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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη του µάρκετινγκ τουριστικών 

προορισµών, µε έµφαση στους γαστρονοµικούς προορισµούς. Σκοπός της εργασίας 

είναι η ανάλυση του τουριστικού συστήµατος στην περίπτωση ενός τουριστικού 

προορισµού και η εξεύρεση εκείνων των παραγόντων που κρίνονται ως σηµαντικοί και 

οδηγούν έναν προορισµό στο να χαρακτηρισθεί γαστρονοµικός. Μέσα από 

βιβλιογραφική επισκόπηση των όρων τουρισµός, τουριστικό προϊόν, τουριστικός 

προορισµός, µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών, αλλά και της γαστρονοµίας γίνεται 

προσπάθεια ανάλυσης του τουριστικού συστήµατος, των µορφών τουρισµού αλλά και 

των τουριστικών προορισµών µε έµφαση στις ενέργειες µάρκετινγκ που 

πραγµατοποιούνται από τους φορείς του προορισµού, τη σχέση µεταξύ τους αλλά και 

τα αποτελέσµατα που φέρνει για τον προορισµό η σωστή συνεργασία τους. Επίσης, 

µέσω της χρήσης µελετών περιπτώσεων για ευρωπαϊκές κυρίως πόλεις και 

προορισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαστρονοµικοί, γίνεται µια προσπάθεια 

ανάδειξης των παραγόντων εκείνων που κρίνονται ως πιο σηµαντικοί για το 

χαρακτηρισµό ενός προορισµού ως γαστρονοµικού. Αποδεικνύεται ότι είναι ο 

συνδυασµός της συνεργασίας των φορέων που ασχολούνται µε τον τουρισµό σε µια 

περιοχή, µε τις υπόλοιπες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και αφορούν τις 

δραστηριότητες που προσφέρονται στον επισκέπτη (γαστρονοµικές και µη), το 

ευρύτερο περιβάλλον, τη µεταφορά και τη διαµονή, που οδηγούν στο να χαρακτηρισθεί 

ένας προορισµός γαστρονοµικός. Τέλος, γίνεται µια κατηγοριοποίηση αυτών των 

παραγόντων έχοντας ως κεντρικό σηµείο το γαστρονοµικό προϊόν µαζί µε το οποίο 

συνθέτουν την συνολική τουριστική εµπειρία για έναν επισκέπτη σε έναν προορισµό.    

 

Λέξεις – Κλειδιά : Τουρισµός, Τουριστικός Προορισµός, Μάρκετινγκ Τουριστικών 

Προορισµών, Γαστρονοµία, Γαστρονοµικός Προορισµός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : O ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

1.1 Εισαγωγή 

 

Ο τουρισµός είναι ένας πολύ διαδεδοµένος τρόπος ψυχαγωγίας, ειδικά στον ∆υτικό 

Κόσµο ενώ παράλληλα αποτελεί µια πολύ µεγάλη βιοµηχανία και σηµαντικότατη 

πηγή εσόδων για παραδοσιακά τουριστικές χώρες. Οι τουριστικοί προορισµοί µίας 

χώρας αποτελούν τους κύριους πόλους έλξης της τουριστικής ζήτησης και είναι από 

τους σηµαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης και ενίσχυσης του τουριστικού 

της προϊόντος. Συνεπώς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ενδυνάµωσης και ενίσχυσης 

της προβολής τους σε όλο τον κόσµο, µε το µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών 

να αποκτά όλο και µεγαλύτερη αξία µε το πέρασµα των χρόνων.   Ωστόσο, στη 

διαδικασία αυτή εµπλέκεται πλήθος φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, τα 

συµφέροντα των οποίων πολλές φορές συγκρούονται µε αποτέλεσµα να µην 

καθίσταται δυνατή η σωστή και οργανωµένη προβολή ενός προορισµού. Η 

παρούσα διπλωµατική εργασία είναι διαρθρωµένη σε 5 µέρη. Στο πρώτο µέρος 

ασχολείται µε την έννοια του τουρισµού, τις µορφές του, τις οικονοµικές 

δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια ενός τουριστικού συστήµατος 

αλλά και µε την έννοια του τουριστικού προορισµού. Στο δεύτερο µέρος, αναλύεται 

η έννοια του µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών, οι οργανισµοί που είναι 

υπεύθυνοι γι αυτό (DMOs), οι ανταγωνιστικές στρατηγικές που υπάρχουν, καθώς 

και έννοιες όπως ο κύκλος ζωής του προορισµού, το µείγµα µάρκετινγκ ενός 

προορισµού και ο αειφόρος τουρισµός. Στο τρίτο µέρος η µελέτη επικεντρώνεται 

στη γαστρονοµία και τη σχέση που αυτή έχει µε τον τουρισµό. Στο τέταρτο µέρος, 

µετά από µια σύνοψη της θεωρίας για τη χρήση µελετών περιπτώσεων (case 

studies), παρουσιάζονται 5 µελέτες περίπτωσης από επιτυχηµένους γαστρονοµικούς 

προορισµούς (Λυών, Hong Kong και Τουρκία, Αλσατία, Βαρκελώνη και Μάρεµα). 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη των παραγόντων που κρίνονται ως πιο 

σηµαντικοί στο να χαρακτηρισθεί ένας προορισµός ως γαστρονοµικός αλλά και η 

ανάλυση της σχέσης µεταξύ αυτών των παραγόντων και το πως αυτή επηρεάζει τη 

συνολική εµπειρία του τουρίστα σε έναν προορισµό. 
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1.2 Η Έννοια του Τουρισµού 

 

Στην Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετοί ορισµοί της έννοιας 

του τουρισµού. Το κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων είναι ότι 

χαρακτηρίζουν τον τουρισµό ως µια δραστηριότητα που συνδέεται άµεσα µε την 

τάση του ανθρώπου για επικοινωνία, ψυχαγωγία και δηµιουργία νέων εµπειριών 

µέσα από κάποιον ταξιδιωτικό προορισµό. Εννοιολογικά ο όρος τουρισµός 

προέρχεται από τη γαλλική λέξη ‘tour’ και την αγγλική ‘touring’,που σηµαίνουν 

γύρος, περιήγηση. Η ρίζα και των δύο αυτών λέξεων είναι η λατινική λέξη ‘tornus’. 

Γεγονός είναι πάντως ότι ο τουρισµός είναι δύσκολο να οριστεί µε ακρίβεια καθώς 

εµφανίζεται µε διάφορες µορφές. Από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν 

προκειµένου να οριστεί ο τουρισµός ήταν αυτή των Hunziker και Kraft οι οποίοι 

έδωσαν το 1942 την πρώτη επιστηµονική προσέγγιση αναφέροντας πως τουρισµός 

είναι το σύνολο των ενεργοποιηµένων σχέσεων και γεγονότων κατά τη διάρκεια της 

µετακίνησης και παραµονής των ατόµων εκτός του τόπου της συνήθους κατοικίας 

τους, υπό τον περιορισµό ότι τόσο η µετακίνηση όσο και η παραµονή τους δεν 

έχουν κίνητρο την άσκηση οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας 

(Hunziker W., Kraft K., 1942). Ο ορισµός αυτός βοηθά µεν να διακρίνει κανείς τον 

τουρισµό από την αποδηµία, ωστόσο δεν αποτελεί ολοκληρωµένη προσέγγιση 

(Nίκος Γ. Ηγουµενάκης, 1996).  Ένας δεύτερος ορισµός δόθηκε από τη ∆ιεθνή 

Ακαδηµία του Τουρισµού και ορίζει σαν τουρισµό το σύνολο των ανθρώπινων 

µετακινήσεων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτές και υποκινούνται, σε 

διαφορετικό βαθµό και ένταση, από τον πόθο της απόδρασης που ενυπάρχει στα 

άτοµα. Σε µια προσπάθεια να δώσει το δικό του ορισµό για τον τουρισµό, ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού αναφέρει πως ο τουρισµός αποτελείται από τις 

δραστηριότητες των ατόµων που ταξιδεύουν και διαµένουν σε µέρη διαφορετικά 

από το σύνηθες περιβάλλον τους, για λόγους αναψυχής, αποφυγής των 

προβληµάτων της καθηµερινότητας, για άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

κ.α, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός έτους. Ο όρος σύνηθες 

περιβάλλον χρησιµοποιείται για να εξαιρεθούν από τον εν λόγω ορισµό τα συχνά ή 

τακτικά ταξίδια εντός των περιοχών της συνηθισµένης διαµονής και της εργασίας ή 

άλλα ταξίδια ρουτίνας. Γενικά ο τουρισµός είναι ένας συνδυασµός δραστηριοτήτων, 

υπηρεσιών και βιοµηχανιών, όπως µεταφορικών µέσων, χώροι διαµονής, χώροι 

ψυχαγωγίας, χώροι αθλητισµού, εστιατόρια, εµπορικά µαγαζιά και πληθώρας 
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άλλων δραστηριοτήτων, που προσφέρουν µια ταξιδιωτική εµπειρία, συµβάλλοντας 

παράλληλα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού, στη δηµιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης, στην αύξηση των επενδύσεων και στη µεγέθυνση της 

οικονοµίας (World Tourism Organization). Επίσης ο παραπάνω ορισµός αποτελεί 

µια διευρυµένη ερµηνεία καθώς συµπεριλαµβάνει και διάφορες µορφές 

επαγγελµατικών ταξιδιών, προκύπτει δε από την εξέλιξη του τουρισµού στο 

πέρασµα των χρόνων. Σύµφωνα µε τον Leiper (1981) µάλιστα, ο τουρισµός µπορεί 

από µόνος του να θεωρηθεί ως µια ξεχωριστή επιστήµη και η προσέγγιση της 

τουριστικής επιστήµης θα πρέπει να γίνει µε κέντρο τη δοµή της βιοµηχανίας η 

οποία είναι ένα ανοιχτό σύστηµα που έχει 5 βασικά στοιχεία :  

1. το ανθρώπινο δυναµικό 

2.  την περιοχή προέλευσης 

3.  µια ενδεχόµενη ενδιάµεση περιοχή  

4. την περιοχή προορισµού/υποδοχής και  

5. την τουριστική βιοµηχανία.  

Από την άλλη για τους Mathieson και Wall (1982), τρία είναι τα στοιχεία που 

συνθέτουν τον τουρισµό :  

1. Το δυναµικό στοιχείο : το ταξίδι προς ένα επιλεγµένο τουριστικό προορισµό 

2. Το στατικό στοιχείο : η παραµονή στον παραπάνω επιλεγµένο προορισµό 

3. Το τεχνητό στοιχείο : είναι αυτό που προκύπτει από τη σύµπραξη των 

παραπάνω δύο στοιχείων και αφορά επιδράσεις που προκύπτουν από τα 

οικονοµικά, κοινωνικά και φυσικά υποσυστήµατα µε τα οποία ο τουρίστας 

έρχεται άµεσα σε επαφή.  

Για τους Mill και Morisson (1985), το σύστηµα του τουρισµού περιλαµβάνει τέσσερα 

βασικά στοιχεία :  

1. Την αγορά 

2. Το ταξίδι 

3. Τον προορισµό και 

4. Το µάρκετινγκ 

Ένας ορισµός του τουρισµού που δόθηκε από τους Makindosh και Goeldner (1990), 

αναφέρει πως τουρισµός είναι ένα κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονοµικό φαινόµενο 
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που προκύπτει από τη δράση και αντίδραση παραγόντων όπως ο τουρίστας, η κοινωνία 

προορισµού, η τουριστική επιχείρηση και το κράτος.  

Η δυσκολία εύρεσης ενός ακριβή ορισµού για τον τουρισµό έγκειται σύµφωνα µε τον 

Fennel (2001) στο γεγονός ότι αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του 

κόσµου και ως φαινόµενο, έχει άµεση σχέση και συνδέεται στενά µε οικονοµικά, 

κοινωνικο-πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέµατα και στηρίζεται σε πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή στοιχεία της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. 

 

1.3 Μορφές τουρισµού  

 

Οι τύποι του τουρισµού παρουσιάζονται δυναµικοί κατά το πέρασµα των χρόνων και 

διαφοροποιούνται σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Συνήθως οι τύποι του τουρισµού που 

παρουσιάζονται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή προάγονται από τις ανάγκες των 

ατόµων, το επίπεδο των πολιτιστικών και κοινωνικών υποδοµών και τα υπάρχοντα 

µέσα µεταφοράς (Cornelia Elena Tureac, 2008). Στην ίδια µελέτη συναντούµε 6 

βασικούς τύπους τουρισµού:  

1. τον τουρισµό χαλάρωσης 

2. τον τουρισµό υγείας  

3. τον τουρισµό επισκέψεων 

4. τον τουρισµό διαµετακόµισης 

5. τον τουρισµό µειωµένων αποστάσεων και  

6. τον επαγγελµατικό τουρισµό.  

Σε µια διαφορετική κατηγοριοποίηση, συναντούµε τις µορφές τουρισµού, οι οποίες 

διαφοροποιούνται µεταξύ τους ανάλογα µε ορισµένα κριτήρια. Για παράδειγµα αν ως 

κριτήριο χρησιµοποιηθεί ο αρχικός και ο τελικός προορισµός τότε ο τουρισµός µπορεί 

να είναι είτε εγχώριος είτε διεθνής. Με παρόµοιο τρόπο, ανάλογα µε το πόσα άτοµα 

συµµετέχουν ο τουρισµός είναι ατοµικός ή µαζικός. Αν χρησιµοποιήσουµε ως κριτήριο 

τον τρόπο οργάνωσης τότε ο τουρισµός διακρίνεται σε οργανωµένο και µη 

οργανωµένο. Ανάλογα µε τη συχνότητά και τη διάρκειά του µπορεί να είναι συνεχής ή 

µη συνεχής, µικρής ή µεγάλης διάρκειας. Επιπρόσθετα µπορεί να είναι ιδιωτικός ή 

κοινωνικός και ανάλογα µε τον προορισµό να χαρακτηρίζεται ως τουρισµός βουνού, 

θάλασσας, πόλης κ.α (Cornelia Elena Tureac, 2008). 
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Σύµφωνα µε τον Νίκο Γ. Ηγουµενάκη (1997), οι βασικές κατηγορίες τουρισµού είναι : 

1. Ο Μαζικός τουρισµός, που χαρακτηρίζεται από οµαδικότητα συµµετοχής των 

τουριστών στις διάφορες φάσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Ο συλλογικός 

χαρακτήρας αυτού του τύπου τουρισµού αναφέρεται τόσο στον τρόπο 

οργάνωσης της τουριστικής µετακίνησης όσο και στη συγκέντρωση των 

τουριστών στους τόπους διαµονής. Τη βάση ανάπτυξης του µαζικού τουρισµού 

αποτελεί σήµερα το σύστηµα GIT (Group Inclusive Tours) που προσφέρει 

ολοκληρωµένες τουριστικές υπηρεσίες που, στην απλούστερη µορφή τους 

περιλαµβάνουν τον τουριστικό προορισµό, το µεταφορικό µέσο, το κατάλυµα 

και το γεύµα. 

2. Ο Ατοµικός τουρισµός, που χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη ατοµική 

οργάνωση και εκτέλεση του ταξιδιού εκ µέρους των τουριστών. Η ανάπτυξη του 

ατοµικού τουρισµού τα τελευταία χρόνια βασίζεται στο σύστηµα IIT (Individual 

Inclusive Tours) όπου προσφέρονται σε µεµονωµένα άτοµα τουριστικά πακέτα.  

3. Ο Εσωτερικός τουρισµός, που πραγµατοποιείται από τον ντόπιο πληθυσµό της 

χώρας µέσα στα φυσικά της όρια, δηλαδή µέσα στην επικράτειά της. 

4. Ο Εξωτερικός τουρισµός, ή διεθνής, που πραγµατοποιείται από άτοµα που 

διαµένουν µόνιµα σε µια χώρα και την εγκαταλείπουν προσωρινά για να 

επισκεφτούν κάποια άλλη για τουριστικούς λόγους, καλύπτοντας ταυτόχρονα 

τουριστικές ανάγκες και επιθυµίες τους.  

5. Ο Συνεχής τουρισµός, που διαρκεί όλο το χρόνο και οι δραστηριότητές του δεν 

επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες και 

6. Ο Εποχιακός τουρισµός, ο οποίος δε διαρκεί όλο το χρόνο και οι 

δραστηριότητές του αναστέλλονται προσωρινά για ένα µικρό ή µεγάλο χρονικό 

διάστηµα κάθε έτος ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες.  

Ο µαζικός τουρισµός παρέµεινε το κυρίαρχος στην παγκόσµια τουριστική αγορά για  

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο κατά την εξέλιξή του πήρε διάφορες µορφές που 

στην ουσία δεν έχουν να κάνουν µε µορφές µαζικού τουρισµού. Μια από αυτές είναι ο 

εναλλακτικός τουρισµός.  

Ο εναλλακτικός τουρισµός µπορεί να οριστεί ως οι διάφορες µορφές τουρισµού που 

έχουν σαν στόχο να συνάδουν µε το φυσικό περιβάλλον, τις κοινωνικές αξίες και οι 

οποίες επιτρέπουν τόσο στους επισκέπτες όσο και στους οικοδεσπότες να 

απολαµβάνουν µια αξιόλογη αλληλεπίδραση και θετικές κοινές εµπειρίες (Zurick, 1992 
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cited in Sheedy, 1995; Wearing and Neil, 1999). O Butler (1990 cited in Kunwar, 

1997), προσδιόρισε διάφορα χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισµού. 

Παρατήρησε ότι είναι συνήθως µικρής κλίµακας και αναπτύσσεται από κατοίκους της 

περιοχής (ντόπιους). Σύµφωνα πάντα µε τον Butler, ο εναλλακτικός τουρισµός 

περιλαµβάνει ταξίδια σε σχετικά αποµακρυσµένες περιοχές µε φυσικό πλούτο 

προκειµένου ο τουρίστας να θαυµάσει, να µελετήσει και να απολαύσει το τοπίο, την 

πολιτιστική κληρονοµιά, τα φυτά και τα ζώα. Οι τουρίστες σε αυτή τη µορφή 

τουρισµού αναµένεται να είναι ιδιώτες ενώ η διαµονή γίνεται σε µικρού σχετικά 

µεγέθους καταλύµατα ντόπιων. Ο Kunwar (1997), επισηµαίνει πως τα άτοµα που 

επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισµό προσπαθούν να αποφύγουν πολυσύχναστους 

προορισµούς και να επισκέπτονται χώρους µε µικρή ή µηδαµινή επισκεψιµότητα. 

Ακόµη και αν απουσιάζουν οι σύγχρονες τουριστικές υποδοµές ο τύπος αυτός των 

τουριστών απολαµβάνει τη διαµονή αλλά και την επαφή µε τους κατοίκους της 

περιοχής, ενώ αναµένεται συνήθως να είναι άτοµα µορφωµένα, µε εισόδηµα άνω του 

µέσου όρου και έχουν την τάση µένουν στον προορισµό για περισσότερες µέρες από ότι 

ένας παραδοσιακός τουρίστας.  

Ένας άλλος ορισµός που δόθηκε για τον εναλλακτικό τουρισµό είναι ότι εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού θεωρούνται αυτές πέραν του µαζικού τουρισµού, οι οποίες 

επιδιώκουν την αποφυγή αρνητικών και τη δηµιουργία θετικών κοινωνικών, 

πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων (agrotourismos.wordpress.com). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό τα κύρια χαρακτηριστικά των µορφών αυτών είναι: 

1) η µικρής κλίµακας, ελεγχόµενη και ρυθµιζόµενη ανάπτυξη, 

2) η ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατοµική / ανεξάρτητη βάση ή µικρής κλίµακας και 

3) η έµφαση στην απόκτηση εµπειριών για τις τοπικές κουλτούρες και στη διατήρηση 

των παραδοσιακών αξιών.  

Ο Νίκος Γ. Ηγουµενάκης, σε µια προσπάθεια καταγραφής των διαφόρων εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού κατέληξε σε µια λίστα 24 µορφών εναλλακτικού τουρισµού : 

� γενικός τουρισµός, µορφωτικός τουρισµός, τουρισµός εκθέσεων, τουρισµός 

υγείας, τουρισµός άθλησης, τουρισµός πόλης  

� συνεδριακός τουρισµός, τουρισµός περιπέτειας, οικογενειακός τουρισµός, 

τουρισµός τρίτης ηλικίας, τουρισµός χειµερινών σπορ  
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� τουρισµός παραχείµασης, ορεινός τουρισµός, αγροτικός τουρισµός, θαλάσσιος 

τουρισµός, χρονοµεριστικός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός  

� επιλεκτικός τουρισµός, τουρισµός κινήτρων, οικολογικός τουρισµός, λαϊκός 

τουρισµός, κοσµοπολίτικος τουρισµός, κοινωνικός τουρισµός και τουρισµός 

αναπήρων.   

(Ν. Ηγουµενάκης, 1997).  

Ο τουρισµός κινήτρων, εκθέσεων και ο συνεδριακός τουρισµός υπάγονται σε µια 

ευρύτερη µορφή τουρισµού που χαρακτηρίζεται σαν επαγγελµατικός τουρισµός 

(business travel).  

 

1.4 Το τουριστικό προϊόν 

 

Στη βιβλιογραφία έχουν κατά καιρούς γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να δοθεί ένας 

ακριβής ορισµός για τον τουρισµό ως προϊόν. Ο Kotler (1984) δίνει έναν ορισµό για το 

προϊόν, χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται οι µελετητές µάρκετινγκ. 

Χαρακτηρίζει ως προϊόν κάθε τι που µπορεί να προσφερθεί στην αγορά για απόκτηση, 

χρήση και κατανάλωση και που µπορεί να ικανοποιήσει µια επιθυµία ή µια ανάγκη. 

Σύµφωνα πάντα µε τον Kotler ένα προϊόν περιλαµβάνει φυσικά αντικείµενα, υπηρεσίες, 

άτοµα, χώρους, οργάνωση και ιδέες. Οι Medlik και Middleton (1973) αντιλήφθηκαν το 

τουριστικό προϊόν ως ένα συνδυασµό δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και παροχών που 

συγκροτούν τη συνολική τουριστική εµπειρία. Αυτός ο συνδυασµός αποτελείται από 5 

στοιχεία. Τα αξιοθέατα του προορισµού, τις εγκαταστάσεις του προορισµού, την 

πρόσβαση, τις εικόνες και την τιµή. Το µοντέλο αυτό των Medlik και Middleton 

(µοντέλο συστατικών στοιχείων, components model) υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από 

άλλους συγγραφείς όπως οι  Wahab, Crampon, και Rothfield (1976), από τον Schmoll 

το 1977 και από τον Gunn το 1988. Το 1989 ο Middleton παρατήρησε επίσης πως ο 

όρος “τουριστικό προϊόν” µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δυο διαφορετικά επίπεδα. Ένα 

πιο συγκεκριµένο, όπου ένα διακριτό προϊόν προσφέρεται από µια επιχείρηση (µια 

ξενάγηση, ή µια θέση αεροπλάνου) και ένα συνολικό επίπεδο όπου περιλαµβάνεται η 

συνολική εµπειρία ενός τουρίστα από τη στιγµή που φεύγει από το σπίτι του µέχρι τη 

στιγµή που θα γυρίσει σε αυτό. Οι Jefferson και Lickorish (1988) προσφέρουν µια άλλη 

εκδοχή των συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος. Παρατηρώντας πως 



8 

 

απαιτείται ένας ακριβής ορισµός για το τουριστικό προϊόν παρέχουν δύο απόψεις. Το 

τουριστικό προϊόν είναι µια συλλογή από φυσικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες, µαζί 

µε συµβολικούς συνδέσµους που αναµένεται να εκπληρώσουν τις επιθυµίες και τις 

ανάγκες των τουριστών και, πιο συνοπτικά, το τουριστικό προϊόν είναι µια 

δραστηριότητα ικανοποίησης σε έναν επιθυµητό προορισµό. Οι Lewis και Chambers 

(1989) προτείνουν έναν άλλο ορισµό για το τουριστικό προϊόν τονίζοντας πως αυτό 

αποτελείται από τα αγαθά, το περιβάλλον και τις υπηρεσίες. Περεταίρω αναφέρουν πως 

το τουριστικό προϊόν µπορεί να παρατηρηθεί από τρία διαφορετικά επίπεδα. Το 

“επίσηµο προϊόν”, δηλαδή το προϊόν που ο τουρίστας νοµίζει ότι αγοράζει, το “κύριο 

προϊόν”, δηλαδή το προϊόν που ο τουρίστας αγοράζει πραγµατικά και το επαυξηµένο 

προϊόν, που αποτελεί ένα συνδυασµό του κύριου προϊόντος συν οποιονδήποτε 

χαρακτηριστικών και παροχών δίνονται από τον προµηθευτεί και προσαυξάνουν την 

αξία του προϊόντος. Τα τρία αυτά επίπεδα συναντούνται και στην τυπολογία του Levitt 

(1981) η οποία υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από τον Kotler (1984) στο πλαίσιο του 

µάρκετινγκ αλλά και από τον Middleton (1988) για το τουριστικό µάρκετινγκ.  

Πέρα από τους µελετητές του µάρκετινγκ, µε τον ορισµό του τουριστικού προϊόντος 

έχουν ασχοληθεί εκτενώς και οι προµηθευτές, δηλαδή αυτοί που προσφέρουν το προϊόν 

“τουρισµός”. Αυξηµένη βιβλιογραφία βρίσκεται σε πεδία όπως η γεωγραφία, ο 

σχεδιασµός και τα οικονοµικά, παρέχοντας επιπρόσθετες ιδέες για το τουριστικό 

προϊόν. Περιλαµβάνουν κυρίως µια από τις παρακάτω τρεις εκδοχές. Μια ευρεία 

περιεκτική προσέγγιση προγραµµατισµού, µια πιο στενή ανάλυση του προϊόντος αυτού 

καθ’ αυτού και µια τελευταία που αφορά την ανάπτυξη  στατιστικών µέτρων από την 

πλευρά της προσφοράς. Απεικονίζονται δε, κυρίως η πρώτη, σε κείµενα όπως το 

“Tourist Development” του Pearce το 1989, το “Tourism Planning” του Gann το 1988, 

σε αναλύσεις των Thomas και R.Smith το 1992 και τέλος στον ισχυρισµό του Akehurst 

πως µια πλήρης κατανόηση της φύσης του τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να 

αποτελεί στόχο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών πολιτικών για τον τουρισµό. Σε 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το τουριστικό προϊόν αναλύεται σε κλίµακα κοινότητας 

(πόλης), χώρας, περιοχής, εθνικής ή διεθνούς.  

Τέλος, ο Stephen Smith (1994), λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενες µελέτες όσον 

αφορά το τουριστικό προϊόν κατέληξε σε ένα µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο το εν λόγω 

προϊόν αποτελείται από 5 στοιχεία. Τοποθέτησε δε τα 5 αυτά στοιχεία σε οµόκεντρους 

κύκλους όπου όσο αποµακρύνονταν από το κέντρο του κύκλου, µειωνόταν ο 

διαχειριστικός έλεγχος και αυξανόταν η ανάµειξη του καταναλωτή-τουρίστα. 
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Αυξανόταν δηλαδή τα µη απτά χαρακτηριστικά (tangibles) και µειωνόταν η ενδεχόµενη 

εµπειρική µέτρηση. Με σειρά από το κέντρο προς τα έξω τα 5 στοιχεία στα οποία 

κατέληξε ο S. Smith ήταν το στήσιµο (αξιοθέατα, φυσικοί πόροι, ξενοδοχεία αλλά και 

καιρικές συνθήκες, ποιότητα νερού, πληθυσµός, υποδοµές κ.α), οι υπηρεσίες 

(εξυπηρέτηση των αναγκών και επιθυµιών, παροχές, φαγητό, εργαζόµενο προσωπικό),  

η φιλοξενία (το κάτι παραπάνω από τον ντόπιο πληθυσµό προς τους τουρίστες), η 

ελευθερία επιλογής (ένα εύρος επιλογών ανάλογα µε τον λόγω του ταξιδιού) και η 

ανάµειξη (όπου ο επισκέπτης συµµετέχει σωµατικά αλλά συχνά και ψυχικά).   

 

 

1.5 Οι οικονοµικές δραστηριότητες στα πλαίσια του τουριστικού συστήµατος  

 

Η λειτουργία του τουριστικού συστήµατος έχει ιδιαίτερα οικονοµικό χαρακτήρα (Χ. Α. 

Βασιλειάδης, 2003). Όσον αφορά την οικονοµική ανάλυση της τουριστικής 

δραστηριότητας συναντούνται δύο µοντέλα, ένα πιο συγκεντρωτικό (προσφορά – 

αγορά – ζήτηση) και ένα πιο διευρυµένο το οποίο παρουσιάζει λεπτοµερέστερα τους 

φορείς οικονοµικής δραστηριότητας που εµπλέκονται στο τουριστικό σύστηµα και τους 

παράγοντες επιρροής του συστήµατος (Freyer, 1991).  Αναλυτικό επίσης µπορεί να 

θεωρηθεί και το υπόδειγµα ανάλυσης του τουριστικού συστήµατος από τον 

Ηγουµενάκη (1991, σελ 77) το οποίο ξεκινά από τους παραγωγούς τουριστικών αγαθών 

και καταλήγει στους τουρίστες και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 1. Υπόδειγµα ανάλυσης του τουριστικού συστήµατος 
 

 

 

 

 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

-Υπηρεσίες 

ξενάγησης 

 

-Ταξιδιωτική 

Ασφάλιση 

 

-Χρηµατο- 

πιστωτικές Υπηρεσίες 

-Μάρκετινγκ, 

∆ιαφήµιση,  

∆ηµόσιες Σχέσεις 

 

-Τουριστικές 

Εκδόσεις 

 

-Ενηµερωτικά 

φυλλάδια 

 

-Σχολές Τουριστικών 

Επαγγελµάτων 

 

-Κέντρα τουριστικής 

Κατάρτισης 

 

-Άλλες Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

-Αεροπορικά 

Μεταφορικά 

µέσα 

-Σιδηρο- 

δροµικά  

 

-Μεταφορικά 

Μέσα 

 

-Οδικά 

Μεταφορικά 

Μέσα 

 

-Άλλα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

-Ξενοδοχεία 

Μοτέλ 

 

-Μπανγκα-

λόου 

-Ξενώνες 

 

-Βίλες 

 

-Σαλέ 

 

-∆ιαµερί-

σµατα 

 

-∆ωµάτια 

 

-Κέντρα  

∆ιακοπών 

 

-Κάµπινγκ 

 

-Άλλα 

καταλύµατα 

-Ιστορικοί  

 

-Χώροι 

 

-Μουσεία 

 

-Πινακοθήκες 

 

-Ζωολογικοί  

 

-Κήποι 

 

-Ενυδρεία 

 

-Χώροι 

Αναψυχής 

 

-Χιονοδρο-

µικά Κέντρα 

 

-Οργανωµένες 

Πλαζ 

 

-Μεγάλα 

Καταστήµατα 

 

-∆ιατροφή 

 

-Ψυχαγωγία 

 

-∆ιασκέδαση 

 

-Ανιµασιόν 

 

-Άθληση 

 

-Ειδικά 

∆ιαιτολόγια 

 

-Ψώνια 

-Τράνσφερ 

 

-Άλλες 

Υπηρεσίες 

-Εθνικοί 

Τουριστικοί 

Οργανισµοί 

-Περιφε-ρειακοί 

Τουριστικοί 

Οργανισµοί 

 

-Τοπικοί  

Τουριστικοί 

Οργανισµοί 

 

-Υπηρεσίες 

Έκδοσης και 

Θεώρησης 

∆ιαβατηρίων 

-Υπηρεσίες 

Λιµανιών και 

Αερολιµένων 

-Σχολές 

Τουριστικών 

Επαγγελµάτων 

-Κέντρα 

Τουριστικής 

Κατάρτισης 

-Άλλες 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

 

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

(TRAVEL AGENTS) 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (TOUR 

OPERATORS) 
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Ηγουµενάκης Ν. 1991, Τουριστική Οικονοµία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σελ 77.  

 

1.6 O Τουριστικός Προορισµός 

 

Έως σήµερα έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί οι οποίοι προσδιορίζουν την έννοια 

του τουριστικού προορισµού (Tourism Destination). Οι τουριστικοί προορισµοί συχνά 

περιγράφονται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Στη βιβλιογραφία συναντώνται και ως 

τουριστικά σηµεία-χώροι (Tourism Places), ως τοπία (Landscapes), ενώ συχνά 

χρησιµοποιούνται και οι όροι τουριστικό σηµείο (site), ζώνη (zone), περιοχή (region), 

χώρα (country), οµάδα κρατών (group of countries) ή ήπειρος (continent) (Vukonic, 

1997). Ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, γεωγράφοι, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές 

χρησιµοποιούν διαφορετικούς ορισµούς για τον προορισµό ανάλογα µε την επιστήµη 

τους και την οπτική γωνία από την οποία παρατηρούν έναν προορισµό. Οι άνθρωποι 

του µάρκετινγκ αναλύουν την εικόνα µιας περιοχής έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο 

µυαλό των καταναλωτών µε σκοπό να επανατοποθετήσουν την περιοχή (place 

designation, re-imaging, re-visioning) για να την κάνουν πιο ανταγωνιστική. Ιστορικά ο 

τουριστικός χώρος εξελίχθηκε από χώρους θρησκευτικών, εµπορικών, πολιτιστικών και 

φυσικών αξιοθέατων, ιαµατικών πηγών και λουτρών σε χώρους χιονοδροµικών 

δραστηριοτήτων και παράκτιας εαρινής αναψυχής. Σήµερα µάλιστα αποκτά και την 

έννοια ενός οργανωµένου και ελεγχόµενου χώρου π.χ περιοχές ολοκληρωµένης 

τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικά χωριά και άλλα θέρετρα. Ένας προορισµός µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ένα αµάλγαµα από ατοµικά προϊόντα και ευκαιρίες εµπειριών που 

µαζί δηµιουργούν µια συνολική εµπειρία για την επισκεπτόµενη περιοχή. Οι Hu και 

Richie (1993) αντιλήφθηκαν τον τουριστικό προορισµό ως ένα πακέτο τουριστικών 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών το οποίο, όπως κανένα άλλο καταναλωτικό προϊόν, 

αποτελείται από έναν αριθµό πολυδιάστατων ιδιοτήτων. Σύµφωνα µε τον Gunn (1988), 

τουριστικός προορισµός είναι µια τουριστική ζώνη ή περιοχή προορισµού (tourist 

destination zone or area). Η περιοχή διαθέτει ελκυστικότητες (attractions) καθώς και 

διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες της µε σκοπό την ευχάριστη διαµονή τους. Η 

ποικιλία είναι απαραίτητη προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες διαφόρων 

τµηµάτων επισκεπτών.  Σε έναν πιο σύγχρονό του ορισµό ο Gunn (1994) χαρακτηρίζει 

τους τουριστικούς προορισµούς ως περιοχές ταξιδιωτικών αγορών (travel market area 

or units). Ο ορισµός αυτός προσεγγίζει περισσότερο τα σηµερινά δεδοµένα καθώς 
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πλέον η έµφαση δίνεται στη δηµιουργία περιοχών που παρέχουν πλήρεις λύσεις στον 

εκάστοτε τουρίστα και µπορούν να διατηρηθούν στη διεθνή τουριστική αγορά. Ωστόσο, 

οι Hunziker και Krippendorf (1971) υποστηρίζαν πως θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση 

των περιοχών και πως ένας τόπος, µια περιοχή, µια χώρα θα πρέπει να θεωρούνται ως 

µια αδιαχώριστη και ενιαία τουριστική επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα ο Krippendorf 

ταξινοµεί τα στοιχεία του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος ενός τουριστικού 

προορισµού σε 4 κατηγορίες :  

� Φυσικοί παράγοντες (γεωφυσική κατάσταση και µορφολογία εδάφους) 

� Ανθρωπολογικοί παράγοντες (τρόπος ζωής, ήθη, έθιµα, κοινωνικοί παράγοντες) 

� Παράγοντες υποδοµής (τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, διαχείριση υδάτινων 

πόρων, ενέργεια) 

� Τουριστικές υποδοµές ( καταλύµατα και χώροι διαµονής, εγκαταστάσεις 

άθλησης και ενηµέρωσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις διατροφής, µεταφορικά 

µέσα).  

Ένας ακόµη ορισµός που παράλληλα δίνει και µια προέκταση στους διαµένοντες στον 

προορισµό είναι αυτός του Medlik (1993) ο οποίος αναφέρει πως ως τουριστικοί 

προορισµοί νοούνται χώρες, περιοχές, πόλεις ή άλλες περιοχές που επισκέπτονται οι 

τουρίστες. Σύµφωνα πάντα µε τον Medlik το πόσο σηµαντική είναι µια γεωγραφική 

ενότητα ως τουριστικός προορισµός εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες : 

ελκυστικότητες, ευχαρίστηση (από προσφορά καταλυµάτων, διατροφής, δυνατοτήτων 

αγοράς και άλλες υπηρεσίες) και προσβάσεις που, ορισµένες φορές ονοµάζονται 

ποιότητες του τουρισµού σε έναν τουριστικό προορισµό. Η διοικητική του µάρκετινγκ 

βλέπει τους προορισµούς ως προϊόντα τα οποία ακολουθούν το βιολογικό κύκλο ζωής 

των ανθρώπων. Για την ανάλυση ενός προορισµού χρησιµοποιείται η θεωρία του 

κύκλου ζωής µια τουριστικής περιοχής (Butler, 1980). Σύµφωνα µε τον Μπούχαλη 

(Buhalis, 2000), οι προορισµοί αποτελούν µια σύνθεση αµαλγαµάτων από τουριστικά 

προϊόντα που προσφέρουν µια ολοκληρωµένη εµπειρία στους καταναλωτές και 

περιλαµβάνουν 6 βασικά στοιχεία (the 6 As). Τα στοιχεία αυτά είναι οι ελκυστικότητες, 

η πρόσβαση, οι εξυπηρετήσεις σε καταλύµατα (διαµονή, αγορές), τα διαθέσιµα πακέτα, 

οι δραστηριότητες και τέλος οι υπηρεσίες (τράπεζες, ταχυδροµείο, κέντρα υγείας κ.α). 

Οι Kotler, Bowen και Makens (1996) πρότειναν 6 παράγοντες που καθορίζουν έναν 

τουριστικό προορισµό. Αυτοί είναι: 

1. το µάκρο-περιβάλλον 
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2. τα δηµογραφικά στοιχεία 

3. η οικονοµία 

4. οι φυσικές, τεχνολογικές, πολιτικές και πολιτισµικές δυνάµεις που επιδρούν και 

στην συνολική εµπειρία αλλά και στην αίσθηση του επισκέπτη για τον 

τουριστικό προορισµό (Ward και Russell, 1981).  

Το µάκρο-περιβάλλον αποτελείται από τα φυσικά στοιχεία ενός προορισµού που 

µπορεί να αποτελούνται από αξιοθέατα, φυσικές πηγές και γενικότερα από τις γραφικές 

γεωµορφές της περιοχής, την χλωρίδα και πανίδα, αλλά και από χαρακτηριστικά όπως 

οι καιρικές συνθήκες (Dunn και Iso-Ahola, 1991; Bunkley, 1994). Χαρακτηριστικά του 

µάκρο-περιβάλλοντος µπορούν να αποτελούν και παράγοντες όπως η φιλικότητα των 

ντόπιων, η γλώσσα που χρησιµοποιείται, η οικογενειακή δοµή, τα επαγγέλµατα, η 

ρυµοτοµία και η πυκνότητα του πληθυσµού (Canesrelli και Costa, 1991; Machlis και 

Burch, 1983). Το επίπεδο τεχνολογίας, χρήσης της, ή έλλειψής της αλλά και οι 

υποδοµές ενός προορισµού (π.χ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, 

τηλεπικοινωνίες, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης) επηρεάζουν επίσης σε µεγάλο 

βαθµό τη συνολική εµπειρία ενός επισκέπτη (Choy, 1992; Johnston και Edwards, 

1994). Τέλος, οι οικονοµικές συνθήκες και άλλα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά ενός 

προορισµού όπως η συναλλαγµατική ισοτιµία, η συµπεριφορά της αγοράς και οι τιµές 

γενικότερα επηρεάζουν επίσης την εικόνα ενός προορισµού (Dieke, 1991; Stevens, 

1992). Γενικότερα, όπως συµβαίνει και µε τον ορισµό του τουρισµού, έτσι και στην 

περίπτωση του τουριστικού προορισµού το εύρος των ορισµών είναι πολυποίκιλο τόσο 

όσον αφορά την έννοια όσο και τα χαρακτηριστικά του και, σύµφωνα µε τον Bachelor 

(1999), η ευρύτητα αυτή οφείλεται στην ποικιλία ύπαρξης προϊοντικών συνδυασµών 

που προσεγγίζουν άλλοτε τα ενδιαφέροντα µονοήµερων περιηγητών και άλλοτε τα 

ενδιαφέροντα των πολυήµερης παραµονής τουριστών. Επίσης η έννοια του προορισµού 

µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε το σκοπό του ταξιδιού, το πολιτιστικό υπόβαθρο 

και µορφωτικό επίπεδο του τουρίστα αλλά και προηγούµενες εµπειρίες του. Για 

παράδειγµα η Βαρκελώνη µπορεί να αποτελέσει τουριστικό προορισµό για έναν 

Έλληνα που ταξιδεύει για επαγγελµατικούς λόγους, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη µπορεί να 

αποτελέσει επίσης έναν τουριστικό προορισµό για έναν Ιάπωνα ο οποίος θα επισκεφθεί 

6 ή και 7 χώρες σε ένα ταξίδι 2 εβδοµάδων. Επιπρόσθετα κάποιοι µπορεί να 

χαρακτηρίσουν ως τουριστικό προορισµό µια κρουαζιέρα µε πλοίο ενώ κάποιο άλλοι 

που συµµετέχουν στην ίδια κρουαζιέρα, να θεωρήσουν ως τουριστικό προορισµό τα 

λιµάνια τα οποία θα επισκεφτούν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Παρ’ όλα αυτά, 
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ανάλογα µε τις ανάγκες διεύρυνσης µιας γεωγραφικής ενότητας καθώς επίσης και 

ανάλογα µε τις εξελίξεις που συµβαίνουν διεθνώς στην εφαρµογή των σχεδίων 

ανάπτυξης και εφαρµογής της τουριστικής πολιτικής, έχουν διατυπωθεί αρκετοί πιο 

ολοκληρωµένοι ορισµοί (Χ. Α. Βασιλειάδης, 2003. 

Σχήµα 2. Σχηµατική απόδοση της έννοιας του προορισµού. 

 

          ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ                         ΦΟΡΕΙΣ                                ΠΕΛΑΤΗΣ 

            (Destination)                 (Destination Marketers)           (Destination Customer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αυτούσια 

οριοθετηµένα 

θέρετρα (π.χ 

χωριά διακοπών) 

• Περιοχές 

µοναδικού 

φυσικού κάλλους 

ή µοναδικά 

αξιοθέατα (π.χ 

παρθένα δάση, 

δρυµοί) 

• ∆ήµοι, 

Κοινότητες, 

Πόλεις 

• Περιοχές που 

χαρακτηρίζονται 

από διοικητικές 

ενότητες (π.χ 

Ιόνια νησιά) ή 

περιοχές που 

χαρακτηρίζονται 

από ονοµασίες 

προορισµών (π.χ 

Κύπρος = Το 

νησί της 

Αφροδίτης) 

• Χώρες 

• Οµάδες  χωρών 

(π.χ Ε.Ε) και 

-Μεµονοµένοι 

ή απλοί 

ιδιοκτήτες του 

ιδιωτικού 

κλάδου 

Φορείς του 

∆ηµοσίου (από 

τοπική 

αυτοδιοίκηση 

µέχρι 

κυβερνητικά 

γραφεία) 

Συνεργασίες 

µεταξύ 

ιδιωτών και 

∆ηµοσίου (π.χ 

τοπικές 

τουριστικές 

ενώσεις) 

Συνεργασία 

γραφείων 

αρµοδίων για 

Marketing 

Προορισµών 

(π.χ ETC) 

 

Ικανοποίηση αναγκών 

των:  

• Εν δυνάµει 

επισκεπτών 

 

• Μεσαζόντων 

(Τουριστικοί 

πράκτορες, 

Λιανέµποροι, 

Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης) 

 

• Κατοίκων 

 

 

• Επαγγελµατιών 

του προορισµού.  



 

Πηγή : X. Α. Βασιλειάδης

Αθήνα 2003. 

Επιπρόσθετα, στο παρακάτω

περιλαµβάνει το περιβάλλον

τις υπηρεσίες που προσφέρονται

στη διαµόρφωση της συνολικής

Σχήµα 3. Γενική φύση του

Πηγή : P. Murphy et al. / Tourism Management 21 (2000) 43

 

Βασιλειάδης, η διοικητική του µάρκετινγκ τουριστικών

παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η γενική φύση του προορισµού

περιβάλλον του προορισµού, τους παράγοντες που το επηρεάζουν

προσφέρονται στον προορισµό και, µαζί µε το περιβάλλον

συνολικής τουριστικής εµπειρίας για τον επισκέπτη

φύση του τουρισµού 

Tourism Management 21 (2000) 43-52 

15 

τουριστικών προορισµών, 

του προορισµού που 

που το επηρεάζουν και 

περιβάλλον οδηγούν 

επισκέπτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

2.1 Εισαγωγή – έννοια 

 

Το µάρκετινγκ προορισµών γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Κατά κάποιο τρόπο διευκολύνει την επιτυχία µιας πολιτικής τουρισµού, η 

οποία θα πρέπει πάντοτε να είναι συντονισµένη µε το στρατηγικό πλάνο τοπικής 

ανάπτυξης. Το µάρκετινγκ προορισµών θα πρέπει επίσης να καθοδηγεί τις επιπτώσεις 

του τουρισµού µε τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιούνται και να µεγιστοποιούνται οι 

παροχές προς την περιοχή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένας προορισµός αποτελεί 

ένα αµάλγαµα τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα αυτά και οι 

υπηρεσίες καταναλώνονται κάτω από το “όνοµα” του προορισµού. Οι Cooper, Fletcher, 

Gilbert, Shepherd και Wanhill (1998), ορίζουν τους προορισµούς ως µέρη όπου οι 

εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται έχοντας ως κύριο σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών των τουριστών. Τα 6 As που αναφέρθηκαν παραπάνω µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως ένας προορισµός µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας συνδυασµός (ή 

ακόµα και ως µια µπράντα) όλων των προϊόντων, υπηρεσιών και εµπειριών που 

παρέχονται σε τοπικό επίπεδο αλλά βοηθούν και στο να εκτιµηθεί η συνολική 

προσφορά τουρισµού  και να γίνει διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς ώστε να 

µεγιστοποιηθούν τα συνολικά οφέλη για έναν προορισµό. Αν και στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν αρκετά έγγραφα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη προορισµών 

(Destination Planning), (Inskeep, 1991, 1994; Pearce, 1989; Gunn, 1994; Davidson και 

Maitland, 1997), παρατηρείται µια έλλειψη όσον αφορά σε έγγραφα που εξετάζουν το 

µάρκετινγκ προορισµών (Destination Marketing). Η έλλειψη αυτή παρατηρείται και σε 

ακαδηµαϊκά περιοδικά και άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Η ανεπάρκεια αυτή 

πιθανόν απεικονίζει το ενδιαφέρον των ερευνητών στις επιπτώσεις του τουρισµού σε 

έναν προορισµό και όχι τόσο στο να ασχοληθούν µε το τι πρέπει να συµβεί σε έναν 

προορισµό ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσµατα και η γενικότερη εικόνα του προς 

τους επισκέπτες. Συχνά δε, αγνοούν τις δυναµικές της αγοράς και τις απαιτήσεις των 

επιχειρηµατιών (Ryan, 1991; Burns, 1999).  Συνέπεια αυτού είναι το µάρκετινγκ και η 

διαχείριση ενός προορισµού να αναλαµβάνονται κατά κύριο λόγο από συµβούλους 

βιοµηχανίας και να µην απασχολούν σε µεγάλο βαθµό τη βιβλιογραφία και τις 

ακαδηµαϊκές συζητήσεις. Η ανταγωνιστική φύση του µάρκετινγκ σε έναν προορισµό 

άλλωστε, εµποδίζει πολλές φορές τους εµπλεκόµενους να δηµοσιεύσουν τις 

στρατηγικές και τα πλάνα µάρκετινγκ που σχεδιάζουν (Μπούχαλης, 2000). 
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Επιπρόσθετα είναι δύσκολο να ακολουθηθεί µια στρατηγική µάρκετινγκ για έναν 

προορισµό λόγω της πολυπλοκότητας των σχέσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων που 

εµπλέκονται σε αυτόν (Sautter και Leisen, 1999). Αναλυτικότερα, οι στρατηγικές 

µάρκετινγκ, για να είναι επιτυχηµένες, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις επιθυµίες 

των επιχειρηµατιών, των ντόπιων κατοίκων, των επιχειρήσεων και επενδυτών, των 

τουριστών, των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των διαφόρων διαµεσολαβητών και των 

οµάδων ενδιαφέροντος. Η σύµπτυξη όλων αυτών των διαφορετικών συµφερόντων είναι 

πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, αλλά αποτελεί το κλειδί για την µακροχρόνια επιτυχία 

ενός προορισµού (Buhalis, 2000; Buhalis και  Fletcher, 1995; Jamal και Getz, 1996; 

Yuksel και Bramwell, 1999; Palmer και Bejou, 1995). Στο παρακάτω σχήµα 

απεικονίζεται η σχέση αυτή µεταξύ των φορέων του τουρισµού και ξεκαθαρίζεται ότι 

κάθε ένας από τους φορείς έχουν οφέλη από όλη τη διαδικασία αλλά ταυτόχρονα και 

υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτονται στο έπακρο προκειµένου να επιτευχθεί η 

σωστή λειτουργία του τουριστικού συστήµατος. 

Σχήµα 4. Σχέση µεταξύ φορέων του τουρισµού 

 

Πηγή : Buhalis (2000), The Dynamic Wheel of Tourism Stakeholders 
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2.2 DMOs (Destination Marketing Organizations) 

 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν δύσκολη την ανάπτυξη µια στρατηγικής µάρκετινγκ αλλά 

και ενός µίγµατος µάρκετινγκ για έναν προορισµό. Η δυσκολία, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, έγκειται κυρίως στο γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών συµφερόντων 

από τους εµπλεκόµενους αλλά και στο ότι οι διάφοροι εµπλεκόµενοι συνήθως 

ακολουθούν δικές τους στρατηγικές µάρκετινγκ. Τη δύσκολη αυτή αποστολή 

αναλαµβάνουν οι Οργανισµοί Μάρκετινγκ Προορισµών (Destination Marketing 

Organizations, DMOs) οι οποίοι αποτελούν οργανισµούς υπεύθυνους για την ανάπτυξη 

στρατηγικών µάρκετινγκ για έναν συγκεκριµένο προορισµό και υπάρχουν για 

περισσότερα από 100 χρόνια. Αποτέλεσαν το αποτέλεσµα της οργάνωσης της 

τουριστικής κοινότητας και ο αριθµός τους αυξήθηκε κυρίως κατά τις δεκαετίες ‘70 και 

’80. Αρχικά, οι DMOs υπήρξαν προσανατολισµένοι στην προώθηση ενός προορισµού 

(Steven Pike, 2008). Όλο και περισσότερο, οι κοινωνίες αντιλαµβανόντουσαν ότι η 

δηµιουργία µιας εταιρικής σχέσης µεταξύ των ενδιαφεροµένων µελών, µε κοινό 

συµφέρον, αποτελούσε θεµέλιο για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία ενός 

προορισµού. Η εταιρική αυτή σχέση θα έπρεπε ωστόσο να αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα που έχουν το τοπικό περιβάλλον, η πραγµατική θέση στην αγορά, η 

εµπειρία των επισκεπτών, η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων και η θέση και 

γνώµη των ντόπιων για τον προορισµό. Οι DMOs είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 

µε κύριο στόχο τη δηµιουργία µιας µοναδικής εικόνας για µια περιοχή, συντονίζοντας 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, παρέχοντας πληροφόρηση στους επισκέπτες και 

γενικότερα οδηγώντας τη συνολική τουριστική βιοµηχανία σε έναν προορισµό 

(Prideaux και Cooper, 2002). Στην ουσία αποτελούν το τµήµα των διεθνών οργανισµών 

τουρισµού (NTA) που είναι υπεύθυνο για το µάρκετινγκ των προορισµών. Λόγω της 

πολυπλοκότητας και πολύπλευρης φύσης της τουριστικής βιοµηχανίας, οι οργανισµοί 

αυτοί αντιµετωπίζουν πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης και 

υλοποίησης αποτελεσµατικών στρατηγικών µάρκετινγκ (Augustyn και Knowles, 2000).  

Στην ουσία, αν και έχουν αναλάβει την ευθύνη για το µάρκετινγκ ενός προορισµού, 

πολλές φορές αποτυγχάνουν να ελέγξουν τις δραστηριότητες µάρκετινγκ του κάθε 

ξεχωριστού ενδιαφερόµενου και συνεπώς περιορίζονται στο συντονίζουν και να 

οδηγούν διάφορες στρατηγικές µάρκετινγκ, παρά να τις αναλαµβάνουν εξολοκλήρου. 

Μεγάλη πρόκληση συνεπώς για τους οργανισµούς αυτούς είναι να επιτευχθεί µια 

συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων µελών, να εξαλειφτεί  η όποια 
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ανταγωνιστικότητα και να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο και ενιαίο µείγµα µάρκετινγκ 

για τον προορισµό.  

 

2.3 ΜΤΚ Τουριστικών Προορισµών, στρατηγικές και πρακτικές 

 

Η διεθνής τουριστική βιοµηχανία εξελίσσεται σε µια ολοένα και περισσότερο 

ανταγωνιστική αγορά όπου µόνο οι καλά οργανωµένοι προορισµοί έχουν τη 

δυνατότητα να ευηµερούν (Μπούχαλης, 2000). Οι στρατηγικές για τον τουρισµό δε θα 

πρέπει να επικεντρώνονται µόνο στην αύξηση της επισκεψιµότητας ενός προορισµού 

αλλά να περιλαµβάνουν το σύνολο των παραγόντων που τον επηρεάζουν. Τέτοιοι 

παράγοντες µπορεί να είναι περιβαλλοντικά προβλήµατα, η ασφάλεια των τουριστών, 

προβλήµατα εποχικότητας, ο υπερπληθυσµός και η πιθανή ευαισθησία στην τοπική 

κουλτούρα (Evans, Fox και Johnson, 1995).  

 

2.4 Ο Κύκλος Ζωής Ενός Προορισµού 

 

Γεγονός είναι ότι οι προορισµοί έχουν συνήθως µια πλούσια ιστορία και κληρονοµιά, 

χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης στρατηγικών µάρκετινγκ. Αντιλαµβανόµενοι συνεπώς το στάδιο αλλά και 

τις ρίζες της τουριστικής ανάπτυξης ενός προορισµού, οι άνθρωποι του µάρκετινγκ 

µπορούν να αναπτύξουν πιο κατάλληλες στρατηγικές. Ένα από τα πιο διαδεδοµένα 

εργαλεία για την ανάληψη του παραπάνω εγχειρήµατος είναι ο κύκλος ζωής του 

προορισµού (destination life cycle) (Butler, 1980). Η κύρια χρησιµότητά του είναι ότι 

διευκολύνει την κατανόηση και την εξέλιξη  των τουριστικών προϊόντων και 

προορισµών και καθοδηγεί τη στρατηγική λήψη αποφάσεων. Στον τουρισµό, η 

ανάλυση αυτή του κύκλου ζωής είναι συχνά χρήσιµη ως ένα εννοιολογικό εργαλείο για 

την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισµού. Παρά την κατά καιρούς κριτική που 

ασκήθηκε σε αυτό το εργαλείο, η χρήση του θεωρείται πολύ χρήσιµη προκειµένου να 

εκτιµηθεί το στάδιο της ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται κάποιο τουριστικό θέρετρο 

(Haywood, 1986). Πολλοί αναλυτές χρησιµοποίησαν αυτό το εργαλείο ως πλαίσιο για 

την ανάλυση προορισµών (Cooper και Jackson, 1989; Ahmed και Krohn, 1990; Choy, 

1992; Getz, 1992;  Agarwal, 1997; Shaw και Williams, 1997; Douglas, 1997). Η 
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παραπάνω βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής 

απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές µάρκετινγκ, κυρίως λόγω της διαφοροποίησης της 

ζήτησης σε σχέση µε την προσφορά. Για παράδειγµα στα αρχικά στάδια η ζήτηση είναι 

µεγαλύτερη από την προσφορά, σχέση η οποία αντιστρέφεται στο στάδιο της 

ωριµότητας. Συνεπώς, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση των προϊόντων, οι 

στρατηγικές µάρκετινγκ θα πρέπει να έχουν ως αρχικό στόχο την προώθηση του 

προορισµού ενώ πιθανότητα θα επικεντρωθούν στη διαφοροποίηση της εικόνας και 

στον επανασχεδιασµό του στα τελευταία στάδια του κύκλου. Συνεπώς το συνολικό 

µείγµα µάρκετινγκ θα πρέπει να διαφοροποιείται ώστε να προσαρµόζεται σε κάθε ένα 

από αυτά τα στάδια. ∆ιαφοροποίηση βέβαια υπάρχει και όταν γίνεται λόγος για 

διαφορετικούς προορισµούς καθώς ο κάθε προορισµός επηρεάζεται µε διαφορετικό 

τρόπο σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του µε αποτέλεσµα να απαιτείται συγκεκριµένη  

και κατάλληλη στρατηγική µάρκετινγκ.  

 

2.5 Μάρκετινγκ Προορισµών και Ανταγωνιστική Στρατηγική 

 

Η ανταγωνιστική στρατηγική είναι η έρευνα για την εύρεση µιας ευνοϊκής 

ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά. Κύριος στόχος της είναι η καθιέρωση µια 

κερδοφόρας και βιώσιµης θέσης απέναντι στις δυνάµεις που καθορίζουν τον 

ανταγωνισµό σε µια βιοµηχανία (Porter, 1985). Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει την 

έννοια του κόστους ευκαιρίας και καταδεικνύει ότι πετυχηµένοι οργανισµοί είναι αυτοί 

που δεν ανταγωνίζονται µόνο στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου κλάδου αλλά και έναντι 

άλλων ευκαιριών για επενδύσεις (Μπούχαλης, 2000). Όταν αναφερόµαστε σε 

τουριστικούς προορισµούς, η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την 

επίτευξη βιωσιµότητας για τους τοπικούς πόρους για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης 

επιτυχίας, αλλά και την επίτευξη δίκαιης απόδοσης των πόρων που εξασφαλίζονται για 

την ικανοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις 

συµφερόντων και αισθήµατα αδικίας. Αρκετά πλαίσια τα οποία καθορίζουν την 

ανταγωνιστικότητα ενός προορισµού έχουν γραφτεί από τον Bordas (1994), και τα 

οποία βασίζονται τόσο στην προσφορά και τη ζήτηση όσο και στη ζήτηση όσο και σε 

ένα σύνολο διαφορετικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον του προορισµού. Οι Richie και Crouch (1993) ανέπτυξαν ένα περιεκτικό 

µοντέλο για τους οργανισµούς τουρισµού το πλαίσιο του οποίου εξηγεί ότι η ευηµερία 
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ενός προορισµού εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητά του σε όλους τους 

οικονοµικούς τοµείς, µεταξύ των οποίων είναι και ο τουρισµός. Μια περαιτέρω 

ανάλυση καταδεικνύει ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προορισµού είναι συνάρτηση 

πολλών παραγόντων που σχετίζονται µε τη συνολική διαχείριση του προορισµού. Για 

την ανάπτυξη του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε πλήθος στοιχείων τα οποία σύµφωνα µε 

τους ερευνητές επηρεάζουν τον τουρισµό, στοιχεία τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο βαθµός επιρροής αυτών των στοιχείων ωστόσο 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τον προορισµό, τον κύκλο ζωής του, την αγορά που 

προσελκύει και τα µοναδικά χαρακτηριστικά του. Αν και αποτυγχάνει να καταδείξει το 

βαθµό επιρροής του κάθε στοιχείου, υπογραµµίζει ότι είναι ο συνδυασµός όλων των 

παραγόντων ανταγωνιστικότητας ενός προορισµού, καθώς και οι συνέργειες µεταξύ 

τους που καθορίζουν την ελκυστικότητα µιας περιοχής. Συνεπώς, πιθανόν µελλοντικές 

έρευνες θα πρέπει να επιχειρήσουν να µετρήσουν την επιρροή του κάθε παράγοντα 

στην ανταγωνιστικότητα του τουρισµού (Μπούχαλης, 2000).  

Τρία διαδεδοµένα µοντέλα στρατηγικών που συναντούνται στη βιβλιογραφία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν και στην περίπτωση των τουριστικών προορισµών, έτσι ώστε να 

διαµορφωθεί µια γενική στρατηγική που θα βελτιώσει τις παροχές ενός προορισµού και 

την ανταγωνιστικότητά του.  

 

2.5.1 Το µοντέλο του Porter  

 

Αρχικά αναφέρουµε τις γενικές στρατηγικές του Porter (1980), ο οποίος προτείνει τρεις 

στρατηγικές που βοηθούν µια επιχείρηση να έχει καλύτερες αποδόσεις από τους 

ανταγωνιστές της.  

1)  Ηγεσία Κόστους, όπου οι οργανισµοί ελαχιστοποιούν τα κόστη µέσω µαζικής 

παραγωγής και αυστηρό έλεγχο των λειτουργιών τους. 

2) ∆ιαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέροντας κάτι που θεωρείται 

από ολόκληρη τη βιοµηχανία ως κάτι µοναδικό. 

3) Εστίαση σε ένα συγκεκριµένο αγοραστικό κοινό, τµήµα της αγοράς ή 

γεωγραφική περιοχή και στη συνέχεια υιοθέτηση είτε της στρατηγικής ηγεσίας 

κόστους είτε της στρατηγικής διαφοροποίησης.  
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Ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι για την 

ανάπτυξη της πρώτης στρατηγικής (ηγεσίας κόστους), στον τοµέα του τουρισµού 

συναντώνται κάποια εµπόδια, καθώς, σύµφωνα µε τον Porter οι πόροι θεωρούνται 

ανεξάντλητοι, κάτι που δεν ισχύει στη περίπτωση ενός τουριστικού προορισµού από τη 

στιγµή που τόσο οι φυσικοί πόροι (βουνά, ποτάµια, κτλ), όσο και οι κατασκευασµένοι 

από τον άνθρωπο (αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονικά οικοδοµήµατα κτλ) έχουν 

περιορισµένη χωρητικότητα και επιπλέον πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 

διατήρησή τους. Εφόσον γίνει αυτό, το µοντέλο του Porter δίνει τη δυνατότητα στους 

ανθρώπους του µάρκετινγκ να επικεντρωθούν στη διαφοροποίηση  (Μπούχαλης, 2000). 

 

2.5.2 Το πλαίσιο στρατηγικής του Gilbert 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται το πλαίσιο στρατηγικής του Gilbert (1984, 1990). Σύµφωνα 

µε το πλαίσιο αυτό οι προορισµοί µπορούν να ταξινοµηθούν σε “status areas” και σε 

“commodity area”. Στην πρώτη περίπτωση οι προορισµοί πετυχαίνουν την εκ 

προθέσεως ζήτηση από τους επισκέπτες λόγω των αποκλειστικών ιδιοτήτων των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτά τα µοναδικά χαρακτηριστικά τον 

κάνουν αναντικατάστατο, αυξάνουν την πιστότητα (loyalty) των επισκεπτών προς τον 

προορισµό καθώς και τη διάθεσή τους να ξοδέψουν. Στη δεύτερη περίπτωση, οι 

προορισµοί µπορούν να αντικατασταθούν, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιµές και τις 

οικονοµικές αλλαγές ενώ και οι επισκέπτες δεν αναγνωρίζουν κάποια ιδιαίτερα ή 

µοναδικά χαρακτηριστικά στον προορισµό. Στηρίζουν την απόφασή τους µόνο βάσει 

τιµής και συνεπώς στους προορισµούς αυτούς δε συναντώνται συχνά άτοµα που 

ξοδεύουν. Ο Gilbert (1990) ισχυρίζεται ότι οι προορισµοί θα πρέπει να επιχειρήσουν να 

γίνουν “status areas” ώστε να βελτιώσουν την εικόνα τους, την πιστότητα και τα 

οικονοµικά οφέλη. Το µοντέλο του συµβάλλει στο µάρκετινγκ τουριστικών 

προορισµών συσχετίζοντας τις ιδιότητες του προϊόντος µε την προθυµία των 

επισκεπτών να πληρώσουν και επίσης αποτυπώνοντας ότι οι προορισµοί θα πρέπει να 

επιλέξουν προς ποια κατεύθυνση θα σχεδιάσουν και θα διαχειριστούν τους πόρους και 

τις εγκαταστάσεις τους (Μπούχαλης, 2000). 
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2.5.3 Η στρατηγική του Poon 

 

Μια τρίτη στρατηγική προσέγγιση προτείνεται από τον Poon (1989, 1993), βασισµένη 

στην ευέλικτη εξειδίκευση της τουριστικής επιχείρησης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητάς της. Πιο συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι µε µια µόνιµη καινοτοµία 

και µια συνεχή αλλαγή, οι προορισµοί µπορούν να παρέχουν έναν τουρισµό ευέλικτο, 

τµηµατοποιηµένο και προσαρµοσµένο στις ανάγκες των τουριστών. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε σωστή διαχείριση, µάρκετινγκ, διανοµή και άλλες µορφές 

αλληλεπίδρασης µεταξύ επισκεπτών, ξενοδοχείων, προµηθευτών και διανοµέων. 

Εποµένως προτείνει ότι οι προορισµοί µπορούν να οργανώσουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξειδικεύσουν το τουριστικό τους προϊόν σε 

συγκεκριµένες ανάγκες των τουριστών. Αν και τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο 

να επιτευχθεί αυτή η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα που προτείνει ο Poon, ωστόσο 

συµβάλλει στον γενικότερο τοµέα από την άποψη ότι ενθαρρύνει τους οργανισµού 

τουρισµού να αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές και να προσελκύσουν τον 

τουρισµό από νέα πλευρά, εκµεταλλευόµενοι τις νέες τεχνολογίες και έχοντας ως κύριο 

στόχο την ικανοποίηση των τουριστών (Μπούχαλης, 2000). 

Και στις τρεις παραπάνω στρατηγικές εντοπίζεται µια κοινή βάση. Τόσο στη 

“διαφοροποίηση” του Porter, όσο και στην “status area” του Gilbert αλλά και στην 

“ευέλικτη εξειδίκευση” του Poon, περιγράφεται το πώς οι προορισµοί µπορούν να 

πετύχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα ικανοποιώντας τις διαφοροποιηµένες ανάγκες 

των τουριστών και εποµένως επιτυγχάνοντας πιο συχνές επισκέψεις από αυτούς, 

µεγαλύτερη πιστότητα και αυξηµένα έξοδα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.  

 

2.6 Το Μείγµα Μάρκετινγκ του Προορισµού 

 

Εφόσον αποφασισθεί η στρατηγική µάρκετινγκ που θα ακολουθηθεί για έναν 

προορισµό, πρέπει να αναπτυχθεί το µείγµα µάρκετινγκ, δηλαδή να παρθούν αποφάσεις 

σχετικές µε το προϊόν (εδώ είναι ο προορισµός), την τιµολόγηση, τη διανοµή και την 

προώθηση. Το µείγµα µάρκετινγκ σύµφωνα µε τον Kotler (1984), είναι ένα µείγµα 

ελεγχόµενων µεταβλητών µάρκετινγκ που µια επιχείρηση χρησιµοποιεί για να επιτύχει 

το επιδιωκόµενο επίπεδο πωλήσεων στην αγορά-στόχο.   Η ανάπτυξη αυτή του 
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µείγµατος µάρκετινγκ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το είδος του προορισµού, το 

είδος της αγοράς-στόχου, καθώς και από πολλά άλλα θέµατα που αφορούν το 

εξωτερικό περιβάλλον του προορισµού (Μπούχαλης, 2000).  

 

2.6.1 Το Προϊόν 

 

Όσον αφορά το προϊόν (προορισµός), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι προορισµοί 

αποτελούν αµαλγάµατα ατοµικών (διαµονή, µεταφορά, διατροφή, ψυχαγωγία κ.α) και 

δηµοσίων (τοπία, θάλασσα, λίµνες, εγκαταστάσεις, κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον 

και ατµόσφαιρα) ανέσεων, αγαθών και υπηρεσιών. Όλα αυτά τα στοιχεία 

παρουσιάζονται και προσφέρονται κάτω από το “όνοµα” του εκάστοτε προορισµού. Το 

γενικότερο περιβάλλον ενός προορισµού περιλαµβάνει και άυλα στοιχεία όπως η 

αλληλεπίδραση και η συµµετοχή των τουριστών, η πρόσβαση στον προορισµό και το 

φυσικό περιβάλλον (Kotler, Bowen και Makens,1996).  Το τουριστικό προϊόν µιας 

περιοχής αποτελείται από µια µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που 

προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο αλλά και από κοινωνικο-πολιτισµικές και 

περιβαλλοντικές πηγές και δηµόσια αγαθά, η κατανόηση και ανάλυση των οποίων είναι 

εξέχουσας σηµασίας για την ανάπτυξη ενός σχεδίου µάρκετινγκ. Οι DMOs 

αναλαµβάνουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του προορισµού ως προϊόν, την 

ικανοποίηση της ζήτησης και την προστασία των πόρων µέσα από πολιτικές που 

εφαρµόζουν. Οι πολιτικές αυτές συχνά οδηγούν στο να χαρακτηρίζονται ορισµένοι 

προορισµοί από συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως για παράδειγµα η Μεσόγειος από τη 

θάλασσα, τα Αλπικά θέρετρα από το σκι κ.α. Ωστόσο παρατηρείται µια τάση αύξησης 

των περισσότερο επιτηδευµένων τουριστών που αναζητούν αυθεντικές και µοναδικές 

εµπειρίες και είναι διατεθειµένοι να ξοδέψουν περισσότερα σε περίπτωση που τους 

προσφερθεί κάτι ανώτερο σύµφωνα µε τις αντιλήψεις τους. Συνεπώς, ο κάθε 

προορισµός θα πρέπει να διαχειριστεί και να επανεκτιµήσει τους πόρους του ώστε να 

αποτελέσει ένα κατάλληλο προϊόν για κάθε τµήµα της αγοράς στο οποίο στοχεύει.  
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2.6.2 Η τιµολόγηση 

 

Η τιµολόγηση ενός προορισµού έχει αποτελέσει θέµα πολλών συζητήσεων µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει µια ευρεία γκάµα τεχνικών τιµολόγησης, εφαρµόσιµες σε 

τουριστικούς προορισµούς (Meidan, 1995, Kotler, 1996). Η τιµολόγηση ενός 

προορισµού αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία καθώς επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, όπως οι στρατηγικές τιµολόγησης που θα ακολουθήσουν οι τοπικές 

επιχειρήσεις, η εθνική οικονοµική πολιτική, το κόστος ζωής στον προορισµό, ο 

πληθωρισµός και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Συνεπώς, ο συντονισµός και η θέσπιση 

µιας ευρείας στρατηγικής τιµών για έναν προορισµό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος 

(Μπούχαλης, 2000). Στην τιµολόγηση εµπλέκονται τόσο οι αρχές κάθε προορισµού όσο 

και οι DMOs οι οποίοι συχνά προτείνουν κατώτατες και ανώτατες τιµές για την 

προστασία τόσο των προµηθευτών όσο και των καταναλωτών. Επίσης, σηµαντικό ρόλο 

στην τιµολόγηση, κυρίως των τοπικών αγαθών, έχουν και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 

(tour operators). Κυρίως γνωστά πρακτορεία (Airtours, Thomson, TUI) που 

αντιπροσωπεύουν µεγάλο αριθµό τουριστών καταφέρνουν να µειώσουν τις τιµές στους 

προορισµούς µε αποτέλεσµα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στο δικό τους αγοραστικό 

κοινό. Πολλές φορές όµως η µείωση αυτή των τιµών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες 

(διαµονή, µεταφορά κ.α), αναγκάζει τους τοπικούς προµηθευτές να υπερτιµολογήσουν 

άλλα προϊόντα και δραστηριότητες όπως η διατροφή, η ψυχαγωγία κ.α, προκειµένου να 

διατηρήσουν το κέρδος στους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τέλος οι προορισµοί µπορούν 

να έχουν υψηλές τιµές, αλλά µόνο στην περίπτωση που προσφέρουν κάτι µοναδικό, 

καθώς µε τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισµού και τη ανάδειξη όλων και 

περισσότερων προορισµών (ιδίως σε χώρες του τρίτου κόσµου όπου οι τιµές είναι 

χαµηλές) είναι πολύ σηµαντικό για τους τουρίστες να θεωρούν τις τιµές σε έναν 

προορισµό δίκαιες. 

 

2.6.3 Η ∆ιανοµή 

 

Όσον αφορά την διανοµή του προϊόντος, τα κανάλια διανοµής για έναν προορισµό 

αποτελούνται από όλους τους εµπλεκόµενους που συγκεντρώνουν την τουριστική 

ζήτηση µε την τουριστική προσφορά σε µια περιοχή. Η διανοµή είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για τους τουριστικούς προορισµούς καθώς καθορίζει πότε και κάτω από 



26 

 

ποιες συνθήκες οι προµηθευτές “συναντούν” το αγοραστικό κοινό. Ο ∆. Μπούχαλης 

(2000) διαχώρισε τους τουρίστες ενός προορισµού σε αυτούς που ταξιδεύουν για 

επαγγελµατικούς λόγους και σε αυτούς που ταξιδεύουν για αναψυχή, καταδεικνύοντας 

ότι κατά τη διανοµή, διαφορετικοί φορείς επηρεάζουν τον προορισµό ανάλογα µε τα 

δύο αυτά είδη τουριστών. Στην πρώτη κατηγορία (business travelers), σηµαντικό ρόλο 

παίζουν το διοικητικό προσωπικό οργανισµών που επιλέγουν τον τόπο των 

συνεδριάσεων που λαµβάνουν χώρα στον προορισµό, τοπικές επιχειρήσεις και η 

ακαδηµαϊκή κοινότητα. Επίσης, συχνά οι τοπικές ενώσεις, τα επιµελητήρια και οι 

επιχειρήσεις συµµετέχουν ενεργά και διοργανώνουν συναντήσεις, συνέδρια και 

εκθέσεις στον προορισµό και συνεπώς η συνεργασία µε αυτούς τους φορείς κρίνεται 

αναγκαία για την προσέλκυση αυτού του είδους τουριστών. Από την άλλη, οι Leisure 

travelers απαιτούν µια διαφορετική στρατηγική διανοµής. Σε αυτή την περίπτωση 

παρατηρείται µεγαλύτερη ελαστικότητα και γκάµα επιλογών για τους τουρίστες, οι 

οποίοι έρχονται σε συνεννόηση µε τα ταξιδιωτικά γραφεία  και πρακτορεία και 

συνεπώς οι προορισµοί θα πρέπει να παρέχουν σε αυτούς τους φορείς τις απαραίτητες 

πληροφορίες, διαφηµιστικό υλικό, ταξιδιωτικά εγχειρίδια τα οποία χρησιµεύουν ως 

βιβλία αναφοράς και γενικότερα να επιχειρήσουν να αναπτύξουν µακροχρόνιες σχέσεις 

µαζί τους, σχέσεις ιδιαίτερα σηµαντικές για την επιτυχία των προορισµών αυτών. 

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι τελευταία, οι τουρίστες εµφανίζονται να 

είναι πιο ανεξάρτητοι στις επιλογές τους και πιο επιτηδευµένοι, κυρίως µέσω της 

τεχνολογίας των πληροφοριών (κυρίως το διαδίκτυο) και χρησιµοποιούν όλο και 

περισσότερα εργαλεία κατά τη διευθέτηση των ταξιδιών τους. Οι προορισµοί που θα 

καταφέρουν να ακολουθήσουν και να προσαρµοστούν στη νέα αυτή πραγµατικότητα 

έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.  

 

2.6.4 Η Προώθηση 

 

Η προώθηση ενός προορισµού αφορά κυρίως την ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας µε 

τους τουρίστες αλλά και µε όλους τους ενδιαφερόµενους (stakeholders) µε σκοπό να 

αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να πείσουν την αγορά στόχο να προτιµήσει τον 

προορισµό. Ωστόσο η ανάπτυξη ενός οικονοµικά αποτελεσµατικού (cost-effective) 

µείγµατος προώθησης καθίσταται αρκετά δύσκολη λόγω των πολυάριθµων 

προµηθευτών µέσα στον προορισµό και των τουριστών έξω από αυτόν. Εποµένως θα 
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πρέπει να γίνουν ενέργειες προώθησης που θα ικανοποιούν ταυτόχρονα όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη. Σύµφωνα µε τους Kotler, 1996, Horner και Swarbooke, 1996 και 

Millington και Cleverdon, 1999, πολλές είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την 

προώθηση ενός προορισµού. Βασικά εργαλεία προώθησης αποτελούν η διαφήµιση 

στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και τον τύπο, όπως και διαφηµιστικές αφίσες. Οι 

διαφηµίσεις χρησιµοποιούν κυρίως σλόγκαν, τα οποία και αλλάζουν αρκετά συχνά 

προκειµένου να ακολουθούν της τάσεις της τουριστικής ζήτησης αλλά και να 

εκσυγχρονίζουν την εικόνα του προορισµού (Morgan και Pritchard, 1998). Όπως για 

παράδειγµα το “live your myth in Greece” που χρησιµοποιήθηκε από τον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ). Αν και το κόστος αυτών των ενεργειών είναι αρκετά 

ακριβό, βοηθά στην ανάπτυξη του “ονόµατος” ενός προορισµού, επηρεάζοντας 

ταυτόχρονα ένα µεγάλο αριθµό τουριστών ώστε είτε να αποφασίσουν να τον 

επισκεφτούν, είτε να επεκτείνουν την παραµονή τους σε αυτόν (Bonham και Mark, 

1996). Επιπλέον, οι Οργανισµοί Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών (DMOs) 

συµµετέχουν σε ετήσιες εκθέσεις τουρισµού. Όπου τους δίνεται η δυνατότητα να 

έρθουν σε επαφή µε διαµεσολαβητές (ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.α) και να προωθήσουν 

τις προσφορές τους. Για την προώθηση χρησιµοποιούν φυλλάδια (brochures) στα οποία 

δίνονται πληροφορίες για τοπικά αξιοθέατα και δραστηριότητες, καθώς και τοπικούς 

προµηθευτές όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.α. (Wicks και 

Schuett, 1991, 1993). Στην προώθηση ενός προορισµού χρησιµοποιείται και το άµεσο 

µάρκετινγκ όπου µέσω εκπτώσεων και προσαρµογής των παρεχόµενων υπηρεσιών στις 

ανάγκες συγκεκριµένης οµάδας τουριστών δηµιουργούνται πιστοί τουρίστες για έναν 

προορισµό. Τέλος, πολύ σηµαντικές για την προώθηση ενός προορισµού κρίνονται οι 

δηµόσιες σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως από τους αντιπροσώπους του, µε 

γραφεία τουρισµού σε χώρες της κύριας αγοράς (χώρες από τις οποίες τουρίστες 

ταξιδεύουν συχνά προς τον προορισµό) και τα οποία λειτουργούν όπως οι πρεσβείες. Οι 

δηµόσιες σχέσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και για τη βελτίωση της εικόνας του 

προορισµού (Morgan και Pritchard, 1998, Kotler et al., 1996, Middleton, 1992).  

Πιο συγκεντρωτικά παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα όπου δίνονται παραδείγµατα 

για κάθε ένα από τα συστατικά του µείγµατος µάρκετινγκ σε τρεις περιπτώσεις 

(ξενοδοχείο, αεροπορική εταιρία και µουσείο) όπως τα παραθέτει ο Middleton (2001).  
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Πίνακας 1. Συστατικά του µείγµατος µάρκετινγκ 

Προϊόν 

 

Σχεδιασµένα 

χαρακτηριστικά / 

συσκευασία 

 

 

 

 

 

 

Συστατικό υπηρεσιών 

 

 

 

Branding 

 

 

 

 

Εικόνα / φήµη / θέση 

Ξενοδοχείο Αεροπορική 

Εταιρία  

Μουσείο 

Τοποθεσία, 

µέγεθος κτιρίου, 

σχεδίαση, µέγεθος 

δωµατίου, 

φωτισµός, έπιπλα, 

τροφοδοσία 

 

Προσωπικό, 

στολές εργασίας, 

συµπεριφορά, 

ανταπόκριση 

 

Π.χ. Holliday Inn, 

Marriot, Meridien 

 

 

 

Π.χ Υψηλή / 

Χαµηλή ποιότητα 

Τύπος Αεροπλάνου, 

µέγεθος, γεύµατα, 

σχεδίαση 

εσωτερικού χώρου, 

µέγεθος θέσης 

 

 

Προσωπικό, στολές 

εργασίας, 

συµπεριφορά, 

ανταπόκριση 

 

Π.χ American 

Airlines, British 

Airways 

 

 

Π.χ Αξιόπιστη, µε 

εξωτικό φαγητό, 

κακοδιαχειριζόµενη 

Μέγεθος κτιρίου, 

σχεδίαση, είδος 

και µέγεθος 

συλλογών, 

εσωτερική 

διαρρύθµιση 

 

Προσωπικό, 

στολές εργασίας, 

συµπεριφορά, 

ανταπόκριση 

 

Π.χ Metropolitan 

Museum (NY), 

Tate Gallery 

(London) 

 

Π.χ Πληκτικό, 

συναρπαστικό, 

µοντέρνο 

Τιµή 

Συνήθης τιµή 

Τιµή προώθησης (για 

κάθε παρεχόµενο 

προϊόν) 

Κανονικές τιµές, 

τιµές για 

προνοµιούχους 

επισκέπτες, 

εκπτώσεις µέσω 

ταξιδιωτικών 

πρακτορείων 

Πρώτη θέση, 

διακεκριµένη θέση, 

τουριστική θέση, 

φόροι αεροδροµίου 

Εισιτήριο, τιµές 

για ενήλικες και 

ανήλικους 

επισκέπτες, τιµές 

για γκρουπ,  

Προώθηση 

(Προσωπική και 

συνεργατική) 

∆ιαφήµιση 
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(τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, τύπος, 

περιοδικά, 

ιστοσελίδες), 

Προώθηση πωλήσεων, 

διανοµή φυλλαδίων 

Εξαιρούνται παραδείγµατα καθώς οι ενέργειες αυτές 

θεωρούνται αυτονόητες και συγκεκριµένες για κάθε 

οργανισµό  

∆ιανοµή 

Κανάλια διανοµής 

συµπεριλαµβανοµένων 

συστηµάτων κράτησης 

θέσεων, λιανικής 

τρίτων και 

ιστοσελίδων 

Ηλεκτρονικά 

συστήµατα 

κράτησης θέσεων 

(CRS), διαδίκτυο, 

ταξιδιωτικοί 

πράκτορες, και 

διοργανωτές 

ταξιδιών, 

ελεύθερες 

τηλεφωνικές 

γραµµές 

Ηλεκτρονικά 

συστήµατα 

κράτησης θέσεων 

(CRS), διαδίκτυο, 

γραφεία σε πόλεις 

και αεροδρόµιο, 

Ταξιδιωτικοί 

πράκτορες, άλλες 

αεροπορικές 

εταιρίες 

Άλλα µουσεία, 

διαδίκτυο, 

Γραφεία 

ενηµέρωσης 

τουριστών, 

Γραφεία 

ενηµέρωσης σε 

ξενοδοχεία, 

σχολεία και 

κολλέγια 

Πηγή : Victor T. C. Middleton “Marketing in Travel and Tourism”, (2001) 

 

2.7 Η Πόλη ως Τουριστικός Προορισµός 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι του µάρκετινγκ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

και τις ανάγκες των καταναλωτών και δηµιουργούν τα τουριστικά προϊόντα θεωρείται 

εξαιρετικά σηµαντικός. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν, όχι µόνο τα πιθανά κέρδη 

αλλά και τη γενικότερη µακροχρόνια στρατηγική, συµπεριλαµβανοµένων των 

πολιτικών επενδύσεων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (Middleton, 2001). 

Από την πλευρά των τουριστών, το προϊόν (προορισµός) καλύπτει όλο το φάσµα 

εµπειριών “από τη στιγµή που θα φύγουν από το σπίτι τους, µέχρι τη στιγµή που θα 

γυρίσουν σε αυτό” (Middleton, 2001). Συνεπώς τα προϊόν, δεν αντιπροσωπεύεται για 

παράδειγµα από τη θέση του αεροπλάνου, ή το κρεβάτι του δωµατίου στο ξενοδοχείο 

αλλά από ολόκληρο το αµάλγαµα των εµπειριών, δηλαδή από ένα σύνολο απτών και µη 

απτών στοιχείων. Αυτό το σύνολο γίνεται αντιληπτό από τον τουρίστα ως µια εµπειρία, 
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διαθέσιµη σε µια τιµή. Σύµφωνα µε τον Middleton, υπάρχουν πέντε βασικά συστατικά 

στο συνολικό προϊόν (πόλη) :  

• Το περιβάλλον και τα αξιοθέατα του προορισµού 

• Οι διευκολύνσεις και οι υπηρεσίες του προορισµού 

• Η ευκολία πρόσβασης στον προορισµό 

• Οι εικόνες του προορισµού 

• Η τιµή για τον καταναλωτή 

 

Το περιβάλλον και τα αξιοθέατα των προορισµών αποτελούνται από : 

- Φυσικά αξιοθέατα (τοπία, θάλασσες, παραλίες, χλωρίδα και πανίδα, κλίµα, 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά κ.α) 

- Κτίρια και τουριστικές υποδοµές (µνηµεία, αρχιτεκτονικά οικοδοµήµατα, 

πάρκα, κέντρα συνεδρίων, µαρίνες, πίστες του σκι κ.α) 

- Πολιτισµικά αξιοθέατα (ιστορικά και λαογραφικά κέντρα, θρησκεία και τέχνη, 

θέατρο, µουσική) 

- Κοινωνικά αξιοθέατα (ο τρόπος ζωής της πόλης, ήθη και έθιµα των κατοίκων, η 

γλώσσα και ευκαιρίες για κοινωνικές συναντήσεις) (Middleton, 2001). 

Οι διευκολύνσεις και οι υπηρεσίες του προορισµού περιλαµβάνουν :  

- Καταλύµατα (ξενοδοχεία, διαµερίσµατα, βίλες, χόστελ, φάρµες, ξενώνες κ.α) 

- Εστιατόρια, µπαρ και καφετέριες 

- Μεταφορά µέσα στον προορισµό (ταξί, αστικά λεωφορεία, ενοικιαζόµενα 

αυτοκίνητα και δίκυκλα,  κ.α) 

- ∆ραστηριότητες άθλησης (ιππασία, σκι, ποδηλασία, ιστιοπλοΐα, στάδια, 

αθλητικά κέντρα κ.α) 

- Άλλες εγκαταστάσεις 

- Καταστήµατα λιανικής πώλησης (µαγαζιά ένδυσης, ενθυµίων  κ.α) 

- Άλλες υπηρεσίες (υπηρεσίες πληροφοριών, ενοικίασης εξοπλισµού, τουριστικής 

αστυνοµίας κ.α) (Middleton, 2001). 

Η ευκολία πρόσβασης στον προορισµό περιλαµβάνει : 

- Υποδοµές σε δρόµους, χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, αεροδρόµια, 

σιδηροδροµικούς σταθµούς, λιµάνια κ.α 
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- Εξοπλισµό για µεταφορά, κυρίως το µέγεθος, την ταχύτητα και το εύρος των 

µέσων µεταφοράς 

- Επιχειρησιακούς παράγοντες (συντήρηση δρόµων, τιµή διοδίων, συχνότητα 

υπηρεσιών) 

- Κρατικοί κανονισµοί και το επίπεδο ελέγχου στις µεταφορές (Middleton, 2001). 

 

Η εικόνα του προορισµού 

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται την εικόνα και τη στάση που έχουν οι τουρίστες για µια 

πόλη, ή ένα προορισµό γενικότερα. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζονται συνήθως 

από προηγούµενες εµπειρίες που έχουν οι τουρίστες σε µια πόλη αλλά ταυτόχρονα 

αποτελούν και πρωταρχικό στόχο των ανθρώπων του µάρκετινγκ ώστε, µε τη 

διαµόρφωση µιας θετικής εικόνας και στάσης από τους τουρίστες να επηρεαστούν µε 

θετικό τρόπο οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες τους όσον αφορά τον προορισµό 

(Middleton, 2001). 

Η τιµή για τον καταναλωτή 

Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα 

επιλεχθούν από τους τουρίστες. Η τιµή επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων όπως 

η εποχή, οι ζητούµενες από τους τουρίστες υπηρεσίες αλλά και από διεθνείς 

παράγοντες όπως η συναλλαγµατική ισοτιµία (Middleton, 2001). 

 

2.8 Το Μείγµα Μάρκετινγκ για µια πόλη 

 

Η σηµασία του καθορισµού του µείγµατος µάρκετινγκ έχει τονιστεί στη βιβλιογραφία 

του µάρκετινγκ πόλεων (Kotler et. al., 1999; Van den Berg et. al., 1990) και 

αναγνωρίζεται από τους περισσότερους σχολιαστές ως ουσιώδες βήµα στην όλη 

προσπάθεια µάρκετινγκ. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να 

χρησιµοποιηθούν στοιχεία ισοδύναµα µε τα 4 Ps του παραδοσιακού µάρκετινγκ. 

Ωστόσο εµφανίστηκαν δυσκολίες σχετικά µε το τι θα πρέπει να περιλαµβάνει το µείγµα 

µάρκετινγκ στη περίπτωση µιας πόλης, δυσκολίες που έχουν να κάνουν µε τις 

ιδιαιτερότητες των πόλεων ως εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία αλλά και µε τη 

συσχέτιση των στοιχείων του παραδοσιακού µάρκετινγκ µε αυτό των πόλεων. 
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Ορισµένοι µελετητές για παράδειγµα υιοθετούν το µείγµα µάρκετινγκ υπηρεσιών  (van 

den Berg et al., 1990) ενώ άλλοι έχουν µια ευρύτερη οπτική γωνία για το θέµα. Οι 

Ashworth και Voogd (1990) προτείνουν το όπως το ονοµάζουν γεωγραφικό µείγµα 

µάρκετινγκ το οποίο µπορεί να οριστεί ως ένας συνδυασµός από τα παρακάτω µέτρα :  

• Μέτρα προώθησης 

• Χωρικά – λειτουργικά µέτρα 

• Οργανωτικά µέτρα 

• Χρηµατοοικονοµικά µέτρα 

Το πεδίο εφαρµογής και η αποτελεσµατικότητα του µάρκετινγκ µιας πόλης καθορίζεται 

σε µεγάλο βαθµό από την επιλογή και εφαρµογή των κατάλληλων συνδυασµών των 

παραπάνω µέτρων (Ashworth και Voogd, 1990). 

Ο Kotler (1999), αν και υιοθέτησε το γενικό µείγµα µάρκετινγκ, προχώρησε σε µια 

διάκριση τεσσάρων διαφορετικών στρατηγικών για τη βελτίωση ενός τόπου, που 

αποτελούν τη βάση για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι στρατηγικές 

αυτές είναι :  

• Σχεδιασµός (τόπος ως χαρακτήρας) 

• Υποδοµή (ο χώρος ως σταθερό περιβάλλον) 

• Βασικές υπηρεσίες (ο χώρος ως πάροχος υπηρεσιών) 

• Αξιοθέατα (ο χώρος ως ψυχαγωγία και αναψυχή) 

Οι Hubbard και Hall (1998) περιέγραψαν ένα γενικό επιχειρηµατικό µοντέλο για τη 

διακυβέρνηση µιας πόλης. Σαν στόχους αυτού του µοντέλου έθεσαν την εκ νέου 

απεικόνιση περιοχών και το µετασχηµατισµό πρώην παραγωγικών πόλεων σε 

θεαµατικές πόλεις για κατανάλωση. Η επίτευξη αυτών των στόχων σύµφωνα µε τους 

παραπάνω συγγραφείς γίνεται µέσα από συγκεκριµένες πολιτικές οι οποίες 

περιλαµβάνουν :  

• ∆ιαφήµιση και προώθηση 

• Μεγάλης κλίµακας φυσική ανάπλαση 

• ∆ηµόσια τέχνη 

• Μεγάλα γεγονότα (events) 

• Πολιτιστική αναγέννηση 

• Συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα  
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2.9 Αειφόρος Τουρισµός – Προοπτικές Μάρκετινγκ Προορισµού 

 

Το Μάρκετινγκ ενός προορισµού δεν θα πρέπει να στοχεύει µόνο στην αύξηση του 

αριθµού των τουριστών που ταξιδεύουν σε µια περιοχή, αλλά να έχει ως στόχο τη 

διευκόλυνση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Οι στόχοι για έναν προορισµό σε 

µακροχρόνια βάση σχετίζονται έντονα µε την ιδέα της βιωσιµότητας. Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες και µετά την εφαρµογή της αειφόρου ανάπτυξης, αναπτύχθηκε και 

η έννοια του βιώσιµου τουρισµού. Ο βιώσιµος τουρισµός απαιτεί να ληφθούν υπόψη 

όλοι οι φορείς που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και οι ίδιοι οι προορισµοί. Λόγω της 

φύσης του τουρισµού, πολλοί ερευνητές έχουν εκφραστεί αρνητικά αναφέροντας πως 

µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους πολιτισµούς όσο και στο περιβάλλον 

των προορισµών (Gilmore, Carson και Ascensao, 2007). Από την πλευρά του 

µάρκετινγκ αειφόρου τουρισµού, ο τουρισµός µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 2 

ανταγωνιστικές εστίες, τις περιβαλλοντικές από τη µία και τις κοινωνικοοικονοµικές 

προοπτικές από την άλλη. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα η κοινωνικοοικονοµική 

προοπτική αντανακλά την παραδοσιακή άποψη που επιδιώκει την ενθάρρυνση και την 

προώθηση του τουρισµού ώστε να µεγιστοποιούνται τα έσοδα. Αντιστρόφως, η 

περιβαλλοντική προοπτική επικεντρώνεται στη διατήρηση τόσο του τοπικού 

πολιτισµού αλλά και του περιβάλλοντος του προορισµού  (Gilmore, Carson και 

Ascensao, 2007). Ο βιώσιµος τουρισµός λαµβάνει υπόψη και τις δύο παραπάνω 

προοπτικές. Σύµφωνα µε τους Gilmore, Carson και Ascensao (2007), η επιτυχία ενός 

αειφόρου προϊόντος παροχής τουριστικών υπηρεσιών θα εξαρτηθεί από τη διαδραστική 

διαχείριση, τον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων, και την παροχή ενός 

συνεπούς προϊόντος υπηρεσιών σε µεγάλες οµάδες ανθρώπων.  



 

Σχήµα 5. Προοπτικές µάρκετινγκ

Πηγή : Gilmore, Carson & Ascen

Perspectives”. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

 

3.1 Τι είναι γαστρονοµία  

 

Με τον όρο γαστρονοµία νοείται

Σύµφωνα µε την εγκυκλοπαίδεια

προετοιµασίας, σερβιρίσµατος

µελέτη της γαστρονοµίας πραγµατοποιήθηκε

και µεταφράστηκε στη συνέχεια

γεύσης”. Η µελέτη αυτή στην

σχετικές µε το φαγητό και

γαστρονοµία αποκαλύπτει ότι

1) είναι στενά συνδεδεµένη

άλλα ποτά,  

2) συχνά απαιτεί την 

λογοτεχνία, η βιολογία

µουσική, η φιλοσοφία

µάρκετινγκ για τον αειφόρο τουρισµό 

 : Gilmore, Carson & Ascenção, 2007, p. 257. “Sustainable Tourism Marketing 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

γαστρονοµία νοείται η τέχνη της παρασκευής καλού και νόστιµου

εγκυκλοπαίδεια Britannica η γαστρονοµία είναι η τέχνη

σερβιρίσµατος και απόλαυσης καλού φαγητού. Η πρώτη

γαστρονοµίας πραγµατοποιήθηκε από τον Anthelme Brillat

στη συνέχεια στην αγγλική γλώσσα µε τίτλο “η φυσιολογία

αυτή στην ουσία άνοιξε το δρόµο για µεταγενέστερες

φαγητό και τα ποτά ως επιστήµη. Μια προσεκτική

αποκαλύπτει ότι :  

συνδεδεµένη και, ορισµένες φορές αναπόσπαστη από

την κατανόηση και εκτίµηση επιστηµών όπως

βιολογία, η γεωλογία, η ιστορία, η αγρονοµία, η ανθρωπολογία

φιλοσοφία, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. 
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ção, 2007, p. 257. “Sustainable Tourism Marketing 

και νόστιµου φαγητού. 

τέχνη της επιλογής, 

Η πρώτη επίσηµη 

illat-Savarin (1825) 

η φυσιολογία της 

µεταγενέστερες µελέτες 

προσεκτική µατιά στη 

αναπόσπαστη από το κρασί και 

όπως η χηµεία, η 

η ανθρωπολογία, η 
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Συνεπώς µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η γαστρονοµία είναι µια περίπλοκη και 

διεπιστηµονική δραστηριότητα (Jaksa Kivela και John C. Crotts, 2006). Στην πράξη, η 

γαστρονοµία περιλαµβάνει το συνδυασµό καλού φαγητού µε καλό κρασί ή άλλα ποτά 

και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη µαγειρική αλλά επεκτείνεται σε µια σειρά 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

3.2 Κατηγορίες Γαστρονοµίας 

 

Σύµφωνα µε τον Harrison (1982), η γαστρονοµία µπορεί να υποδιαιρεθεί σε 4 

κατηγορίες :  

1) πρακτική γαστρονοµία (προετοιµασία πιάτων και ποτών, κουζίνες, τεχνικές, 

πρότυπα, µετατροπή νωπών προϊόντων σε ολοκληρωµένα πιάτα)  

2) θεωρητική γαστρονοµία (προσέγγιση στη διαδικασία, συνταγές, βιβλία 

µαγειρικής, µενού) 

3) τεχνική γαστρονοµία (αξιολογεί οτιδήποτε χρειάζεται να αξιολογηθεί στον 

τοµέα της γαστρονοµίας, αποτελεί µια σύνδεση ανάµεσα στη µικρή και τη 

µαζική παραγωγή, αξιολογεί νέες µεθόδους και τις ικανότητες και τον 

εξοπλισµό που χρειάζονται για να υλοποιηθούν) 

4) γαστρονοµία τροφίµων (ασχολείται µε την ταυτότητα των τροφίµων και των 

ποτών, τη σχέση που έχουν µεταξύ τους, τις αλλαγές που παρουσιάζουν κατά 

καιρούς) 

Η µαγειρική (culinaria) είναι ένας όρος που συχνά χρησιµοποιείται ως συνώνυµος της 

γαστρονοµίας και περιγράφει τον τρόπο προετοιµασίας των πιάτων και των φαγητών σε 

µια χώρα, τονίζοντας τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε κουζίνας.  

 

3.3 Σχέση Γαστρονοµίας και Τουρισµού 

 

Η σχέση της γαστρονοµίας µε τον τουρισµό είναι αρκετά σύνθετη, εφόσον το φαγητό 

υπεισέρχεται στην ταξιδιωτική εµπειρία µε πολλούς και διάφορους διαφόρους τρόπους. 

Ειδικότερα : 
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• Η προσφορά καλής κουζίνας αποτελεί απόλαυση, εµπειρία, τµήµα της πολιτιστικής 

ταυτότητας ενός τόπου και συνεπώς, µια σηµαντική πηγή ικανοποίησης για κάθε 

τουρίστα, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για τη 

γαστρονοµία. 

• Αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των καταναλωτών που επιθυµούν να µάθουν 

περισσότερα για την τοπική γαστρονοµία, χωρίς απαραίτητα αυτό να αποτελεί το κύριο 

ταξιδιωτικό τους κίνητρο. 

• Υπάρχουν τουρίστες που έχουν ως αποκλειστικό ταξιδιωτικό κίνητρο την άσκηση 

δραστηριοτήτων γαστρονοµικού ενδιαφέροντος. Αυτή η µορφή τουρισµού ορίζεται ως 

γαστροτουρισµός. Οι «γαστροτουρίστες» ταξιδεύουν µε σκοπό να ανακαλύψουν νέες 

γεύσεις και να απολαύσουν τοπική ή/και υψηλού επιπέδου γαστρονοµία, εµβαθύνοντας 

παράλληλα στην ιστορία και τις παραδόσεις του προορισµού. Εξειδικευµένες 

επιχειρήσεις (θεµατικοί tour operators, ειδικευµένα ξενοδοχεία κ.λ.π.) καλύπτουν αυτή 

την αυξανόµενη ζήτηση για γαστρονοµικά ταξίδια. 

• Ορισµένες µορφές τουρισµού, όπως ο τουρισµός ευεξίας και ο αγροτουρισµός, 

προάγουν την ενασχόληση µε πτυχές της γαστρονοµίας π.χ. µε την προσφορά 

διαιτητικής κουζίνας, την προβολή της υγιεινής διατροφής και την καλλιέργεια τοπικών 

προϊόντων (SETE, 2009). 

Το 2002, έρευνα των Boyne, Williams και Hall κατέδειξε ότι οι τουρίστες ξοδεύουν το 

40% του προϋπολογισµού τους σε τρόφιµα όταν ταξιδεύουν. Το 2003, έρευνα στην 

αγορά εστιατορίων και υπηρεσιών φαγητού έδειξε ότι το 50% των εσόδων τους 

προερχόταν από τουρίστες (Graziani, 2003). Τα παραπάνω καταδεικνύουν µια 

συµβιωτική σχέση ανάµεσα στην τουριστική βιοµηχανία και τη γαστρονοµία. 

Επιπρόσθετα, το φαγητό έχει αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την 

τοποθέτηση και την προώθηση ενός προορισµού (Hjalager και Richards, 2002). Με την 

αύξηση αυτή του ενδιαφέροντος για το φαγητό κατά τις διακοπές, ολοένα και 

περισσότεροι προορισµοί επικεντρώνονται στην προσφορά του ως κύριο τουριστικό 

προϊόν. 

3.4 Ο Γαστρονοµικός Τουρισµός 

 

Παρά το γεγονός ότι πλέον αποτελεί σηµαντικό τµήµα της τουριστικής βιοµηχανίας, ο 

γαστρονοµικός τουρισµός δεν έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές (Hjalager και 
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Corigliano, 2000). Το 1998, ο Long ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο 

“γαστρονοµικός τουρισµός” (culinary tourism) µε σκοπό να αναδείξει την επαφή µε 

άλλους πολιτισµούς µέσω του φαγητού και του κρασιού.  

Οι Hall και Michel (2001) ορίζουν τον γαστρονοµικό τουρισµό ως  

“την επίσκεψη σε παραγωγούς τροφίµων (πρωτογενείς και δευτερογενείς), σε φεστιβάλ 

τροφίµων, σε εστιατόρια και σε περιοχές για τις οποίες τα τρόφιµα, και η εµπειρία ενός 

ξεχωριστού φαγητού  αποτελούν τους κύριους παράγοντες για να πραγµατοποιηθεί το 

ταξίδι.” 

Ο Wolf (2002) από την πλευρά του ορίζει τον γαστρονοµικό τουρισµό ως  

“ταξίδι µε σκοπό την αναζήτηση και την απόλαυση φαγητού και ποτού …. και µοναδικών 

και αλησµόνητων γαστρονοµικών εµπειριών”. 

 Ο ορισµός αυτός ξεκαθαρίζει ότι αναφερόµενοι στη γαστρονοµία δεν εννοούµε µόνο 

το φαγητό αλλά και τα ποτά, καθώς και το συνδυασµό των δύο.  

Οι εµπειρίες αυτές µπορούν να επηρεάσουν τις προτιµήσεις των τουριστών σε σχέση µε 

το φαγητό αλλά και να τους εµποτίσουν µε εµπειρίες του πολιτισµού που επισκέπτονται 

κάθε φορά (Johns και Clarke, 2001). Στο πλαίσιο αυτό, µια από τις λειτουργίες των 

αρµοδίων των τουριστικών προορισµών πρέπει να είναι η παροχή αυτών των εµπειριών 

και αισθηµάτων που τα άτοµα πιστεύουν πως πρέπει να έχουν ενώ βρίσκονται σε 

διακοπές (Johns και Kivela, 2001). Για παράδειγµα ορισµένοι ταξιδιωτικοί οργανισµοί 

(Intrepid Travel, 2004) προσφέρουν γαστρονοµικές διακοπές σε µέρη όπως η Ασία, η 

Ιταλία, η Γαλλία, διακοπές όπου προσφέρονται µαθήµατα µαγειρικής όπως συµβαίνει 

στην Τοσκάνη, ενώ πόλεις όπως η Μελβούρνη και το Σύδνεϋ παρουσιάζονται ως 

γαστρονοµικοί προορισµοί µέσω στρατηγικών µάρκετινγκ. Κάθε προορισµός έχει 

διαφορετικά επίπεδα ελκυστικότητας τα οποία ελκύουν τουρίστες από διάφορες χώρες 

(Au και Law, 2002). Σύµφωνα µε τον Riley (2000), η σύνδεση µεταξύ της εθνικής 

κουζίνας και τουρισµού εξαρτάται από το ρόλο της κουζίνας στον κοινωνικό πολιτισµό, 

που δηµιουργεί και την εθνική ταυτότητα. Οι Jones και Jenkins (2002), ανέφεραν ότι το 

φαγητό δεν είναι µόνο µια βασική ανάγκη για τους τουρίστες αλλά και ένα πολιτισµικό 

στοιχείο που µπορεί να ενεργήσει θετικά για έναν προορισµό. ∆εδοµένου ότι τα 

τρόφιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προβολή της ταυτότητας και του 

πολιτισµού ενός προορισµού, η κατανάλωσή τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάπτυξη της εικόνας (image) του προορισµού (Quan και Wang, 2004). Για 
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παράδειγµα ο αριθµός των τουριστών στο Hong Kong παρουσίασε αύξηση λόγω του 

ολοένα και αυξανόµενου αριθµού εστιατορίων τα οποία προσέφεραν µεγάλη ποικιλία 

φαγητών και της επιθυµίας των τουριστών να δοκιµάσουν νέες γεύσεις (Au και Law, 

2002). Επίσης η εικόνα της Γαλλίας ως τουριστικός προορισµός συσχετιζόταν πάντα µε 

το καλό φαγητό και κρασί (Frochot, 2003). Η Corigliano (2002), υποστήριξε πως η 

επιτυχία της ιταλικής γαστρονοµίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αφοµοίωση της 

γαστρονοµίας στην εθνική ταυτότητα. Ανέφερε ότι ο γαστρονοµικός τουρισµός µπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί ως πολιτιστικός τουρισµός, λόγω της σύνδεσής τους µε τη 

διατήρηση των γεωργικών προϊόντων. Για παράδειγµα η Ιταλία είναι γνωστή για τις 

περιοχές όπου παράγονται κρασί και ελιές. Στην ουσία ο γαστρονοµικός τουρισµός 

περιλαµβάνει εκδροµές σε τουριστικά αγροκτήµατα και οινοποιεία καθώς και τη 

δοκιµή διαφόρων τροφίµων. Επιπλέον θα µπορούσαν να προσφερθούν στους 

επισκέπτες εµπειρίες που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη κουλτούρα του προορισµού. Η 

συγγραφέας δηµιούργησε ένα πλαίσιο για τον γαστρονοµικό προορισµό το οποίο 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. 



 

Σχήµα 6. Πλαίσιο γαστρονοµικού

Πηγή : Magda Antonioli Corigliano; 2002, p.169

Παρατηρούµε ότι έχοντας

διαδικασία εµπλέκονται πολλοί

συνολική εµπειρία του επισκέπτη

η µεταφορά, το περιβάλλον και

που προσφέρονται στον τουρίστα

Περαιτέρω, οι Hall και Mitchell

σε τέσσερις κύριες κατηγορίες

1) ως ένα συστατικό της

τουρισµό 

2) ως ένα εργαλείο προώθησης

γαστρονοµικού τουρισµού 

 : Magda Antonioli Corigliano; 2002, p.169 

έχοντας ως κεντρικό προϊόν τον γαστρονοµικό 

εµπλέκονται πολλοί άλλοι τοµείς του τουρισµού που επηρεάζουν

επισκέπτη. Η διαµονή, διάφορες δραστηριότητες

περιβάλλον και τα τοπικά προϊόντα συνθέτουν το φάσµα

στον τουρίστα κατά την επίσκεψή τους σε έναν προορισµό

Mitchell (2001) αναφέρουν πως το φαγητό µπορεί

κατηγορίες :  

συστατικό της τοπικής κουλτούρας που µπορεί να προσφερθεί

εργαλείο προώθησης του τουρισµού 
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γαστρονοµικό τουρισµό, στη 

που επηρεάζουν τη 

δραστηριότητες, οι ενδιάµεσοι, 

φάσµα των εµπειριών 

προορισµό.  

µπορεί να διαιρεθεί 

να προσφερθεί για 



 

3) ως µέσο για αύξηση

ανάπτυξης της τοπικής

4) ως φαγητό που επηρεάζεται

τους τρόπους που ζητείται

Οι ίδιοι συγγραφείς (Hall

τουριστών όσον αφορά το φαγητό

στο παρακάτω σχήµα όπου οι

ταξίδι τους µε το φαγητό και

προκειµένου να ταξιδέψουν

γεύσεις που θα συναντήσει

άµεσα γύρω από τη γαστρονοµία

βαθµό για το φαγητό (εστιατόρια

δευτερεύουσας σηµασία δραστηριότητα

προορισµό. Στις άλλες δύο

καθόλου για το φαγητό, το θεωρούν

αναζητούν διαφορετικού είδους

εµπειρία τους από έναν προορισµό

Σχήµα 7.  ∆ιαχωρισµός τουριστών

 

 

αύξηση του εισοδήµατος και βελτίωσης της οικονοµίας

τοπικής παραγωγής) 

επηρεάζεται από τα πρότυπα της τοπικής κατανάλωσης

που ζητείται από τους επισκέπτες.   

Hall και Mitchell, 2005) ερεύνησαν και τις προθέσεις

αφορά το φαγητό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους

όπου οι τουρίστες διαχωρίζονται ανάλογα µε το πώς

φαγητό και το κατά πόσο το φαγητό αποτελεί κίνητρο

ταξιδέψουν. Η πρώτη οµάδα τουριστών ενδιαφέρεται πρωτίστως

συναντήσει στον προορισµό της και οι δραστηριότητές

γαστρονοµία. Η δεύτερη οµάδα ενδιαφέρεται σε αρκετά

φαγητό (εστιατόρια, φεστιβάλ φαγητού κ.α) αλλά

σηµασία δραστηριότητα για αυτούς κατά την παραµονή

άλλες δύο οµάδες συναντάµε τουρίστες που ενδιαφέρονται

φαγητό το θεωρούν συχνά απαραίτητο µόνο ως βιολογική

διαφορετικού είδους δραστηριότητες που θα βελτιώσουν

έναν προορισµό. 

∆ιαχωρισµός τουριστών 
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της οικονοµίας (µέσω 

κατανάλωσης και από 

τις προθέσεις των 

οπών τους. Κατέληξαν 

το πώς συνδέουν το 

κίνητρο για αυτούς 

ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις 

δραστηριότητές της κινούνται 

σε αρκετά σηµαντικό 

αλλά δεν αποτελεί 

παραµονή τους στον 

ενδιαφέρονται λίγο ή 

βιολογική ανάγκη και 

βελτιώσουν τη συνολική 

 



41 

 

3.5 Μαγειρικός Τουρισµός 

 

Ο µαγειρικός τουρισµός (culinary tourism), είναι µια σχετικά νέα βιοµηχανία που 

εµφανίστηκε το 2001 από τον Eric Wolf, πρόεδρο της ∆ιεθνούς Ένωσης Μαγειρικού 

Τουρισµού (International Culinary Tourism Association, ICTA). Πριν το 2001, οι 

ερευνητές ανά τον κόσµο µελετούσαν τον οινογαστρονοµικό τουρισµό αλλά σπάνια 

πετύχαιναν να εφαρµόσουν τις µελέτες τους στην πραγµατική βιοµηχανία του 

τουρισµού. Η ερευνήτρια Lucy Long ήταν η πρώτη που χρήσιµοποίησε τον όρο 

µαγειρικός τουρισµός το 1998. Το 2003, ο Wolf, µε τη βοήθεια µιας οµάδας 

συµβούλων βιοµηχανίας ίδρυσε την ICTA και έκτοτε η Ένωση αναπτύσσεται, αυξάνει 

τα µέλη της και από το 2007 προσφέρει λύσεις και καθοδήγηση στις βιοµηχανίες 

τουρισµού για την ανάπτυξη προϊόντων και τις στρατηγικές µάρκετινγκ που πρέπει να 

ακολουθήσουν.  

Ο µαγειρικός τουρισµός (culinary tourism) είναι στην ουσία οι µοναδικές και 

αξιοµνηµόνευτες εµπειρίες που βιώνει ένας τουρίστας είτε ταξιδεύεις το εξωτερικό, είτε 

ακόµη και µέσα στη χώρα του. Οι λέξεις κλειδιά για την κατανόηση του µαγειρικού 

τουρισµού “µοναδικές” και “αξιοµνηµόνευτες” αφορούν κυρίως το γεγονός ότι το είδος 

αυτό τουρισµού δεν προϋποθέτει αποκλειστικά εστιατόρια 5 αστέρων και ακριβά 

οινοποιεία αλλά περιλαµβάνει και τοπικά µαγαζιά, γνωστά κυρίως στους ντόπιους όπως 

ένας άγνωστος δρόµος µε pretzel (κουλουράκι) στη Νέα Υόρκη ή ένα πωλητής 

παγωτού σε έναν ιστορικό δρόµο της Ρώµης. Οι ακριβότερες επιλογές που δίνονται 

ανήκουν στο φάσµα του γκουρµέ τουρισµού που αποτελεί υποκατηγορία του 

µαγειρικού τουρισµού. Επίσης, υποκατηγορίες αποτελούν και ο τουρισµός κρασιού και 

µπύρας. Ο µαγειρικός τουρισµός δεν είναι το ίδιο µε τον αγροτουρισµό. Αν και τα 

προϊόντα µου χρησιµοποιούνται είναι κυρίως γεωργικά και η γεωργία µε την κουζίνα 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένες, τα δύο είδη τουρισµού διαφέρουν κατά πολύ. Ο 

αγροτουρισµός είναι ένα υποσύνολο του αγροτικού τουρισµού ενώ ο µαγειρικός 

υποσύνολο του πολιτιστικού τουρισµού.  

Ο µαγειρικός τουρισµός περιλαµβάνει πολλά περισσότερα από οδηγούς εστιατορίων. 

Περικλείει δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως µαθήµατα  και βιβλία µαγειρικής, 

καταστήµατα µε είδη µαγειρικής, γαστρονοµικές περιηγήσεις, οινοποιεία, ζυθοποιεία, 

αποστακτήρια,  συναντήσεις µε καλλιεργητές τροφίµων, γαστρονοµικά αξιοθέατα 

καθώς και πολλά άλλα. Η αυθεντικότητα ωστόσο θεωρείται κρίσιµης σηµασίας για 
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τους τουρίστες αυτού του είδους. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2003 και µετά η 

µορφή αυτή τουρισµού έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση µε όλο και περισσότερους 

τουρίστες να ταξιδεύουν µε στόχο αν γνωρίσουν νέες γεύσεις και να εµπλουτίσουν τη 

συνολική ταξιδιωτική τους εµπειρία µε γαστρονοµικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται στον εκάστοτε προορισµό.  

 

3.6 Αποτελέσµατα έρευνας της ∆ιεθνούς Γαστρονοµικής Ένωσης Τουρισµού 

 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, αναφέρουµε ορισµένα αποτελέσµατα στα οποία 

κατέληξε έρευνα της ∆ιεθνούς Γαστρονοµικής Ένωσης Τουρισµού (International 

Culinary Tourism Association, 2006), η οποία ανέδειξε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά 

µε τη γαστρονοµία και τον τουρισµό.  

• Σχεδόν το 100% των τουριστών τρώνε έξω όταν ταξιδεύουν, και κάθε γεύµα 

τους αποτελεί µια ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά φαγητά 

• Τα γεύµατα αποτελούν µια από τις τρεις αγαπηµένες δραστηριότητες των 

τουριστών 

• Η τέχνη της γαστρονοµίας είναι η µόνη µορφή τέχνης που επηρεάζει και τις 

πέντε αισθήσεις των ανθρώπων (ακοή, οσµή, γεύση, αφή και όραση) 

• Υπάρχει µια µεγάλη συσχέτιση µεταξύ των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη 

γαστρονοµία µε εκείνους που ενδιαφέρονται για µουσεία, αγορές, µουσική, 

φεστιβάλ και πολιτισµικά αξιοθέατα 

• Το ενδιαφέρον για το φαγητό δεν επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία ή την 

εθνικότητα ενός ατόµου 

• Αντίθετα µε άλλες δραστηριότητες, η γαστρονοµία είναι διαθέσιµη όλο το 

χρόνο, όλη τη διάρκεια της ηµέρας και δεν επηρεάζεται από τον καιρό 

• Συχνά οι γαστρονοµικοί τουρίστες είναι εξερευνητές και 

• Η γαστρονοµία είναι εµπειρική, καθώς ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός νέου 

ταξιδιώτη για διαδραστικές εµπειρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 Εισαγωγικά 

 

“Οι µελέτες περιπτώσεων εµφανίζονται σε ποικίλες µορφές σε διάφορους κλάδους, τόσο 

βασικούς όσο και προσαρµοσµένους. Εµφανίζονται στη νοµοθεσία, την εκπαίδευση, την 

ιστορία, την ιατρική, την ψυχολογία, και τις διοικητικές µελέτες. Οι χρήσεις για τις οποίες 

έχουν τεθεί περιλαµβάνουν πολιτιστικές περιγραφές, επαγγελµατική προετοιµασία, την 

κατασκευή της θεωρίας, βιογραφική µελέτη, κλινική διάγνωση, και ανάλυση της 

πολιτικής. Μερικοί τοµείς φαίνονται χτισµένοι σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη γνώση που 

παράγεται µέσω των ατοµικών, σωρευτικών και συγκριτικών µελετών περιπτώσεων” 

(Maanen, Manning, και Miller, in Hamel, Dufour, και Fortin, 1993, p. v).  

Ωστόσο οι µελέτες περιπτώσεων έχουν κριθεί ένοχες για την έλλειψη αυστηρότητας και 

αντιπροσωπευτικότητας Μερικοί σχολιαστές έχουν κατηγορήσει τους ερευνητές 

µελετών περίπτωσης ότι εκτελούν την έρευνα µε προχειρότητα και υποκειµενικότητα 

(Hamel et al., 1993), ωστόσο, µε την υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών, και επιλογής 

του σωστού δείγµατος η µελέτη περίπτωσης µπορεί να είναι µια αυστηρή µέθοδος µε 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. 

Η µελέτη περίπτωσης είναι µια µέθοδος, ένας ερευνητικός σχεδιασµός που προτιµάται 

κάτω από συγκεκριµένες περιστάσεις και ερευνητικά προβλήµατα. Στην ουσία 

διερευνά ένα σύγχρονο φαινόµενο στο πλαίσιο της πραγµατικής ζωής, όπου τα όρια 

µεταξύ του φαινοµένου και του πλαισίου δεν είναι εµφανή και όπου χρησιµοποιούνται 

πολλές πηγές στοιχείων (Yin, 1994, p. 3). Είναι η εφαρµογή πολλαπλών πηγών 

αποδεικτικών στοιχείων για την κατανόηση ενός φαινοµένου. Τα δεδοµένα µπορεί να 

είναι ποιοτικά, ποσοτικά ή και τα δύο (Eisenhardt, 1989). Η µελέτη περίπτωσης είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη για την διερεύνηση της ακολουθίας ή της διαδικασίας ενός 

φαινοµένου και η βασική της δύναµη έγκειται στο βάθος της κατανόησης που παρέχει 

στον αναγνώστη (Babbie, 1992).  
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4.1.1 Γενίκευση 

 

Συχνό πρόβληµα των µελετών περίπτωσης είναι η γενίκευση, δηλαδή η εξαγωγή 

συµπερασµάτων για ανθρώπους, µέρη κτλ, πέρα από το δείγµα που έχει µελετηθεί. 

Στην αυστηρή της µορφή, µια εµπειρική γενίκευση πρέπει να ισχύει σε όλα τα πλαίσια. 

Ωστόσο στην προσπάθεια εξήγησης κοινωνικών φαινοµένων, πάντα υπάρχουν 

παράγοντες που είναι µοναδικοί για κάθε πλαίσιο. Η λεπτοµερής γνώση µιας 

συγκεκριµένης περίπτωσης παρέχει βάθος στην κατανόηση και κατά συνέπεια αποτελεί 

τη βάση για τη γενίκευση (Stake, 1994). Συχνά, µια καλά δοµηµένη µελέτη περίπτωσης 

είναι σε θέση να εξηγήσει ένα γενικό φαινόµενο, ενώ ταυτόχρονα µπορεί, εφόσον τα 

αποτελέσµατά της είναι αντίθετα να αµφισβητήσει µια υπάρχουσα θεωρία (Coolican, 

1994). Οι ερευνητές των µελετών περίπτωσης δε γενικεύουν υποστηρίζοντας ότι µια 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι αντιπροσωπευτική των άλλων αλλά αντ’ αυτού, 

γενικεύουν δηλώνοντας πως οι άνθρωποι που παρατήρησαν συµπεριφέρθηκαν όπως ο 

καθένας που θα βρισκόταν σε µια παρόµοια κατάσταση.  

Ένας ερευνητής σπάνια ζητά να µάθει το ποσοστό των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν 

µε έναν συγκεκριµένο τρόπο σε µια κατάσταση. Αντίθετα, αναφέρει πως αυτό που έχει 

βρει όσον αφορά τους ανθρώπους στη συγκεκριµένη µελέτη είναι πιθανόν να ισχύει και 

για οποιαδήποτε άλλη οµάδα ανθρώπων βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Υπό αυτή την 

έννοια οι ερευνητές αυτοί µοιάζουν µε τους πειραµατιστές εργαστηρίων. Και οι δύο 

θεωρούν ότι οι δυνάµεις του περιβάλλοντος και οι περιορισµοί που έχουν µελετηθεί θα 

επηρεάσουν τους περισσότερους ανθρώπους µε τον ίδιο τρόπο (Kidder & Judd, 1986, p. 

170).  

4.1.2 ∆ειγµατοληψία 

 

Κρίσιµης σηµασίας σε µια έρευνα µελετών περίπτωσης είναι η επιλογή των 

περιπτώσεων που θα µελετηθούν. Η επίτευξη της κατανόησης των φαινοµένων που 

αποτελούν το αντικείµενο µελέτης µπορεί να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

επιλογή της σωστής περίπτωσης για µελέτη. Ίσως τίποτα άλλο δε διαφοροποιεί τις 

ποιοτικές από τις ποσοτικές προσεγγίσεις για έρευνα περισσότερο από τις αποδεκτές 

µεθόδους δειγµατοληψίας για κάθε επιστηµονικό κλάδο. Στις ποσοτικές µεθόδους ο 

ερευνητής επιλέγει ένα δείγµα βάσει πιθανολογικών διαδικασιών ενώ στις ποιοτικές η 

επιλογή γίνεται σκόπιµα. Η δύναµη της σκόπιµης δειγµατοληψίας προκύπτει από την 
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επιλογή περιπτώσεων µε πλούσιο πληροφοριακό χαρακτήρα (Patton, 1991, p. 169), από 

ένα σύνολο περιπτώσεων που προσφέρουν µεν γνώση αλλά όχι τόσο µεγάλη ευκαιρία 

πληροφόρησης για το εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα (Stake, 1994).  

Ο Patton (1991), απαρίθµησε µια σειρά από αποδεκτές µεθόδους δειγµατοληψίας 

µεταξύ των οποίων :  

1) Η σκόπιµη αναζήτηση ποικιλίας στο δείγµα ώστε να επιλεγούν περιπτώσεις που 

είναι ακραίες 

2) Η επιλογή περιπτώσεων στις οποίες το µελετώµενο φαινόµενο εκδηλώνεται 

έντονα 

3) ∆ειγµατοληψία ώστε να µεγιστοποιηθεί η ετερογένεια του δείγµατος στις 

µεταβλητές που θεωρούνται σηµαντικές για τη διακύµανση στο φαινόµενο που 

µελετάται (McCracken, 1988). 

4) ∆ειγµατοληψία για τη σκόπιµη διαστρωµάτωση του δείγµατος, 

περιλαµβάνοντας περιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν υψηλές, µέτριες και 

χαµηλές τιµές για τη µεταβλητή ενδιαφέροντος (Stake, 1994; Yin, 1994). 

Όταν χρησιµοποιούνται πολλές µελέτες περιπτώσεων, όπως και σε αυτή την 

περίπτωση, ο ερευνητής καλείται να απαντήσει στο πόσες περιπτώσεις είναι 

απαραίτητες. Επειδή δε µπορεί να χρησιµοποιήσει τη λογική δειγµατοληψίας, τα τυπικά 

στατιστικά κριτήρια όσον αφορά το µέγεθος του δείγµατος δεν έχουν σηµασία. O 

Eisenhardt (1989), συνιστά ότι ο ερευνητής θα πρέπει να προσθέτει περιπτώσεις έως 

ότου πετύχει ένας θεωρητικό κορεσµό. Οι Lincoln και Guba (1986)  προτείνουν ότι ο 

ερευνητής θα πρέπει να συνεχίσει µέχρι το σηµείο πλεονασµού, δηλαδή µέχρι εκείνο το 

σηµείο που θα σταµατήσει η κρίσιµη διακύµανση στο φαινόµενο που είναι υπό 

διερεύνηση.  

 

4.1.3 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

 

Πολύ συχνά στο παρελθόν οι ερευνητές έχουν υποστεί αρνητική κριτική µε πρόσχηµα 

την ύπαρξη προχειρότητας και τη χρησιµοποίηση µεροληπτικών απόψεων και 

διφορούµενων στοιχείων ώστε να επηρεάσουν τα τελικά πορίσµατα και συµπεράσµατα 

µιας µελέτης περίπτωσης. Το ζήτηµα της εσωτερικής εγκυρότητας κρίνει αν ένας 
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ερευνητής µπορεί να συµπεράνει ότι ένα συγκεκριµένο γεγονός ήταν το αποτέλεσµα 

των αιτιών που είχαν υποτεθεί.  

Ο Patton (1991) αναφέρει ορισµένες διαδικασίες που ενδυναµώνουν την εσωτερική 

εγκυρότητα της ποιοτικής έρευνας.  

1) Έλεγχος ανταγωνιστικών ερµηνειών. Η προσέγγιση του ερευνητή δε θα πρέπει 

να επιχειρεί να διαψεύσει εναλλακτικές ερµηνείες αλλά να αναζητήσει 

αποδείξεις που τις υποστηρίζουν. Η αποτυχία εύρεσης τέτοιων αποδεικτικών 

στοιχείων ενισχύει την αξιοπιστία της ερµηνείας του ερευνητή.  

2) Αρνητικές περιπτώσεις. Ο ερευνητής ψάχνει για µη επιβεβαιωµένες περιπτώσεις 

καθιερώνοντας όρια στη θεωρία. Μια αρνητική περίπτωση µπορεί να βοηθήσει 

στην αναθεώρηση της αρχικής υπόθεσης, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις 

περιπτώσεις. Έστω και µια µη επιβεβαιωµένη περίπτωση µπορεί να οδηγήσει 

τον ερευνητή να αναθεωρήσει την αρχική υπόθεση. Μόνο όταν δεν υπάρχουν 

πλέον τέτοιες περιπτώσεις µπορεί ο ερευνητής να υποστηρίξει µε σιγουριά τα 

αποτελέσµατά του.  

3) Μέθοδοι τριγωνισµού (triangulation).  

- Ο έλεγχος της συνέπειας των ευρηµάτων από διαφορετικές µεθόδους συλλογής 

(ποιοτικές και ποσοτικές) 

- Αναζήτηση στοιχείων από περισσότερες από µια πηγές 

- Συλλογή στοιχείων από περισσότερους από έναν ερευνητές 

- Συλλογή στοιχείων και δεδοµένων από αντικρουόµενες θεωρίες.  

Γενικότερα, στην προσπάθεια καθιέρωσης της αξιοπιστίας, στόχος είναι η βεβαιότητα 

ότι αν στο µέλλον κάποιος άλλος ερευνητής ακολουθήσει ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες 

και διεξάγει την ίδια περιπτωσιολογική µελέτη θα προκύψουν τα ίδια αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα.  

4.2 Ανάλυση Περιπτώσεων 

 

4.2.1 Η Περίπτωση της Λυών 

 

Οι Robert J. Harrington και Michael C. Ottenbacher (2010) µελέτησαν την περίπτωση 

της Λυών, µελέτη από την οποία εξήχθησαν πολλά και χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά 

µε τους γαστρονοµικούς προορισµούς και τους παράγοντες που δίνουν µια τέτοια 
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ταυτότητα σε έναν προορισµό. Η περίπτωση της Λυών αποτελεί µια ακραία περίπτωση 

(Eisenhardt, 1989), µέσα από την οποία οι ερευνητές επιχείρησαν να κατανοήσουν 

καλύτερα το ρόλο του γαστρονοµικού τουρισµού σε µια περιοχή. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µπορούν να ταξινοµηθούν σε 5 τοµείς. Τις αντιλήψεις για τον γαστρονοµικό 

τουρισµό και το αντίκτυπό του, τη σηµασία του γαστρονοµικού προορισµού, τα 

µοναδικά χαρακτηριστικά των γαστρονοµικών προϊόντων µιας περιοχής, τις 

πρωτοβουλίες και προώθηση του γαστρονοµικού τουρισµού και τα βασικά ζητήµατα 

για την εφαρµογή.  

Η Λυών είναι µια πόλη της νοτιανατολικής Γαλλίας και η κεντρική της γεωγραφική 

θέση, σε συνδυασµό µε τις µικρές αποστάσεις από Γερµανία, Ελβετία και Ιταλία, της 

προδίδουν µια ιδιαίτερα σηµαντική γεωστρατηγική σηµασία. Η πρόσβαση στην πόλη 

γίνεται µε σχεδόν µε όλους τους δυνατούς τρόπους (αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τρένο, 

λεωφορείο). Ο γαστρονοµικός τουρισµός στην περιοχή έχει ιδιαίτερα σηµαντικό 

αντίκτυπο που βασίζεται κυρίως στη φήµη της πόλης, τα 61 βραβευµένα εστιατόρια 

(Michelin-starred restaurants), τις 140 ποικιλίες τυριών  και τον µεγάλο αριθµό 

περιοχών µε παραγωγή κρασιού που περιβάλλουν την πόλη (Burgundy, Beaujolais και 

Cote du Rhone). Η γενικότερη περιοχή της οποίας η Λυών αποτελεί πρωτεύουσα, 

Rhone-Alpes, αποτελεί µια από τις 27 περιοχές της Γαλλίας και συνορεύει µε την 

Ιταλία και την Ελβετία. Περιλαµβάνει δε πολυάριθµα φυσικά πάρκα, αλλά και 

χιονοδροµικά κέντρα όπως το Mont Blanc. Στην προώθηση του τουρισµού συµµετέχει 

ενεργά το τουριστικό γραφείο της περιοχής που έχει αρκετούς βασικούς στόχους όπως 

η προώθηση του τουρισµού της περιοχής (µε ιδιαίτερη έµφαση στη διάδοση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού φαγητού και του κρασιού της περιοχής), η 

διεξαγωγή συνεντεύξεων τύπου (για ενηµέρωση ντόπιων και ξένων τουριστών) και η 

προώθηση σε επαγγελµατίες του τουρισµού. Βασική θεωρείται και η υπηρεσία 

ανάπτυξης που περιλαµβάνει την παροχή συνδροµής σε άτοµα της περιοχής ώστε να 

δηµιουργήσουν και να προωθήσουν έργα σχετικά µε τον τουρισµό. Επιπρόσθετα στην 

περιοχή εκδίδεται ένα βιβλίο 83 σελίδων που περιέχει όλα τα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια της Λυών αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ένα άλλο έγγραφο που 

προωθεί την περιοχή είναι το ονοµαζόµενο “purewellbeing” στο οποίο αναφέρονται 

πληροφορίες σχετικά µε τη γαστρονοµία της περιοχής (9% του συνολικού 

περιεχοµένου), το φυσικό περιβάλλον (34%), τις αθλητικές δραστηριότητες (27%), τα 

πολιτισµικά δρώµενα (21%), και τα ιστορικά αξιοθέατα (9%). Παρόµοιο προωθητικό 

υλικό παρέχεται και για τα κρασιά της περιοχής µε χάρτες που απεικονίζουν τους 
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δρόµους του κρασιού (wine routes), περιηγήσεις, µουσεία κρασιού και φεστιβάλ 

γαστρονοµικού ενδιαφέροντος. Από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το 16% των 

µηνυµάτων αφορούν πληροφορίες σχετικές µε τη γαστρονοµία (Rhone-Alpes 

Tourisme, 2008). Τέλος, σε έγγραφο µε τίτλο “Visit the Enterprises, the 

Museums/Workshops and Sites of Scientific Discovery”, το 21% του περιεχοµένου 

αφορά δραστηριότητες συσχετιζόµενες µε τη γαστρονοµία. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι 

υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός γαστρονοµικών προϊόντων τουρισµού στο 

προωθητικό υλικό της περιοχής, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να αποκαλείται η πόλη 

γαστρονοµική πρωτεύουσα της Γαλλίας.  

Άλλα µοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η µεγάλη αφθονία και η ποικιλία σε 

τοπικά προϊόντα (Rhône-Alpes Tourisme, 2008), µε πλήθος αναγνωρίσιµων σπεσιαλιτέ 

όπως εκλεκτά τρόφιµα της Λυών, το κοτόπουλο Bresse, τις τρούφες, 36 appellations 

d’contrôlee στην περιοχή, παγκοσµίους γνωστούς σεφ (Paul Bocuse, Georges Blanc, 

Pierre and Michel Troisgros και  Annie-Sophie Pic), τον διεθνή διαγωνισµό Bocuse 

D’Or, και τα 140 είδη τυριών.  

Αppellations d’contrôlee είναι ένα Γαλλικό σύστηµα σχεδιασµού, ελέγχου και προστασίας 

της προέλευσης και της ποιότητας των κρασιών, καθώς και άλλων ποτών αλλά και 

τροφίµων όπως τα τυριά. Απαιτεί µια αυστηρή και συγκεκριµένη διαδικασία από την 

παραγωγή µέχρι και τη διάθεση του κρασιού και εγγυάται για την ποιότητα, την 

αυθεντικότητα και την προέλευσή του. Το σύστηµα αυτό, µετά τη Γαλλία, εξαπλώθηκε και 

χρησιµοποιείται από όλο τον κόσµο (winepros.org).  

Τα Buchons, τυπικά γαλλικά εστιατόρια, προσφέρουν κυρίως τοπικά προϊόντα της 

πόλης, όπως λουκάνικα, πάστες, χοιρινό ψητό και σαλάτα Lyonnaise, σε συνδυασµό µε 

ποιοτικά κρασιά από τοπικούς παραγωγούς ενώ υπάρχει συχνή συνεργασία µε τα 

ξενοδοχεία της πόλης, ώστε οι τουρίστες που διαµένουν στα ξενοδοχεία να 

επισκέπτονται τα συγκεκριµένα εστιατόρια (προσφορές για γεύµατα κατά τη διαµονή).  

Ακόµη µια στρατηγική προώθησης της πόλης είναι η γιορτή µε τίτλο “City of Lights”, 

όπου για 4 νύχτες όλα τα φώτα παραµένουν ανοιχτά, διεξάγεται κάθε ∆εκέµβριο και 

προσελκύει περισσότερους από 6 εκατοµµύρια επισκέπτες στην περιοχή. Στην πόλη 

λειτουργεί επίσης µια σκεπαστή αγορά στην περιοχή Part-Dieu όπου πωλούνται µόνο 

χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα και σπεσιαλιτέ όπως για παράδειγµα τυρί, στρείδια, 

λουκάνικα και ζυµαρικά µε στόχο την περαιτέρω προώθηση των τοπικών προϊόντων.    
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Η Λυών έχει µια εδραιωµένη εικόνα ως ένας γαστρονοµικός προορισµός. Η εικόνα 

αυτή χτίστηκε πάνω στην ταυτότητα των τοπικών εδεσµάτων και κρασιών της 

περιοχής. Η ισχυρή αυτή ταυτότητα σταθεροποιήθηκε µέσα από δοµηµένα 

προγράµµατα όπως το AOC (Appellation d'origine contrôlée), που µέσω προτύπων 

ποιότητας και προέλευσης διατήρησε την αίσθηση των προϊόντων ως αποκλειστικά 

τοπικά και αγνά προϊόντα. Η στήριξη αυτή της τοπικής ταυτότητας πληροί δύο από τα 

κριτήρια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ( Barney, 1991). Τη διατήρηση της 

αίσθησης σπανιότητας ενός προϊόντος σε µια περιοχή (π.χ κρασί) και την αδυναµία 

αντιγραφής του έξω από την περιοχή. Ωστόσο, σύµφωνα µε την έρευνα, οι τρέχουσες 

τάσεις δείχνουν ότι ο τουρισµός σε αυτόν τον παραδοσιακά γαστρονοµικό προορισµό 

επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από άλλες δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων οι 

αθλητικές δραστηριότητες, τα ιστορικά µνηµεία και τα συνέδρια. Η στροφή αυτή 

παρατηρήθηκε κυρίως λόγω του ότι η Λυών ως γαστρονοµικός προορισµός βρίσκεται 

στο στάδιο ωρίµανσης του κύκλου ζωής και αντιµετωπίζει ιδιαίτερα ισχυρό 

ανταγωνισµό από νέους προορισµούς που περιορίζουν το αρχικό ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτηµα. Παρόλα αυτά ο γαστρονοµικός τουρισµός αποτελεί ακόµη βασικό 

παράγοντα για την προσέλκυση τουριστών στην πόλη. Αν και ο τουρίστας δεν µπορεί 

να ζήσει µόνο µε το γαλλικό φαγητό και κρασί που προσφέρεται και επιζητά ολοένα 

και περισσότερες δραστηριότητες που θα ολοκληρώσουν τη συνολική εµπειρία του από 

τον προορισµό, ωστόσο το αίσθηµα µοναδικότητας, ο πλούτος της περιοχής και η 

αισθητική εµπειρία που προσφέρεται συνεχίζουν να αποτελούν παράγοντες που 

προσελκύουν γαστροτουρίστες στην περιοχή. Συνεπώς η γαστρονοµία αποτελεί ένας 

από τους σηµαντικούς παράγοντες που συµµετέχουν στο συνολικό πακέτο ενός 

προορισµού αλλά και ένας παράγοντας που οδηγεί πολλούς στο να επισκεφτούν ξανά 

έναν προορισµό.  

Θέλοντας να κατηγοριοποιήσουµε τους παράγοντες που αναδεικνύονται σαν πιο 

σηµαντικοί στην περίπτωση της Λυών ως γαστρονοµικού προορισµού και έχοντας ως 

κεντρικό σηµείο το γαστρονοµικό προϊόν παρατίθεται το παρακάτω σχήµα στο οποίο 

συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που, µαζί µε το γαστρονοµικό προϊόν 

συνθέτουν την συνολική τουριστική εµπειρία για έναν επισκέπτη στην πόλη της Λυών.  
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Σχήµα 8. Πλαίσιο γαστρονοµικού τουρισµού – Λυών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Οι Περιπτώσεις των Hong Kong και Τουρκίας  

 

Οι Bendegul Okumusa, Fevzi Okumusb και Bob McKercherc (2007) πραγµατοποίησαν 
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συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τη χρήση του φαγητού στη διαδικασία προώθησης 

του προορισµού. Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου (content 

analysis), δηλαδή µια τεχνική συλλογής και ανάλυσης του περιεχοµένου διαφόρων 

κειµένων, ενώ οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην ανάλυση της παρουσίασης βασικών 

και επιµέρους κουζινών που προωθούνταν από κάθε προορισµό, στην αξιολόγηση του 

εύρους και της ποικιλίας των τροφίµων και των εικόνων τους σε κάθε προορισµό και σε 

µια αξιολόγηση του τρέχοντος ρόλου του φαγητού στην προώθηση των δύο 

προορισµών. 

Η συλλογή των στοιχείων έγινε από έντυπα και ηλεκτρονικά φυλλάδια και 

τουριστικούς οδηγούς των χωρών στην αγγλική γλώσσα, τα οποία συγκεντρώθηκαν 

από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού της Τουρκίας και από το Συµβούλιο 

Τουρισµού του Hong Kong. Στη έρευνα συµπεριελήφθησαν µόνο τα επίσηµα έγγραφα 

ενώ συνολικά αναλύθηκαν περισσότερες από 600 σελίδες περιεχοµένων για την κάθε 

χώρα ξεχωριστά. Η επιλογή των δύο αυτών προορισµών έγινε κυρίως λόγω των πολλών 

διαφορών αλλά και πολλών κοινών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν. Και οι δύο 

προορισµοί, κατά την έρευνα, βρίσκονταν µεταξύ των 15 κορυφαίων τουριστικών 

προορισµών παγκοσµίως (WTONEWS, 2005), ενώ µπορούν να χαρακτηριστούν και ως 

γαστρονοµικοί προορισµοί που προσφέρουν µια πλούσια ποικιλία φαγητών.  

Το Hong Kong, µε συνολικά 30.000 εστιατόρια, µπαρ και καταστήµατα τροφίµων τα 

προσφέρει όλους τους τύπους φαγητών της τοπικής Κινεζικής κουζίνας αλλά και 

εξωτικών διεθνών κουζινών. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της περιοχής (Enright & Newton, 2004, 2005), που 

αναδεικνύεται περισσότερο από τον τοπικό οργανισµό προώθησης του προορισµού. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν τα περισσότερα κατά 

κεφαλήν εστιατόρια στον κόσµο (Au και Law, 2002). Η Κινεζική, η Ασιατική και η 

∆υτική κουζίνα φαίνεται να κυριαρχούν, ενώ εµφανής είναι η µεγάλη ποικιλία σε 

γεύσεις τόσο σε φαγητά όσο και ποτά. Για τη διευκόλυνση των τουριστών παρέχονται 

χάρτες και φυλλάδια στα οποία ο καθένας µπορεί να ενηµερωθεί για τα µέρη τα οποία 

µπορεί να επισκεφθεί και τις γεύσεις που µπορεί να δοκιµάσει. Κατά την προώθηση 

των φαγητών, οι υπεύθυνοι έδωσαν, όπως ήταν αναµενόµενο, µεγαλύτερη βαρύτητα 

στην τοπική κουζίνα (ποικιλίες θαλασσινών, κοτόπουλο, ρύζι κ.α), σε ποτά όπως το 

τοπικό τσάι και κρασί,  ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην παρουσίαση των πιάτων 

(εµφάνιση) αλλά και στην υγιεινή.  
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Τόσο µέσω γραπτού (φυλλάδια, ταξιδιωτικοί οδηγοί)  όσο και ηλεκτρονικού 

(ιστοσελίδες, newletter) προωθητικού υλικού, οι αρµόδιες αρχές της περιοχής έχουν 

καταφέρει να δώσουν στο Hong Kong το χαρακτήρα ενός διεθνούς γαστρονοµικού 

προορισµού. Το Συµβούλιο Τουρισµού οργανώνει έναν αριθµό φεστιβάλ φαγητού (π.χ 

Best of the Best Culinary Awards), αλλά και εµπορικές εκθέσεις που προωθούν 

περαιτέρω την περιοχή ως γαστρονοµικό προορισµό, ενώ εµφανής στόχος είναι η 

ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών µέσω της τεράστιας ποικιλίας 

γεύσεων αλλά ταυτόχρονα µέσω της διαφοροποίησης µε τη χρήση της κινεζικής 

κουζίνας ως σήµα κατατεθέν του προορισµού.  

Οι εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν κατά την προώθηση ήταν προσεκτικά 

κατασκευασµένες έτσι ώστε να αναδεικνύουν έναν εκλεπτυσµένο προορισµό, την 

υψηλή ποιότητα των πιάτων και την υποδειγµατική εξυπηρέτηση. Επιπρόσθετα, γίνεται 

προσπάθεια σύνδεσης των τουριστών µε τους κατοίκους της περιοχής, µε τη συµµετοχή 

σεφ αλλά και άλλων τοπικών φορέων, γεγονός που ενισχύει την αυθεντικότητα της 

επίσκεψης και τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ επισκέπτη και των ντόπιων κατοίκων 

και βελτιώνει τη συνολική εµπειρία του τουρίστα.  

Συνολικά το 15% του προωθητικού υλικού του προορισµού αφορά το φαγητό και τη 

γαστρονοµία. Για παράδειγµα, στον ταξιδιωτικό οδηγό της περιοχής (90 σελίδες), 8 

σελίδες είναι αφιερωµένες στη γαστρονοµία και σε σχετικές µε αυτήν δραστηριότητες.  

Η γαστρονοµία συνδέεται επίσης µε άλλους τοµείς και δραστηριότητες που σχετίζονται 

µε 

- την κουλτούρα,  

- την ιστορία (µουσεία κτλ),  

- τις αγορές (αγορές τροφίµων, χώροι γρήγορης εστίασης, εστιατόρια).   

- τη διασκέδαση (µπαρ, χώροι αναψυχής)  

- την επιχειρηµατικότητα και  

- την χαλάρωση (κέντρα spa, µασάζ κ.α).  

Επιπλέον, ειδικοί γαστρονοµικοί οδηγοί είναι διαθέσιµοι σε τουριστικά γραφεία και 

ξενοδοχεία ενώ υπάρχουν πολλές προσφορές για δωρεάν φαγητό και ποτό µε τη χρήση 

κουπονιών, τόσο σε γραπτούς οδηγούς όσο και στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο επίσης 

παρέχονται ειδικές υπηρεσίες αναζήτησης εστιατορίων τα οποία µάλιστα περνούν από 

ειδικό έλεγχο ποιότητας (Quality Tourism Services) και διαπίστευσης πριν 

καταχωρηθούν. Τέλος, η εκστρατεία µάρκετινγκ του προορισµού είναι βασισµένη στο 



53 

 

σλόγκαν “Live it – Love it” ενώ και το σύνθηµα “Taste it”, χρησιµοποιείται έντονα 

στην καµπάνια, γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που έχει το φαγητό στην 

υποστήριξη της συνολικής τοποθέτησης του προορισµού.  

Θέλοντας, όπως και παραπάνω να κατηγοριοποιήσουµε τους παράγοντες που 

αναδεικνύονται σαν πιο σηµαντικοί στην περίπτωση του Hong Kong ως γαστρονοµικού 

προορισµού και έχοντας και πάλι ως κεντρικό σηµείο το γαστρονοµικό προϊόν, 

παρατίθεται το παρακάτω σχήµα στο οποίο συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες που, µαζί µε το γαστρονοµικό προϊόν συνθέτουν την συνολική τουριστική 

εµπειρία για έναν επισκέπτη στην περιοχή.  

Σχήµα 9. Πλαίσιο γαστρονοµικού τουρισµού – Hong Kong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

- Ποικιλοµορφία από 

τοπικές και διεθνείς 

κουζίνες 

- Σούσι 

Κύριες ∆ραστηριότητες 

- Φαγητό 

- Εστιατόρια 

- Καταστήµατα τροφίµων 

- Φεστιβάλ και διαγωνισµοί 

γαστρονοµίας (Best of the 

Best Culinary Awards) 

Μεταφορά – 

Πρόσβαση 

- Αυτοκίνητο, 

αεροπλάνο, 

τρένο, 

∆ιαµονή 

- Ξενοδοχεία  

- ∆ιαµερίσµατ

α 

- Ξενώνες  κ.α  

Συµπληρωµατικές 
∆ραστηριότητες 

- Χώροι 

διασκέδασης 

(µπαρ) 

- Εµπορικές 

εκθέσεις 

- Φεστιβάλ (a 

symphony of 

lights) 

Περιβάλλον 

- Μουσεία ιστορίας, 

τέχνης 

- Αξιοθέατα 

- Λιµάνι 

- Βουνά 

Ενδιάµεσοι 

- Συµβούλιο 

Τουρισµού 

- Τουριστικό γραφείο 

- Τουριστικοί 

πράκτορες 

- Ιδιώτες 

- ∆ιαδίκτυο 
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Η Τουρκία από την άλλη, σε αντίθεση µε το Hong Kong έχει υιοθετήσει µια πιο 

τοπικιστική στρατηγική προώθησης, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία διαφήµισης και 

προώθησης του προορισµού για να κάνει γνωστά τα τοπικά προϊόντα (µεζέ, κεµπάπ, 

ψάρια, λάδι, ρακί, καφέ κ.α). Οι άνθρωποι στη χώρα προσπαθούν να διατηρήσουν την 

παράδοσή τους στον τοµέα του φαγητού χρησιµοποιώντας παλιές τοπικές συνταγές που 

προήλθαν µετά από χρόνια ιστορίας και αλληλεπίδρασης µε άλλους λαούς, κυρίως 

λόγω των πολλών πολέµων που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή ιστορικά. Από τις 

πιο γνωστές παγκοσµίως είναι η πολίτικη κουζίνα. Παρά το γεγονός ότι τόσο στις 

µεγαλύτερες πόλεις (Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα Σµύρνη), όσο και στις υπόλοιπες 

περιοχές (Κουσάντασι, Μαρµαράς) συναντώνται γεύσεις από όλο τον κόσµο, κατά την 

προώθηση του προορισµού χρησιµοποιείται µόνο η τοπική κουζίνας σε µια προσπάθεια 

των ντόπιων να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα και να ενισχύσουν την ταυτότητα της 

περιοχής. Παρατηρείται λοιπόν µια έλλειψη οργάνωσης και προώθησης του 

προορισµού ως γαστρονοµικού (παρά το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες), σε 

αντίθεση µε την εδραιωµένη και καλά οργανωµένη στρατηγική του Hong Kong. 

Ενδεικτικό είναι ότι µόνο το 5% του υλικού που αναλύθηκε στην Τουρκία αφορούσε τη 

γαστρονοµία, ενώ και στον τουριστικό οδηγό για τη χώρα (44 σελίδες) δε γινόταν 

καµία αφορά σε αυτή τη δραστηριότητα.  

Η παραπάνω αυτή έλλειψη οργάνωσης και προώθησης πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Τουρκία αποτελεί έναν προορισµό η εικόνα του οποίου βασίζεται στον 

ήλιο και τη θάλασσα, ή διαφορετικά στον εξωτικό της χαρακτήρα και στο ότι αποτελεί 

µια ιστορική χώρα µε µεγάλες αγροτικές περιοχές. ∆ίνεται λοιπόν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην προώθηση τουριστικών θέρετρων, και ιστορικών και αρχαιολογικών 

χώρων, παρά στη γαστρονοµία. Στην περιοχή δίνονται πολλές δυνατότητες στον 

επισκέπτη να ασχοληθεί µε οτιδήποτε τον ενδιαφέρει. Φεστιβάλ και διάφορες άλλες 

εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται όλο το χρόνο ενώ και οι αθλητικές εκδηλώσεις είναι 

πολύ συχνές. Το κλίµα της περιοχής ευνοεί την επίσκεψή της σχεδόν όλο το χρόνο ενώ 

ο τουρίστας µπορεί να επισκεφτεί αµέτρητα ιστορικά µνηµεία, κυρίως από την 

Οθωµανική εποχή και να ξεναγηθεί σε παλάτια, µουσεία και άλλους αρχαιολογικούς 

χώρους. Η Τουρκία, είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα πολλών αναπτυσσόµενων 

χωρών που έχουν επισηµάνει τον τουρισµό ως ένα µονοπάτι εκσυγχρονισµού και 

οικονοµικής ανάπτυξης. Συνήθως οι προορισµοί αυτοί ακολουθούν την ίδια εξελικτική 

πορεία, στηριζόµενοι στα φυσικά χαρακτηριστικά τους, όπως το ελκυστικό κλίµα και η 

ανάπτυξη θέρετρων ως σηµεία διαφοροποίησης. Αν στη συνέχεια κατορθώσει να 
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συνδυάσει τον πλούτο του φυσικού της περιβάλλοντος και την ποικιλοµορφία που 

διαθέτει σαν χώρα µε τις τοπικές αλλά και διεθνείς γεύσεις που συναντώνται στην 

περιοχή ίσως καταφέρει να αποτελέσει έναν από τους πετυχηµένους γαστρονοµικούς 

προορισµούς του µέλλοντος. Άλλωστε η Τουρκία αποτελεί µια χώρα που παραδοσιακά 

εκµεταλλεύεται την παράδοση για τη δηµιουργία γευστικών φαγητών που µε τα χρόνια 

γίνονται ολοένα και πιο γνωστά παγκοσµίως. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά την προώθηση 

της χώρας προορισµού η γαστρονοµία παίζει µεν σηµαντικό αλλά δευτερεύοντα ρόλο. 

Σε µια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουµε και πάλι τους παράγοντες που 

αναδεικνύονται σαν πιο σηµαντικοί στη διαµόρφωση της εικόνας της περιοχής και 

έχοντας τοποθετήσει το γαστρονοµικό προϊόν στο κέντρο, καταλήγουµε στο παρακάτω 

σχήµα.  
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Σχήµα 10. Πλαίσιο γαστρονοµικού τουρισµού – Τουρκία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

- Τοπική κουζίνα 

- Πολίτικη κουζίνα 

- Αρχαίες 

συνταγές 

- Κεµπάπ 

- Ρακί  κ.α  

Μεταφορά – 

Πρόσβαση 

- Αυτοκίνητο, 

αεροπλάνο, 

τρένο, 

Λεωφορείο, 

καράβι 

Ενδιάµεσοι 

- Υπουργείου 

πολιτισµού και 

Τουρισµού 

- Τουριστικό 

γραφείο 

- Τουριστικοί 

πράκτορες 

- Ιδιώτες 

- ∆ιαδίκτυο 

- Newsletter  

Περιβάλλον 

- Μουσεία 

ιστορίας 

- Λιµάνια 

- Βουνά 

- Ζεστό κλίµα 

- Παραλίες 

- Βραχώδεις 

περιοχές, 

Συµπληρωµατικές 
∆ραστηριότητες 

- Χώροι 

διασκέδασης 

(µπαρ) 

- Φεστιβάλ (όλο 

το χρόνο) 

- Αθλητικές 

δραστηριότητε

ς (ιστιοπλοΐα, 

καταδύσεις 

κ.α) 

Κύριες ∆ραστηριότητες 

- Φαγητό 

- Εστιατόρια 

- Ταβέρνες  

- Καταστήµατα τροφίµων 

- Φεστιβάλ και διαγωνισµοί 

γαστρονοµίας (Istanbul 

International Gastronomy 

Festival) 

- Χαµηλές τιµές 

∆ιαµονή 

- Ξενοδοχεία  

- ∆ιαµερίσµατ

α 

- Ξενώνες  κ.α  
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4.2.3 Η Περίπτωση της Αλσατίας 

 

Η Αλσατία είναι µια από τις 27 περιοχές της Γαλλίας και βρίσκεται στα ανατολικά 

σύνορα της χώρας, δίπλα στην Γερµανία και την Ελβετία, µε πρωτεύουσα το 

Στρασβούργο. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2006 (Dephine Waller), 

χρησιµοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις σε επαγγελµατίες από τη βιοµηχανία 

κρασιού καθώς και επίσηµα ερωτηµατολόγια ώστε να ληφθεί δείγµα δεδοµένων από 

τους τουρίστες της Αλσατίας.  

Η Αλσατία είναι η πρώτη περιοχή της Γαλλίας η οποία χρησιµοποίησε την βιοµηχανία 

κρασιού ως τουριστικό εργαλείο, όταν δηµιουργήθηκε ο πρώτος “δρόµος του κρασιού” 

το 1953. Η έκτασή του είναι 170 χιλιόµετρα, µε πολλά µονοπάτια ανάµεσα σε 

αµπελώνες, οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις στους αµπελώνες, µαθήµατα 

οινολογίας και µαγειρικής, επισκέψεις σε περιοχές παραγωγής κρασιού, µουσεία 

κρασιού και εκδηλώσεις µε θέµα το κρασί. Συνολικά περνάει από περισσότερα από 100 

χωριά όπου σε κάθε ένα συναντούνται φάρµες και κελάρια µε κρασί. Στην περιοχή 

υπάρχουν 5,700 αµπελοκαλλιεργητές ενώ συνολικά παράγεται το 19% των λευκών 

κρασιών που παράγονται στη Γαλλία.  Επίσης στην περιοχή βρίσκονται τα 

περισσότερα βραβευµένα εστιατόρια στη χώρα (highly ranked restaurants). 

Ταυτόχρονα, αποτελεί µια περιοχή µε πλούσια αρχιτεκτονική και πολλά ιστορικά 

µνηµεία. Από την πλευρά της διαµονής στην Αλσατία υπάρχουν 114.00 κρεβάτια από 

τα οποία 39% είναι σε ξενοδοχεία, 16% σε συλλογικά καταλύµατα, 12% σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια και 33% σε εγκαταστάσεις κάµπινγκ. Στην περιοχή των 

αµπελώνων συναντούµε το 20% των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και το 25% των 

εστιατορίων (ODT, 2006).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας (τόσο από τις απαντήσεις των τουριστών όσο και των 

επαγγελµατιών) έδειξαν ότι το κρασί αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την επίσκεψη 

της περιοχής. Και τελικά, αυτό που οδηγεί την πλειοψηφία των τουριστών στο να 

επισκεφτούν την περιοχή είναι ο συνδυασµός της κουλτούρας, της ιστορικής 

κληρονοµιάς του τόπου, των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, της πολυπολιτισµικής 

ιστορίας της και της παραγωγής κρασιού και τοπικών εδεσµάτων. 

Η Επαγγελµατική Ένωση Κρασιού της Αλσατίας (CIVA), ασχολείται µε την προώθηση 

του τουρισµού της περιοχής και το 2003 (στα πεντηκοστά γενέθλια του δρόµου του 

κρασιού) αποφάσισε την αύξηση των εξόδων για προώθηση και διαφήµιση της 
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περιοχής ως γαστρονοµικού προορισµού, κυρίως λόγω του κρασιού. Επενδύθηκαν 5,6 

εκατοµµύρια ευρώ για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υποδοχής, καθώς και για άλλες 

δραστηριότητες και λειτουργίες όπως : 

- Πινακίδες καλωσορίσµατος των τουριστών,  

- ∆ηµιουργία τουριστικών προϊόντων όπως το “La Bicyclette Gourmande” 

(περιηγήσεις µε το ποδήλατο σε αµπελώνες), το “Alsace by hot air balloon” (η 

χρήση αερόστατου για πανοραµική θέα της περιοχής), καθώς και µαθήµατα 

µαγειρικής στα οποία µάλιστα συµµετείχαν γνωστοί σεφ της περιοχής,  

- ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων κάθε σαββατοκύριακο από το Μάρτιο µέχρι τον 

Ιούλιο, όπως η “le pique-nique du vigneron” όπου επισκέπτες  και παραγωγοί 

κρασιού µοιράζονται ένα γεύµα µε κρασί της περιοχής, 

- Βελτίωση των µονοπατιών µε καλύτερη σήµανση για τη διευκόλυνση των 

επισκεπτών, 

- Συχνή ενηµέρωση των χαρτών για το δρόµο του κρασιού και διάθεσή τους στην 

Αγγλική, Γερµανική και Γαλλική γλώσσα,  

- Προώθηση του αλσατικού κρασιού µε επίκαιρες εκστρατείες, ραδιοφωνικά σποτ 

και συµµετοχή σε συνέδρια σε όλο τον κόσµο.  

Στην περιοχή φιλοξενούνται επίσης φεστιβάλ και εκδηλώσεις που προσελκύουν τόσο 

ντόπιους κατοίκους όσο και χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο και τους δίνουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν την περιοχή και να δοκιµάσουν τα τοπικά εδέσµατα, κρασιά 

και µπύρες. Κάθε Χριστούγεννα στο Στρασβούργο λειτουργεί για περίπου ένα µήνα η 

χριστουγεννιάτικη αγορά (the Christmas market of Strasbourg - le Marché de Noel de 

Strasbourg) και η πόλη γεµίζει µε µικρά σαλέ διακοσµηµένα µε χριστουγεννιάτικα 

θέµατα όπου πωλούνται τοπικά εδέσµατα και ποτά (κρασιά, µπύρες) και πάλι 

διακοσµηµένα µε χριστουγεννιάτικα σχέδια. Επίσης, στην περιοχή της Αλσατίας και 

συγκεκριµένα στην πόλη Κολµάρ, που θεωρείται η πρωτεύουσα του κρασιού, 

λειτουργεί η ετήσια έκθεση κρασιού  (The Wine Fair of Colmar - la Foire aux Vins de 

Colmar) που προσελκύει περισσότερους από 200,000 τουρίστες σε διάστηµα 10 

ηµερών που διαρκεί. Περισσότερες από 350 επιχειρήσεις εκθέτουν τα προϊόντα τους 

(κυρίως φαγητό και κρασί), ενώ στις εκδηλώσεις συµµετέχουν και πολλοί γνωστοί 

τραγουδιστές και συγκροτήµατα (tourisme-alsace.com).  

Συγκεκριµένες ενέργειες έγιναν και εκτός της χώρας για την προώθηση του κρασιού 

της περιοχής και κατ’ επέκταση της ίδιας της περιοχής. Οι ενέργειες αυτές 
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περιελάµβαναν προώθηση µέσω διαδικτύου στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε και διαφήµιση µε την εισαγωγή 

της περιοχής και των κρασιών της σε τουριστικούς οδηγούς όπως ο “Guide Vert” και ο 

“Guide du Routard”. Η επιθυµία των υπευθύνων είναι η συνέχιση και βελτίωση αυτών 

των προσπαθειών µε στόχο τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής ως γαστρονοµικού 

προορισµού µε έµφαση το κρασί. Στα άµεσα σχέδιά τους είναι η συνεργασία µε 

µουσεία και άλλους πολιτισµικούς χώρους αλλά και µε σιδηροδροµικές εταιρίες όπως η 

TGV και η SNCF που θα φέρουν ακόµη περισσότερους τουρίστες στην περιοχή.  

Η Αλσατία είναι ήδη ένας ευρέως γνωστός γαστρονοµικός προορισµός που προσελκύει 

τουρίστες που θέλουν να δοκιµάσουν τα ιδιαίτερα κρασιά και τις γεύσεις της περιοχής. 

Θέλοντας να κατηγοριοποιήσουµε τους παράγοντες που αναδεικνύονται σαν πιο 

σηµαντικοί στην περίπτωση της Αλσατίας ως γαστρονοµικού προορισµού και έχοντας 

ως κεντρικό σηµείο το γαστρονοµικό προϊόν παραθέτουµε το παρακάτω σχήµα στο 

οποίο συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που, µαζί µε το γαστρονοµικό 

προϊόν συνθέτουν την συνολική τουριστική εµπειρία για έναν επισκέπτη στην περιοχή.  
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Σχήµα 11. Πλαίσιο γαστρονοµικού τουρισµού - Αλσατία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Η Περίπτωση της Βαρκελώνης 

 

Η Βαρκελώνη, είναι η πρωτεύουσα της Καταλονίας και η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη 

στην Ισπανία, µετά την Μαδρίτη, µε πληθυσµό 1.621,537, ενώ στην ευρύτερη περιοχή 

κατοικούν περισσότεροι από 5 εκατοµµύρια κάτοικοι. Κατέχει την 16
η
 θέση στη λίστα 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

- Τοπική κουζίνα 

- Τοπικά κρασιά 

 

Κύριες ∆ραστηριότητες 

- Φαγητό 

- Εστιατόρια 

- Εστιατόρια σε φάρµες 

- Καταστήµατα τροφίµων 

- Φεστιβάλ γαστρονοµίας 

- Events (La Bicyclette 

Gourmande, le pique-nique 

du vigneron) 

- The Wine Fair of Colmar 

∆ιαµονή 

- Ξενοδοχεία  

- ∆ιαµερίσµατ

α 

- Ξενώνες 

Συµπληρωµατικές 
∆ραστηριότητες 

- Alsace by hot 

air balloon 

- Christmas 

market of 

Strasbourg 

 

Περιβάλλον 

- Μουσεία ιστορίας 

- Μουσεία κρασιού 

- Φάρµες  

 

Ενδιάµεσοι 

- Τουριστικό 

γραφείο 

- Τουριστικοί 

πράκτορες 

- CIVA 

- Τουριστικοί 

οδηγοί (Guide 

Vert” και  

“Guide du 

Routard) 

- Ιδιώτες 

- ∆ιαδίκτυο 

- Newsletter  

Μεταφορά – 

Πρόσβαση 

- Αυτοκίνητο 

- Αεροπλάνο 

- Τρένο (TGV, 

SNCF) 

- Λεωφορείο 
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µε τις πόλεις που δέχονται τις περισσότερες επισκέψεις από τουρίστες στον κόσµο και 

την 4
η
 στην Ευρώπη, µετά το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Ρώµη (Bremner, Caroline, 

2011). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην πόλη υπάρχουν περισσότερα από 1000 

ξενοδοχεία και αν προσθέσουµε σε αυτά τους ξενώνες, τα hostels και τα ενοικιαζόµενα 

διαµερίσµατα τότε φτάνουµε σε ένα αριθµό κλινών που µπορεί να ανταπεξέλθει στα 

εκατοµµύρια τουριστών που επισκέπτονται την πόλη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Ο Jordi Datzira-Masip (2005), µελέτησε µε την περίπτωση της Βαρκελώνης, σε 

συνδυασµό µε ένα θεωρητικό πλαίσιο για την δηµιουργία προϊόντων τουρισµού µε 

βάση την πολιτιστική κληρονοµιά ενός προορισµού. Ταξινόµησε τις πηγές πολιτιστικής 

κληρονοµιάς σε απτές και µη απτές (tangibles και intangibles), ο συνδυασµός των 

οποίων αυξάνει την ελκυστικότητα ενός προορισµού όπως συµβαίνει και µε την 

περίπτωση της Βαρκελώνης. Ενδεικτικά ως µη απτές πηγές αναφέρονται οι σύγχρονες 

πολιτιστικές εκφράσεις, η γλώσσα, τα σύµβολα, οι αξίες, οι παραδόσεις και η 

γαστρονοµία. Ως απτές, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική, η αστυφιλία, τα µουσεία, οι 

βιβλιοθήκες και τα ιστορικά µνηµεία. Στη µελέτη περίπτωσης της Βαρκελώνης, ο 

συγγραφέας επικεντρώθηκε στα κύρια στοιχεία µιας πολιτικής για τη βελτίωση του 

τουρισµού της περιοχής, στους στόχους που πρέπει να τεθούν, στις ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των στόχων και στα αποτελέσµατα µιας τέτοιας 

πολιτικής. Επίσης καταλήγει στη διαδικασία αύξησης αυτού του είδους τουρισµού 

(πολιτιστικός τουρισµός), που περιλαµβάνει από το αρχικό κίνητρο που δίνεται στον 

τουρίστα ώστε να ταξιδέψει στον προορισµό έως και τις εγκαταστάσεις, τις 

δραστηριότητες, την προσφορά και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται κατά τη 

διαµονή του στον προορισµό, µε την σωστή εκµετάλλευση των πολιτισµικών πηγών 

του προορισµού.  

Η αρχική έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 1999 ενώ επανελέγχθηκε και προσαρµόστηκε 

εκ νέου το 2004. Για την έρευνα, που διεξήχθη µε τηλεφωνικές και πρόσωπο µε 

πρόσωπο συνεντεύξεις, χρησιµοποιήθηκαν βάσεις δεδοµένων από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο (Ajuntament de Barcelona), την αυτόνοµη κυβέρνηση της Καταλονίας 

(Generalitat de Catalunya) αλλά και άλλες πηγές όπως τουριστικοί οδηγοί, βιβλία, 

φυλλάδια, ερευνητικές µελέτες και στατιστικά στοιχεία. Στη Βαρκελώνη, η περιοχή µε 

τις περισσότερες πολιτισµικές πηγές είναι η περιοχή της παλιάς πόλης, έτσι η έρευνα 

επικεντρώθηκε σε αυτή την περιοχή, όπου πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλους 

τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και συνεντεύξεις µε τους επαγγελµατίες. 

Στόχος της έρευνας ήταν να προταθεί ένα πρόγραµµα που θα συνδυάζει τις πολιτιστικές 
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πηγές µε τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί το συνολικό προϊόν που προσφέρει η περιοχή 

στους τουρίστες. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, για να επιτύχει ένα τουριστικό προϊόν, 

µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα πρέπει να επιτύχει πρώτα µια ισορροπία µεταξύ των 

περιβαλλοντολογικών, κοινωνικοπολιτιστικών και οικονοµικών θεµάτων, καθώς και 

µια ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραµµές, διαδικασίες σχεδιασµού και στρατηγικές 

µάρκετινγκ.     

Η Βαρκελώνη είναι µια πόλη που χαρακτηρίζεται για την σπουδαία αρχιτεκτονική της, 

τα πολλά ιστορικά µνηµεία, την τέχνη, τις αγορές της, τη νυχτερινή ζωή, τις αθλητικές 

δραστηριότητες που προσφέρει και φυσικά τη γαστρονοµία της. Σε όλα τα παραπάνω, 

δηλαδή κυρίως στην πολιτισµική της κληρονοµιά, βασίζεται ώστε να προσελκύει 

τουρίστες που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τη συνολική τους εµπειρία στην πόλη.  

Κυρίως όσον αφορά τη γαστρονοµία, η πόλη προσφέρει στους τουρίστες πολλές και 

διαφορετικές γεύσεις, µε τη µεσογειακή κουζίνα να πρωταγωνιστεί. Συνολικά έχουν 

καταγραφεί 3,024 εστιατόρια 38 διαφορετικών ειδών ώστε να ικανοποιούν όσο το 

δυνατόν περισσότερους τουρίστες. Η καταλανική κουζίνα φηµίζεται για την ποικιλία 

των γεύσεων που συνδυάζει και την εξαιρετική ποιότητα των συστατικών που 

χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα το πιάτο Mar I Muntanya, δηλ. θάλασσα και βουνό, 

συνδυάζει φρέσκα θαλασσινά µε κρέας. Η πεµπτουσία της καταλανικής κουζίνας είναι 

οι διάφορες σάλτσες που συνοδεύουν τα θαλασσινά ή το κρέας. Αυτές είναι: Sofregit, 

τηγανισµένα κρεµµύδια, τοµάτα και σκόρδο, Samfaina, η προηγούµενη σάλτσα µε 

κόκκινο πιπέρι και µελιτζάνα, Picada, βασισµένη σε αµύγδαλα, σκόρδο, µαϊντανό, 

καρύδια ή φουντούκια, Allioli, σκόνη σκόρδου µε ελαιόλαδο και αυγό, Romesco, µε 

αµύγδαλα, τοµάτα, ελαιόλαδο, σκόρδο και ξύδι. 

∆ίνεται επίσης η ευκαιρία στους τουρίστες να εξερευνήσουν τις γεύσεις της πόλης µέσα 

από οργανωµένες περιηγήσεις και επισκέψεις όπως συµβαίνει µε το “Tapas Evening 

Walking Tour of Barcelona”. Εδώ οι τουρίστες µπορούν να συνδυάσουν την 

καταλανική γαστρονοµία µε την κουλτούρα της περιοχής σε µια τρίωρη περιήγηση, 

επισκεπτόµενοι εστιατόρια (tapas bars), τον πιο γνωστό δρόµο της πόλης (La Rambla), 

γεµάτο µε τοπικά εστιατόρια αλλά και την αγορά τροφίµων La Boqueria. Στη συνέχεια 

της περιήγησης ο επισκέπτης οδηγείται στην Gothic Quarter όπου µπορεί να 

ανακαλύψει την αρχιτεκτονική, την ατµόσφαιρα και τη γαστρονοµία σε gourmet 

καταστήµατα 100 ετών και άνω φιλοξενούµενα σε κτίρια του 14
ου

 αιώνα. Η όλη 
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περιήγηση περιλαµβάνει ξεναγό που πληροφορεί τους τουρίστες για κάθε τι που 

βλέπουν ενώ περιλαµβάνονται επίσης δωρεάν γεύµατα και κρασί.  

Μια ακόµη οργανωµένη ξενάγηση είναι η “Barcelona Gourmet Food and La Bouqueria 

Market Walking Tour”, όπου οι επισκέπτες µπορούν να περιηγηθούν στην παλιά πόλη 

και στις πιο εµβληµατικές γαστρονοµικές εγκαταστάσεις και να γνωρίσουν την 

καταλανική γαστρονοµία. Συµπεριλαµβάνεται επίσκεψη στην αγορά La Bouqueria, την 

πιο γνωστή αγορά στην πόλη , όπου µπορεί κανείς να προµηθευτεί φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά, ψάρια, τυριά και όλα τα είδη κρεάτων και λειτουργεί από το 1836. Επίσης ο 

τουρίστας έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί παραδοσιακούς ξύλινους φούρνους αλλά 

και µαγαζιά εξειδικευµένα στο κρασί, τη σοκολάτα και τις πάστες και να δοκιµάσει 

φυσικά δείγµατα των προϊόντων δωρεάν.  

Στους τουρίστες δίνεται επίσης η ευκαιρία να παρακολουθήσουν µαθήµατα µαγειρικής 

από διακεκριµένους σεφ και να γνωρίσουν ακόµη καλύτερα την τοπική κουζίνα µέσα 

από συνταγές τοπικών εδεσµάτων.  

Φυσικά τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη γαστρονοµία έρχονται να 

πλαισιώσουν πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα στους 

τουρίστες να γνωρίσουν κάθε γωνιά της πόλης και να περιηγηθούν σε αυτή µε εύκολο 

και ασφαλή τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις “Barcelona Half-Day Bike Tour” (µια 

τετράωρη οµαδική βόλτα µε ποδήλατα συνοδεία ξεναγού σε αξιοθέατα της πόλης), την 

“Hot Air Balloon Flight Over Catalonia” (µια πτήση µε αλεξίπτωτο στα 900 µέτρα 

πάνω από την πόλη διάρκειας 5 περίπου ωρών) και την “Private Tour : Barcelona Half-

Day Sightseeing Tour” (όπου δίνεται στη διάθεση του τουρίστα ένας προσωπικός 

ξεναγός για 4 ώρες). (Barcelona.com). 

Από το Μάρτιο του 2005 έως και το Μάρτιο του 2006 η πόλη γιόρτασε τα 600 χρόνια 

γαστρονοµικής κουλτούρας µε περισσότερες από 100 εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 

µεταξύ των οποίων εµπορικές εκθέσεις γαστρονοµίας, µουσικά και κινηµατογραφικά 

φεστιβάλ, συνέδρια, διεθνή συµπόσια, διαδροµές φαγητού, βιβλία µε καταγεγραµµένα 

τα εστιατόρια της πόλης, εκθέσεις στους δρόµους και σε τοπικές αγορές, διαγωνισµούς 

και µαθήµατα µαγειρικής, έκθεση της βιβλιογραφίας της γαστρονοµίας και δηµιουργία 

νέων ειδικών µενού. Σκοπός του εορτασµού ήταν από τη µια η ικανοποίηση των 

ντόπιων και από την άλλη ένα κάλεσµα προς τους εκατοµµύρια τουρίστες που 

επισκέπτονται την πόλη να γνωρίσουν από κοντά τη γαστρονοµία της και να 

συνδυάσουν τις ποικίλες δραστηριότητες που αυτή προσφέρει.  
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Παρατηρούµε ότι οι παραπάνω, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες που 

διοργανώνονται στην πόλη έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να ικανοποιήσουν τις 

επιθυµίες και τις ανάγκες των τουριστών και να ολοκληρώσουν ένα πετυχηµένο πακέτο 

προϊόντων που διατίθενται στον επισκέπτη.   Θέλοντας να κατηγοριοποιήσουµε τους 

παράγοντες που αναδεικνύονται σαν πιο σηµαντικοί στην περίπτωση της Βαρκελώνης 

ως γαστρονοµικού προορισµού και έχοντας ως κεντρικό σηµείο το γαστρονοµικό 

προϊόν παραθέτουµε το παρακάτω σχήµα στο οποίο συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες που, µαζί µε το γαστρονοµικό προϊόν συνθέτουν την συνολική τουριστική 

εµπειρία για έναν επισκέπτη στην περιοχή.   

Σχήµα 12. Πλαίσιο γαστρονοµικού τουρισµού - Βαρκελώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριες ∆ραστηριότητες 

 

- Φαγητό 

- Εστιατόρια 

- Φεστιβάλ 

Γαστρονοµίας 

- Barcelona Gourmet 

Food and La Bouqueria 

Market Walking Tour 

- Εορτασµός 600 χρόνων 

γαστρονοµίας 

- Tapas Bars 

- La Rambla 

∆ιαµονή 

- Ξενοδοχεία  

- ∆ιαµερίσµατ

α 

- Ξενώνες 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

- Μεσογειακή 

∆ιατροφή 

- Λευκό κρασί 

 

Μεταφορά – 

Πρόσβαση 

- Αυτοκίνητο 

- Αεροπλάνο 

- Τρένο  

- Λεωφορείο 

- Πλοίο 

Ενδιάµεσοι 

- Τουριστικό 

γραφείο 

- Τουριστικοί 

πράκτορες 

- Ιδιώτες 

- ∆ιαδίκτυο 

- Newsletter  

- ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο 

- Αυτόνοµη 

Κυβέρνηση 

Συµπληρωµατικές 
∆ραστηριότητες 

- Barcelona 

Half-Day 

Bike Tour 

- Hot Air 

Balloon Flight 

Over 

Catalonia 

- Private Tour : 

Barcelona 

Half-Day 

Sightseeing 

Περιβάλλον 

- Μουσεία 

- Μεσαιωνικά 

Κτίρια 

- Μεσογειακό 

Κλίµα  

- Θάλασσα 
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4.2.5 Η Περίπτωση της Μάρεµα, Τοσκάνη 

 

Η Τοσκάνη είναι ένας τουριστικός προορισµός διάσηµος για την κουλτούρα και το 

φυσικό του περιβάλλον. Πέραν αυτών, η περιοχή είναι ιδιαιτέρως γνωστή για τη 

γαστρονοµία της.  Είναι µια από τις Ιταλικές περιφέρειες που βασίζονται ιδιαίτερα στον 

αγροτουρισµό και τον γαστρονοµικό τουρισµό που προκύπτουν από τη συνεργασία 

µιας πληθώρας παραγόντων της περιοχής και οδηγούν στην παρασκευή τυπικών 

αγροτικών προϊόντων µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά αυθεντικότητας. 

Η Giovanna Bertella (2010), σε µια προσπάθεια να συµβάλει στην καλύτερη 

κατανόηση της γνώσης σε θέµατα γαστρονοµικού τουρισµού σε γεωργικές περιοχές 

µελέτησε την κατάσταση δύο περιοχών, του Lofoten και της Maremma. Συγκεκριµένα 

διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι γνώσης. Η τοπική και επιστηµονική γνώση για τα 

τρόφιµα, η γνώση του τουρισµού και η τοπική και παγκόσµια πολιτική γνώση και η 

γνώση διαχείρισης (managerial). 

 Η Μάρεµα είναι µια περιοχή που ανήκει στην περιφέρεια Grosseto στη νότια Τοσκάνη, 

συνολικής έκτασης 4504Km
2 
και πληθυσµού περίπου 223,000 κατοίκων. Τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες στην περιοχή έχουν γίνει µεγάλες επενδύσεις σε οικονοµικές 

δραστηριότητες γύρω από διάφορους τοµείς, µε τη γεωργία να έχει τον κυρίαρχο ρόλο 

και την καθιέρωση της περιοχής ως αγροτικής (Balestrieri, 1998; Di Napoli, 2007; 

Pacciani, 2003; Toccaceli, 2006). Ο ζωτικός ρόλος της παραγωγής τροφίµων είναι 

εµφανής και από το πρόσφατο έργο που ξεκίνησε από την επαρχία Grosseto για τη 

δηµιουργία ενός ερευνητικού κέντρου παραγωγής τροφίµων που επικεντρώνεται στην 

ποιότητα και την ασφάλεια  (Provincia di Grosseto, 2009). Από την άποψη του 

τουρισµού η Μάρεµα δεν ανήκει στους αµιγώς τουριστικούς προορισµούς, όπως είναι η 

Φλωρεντία και η Σιένα αλλά αποτελεί ένα φυσικό περιβάλλον που περιλαµβάνει 

γεωργικές εκτάσεις και προστατευόµενες περιοχές  (Balestrieri, 1996, 1998; Pagni, 

2002).  

Η προώθηση του φαγητού της περιοχής είναι έντονη, µε προωθητικό υλικό να 

βρίσκεται σε κάθε τουριστικό γραφείο της περιοχής αλλά και στο διαδίκτυο και να 

χρησιµοποιεί το φαγητό ως τουριστικό αξιοθέατο. Υπάρχουν ξεχωριστοί τοµείς που 

αναφέρονται αποκλειστικά στα τυπικά προϊόντα τροφίµων της περιοχής, τόσο σε 
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ιστοσελίδες οργανισµών προώθησης (promotional organizations) όσο και σε 

ταξιδιωτικά πρακτορεία αλλά και στην επίσηµη ιστοσελίδα της περιφέρειας Grosseto. 

Η συγκεκριµένη περιφέρεια είναι ο βασικός δηµόσιος φορέας, υπεύθυνος για την 

προώθηση και υποστήριξη του γαστρονοµικού τουρισµού, κυρίως µέσω συνεργασίας 

µεταξύ δηµόσιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, των διαφόρων δήµων, 

των τοπικών ενώσεων αγροτών, των τουριστικών φορέων και των πολιτιστικών 

οργανισµών. Συντονίζει επίσης έργα που προωθούνται και χρηµατοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το επίσηµο τουριστικό γραφείο είναι o Οργανισµός Τουρισµού 

της Μάρεµα στο οποίο δίνονται πληροφορίες για τη γαστρονοµία της περιοχής και µια 

λίστα µε πάνω από 60 τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Η γαστρονοµία στην περιοχή, τονίζεται ως ένα σηµαντικό κοµµάτι της συνολικής 

τουριστικής εµπειρίας. Αυτό γίνεται είτε παρουσιάζοντας πληροφορίες για τα τοπικά 

προϊόντα είτε παρουσιάζοντας ειδικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ γαστρονοµίας. Μερικά 

από αυτά είναι τα sangre. Πρόκειται για εκδηλώσεις γύρω από ένα συγκεκριµένο είδος 

φαγητού ή µια συγκεκριµένη συνταγή και διοργανώνονται γύρω στα 90 sangre στη 

διάρκεια του χρόνου. Το Gustatus είναι άλλο ένα φεστιβάλ που διαρκεί 4 ηµέρες και 

συνδυάζει το φαγητό µε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως για παράδειγµα συνέδρια. 

Στην περιοχή έχουν οργανωθεί και λειτουργούν πλήθος διαδροµών φαγητού µεταξύ 

των οποίων η “ Gustatus ”. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην παραγωγή πιστοποιηµένων 

προϊόντων όπως τα κρασιά D.O.C (Denominazione di Origine Controllata), δηλαδή 

κρασιά που παράγονται σε συγκεκριµένες περιοχές σύµφωνα µε ειδικούς κανόνες που 

αποσκοπούν στη διατήρηση των παραδοσιακών οινολογικών πρακτικών των επιµέρους 

περιοχών και αποτελούν την ιταλική απάντηση στα γαλλικά κρασιά A.O.C (Appellation 

d'origine contrôlée).  Επίσης ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε παραγωγούς που 

χρησιµοποιούν µεθόδους βιολογικές και κοινωνικά υπεύθυνες.  

Εκτός από τα φεστιβάλ γαστρονοµίας, στην περιοχή λαµβάνουν χώρα και άλλες 

δραστηριότητες σχετικές µε το φαγητό όπως η προώθηση επισκέψεων σε οινοποιεία, 

αγροκτήµατα, αγορές αγροτών και µαθηµάτων µαγειρικής. Ένα ενδιαφέρον πρόγραµµα 

είναι το “Art and Food” που προωθείται από την Τοσκάνη και πολλούς άλλους 

τοπικούς φορείς και πραγµατοποιείται από το Μάιο έως το Νοέµβριο, περιλαµβάνοντας 

µια σειρά από εκδηλώσεις όπως δοκιµή τοπικού οίνου, επισκέψεις σε θέατρα, µουσεία 

και πραγµατοποίηση εκδροµών στην περιοχή.     
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Η Μάρεµα, δεν αποτελεί τυχαία έναν γαστρονοµικό προορισµό καθώς εκτός από τις 

πολλές και ιδιαίτερες γεύσεις που προσφέρει στους τουρίστες, έχει οργανώσει πολλές 

και ποικίλες δραστηριότητες ώστε οι επισκέπτες να µπορούν να συµµετέχουν σε 

τέτοιου είδους εκδηλώσεις και γεγονότα που προσθέτουν αξία και ολοκληρώνουν τη 

συνολική εµπειρία τους από την περιοχή.  

Λειτουργούν µαθήµατα µαγειρικής αποκλειστικά για τουρίστες στην αγγλική γλώσσα, 

όπου οι τουρίστες, εκτός από το να δοκιµάζουν πιάτα, έχουν τη δυνατότητα να 

µαθαίνουν τοπικές συνταγές και να δηµιουργούν τις δικές τους γεύσεις. Οργανώνονται 

επίσης επισκέψεις σε φάρµες (Fattorie Didattiche) όπου οι αγρότες παράγουν τοπικά 

αυθεντικά προϊόντα µε παραδοσιακούς τρόπους. Εδώ οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία 

να ξεναγηθούν από τους ίδιους τους αγρότες αλλά και να δοκιµάσουν οι ίδιοι να 

συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής µέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Του δίνεται 

επίσης η δυνατότητα να ψαρέψουν δίπλα σε επαγγελµατίες αλιείς σε ένα από τα τρία 

ποτάµια της περιοχής (Vivo, Lente, Albegna), στις λίµνες Bolsena και Mezzano και στη 

θάλασσα Argentario. Άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται και έχουν ως κύριο θέµα 

το φαγητό είναι το XXIII Motoraduno delle Frittelle - a pancake event που 

διοργανώνεται κάθε Μάρτιο στην περιοχή Amiata και προβάλει τις τηγανίτες και τους 

διαφόρους τρόπους που οι τοπικοί µάγειρες τις ετοιµάζουν. Επίσης η La Notte dei 

Pirate - the Night of Pirates, ή γιορτή ψαριού όπου µοιράζονται ψητά ψάρια και 

διοργανώνεται διαγωνισµός για το καλύτερο πιάτο µε συµµετέχοντες ντόπιους αλλά και 

τουρίστες. Το φεστιβάλ SOLE & SOLE, όπου γνωστοί σεφ της περιοχής ετοιµάζουν 

πιάτα που µπορούν να δοκιµάσουν οι παρευρισκόµενοι και πολλές άλλες εκδηλώσεις 

που προωθούν τη γαστρονοµία της περιοχής.  

Πέρα από τις αµιγώς γαστρονοµικές εκδηλώσεις, στη Μαρέµα συναντά κανείς και 

πλήθος άλλων εκδηλώσεων και φεστιβάλ που καθιστούν τη διαµονή στην περιοχή 

ευχάριστη και διασκεδαστική και συµπληρώνουν τη συνολική εµπειρία του επισκέπτη. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις οργανωµένες ξεναγήσεις στην πόλη, την ιππασία, την 

ποδηλασία στα βουνά της περιοχής, την κατάδυση συνοδεία επαγγελµατία δύτη και τα 

µαθήµατα φωτογραφίας.  

Θέλοντας να κατηγοριοποιήσουµε τους παράγοντες που αναδεικνύονται σαν πιο 

σηµαντικοί στην περίπτωση της Μάρεµα ως γαστρονοµικού προορισµού και έχοντας 

ως κεντρικό σηµείο το γαστρονοµικό προϊόν παρατίθεται το παρακάτω σχήµα στο 
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οποίο συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που, µαζί µε το γαστρονοµικό 

προϊόν συνθέτουν την συνολική τουριστική εµπειρία για έναν επισκέπτη στην περιοχή.  

Σχήµα 13. Πλαίσιο γαστρονοµικού τουρισµού - Μάρεµα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο ανταγωνισµός στον τοµέα του τουρισµού αυξάνεται συνεχώς µε όλο και 

περισσότερους προορισµούς να συµµετέχουν στην αγορά, προσφέροντας στους 

τουρίστες πλήθος επιλογών σε ανταγωνιστικές τιµές. Στο άµεσο µέλλον οι τουριστικοί 

προορισµοί θα πρέπει να προσαρµοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου 

η βιωσιµότητα και η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι περισσότερο 

από ποτέ πολύπλοκη και δυσκολότερη. Οι πολλές µορφές τουρισµού που συναντώνται 

στη βιβλιογραφία προσφέρουν στους τουρίστες πλήθος επιλογών ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις τους και ικανοποιούν µεγάλο αριθµό ανθρώπων που δεν αρκούνται απλά 

στην επίσκεψη ενός προορισµού αλλά επιζητούν την ικανοποίηση διαφόρων και 

εξειδικευµένων αναγκών. Πλέον η έµφαση δίνεται στη δηµιουργία περιοχών που 

παρέχουν πλήρεις λύσεις στον εκάστοτε τουρίστα και µπορούν να διατηρηθούν στη 

διεθνή τουριστική αγορά προσφέροντας ένα ολοκληρωµένο σύνολο απτών και µη 

απτών στοιχείων.  

Η πλειοψηφία των ερευνητών καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το τουριστικό προϊόν 

είναι ένας συνδυασµός δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και παροχών που συγκροτεί τη 

συνολική τουριστική εµπειρία. Αυτός ο συνδυασµός αποτελείται από 5 στοιχεία.  

- Τα αξιοθέατα του προορισµού,  

- τις εγκαταστάσεις του προορισµού, 

- την πρόσβαση,  

- τις εικόνες και  

- την τιµή 

Στον ίδιο αριθµό στοιχείων (5) κατέληξε και ο S. Smith (1994), τα οποία στοιχεία 

αποτελούνταν από  

- Το στήσιµο,  

- τις υπηρεσίες  

- τη φιλοξενία, 

- την ελευθερία επιλογής και  

- την ανάµειξη  
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Ωστόσο ένας ακριβής και καθολικής αποδοχής ορισµός του τουριστικού προορισµού 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος καθώς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο µελετάται (οικονοµικό, γεωγραφικό κτλ), αλλά και από το αν µελετάται 

το µακρο ή το µικρο-περιβάλλον του προορισµού. 

Όσον αφορά το µάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών, παρατηρείται µια έλλειψη 

στη βιβλιογραφία καθώς οι ερευνητές ασχολούνται περισσότερο µε την ανάπτυξη 

προορισµών και όχι µε το µάρκετινγκ. Η ανεπάρκεια αυτή πιθανόν απεικονίζει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών στις επιπτώσεις του τουρισµού σε έναν προορισµό και όχι 

τόσο στο να ασχοληθούν µε το τι πρέπει να συµβεί σε έναν προορισµό ώστε να 

βελτιωθούν τα αποτελέσµατα και η γενικότερη εικόνα του προς τους επισκέπτες. Ένας 

προορισµός αποτελεί ένα αµάλγαµα τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρονται από διαφορετικούς ενδιαφερόµενους και κατά συνέπεια οι στρατηγικές 

µάρκετινγκ, για να είναι επιτυχηµένες, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις επιθυµίες 

των επιχειρηµατιών, των ντόπιων κατοίκων, των επιχειρήσεων και επενδυτών, των 

τουριστών, των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των διαφόρων διαµεσολαβητών και των 

οµάδων ενδιαφέροντος. Η πλήρης σύµπτυξη όλων αυτών των διαφορετικών 

συµφερόντων είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, αλλά αποτελεί το κλειδί για την 

µακροχρόνια επιτυχία ενός προορισµού. Το ρόλο αυτό αναλαµβάνουν οι DMOs 

(Destination marketing Organizations). Οι µη κερδοσκοπικοί  αυτοί οργανισµοί έχουν 

κύριο στόχο τη δηµιουργία µιας µοναδικής εικόνας για µια περιοχή, συντονίζοντας 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, παρέχοντας πληροφόρηση στους επισκέπτες και 

γενικότερα οδηγώντας τη συνολική τουριστική βιοµηχανία σε έναν προορισµό µε την 

ανάπτυξη µιας στρατηγικής µάρκετινγκ. Μεγάλη πρόκληση συνεπώς για τους 

οργανισµούς αυτούς είναι να επιτευχθεί µια συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων 

µελών, να εξαλειφτεί η όποια ανταγωνιστικότητα και να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο 

και ενιαίο µείγµα µάρκετινγκ για τον προορισµό. 

Τα προϊόντα αυτά και οι υπηρεσίες καταναλώνονται κάτω από το “όνοµα” του 

προορισµού και συνεπώς ένας προορισµός είτε πρόκειται για µια πόλη ή για µια 

ολόκληρη περιοχή, αντιµετωπίζεται συχνά ως προϊόν από τους ανθρώπους του 

µάρκετινγκ. Συνεπώς, ακολουθούνται οι παραδοσιακές στρατηγικές µάρκετινγκ τόσο 

όσον αφορά το ίδιο το προϊόν όσο και την τιµολόγηση, τη διανοµή και την προώθησή 

του (4Ps). Για κάθε ένα από τα παραπάνω ακολουθούνται στρατηγικές, ανάλογες µε τις 

ανάγκες και στόχους του προορισµού. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τον προορισµό 

ως προϊόν, οι υπεύθυνοι του µάρκετινγκ, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, 
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προσπαθούν να εκµεταλλευτούν στο µέγιστο βαθµό τις φυσικές πηγές, τα αξιοθέατα, 

τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τις όποιες άλλες ελκυστικότητες (χλωρίδα, 

πανίδα, ιστορικά και πολιτισµικά µνηµεία κ.α) και να επιτύχουν να επικοινωνήσουν τα 

χαρακτηριστικά αυτά προς τον επισκέπτη. Συνεπώς, ο κάθε προορισµός θα πρέπει να 

διαχειριστεί και να επανεκτιµήσει τους πόρους του ώστε να αποτελέσει ένα κατάλληλο 

προϊόν για κάθε τµήµα της αγοράς στο οποίο στοχεύει. Όσον αφορά τη διανοµή, τα 

κανάλια διανοµής για έναν προορισµό αποτελούνται από όλους τους εµπλεκόµενους 

που συγκεντρώνουν την τουριστική ζήτηση µε την τουριστική προσφορά σε µια 

περιοχή. Στην ουσία είναι η διαδικασία κατά την οποία οι προµηθευτές συναντούν τους 

επισκέπτες και παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Στόχος των υπευθύνων 

επίσης, είναι αύξηση του αριθµού και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

µεταφορικών µέσων των τουριστών στον προορισµό (αεροπλάνο, αυτοκίνητο, τραίνο, 

καράβι, λεοφορείο κ.α). Η τιµολόγηση κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης στρατηγικής µάρκετινγκ από έναν προορισµό καθώς, ιδιαίτερα µετά την 

οικονοµική κρίση, οι άνθρωποι δίνουν πλέον ιδιαίτερη έµφαση στα έξοδα που 

συνεπάγεται ένα ταξίδι. Συνεπώς επιβάλλεται η λειτουργική και εποικοδοµητική 

συνεργασία ανάµεσα στις αρχές του προορισµού, τους DMOs, τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία και τους τοπικούς προµηθευτές ώστε οι τιµολογιακή πολιτική που 

καθορίζεται είτε για τη µεταφορά στον προορισµό, είτε για τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που παρέχονται σε αυτόν να είναι δίκαιη και να σέβεται τον επισκέπτη. 

Τέλος, όσον αφορά την προώθηση του προορισµού, βασικά εργαλεία προώθησης 

αποτελούν η διαφήµιση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και τον τύπο, όπως και 

διαφηµιστικές αφίσες αλλά και η χρήση του διαδικτύου. Μέσα από συνεργασίες µε 

τουριστικά πρακτορεία, φυλλάδια και δηµόσιες σχέσεις οι υπεύθυνοι στοχεύουν στο να 

επηρεάσουν ένα µεγάλο αριθµό τουριστών ώστε είτε να αποφασίσουν να τον 

επισκεφτούν, είτε να επεκτείνουν την παραµονή τους σε αυτόν Στη διαδικασία 

προώθησης ενός προορισµό ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των DMOs.  

Επίσης ακολουθούνται και οι ανάλογες ανταγωνιστικές στρατηγικές µάρκετινγκ, 

ανάλογα µε την ιδιοµορφία του εκάστοτε προορισµού, τις δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά του, µε στόχο όχι µόνο την αύξηση της επισκεψιµότητας ενός 

προορισµού αλλά και την ενσωµάτωση του συνόλου των παραγόντων που τον 

επηρεάζουν.  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους γαστρονοµικούς προορισµούς, παρατηρείται ότι αν 

και οι επισκέπτες ταξιδεύουν µε κύριο σκοπό τη γαστρονοµική εµπειρία, επηρεάζονται 
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σε µεγάλο βαθµό και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες και υπηρεσίες που 

προσφέρονται, επιθυµώντας µια ολοκληρωµένη τουριστική εµπειρία. Συνεπώς οι 

γαστρονοµικοί προορισµοί οφείλουν να οργανώνουν και να λειτουργούν 

δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχουν στον επισκέπτη αυτή την ολοκληρωµένη 

εµπειρία, στοχεύοντας στην αύξηση τόσο του αριθµού όσο και της πιστότητας των 

επισκεπτών τους. 

 Μέσα από τη µελέτη των περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω καθίσταται 

σαφές ότι ακόµη και οι πιο γνωστοί γαστρονοµικοί προορισµοί (π.χ Αλσατία), πέρα από 

το καθαρά γαστρονοµικό προϊόν που προσφέρουν (κρασί, τοπικά εδέσµατα, τυρί κτλ), 

προσπαθούν να δηµιουργήσουν για τον τουρίστα µια τουριστική εµπειρία που θα 

ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες του. Ορισµένοι γαστρονοµικοί 

προορισµοί βασίζονται στο “όνοµα” και τη φήµη των τοπικών εδεσµάτων τους ενώ 

άλλοι στην ποικιλία και τη διαπολιτισµικότητα στις γεύσεις που προσφέρουν. Σηµείο 

επαφής όλων ωστόσο, είναι η προσφορά οργανωµένων γαστρονοµικών εµπειριών που 

οδηγούν τον επισκέπτη στο να κατανοήσει όλη τη διαδικασία και στο να εκτιµήσει 

πραγµατικά τα προϊόντα που καταναλώνει (επισκέψεις σε φάρµες, οινοποιεία, 

εργαστήρια κ.α). Η κατηγοριοποίηση των παραγόντων που κρίνονται σηµαντικοί στους 

γαστρονοµικούς προορισµούς καταδεικνύει τη σηµασία των συµπληρωµατικών 

δραστηριοτήτων που προσφέρονται και µαζί µε το γαστρονοµικό προϊόν 

ολοκληρώνουν την τουριστική εµπειρία.  

� η διαµονή στον προορισµό, που περιλαµβάνει τα διάφορα καταλύµατα 

µεταξύ των οποίων ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, µοτέλ κ.α (Medlik, 

1993). 

� οι κύριες δραστηριότητες, άµεσα συσχετιζόµενες µε το φαγητό, όπως 

φεστιβάλ φαγητού, διαδροµές φαγητού ή κρασιού, επισκέψεις σε φάρµες κ.α 

(Magda Antonioli Corigliano, 2002).  

� οι συµπληρωµατικές δραστηριότητες, που περιβάλλουν τις κύριες και 

αποτελούνται από ξεναγήσεις στην πόλη, αθλητικές δραστηριότητες κ.α 

(Magda Antonioli Corigliano, 2002). 

� η µεταφορά – πρόσβαση, και γενικότερα η ευκολία και ο χρόνος που 

απαιτείται για την πρόσβαση στον προορισµό αλλά και τα µέσα που 

χρησιµοποιούνται (καράβι, πλοίο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο), (P. Murphy et 

al, 2000). 
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� το περιβάλλον, δηλαδή τα φυσικά και τεχνητά στοιχεία της περιοχής, τα 

φυσικά τοπία, όπως ποτάµια, λίµνες, βραχώδεις περιοχές αλλά και τα 

µουσεία ιστορίας και τέχνης κ.α (Hunziker και Krippendorf , 1971). 

� οι ενδιάµεσοι, που περιλαµβάνουν από ταξιδιωτικούς πράκτορες, τουριστικά 

γραφεία, φορείς τουρισµού, ιδιώτες, µέχρι τη χρήση του διαδικτύου (Steven 

Pike, 2008),  

κρίνονται ως οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που περιβάλλουν - συµπληρώνουν το 

γαστρονοµικό προϊόν. Ο συνδυασµός των παροχών που προσφέρονται στον επισκέπτη 

κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός και από τη στιγµή που πραγµατοποιείται οργανωµένα 

και συντονισµένα έχει θετικά οφέλη για τον εκάστοτε προορισµό. Θα πρέπει ωστόσο 

για ακόµη µια φορά να αναφερθεί το γεγονός ότι απαιτείται η συνεργασία των φορέων 

που δραστηριοποιούνται σε έναν προορισµό προκειµένου να επιτευχθεί η σωστή 

λειτουργία του τουριστικού συστήµατος.  

Συγκεντρωτικά, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι : 

� οι επιτυχηµένοι γαστρονοµικοί προορισµοί ισχυροποιούν την ταυτότητα του 

προορισµού αναδεικνύοντας τοπικά στοιχεία (και πιο συγκεκριµένα τοπικά 

πιάτα και γεύσεις), 

� ενισχύουν την ποικιλία µε την ανάπτυξη προϊόντων (είτε τοπικών είτε 

παγκοσµίως διαδεδοµένων µε τη λειτουργία διαφόρων διαδροµών και άλλων 

συµπληρωµατικών διαδικασιών),  

� συνδέουν την κουζίνα µε την παράδοση και την πολιτιστική κληρονοµιά (µέσα 

από εκδηλώσεις και φεστιβάλ γαστρονοµίας), 

� συνδέουν τον τουρισµό µε την παραγωγική βάση (πχ επισκέψεις σε φάρµες και 

οινοποιεία),   

� έχουν ισχυρή διαδικτυακή παρουσία (πληρέστατες τουριστικές διαδικτυακές 

πύλες µε µεγάλο όγκο πληροφοριών),  

� µεριµνούν για τη φιλικότητα του προορισµού (εκπαιδεύοντας και 

ενηµερώνοντας τους τοπικούς φορείς για σωστή συµπεριφορά και κατάλληλες 

παροχές προς τους τουρίστες όπως λεπτοµερείς χάρτες, φιλικά ωράρια κ.α),  

� διαθέτουν εκπαιδευµένα στελέχη µε δυνατότητα οργανωµένης και λειτουργικής 

προώθησης του προορισµού.  
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5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Λόγω οικονοµίας µεγέθους, η συγκεκριµένη εργασία περιορίζεται στην ανάλυση 5 

περιπτώσεων πετυχηµένων γαστρονοµικών προορισµών. Σε παγκόσµιο επίπεδο 

συναντάται πλήθος προορισµών που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαστρονοµικοί και 

ακολουθούν συντονισµένες διεργασίες ώστε να παρέχουν ολοκληρωµένα τουριστικά 

προϊόντα στους επισκέπτες, συνδυάζοντας τους διαθέσιµους πόρους τους. Η 

Φλωρεντία, το Πόρτο, το Παρίσι, η Σεβίλλη και το Μόναχο αποτελούν ακόµη 

ορισµένους επιτυχηµένους γαστρονοµικούς προορισµούς. Με τη χρήση των µελετών 

περιπτώσεων και τη γενίκευση που πραγµατοποιήθηκε στην εργασία, παρουσιάζεται 

επίσης το πρόβληµα του θεωρητικού κορεσµού και κατά πόσο αυτός έχει επιτευχθεί.  

Συνεπώς, η µελέτη και άλλων προορισµών, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε και σε παγκόσµιο 

επίπεδο κρίνεται αναγκαία προκειµένου να αναλυθούν επιπρόσθετες στρατηγικές 

προώθησης του γαστρονοµικού τουρισµού.   

Επίσης, οι παράγοντες που αναδείχθηκαν ως πιο σηµαντικοί στην περίπτωση των 

γαστρονοµικών προορισµών και αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν είναι οι µόνοι, καθώς 

πλήθος άλλων παραγόντων µπορεί να επηρεάσει την τουριστική ζήτηση αλλά και τη 

συνολική εµπειρία σε µια περιοχή, ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες των 

τουριστών αλλά και τις εκάστοτε ιδιοµορφίες του προορισµού. Για παράδειγµα, όταν 

αναφερόµαστε σε εσωτερικό γαστρονοµικό τουρισµό, τότε κάποιοι από τους 

παράγοντες, όπως η µεταφορά, κρίνονται ως λιγότερο σηµαντικοί. Ή στην περίπτωση 

τουριστών που ταξιδεύουν µε αποκλειστικό στόχο τη γαστρονοµική εµπειρία, οι 

συµπληρωµατικές δραστηριότητες πιθανόν να κρίνονται λιγότερο κρίσιµες. Κατά 

συνέπεια, πρέπει να πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έρευνα για την εξεύρεση και άλλων 

σηµαντικών παραγόντων επιτυχίας ενός γαστρονοµικού προορισµού. Η έρευνα αυτή 

µπορεί να διεκπεραιωθεί για παράδειγµα µε την πραγµατοποίηση δοµηµένων 

συνεντεύξεων που θα στοχεύουν στην ανάλυση της αντίληψης του επισκέπτη σχετικά 

µε τον τουριστικό προορισµό αλλά και το ποιους παράγοντες θεωρεί σηµαντικούς για 

τη βελτίωση της συνολικής τουριστικής του εµπειρίας. Επίσης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ερωτηµατολόγια που θα συµπληρωθούν και από τους τουρίστες αλλά 

και από τους ντόπιους φορείς (ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικά γραφεία, εµπόρους 

κτλ) και θα είναι δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιδιώκουν την ανάδειξη των 

κρίσιµων παραγόντων κατά την επίσκεψη ενός τουρίστα σε έναν γαστρονοµικό 

προορισµό. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία – συνεργασία µε φορείς του τουρισµού στις 
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συγκεκριµένες, αλλά και άλλες περιοχές θα βοηθούσε στη λήψη περισσότερων 

πληροφοριών και στην καλύτερη διατύπωση των αποτελεσµάτων.  

Σε βιβλιογραφικό επίπεδο, η εργασία περιορίζεται στη χρήση ακαδηµαϊκών πηγών σε 

σχέση µε την έννοια του τουρισµού, τις µορφές του αλλά και στην ανάλυση των όρων, 

τουριστικός προορισµός, τουριστικό προϊόν και µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω του περιορισµένου µεγέθους της 

συγκεκριµένης εργασίας, περαιτέρω έρευνα κρίνεται αναγκαία προκειµένου να 

επιτευχθεί η σε βάθος κατανόηση των όρων αλλά και όλων των πτυχών τους, ιδιαίτερα 

από τη  στιγµή που στη βιβλιογραφία εµφανίζεται πλήθος διαφορετικών και, πολλές 

φορές, συγκρουόµενων απόψεων.  

Στην εργασία δεν έγινε κάποια αναφορά στον ελληνικό τουρισµό και στους ελληνικούς 

γαστρονοµικούς προορισµούς. Η µελέτη και ελληνικών γαστρονοµικών προορισµών, 

θα ήταν ιδιαίτερης χρησιµότητας καθώς στη χώρα µας, αν και συναντώνται πολλές 

περιοχές µε γαστρονοµικό ενδιαφέρον, εντούτοις, η έλλειψη οργάνωσης και σωστής 

λειτουργίας και προώθησής τους οδηγεί στο να στερούνται δηµοσιότητας, µε 

αποτέλεσµα να µην τυγχάνουν της απαραίτητης αναγνώρισης και να µην συνεισφέρουν 

κατά το δυνατόν στο συνολικό τουρισµό της Ελλάδας.  
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