπνπ, αιιά ζα πξέπεη ν δεκφζηνο θνξέαο λα είλαη θνληά ηεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο. Σέινο, γηα ηελ επηπιένλ αλάπηπμε ηνπ brand 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, πνιχ ζεκαληηθνί ζεσξνχληαη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή γεληθφηεξα θαη φρη κφλν απηψλ πνπ αζρνινχληαη ε ηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαθνξά ηεο δηακφξθσζεο αληίιεςεο ησλ 

ληφπησλ θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο – ελήιηθεο θαη κε. 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο έξεπλα γηα ηνλ ηέηαξην ζηφρν πξνηείλνληαη ε 

αλάδεημε ησλ παξαιηψλ θαη ησλ ηνπίσλ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο 

(αξραηνινγηθά κλεκεία, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, παλεγχξηα), ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπο θαζψο θαη πξνζέγγηζε ηνπξηζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά targetgroup. Γηα απηά ηα ζεκεία, βέβαηα, έγηλε εθηελήο αλαθνξά θαη ζηηο πην 

πάλσ αλαιχζεηο. 

Δπηπιένλ, ζην θνκκάηη ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ θνξέα, απηφ ηνπ πξνηείλεηαη είλαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπο γηα λα κπνξνχλ θαη νη πιεπξέο λα απνθνκίζνπλ νθέιε.  

 Γεκηνπξγία θνηλήο ζηξαηεγηθήο απέλαληη ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη δεκηνπξγία 

cluster γηα θνηλή παξνπζίαζε ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο (παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

παξαγφκελα πξντφληα...) ζε εθζέζεηο θαη γηα ηε γεληθφηεξε πξνβνιή 

 Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ-ζηφρσλ ψζηε λα επηκεθπλζεί ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο 

 Βνήζεηα γηα επηρνξεγήζεηο θαη θνλδχιηα κε ζθνπφ ηελ αλαθαίληζε, επέθηαζε ή 

πξνζαξκνγή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη κε ηνπ Γήκν 

Μνλεκβαζίαο, αιιά θαη κε, γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, 

αιιά θαη ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπ ο επηζθέπηεο. 

 Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα ην ζσζηφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηφζν 

ησλ ελειίθσλ πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα ζπνπδψλ, φζν θαη ησλ παηδηψλ κέζα 

απφ ην ζρνιείν θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα γλσξίζνπλ ηηο επηινγέο πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ν ηφπνο 
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5.2 Γεληθά πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία δηαπηζηψλεηαη φηη ζπλνιηθά πξνθχπηνπλ πέληε ζεκεία 

πξνβιεκαηηζκνχ: 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Γήκν Μνλεκβαζίαο θαη νη ζσζηά 

επηιεγκέλεο ελέξγεηεο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

- Πξνβνιή παξαιηψλ θαη αλάδεημε νκνξθηάο ηνπίνπ 

- Αλάδεημε πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο 

- Ο ζπλδπαζκφο αγξνηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ηνκέα 

 Ζ ζεκαληηθφηεηα αλάπηπμεο ηαπηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο γηα ην ζχλνιφ 

ηνπ, ψζηε λα μερσξίζνπλ φια ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ ηφπνπ θαη ν επηζθέπηεο 

λα ηα αλαδεηήζεη 

- Παξαγφκελα πξντφληα 

- Σνπηθή θνπδίλα 

- Πνιηηηζκφο (βπζηζκέλεο πνιηηείεο) 

 Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ψζηε ην πξνβαιιφκελν θαη ππνζρφκελν 

πξντφλ λα είλαη ξεαιηζηηθφ, εθηθηφ θαη ν επηζθέπηεο λα κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη 

θαη λα ην βξεη 

- Γεκηνπξγία αλακλεζηηθνχ δψξνπ 

- Γεκηνπξγία videosκε  

 Ζ ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα γηα ηελ εθηφμεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

- Clusters 

- Δθπαίδεπζε  

- Δπηρνξεγήζεηο 

- Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ 

 Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά 

- Γηα βίνπ κάζεζε γηα επηρεηξεκαηίεο θαη εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνπξηζκφ, ηε γεσξγία 

θαη ηε κεηαπνίεζε πξντφλησλ 
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- Δλεκέξσζε θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηνπο καζεηέο 

 

5.2.1 Αλάπηπμε brand γηα ην Δήκν Μνλεκβαζίαο 

Ζ έλλνηα ηνπ brand (εκπνξηθνχ ζήκαηνο) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηφπσλ/πεξηνρψλ, σο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, είλαη απηφ πνπ κειεηάηε ζε απηή ηελ 

εξγαζία. Ζ κάξθα απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεγάιεο αμίαο θαη ηαπηφρξνλα ην 

εξγαιείν δηαθνξνπνίεζήο ηεο ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Lehu, 2004). 

Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλα ζεκάδη πςειήο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

(Delizaetal., 1999), ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, πξνζζέηεη λφεκα θαη αμία, βνεζψληαο ζηε 

δεκηνπξγία εηθφλαο (Vrontis, 1998). 

Ζ ζεσξία ηνπ brand (brand theory) ζηελ πεξίπησζε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ φηη ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, αλ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ζθνπφο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην φηη νη πξννξηζκνί ελζσκαηψλνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θάζε κέξνπο, θαζηζηψληαο ην placebranding κία έλλνηα πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο θνηλέο εκπεηξίεο, ηηο παξαδφζεηο, ην αίζζεκα ηνπ αλήθεη ζε 

κία θνηλσλία κε κία ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα (Aitken θαη Campelo, 2011). Όια απηά 

ζπληεινχλ ζην ζρεκαηηζκφ κίαο εηθφλαο (brandimage) γηα έλα κέξνο, θαη επεξεάδνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα απηφ ην κέξνο, νδεγψληαο ηνπο ζην λαείλαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζηελ ηδέα ηνπ λα επηζθεθζνχλ απηφ ην κέξνο (Kempetal., 2012; 

Klabi, 2012). 

Θα πξέπεη λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

θαη ε δεκηνπξγία brandimage απηνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ regional branding. Σα θξίζηκα 

ζηνηρεία ηνπ brand ελφο ηφπνπ βαζίδνληαη ζηηο αμίεο ηνπ, φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ 

ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ(Gnoth, 2007). 

πλεπψο, ην branding ελφο πξννξηζκνχ απαηηεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δελ 

επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Wheeleretal.,2011). Έλα regional 
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brand είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ αμηψλ, ηεο ηνπηθήο 

θνπιηνχξαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δεκηνπξγία ελφο regional brand 

απαηηεί λα ιεθζνχλ ππφςε ε ηζηνξία, ε θνπιηνχξα, ε γεσγξαθία, ην πεξηβάιινλ, ε 

νηθνλνκία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο πξννξηζκνχ. 

Tν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ regional branding είλαη ε ζχλζεζε φισλ ησλ 

παξαγφλησλ: ηνπ ξφινπ ησλ αλζξψπσλ, ησλ ζρέζεσλ ηνπο, ησλ επζπλψλ ηνπο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο (ληφπησλ θαη επηζθεπηψλ) (Aitken θαη Campelo, 2011), ηνπ θιίκαηνο, 

ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

Σν regional branding απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο πην ραξαθηεξηζηηθήο εηθφλαο ή 

θήκεο, ε νπνία βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο (Maessen 

et al., 2008). Σν regional branding εκπνξεχεηαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ζηελ επξχηεξε 

έλλνηα: ην ηνπίν, ηε θχζε, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ 

πεξηθεξεηαθή γαζηξνλνκία, θ.α. (de Bruin, 2008). Ζ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, φπσο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Paasi (2002, 2003), ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηνρή (Sonneveld, 2007).  

Σν regional branding ηνλψλεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία 

γηα ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Ζ χπαηζξνο έρεη βηψζεη κηα κεηαηξνπή, απφ 

ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε έρεη γίλεη έλα εκπφξεπκα πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί θαη 

λα πσιεζεί (Floysand θαη Jakobsen, 2007, Kneafseyetal, 2001).  

Ζ Μνλεκβάζηα είλαη απφ κφλε ηεο έλα brand. Αιιηψο ην «Γηβξαιηάξ ηεο Αλαηνιήο», ε 

θαζηξνπνιηηεία είλαη γλσζηή ζε φιν ηνλ θφζκν θαη απνζπά πιήζνο ηνπξηζηψλ. Χζηφζν 

ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο απνηειείηαη θαη απφ άιια θνκκάηηα, ηζάμηα, πνπ πξέπεη λα 

αλαδεηρζνχλ, λα γίλνπλ γλσζηά θαη λα απνθηήζνπλ θαη απηά ην «θνηλφ» ηνπο. 

Έλα επξχηεξν brand(εκπνξηθφ ζήκα) πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα εδξαησζεί, ψζηε λα 

πξνζδίδεη θήκε ζε φιε ηελ πεξηνρή. Κάησ απφ κηα εληαία νκπξέια ηνπ Γήκνπ 

Μνλεκβαζίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ: νη παξαιίεο κε ηα θαζαξά λεξά, ηα εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο παξαγφκελα ηνπηθά πξντφληα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, αιιά θαη ηεο εζηίαζεο, 
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νη αξραηνινγηθνί ηφπνη, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ην πνηθηιφκνξθν ηνπίν κε ηνλ θάκπν 

θαη ηα βνπλά, ηε θηινμελία θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία ελφο brand, κηαο εληαίαο εηθφλαο πνπ ζα θάλεη γλσζηφ ην 

Γήκν Μνλεκβαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ πνπ έρεη ν επηζθέπηεο, θηάλνληαο 

ζηελ πεξηνρή. 

 

5.2.2 Αλάπηπμε πξνωζεηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ 
πξνϊόληνο ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζίαο 

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο είλαη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο marketing, εθηφο απφ ηε 

δηαθήκηζε πξνζσπηθήο πψιεζεο θαη ηε δεκνζηφηεηα, πνπ δηεγείξνπλ ηελ θαηαλαισηηθή 

αγνξά, φπσο video ζε νζφλεο θαη εθζέζεηο, δψξα, εθδειψζεηο θαη events θαη πνηθίιεο 

κε επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο πψιεζεο, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπλεζηζκέλε ξνπηίλα, φπσο νξίδεη ε Ακεξηθάληθε Έλσζε Marketing. Γηεγείξνπλ ην 

αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα δεµηνπξγήζνπλ ζε δεδνµέλν ρξφλν µηα ηζρπξή θαη 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζ‟ έλα πξντφλ ή µηα ππεξεζία. 

Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξνζειθχνπλ λένπο αγνξαζηέο γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

πνπ πξνσζνχλ, εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειεί 

αληηθείµελν ηνπο, εληζρχνπλ µε παξάιιειεο ελέξγεηεο µηα δηαθεµηζηηθή εθζηξαηεία γηα ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο, κέζα απφ ζσζηά δνκεκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπ πξντφληνο. Πέξα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δηαδξαζηηθέο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, πνπ ζα είλαη ηθαλέο λα δηεγείξνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη ζα ηνπ 

ππνζρεζνχλ φηη επηζθεπηφκελνο ηελ πεξηνρή ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ είηε 

απηέο αθνξνχλ ζηελ μεθνχξαζε θαη ραιάξσζε, είηε ζην cullinaryexperience, είηε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηά. 
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5.2.3 Γεληθόηεξεο ιύζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ brand ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζία 

Σπλεξγαζία Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Τνκέα 

Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη, αλακθηζβήηεηα, νη θχξηνη ππιψλεο πνπ ζηεξίδνπλ 

ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία καο. Άξα, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ. Ζ 

πξφθιεζε είλαη λα βξνπλ, ακθφηεξεο πιεπξέο, έλα θνηλφ πεδίν ζπλελλφεζεο, δξάζεο 

θαη ηε κέζνδν λα ζπκπξάμνπλ επηηπρψο πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο, ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ην θχξνο ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο.  

Πνιιέο θνξέο, ν Γεκφζηνο ηνκέαο έρεη θαηεγνξεζεί γηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, 

αξγνπνξία ζε δξάζεηο θαη απνθάζεηο, γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη απαμίσζε ησλ 

ζεζκψλ. Ο Ηδησηηθφο ηνκέαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, απφ ηελ άιιε, έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί φηη απηνζθνπφο είλαη ην θέξδνο, ρσξίο ηελ πξφζεζε λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

θνηλσλία ηα „νθέιε‟ πνπ έρνπλ θνκίζεη. Αλακθίβνια φκσο ζα βξνχκε θαη ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα νπνία θαη νη δχν ηνκείο δηέπνληαη, θαζψο θαη πιενλεθηήκαηα 

πνπ φηαλ ηα αλαδεηθλχνπλ θαη ηα αμηνπνηνχλ απνθέξνπλ αμηνδήιεπηνπο θαξπνχο 

Οη Μεραληζκνί πλεξγαζίαο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα (Public Private Partnerships) 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε λα ζπγθεξαζηνχλ νη ζηφρνη ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηα:  

 Άκεζα θαη Έκκεζα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

 Κνηλσληθά Απνηειέζκαηα 

 Πεξηβαιινληηθά Απνηειέζκαηα 

ε φηη αθνξά ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ε έξεπλα, πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηνλ 

Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην (ΠΟΣ) θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Ννέκβξηνο, 2011), δείρλεη πσο ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ θαη ε 

ζπληήξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ θαη πφξσλ εζληθήο θιεξνλνκηάο ζεσξνχληαη ηα 

πεδία φπνπ ε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξεί λα είλαη πιεφλ 

απνηειεζκαηηθή. ε αξθεηά πςειή ζέζε ζηελ θαηάηαμε βξίζθνληαη επίζεο ε εθπαίδεπζε 

θαη επηκφξθσζε, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ο Γεκφζηνο Σνκέαο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη, 

άκεζα θαη έκκεζα, ζηε βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Εσήο ησλ Πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

Απαζρφιεζεο (φπνπ πξνθχπηνπλ ζνβαξά ζέκαηα κε ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε), 

Πεξηβάιινληνο (πνπ απνηειεί θχξην πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν ηνπ ηνπξηζκνχ) θαη 

ρξήζεο πφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα γηα ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα έλαληη 

άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Όκσο, ε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ 

πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ Ηδησηηθφ 

Σνκέα. 

Ο Ηδησηηθφο Σνκέαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, πξνζβιέπεη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ζα επελδχζεη κε ζθνπφ ην θέξδνο. Οη επελδχζεηο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαιχπηνπλ 

εθηφο απφ επελδχζεηο παγίσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη (soft) ελέξγεηεο πνπ ελέρνπλ θπξίσο 

εκπνξηθφ θίλδπλν φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ tour operators ή ε 

δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθδξνκψλ. 

Δλ ζπληνκία, ν Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο Σνκέαο είλαη «θαηαδηθαζκέλνη» λα 

ζπλεξγάδνληαη: νη πεξηνρέο κε ηελ κεγαιχηεξε θαη πιένλ επηηπρεκέλε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ήηαλ απηέο πνπ είραλ αλεπηπγκέλεο θαη απνδνηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη φρη απηέο πνπ είραλ ηηο θαιχηεξεο θπζηθέο νκνξθηέο ή 

ην πιένλ δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. 

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε θαηεχζπλζε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ε αλαγθαία κεηάβαζε απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Κνηλσλία 

ηεο Γλψζεο θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πεδίν ηεο Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

κάζεζεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
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αηφκσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ηνκέα, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο θαη 

ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. 

Γελ είλαη πιένλ κφλν ηα παηδηά πνπ πθίζηαηαη αγσγή αιιά θαη νη ελήιηθεο, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνζδνθά ηελ θαιιηέξγεηα γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ απαξαίηεησλ ζην ζχγρξνλν εξγαδφκελν πνιίηε. Ζ εθπαίδεπζε απηή 

πξσηίζησο αλαδεηθλχεη θαη ζηεξίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ, φπσο ε 

εκπεηξία ηνπο ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη νη ηδηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ( π.ρ. 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηδηφηεηα γνλέα θ.α.). ε απηφ ην πιαίζην ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

αθνξά φια εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ελήιηθνπο. 

Δθπαίδεπζε αλειίθσλ 

Σν ζρνιείν είλαη έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ αλαιακβάλεη λα δηδάμεη, λα 

θνηλσληθνπνηήζεη θαη λα δψζεη ηελ πξννπηηθή ηεο επηινγήο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ 

άξηην άλζξσπν. 

Μέζα απφ ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πέξα απφ ηε δηδαθηέα χιε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ αμίεο, θνπιηνχξα, θνηλσληθή 

γλψζε θαη ζα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζην επίπεδν λα ζπζρεηίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε 

ηελ νηθνλνκία. 

ε απηφ ην ζεκείν ν ζσζηά δνκεκέλνο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζα κπνξέζεη 

λα δψζεη ιχζεηο θαη απαληήζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. 

ην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ, απηφ πνπ ζα εληζρχζεη θαηά πνιχ ηηο απνθάζεηο ησλ 

καζεηψλ ζα είλαη ε γλσξηκία κε ηα επαγγέικαηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ ζα έρνπλ 

επηιέγνληαο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ θιάδν. Οη ελαιιαθηηθέο είλαη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο θαη πνιιέο θνξέο φρη πξνθαλείο. Γη„ απηφ ρξεηάδεηαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-ζπκβνχινπο, κέζα απφ ζσζηέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο. 
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5.3 Πεξηνξηζκνί κειέηεο | Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν πνηνηηθή έξεπλα, κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ είηε κε θαη‟ ηδίαλ ζπλάληεζε είηε ρξήζε skype, κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ερνγξαθήζεθαλ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 

Πεξεηαίξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί γηα  

 ην πψο ζα γίλεη απνδνηηθή θαη ειθπζηηθή ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα ζρνιεία θαη ην πψο ε εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηνπ ηνπξηζκνχ καθξνπξφζεζκα 

 ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ branding, δειαδή ηελ θνζηνιφγεζε ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά νθέιε 

 πψο κπνξεί ν αγξνηνπξηζκφο λα εληζρπζεί ζηελ πεξηνρή. 
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