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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σκοπό να µελετήσει το µάρκετινγκ των 

εκδηλώσεων, µε έµφαση στα φεστιβάλ και τις πολιτισµικές εκδηλώσεις και τη 

συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του τουρισµού ενός προορισµού και την ανάπτυξη της 

πόλης γενικότερα. Με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης µελετάται η έννοια 

του Event Marketing, η επιλογή του µίγµατος µάρκετινγκ των εκδηλώσεων, τα βήµατα 

και η κατάρτιση του σχεδίου µάρκετινγκ για τις εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις τουρισµού 

(event tourism) καθώς και οι επιδράσεις των εκδηλώσεων, οικονοµικές και τουριστικές, 

στις κοινότητες υποδοχής, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα φεστιβάλ και τις 

πολιτισµικές εκδηλώσεις και στη µελέτη του θεσµού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Πολιτισµού (The European Capital of Cultural). Στο τέλος, παραθέτονται τέσσερις 

µελέτες περιπτώσεων (case studies), συµπληρώνοντας την έρευνα της παρούσας 

εργασίας και αφορούν την εξέταση συγκεκριµένων εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα σε 

τέσσερις διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης. Γίνεται φανερό ότι οι εκδηλώσεις και τα 

φεστιβάλ χρησιµοποιούνται ως µοχλοί στην προσπάθεια των πόλεων για προσέλκυση 

τουριστών, την ανάδειξη του προορισµού, την ανάπτυξη της πόλης οικονοµικά και 

κοινωνικά και την ανταλλαγή εµπειριών και κουλτούρας, τη βελτίωση της εικόνας της 

πόλης και την τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Κρίσιµος παράγοντας για την επίτευξη 

των στόχων των εκδηλώσεων και των φεστιβάλ είναι ο προγραµµατισµός και η χάραξη 

µιας στρατηγικής και ενός σχεδιασµού µάρκετινγκ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη 

Θεσσαλονίκη µε σκοπό την ανάδειξη της πολιτισµικής της δράσης µέσω των φεστιβάλ 

και εκδηλώσεων, τις ενέργειες που έκανε και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν στον 

τοµέα του τουρισµού και της ανάπτυξης.  

  

Λέξεις – Κλειδιά: Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων, Εκδηλώσεις τουρισµού, Φεστιβάλ, 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Επιπτώσεις Εκδηλώσεων, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Πολιτισµού, Θεσσαλονίκη.  
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EΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι εκδηλώσεις αποτελούν ένα σηµαντικό κίνητρο του τουρισµού, και κατέχουν 

εξέχουσα θέση στα σχέδια ανάπτυξης και µάρκετινγκ των περισσότερων προορισµών. 

Οι ρόλοι και οι επιπτώσεις των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 

τουρισµού είναι καλά τεκµηριωµένοι, καθώς και η ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για 

την ανταγωνιστικότητα του προορισµό. Ωστόσο, ήταν µόνο µερικές δεκαετίες από τότε 

που «ο τουρισµός µέσω των εκδηλώσεων» (event tourism) καθιερώθηκε τόσο στην 

τουριστική βιοµηχανία και όσο και στην ερευνητική κοινότητα, έτσι ώστε η µετέπειτα 

ανάπτυξη αυτού του τοµέα να µπορεί να περιγραφεί µόνο ως θεαµατική. Επίσης, η 

«διαχείριση των εκδηλώσεων» (event management), αποτελεί έναν ταχέως 

αναπτυσσόµενο επαγγελµατικό τοµέα στον οποίο οι τουρίστες αποτελούν δυνητική 

αγορά για τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις και η τουριστική βιοµηχανία έχει 

καταστεί ζωτικής σηµασίας ενδιαφερόµενο µέρος (stakeholder) για την επιτυχία και την 

ελκυστικότητα των εκδηλώσεων (Getz, 2008).  

Η µελέτη των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων (events) αποτελεί πλέον σηµαντικό 

κοµµάτι στην έρευνα του πεδίου τουρισµού καθώς αυτές οι δραστηριότητες έχουν 

ανθίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Ρίχνοντας µια γρήγορη µατιά σε κορυφαία περιοδικά 

τουρισµού αποδεικνύεται ότι η βιβλιογραφία σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις αποτελεί 

σήµερα µια από τις πιο γόνιµες περιοχές έρευνας του τουρισµού προσφέροντας µια 

πλειάδα από επιστηµονικά συγγράµµατα, εγχειρίδια και πρακτικές. Ίσως το µεγαλύτερο 

κοµµάτι της βιβλιογραφίας αφορά τη στρατηγική και την επιχειρησιακή διαχείριση των 

εκδηλώσεων.  

Ο τουρισµός των Φεστιβάλ (Festival tourism) χαρακτηρίστηκε ως «αναδυόµενος 

γίγαντας», πάνω από 10 χρόνια πριν, από τους Getz και Frisby (1988: 22), αλλά ακόµα 

και τώρα φαίνεται να υπάρχει µια σχετικά µικρή και ανόµοια βιβλιογραφία επί του 

θέµατος. Ο τουρισµός των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων αποτελεί ένα περίπλοκο θέµα 

µελέτης που έχει αντιµετωπιστεί από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως κοινωνιολογικές, 

ψυχαγωγικές, κοινοτικής ανάπτυξης και από την πλευρά της τουριστικής βιοµηχανίας.  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται βασικοί τοµείς έρευνας σχετικά µε τη διοίκηση των 

εκδηλώσεων και των φεστιβάλ. Ο Formica (1998) προσδιορίζει ότι αρχικά οι 

οικονοµικές επιπτώσεις, στη συνέχεια το µάρκετινγκ, το προφίλ των εκδηλώσεων, οι 

χορηγίες, η διοίκηση καθώς και οι προϋπολογισµοί (τάσεις/ προβλέψεις) αποτελούσαν 

τα κυρίαρχα θέµατα έρευνας. Ο Getz (2000) καταλήγει σχεδόν στα ίδια συµπεράσµατα. 
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Πιο πρόσφατα, ο Moscardo (2007) υποστήριξε ότι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία του 

τουρισµού σχετικά µε τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις κυριαρχούν τέσσερα κύρια 

θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών επιπτώσεων, αναλύσεις που αφορούν 

το κοινό που τα παρακολουθεί µε σκοπό τη βελτίωση του µάρκετινγκ και της ποιότητας 

υπηρεσιών, τη διαχείριση των εκδηλώσεων µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του 

µάρκετινγκ και της ποιότητας υπηρεσιών και στις ευρύτερες επιπτώσεις των 

εκδηλώσεων όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους κατοίκους. Σαφώς, υπάρχει 

ακόµη περιθώριο για επέκταση των προαναφερθέντων θεµάτων. Ο Getz (2008: 421) 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι µελέτες σχετικά µε τον τουρισµό και τις εκδηλώσεις 

και η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης.  

Εξετάζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και τις τάσεις που πρόκειται να 

επικρατήσουν σχετικά µε τη µελέτη των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι ο τουρισµός αποτελεί θέµα το οποίο υπεισέρχεται στο σύνολο του 

πλαισίου της µελέτης αυτής. Παρ’ όλα αυτά επικρατέστερα στη βιβλιογραφία φαίνεται 

να είναι θέµατα που αφορούν τα αποτελέσµατα (π.χ. οικονοµικά) και τα κίνητρα, το 

µάρκετινγκ και την αξιολόγηση, µε πολλά από αυτά τα άρθρα βέβαια να δηµοσιεύονται 

σε έγκυρα περιοδικά τουρισµού (Getz, 2010).  

Οι θεµατικές ενότητες που εξετάζονται είναι τέσσερις. Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται 

το event marketing, µέσα από το οποίο αναδεικνύεται η σηµαντικότητα σχεδιασµού και 

προγραµµατισµού, τα βήµατα κατάρτισης του σχεδίου µάρκετινγκ καθώς και η επιλογή 

του µίγµατος µάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, µελετάται ο τουρισµός των 

εκδηλώσεων, παρουσιάζονται οι κατηγορίες των εκδηλώσεων, ενώ αναλύονται οι 

επιπτώσεις, και ιδιαίτερα οι οικονοµικές, που επιφέρουν οι εκδηλώσεις στις πόλεις 

όπου φιλοξενούνται. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ιδιαίτερη µνεία στα φεστιβάλ και τις 

πολιτισµικές εκδηλώσεις, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών που επιτυγχάνουν. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τέσσερις µελέτες περιπτώσεων που 

εξετάζουν πόλεις (Γλασκώβη, Μόναχο, Glastonbury και Θεσσαλονίκη) οι οποίες 

διοργανώνουν φεστιβάλ και εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τα οφέλη που αποκόµισαν, 

την προώθηση τον τουρισµού και της ανάπτυξής τους, καθώς και τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανάδειξη της προσφοράς των 

φεστιβάλ και των πολιτισµικών εκδηλώσεων στον τουρισµό και την ανάπτυξη µιας 

πόλης καθώς και οι παράγοντες που χρειάζονται να ληφθούν υπόψη ώστε το 

αποτέλεσµα να είναι µόνο επιτυχηµένο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Event Marketing  

 

1.1 Η έννοια του Event Marketing  

 

Μια συχνή παρερµηνεία στο χώρο των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων είναι ότι το 

µάρκετινγκ δεν αφορά τίποτα άλλο παρά την προώθηση και διαφήµιση (promotion) των 

εκδηλώσεων. Το µάρκετινγκ όµως είναι ένας δοµηµένος και συναφής τρόπος σκέψης 

σχετικά µε τη διαχείριση και διοίκηση µιας εκδήλωσης ή ενός φεστιβάλ ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που σχετίζονται µε την αγορά και τα ενδιαφερόµενα µέρη, την 

προσέλευση επισκεπτών στην εκδήλωση, την ικανοποίηση, τα κέρδη κ.ά.. Ο πυρήνας 

του µάρκετινγκ των εκδηλώσεων (event marketing) είναι η εστίαση στους υπάρχοντες 

και δυνητικούς καταναλωτές – στη συγκεκριµένη περίπτωση οι επισκέπτες. Η επιτυχία 

του µάρκετινγκ πηγάζει από την ολοκληρωµένη προσπάθεια κατανόησης αυτών των 

καταναλωτών – ποιοι είναι, που µένουν και ποιες είναι οι ανάγκες διασκέδασης που 

επιθυµούν να ικανοποιήσουν. Η κατανόηση αυτή προέρχεται από πρωτογενή και 

δευτερογενή έρευνα αγοράς αλλά και από την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών της εκδήλωσης και των καταναλωτών. Η γνώση που προκύπτει 

από τη διαδικασία αυτή βοηθάει τους οργανωτές της εκδήλωσης στην ανάπτυξη 

στρατηγικών και τακτικών που καλύπτουν το προϊόν (συµπεριλαµβανοµένου του 

προγραµµατισµού και της ‘συσκευασίας’ του), την τοποθεσία (χώροι, διαµόρφωση και 

αγορά εισιτηρίων), η διαδικασία προώθησης, οι άνθρωποί του και οι συνεργάτες καθώς 

και η ολοκληρωµένη επικοινωνία µάρκετινγκ.  

Προτού όµως αναλυθούν όλα τα παραπάνω, αξίζει να σηµειωθεί µε πολύ απλά λόγια, 

ότι το µάρκετινγκ ασχολείται µε την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, 

µέσω της ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών ή ιδεών µε κάτι αξίας. Πολλές φορές οι 

καταναλωτές δεν αγοράζουν απλά προϊόντα αλλά ‘εµπειρίες’ (όπως τα φεστιβάλ και οι 

εκδηλώσεις), ή υιοθετούν νέες ιδέες, όπως η συµµετοχή σε extreme sports ή νέες 

µορφές θεάτρου (Allen et al, 2008).  

Οι Miller και Layton (2000, p.7) προτείνουν ότι το µάρκετινγκ «αποτελείται από όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται για να δηµιουργήσουν και να διευκολύνουν 

κάθε ανταλλαγή (exchange) που προορίζεται για την ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών». Μάλιστα, συνεχίζουν, προσφέροντας έναν ‘µικρο’ – ορισµό για το 

µάρκετινγκ, σε επιχειρηµατικό πλαίσιο, ο οποίος είναι κατάλληλος και για τη διοίκηση 

των εκδηλώσεων (event management): «το µάρκετινγκ αφορά ένα συνολικό σύστηµα 
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επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη σχεδίαση (plan), την τιµολόγηση 

(price), την προώθηση (promote) και τη διανοµή (distribute) των προϊόντων, υπηρεσιών 

και ιδεών µε σκοπό τη στόχευση των αγορών έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί και οι 

στόχοι των οργανισµών» (p. 9).  

Από τη σκοπιά του τουρισµού, οι εκδηλώσεις απαιτούν σαφώς ακροατήρια. Οι 

Faulkner et al. (2000) υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη ενός προορισµού, µέσω της 

οργάνωσης εκδηλώσεων, οφείλεται κατά κύριο λόγο της συµµετοχής που αναµένεται 

να έχουν. Παράλληλα, όπως σηµειώνει ο Whitelegg (2000), ο αντίκτυπος των µεγάλων 

γεγονότων (mega events) διεθνούς τουρισµού σχετίζεται µε την ικανότητά τους να 

προσελκύουν διεθνή ακροατήρια. Έτσι, η προώθηση και το µάρκετινγκ των 

εκδηλώσεων είναι ένας βασικός τοµέας ενδιαφέροντος, και το ερώτηµα για το τι 

παρακινεί τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις είναι ένα σηµαντικό 

κοινωνικό – ψυχολογικό ζήτηµα που απασχολεί από τις αρχές του 1990. Η 

πολυπλοκότητα των κινήτρων σχετικά µε αυτό το θέµα έχει συζητηθεί σε γενικές 

γραµµές (π.χ. Backman et al. 1995, Crompton και McKay 1997, Getz και Cheyne 

2002,) καθώς και για συγκεκριµένους τοµείς όπως οι αθλητικές εκδηλώσεις (Gibson, 

1998), αλλά και οι επιχειρηµατικές και συνεδριακές εκδηλώσεις (business and 

convention events) (Rittichainuwat et al. 2001). Η σηµασία της κατανόησης των 

περιορισµών έχει συζητηθεί ενώ η σηµασία της τµηµατοποίησης της αγοράς (market 

segmentation), µε τους Formica και Uysal (1998) να αποδεικνύουν ότι η επιτυχής 

προώθηση εξαρτάται από την αποτελεσµατική τµηµατοποίηση. 

 

1.2 Μάρκετινγκ, Event Marketing και αλλαγές  

 

Αν και το µάρκετινγκ εστιάζει κυρίως στη σκοπιά του καταναλωτή, οι αλλαγές που 

έχουν συντελεστεί µε την πάροδο του χρόνου, έχουν οδηγήσει στην αναδιαµόρφωση 

του µάρκετινγκ για τις εκδηλώσεις. Οι αλλαγές αυτές είναι:  

• η αύξηση του αριθµού και της ποικιλίας των υπηρεσιών αναψυχής 

(συµπεριλαµβανοµένων και των εκδηλώσεων), µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

διαφορετική προσέγγιση του µάρκετινγκ από αυτή που εφαρµόζεται για τα αγαθά,  

• η αυξηµένη σηµαντικότητα των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders), όπως η 

κοινότητα, η κυβέρνηση, οι επενδυτές/ χορηγοί, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 

φορείς των δηµόσιων υπηρεσιών, όπως η αστυνοµία και τα ασθενοφόρα οι οποίοι 
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είναι τόσο σηµαντικοί και µπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία  και την επιβίωση 

ενός οργανισµού, όπως οι καταναλωτές,  

• η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως το διαδίκτυο, και η επακόλουθη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (information and communication 

technologies, ICT), επηρεάζοντας τις υπηρεσίες του µάρκετινγκ, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εκδηλώσεων, και  

• το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, ιδιαίτερα στον αναπτυγµένο κόσµο, 

δηµιουργώντας ευκαιρίες διεθνώς για την εισαγωγή σε νέες αγορές, όπως για 

παράδειγµα η διοργάνωση και περιοδεία εκδηλώσεων, από µία εταιρεία, σε πλήθος 

χωρών, και η ικανότητα παροχής υπηρεσιών  σε µία διεθνή αγορά.  

Επιπλέον, το µάρκετινγκ των εκδηλώσεων (event marketing) µπορεί να οριστεί και ως 

τις διαδικασίες µε τις οποίες οι µάνατζερ και οι άνθρωποι του µάρκετινγκ (marketers) 

αποκτούν γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των δυνητικών πελατών τους, 

µε σκοπό την οργάνωση, τιµολόγηση, προώθηση και διανοµή µιας εκδήλωσης που να 

ικανοποιεί τις ανάγκες τους, αλλά και τους σκοπούς της ειδικής εκδήλωσης.  

 

1.3 ∆ραστηριότητες ∆ιευθυντή Event Marketing 

  

Στη συνέχεια ακολουθούν οι δραστηριότητες που πρέπει να κάνει ένας διευθυντής 

µάρκετινγκ εκδηλώσεων ώστε να οργανώσει επιτυχώς µια ειδική εκδήλωση ή ένα 

φεστιβάλ.  

• Ανάλυση των αναγκών της αγοράς στόχου για την κατάρτιση της σχεδίασης της 

εκδήλωσης και ο τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθεί.  

• Πρόβλεψη του αριθµού των θεατών που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση και 

τις φορές που διαφορετικές οµάδες  ή τµήµατα της αγοράς θα την επισκεφθούν.  

• Έρευνα κάθε ανταγωνιστικής εκδήλωσης που θα µπορούσε να ικανοποιήσει 

παρόµοιες ανάγκες, ώστε να σχεδιαστεί µία ‘µοναδική πρόταση πώλησης’ (unique 

selling proposition, USP) για την εκδήλωση που θα είναι ικανή να διαφοροποιηθεί 

από κάθε παρόµοια ψυχαγωγική δραστηριότητα.  

• Εκτίµηση της τιµής ή της αξίας της οποίας είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν οι 

επισκέπτες.  

• Λήψη αποφάσεων για τον τύπο και την ποσότητα της προωθητικής δραστηριότητας 

(αλλιώς γνωστή και ως επικοινωνία µάρκετινγκ), συµπεριλαµβανοµένου και του 
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µίγµατος προώθησης από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και των µηνυµάτων που θα 

απευθύνονται στο κοινό των εκδηλώσεων.  

• Εξέταση της επιλογής και της σχεδίασης των χώρων αλλά και του τρόπου διανοµής 

των εισιτηρίων ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες των ενδιαφεροµένων.  

• Καθορισµός των µετρήσεων που θα χρειαστούν ώστε να εκτιµηθεί η επιτυχία της 

εκδήλωσης µέσω της επίτευξης των στόχων του µάρκετινγκ (Allen et al. 2008, 

p.278).  

 

1.4 Η σχέση µεταξύ του µάρκετινγκ και της διοίκησης της εκδήλωσης   

 

Καθώς η λειτουργία του µάρκετινγκ υπάρχει και καθορίζεται µέσα σε ένα διοικητικό 

περιβάλλον, είναι αναγκαίο να κατανοηθούν οι στενοί δεσµοί µεταξύ του µάρκετινγκ 

της εκδήλωσης και της συνολικής διοίκησης της εκδήλωσης. Το διοικητικό πλάνο µιας 

εκδήλωσης θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το πλάνο µάρκετινγκ και αντιστρόφως. 

Κάθε προγραµµατισµός παρέχει µία λειτουργία: την επίτευξη των στόχων της 

εκδήλωσης, εστιάζοντας στις ανάγκες της αγοράς στόχου (Allen et al., 2008). Αυτό 

διακρίνεται ξεκάθαρα και στο Σχήµα 1 που ακολουθεί, καθώς στο επίκεντρο της 

εκδήλωσης βρίσκονται οι πελάτες, και µε βάση τις απαιτούµενες έρευνες και τα 

αποτελέσµατά τους που προκύπτουν από τη λειτουργία του µάρκετινγκ δηµιουργείται 

µια αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ όλων των λειτουργιών της διοίκησης των 

εκδηλώσεων αλλά και των ανθρώπινων πόρων που συµβάλλουν στη διεξαγωγή των 

εκδηλώσεων.  
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Σχήµα 1: Σχέσεις event marketing και management (Πηγή: Allen et al., 2008)  

 

1.5 Έρευνα µάρκετινγκ  

 

Πριν την ανάπτυξη της στρατηγικής µάρκετινγκ, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί έρευνα 

σε µακρο – επίπεδο, βοηθώντας στην κατανόηση των εξωτερικών δυνάµεων που 

µπορεί να επηρεάσουν την εκδήλωση, αλλά και σε µικρο – επίπεδο προκειµένου να 

µελετηθούν οι πόροι της εκδήλωσης καθώς και η στρατηγική της ικανότητα. Ένα εύρος 

πληροφοριών µπορεί να αποκτηθεί από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές ώστε να 

ακολουθήσει η διαδικασία του σχεδιασµού του µάρκετινγκ.  

Σε µακρο – επίπεδο ανάλυση οι marketers µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ανάλυση 

C – PEST, µέσω της οποίας εξετάζονται οι δραστηριότητες των ανταγωνιστών 

(Competitors), το πολιτικό (Political), οικονοµικό (Economic), κοινωνικοπολιτιστικό 

(Socio – cultural) και τεχνολογικό (Technological) περιβάλλον, µέσα στα οποία η 

εκδήλωση πραγµατοποιείται.  

Στη συνέχεια, ουσιαστικό και απαραίτητο βήµα για την ανάπτυξη του σχεδίου 

µάρκετινγκ είναι ο προσδιορισµός των εσωτερικών πηγών της εκδήλωσης. Οι 

κλασσικοί οικονοµολόγοι θεωρούν ότι οι διαθέσιµες πηγές σε έναν επιχειρηµατία είναι 

η γη, η εργασία και το κεφάλαιο. Στο πεδίο των εκδηλώσεων και των φεστιβάλ οι 

εσωτερικές πηγές που είναι απαραίτητες είναι το ανθρώπινο δυναµικό, οι φυσικοί πόροι 

και οι οικονοµικοί.  

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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Τέλος, αφού έχουν ολοκληρωθεί η C – PEST ανάλυση και ο εσωτερικός έλεγχος των 

πόρων, χρήσιµο είναι να διεξαχθεί η ανάλυση των δυνατών (Strengths) και αδύνατων 

(Weaknesses) σηµείων της εκδήλωσης, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι 

απειλές (Threats) (SWOT analysis). Η ανάδειξη των κρίσιµων ζητηµάτων που 

προκύπτουν από την C – PEST ανάλυση και του εσωτερικού ελέγχου των πόρων δίνει 

τη δυνατότητα στον marketer να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες και τα δυνατά σηµεία της 

εκδήλωσης, να βελτιώσει τις αδυναµίες, να αντιµετωπίσει τις απειλές, µε αποτέλεσµα 

να βασίζεται σε γερές βάσεις για τον καθορισµό των στόχων και της στρατηγικής 

µάρκετινγκ της εκδήλωσης (Allen et al., 2008).  

 

1.6 Βήµατα κατάρτισης του σχεδίου µάρκετινγκ  

 

Το σχέδιο µάρκετινγκ περιλαµβάνει ξεχωριστά βήµατα τα οποία οι διευθυντές 

µάρκετινγκ θα πρέπει να κατανοήσουν έτσι ώστε το σχέδιο να οδηγεί στην επιτυχία των 

διοργανώσεων. Τα βήµατα αυτά περιλαµβάνουν:  

1. την τµηµατοποίηση της αγοράς,  

2. τη στόχευση και την τοποθέτηση,  

3. τον καθορισµό µετρήσιµων στόχων,  

4. την επιλογή γενικών στρατηγικών µάρκετινγκ και  

5. το σχεδιασµό ενός αποτελεσµατικού µίγµατος µάρκετινγκ.  

Οι περισσότερες εκδηλώσεις δεν απευθύνονται σε όλους, γι’ αυτό είναι βασικό να 

προσδιοριστούν εκείνα τα τµήµατα καταναλωτών των οποίων οι ανάγκες ταιριάζουν 

περισσότερο στην εµπειρία της εκάστοτε εκδήλωσης. Η τµηµατοποίηση των αγορών 

µπορεί να γίνει µε βάση τα γεωγραφικά, δηµογραφικά και ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Στη συνέχεια, η τοποθέτηση της εκδήλωσης στη 

νοοτροπία της αγοράς είναι µία σηµαντική στρατηγική απόφαση, καθώς περιγράφει τον 

τρόπο µε τον οποίο τα τµήµατα της αγοράς στόχου – που προέκυψαν από την 

τµηµατοποίηση – αντιλαµβάνονται τη συγκεκριµένη εκδήλωση σε σχέση µε άλλες 

παρόµοιες και ανταγωνιστικές. Η επιτυχής κατάρτιση, όµως, ενός σχεδίου µάρκετινγκ 

βασίζεται στους ‘υγιείς’ στόχους µάρκετινγκ που θέτει, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

συγκεκριµένοι και µετρήσιµοι. Οι στόχοι αυτοί µπορεί να είναι κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, όπου ο στόχος της εκδήλωσης είναι η µεγιστοποίηση της απόδοσης της 

επένδυσης στην εκδήλωση, µπορεί να προσανατολίζονται στην αγορά στόχο, όπως η 



9 

 

αύξηση του µεριδίου της αγοράς ή του γεωγραφικού πεδίου των επισκεπτών. Άλλοι 

στόχοι µπορεί να είναι η προσέλκυση περισσότερων συµµετεχόντων, η βελτίωση του 

επιπέδου ικανοποίησης των ‘καταναλωτών’, η µείωση των παραπόνων των 

ενδιαφερόµενων οµάδων (stakeholders) ή η αύξηση των εσόδων µέσω πωλήσεων 

φαγητών και αναψυκτικών (Allen et al., 2008).  

 

1.7 Στρατηγικές Μάρκετινγκ  

 

Οι marketers πριν ξεκινήσουν το πιο ακριβές έργο του καθορισµού των στοιχείων του 

µάρκετινγκ, όπως ο προγραµµατισµός, η τιµή κ.λπ., θα πρέπει να µελετήσουν και να 

καθορίσουν τη στρατηγική τους για τον καθορισµό του µέλλοντος της εκδήλωσης. Η 

δυνητική χρήση και εφαρµογή των στρατηγικών ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και 

διαφοροποίησης του Porter (1990) είναι αρκετά χρήσιµες καθώς επηρεάζουν το 

µάρκετινγκ των εκδηλώσεων. Ο Porter (1990) υποδεικνύει στους περισσότερους 

οργανισµούς να διαλέξουν µία στρατηγική, τη στρατηγική διαφοροποίησης, εστίασης ή 

ηγεσίας κόστους. Η απόφαση που θα πρέπει να λάβει ο marketer της εκδήλωσης 

σχετικά µε την επιλογή της στρατηγικής εξαρτάται από το αν σκοπός για την εκδήλωση 

είναι να κατέχει µια ηγετική θέση στην αγορά ψυχαγωγίας της πόλης ή της ευρύτερης 

περιοχής ή να είναι µικρότερης εµβέλειας.  

Άλλες στρατηγικές µάρκετινγκ για τις εκδηλώσεις προκύπτουν από τις γενικές 

στρατηγικές της εντατικής ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και διαφοροποίησης. Ίσως το πιο 

δηµοφιλές εργαλείο για την επιλογή στρατηγικής ανάπτυξης είναι η µήτρα προϊόντος – 

αγοράς του Ansoff (Πίνακας 1) (Ansoff 1957, cited in Kotler, Bowen and Makens, 

1999).  
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Πίνακας 1: Η µήτρα προϊόντος
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Product 
Development 

(Ανάπτυξη 
Προϊόντος) 

Market 
Development 

Ανάπτυξη 
Αγοράς) 

Diversification 
(Διαφοροποίηση) 

Current Markets 

New
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1957)  

προσελκύει µεγάλο 

της διείσδυσης στην 

περισσότερων ατόµων 

εκδήλωση θα µπορούσε να 

αλλάξει στοιχεία από το 

στρατηγική της ανάπτυξης 

ικανοποίησης των πελατών 

επισκεπτών, θα χρειαστούν 

µάρκετινγκ για τις 

µπορεί να επιλέξει τη 

εκδηλώσεις. Θεωρείται 

συχνά τα τελευταία 

µπορούν να καλύψουν τα 

ολοκλήρωσης θεωρούνται 

οποία συµπληρώνει το 

Current Markets  

New Markets 
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υφιστάµενο πρόγραµµα και φέρνει νέες συνεργασίες µε ένα µεγαλύτερο φεστιβάλ, είναι 

αρκετά ελκυστικό.  

Οι στρατηγικές διαφοροποίησης µπορεί να οδηγήσουν τον marketer να προσθέσει νέες 

εκδηλώσεις ή υποστηρικτικές υπηρεσίες στο καθορισµένο πρόγραµµα ψυχαγωγίας, ή 

να συνεργαστεί µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες (Allen et al., 2008).   

 

1.8 Η επιλογή του µίγµατος µάρκετινγκ των εκδηλώσεων – τα 10 P’ s  

 

Με βάση τα 4 γνωστά “P’ s” που συνθέτουν το µίγµα µάρκετινγκ αλλά και τη 

συνεισφορά του Getz (1997) στο µίγµα µάρκετινγκ των εκδηλώσεων ακολουθεί η 

παρουσίαση δέκα στενά συνδεδεµένων µεταξύ τους στοιχείων του µάρκετινγκ των 

εκδηλώσεων. Καθώς κάθε στοιχείο έχει µεγάλη στρατηγική και προγραµµατιστική 

σηµασία, είναι σχετικά εύκολο να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

• το ‘προϊόν’ της εκδήλωσης (Product experience), που αποτελεί και τον πυρήνα 

της προσφερόµενης υπηρεσίας, ο προγραµµατισµός της (Programming), 

δηλαδή οι διαφορετικές συνθήκες της εκδήλωσης, η ποιότητά τους ή το ύφος 

τους, και η ‘συσκευασία’ (Packaging), δηλαδή ένα µίγµα περιστάσεων, στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης ή το µάρκετινγκ της εκδήλωσης, µε άλλα εξωτερικά 

αξιοθέατα που διαθέτει η πόλη που φιλοξενεί την εκδήλωση, τη διαµονή και τη 

µεταφορά στην εκδήλωση  

• η τοποθεσία (Place) όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση καθώς και η διανοµή των 

εισιτηρίων, η ‘εµφάνιση’ της εκδήλωσης (Physical setting), εννοώντας της 

διάταξη και διαρρύθµιση του χώρου σχετικά µε τις ανάγκες των επισκεπτών, και 

τις διαδικασίες (Processes) διεξαγωγής της εκδήλωσης, όπως π.χ. οι ουρές 

κ.τ.λ.  

• οι άνθρωποι (People), δηλαδή οι συντελεστές, το κοινό, οι οικοδεσπότες και οι 

επισκέπτες και οι συνεργάτες (Partnerships), δηλαδή τα ενδιαφερόµενα µέρη, 

όπως οι χορηγοί και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης  

• η τιµή (Price) του εισιτηρίου  

• η προώθηση (Promotion) ή αλλιώς η ολοκληρωµένη επικοινωνία µάρκετινγκ 

(integrated marketing communication), δηλαδή τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 

αλλά και τα µηνύµατα που θα χρειαστεί να επικοινωνηθούν ώστε να προκύψουν 

δεσµοί µεταξύ της αγοράς των εκδηλώσεων και του κοινού (Getz, 1997).  
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1.9 Η κατάρτιση του σχεδίου µάρκετινγκ  

 

Το τελικό βήµα της διαδικασίας του σχεδιασµού του µάρκετινγκ είναι η συγκέντρωση 

όλων των στοιχείων και πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση των ανωτέρω 

διαδικασιών και η ένταξή τους στο πλάνο µάρκετινγκ, το οποίο αποτελεί και τη βάση 

του προϋπολογισµού των εσόδων και δαπανών του µάρκετινγκ. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ο Πίνακας 2 που συνοψίζει τα βήµατα που αναλύθηκαν ανωτέρω για το 

σχεδιασµού του πλάνου µάρκετινγκ.  

Ερωτήµατα ∆ιαδικασίες 

Ποιος είναι ο σκοπός της εκδήλωσης;  Η αποστολή της εκδήλωσης 

Ανάλυση: πού βρισκόµαστε τώρα;  Εξωτερικό περιβάλλον εκδήλωσης 

• Μακρο:  πολιτικοί, οικονοµικοί, 

κοινωνικοπολιτιστικοί, τεχνολογικοί 

παράγοντες  

• Μικρο: ανταγωνιστές, πελάτες  

 Εσωτερικό περιβάλλον εκδήλωσης 

ικανότητες εκδήλωσης,  πόροι και στρατηγική 

ικανότητα  

Σχεδιασµός: που θέλουµε να πάµε; Αγορά στόχος, τοποθέτηση, ανταγωνιστική 

στρατηγική  

 Στόχοι µάρκετινγκ  

Εφαρµογή: πώς πάµε εκεί;  ∆ράσεις πλάνου 

• Product, People, Programming, 

Partnerships, Packaging,  

• Place, Physical setting, Processes,  

• Price,  

• Promotion (marketing 

communications)  

 Ευθύνες, χρονοδιαγράµµατα, 

προϋπολογισµοί, αποτελέσµατα 

Έλεγχος: πώς ελέγχουµε τα λάθη;  Παρακολούθηση βασικών επιδόσεων και 

βασικών αποτελεσµάτων 

 Τροποποίηση σχεδίου 

Πίνακας 2: Βήµατα σχεδιασµού marketing plan (Πηγή: Allen et al., 2008)  
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1.10 Η δοµή της ‘βιοµηχανίας’ των εκδηλώσεων  

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των εκδηλώσεων την τελευταία δεκαετία οδήγησε στη δηµιουργία 

µιας αναγνωρίσιµης βιοµηχανίας εκδηλώσεων, µε τους δικούς της επαγγελµατίες, 

προµηθευτές και τις δικές της επαγγελµατικές οργανώσεις και συνεταιρισµούς. Η 

εµφάνιση της βιοµηχανίας συνεπάγονταν και την αναγνώριση και τη βελτίωση ενός 

διακριτού πεδίου γνώσης σχετικά µε τη βέλτιστη πρακτική στον συγκεκριµένο τοµέα, 

τις εκδηλώσεις, συνοδευόµενου από την ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και 

σταδιοδροµίας. Ο σχηµατισµός και η ανάπτυξη της βιοµηχανίας συνοδεύτηκε επίσης 

από µία περίοδο ταχείας παγκοσµιοποίησης των αγορών και της επικοινωνίας, τα οποία 

επηρέασαν τη φύση αλλά και τις τάσεις στη βιοµηχανία των εκδηλώσεων. Επιπλέον, 

συνοδεύτηκε από µία εποχή αύξησης των κυβερνητικών ρυθµίσεων, η οποία οδήγησε 

σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

παρουσίαση και περιγραφή των κύριων συνιστωσών από τις οποίες πλαισιώνεται η 

βιοµηχανία των εκδηλώσεων.  

• Οι οργανισµοί των εκδηλώσεων (event organizations): οι εκδηλώσεις συχνά 

διοργανώνονται ή φιλοξενούνται από οργανισµούς εκδηλώσεων, οι οποίοι είναι 

ειδικοί φορείς για µία συγκεκριµένη εκδήλωση, ενώ άλλες εκδηλώσεις 

στήνονται υπό τη βοήθεια ειδικών οµάδων που υπάγονται σε µεγαλύτερους 

οργανισµούς. Οι συνεταιριστικές εκδηλώσεις συνήθως  οργανώνονται από τις 

εσωτερικές οµάδες των εκδηλώσεων ή από οµάδες σχεδιασµού που προέρχονται 

από τις εταιρείες που συµµετέχουν στην εκδήλωση.  

• Οι εταιρείες διοίκησης των εκδηλώσεων (event management companies): είναι 

οµάδες ή µεµονωµένα άτοµα επαγγελµατιών που οργανώνουν εκδηλώσεις υπό 

τη µορφή σύµβασης για λογαριασµό των πελατών τους. Οι εξειδικευµένες 

εταιρίες συχνά οργανώνουν σειρά εκδηλώσεων µε σκοπό την ανάπτυξη 

µακροχρόνιων σχέσεων µε τους πελάτες και τους προµηθευτές τους.  

• Οι προµηθευτές (event industry suppliers): η ανάπτυξη µιας µεγάλης και 

σύνθετης βιοµηχανίας οδήγησε στη δηµιουργία ενός µεγάλου εύρους ειδικών 

προµηθευτών στον τοµέα αυτό. Οι προµηθευτές αυτοί µπορεί να αφορούν είτε 

την άµεση λειτουργία και οργάνωση της εκδήλωσης, όπως το στήσιµο της 

σκηνής, τα συστήµατα ήχου, φωτισµού, οπτικοακουστικού υλικού, η υποδοχή 

και η εστίαση, είτε να αφορούν συναφείς λειτουργίες, όπως η µετακίνηση, οι 

τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, οι νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες. Το δίκτυο 

των προµηθευτών αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της βιοµηχανίας αυτής, 
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ενώ η αυξηµένη εξειδίκευση και τεχνογνωσία που προσφέρουν συνεισφέρει 

στην παραγωγή επαγγελµατικών και υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων.  

• Η τοποθεσία (venues): η διαχείριση της τοποθεσία διεξαγωγής της εκδήλωσης 

αποτελεί µέρος της διοίκηση της εκδήλωσης, είτε ως στοιχείο του µάρκετινγκ 

της τοποθεσίας είτε ως µέρος της εξυπηρέτησης των πελατών της εκδήλωσης. 

Πολλές τοποθεσίες, όπως ιστορικά σπίτια, γκαλερί, µουσεία, θέατρα, 

πανεπιστήµια και βιβλιοθήκες, δηµιουργούν πρόσθετα έσοδα µέσω της 

εκµίσθωσης των εγκαταστάσεων. Οι χώροι που χρησιµοποιούνται συνήθως από 

τη διοίκηση είναι ξενοδοχεία, θέρετρα, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, 

αθλητικά κέντρα, αθλητικά στάδια, κέντρα τεχνών και θεάµατος, τοποθεσίες 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, θεµατικά πάρκα εµπορικά κέντρα και αγορές.  

• Οι σύνδεσµοι του κλάδου εκδηλώσεων (industry associations): η δηµιουργία 

αυτής της βιοµηχανίας οδήγησε στο σχηµατισµό διάφορων επαγγελµατικών 

συνδέσµων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δικτύωσης, επικοινωνίας και 

σύνδεσης των εταιρειών εκδηλώσεων µε τη βιοµηχανία αυτή, εκπαίδευση και 

επικύρωση προγραµµάτων, κώδικες δεοντολογίας και υπεράσπιση των 

συµφερόντων των µελών. Λόγω της ποικιλίας και της διαφορετικότητας των 

εκδηλώσεων, έχουν δηµιουργηθεί αρκετοί σύνδεσµοι ώστε να παρέχουν 

εξειδικευµένες υπηρεσίες για την κάθε ανάγκη που προκύπτει µέσα σε αυτόν 

τον κλάδο. Μερικοί είναι διεθνείς σύνδεσµοι που συνδέονται στενά µε µια 

χώρα, άλλοι αφορούν και δραστηριοποιούνται στο εύρος µια γεωγραφικής 

περιοχής – πόλης (π.χ. The International Festivals and Events Association, 

IFEA, και The International Special Events Society, ISES).  

• Οι εξωτερικές ρυθµιστικές αρχές: οι σύγχρονες εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα σε 

ένα ιδιαίτερα ελεγχόµενο και σύνθετο περιβάλλον. Μία σειρά από 

κυβερνητικούς και θεσµικούς φορείς είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της 

διεξαγωγής και της ασφαλούς οργάνωσης της εκδήλωσης, οι οποίοι είναι στενά 

συνδεδεµένοι µε την βιοµηχανία των εκδηλώσεων. Για παράδειγµα, πολλά 

τοπικά συµβούλια απαιτούν την εγκατάσταση αναπτυγµένων εφαρµογών για 

την διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων. Οι εφαρµογές αυτές µπορεί να 

αφορούν κανονισµούς που διέπουν την ανέγερση προσωρινών εγκαταστάσεων, 

σχέδια διαχείρισης της κυκλοφορίας, τον περιορισµό της ηχορρύπανσης κ.ά.. 

Επίσης, τα συµβούλια επιβλέπουν την εφαρµογή των νόµων του κράτους που 

διέπουν την παρασκευή και πώληση τροφίµων, καθώς και τους εσωτερικούς 

κανονισµούς που αφορούν το κλείσιµο των δρόµων, τη διαχείριση των 
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απορριµµάτων και την αποµάκρυνσή τους. Επιπροσθέτως, οι οργανωτές των 

εκδηλώσεων έχουν νοµική ευθύνη να παρέχουν έναν ασφαλή χώρο εργασίας 

και να υπακούουν στους νόµους που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους, τις 

συµβάσεις, τους φόρους κ.λπ.. Ένας επαγγελµατίας διοργανωτής εκδήλωσης θα 

πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε τους κανονισµούς που διέπουν την εκδήλωση 

και να διατηρεί επαφές µε τις δηµόσιες αρχές που παρουσιάζουν έννοµη σχέση 

µε τον κλάδο των εκδηλώσεων (Allen et al., 2008).  

  

ΚEΦΑΛΑΙΟ 2: Ο τουρισµός των εκδηλώσεων (event tourism)  

 

2.1 Έννοιες  

 

Είναι αξιοσηµείωτη η εµφάνιση των όρων «events tourism» και «event tourism». Ο 

Getz (1989) ξεκίνησε τη συζήτηση σχετικά µε το σχεδιασµό του «events tourism» το 

1989, όπου επισηµαίνει ότι οι ειδικές εκδηλώσεις (special events) εδραιώνονται ως 

αναπόσπαστο και σηµαντικό µέρος της τουριστικής ανάπτυξης και των στρατηγικών 

µάρκετινγκ, κι ότι ο όρος events tourism χρησιµοποιείται για να περιγράψει αυτή τη 

διαδικασία. Το 2008 ορίζει τις παραµέτρους του «event tourism» στην αναθεωρηµένη 

έκδοση του άρθρου του, περικλείοντας στον όρο event tourism όλες τις 

προγραµµατισµένες εκδηλώσεις σε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανάπτυξη 

και το µάρκετινγκ. Ο Stokes (2005) επισηµαίνει πως η µελέτη αφορά κυρίως το 

στρατηγικό µάνατζµεντ και ότι το event tourism κατά κύριο λόγο καθοδηγείται 

περισσότερο από την συνολική οικονοµική ανάπτυξη η οποία θα επέλθει σε έναν 

προορισµό παρά από την αµιγώς τουριστική ανάπτυξη. Αν συµπεριλάβουµε 

εννοιολογικά τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις (events), το «event tourism» αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο µεταξύ των µελετών του τουρισµού και των εκδηλώσεων (events). Πιο 

συγκεκριµένα, η σύνδεση αυτή των εννοιών αποτελεί το σύνολο των αλληλοσυνδέσεων 

που στηρίζουν «το µάρκετινγκ των εκδηλώσεων για τους τουρίστες, καθώς και την 

ανάπτυξη και το µάρκετινγκ των εκδηλώσεων µε σκοπό την ανάπτυξη του τουρισµού και 

της οικονοµίας» (Getz, 2008: 406).  

Στο παρελθόν, η βιβλιογραφία σχετικά µε τον τουρισµό και τις εκδηλώσεις έχει 

«κατηγορηθεί» για έλλειψη εξελιγµένης θεωρίας και εξεζητηµένων και πολλαπλών 

µεθόδων έρευνας (Formica, 1998). Βέβαια, η βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από µία 
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ποικιλία µεµονωµένων προσεγγίσεων και προτεραιοτήτων. Ωστόσο, ο Getz (2008) 

επισηµαίνει ότι αυτό συµβαίνει πάντα όταν προκύπτουν νέα πεδία έρευνας. Η Quinn 

(2009) υποστηρίζει ότι η οικονοµική και διοικητική επιστήµη έχουν την τάση να 

αποµονώνουν τη µελέτη των εκδηλώσεων και των φεστιβάλ από ευρύτερους 

παράγοντες, και µελετούνται µόνο οι µονόπλευρες επιπτώσεις στους τοµείς της 

οικονοµίας και της διοίκησης. Μάλιστα, θεωρεί ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήµες µελετούν κυρίως τις ευρύτερες έννοιες και διαδικασίες του τουρισµού και 

των εκδηλώσεων και όχι ιδιαίτερα τις απτές διαστάσεις όπως ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση και η µέτρηση των αποτελεσµάτων που θα επιφέρουν. Η Quinn (2009) 

προσθέτει ότι οι έρευνες που εστιάζουν στο κοινωνικό – πολιτισµικό πλαίσιο του 

τουρισµού θέτουν τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις ως κοινωνικά φαινόµενα, τα οποία 

συνδέονται µε την ταυτότητα της τοποθεσίας στην οποία λαµβάνουν χώρα και 

σχετίζονται µε την εξέλιξη των πολιτιστικών πρακτικών και παραδόσεων. Ο Getz 

(2008) υπογραµµίζει καθαρά ότι οι εκδηλώσεις έχουν αρκετούς υποστηρικτές και 

παίζουν πολύ σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο. Η εκτίµηση και η µελέτη από 

κοινού του τουρισµού µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και οι πρακτικές 

σύµπραξης αυτών των δύο γενούν µια εύλογη ερευνητική προσπάθεια για διάφορους 

λόγους. Ένας ουσιαστικός λόγος είναι η αποτελεσµατική προώθηση του event tourism 

ως µία βιώσιµη µορφή ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, ο Waitt (2003) αναφέρει ότι ο 

σχεδιασµός/διοίκηση ενός πλάνου προσκείµενου στην ποιότητα ζωής και την 

αποκόµιση ωφελειών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον βιώσιµο τουρισµό σε 

συνεργασία πάντα µε τους διοργανωτές – οικοδεσπότες οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να 

ενισχύσουν την εµπειρία των τουριστών και να συµβάλλουν στην ελκυστικότητα του 

προορισµού.  

 

2.2 Ιστορική ανασκόπηση  

 

Ο Janiskee εξηγεί ότι τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις µπορούν να θεωρηθούν ως 

«επίσηµες περίοδοι ή προγράµµατα ευχάριστων δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας, ή 

εκδηλώσεων που έχουν εορταστικό χαρακτήρα και γιορτάζουν δηµοσίως µία 

συγκεκριµένη ιδέα (concept), περιστατικό ή γεγονός» (1980: 97). Σύµφωνα µε τον 

Turner (1982: 11) οι άνθρωποι κάθε πολιτισµού βιώνουν την ανάγκη να αφιερώσουν 

πολύτιµο χρόνο και χώρο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η ανάγκη αυτή 

χρονολογείται εδώ και αιώνες. Συνήθως οργανώνονταν µε βάση τους ρυθµούς της 



17 

 

αγροτικής κοινωνίας (Rolfe, 1992). Οι δηµόσιες εκδηλώσεις και οι αστικές 

τελετουργίες είχαν σηµαντική παρουσία στα χρόνια της Αναγέννησης (Muir, 1997), 

ενώ οι αυτοκρατορικές και διεθνείς εκθέσεις  έγιναν σιγά – σιγά µέρος της ζωής των 

Ευρωπαίων από τα µέσα του 19ου αιώνα και µετά. Οι ερευνητές τονίζουν συνεχώς ότι 

σχετικά µε τις πρόσφατες περιόδους τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις «εµπεριέχουν την 

ταυτότητα ενός κράτους – έθνους, του τόπου καθώς και της προσωπικής και ετερογενούς 

ταυτότητας ενός λαού» (Matheson, 2005: 224).  

Η ιστορική έρευνα εξηγεί ότι τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις κατέχουν µακροχρόνια 

ιστορία ενεργώντας ως τουριστικά αξιοθέατα και επηρεάζοντας τον αναπροσδιορισµό 

ενός µέρους ως τουριστικό προορισµό. Οι Gold and Gold (2005: 268) περιγράφουν πώς 

η αναγνώριση του Greenwich, το 1884, ως σηµείο έναρξης των ζωνών ώρας της γης 

ενέπνευσε τη διοργάνωση φεστιβάλ επί ένα χρόνο µε σκοπό την ενίσχυση του διεθνούς 

τουρισµού στην πόλη.  

Έτσι, τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις έχουν µια µακρά ιστορία, ενσωµατώνοντας και 

µεταφέροντας στις νέες γενιές τις παραδόσεις του παρελθόντος. Μάλιστα, µετά από µία 

πτώση στα µέσα του 20ου αιώνα, άνθησαν και πάλι στη σύγχρονη κοινωνία (Boissevain, 

1992). Η πρόσφατη εξάπλωσή τους σηµειώνεται από πολλούς ερευνητές (π.χ. Rolfe 

1992, Prentice and Andersen 2003) και είναι στενά συνδεδεµένη πλέον µε την 

τουριστική συνεισφορά τους. Ένα σύνολο παραγόντων από την πλευρά της ζήτησης 

συνέβαλαν στην εξάπλωση αυτή, όπως ανάγκες κοινωνικοποίησης, ανάγκες 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου (Prentice and Andersen 2003) και ανάγκες 

βιώµατος καινούριων, διαφορετικών και ενίοτε διασκεδαστικών και ψυχαγωγικών 

εµπειριών (Getz, 2008). Από την πλευρά της προσφοράς, η σύγχρονη έκρηξη των 

φεστιβάλ και εκδηλώσεων θα µπορούσε να εξηγηθεί από τη διαδικασία της αστικής 

αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης. Μια βασική κινητήρια δύναµη για την αύξηση και τον 

επαναπροσδιορισµό των εκδηλώσεων διεθνώς είναι η δυνατότητα τους να προσφέρουν 

µια σειρά αποτελεσµάτων ανάπτυξης σε όρους οικονοµικής αναδιάρθρωσης και 

αναβίωσης, επανατοποθέτηση της πόλης – χώρας όπου φιλοξενούνται ως τουριστικός 

προορισµός, εσωτερικές επενδύσεις και δηµιουργία τουριστικών εσόδων, στοιχεία 

σηµαντικά για την αξιολόγηση της επιτυχίας των εκδηλώσεων. Όπως και στο 

παρελθόν, τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις συνεπάγονται δηµόσια προβολή και την 

προώθηση εορταστικής ατµόσφαιρας, δηµιουργώντας έτσι το ενδιαφέρον και 

προσελκύοντας την προσοχή των τουριστών µε άµεσο αποτέλεσµα την ενδυνάµωση και 

αναζωογόνηση της διοργανώτριας πόλης (Quinn 2006).  
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2.3 Τύποι εκδηλώσεων – Ορισµοί  

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 εµφανίζεται στο ακαδηµαϊκό προσκήνιο η οργάνωση 

εκδηλώσεων (events) ως πεδίο του τουριστικού µάνατζµεντ ενώ κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 αυξάνεται εντατικά η ακαδηµαϊκή µελέτη των εκδηλώσεων. Η 

µεγάλη αύξηση του ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος για τις εκδηλώσεις σ’ αυτή τη 

δεκαετία συνδέεται στενά µε το ρόλο που διαδραµατίζουν αυτές στην προβολή της 

τοποθεσίας στην οποία λαµβάνουν χώρα, ένα είδος ενεργού προβολής της πόλης - 

περιοχής (civic boosterism) µέσω του πολιτισµού (Loftman και Nevil 1996). 

Αναµφίβολα, αυτό ήταν ένα σηµαντικό πλαίσιο διαµόρφωσης ερευνητικών 

ερωτηµάτων για τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις από τότε και έπειτα.  

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των εκδηλώσεων, όπως µε βάση το 

µέγεθος, τη µορφή και το περιεχόµενό τους. Με βάση το µέγεθος διακρίνουµε τα Mega 

– events (Μεγάλες και Σηµαντικές Εκδηλώσεις), τα Hallmark Events (Εκδηλώσεις 

Σήµα Κατατεθέν), τα Major Events (Μεγάλες Εκδηλώσεις) και τα Local or Community 

Events (Τοπικές ή Κοινοτικές Εκδηλώσεις), ενώ µε βάση τη µορφή ή το περιεχόµενό 

τους διακρίνουµε τις εκδηλώσεις σε Festivals (Φεστιβάλ), Sports Events (Αθλητικές 

Εκδηλώσεις) και Business Events (Επαγγελµατικές Εκδηλώσεις) ή αλλιώς MICE 

Events (Meetings – Incentives – Conventions – Exhibitions).  

 

2.3.1 Mega – events  

 

Τα Mega events, ορίζονται από τον Ritchie (1984: 2) ως «εφάπαξ ή επαναλαµβανόµενες 

σηµαντικές εκδηλώσεις περιορισµένης διάρκειας, που συµβαίνουν κυρίως για να 

εµπλουτιστεί και να αυξηθεί η αναγνώριση, η ελκυστικότητα, και η κερδοφορία του 

τουριστικού προορισµού, βραχυπρόθεσµα ή/ και µακροπρόθεσµα». Τα Mega – events 

είναι τόσο µεγάλες εκδηλώσεις που επηρεάζουν ολόκληρες οικονοµίες και αντηχούν 

στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Περιλαµβάνουν τους Ολυµπιακούς Αγώνες, το 

Παγκόσµιο Κύπελλο FIFA και τις ∆ιεθνείς Εκθέσεις και είναι δύσκολο για πολλές 

άλλες κατηγορίες εκδηλώσεων να διεκδικήσουν αυτή την κατηγορία. Ο Marris στο 

βιβλίο του Getz (2005, p. 18) ορίζει τα mega – events µε τον ακόλουθο τρόπο: «Το 

πλήθος επισκέψεών τους θα πρέπει να ξεπερνάει το 1 εκατοµµύριο κόσµου, το κόστος 

κεφαλαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον $500 εκατοµµύρια ενώ το γεγονός θα πρέπει 



19 

 

να θεωρείται “must see” (πρέπει να δείτε)». Ο Getz (2005, p. 6) συνεχίζει λέγοντας: 

«Mega – events από πλευράς µεγέθους ή σηµασίας, θεωρούνται αυτά τα οποία 

αποφέρουν υψηλά επίπεδα τουρισµού, κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

προσδίδουν κύρος (prestige), ή οικονοµικό αντίκτυπο για την κοινότητα υποδοχής, το 

χώρο ή την οργάνωση». Ακόµη ένας ερευνητής στο πεδίο των εκδηλώσεων και του 

τουρισµού δίνει τον ακόλουθο ορισµό: «Τα Mega – events, όπως οι ∆ιεθνείς Εκθέσεις 

και Εκδηλώσεις, το Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ή οι Ολυµπιακοί Αγώνες, είναι 

γεγονότα τα οποία απευθύνονται ρητά στη διεθνή τουριστική αγορά και µπορούν 

κατάλληλα να ονοµαστούν ‘µέγα’ λόγω του µεγέθους τους από την άποψη της 

συµµετοχής, της αγοράς – στόχου, το επίπεδο της δηµόσιας οικονοµικής συµµετοχής, τις 

πολιτικές επιπτώσεις, την έκταση της τηλεοπτικής κάλυψης, την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων, και των επιπτώσεων στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της κοινότητας 

υποδοχής» (Hall 1992, p. 5).  

 

2.3.2 Ηallmark Events  

 

Ο Ritchie (1984, p. 2) ορίζει τα hallmark events ως «σηµαντικές εκδηλώσεις, 

περιορισµένης διάρκειας, που πραγµατοποιούνται είτε µία φορά είτε περισσότερες, και 

λαµβάνουν χώρα κυρίως για να διαφηµίσουν την τοποθεσία, να εµπλουτίσουν την 

ελκυστικότητα προς τον προορισµό και να αυξήσουν την κερδοφορία του βραχυχρόνια ή 

µακροχρόνια. Αυτές οι εκδηλώσεις στηρίζουν την επιτυχία τους στη µοναδικότητα, το 

κύρος, ή τη σηµασία της χρονικής στιγµής που πραγµατοποιούνται µε σκοπό τη 

δηµιουργία ενδιαφέροντος και προσοχής». Σαν παραδείγµατα των hallmark events 

µπορούµε να αναφέρουµε το Καρναβάλι στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το 

Octoberfest στο Μόναχο της Γερµανίας, ενώ κάποιες εκδηλώσεις είναι δυνατόν να 

αφορούν ολόκληρη την χώρα, όπως το Tour de France (ο Γύρος της Γαλλίας µε 

ποδήλατο). Μάλιστα, σήµερα πολλές πόλεις έχουν διαµορφώσει προσεκτικά την εικόνα 

τους ως προορισµοί εκδηλώσεων, όπως το Εδιµβούργο της Σκωτίας (Prentice και 

Anderson, 2003) και το Tamworth στην Αυστραλία (Gibson και Davidson, 2004). Ο 

Getz (2005, pp 16-17) περιγράφει τα hallmark events ως προς την ικανότητα τους να 

προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις κοινότητες που τα φιλοξενούν: «Με άλλα 

λόγια, το “hallmark” αφορά µία εκδήλωση η οποία κατέχει τέτοια σηµασία, σε όρους 

παράδοσης, ελκυστικότητας, ποιότητας, ή προβολής, ώστε η εκδήλωση να προσφέρει στον 

τόπο όπου φιλοξενείται, στην κοινότητα, ή στον προορισµό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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Με τον καιρό, η εκδήλωση και ο προορισµός µπορούν να θεωρούνται άρρηκτα 

συνδεδεµένα». 

Ενώ η χρήση των εκδηλώσεων - σήµα κατατεθέν (hallmark events) ως µέσου προβολής 

της πόλης - περιοχής έχει δεχθεί κριτική (Boyle 1997), ευρέως θεωρείται ως θετική 

εξέλιξη για τους ερευνητές του τουρισµού. Οι εκδηλώσεις αυτές θεωρούνται ως ένα 

σηµαντικό κίνητρο στον τοµέα του τουρισµού (Getz 2008), και ως µία αποτελεσµατική 

ενίσχυση της εικόνας του προορισµού (Hall 1992, Ritchie 1984). Τα hallmark events, 

τα οποία συνήθως διεξάγονται σε σηµεία µέσα στην πόλη, χαρακτηρίζονται ως 

«οικοδόµοι της εικόνας» της πόλης (Burns et al. 1986) και µια ολόκληρη νέα συζήτηση, 

περιλαµβανοµένης µιας νέας σειράς ορισµών και ορολογιών, έχει αναπτυχθεί για να 

εξετάσει το φαινόµενο.  

 

2.3.3 Major Events  

 

Οι Allen et al. (2008) θεωρούν τα Major events ως εκδηλώσεις οι οποίες είναι ικανές, 

ανάλογα µε την κλίµακα και το ενδιαφέρον των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να 

συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό επισκεπτών, δηµοσιογραφική κάλυψη και 

οικονοµικά οφέλη. Στη Μελβούρνη, για παράδειγµα, διοργανώνεται το Australian Open 

tennis tournament και το Australian Formula One Grand Prix, τα οποία θεωρούνται 

σηµαντικά ετήσια Major events.  

 

2.3.4 Local or Community Events  

 

Πολλές κοινότητες φιλοξενούν φεστιβάλ και εκδηλώσεις στοχεύοντας κυρίως σε 

τοπικούς επισκέπτες και διοργανώνονται κυρίως για λόγους κοινωνικούς και 

ψυχαγωγικούς. Οι Τοπικές ή Κοινοτικές Εκδηλώσεις συναντώνται σχεδόν σε κάθε 

πόλη προσφέροντας ένα µεγάλο εύρος ωφελειών, δηµιουργώντας το αίσθηµα της 

εξέχουσας θέσης για την κοινότητα και ενισχύοντας το αίσθηµα ότι ανήκουν σε αυτή. 

Συµβάλλουν, επίσης, στην έκθεση των ατόµων σε καινούριες ιδέες και εµπειρίες, 

ενθαρρύνουν τη συµµετοχή τους σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ενώ 

ενισχύουν την ανοχή και την ποικιλοµορφία. Για αυτούς τους λόγους, οι τοπικές 

αυτοδιοικήσεις στηρίζουν αυτές τις εκδηλώσεις ως µέσο στρατηγικής ανάπτυξης της 
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κοινότητας και της κουλτούρας τους (Allen et al 2008). Ο Janiskee (1996, p. 404) ορίζει 

αυτές τις εκδηλώσεις ως: «…εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία της οικογένειας οι οποίες 

θεωρούνται ‘ιδιοκτησία’ από την κοινότητα λόγω της χρήσης εθελοντικών υπηρεσιών 

από την κοινότητα, τη χρήση δηµόσιων χώρων όπως δρόµους, πάρκα και σχολεία και 

λειτουργούν υπό τη διεύθυνση των οργανισµών τοπικών αυτοδιοικήσεων ή µη 

κυβερνητικών οργανώσεων, όπως λέσχες, επιχειρηµατικοί σύνδεσµοι ή δηµόσιοι 

οργανισµοί ασφάλειας». Ο Janiskee σχολιάζει, επίσης, ότι τα τοπικά φεστιβάλ µπορούν 

να θεωρηθούν ενίοτε και hallmark εκδηλώσεις προσελκύοντας έτσι ένα µεγάλο αριθµό 

επισκεπτών. Άλλη µία αναπτυσσόµενη υποκατηγορία των τοπικών εκδηλώσεων είναι 

οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρηµάτων. Αν και αυτές οι εκδηλώσεις 

αποσκοπούν σε οικονοµικούς στόχους, γενικά θεωρείται ότι ανήκουν στο µη 

κερδοσκοπικό τοµέα της κοινότητας.  

Άλλος ένας κοινός τρόπος διάκρισης των εκδηλώσεων είναι µε βάση τη µορφή ή το 

περιεχόµενό τους. Τα φεστιβάλ αποτελούν παγκόσµια µορφή εκδηλώσεων και 

προϋπάρχουν πολύ πριν τη σύγχρονη ‘βιοµηχανία’ εκδηλώσεων στις περισσότερες 

κοινωνίες. Οι αθλητικές εκδηλώσεις έχουν πληθύνει και έχουν παγιωθεί ως δρώµενα 

ώστε να αποτελούν σήµερα έναν αρκετά µεγάλο και αναπτυσσόµενο τοµέα στη 

βιοµηχανία των εκδηλώσεων. Οι επιχειρηµατικές εκδηλώσεις (MICE) αποτελούν ένα 

παγιωµένος σκέλος της βιοµηχανίας των εκδηλώσεων, αποφέροντας σηµαντικά έσοδα 

στις διοργανώτριες πόλεις, και όλο και περισσότερο στα περιφερειακά κέντρα.  

 

2.3.5 Festivals  

 

Από τη σκοπιά του µάρκετινγκ προορισµού αλλά και από  την πλευρά της προσφοράς, 

τα φεστιβάλ θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ακόµα ένα είδος εκδήλωσης. Ο 

εορταστικός και επετειακός χαρακτήρας των φεστιβάλ έχει αναγνωριστεί σηµαντικά 

και έχει βραβευτεί καθώς προσφέρουν στους τουρίστες µικρές και σύντοµες εµπειρίες 

από την τοπική ιδιαιτερότητα (Litvin and Fetter 2006), διαφορετικές πολιτιστικές 

εµπειρίες (Hall 1992) και ευκαιρίες συµµετοχής σε διακριτικές, συλλογικές εµπειρίες 

(Getz 1989). Ωστόσο, υπήρξε µικρή προσπάθεια σχετικά µε την χρήση εδραιωµένων 

αντιλήψεων για τα φεστιβάλ ως σηµαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόµενο το 

οποίο συµµετέχει στο χτίσιµο της ταυτότητας ενός προορισµού.  
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Τα φεστιβάλ συγκεντρώνουν µια σειρά δραστηριοτήτων γύρω από ένα συγκεκριµένο 

θέµα µέσα σε ένα πεπερασµένο χρονικό διάστηµα, δηµιουργώντας έτσι µια σηµαντική 

ποσότητα από εµπειρίες και µπορούν να προσελκύσουν σηµαντικό αριθµό τουριστών 

(Saleh & Ryan, 1993). Τα φεστιβάλ είναι µία σηµαντική έκφραση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας συνεισφέροντας περισσότερο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του 

ατόµου. Συνδέονται επίσης όλο και περισσότερο µε τον τουρισµό δηµιουργώντας 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και έσοδα για τις πόλεις που τα φιλοξενούν. Τα 

φεστιβάλ εξετάζονται κυρίως από τη σκοπιά του µάρκετινγκ προορισµού, της αστικής 

ανάπτυξης, του τουρισµού και πιο πρόσφατα από την πλευρά των κοινωνικών αλλαγών 

που επιφέρουν (Picard & Robinson, 2006). Ο πιο κοινός τύπος φεστιβάλ είναι τα 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν µικτές µορφές τέχνης και 

να συµβαίνουν σε πολλαπλούς χώρους – όπως τα φεστιβάλ τέχνης της πρωτεύουσας – 

ή µεµονωµένες µορφές τέχνης (π.χ. µουσικής, λογοτεχνίας κ.λπ.). Τα πιο διαδεδοµένα 

φεστιβάλ τέχνης είναι τα µουσικά, περιλαµβάνοντας κάθε είδος µουσικής, από 

κλασσική µουσική, µέχρι τζαζ, λαϊκή, blues ή ροκ. Άλλος ένας τύπος φεστιβάλ ο 

οποίος θεωρείται ευρέως διαδεδοµένος είναι αυτός της γαστρονοµίας και του κρασιού. 

Τα φεστιβάλ αυτά εκτείνονται από µεγάλες εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα σε 

πρωτεύουσες µέχρι τοπικές εκδηλώσεις, εκθέτοντας τοπικές κουζίνες. Τα φεστιβάλ 

αποτελούν πλέον κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πολιτιστικού τοπίου της κοινωνίας, 

διαδραµατίζοντας ζωτικό ρόλο ανάπτυξης της βιοµηχανίας των εκδηλώσεων (Allen et 

al. 2008).  

 

2.3.6 Sports Events  

 

Η επίδειξη των αθλητικών δεξιοτήτων µέσω διαγωνισµού είναι µία από τις αρχαιότερες 

και διαρκέστερες ανθρώπινες δραστηριότητες, µια πλούσια παράδοση που 

χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια, από τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα κι 

έπειτα. Οι αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν ένα σηµαντικό και αναπτυσσόµενο 

κοµµάτι της βιοµηχανίας των εκδηλώσεων περικλείοντας όλο το φάσµα, από ατοµικά 

σπορ µέχρι οµαδικά. Η ικανότητα τους να προσελκύουν τουρίστες, τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και να επιφέρουν οικονοµικές ωφέλειες, συνετέλεσε στο γεγονός να 

αποτελούν µία από τις κυριότερες στρατηγικές εκδηλώσεις των κυβερνήσεων και 

προγραµµάτων τουριστικού προορισµού (Allen et al. 2008). Οι Gratton και 

Kokolakakis (1997) θεωρούν ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο οι αθλητικές εκδηλώσεις 
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έγιναν η κύρια πλατφόρµα για την οικονοµική αναγέννηση σε πολλές πόλεις. Οι 

Carlsen και Taylor (2003) εξέτασαν τους τρόπους µε τους οποίους το Μάντσεστερ 

χρησιµοποίησε τους αγώνες της Κοινοπολιτείας για να βελτιώσει το προφίλ της πόλης, 

να δώσει ώθηση στην ανανέωση των αστικών κέντρων µέσω της αθλητικής και 

εµπορικής ανάπτυξης, δηµιουργώντας µια κοινωνική κληρονοµιά µέσω του 

πολιτιστικού και εκπαιδευτικού προγραµµατισµού. Οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν 

παράγουν ωφέλειες µόνο στις κυβερνήσεις και τους οργανισµούς από τους οποίους 

διοργανώνονται, αλλά ευεργετούν και τους συµµετέχοντες όπως οι παίκτες, οι 

προπονητές, οι διαιτητές, ενώ παράλληλα προσφέρουν ψυχαγωγία στο ενδιαφερόµενο 

κοινό (Allen et al. 2008).  

 

2.3.7 Business Events  

 

Άλλη µία παγιωµένη κατηγορία στη βιοµηχανίας των εκδηλώσεων είναι οι 

επιχειρηµατικές εκδηλώσεις (MICE events). Ο τοµέας αυτός χαρακτηρίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από την εστίασή του στην επιχειρηµατική και εµπορική σκοπιά, αν και 

περικλείει µία ισχυρή πτυχή τουρισµού. Οι εκδηλώσεις αυτού του τύπου (συναντήσεις, 

συνέδρια, εκθέσεις) διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο και στην εµπορική 

δραστηριότητα αλλά και στην προβολή και την ανάπτυξη του τουρισµού των πόλεων 

όπου φιλοξενούνται µε αποτέλεσµα οι µεγάλες πόλεις να διαθέτουν πλέον εντυπωσιακά 

συνεδριακά κέντρα και χώρους εκθέσεων αλλά και εταιρείες οι οποίες αναλαµβάνουν 

την οργάνωση και τη διάθεση των χώρων (Getz, 2008). Το πρώτο γραφείο οργάνωσης 

συνεδρίων ιδρύθηκε το 1896 στις ΗΠΑ (Spiller, 2002). Οι Weber και Ladkin (2004) 

διερεύνησαν τις τάσεις στον κλάδο των συνεδρίων συµπεριλαµβανοµένου του 

αυξηµένου ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων για τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν 

από τη λεγόµενη βιοµηχανία MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events/ 

Exhibitions). Οι Yoo & Weber, (2005) καθώς και Lee & Back, (2005) σε πρόσφατες 

έρευνές τους αναφέρονται σε διάφορες αγορές των business events, όπως οι 

συνεταιριστικές (association), εταιρικές (corporate) συναντήσεις, οι συναντήσεις 

οµάδων µε κοινά ενδιαφέροντα (affinity – group), καθώς και σε διαδικασίες και 

κριτήρια επιλογής της πόλης και του χώρου αλλά και σε οικονοµικές επιπτώσεις. Είναι 

ιδιαίτερης σηµασίας η εξήγηση διάφορων εξωγενών κινήτρων σχετικά µε τον τουρισµό 

από τα business events, όπως αν η παρακολούθηση µιας εκδήλωσης είναι αναγκαία για 

την προώθηση µιας δουλειάς, ή τη δηµιουργία µιας δουλειάς ή γιατί επιβάλλεται από τη 
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δουλειά. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι επιχειρηµατικές εκδηλώσεις συνδυάζονται 

πολλές φορές και ως ταξίδια αναψυχής (Getz 2008).  

 

2.3.8 Επιδράσεις των εκδηλώσεων  

 

Οι εκδηλώσεις προσφέρουν ένα εύρος επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, στις πόλεις 

όπου φιλοξενούνται αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη τους (Πίνακας 3). Οι 

διοργανωτές των εκδηλώσεων, λοιπόν, θα πρέπει να προσδιορίσουν και να προβλέψουν 

τις επιδράσεις αυτές, να τις διαχειριστούν και να πετύχουν το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα για όλα τα µέρη έτσι ώστε η συνολική επίδραση της εκδήλωσης να είναι 

θετική.  

Κάθε εκδήλωση έχει άµεσες κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές στους συµµετέχοντες 

και µερικές φορές στην ευρύτερη κοινότητα υποδοχής, όπως τονίζουν ο Hall (1989) και 

ο Getz (2005). Οι επιρροές αυτές µπορεί να αφορούν απλά µία κοινή ανταλλαγή 

εµπειριών, όπως συµβαίνει στις αθλητικές και µουσικές εκδηλώσεις, µέχρι την 

πρόκληση της φαντασίας και τη ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων.  

Αν και οι µελέτες που εξετάζουν τις οικονοµικές επιπτώσεις συνεχίζουν να δηλώνουν 

ότι ο τουρισµός των φεστιβάλ µπορεί να ωφελήσει τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις 

που σχετίζονται µε τις εκδηλώσεις (Yu και Turco, 2000), παρ’ όλα αυτά η δηµιουργία 

εισοδήµατος από µόνη της δεν αρκεί. Αν όµως ο τουρισµός των φεστιβάλ συνεισφέρει 

στη βιώσιµη ανάπτυξη µιας τοποθεσίας τότε είναι λογικό να δοθεί έµφαση και να 

αναζητηθεί ένα πιο ευρύ φάσµα ωφελειών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.   
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Επιδράσεις των 

εκδηλώσεων 

Θετικές  Αρνητικές  

 • Κοινή ανταλλαγή εµπειριών  • Αλλοτρίωση της κοινότητας  
 • Αναγέννηση των παραδόσεων  • Χειραγώγηση της κοινότητας  
 • Παγίωση/ Ενδυνάµωση της 

τοπικής υπερηφάνειας  
• Αρνητική εικόνα για την 

κοινότητα  
Κοινωνικές και 

πολιτιστικές 
• Επισηµοποίηση των 

κοινοτικών οµάδων  
• Κακή συµπεριφορά  

 • Αυξηµένη συµµετοχή των 
κατοίκων και φορέων της 
κοινότητας  

• Κατάχρηση ουσιών  

 • Εισαγωγή νέων και µε 
ενδιαφέρον ιδεών  

• Κοινωνική αποδιάρθρωση  

 • Επέκταση των πολιτιστικών 
προοπτικών  

• Απώλεια άνεσης και 
αναψυχής  

 • ∆ιεθνές κύρος  • Κίνδυνος αποτυχίας της 
εκδήλωσης  

 • Βελτίωση του προφίλ της 
κοινότητας  

• Κακή κατανοµή των 
κεφαλαίων  

Πολιτικές • Προώθηση των επενδύσεων  • Έλλειψη ευθύνης  
 • Κοινωνική συνοχή  • Προπαγάνδα  
 • Ανάπτυξη των διοικητικών 

δεξιοτήτων  
• Απώλεια ελέγχου της 

κοινότητας  
  • Νοµιµοποίηση της ιδεολογίας  
 • Ανάδειξη του περιβάλλοντος  • Περιβαλλοντική φθορά  
 • Προετοιµασία υποδοµών  • Μόλυνση  
 • Αύξηση της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης  
• Καταστροφή κληρονοµιάς  

Περιβαλλοντικές • Κληρονοµιά των υποδοµών  • Ηχορύπανση  
 • Βελτίωση µεταφορών και 

συστηµάτων επικοινωνιών  
• Κυκλοφοριακή συµφόρηση  

 • Αστική µεταµόρφωση και 
ανανέωση  

 

 • Προώθηση του προορισµού και 
αυξηµένη επισκεψηµότητα 
τουριστών  

• Αντίσταση της κοινότητας 
στον τουρισµό  

 • Εκτεταµένη διάρκεια 
παραµονής  

• Απώλεια αυθεντικότητας  

Τουριστικές και 

οικονοµικές 
• Υψηλότερες αποδόσεις  • Ζηµιά της φήµης  

 • Αύξηση φορολογικών εσόδων  • Αισχροκέρδεια  
 • Επιχειρηµατικές ευκαιρίες  • Αυξηµένες τιµές  
 • Εµπορική δραστηριότητα  • Ευκαιριακά κόστη  
 • ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας  • Κακή διαχείριση των 

οικονοµικών  
  • Οικονοµικές απώλειες  

Πίνακας 3: οι επιδράσεις των εκδηλώσεων (Πηγή: Hall 1989)  
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2.4 Οικονοµικές επιπτώσεις  

 

Η µεγαλύτερη έµφαση στη βιβλιογραφία µέχρι σήµερα συγκεντρώνεται γύρω από το 

πλαίσιο των οικονοµικών επιπτώσεων. ∆εν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα φεστιβάλ και 

οι εκδηλώσεις ενσωµατώνονται όλο και περισσότερο στα αστικά και πολιτικά 

προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης. Στις αρχές, ιδιαίτερο ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον 

εστιάζονταν κυρίως στον τοµέα της διαχείρισης και των οικονοµικών, ενώ οι 

ερευνητικές προσπάθειες ήταν στενά προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 

επαγγελµατιών. Υπήρχε ένας έντονος προσανατολισµός προς την κατανόηση των 

επιπτώσεων των εκδηλώσεων, και από πολύ νωρίς, οι εκδηλώσεις ήρθαν µε 

συντριπτική πλειοψηφία να εκλαµβάνονται ως διακριτές οντότητες µε µια δυνατότητα 

να δηµιουργούν µια σειρά επιρροών, θετικών και αρνητικών, σε συναφή περιβάλλοντα. 

Η αναγνώριση του Ritchie (1984) µιας σειράς επιπτώσεων που σχετίζονται µε αυτό που 

αποκάλεσε hallmark events αποτελεί µία σηµαντική και ισχυρή δηµοσιοποίηση. Αν και 

προσδιόρισε ένα ευρύ φάσµα επιπτώσεων, οι περισσότερες µεταγενέστερες έρευνες 

επικέντρωσαν την προσοχή τους στη µέτρηση και την αξιολόγηση των οικονοµικών 

επιπτώσεων των εκδηλώσεων, µια εξέλιξη, τουλάχιστον εν µέρει, εµπνευσµένη από την 

πραγµατικότητα της πόλης και τις περιφερειακές ανάγκες της κυβέρνησης για να 

δικαιολογήσει τις επενδύσεις αναπτυξιακών στρατηγικών σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις 

(π.χ. Crompton και McKay 1994, Burgan και Mules 2001, Burns et al. 1986, Dwyer et 

al. 2000, Getz 2000, Mules και McDonald 1994). Ήδη από το 1989, προµηνύεται η 

ανάγκη για ευρύτερη έρευνα, συµπεριλαµβανοµένης «της πρόβλεψης και της ρύθµισης 

των επιπτώσεων των εκδηλώσεων στην κοινότητα υποδοχής, καθώς και την προώθηση 

της ανάπτυξης που συνδέεται µε τις εκδηλώσεις µε τρόπο που να µεγιστοποιεί 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τα οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

οφέλη» (Hall 1989: 21).  

Άλλες συζητήσεις αφορούν τις οικονοµικές επιπτώσεις των εκδηλώσεων και αν παίζει 

ρόλο το κοινό, τι συµβαίνει, δηλαδή, σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις συγκεντρώνουν 

τουρίστες από άλλες γεωγραφικές περιοχές ή προσελκύουν µόνο τοπικούς θεατές. Οι 

Tyrrell και Johnston (2001) θεωρούν ότι µία εκδήλωση µπορεί να έχει θετικό 

οικονοµικό αντίκτυπο στον τουρισµό της διοργανώτριας πόλης ακόµα και αν δεν 

προσελκύσουν θεατές από άλλες περιοχές, κι αυτό γιατί αν η εκδήλωση δεν συνέβαινε 

στην πόλη τους, τότε οι κάτοικοί της θα ταξίδευαν σε άλλη περιοχή για να 
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παρακολουθήσουν µία παρόµοια εκδήλωση, εποµένως έτσι εµποδίζεται η απώλεια 

χρηµάτων, µιας και η χρηµατική ροή ξεκινά και καταλήγει σε τοπικό επίπεδο.   

Μεγάλη συζήτηση υπήρξε σε θέµατα που αφορούν τόσο την ευρωστία των 

µεθοδολογιών και προσεγγίσεων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων όσο και την ακρίβεια των κερδών που προέρχονται από 

τις εκδηλώσεις. Η µέτρηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων είναι ένα θέµα το οποίο  

έχει απασχολήσει αρκετά. Οι Lee και Taylor (2005) επανεξετάζουν κριτικά τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µελέτες των οικονοµικών επιπτώσεων, 

αναφέροντας κριτικές παρατηρήσεις, µεταξύ άλλων, και οι Tyrrell και Johnston (2001). 

Όλοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µε βάση τις προγενέστερες έρευνες µόνο οι 

άµεσες δαπάνες που αναλογούν σε µία εκδήλωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για 

την εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων της εκδήλωσης. Ωστόσο, οι Wood et al. 

(2006) υποστήριξαν ότι η εστίαση στα άµεσα οφέλη και τις δαπάνες θα παράγει µια 

ελλιπή εικόνα.  

Παλαιότερες προσπάθειες για τη µέτρηση της ανάπτυξης επικεντρώθηκαν στην 

οικονοµική ανάπτυξη που αποδεικνύεται µέσω του ρυθµού µεταβολής του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, τα τελευταία χρόνια όµως έχει δηµιουργηθεί µία τάση προς µία 

µεγαλύτερη εξέταση  των κοινωνικο – οικονοµικών και περιβαλλοντικών µεταβλητών 

(O'Sullivan and Jackson, 2002). Αυτό συχνά ενσωµατώνεται στον αόριστο όρο της 

‘ποιότητας ζωής’. Ενώ οι σύγχρονες αντιλήψεις για την ανάπτυξη ενσωµατώνουν 

συνήθως την οικονοµική ανάπτυξη, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη το ίδιο πράγµα. Αυτό 

εξηγείται καθώς η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε τη 

αύξηση της φτώχειας, την ύπαρξη ανεργίας και ανισότητας (Warburton, 1998). 

Εποµένως, υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη αφορά την ανθρώπινη πρόοδο η οποία µπορεί 

να επιτευχθεί µέσα από τη βελτίωση του τρόπου ζωής και των ευκαιριών.  

Έρευνες δείχνουν ότι οι τοπικές αρχές πολλών αγροτικών περιοχών προωθούν τον 

τουρισµό ως συµπληρωµατικό εισόδηµα στην παραδοσιακή τους οικονοµική βάση 

(Kottke 1988; Taylor et al. 1993). Όλο και περισσότερο, αναγνωρίζεται ότι οι 

βραχυπρόθεσµες εκδηλώσεις, όπως τα φεστιβάλ πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποτελούν 

σηµαντικά τουριστικά προϊόντα του ‘χαρτοφυλακίου’ ενός προορισµού (Ryan, 1998). 

«Τέτοιες εκδηλώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν ευκαιρίες στην κοινοτική δράση, να 

συµβάλλουν στη δηµιουργία θετικής εικόνας για τον προορισµό, και να τονώσουν την 
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τουριστική ζήτηση ακόµα και σε περιόδους χαµηλής τουριστικής δραστηριότητας» (Ryan, 

1998: 340).  

 

2.5 Άλλες επιπτώσεις  

 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ανάδειξης των οικονοµικών επιπτώσεων οδήγησε 

αυτόµατα σε µια έντονη συζήτηση και προσανατολισµό προς τις εκδηλώσεις µεγάλης 

κλίµακας (Gibson et al. 2003), µε ιδιαίτερη έµφαση στις αθλητικές εκδηλώσεις. Όπως ο 

Getz (2008: 411) αναφέρει: «οι αθλητικές εκδηλώσεις ως ‘µεγάλες επιχειρήσεις’ 

αποτελούν ένα διαχρονικό θέµα στη βιβλιογραφία» καθώς και τα Mega events, 

συµπεριλαµβανοµένων των Ολυµπιακών Αγώνων, του Παγκόσµιου Κυπέλλου της 

FIFA, Κοινοπολιτειακών Αγώνων καθώς και αγώνες αγωνιστικών αυτοκινήτων, έχουν 

λάβει ιδιαίτερης προσοχής. Αν και υπάρχει πολύ µεγάλη βιβλιογραφία σχετικά µε τον 

οικονοµικό αντίκτυπο των Μεγάλων Εκδηλώσεων, προκύπτουν από την έρευνα 

ερωτήµατα όπως η αξιοποίηση της εικόνας του προορισµού, θέµατα σχετικά µε την 

εθνική ταυτότητα και την ενίσχυση της  υπερηφάνειας. Από την έρευνα προκύπτει ότι 

οι µεγάλης κλίµακας εκδηλώσεις, δηµιουργούν τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

επιπτώσεις, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα (Quinn 2006).  

Πολλές µελέτες έχουν καταγράψει θετικά αποτελέσµατα. Ένα σηµαντικό θέµα είναι η 

ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της κοινότητας υποδοχής, και η παραγωγή 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων ροών επισκεπτών. Σχετικά µε την εικόνα της 

πόλης έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στο πώς οι εκδηλώσεις µπορούν να 

αναδιαµορφώσουν εκ νέου την εικόνα µιας πόλης (Jeong and Faulkner 1996; Lee et al. 

2005) αν και οι Boo και Busser (2006) υποστηρίζουν ότι λίγες µελέτες έχουν εξετάσει 

εµπειρικά το ρόλο των φεστιβάλ στην βελτίωση της εικόνας του προορισµού και 

δίνοντας το έναυσµα για περεταίρω έρευνα στο θέµα αυτό.  

Στο µεταξύ, οι εκδηλώσεις που προέρχονται από την ανακήρυξη µιας πόλης ως 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, European City of Culture (ECOC), 

απασχολούν ιδιαίτερα τη βιβλιογραφία σχετικά µε τα οφέλη που δηµιουργούν στον 

τουρισµό (Bailey et al. 2004; Garcia 2005). Μία από τις πιο συζητηµένες πόλεις που 

έγινε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 1991, είναι η Γλασκώβη, κι αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι µετατράπηκε η εικόνα της, από σπάνια επισκέψιµη και 
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καταθλιπτική – µεταβιοµηχανική πόλη σε µία ζωντανή, δραστήρια και ελκυστική πόλη, 

αυξάνοντας την εισροή των τουριστών µετά από εκείνη τη χρονιά δραµατικά.  

Από την περιβαλλοντική σκοπιά, η ανάπλαση των πόλεων, η δηµιουργία υποδοµών και 

η κληρονοµιά µιας ανανεωµένης πόλης αποτελεί ένα ξεχωριστό θέµα στη 

βιβλιογραφία. Οι µεγάλες εκδηλώσεις θεωρούνται καταλύτες στην αστική ανάπλαση 

(Garcia 2004), αν και έχουν αναφερθεί ανάµικτα σχόλια για τις επιπτώσεις των 

αλλαγών που προκαλούν, συµπεριλαµβανοµένων αρνητικών σχολίων, όπως η 

συσσώρευση µεγάλων χρεών για τις κοινότητες υποδοχής αλλά και η αλλαγή της 

καθηµερινότητας των κατοίκων λόγω των έργων υποδοµής που πραγµατοποιούνται και 

µπορεί να προκαλούν δυσκολίες στη µετακίνηση τους κ.α..  

 

2.6 Σχέσεις µεταξύ κατοίκων και των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders)  

Η τουριστική ανάπτυξη στις κοινότητες είναι γενικά προνόµιο των επιχειρηµατιών ή 

οµάδων ειδικών συµφερόντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιµετωπίζουν τον 

τουρισµό όπως και άλλες εµπορικές µορφές, ο αντίκτυπος του οποίου σε διάφορους 

τοµείς της κοινότητας µπορεί να είναι αρκετά διαφορετικός και ουσιαστικός. Η 

ανάπτυξή του µέσω µίας επιτυχηµένης εκδήλωσης, όπως ένα φεστιβάλ, εµπνέει τη 

δηµιουργία παρόµοιων εγχειρηµάτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια ψυχαγωγική 

εκδήλωση της κοινότητας αυξάνει άµεσα την προσέλευση τουριστών, σε σηµείο όπου 

οι ‘ξένοι’ υπερτερούν αριθµητικά των κατοίκων, αλλάζοντας σηµαντικά τη δυναµική 

της κοινότητας και της εκδήλωσης. Με αυτό τον τρόπο, µικρές πόλεις κινδυνεύουν να 

κυριαρχηθούν από τις αλλαγές που επιφέρει ο τουρισµός, και να αλλάξει εντυπωσιακά 

ο ιστορικός χαρακτήρας τους και η λειτουργία τους (Reid, Mair and George, 2004).  

Έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία έντονο ενδιαφέρον σχετικά µε την ερµηνεία των 

επιπτώσεων των εκδηλώσεων όχι µόνο στις διοργανώτριες πόλεις αλλά και στους 

κατοίκους της. Μελέτες έχουν προσπαθήσει να εκτιµήσουν την έκταση και τον τρόπο 

µε τον οποίο τα άτοµα είναι πιθανό να συµµετέχουν σε µια εκδήλωση, εάν πιστεύουν 

ότι είναι πιθανό να αποκτήσουν οφέλη χωρίς να συνεπάγεται µη αποδεκτό κόστος 

(Homans 1974 cited in Gursoy and Kendall (2006: 607). Στο επίκεντρο της έρευνας 

παραµένουν οι κάτοικοι εξετάζοντας κατά πόσο τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις 

σχετίζονται µε την ενίσχυση της ευηµερίας µιας κοινότητας, τη βελτίωση της 
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κοινωνικής συνοχής, την προαγωγή της τοπικής υπερηφάνειας, τη θεµελίωση της 

κοινοτικής συνοχής και ταυτότητας (π.χ. Derrett 2003).  

Οι Huang et al. (2010) τόνισαν τη συµµετοχή των κατοίκων στη διοργάνωση φεστιβάλ 

και έδειξαν ότι το κλίµα της συλλογικότητας (family togetherness) και της φιλικότητας 

που δηµιουργείται λόγω της συµµετοχής των κατοίκων παίζει ιδιαίτερο ρόλο, ειδικά 

στους επαναλαµβανόµενους επισκέπτες. Οι διοργανωτές, λοιπόν, των φεστιβάλ θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των κατοίκων ώστε να προβάλλεται µία εικόνα 

φιλικής κοινότητας.  

Οι κάτοικοι µιας κοινότητας µπορούν να επιτύχουν πολιτιστικά οφέλη µέσα από τον 

τουρισµό που προκύπτει από τις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ µε δύο τρόπους 

(Besculides et al. 2002). Πρώτον, µέσω του τουρισµού η διοργανώτρια πόλη εκτίθεται 

σε άλλες κουλτούρες κι αυτό µπορεί να την ωφελήσει σε θέµατα ανοχής και 

κατανόησης προς άλλες κουλτούρες. ∆εύτερον, το γεγονός της παρουσίασης και 

προβολής της κουλτούρας της σε τρίτους ενισχύει την ιδέα του τι σηµαίνει να ζεις σε 

µια κοινότητα, αυξάνοντας έτσι την ταυτότητα, την υπερηφάνεια, τη συνοχή και την 

υποστήριξη. Οι Stein και Anderson (1999) µελετώντας τα οφέλη προς τις κοινότητες 

από 2 πολιτειακά πάρκα στη Μινεσότα, κατέληξαν στην αυξηµένη υπερηφάνεια και 

την ενίσχυση της ταυτότητας των κατοίκων, τη συνοχή, την ανταλλαγή ιδεών, και την 

αυξηµένη γνώση σχετικά µε την κουλτούρα της περιοχής.  

Όσον αφορά στους ενδιαφερόµενους φορείς γενικότερα, έχει υπάρξει ένα αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την θεωρία των σχέσεων των ενδιαφεροµένων µερών στα φεστιβάλ και 

τις εκδηλώσεις από τη σκοπιά διάφορων προοπτικών της διοίκησης. Οι Larson και 

Wikström (2001) και Larson (2002), για παράδειγµα, εισήγαγαν την έννοια του political 

market square στην βιβλιογραφία των ενδιαφεροµένων µερών των εκδηλώσεων. Στο 

πλαίσιο του µάρκετινγκ σχέσεων (relationship marketing), η Larson (2002) 

χρησιµοποίησε την έννοια της political market square για την ανάλυση της δυναµικής 

ενέργειας η οποία είναι εµφανής στο έργο που προσφέρουν οι φορείς του µάρκετινγκ 

ενός φεστιβάλ. Η ανάλυσή της προσδιόρισε µια σειρά από πολιτικές διαδικασίες, 

συµπεριλαµβανοµένων προληπτικών υπηρεσιών (gatekeeping), διαπραγµατέσεων, τη 

δηµιουργία συνασπισµού, την εµπιστοσύνη και τη δηµιουργία ταυτότητας. Πιο 

πρόσφατα, οι Getz, Andersson και Larson (2007) έχουν υποστηρίξει ότι τα φεστιβάλ 

προκύπτουν όχι από αυτόνοµες οργανώσεις, αλλά από εθελοντικά δίκτυα των 

ενδιαφεροµένων, τα οποία πρέπει να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά από την 
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οργάνωση των φεστιβάλ. Αλλού, ο MacKellar (2007) χρησιµοποίησε µια µεθοδολογία 

ανάλυσης των δικτύων για τη µελέτη των σχέσεων µεταξύ των οργανώσεων για τη 

διοργάνωση µιας εκδήλωσης.  

Οι περισσότερες από τις παραπάνω αναφορές προσανατολίζονται γύρω από την ιδέα 

ότι οι εκδηλώσεις είναι πρώτα και κύρια τουριστικά αξιοθέατα. Βασική προτεραιότητα 

τους είναι να καταλάβουµε πώς η τουριστική βιοµηχανία µπορεί να παράγει 

εκδηλώσεις που προσελκύουν και ικανοποιούν τους τουρίστες, καθώς δηµιουργούν µια 

σειρά από ευεργετικά αποτελέσµατα (δαπάνες τουριστών, βελτίωση της εικόνας, που 

αφορούν τις επενδύσεις κ.λπ.). Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχει τώρα ένα αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την αποµάκρυνση από την ενασχόληση µε την εκδήλωση ως µια 

ξεχωριστή οντότητα, προς µια πολύ ευρύτερη σύλληψη των φεστιβάλ και των 

εκδηλώσεων, όπως γεγονότα ενσωµατωµένα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπως κοινωνικο-

πολιτιστικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά πλαίσια. Υπάρχει επίσης µια αυξανόµενη 

τάση που θέτει προβληµατισµούς σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ των εκδηλώσεων και 

των φεστιβάλ, και τον τουρισµό και υιοθετεί µια πιο κριτική και ενδοσκοπική 

προσέγγιση (Quinn 2006). Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές σε πρόσφατες εξελίξεις που 

προέκυψαν στη βιβλιογραφία σχετικά µε το συνεργατικό σχεδιασµό και τα κοινωνικά 

αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα, στο έργο που εξετάζει πώς οι εκδηλώσεις 

συνδέονται µε τα συναφή περιβάλλοντά τους και τις κοινότητες όπου φιλοξενούνται, 

µέσω των σχέσεων των ενδιαφερόµενων φορέων και των δικτύων των διαφόρων ειδών 

(Moscardo 2007, Larson και Wikström 2001, Getz et al. 2007). Σε αυτούς τους τοµείς 

όπου η βιβλιογραφία κάνει διάκριση µεταξύ της διοίκησης και άλλων προσεγγίσεων 

γίνεται ασαφής, ενώ η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των ερευνητών που εργάζονται σε 

διάφορους τοµείς µε αλληλένδετα προβλήµατα είναι πιο εµφανής.  

 

2.7 Σχέσεις µεταξύ αναψυχής και τουρισµού µέσω των εκδηλώσεων  

 

Ο Urry (1995), µεταξύ άλλων, επεσήµανε την από – διαφοροποίηση του τουρισµού και 

της αναψυχής (leisure) τα τελευταία χρόνια, ενώ το λάθος της θεώρησης ότι η αναψυχή 

και ο τουρισµός είναι δύο πολύ συναφή φαινόµενα έχουν πειστικά υποστηριχθεί από 

τον Crouch (2000). Ωστόσο, µέχρι σήµερα, η τάση να αντιλαµβάνονται τα φεστιβάλ και 

οι εκδηλώσεις ως τουριστικές υποθέσεις έχει κυριεύσει κάθε τάση θεώρησης και 

αντίληψης ως φαινόµενα αναψυχής. Οι ερευνητές που µελετούν τις στρατηγικές και τη 

διαχείριση των εκδηλώσεων ήταν απασχοληµένοι κυρίως µε τις µεγάλης κλίµακας 
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εκδηλώσεις, διότι καταφέρνουν να προσελκύουν περισσότερο τουρισµό. Οι µικρότερης 

κλίµακας εκδηλώσεις έχουν λιγότερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή πιστεύεται ότι 

προσελκύουν λιγότερους τουρίστες. Κατά συνέπεια, το κοινό των φεστιβάλ και των 

εκδηλώσεων έχουν την τάση να θεωρούνται από τους ερευνητές, είτε ως επισκέπτες ή 

ότι αποτελείται από τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό συνιστά περιορισµό στη 

βιβλιογραφία. Υπήρξε ιδιαίτερη αναγνώριση στο ότι η επιτυχία των εκδηλώσεων 

εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τα τοπικά ακροατήρια που συγκεντρώνουν και 

µάλιστα στη σύνδεση της τουριστικής ελκυστικότητας σε συνδυασµό µε την 

ελκυστικότητα που παρουσιάζουν στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, µόνο πρόσφατα 

υπήρξε µία κίνηση να εγκαταλειφθούν αυτοί οι διαχωρισµοί, κατά κάποιο τρόπο, και να 

εκτιµηθεί ότι η σηµαντικότητα των εκδηλώσεων έγκειται στη σηµασία που δίνουν τόσο 

τα τοπικά κοινά όσο και οι επισκέπτες στις εκδηλώσεις, και στο ενδιαφέρον που 

δείχνουν για την ψυχαγωγία τους (Quinn 2006).  

Υπάρχει επίσης µία αυξανόµενη αναγνώριση του γεγονότος ότι τα άτοµα µπορούν να 

κινούνται απρόσκοπτα µεταξύ της αναψυχής και ψυχαγωγίας σε ‘τουριστικούς 

κόσµους’. Αυτό µπορεί να φανεί ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία και αφορά µικρές 

εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Οι Shipway και Jones (2007) δείχνουν πώς οι 

επιθυµίες των ατόµων για αναψυχή και τουρισµό µπορούν να απαντηθούν σε διάφορες 

εκδηλώσεις, εξετάζοντας τη συµπεριφορά δροµέων µεγάλων αποστάσεων που 

συµµετέχουν διεθνείς εκδηλώσεις στίβου. Από µια διαφορετική σκοπιά οι Gibson et al. 

(2003) διαπίστωσαν ότι οι µαθητικές αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες συγκαταλέγονται 

εκτός ερευνητικού πεδίου για τον τουρισµό, στην πραγµατικότητα προσελκύουν ένα 

σηµαντικό αριθµό επισκεπτών που προέρχονται εκτός της τοπικής κοινωνίας. Με αυτή 

τη διαπίστωση οι ερευνητές επιθυµούν να προσδοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις 

αθλητικές εκδηλώσεις µικρής κλίµακας, θεωρώντας ότι αυτές αξίζουν µεγαλύτερης 

προσοχής από τους ερευνητές.  

Η Daniels (2007) επισηµαίνει ότι η έρευνα σχετικά µε τις µικρές και τακτικές 

εκδηλώσεις ψυχαγωγίας είναι πιο µικρή σε σχέση µε την έρευνα που έχει γίνει για τα 

Mega events. Θεωρεί µάλιστα ότι υπάρχουν οικονοµικές ωφέλειες που καθιστούν τις 

µικρής εµβέλειας εκδηλώσεις σηµαντικές ώστε να δοθεί σε αυτές περισσότερη σηµασία 

και βασίζεται στην κεντρική θεωρία της τοποθεσίας (η επιλογή της τοποθέτησης των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι µη τυχαία, και οι τοποθεσίες που επιλέγονται 

πρώτες, ουσιαστικά τα αστικά κέντρα, προσφέρουν και τη µεγαλύτερη ποικιλία σε 

προϊόντα και υπηρεσίες) ώστε να διαπιστώσει πώς η τοποθεσία επηρεάζει οικονοµικά 
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τις εκδηλώσεις. Μετατοπίζοντας, λοιπόν, το κέντρο βάρους της έρευνας σε εκδηλώσεις 

µικρότερες και µε περιοδικό χαρακτήρα που προσελκύουν τοπικούς επισκέπτες, οι 

ερευνητές του τουρισµού αρχίζουν παράλληλα να κινούνται σε έρευνες περισσότερο 

προσκείµενες στην ψυχαγωγία. Αυτός ο τρόπος σκέψης ενθαρρύνει την αποµάκρυνση 

από µια διαχωριστική γραµµή έρευνας που χωρίζει τους τουρίστες και τον τουρισµό 

από τους κατοίκους και την ψυχαγωγία σε µια πιο πολύπλοκη και ολιστική προσέγγιση 

η οποία αντιλαµβάνεται ότι τα άτοµα µπορούν να παίζουν διαφορετικούς ρόλους σε 

διαφορετικές χρονικές στιγµές (Quinn 2006).  

 

ΚΕΦΑΛAΙΟ 3: Φεστιβάλ και πολιτισµικές εκδηλώσεις  

 

3.1 Έννοιες και ορισµοί  

 
Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µια εξέλιξη από µια 

βιοµηχανική, σε µια πληροφοριακή και τέλος σε µια πολιτιστική οικονοµία (Hall 1998; 

Scott 2000) που τροφοδοτείται από τις δυνάµεις του παγκόσµιου κεφαλαίου, του διεθνή 

τουρισµού, και την αναζήτηση συγκριτικού οικονοµικού πλεονεκτήµατος.  

Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια έχουν συντελεστεί σηµαντικές αλλαγές στην 

πολιτιστική πολιτική πολλών χωρών, επηρεάζοντας έτσι την πολιτιστική οικονοµία 

τους (López-Bonilla et al., 2010). Ο πολιτιστικός τουρισµός (cultural tourism) πλέον, 

εκτός από τις υπηρεσίες κληρονοµιάς που συνδέονται µε τις επισκέψεις σε µουσεία, 

µνηµεία, ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά πάρκα, σύµφωνα µε τον 

Bonet (2003), περιλαµβάνει επίσης τη συµµετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση 

πολιτιστικής παράδοσης, όπως λαογραφικές γιορτές (folkloric celebrations) και τοπικά 

φεστιβάλ, εκδηλώσεις που προβάλουν τέχνη, χειροτεχνίες ή βιβλία και φεστιβάλ 

κινηµατογράφου, θεάτρου, χορού ή όπερας.  

Στην τρέχουσα «εποχή του µάρκετινγκ της πόλης» (από τα µέσα της δεκαετίας του 

1980 έως σήµερα) η ανησυχία µετατοπίστηκε από τους κοινωνικο-πολιτικούς 

προβληµατισµούς της δεκαετίας του 1970 προς την οικονοµική ανάπτυξη και την 

πολιτική της αστικής αναγέννησης. Η προσοχή στράφηκε στα κέντρα των πόλεων, τα 

οποία έγιναν το υπόβαθρο του σχεδίου για την ανάπτυξη ελκυστικών αστικών εικόνων 

και την απόκτηση βασικών όπλων απέναντι στον ανταγωνισµό για οικονοµική 

ανάπτυξη (Richards 2000).  
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Αυτό που γίνεται εµφανές πολύ γρήγορα µέσα από οποιαδήποτε ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που συνεπάγεται η λέξη «φεστιβάλ», είναι ότι οι µελέτες για τα 

φεστιβάλ είναι πολύ καλά εγκατεστηµένες στην ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία, 

ενώ η διαχείριση των φεστιβάλ και ο τουρισµός των φεστιβάλ αποτελεί πολύ πιο 

πρόσφατη και σχετικά ‘ανώριµη’ µελέτη (Getz 2010).  

Ο τουρισµός των εκδηλώσεων (event tourism) ανήκει πλέον στο πλαίσιο της 

προσέλκυσης για έναν προορισµό συµβάλλοντας σηµαντικά σε πολλούς τοµείς στην 

κοινότητα όπου λαµβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις (López-Bonilla et al., 2010). Σύµφωνα 

µε τους Gursoy et al. (2004), τα τελευταία χρόνια, οι εκδηλώσεις αποτελούν πλέον ένα 

από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα τουριστικά αξιοθέατα, εποµένως, δεν είναι καθόλου 

παράλογο να παρατηρήσουµε ότι ο αριθµός των εννοιολογικών και εµπειρικών 

µελετών σχετικά µε τις εκδηλώσεις αυξήθηκαν ραγδαία.  

Ο τουρισµός των φεστιβάλ (festival tourism) θεωρείται σηµαντικό στοιχείο στον τοµέα 

του τουρισµού των εκδηλώσεων, σε τέτοιο βαθµό που επινοήθηκε ο όρος 

‘festivaliztion’ για να προτείνει µια υπερ – εµπορευµατοποίηση των φεστιβάλ ως 

αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους marketers του µάρκετινγκ και της τοποθεσίας 

(π.χ. Quinn 2006 και Richards 2007). Οι ρόλοι που διαδραµατίζουν τα φεστιβάλ στα 

πλαίσια του τουρισµού περιλαµβάνουν την προσέλκυση τουριστών (σε συγκεκριµένους 

προορισµούς, προσπαθώντας να ξεπεράσουν την εποχικότητα της επίσκεψης), τη 

συνεισφορά στο µάρκετινγκ προορισµού (συµπεριλαµβανοµένης της διαµόρφωσης της 

εικόνας και του branding του προορισµού), την αναζωογόνηση των αξιοθέατων και των 

ιστορικών τόπων αλλά και τη συνεισφορά τους ως καταλύτες σε άλλες µορφές 

ανάπτυξης (Getz, 2010).  

Ο Getz (2003) δίνει ένα συνοπτικό, αλλά επαρκή ορισµό, για τα φεστιβάλ, ορίζοντάς τα 

ως ‘δηµόσιες θεµατικές γιορτές’ (public themed celebrations). Ο Chang (2006) 

υποστηρίζει ότι τα φεστιβάλ είναι ένα είδος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποτελώντας 

τουριστικά αξιοθέατα µε µοναδικά χαρακτηριστικά.  

 

 

3.2 Σηµασία πολιτιστικών υποδοµών  

 

Από τις πιο µεγάλες και σηµαντικές εκδηλώσεις, µέχρι τα τοπικά και λιγότερο 

δηµοφιλή φεστιβάλ προέκυψε µια ευρύτερη εκτίµηση της σηµασίας των πολιτιστικών 
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υποδοµών και της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη 

µέσω:  

• της αστικής πολιτισµικής ανάπλασης,  

• της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονοµιάς,  

• του µάρκετινγκ προορισµού, της αναδιαµόρφωσης της εικόνας της πόλης και 

της αστικής ενίσχυσης,  

• των πολιτιστικών περιφερειών,  

• των πολιτιστικών βιοµηχανιών,  

• της δηµιουργίας νέων καλλιτεχνικών επιχειρηµάτων, και  

• του προγραµµατισµού σε κοινοτική βάση και πολιτιστική στρατηγική 

(Freestone και Gibson, 2004).  

∆ιάφορες έρευνες σχετικά µε τις λεγόµενες κοινότητες που βασίζονται στη 

διοργάνωση φεστιβάλ (Community – Based Festival, CBF) επικεντρώνονται σε δύο 

θέµατα: τα οικονοµικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες (π.χ., Felsenstein και 

Fleischer, 2003; Mehmetoglu, 2002) καθώς και τις επιπτώσεις που επιφέρει η 

προώθηση του τουρισµού στις κοινότητες υποδοχής (π.χ., Boo και Busser, 2006; 

Felsenstein και Fleischer, 2003; Getz και Frisby, 1988). Παρ’ όλο που το επίκεντρο 

πολλών ερευνών είναι οι δαπάνες των τουριστών στις CBFs, αυξηµένο ερευνητικό 

ενδιαφέρον προσανατολίζεται προς τις επιπτώσεις που έχουν τα φεστιβάλ στη 

βελτίωση της εικόνας του προορισµού (Boo και Busser, 2006). Μάλιστα, τα 

φεστιβάλ και οι ειδικές εκδηλώσεις έχουν προταθεί ως αποτελεσµατικές 

στρατηγικές για την οικοδόµηση της εικόνας του προορισµού, ώστε να θεωρείται 

δηµιουργικός και µοναδικός (π.χ., Felsenstein και Fleischer, 2003; Li και 

Vogelsong, 2006).  

 

3.3 Οι Οργανισµοί Μάρκετινγκ των Προορισµών (Destination Μarketing 

Οrganizations – DMOs)  

 

Οι Οργανισµοί Μάρκετινγκ των Προορισµών (Destination Μarketing Οrganizations – 

DMOs), είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, επιφορτισµένοι µε την εκπροσώπηση ενός 

συγκεκριµένου προορισµού και την παροχή βοήθειας στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξη 

των κοινοτήτων µέσα από µία ταξιδιωτική και τουριστική στρατηγική. Οι DMOs είναι 

συνήθως οργανώσεις στις οποίες συµµετέχουν επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον 

τουρισµό και από συναντήσεις (meetings) που επιφέρουν έσοδα. Για τους επισκέπτες, 

οι DMOs είναι σαν το κλειδί στην πόλη. Ως µία αµερόληπτη πηγή, µπορούν να 
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χρησιµεύσουν ως µεσίτες ή ως ένα επίσηµο σηµείο επαφής για τους διοργανωτές 

συνεδρίων και συσκέψεων ή τους τουριστικούς πράκτορες µε τους επισκέπτες. 

Βοηθούν, από τη µία πλευρά, τους διοργανωτές στην προετοιµασία, και από την άλλη 

πλευρά, τους επισκέπτες, είτε για επαγγελµατικούς λόγους είτε για τουριστικούς, να 

επισκεφθούν τις τοπικές ιστορικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές 

(www.destinationmarketing.org).   

Σύµφωνα µε τους Felsenstein & Fleischer (2003), οι DMOs προωθούν τα τοπικά 

πολιτιστικά φεστιβάλ ως αξιοθέατα τουρισµού, ώστε να γίνονται από τους τουρίστες 

αντιληπτά και ελκυστικά. Όπως και άλλα πολιτιστικά ‘προϊόντα’ του τουρισµού, τα 

φεστιβάλ µπορούν να παρέχουν µία ευκαιρία ανάδειξης της πλούσιας άυλης 

κληρονοµιάς του προορισµού, τοπικές παραδόσεις, το εθνικό υπόβαθρο και πολιτιστικά 

τοπία. Τα φεστιβάλ είναι αυτά τα οποία παρέχουν µία ευκαιρία στους διεθνείς 

τουρίστες να ανακαλύψουν µέσα από αυτά µία αυθεντική πολιτιστική ατµόσφαιρα, να 

συναντήσουν τους κατοίκους της περιοχής, και να συµµετέχουν σε µια εκδήλωση 

καθαρά ντόπια (Getz, 1989).  

 

3.4 Η προσέλκυση επισκεπτών  

 

Κάθε πόλη έχει να παρουσιάσει µια σειρά από διαφορετικές επιλογές προβολής του 

πολιτισµού της και της πολιτιστικής της κληρονοµιάς, όπως µνηµεία, µουσεία, 

συλλογές έργων τέχνης, παραστάσεις, ακόµα και εµπορικούς δρόµους µε ιστορική 

σηµασία. Όλες αυτές οι επιλογές όµως αποτελούν παγιωµένες και αµετάβλητες 

καταστάσεις. Αυτό, από την πλευρά του επισκέπτη – καταναλωτή, σηµαίνει ότι από τη 

µία ο πολιτισµός είναι µεν αφορµή προσέλκυσης επισκεπτών, από την άλλη όµως δεν 

ενθαρρύνει την ποικιλία και την προσφορά διαφορετικών επιλογών και νέων εµπειριών 

ώστε οι επισκέπτες να επιλέγουν την επίσκεψη του προορισµού παραπάνω από µια 

φορά. Ως εκ τούτου, η προσέλκυση των καταναλωτών γίνεται µια από τις πιο 

σηµαντικές πτυχές των στρατηγικών της πολιτιστικής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει ακόµη 

περισσότερο σε οικονοµικά υποβαθµισµένες περιοχές, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές 

µε υψηλή αγοραστική δύναµη γενικά θα πρέπει να προσελκύονται από αλλού για την 

τόνωση της οικονοµίας. Αυτό έγινε εµφανές στην περίπτωση της εκδήλωσης της 

Γλασκώβης, ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, η οποία στόχευε ειδικά σε 

καταναλωτές υψηλού εισοδήµατος από το νοτιοανατολικό τµήµα της Αγγλίας (Boyle 

και Hughes, 1991).  
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Τα φεστιβάλ και οι ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε διάφορες κοινότητες 

γίνονται όλο και περισσότερο περιζήτητα από τους επισκέπτες ως µοναδικές εµπειρίες 

(Litvin και Fetter, 2006), καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς να συµµετάσχουν 

σε µία συλλογική εµπειρία η οποία διαφέρει από την καθηµερινή τους ζωή (Getz και 

Frisby, 1988). Εκδηλώσεις κάθε εύρους, από τοπικές µέχρι µεγάλες εκδηλώσεις και 

φεστιβάλ, αποτελούν µία από τις πιο ελκυστικές µορφές αναψυχής και προώθησης του 

τουρισµού (Getz, 1991). Σύµφωνα µε τον Hall (1992), οι εκδηλώσεις παρέχουν έναν 

τρόπο στους τουρίστες να βιώσουν διαφορετικές πολιτιστικές µορφές και εµπειρίες, 

ενώ στην πόλη όπου φιλοξενούνται δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν έσοδα 

προερχόµενα από τον τουρισµό. Από τη σκοπιά των κοινοτήτων υποδοχής, τα φεστιβάλ 

µπορούν να βοηθήσουν στον εµπλουτισµό ή τη διατήρηση της τοπικής κουλτούρας και 

της ιστορίας της πόλης (Xie, 2004), στην ανανέωση της αστικής περιοχής ή της 

περιφέρειας  (Carlsen και Taylor, 2003), στη δηµιουργία οικονοµικών ωφελειών (Litvin 

και Fetter, 2006), στην τόνωση της τοπικής βιοµηχανίας τουρισµού και στην επέκταση 

της τουριστικής περιόδου (Getz, 1991). Από τη βιβλιογραφία επισηµαίνεται ότι οι 

εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που βασίζονται στην προσέλκυση τουριστών αποφέρουν 

σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, γεµίζοντας τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της πόλης, 

ενώ απαιτούν γενικά ελάχιστη επένδυση κεφαλαίων, αξιοποιώντας τις υφιστάµενες 

υποδοµές (Litvin and Fetter, 2006). Επιπλέον, από µία άλλη άποψη, τα επιτυχηµένα 

φεστιβάλ µπορούν να χρησιµεύσουν ως µέσα οικοδόµησης της τοπικής υπερηφάνειας 

και συνεκτικότητας (Gursoy et al., 2004). Έτσι τα πολλαπλά οφέλη έχουν οδηγήσει τα 

φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις να έχουν καταστεί ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόµενους τύπους τουριστικών αξιοθέατων τα τελευταία χρόνια (Crompton και 

McKay, 1997). Σύµφωνα µε µία έκθεση, ο Καναδάς προσέλκυσε περίπου 6,5 

εκατοµµύρια ταξιδιώτες για να παρακολουθήσουν φεστιβάλ και εκθέσεις, γεγονός το 

οποίο συνεισέφερε 1,8 δισεκατοµµύρια καναδέζικα δολάρια στις τοπικές κοινότητες 

(LeBlanc, 2004).  

Τα φεστιβάλ που διοργανώνονται στην ύπαιθρο προσελκύουν τουρίστες από τα αστικά 

κέντρα αποφέροντας οικονοµικά οφέλη στα τοπικά µαγαζιά, τα εστιατόρια, τα 

ξενοδοχεία, τους καλλιτέχνες και σε κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών που 

παρέχονται στον τοµέα του φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ αυτά θεωρούνται επιτυχηµένα όταν 

παρέχουν ‘ωφέλιµη διασκέδαση’ και καλύπτουν τις δαπάνες οργάνωσης τους, αλλά 

ακόµα κι όταν στοχεύουν στην άντληση κεφαλαίων για τους οργανισµούς παροχής 

υπηρεσιών, τους τοπικούς πωλητές, προωθούν τα τοπικά ταλέντα, δηµιουργούν µία 
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θετική εικόνα της κοινότητας υποδοχής, ενισχύουν την κοινοτική υπερηφάνεια και 

κάνουν τους χορηγούς τους ευτυχισµένους (Mayerfield και Crompton, 1995).  

Σε πολλές πόλεις, ο στόχος της προσέλκυσης επισκεπτών φαίνεται να έχει επιτυχία. 

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, για παράδειγµα, ο 

αριθµός των επισκεπτών στις εκδηλώσεις έχει δείξει σηµαντική ανάπτυξη κατά τη 

διάρκεια του Πολιτιστικού Έτους, µε αυξηµένο αριθµό επισκεπτών κατά 12% στην 

Κοπεγχάγη (1996) και τη Στοκχόλµη (1998), ενώ τριπλάσια ήταν η αύξηση στην 

περίπτωση της Αµβέρσας (1993). Οι πολιτιστικοί επισκέπτες, ή οι πολιτιστικοί 

τουρίστες – τουρίστες που επισκέπτονται έναν προορισµό µε σκοπό την 

παρακολούθηση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών τους προγραµµάτων – έχουν 

καταστεί ουσιώδεις για την επιτυχία των πολιτιστικών στρατηγικών για την ανάπτυξη 

γενικά αλλά και για τον θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ειδικότερα (Richards, 

2000). Όπως επισηµαίνει o Bendixen (1998), ο πολιτιστικός τουρισµός είναι µια 

«ακµάζουσα βιοµηχανία», η οποία θεωρείται ότι προσελκύει υψηλή δαπάνη από 

τουρίστες «υψηλής ποιότητας». Συχνά ο αριθµός των τουριστών που προσελκύονται, 

είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που χρησιµοποιούνται για να κρίνουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία της εκδήλωσης. Αλλά τι είναι αυτό που προσελκύει τους 

τουρίστες σε κάθε ξεχωριστή εκδήλωση ή φεστιβάλ είναι ένα κρίσιµο ερώτηµα. 

Υπάρχει µια τάση για τους τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής να θεωρούν ότι 

δεδοµένου ότι κάθε πόλη έχει τη δική της µοναδική κουλτούρα, αυτή πρέπει να είναι 

ελκυστική για τους τουρίστες (Richards, 2000).  

Έρευνα που διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Τουριστική και 

Ψυχαγωγική Εκπαίδευση (Association for Tourism and Leisure Education, ATLAS), 

ωστόσο, έδειξε ότι οι πόλεις διαφέρουν σηµαντικά στην ικανότητά τους να 

προσελκύουν και να υποστηρίξουν τον πολιτιστικό τουρισµό (Richards, 1998). Από 

θεωρητική άποψη, η ελκυστικότητα των πόλεων για πολιτιστικό τουρισµό δεν 

εξαρτάται µόνο από τους πολιτιστικούς πόρους της πόλης, αλλά και από την 

πολιτιστική αντίληψη των επισκεπτών.  

 

 

 

 

 



39 

 

3.5 Τύποι επισκεπτών και αντιλήψεις  

 

Η αντίληψη της εικόνας που έχουν οι επισκέπτες για έναν τουριστικό προορισµό 

θεωρείται πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επανάληψη της επίσκεψης. 

Αρκετές έρευνες ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό για να απεικονίσουν του παράγοντες 

που παίζουν ρόλο στην εικόνα µιας πόλης και την επανάληψη της επισκεψιµότητας. Οι 

Cai et Al. (2003) σύγκριναν τις αντιλήψεις µεταξύ τουριστών διαφορετικών βαθµών 

πιστότητας στην επίσκεψη µιας πόλης, όπως οι επισκέπτες για πρώτη φορά (first – time 

visitors), οι περιστασιακοί επισκέπτες (occasional visitors), οι συχνοί επισκέπτες 

(frequent visitors) και τέλος οι πιστοί επισκέπτες (loyalists). ∆εν παρατηρήθηκαν 

διαφορές στα χαρακτηριστικά µεταξύ των διαφορετικών οµάδων επισκεπτών, ωστόσο 

σηµαντικές διαφορές προέκυψαν στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συναισθηµατικότητα (affective) και τη στάση (attitude) των οµάδων. Οι Lucio et al. 

(2006) διερεύνησαν τις αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων της εικόνας και την 

αφοσίωση του επισκέπτη. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η συναισθηµατική εικόνα 

(affective image) άσκησε σηµαντική θετική επίδραση στην πίστη του επισκέπτη, ενώ η 

γνωστική εικόνα (cognitive image) δεν το έκανε.  

Οι Huang et al. (2010) ανέδειξαν ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στους 

επαναλαµβανόµενους επισκέπτες, καθώς προέκυψε ότι οι επανειληµµένοι επισκέπτες 

είναι αυτοί των γειτονικών κοινοτήτων και αποτελούν την κύρια αγορά – στόχο των 

φεστιβάλ. Οι επισκέπτες αυτής της κατηγορίας µάλιστα απολαµβάνουν την ατµόσφαιρα 

των φεστιβάλ και τους ευχάριστους ανθρώπους της φιλοξενούµενης κοινότητας, 

περισσότερο από τους επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φόρα οι οποίοι δίνουν 

περισσότερη σηµασία στα απτά χαρακτηριστικά του φεστιβάλ και της διοργάνωσης απ’ 

ότι στα συναισθηµατικά. Η ίδια έρευνα αποκάλυψε ότι οι τοπικές οργανώσεις θα πρέπει 

να βελτιώσουν τις στρατηγικές προώθησης των εκδηλώσεων και να επικεντρωθούν 

περισσότερο στα συναισθηµατικά (affective) στοιχεία αυτών (συναισθηµατική 

ταύτιση). Η προώθηση των ειδικών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη ώστε να 

αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τα φεστιβάλ και να προσελκύσουν περισσότερους 

καινούριους θεατές, ενώ η εδραίωση των συναισθηµατικών δεσµών µε τους επισκέπτες 

θα συνεισφέρει στην πιο αποτελεσµατική καλλιέργεια της εµπιστοσύνης και της 

αφοσίωσης, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και ο αριθµός των επαναλαµβανόµενων 

επισκεπτών.  

 



40 

 

3.6 Ο θεσµός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού – The European Capital 

of Cultural event  

 

Καθώς ο αναπτυγµένος κόσµος µετατοπίζεται από τη βασισµένη στην παραγωγή 

(production – based) οικονοµία και οδεύει προς την οικονοµία που βασίζεται στην 

κατανάλωση (consumption – based), οι πόλεις συνειδητοποιούν ολοένα και 

περισσότερο ότι είναι αναγκαίο να προσελκύουν συνεχώς καταναλωτικό κοινό από 

διαφορετικές πόλεις µε στόχο την υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας. Ο πολιτισµός 

αρχίζει και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι αυτός ο 

οποίος διακρίνει αναµφισβήτητα ένα µέρος από ένα άλλο, και δίνει στον καταναλωτή 

έναν επιπλέον λόγο να επισκεφτεί έναν συγκεκριµένο προορισµό (Richards 2000).  

Η ταχεία ανάπτυξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια 

µπορεί, τουλάχιστον εν µέρει να αποδοθεί στην αυξανόµενη χρήση των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ως µέσο για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης ή τη βελτίωση της 

εικόνας των πόλεων για να προσελκύσουν επενδύσεις (Roche, 1994). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις αυτό έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση πολιτικών οικονοµικής αναγέννησης, 

που προκύπτει από τα οικονοµικά οφέλη των εκδηλώσεων, προσελκύοντας σηµαντικές 

πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για την 

κοινότητα υποδοχής. Το πόσο σηµαντικές µπορεί να είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 

αποδεικνύεται από την εξέλιξη του θεσµού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού 

(The European Capital of Cultural) που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ο θεσµός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα 

χρόνια, από µία σειρά εκτεταµένων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε 

ετήσιο, µε εστίαση στην καλλιτεχνική και οικονοµική ανάπτυξη (Richards, 1996). Η 

εκδήλωση έχει γίνει τόσο δηµοφιλής, µε τις προσφορές που δίνουν οι υπεύθυνοι φορείς 

που λαµβάνουν υποψηφιότητα για την ανάληψη της εκδήλωσης να είναι σε τέτοιο 

ανταγωνιστικό επίπεδο, παρόµοιο µε αυτό που συναντάται στις υποψηφιότητες των 

Ολυµπιακών Αγώνων.  

Η έµπνευση και προέλευση του θεσµού αυτού έχει αναµφισβήτητα πολιτιστικό 

χαρακτήρα. Η ιδέα για την υλοποίησή της προτάθηκε το 1983 από την, τότε Υπουργό 

Πολιτισµού της Ελλάδας, Μελίνα Μερκούρη. Η εκδήλωση είχε στόχο να «συµβάλλει 

στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση των λαών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ώστε να έρθουν πιο κοντά» µέσω «της έκφρασης της κουλτούρας η οποία, στην 

ιστορική της εµφάνιση και σύγχρονη ανάπτυξή της, χαρακτηρίζεται από την κατοχή 
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κοινών στοιχείων και µιας αφθονίας που προέκυψε από την πολυµορφία» (European 

Commission, 1985). ∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, δεδοµένου του ότι η πρόταση 

προήλθε από την Ελλάδα, η Αθήνα να έχει οριστεί η πρώτη Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Πολιτισµού το 1985. Από τότε, η εκδήλωση περιστρέφεται γύρω από τα κράτη µέλη 

της ΕΕ, µε µια διαφορετική πόλη να της ανατίθεται η τιµή κάθε χρόνο. Ο στόχος της 

εκδήλωσης ήταν βασικά διπλός: πρώτον να γίνει η κουλτούρα των πόλεων προσιτή στο 

ευρωπαϊκό κοινό, και δεύτερον να δηµιουργήσει µια εικόνα του ευρωπαϊκού 

πολιτισµού ως σύνολο (Corijn και Van Praet, 1994). Ωστόσο, καθώς η εκδήλωση 

αναπτύχθηκε, έχει χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους από τις πόλεις, είτε για να 

υποστηρίξει, να επεκτείνει ή να αµφισβητήσει την αρχική ιδέα της Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας Πολιτισµού. Στον Πίνακα 4 εµφανίζονται οι πόλεις που φιλοξένησαν 

αυτό το θεσµό από 1985 έως το 2011.  
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Έτος  Πόλη /– εις  

1985 Αθήνα  

1986 Φλωρεντία  

1987 Άµστερνταµ  

1988 Βερολίνο  

1989 Παρίσι  

1990 Γλασκώβη  

1991 ∆ουβλίνο  

1992 Μαδρίτη  

1993 Αµβέρσα  

1994 Λισαβόνα  

1995 Λουξεµβούργο  

1996 Κοπεγχάγη  

1997 Θεσσαλονίκη  

1998 Στοκχόλµη  

1999 Βαϊµάρη  

2000 Αβινιόν, Μπέργκεν, Μπολόνια, Βρυξέλες, Ελσίνκι, Κρακοβία, Ρέικιαβικ, 

Πράγα, Σαντιάγκο  

2001 Πόρτο, Ρότερνταµ  

2002 Μπριζ, Σαλαµάνκα  

2003 Γκρατς  

2004 Γένοβα, Λιλ  

2005 Κορκ  

2006 Πάτρα  

2007 Λουξεµβούργο, Σίµπιου  

2008 Λίβερπουλ, Στάβανγκερ  

2009 Βίλνιους  

2010 Κωνσταντινούπολη, Έσσεν, Πετς  

2011 Τούρκου  

Πίνακας 4: Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισµού 1985-2011. [Πηγή: European 

Commission Culture  
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Το σηµείο καµπής για τον θεσµό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού, ήρθε το 

1990 µε την ανάθεση της Γλασκώβης. Η Γλασκώβη, σε αντίθεση µε τους προκατόχους 

της, δεν ήταν µια πρωτεύουσα ή µία από τους εδραιωµένους πολιτιστικούς 

προορισµούς της Ευρώπης (Van der Borg, 1994). Η Γλασκώβη κέρδισε την ανάληψη 

της εκδήλωσης έναντι άλλων βρετανικών πόλεων, κυρίως βάσει των υποσχόµενων 

εµπορικών χορηγιών και το γεγονός ότι σχεδίαζε να χρησιµοποιήσει την εκδήλωση για 

την τόνωση της αστικής ανάπλασης και να ενισχύσει την εικόνα της Γλασκώβης ως 

πολιτιστική πόλη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)  

 

4.1 Ορισµός – έννοιες  

 

«Οι µελέτες περιπτώσεων (case studies) 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 et al., in Hamel et al., 1993).  

Η µελέτη περίπτωσης είναι ένας ερευνητικός σχεδιασµός που επιλέγεται και 

χρησιµοποιείται για συγκεκριµένες περιστάσεις και ερευνητικά προβλήµατα. Στην 

πραγµατικότητα, 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). Η µελέτη  µιας περίπτωσης 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την διερεύνηση της ακολουθίας ή της διαδικασίας ενός 

συγκεκριµένου φαινοµένου και το βασικό της πλεονέκτηµα θεωρείται κυρίως το βάθος 

της κατανόησης που παρέχει στον αναγνώστη (Babbie, 1992).  Στην ουσία αποτελεί 

εφαρµογή πολλών πηγών αποδεικτικών στοιχείων για την κατανόηση ενός φαινοµένου. 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι ποιοτικά, ποσοτικά ή και τα δύο 

(Eisenhardt, 1989). Εφόσον υιοθετηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες και η επιλογή του 

σωστού δείγµατος, η µελέτη περίπτωσης µπορεί να αποτελέσει µια αυστηρή µέθοδο µε 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα.  
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4.2 Η Γενίκευση 

 

Με τον όρο γενίκευση εννοούµε την εξαγωγή συµπερασµάτων για ανθρώπους, µέρη 

κ.λπ., πέρα από το δείγµα που έχει µελετηθεί. Στην αυστηρή της µορφή, µια εµπειρική 

γενίκευση πρέπει να ισχύει σε όλα τα πλαίσια. Παρ’ όλα αυτά στην διαδικασία 

εξήγησης κοινωνικών φαινοµένων, πάντα υπάρχουν παράγοντες που είναι µοναδικοί 

για κάθε πλαίσιο. Πολλές φορές, µια καλά δοµηµένη µελέτη περίπτωσης µπορεί να 

εξηγήσει ένα γενικό φαινόµενο, ενώ παράλληλα 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 γενικεύουν δηλώνοντας πως οι 

άνθρωποι που παρατήρησαν συµπεριφέρθηκαν όπως ο καθένας που θα βρισκόταν σε 

µια παρόµοια κατάσταση.  

 

4.3 Ανάλυση περιεχοµένου (Content analysis)  

 

Η Ανάλυση περιεχοµένου ή η ανάλυση κειµένου είναι µια µεθοδολογία των 

κοινωνικών επιστηµών που µελετά το περιεχόµενο της επικοινωνίας. Ο Babbie (2007) 

την ορίζει ως «η µελέτη των καταγεγραµµένων της ανθρώπινης επικοινωνίας, όπως τα 

βιβλία, οι ιστοσελίδες, οι πίνακες ζωγραφικής και οι νόµοι». Ο Holsti (1969) προσφέρει 

έναν ευρύ ορισµό της ανάλυσης περιεχοµένου λέγοντας ότι είναι «κάθε τεχνική για την 

κατασκευή συµπερασµάτων µε αντικειµενικό και συστηµατικό προσδιορισµό των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των µηνυµάτων». Η Neuendorf (2002, σ. 10) προσφέρει 

έναν άλλο ορισµό της ανάλυσης περιεχοµένου: «Η ανάλυση περιεχοµένου είναι µια 

συνοπτική, ποσοτική ανάλυση µηνυµάτων που βασίζονται στην επιστηµονική µέθοδο 

(συµπεριλαµβανοµένης της προσοχής στην αντικειµενικότητα, στην υποκειµενικότητα, 

στον εκ των προτέρων σχεδιασµό, στην αξιοπιστία, στην εγκυρότητα, στη γενίκευση, 

στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο υποθέσεων) και δεν περιορίζεται ως προς το είδος 

των µεταβλητών που µπορεί να χρησιµοποιήσει ή το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται τα 

µηνύµατα που δηµιουργούνται ή παρουσιάζονται».  

� Η διαδικασία της ανάλυσης περιεχοµένου  

Σύµφωνα µε τον Krippendorff (2004), έξι προδικαστικά ερωτήµατα πρέπει να 

εξεταστούν στο πλαίσιο κάθε ανάλυσης περιεχοµένου:  

1. Ποια δεδοµένα αναλύονται;  

2. Πώς αυτά ορίζονται;  



45 

 

3. Ποιο είναι το πλήθος από το οποίο προκύπτουν;  

4. Ποιο είναι το σχετικό πλαίσιο στο οποίο αναλύονται τα δεδοµένα;  

5. Ποια είναι τα όρια της ανάλυσης;  

6. Ποιος είναι ο στόχος των συµπερασµάτων;  

 

4.4 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα  

 

Πολλές φορές οι ερευνητές έχουν υποστεί αρνητικά σχόλια µε πρόσχηµα την ύπαρξη 

προχειρότητας και τη χρήση µεροληπτικών απόψεων και διφορούµενων στοιχείων ώστε 

να επηρεάσουν τα τελικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα µιας µελέτης περίπτωσης. 

Το ζήτηµα της εσωτερικής εγκυρότητας κρίνει αν ένας ερευνητής µπορεί να 

συµπεράνει ότι ένα συγκεκριµένο γεγονός ήταν το αποτέλεσµα των αιτιών που είχαν 

υποτεθεί.  

Ο Patton (1991) υπογραµµίζει ορισµένες διαδικασίες που ενισχύουν 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 αναζητά 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  
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4.5 Μελέτες Περιπτώσεων 

 

4.5.1 Γλασκώβη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισµού 1990  

 

Η πόλη της Γλασκώβης βρίσκεται στη Σκωτία και αποτελεί τη µεγαλύτερη πόλη της 

χώρας, µε πληθυσµό 600,000 κατοίκους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή κατοικούν 

περίπου 2 εκατοµµύρια άνθρωποι. Για πολλά χρόνια αποτελούσε µια πόλη που, αν και 

διέθετε πολιτισµική κουλτούρα, περιοριζόταν στη βιοµηχανική παραγωγή, µετά την 

ύφεση της οποίας, περιήλθε σε οικονοµικό µαρασµό. Ωστόσο, το 1990, η πόλη 

ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισµού και η χρονιά αυτή αποτέλεσε 

ορόσηµο για τη µετέπειτα ανάπτυξή της. Το δηµοτικό συµβούλιο της Γλασκώβης είδε 

το 1990 ως τµήµα ενός ευρύτερου στρατηγικού επενδυτικού προγράµµατος, το οποίο 

θα εξασφάλιζε το µακροπρόθεσµο µέλλον της στον πολιτιστικό τοµέα και θα συνέβαλε 

τα µέγιστα στην οικονοµική και κοινωνική αναγέννηση της περιοχής.  

Οι υπεύθυνοι των εκδηλώσεων κατέληξαν σε 2 στρατηγικές αποφάσεις : 

1. Ότι το πολιτιστικό πρόγραµµα θα λαµβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου και όχι για λίγες εβδοµάδες ή µήνες όπως συνέβαινε έως τότε, και 

2. ότι µέσα από τις εκδηλώσεις θα επιχειρούσαν να αναδείξουν όλες τις πτυχές της 

πόλης, µεταξύ των οποίων: την ιστορία της, την αρχιτεκτονική της, τη µουσική, 

το θέατρο κ.α..  

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πάνω από 3.439 δηµόσιες εκδηλώσεις έλαβαν χώρα µε 

συµµετοχή καλλιτεχνών από 23 χώρες. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν:  

� 40 µεγάλα έργα εικαστικών τεχνών  

� 60 παγκόσµιες πρεµιέρες θεάτρου και χορού  

� συνολικά 3.979 παραστάσεις και 659 θεατρικές παραγωγές  

� 1.901 εκθέσεις και 157 αθλητικά γεγονότα  

� έναρξη λειτουργίας του Glasgow Royal Concert Hall και  

� ανακαίνιση των McLellan Galleries.  

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της επισκεψιµότητας σε θέατρα, 

µουσεία και γενικότερα σε αίθουσες τέχνης κατά 40% (από 4,7 εκατοµµύρια το 1989 

σε 6,6 εκατοµµύρια το 1990), ενώ αν προσθέσει κανείς τις υπαίθριες και κοινοτικές 

εκδηλώσεις τότε ο αριθµός φτάνει τα 8,3 εκατοµµύρια επισκέπτες (Report Glasgow 

European City of Culture 1990).  
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Επιπρόσθετα, τη χρονιά αυτή η Γλασκώβη συγκέντρωσε µεγάλο ενδιαφέρον από τα 

διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για τη συνολική 

προσπάθεια της πόλης.  

Όσον αφορά τις οικονοµικές επιπτώσεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η 

καθαρή οικονοµική απόδοση υπολογίζεται σε 10,3 - 14,1 εκατοµµύρια λίρες, η 

δηµιουργούµενη απασχόληση σε 5.350 – 5.580 νέες θέσεις εργασίας και η συµβολή του 

ιδιωτικού τοµέα στις εκδηλώσεις σε 6,1 εκατοµµύρια από συνολικά 350 επιχειρήσεις.   

Ιδιαίτερα σηµαντικά κρίνονται και τα αποτελέσµατα που έφερε αυτή η χρονιά και για 

τις επόµενες, καθώς η Γλασκώβη εκµεταλλεύτηκε σε µεγάλο βαθµό τον τίτλο της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ώστε να συνεχίσει την ανάπτυξή της και τα επόµενα 

χρόνια. Για παράδειγµα, την επόµενη χρονιά (1991) και µέχρι το 1997 παρατηρήθηκε 

αύξηση των τουριστών από το Ηνωµένο Βασίλειο προς τη Γλασκώβη από 0,8 σε 1,4 

εκατοµµύρια µε συνολική αύξηση των εσόδων για την περιοχή της τάξης των 168 

εκατοµµυρίων (από 108 που ήταν αρχικά). Επιπλέον, οι τουρίστες από άλλες περιοχές 

αυξήθηκαν κατά 100.000 από το 1991 έως το 1996.  

Η κληρονοµιά που άφησε αυτός ο χρόνος για την Γλασκώβη έγκειται και σε πλήθος 

φεστιβάλ και εκδηλώσεων που συνέχισαν να πραγµατοποιούνται και τα επόµενα 

χρόνια, όπως το Celtic Connections, το International Jazz Festival, το The West End, το 

Merchant City and τα River Festivals, το Inspiration Schools Festival και το Hogmanay 

(Report Glasgow European City of Culture 1990).  

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις που επήλθαν στις 

στάσεις σε διάφορους τοµείς της πόλης όπως η εικόνα της, η ποιότητα ζωής της, οι 

επιπτώσεις στον τουρισµό, οι οικονοµικές κ.α., πριν και µετά το 1991.  



 

 

Σχήµα 2: Στάσεις των κατοίκων

Οι στάσεις χαρακτηρίζονται

την ανάληψη του τίτλου της

αντιλήψεις σε διάφορους τοµείς

στην πόλη είναι έκδηλες, κυρίως

από τον αυξηµένο τουρισµό

τους πολίτες της όσο και προς

Ωστόσο, όπως κάθε µεγάλο

οφέλη, και στη συγκεκριµένη

µειονεκτήµατα, µερικά από τα

� µόνο το 1% από τον

διατέθηκε για τη χρηµατοδότηση

χρηµάτων αναλώθηκε

εξωτερικού.  

� την επόµενη χρονιά

οποία όµως ήταν αναπόφευκτη

χρονιάς ήταν περισσότερες

� τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης

εκδηλώσεων και έδωσαν

εκδηλώσεις.  

κατοίκων της Γλασκώβης: Πηγή: (Garcia, 2005) 

χαρακτηρίζονται ως θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες. Παρατηρούµε

τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού το 1990, 

διάφορους τοµείς που αφορούν τη ζωή και τις συνθήκες που

έκδηλες, κυρίως όσον αφορά την οικονοµική ευρωστία

τουρισµό και τη συνολικά βελτιωµένη εικόνα της πόλης

και προς τους επισκέπτες.  

µεγάλο γεγονός και κάθε µεγάλη αλλαγή, πέρα

συγκεκριµένη περίπτωση είναι πολλά, δεν παύει να έχει

από τα οποία είναι τα ακόλουθα:  

από τον συνολικό προϋπολογισµό των 15 εκατοµµυρίων

τη χρηµατοδότηση τοπικών εκδηλώσεων, ενώ η πλειοψηφία

αναλώθηκε στην οργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων από

χρονιά παρουσιάστηκε µείωση στις τοπικές δραστηριότητες

ήταν αναπόφευκτη και επιπλέον οι δραστηριότητες

περισσότερες σε σχέση µε το 1989.  

µέσα ενηµέρωσης επικεντρώθηκαν στην κάλυψη

και έδωσαν µικρή προσοχή στις µικρές τοπικές
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� ενώ η πλειοψηφία των ντόπιων πίστευε ότι το σύνολο των εκδηλώσεων 

αποτέλεσε µια θετική εµπειρία, ένα µικρό ποσοστό των κατοίκων (22%) 

υποστήριξε πως δαπανήθηκε µεγάλο µέρος του δηµόσιου χρήµατος για τη 

διεξαγωγή τους (Report Glasgow European City of Culture 1990).  

Ωστόσο, παρά τα όποια µειονεκτήµατα, η συνολική εµπειρία της Γλασκώβης ως 

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού κρίνεται ως θετική µε πολλές και σηµαντικές 

επιπτώσεις στην πόλη. Η Γλασκώβη έχει παρουσιάσει τις περισσότερες αλλαγές από 

κάθε άλλη βρετανική πόλη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Από ένα βιοµηχανικό κέντρο, 

µε φθίνουσα πορεία και απαισιοδοξία για το µέλλον, έχει µετατραπεί σε µια πόλη µε 

σύγχρονη σκέψη από τους ανθρώπους της, έχοντας µάλιστα κάνει στροφή στην 

τεχνολογία του 21ου αιώνα (χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, πληροφορική κ.α.). 

Αναµφισβήτητα, η κινητήρια δύναµη αυτής της επανάστασης ήταν ο πολιτισµικός και ο 

καλλιτεχνικός τοµέας.  

Το δηµοτικό συµβούλιο της Γλασκώβης είδε τη χρονιά 1990 ως ένα τµήµα ενός 

στρατηγικού επενδυτικού προγράµµατος, το οποίο θα εξασφάλιζε το µακροπρόθεσµο 

µέλλον της στον πολιτιστικό τοµέα και θα συνέβαλε τα µέγιστα στην οικονοµική και 

κοινωνική ανάκαµψη της περιοχής και από ότι φαίνεται από τα παραπάνω 

αποτελέσµατα οι υπεύθυνοι της πόλης κατάφεραν το στόχο τους και δηµιούργησαν µια 

πόλη σύγχρονη, που µπορεί πλέον να υποδεχθεί µεγάλα γεγονότα και εκδηλώσεις και 

να ανταποκριθεί σε αυτά, αποκοµίζοντας σηµαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και 

οικονοµία (Report Glasgow European city of Culture 1990).  

 

4.5.2 Μόναχο – Octoberfest 

 

Το Μόναχο, είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη στη Γερµανία µετά το Βερολίνο και το 

Αµβούργο, µε πληθυσµό περίπου 1,5 εκατοµµύριο κατοίκους και αποτελεί την 

πρωτεύουσα της Βαυαρίας. Είναι µια πόλη µε ιδιαίτερη κουλτούρα και υψηλή ποιότητα 

ζωής και συγκαταλέγεται ανάµεσα στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τουριστικούς 

προορισµούς. Στην πόλη βρίσκονται παγκοσµίου φήµης µουσεία, κάστρα και 

ορχήστρες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι δυνατότητες και παροχές 

που προσφέρει στου επισκέπτες και το µοναδικό φυσικό του περιβάλλον. ∆ιαθέτει το 

δεύτερο πιο σηµαντικό αεροδρόµιο στη Γερµανία ενώ ο κεντρικός σιδηροδροµικός 
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κόµβος, µαζί µε το µοντέρνο και ασφαλή οδικό δίκτυο συνθέτουν ένα αποτελεσµατικό 

σύστηµα δηµόσιων µεταφορών (Munich Tourism Office, 2011).  

Εδώ και πολλές δεκαετίες το Μόναχο έχει ταυτιστεί µε το µεγαλύτερο φεστιβάλ στον 

κόσµο, το Octoberfest. Το συγκεκριµένο φεστιβάλ έχει τις ρίζες του στο 1810 και 

αποτελεί µέχρι σήµερα πόλο έλξης για εκατοµµύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Πιο 

συγκεκριµένα, υπολογίζεται πως κάθε χρόνο περίπου 6 εκατοµµύρια άνθρωποι 

παρευρίσκονται στην περιοχή για να παρακολουθήσουν και να συµµετάσχουν στη 

µεγάλη αυτή γιορτή, που ξεκινά γύρω στα µέσα Σεπτεµβρίου και διαρκεί έως το πρώτο 

σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Αν και στην εκδήλωση συµµετέχουν άνθρωποι από 

όλο τον κόσµο, υπολογίζεται ότι το 75% των παρευρισκόµενων είναι Βαυαροί ενώ 

περίπου οι µισοί είναι κάτοικοι του Μονάχου. Σύµφωνα µε έρευνα της γερµανικής 

ένωσης τουρισµού (1999) το 91% των ανθρώπων αναγνωρίζουν το φεστιβάλ, ενώ, αν 

και υπάρχουν πλέον και άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη 

Βραζιλία, το Munich Octoberfest είναι το µοναδικό αυθεντικό φεστιβάλ µπύρας που 

µάλιστα πλέον έχει καταχωρηµένο εµπορικό σήµα. 

Από το 1975, υπεύθυνο για την οργάνωση του φεστιβάλ είναι το τµήµα εκδηλώσεων 

του γραφείου τουρισµού του Μονάχου. Το γραφείο συνεργάζεται στενά µε τους 

υπευθύνους µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

διεξαγωγή της εκδήλωσης ενώ για τα οικονοµικά θέµατα υπεύθυνη είναι η 

επιχειρηµατική επιτροπή της πόλης. Ωστόσο, οι ενέργειες µάρκετινγκ που 

πραγµατοποιούνται δε στοχεύουν τόσο στη γνωστοποίηση της εκδήλωσης (καθώς είναι 

ήδη ευρέως γνωστή) αλλά στην απεικόνιση και διάδοση της τοπικής βαυαρικής 

κουλτούρας στους ανθρώπους που επισκέπτονται για πρώτη φορά την πόλη.  

Το Octoberfest έχει ταυτιστεί στις συνειδήσεις των περισσοτέρων µε την κατανάλωση 

άφθονης µπύρας και την καλή παραδοσιακή µουσική της Βαυαρίας. Το 2010, για 

παράδειγµα, στην 200η επέτειο του φεστιβάλ, καταναλώθηκαν συνολικά 7.100.000 

λίτρα µπύρας. Πέρα όµως από την τεράστια κατανάλωση µπύρας, κατά τη διάρκεια του 

φεστιβάλ, προσφέρονται και καταναλώνονται πλήθος άλλων τοπικών προϊόντων, 

µεταξύ των οποίων κοτόπουλο, λουκάνικα, ψωµιά τζίντζερ, καβουρντισµένα αµύγδαλα 

καραµέλες, χυµοί, ποτά και κοκτέιλ. Συναντώνται συνολικά 14 σκηνές διαφόρων 

µεγεθών, στις οποίες προσφέρεται η µπύρα και τα υπόλοιπα προϊόντα, µε τη 

µεγαλύτερη σκηνή να µπορεί να φιλοξενεί 10.000 ανθρώπους. Στην πώληση µπύρας 

συµµετέχουν µόνο τοπικές ζυθοποιίες, στα πλαίσια προώθησης των τοπικών προϊόντων 
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της Βαυαρίας (Schulenkorf, 2005).  Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται η διαχρονική 

προσέλευση τουριστών στο φεστιβάλ. 

 

∆ιάγραµµα 1: ∆ιαχρονική προσέλευση τουριστών στο Octoberfest (Πηγή: Schulenkorf, 

2005)  

Παρατηρούµε ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των επισκεπτών είναι µεγάλος και 

παραµένει σχετικά σταθερός, γεγονός που καταδεικνύει την εγκαθίδρυση του φεστιβάλ 

στις συνειδήσεις των επισκεπτών ως µια επιτυχηµένη εκδήλωση που πρέπει να 

παρευρεθούν.  

Τα οφέλη για την πόλη του Μονάχου και γενικότερα την τοπική κοινωνία από την 

οργάνωση και διεξαγωγή του Octoberfest είναι πολλά και σηµαντικά.  

� Συνολικά, υπολογίζεται πως κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η κατανάλωση 

µπύρας φτάνει το 30% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης για την περιοχή.  

� Κατά µέσο όρο, κάθε φεστιβάλ Οctoberfest, συνεισφέρει στο Μόναχο 1 

δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ περίπου το µισό ποσό ξοδεύεται από τους 

επισκέπτες στο χώρο των εκδηλώσεων. Το υπόλοιπο ποσό αφορά τη διαµονή 

των επισκεπτών, τη µεταφορά τους, τις αγορές τους στα τοπικά µαγαζιά και το 

φαγητό τους στα εστιατόρια.  

� Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ δηµιουργούνται 12.000 νέες θέσεις εργασίας.  

� ∆ιάδοση της τοπικής κουλτούρας στους επισκέπτες.  
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� Εγκαθίδρυση της πόλης ως έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς 

τουριστικούς προορισµούς.   

� Περίπου το 55% των ξένων τουριστών επιστρέφουν στο φεστιβάλ (CNBC, 

2008).  

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι το Μόναχο έχει εκµεταλλευτεί στο έπακρο το 

συγκεκριµένο φεστιβάλ ώστε να βελτιώσει την εικόνα του και να τονώσει την τοπική 

οικονοµία. Σε συνδυασµό δε µε τα υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης και τις 

δραστηριότητες που παρέχει στους επισκέπτες, η πόλη έχει κατορθώσει να τονώσει τον 

τουρισµό της και τη συνολική εµπειρία των επισκεπτών σε αυτήν.  

 

4.5.3 Glastonbury – Glastonbury festival  

 

Το Glastonbury είναι µια µικρή πόλη στην περιοχή Mendip της Αγγλίας µε πληθυσµό 

µόλις 8.784 κατοίκους (ONS Cencus, 2001). Ο τουρισµός στην περιοχή είναι κυρίως 

θρησκευτικός, ωστόσο στο κέντρο της πόλης συναντάται µεγάλος αριθµός µαγαζιών 

που µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και επιθυµίες των επισκεπτών.  

Αν και πρόκειται για µια µικρή επαρχιακή πόλη, το όνοµα Glastonbury είναι ευρέως 

διαδεδοµένο κυρίως λόγω ενός συγκεκριµένου γεγονότος. Του φεστιβάλ Glastonbury 

που πραγµατοποιείται σχεδόν ανελλιπώς από το 1970 και αποτελεί το µεγαλύτερο 

φεστιβάλ στο είδος του σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ 

µουσικής που προσελκύει ολοένα και περισσότερους θεατές κάθε χρόνο και έχει 

συµβάλλει κατά πολύ στην ευρύτερη κοινωνία. Το φεστιβάλ πραγµατοποιείται περίπου 

10 χιλιόµετρα έξω από την πόλη, οπότε οι θεατές επισκέπτονται την πόλη του 

Glastonbury πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τη λήξη του.  

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των θεατών στο φεστιβάλ από τη 

πρώτη χρονιά διεξαγωγής του έως και το 2010.  
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∆ιάγραµµα 2: Αριθµός επισκεπτών διαχρονικά (Πηγή: glastonburyfestivals.co.uk)  

 

Παρατηρείται, λοιπόν, µια συνεχόµενη αύξηση στην προσέλευση γεγονός που 

ενθάρρυνε κάθε χρόνο τους διοργανωτές να συνεχίσουν το φεστιβάλ. Η αυξητική αυτή 

τάση δεν επηρεάστηκε από τη συνεχώς αυξηµένη τιµή εισιτηρίου, η οποία για τον 

πρώτο χρόνο διεξαγωγής του φεστιβάλ ήταν 1 αγγλική λίρα (1970) ενώ το 2010 για να 

παρακολουθήσει κανείς τις εκδηλώσεις έπρεπε να καταβάλει 185 λίρες. Η οργάνωση 

του φεστιβάλ παρουσιαζόταν κάθε χρόνο και καλύτερη µε τους υπευθύνους να 

φροντίζουν για την οµαλή διεξαγωγή και την όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία των 

παρευρισκόµενων αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο πραγµατοποιούνταν οι 

συναυλίες. Μεγάλα ονόµατα της διεθνούς µουσικής σκηνής έχουν λάβει µέρος στο 

φεστιβάλ προσελκύοντας ακόµη περισσότερους θεατές. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

καλλιτέχνες και συγκροτήµατα όπως David Bowie, Manu Chao, REM, Prodigy, 

Radiohead, Sting, Robbie Williams και Bob Dylan.  

Επιπρόσθετα οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ φροντίζουν να δωρίζουν κάθε χρόνο 

σηµαντικά ποσά σε διεθνή κοινωφελή ιδρύµατα και οργανώσεις (Greenpeace, Oxfam), 

και σε άλλες φιλανθρωπίες, αναδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό την ευαισθησία τους σε 

κοινωνικά θέµατα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν και στο χώρο όπου πραγµατοποιείται το 

φεστιβάλ αποφασίζοντας αρκετές χρονιές τη µη διεξαγωγή του προκειµένου να 

‘ξεκουραστεί’ η φάρµα και η ευρύτερη περιοχή.  
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Με τις διαστάσεις και τη φήµη που έχει αποκτήσει το συγκεκριµένο φεστιβάλ, επόµενο 

είναι να επηρεάζει την τοπική κοινωνία και την πόλη του Glastonbury από πολλές 

πλευρές. Πέρα του ότι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται 

και γνωρίζουν την περιοχή ως τουριστικό προορισµό, τα χρήµατα που δαπανώνται στη 

διάρκειά του για διαµονή, φαγητό, ποτά και άλλες ανάγκες και επιθυµίες των 

επισκεπτών είναι πολλά και τονώνουν σε µεγάλο βαθµό την τοπική οικονοµία. Σε 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, (Baker Associates, 2007) έγινε µια από τις πρώτες 

προσπάθειες αποτίµησης της προσφοράς του φεστιβάλ στην περιοχή, µέσω κυρίως των 

οικονοµικών επιπτώσεων, αλλά και υποστήριξης ενός οργανωµένου σχεδίου δράσης 

για το µέλλον.  

Η έρευνα κατέδειξε ότι :  

� Το φεστιβάλ έχει οικονοµικές επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία της τάξης 

των 73 εκατοµµυρίων λιρών.  

� Το 2007 επισκέφτηκαν το φεστιβάλ 177.500 άνθρωποι που κατά µέσον όρο 

ξόδεψαν 293,4 λίρες ο καθένας.  

� Τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν από τους παρευρισκόµενους στο φεστιβάλ 

και τους εµπόρους που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκειά του, φτάνουν 

περίπου τα 52 εκατοµµύρια λίρες (για δραστηριότητες συνδεδεµένες µε το 

φεστιβάλ).  

� Για το έτος 2007 η συνολική ωφέλεια από το φεστιβάλ ξεπέρασε τα 73 

εκατοµµύρια λίρες (Baker Associates, 2007). 

Τα παραπάνω έσοδα είχαν άµεσα αποτελέσµατα καθώς ξοδεύτηκαν 880.000 λίρες για 

την κατασκευή 18 σπιτιών στην περιοχή, ενώ οι υπεύθυνοι είναι διατεθειµένοι να 

ξοδέψουν ακόµη περισσότερα προκειµένου να πετύχουν αναβάθµιση της περιοχής.  

Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι µια µικρή τοποθεσία κατόρθωσε να γίνει διεθνής 

τουριστικός προορισµός µέσα από τη διοργάνωση ενός µουσικού φεστιβάλ, να 

προσελκύσει πλήθος ανθρώπων στην περιοχή, να τονώσει την τοπική οικονοµία και να 

στηρίξει κοινωφελείς και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει για άλλη µια φορά τη σηµαντικότητα του ρόλου των φεστιβάλ, και 

γενικότερα των οργανωµένων εκδηλώσεων, για µια πόλη στην τόνωση του τουρισµού 

και τη γενικότερη ωφέλεια στην τοπική κοινωνία.  

 



55 

 

4.5.4 Θεσσαλονίκη  

 

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, µετά την Αθήνα, µε 

πληθυσµό που ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο σύµφωνα µε την πρόσφατη απογραφή του 

2011, και είναι η πρωτεύουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη µακρά 

ιστορική της πορεία βρέθηκε υπό την κατοχή διάφορων λαών και απετέλεσε τόπο 

πολιτισµικής σύγκλισης πολλών εθνοτήτων. Η Θεσσαλονίκη απαριθµεί µνηµεία από 

όλο το φάσµα του ιστορικού χρόνου, µε πλειάδα ρωµαϊκών, πρωτοχριστιανικών και 

βυζαντινών, µε το πιο γνωστό µνηµείο και σύµβολο της Θεσσαλονίκης να είναι ο 

Λευκός Πύργος.  

Σηµαντική προσφορά στην προσέλκυση τουρισµού αποτελούν οι εκδηλώσεις τεχνών 

και πολιτισµού που διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας την Ελλάδα διεθνώς και σε συνδυασµό µε τον ελληνικό 

πολιτισµό και την πλούσια πολιτιστική παράδοση, αναδεικνύουν την Ελλάδα σε ένα 

από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς πολιτισµούς παγκοσµίως. Από τις πιο 

σηµαντικές εκδηλώσεις της αποτελούν οι παρακάτω:  

� ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  

� ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης  

� Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης  

� ∆ηµήτρια  

� ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης  

� Μπιενάλε Θεσσαλονίκης  

� ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας PhotoΒiennale  

� Γιορτές Ανοικτού Θεάτρου  

� Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης  

� ∆ιεθνής Γυµνή Ποδηλατοδροµία  

� Κωνσταντίνεια  

� ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού  

 

i) Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  

 

Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το πιο σηµαντικό γεγονός που φιλοξενείται 

στην πόλη κάθε χρόνο, µε κριτήριο την οικονοµική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε για πρώτη 
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φορά το 1926 (∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ) και πραγµατοποιείται κάθε χρόνο 

στο, 180.000 τετραγωνικών µέτρων, ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η 

εκδήλωση προσελκύει µείζονα πολιτική προσοχή και είναι σύνηθες για τον 

πρωθυπουργό της Ελλάδας να σκιαγραφεί τις πολιτικές της κυβέρνησής του για το 

επόµενο έτος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 

προσελκύει το ενδιαφέρον των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αλλά και πολλούς 

επισκέπτες. Το 2010, µάλιστα, πάνω από 250.000 επισκέπτες παρακολούθησαν την 

έκθεση (76η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης).  

 

ii) ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης  

 

Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο 

σηµαντικά φεστιβάλ στη Νότια Ευρώπη,  µε µια σειρά από αξιοσηµείωτους 

κινηµατογραφιστές όπως ο Francis Ford Coppola, η Faye Dunaway, η Catherine 

Deneuve, η Ειρήνη Παπά και ο Fatih Akın, και ιδρύθηκε το 1960 όταν ξεκίνησε ως 

Εβδοµάδα Ελληνικού Κινηµατογράφου. Το 1992 έγινε διεθνές, προσθέτοντας στις 

δραστηριότητές του, το ∆ιαγωνιστικό Τµήµα ταινιών µεγάλου µήκους, σκηνοθετών που 

πρωτοεµφανίζονται, παρουσιάζοντας την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους. Το Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου έχει αποκτήσει µεγάλη φήµη, διεθνούς εµβέλειας, καθ’ όσον 

συγκεντρώνει καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσµο. Λαµβάνει χώρα µία φορά το χρόνο, κάθε 

Νοέµβριο, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσµου (www.filmfestival.gr/).  

 

iii) ∆ηµήτρια  

 

Τον 14ο αιώνα υπήρχε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο θεσµός των ανταλλαγών 

θαλάσσιων και χερσαίων προϊόντων µε τη µορφή εµποροπανήγυρης που ονοµαζόταν 

∆ηµήτρια και είχε την προέλευσή της στο Βυζάντιο. Το 1965 ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

αναβίωσε το θεσµό αυτό εντάσσοντάς τον σε Φεστιβάλ και από το 1966 και µετά 

γίνεται κάθε χρόνο από το Σεπτέµβριο µέχρι τον Οκτώβριο περιλαµβάνοντας ένα 

πλήθος εκδηλώσεων µουσικών, θεατρικών, εικαστικών κλπ.. Το Φεστιβάλ είναι το 

δεύτερο σε µέγεθος της Ελλάδας, µετά το Ελληνικό Φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αθηνών και 

Επιδαύρου). Στις εκδηλώσεις συµµετέχουν καλλιτέχνες διεθνούς φήµης 
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εκπροσωπώντας όλες τις µορφές τέχνης και το Φεστιβάλ έχει ήδη λάβει θέση ανάµεσα 

στα πιο σηµαντικά όλης της Ευρώπης (www.dimitriathess.gr/).  

 

iv) ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας PhotoΒiennale  

 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης κάθε δύο χρόνια διοργανώνει το ∆ιεθνές 

Φεστιβάλ Φωτογραφίας PhotoΒiennale, το οποίο αποτελεί µετεξέλιξη της εικοσαετούς 

Φωτογραφικής Συγκυρίας, παρουσιάζοντας περισσότερες από  50 εκθέσεις σε 

διαφορετικούς χώρους σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης, µε τη συµµετοχή 

καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και διοργανώνοντας τους τοµείς 

των portfolio reviews µε τη συµµετοχή ειδικών της φωτογραφίας από όλο τον κόσµο, 

των βραβείων, masterclasses, ηµερίδες, workshops και παράλληλα γεγονότα. Στο 

πλαίσιο της PhotoΒiennale παρουσιάζονται και εκθέσεις του Μουσείου σε άλλες πόλεις 

της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το διεθνές κύρος του θεσµού πιστοποιείται και από 

την ένταξή του στο διεθνές δίκτυο  φωτογραφικών φεστιβάλ Festival of Light (στο 

οποίο συµµετέχουν 27 φεστιβάλ φωτογραφίας από 20 χώρες από όλο τον κόσµο) 

(http://www.thmphoto.gr/index.asp).  

 

v) Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισµού 1997  

 

Το 1997 η Θεσσαλονίκη ανέλαβε τη φιλοξενία του θεσµού της Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας Πολιτισµού, για έναν ολόκληρο χρόνο. Το µέγεθος αυτής της εκδήλωσης 

καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:  

• την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού Θεσσαλονίκη '97 

που, για τα ελληνικά δεδοµένα, απαιτούσε έναν εξαιρετικά µεγάλο 

προϋπολογισµό  

• την δηµιουργία υποδοµών για τους χώρους των πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

• εµφάνιση µιας σειράς νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών 

ιδρυµάτων για πρώτη φορά  

• προσφορά ενός εξαιρετικά πλούσιου, πολύµορφου και υψηλής ποιότητας 

πολιτιστικό πρόγραµµα για πρώτη φορά στα δρώµενα της πόλης  

• ευρύ δηµόσιο ενδιαφέρον,  
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• ύπαρξη σηµαντικών άµεσων ωφελειών (εισοδήµατος και απασχόλησης) στο 

νοµό Θεσσαλονίκης  

• µια οµάδα ανθρώπων στο πλαίσιο του θεσµού κατάφερε να αποκτήσει 

σηµαντική εµπειρία στη διοργάνωση µεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και τα 

επαγγέλµατα που στηρίζουν τον πολιτιστικό τοµέα στην πόλη κατάφεραν να 

επωφεληθούν από την αυξηµένη δραστηριότητα (Deffner και Labrianidis, 

2005).  

Ένας εξαιρετικά µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων έλαβε χώρα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης εν όψει του θεσµού αυτού. Πιο συγκεκριµένα, διοργανώθηκαν συνολικά 

1.271 εκδηλώσεις και 10.257 παραστάσεις, µε τις θεατρικές και µουσικές εκδηλώσεις 

και παραστάσεις να αποτελούν την πλειοψηφία. Ο µεγάλος αριθµός των παραστάσεων 

(10.257) σήµαινε ότι οι άνθρωποι είχαν επιλογή κατά µέσο όρο 27,8 εκδηλώσεις ανά 

ηµέρα, ένας ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός για τα πρότυπα της πόλης.  

Η Θεσσαλονίκη ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισµού ήταν καινοτόµα υπό την 

έννοια ότι εισήγαγε "νέου τύπου" πολιτιστικές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν:  

• Εργαστήρια: σχολεία της πολιτιστικής παραγωγής για νέους  

• Ειδικές αίθουσες (lounges): τοµείς που προσφέρουν στους µετανάστες την 

ευκαιρία να διασκεδάσουν, να συµµετέχουν σε δηµιουργικές δραστηριότητες, ή 

να παρακολουθήσουν µαθήµατα γλώσσας και διαλέξεις  

• Παρουσίασε το ελληνικό στοιχείο της διασποράς ως έναν συνθετικό ιστορικό 

παράγοντα της παγκοσµιοποίησης  

• Ειδικές ενέργειες, που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

 

Το σύνολο των ατόµων που επισκέφτηκαν τις εκδηλώσεις ήταν 1.500.000 άτοµα. Οι 

ξένοι (από άλλες χώρες) επισκέπτες αποτέλεσαν λιγότερο από το 10% του συνόλου των 

επισκεπτών. Περίπου το µισό των διεθνών τουριστών καταγράφηκαν σε δύο 

εκδηλώσεις (στη συναυλία των U2 και στην έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους). 

Η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού κατοικούσαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

(80%). Αυτό σχετίζεται µε το αλληλένδετα µε ζητήµατα που εµπλέκονται σε µια 

µεγάλη εκδήλωση, όπως ο πολιτιστικός σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός του χρόνου, 

το µάρκετινγκ και η τουριστική πολιτική. Τέλος, µόνο ένας στους τέσσερις κατοίκους 

της πόλης της Θεσσαλονίκης, ήρθε από περιφερειακούς δήµους της. Αυτό µπορεί να 
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οφείλεται στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των εκδηλώσεων έλαβε χώρα στο δήµο 

Θεσσαλονίκης.  

 1996 1997 1998 

Συνολικός αριθµός επισκεπτών  622.511 717.886 675.387 

Συνολικός αριθµός διανυκτερεύσεων  1.333.661 1.548.013 1.419.688 

Συνολικός αριθµός διανυκτερεύσεων από 

ξένους τουρίστες  

460.629 556.855 453.212 

Μέση διάρκεια παραµονής  4 4 4 

 

Πίνακας 5: Σύνολο επισκεπτών και διανυκτερεύσεων (Πηγή: Thessaloniki 1997, Draft 

city report)  

 

Στον Πίνακα 5 συνοψίζεται η προσέλευση τουριστών και επισκεπτών καθώς και η 

διανυκτέρευσή τους, ένα έτος πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και την επόµενη χρονιά από 

την έναρξη των εκδηλώσεων του θεσµού. Όπως διαφαίνεται, η Θεσσαλονίκη 

προσέλκυσε περισσότερους επισκέπτες το έτος 1997, ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Πολιτισµού, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ η ακόλουθη χρονιά, το 1998 

σηµειώνει µεν µείωση στην τουριστική άφιξη σε σχέση µε το 1997, µεγαλύτερη δε από 

το 1996. Τα ίδια συµπεράσµατα προκύπτουν και για το συνολικό αριθµό των 

διανυκτερεύσεων.  

Η σύνθεση της τουριστικής αγοράς για τη Θεσσαλονίκη άλλαξε στη δεκαετία του 1990, 

αν και δεν υπάρχει σαφής σύνδεση µε την εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Πολιτισµού. Ενώ η Γερµανία υπήρξε µια συνεπής αγορά, οι επισκέπτες από τη 

Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία µειώθηκαν δραµατικά τα έτη 1994 – 2000, 

ενώ οι αριθµοί από την Κύπρο, τις ΗΠΑ και την Ιταλία αυξήθηκαν. Το 1997 

σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των επιβατών αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από 

9% έναντι του προηγούµενου έτους, ακολουθούµενη από (µικρότερες) αυξήσεις το 

1998 και το 1999. Σύµφωνα µε την επίσηµη αξιολόγηση, η εκδήλωση είχε µεγαλύτερη 

έκθεση στη Γερµανία, ακολουθούµενη από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Χιλή και την 

Ιαπωνία.  

Περίπου το 20% των εκδηλώσεων έλαβαν χώρα έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, 

στη Χαλκιδική, προορισµός για πολλούς από τους κατοίκους της πόλης, ενισχύοντας 
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σηµαντικά την προώθηση της περιοχής ως τουριστικός προορισµός. Επίσης πολλοί 

δήµοι έξω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης επωφελήθηκαν από το θεσµό αυτό, καθώς 

ήταν εν µέρει αποτέλεσµα µιας εσκεµµένης στρατηγικής για τη συµµετοχή διαφόρων 

τµηµάτων του πληθυσµού αλλά και λόγω του ότι χρειάστηκαν περισσότεροι χώροι για 

τη φιλοξενία εκδηλώσεων καθώς δεν µπορούσαν να υποστηριχθούν όλες αποκλειστικά 

στο δήµο της Θεσσαλονίκης.  

Η Θεσσαλονίκη τόνισε τη σηµασία της συµµετοχής µεγάλων ονοµάτων των 

ευρωπαϊκών και διεθνών καλλιτεχνών στην πόλη, συµπεριλαµβανοµένων των U2, 

Rostropovitch, Goran Bregovic, Borisnikov, Peter Brook και Robert Wilson. Οι 

εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν ένα σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού του 

προγράµµατος, µε τη συναυλία των U2 να κόστισε από µόνη της € 3.200.000.  

Τα ολοκληρωµένα έργα έχουν προσδώσει στη Θεσσαλονίκης µια πολιτιστική υποδοµή, 

κατατάσσοντάς τη δεύτερη µετά την Αθήνα. Πολλά πολιτιστικά ιδρύµατα ιδρύθηκαν 

και συνεχίζουν να λειτουργούν στην πόλη, όπως τα κρατικά µουσεία Σύγχρονης 

Τέχνης, Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου, µια νέα όπερα δωµατίου, ένα 

βιβλιογραφικό αρχείο για την πόλη. Ωστόσο, πολλά ιδρύµατα δεν έχουν τα κεφάλαια 

ώστε να αξιοποιούνται πλήρως, έχοντας αρκετές φορές χωρητικότητα µεγαλύτερη από 

το τακτικό θεατρικό κοινό της πόλης (Deffner και Labdrianidis, 2005).  

Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη βρέθηκε αντιµέτωπη και µε αρκετά προβλήµατα και θέµατα 

που σχετίζονται µε το επίσηµο πολιτιστικό πρόγραµµα της εκδήλωσης. Συνοπτικά, 

αναφέρονται ο ανεπαρκής χρόνος σχεδιασµού, τα πάρα πολλά έργα που έπρεπε να 

στεγάσουν όλες τις απαιτούµενες δραστηριότητες και η ελλιπής επικοινωνία και 

προώθηση του προγράµµατος.  

 

vi) Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας  

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας (European Youth Capital – EYC) είναι ένας νέος 

θεσµός που ξεκίνησε το 2009 από το Ρότερνταµ, το 2010 στο Τορίνο, φέτος 

φιλοξενείται στην Αµβέρσα του Βελγίου, θα πάει στη Μπράγκα της Πορτογαλίας το 

2012, στο Μάριµπορ τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας το 2013, για να έρθει 

στη Θεσσαλονίκη το 2014, καθώς η πόλη έχει θέσει υποψηφιότητα. Είναι µια 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας (European Youth Forum – EYF), της 

µεγαλύτερης πλατφόρµας µη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη, που 

σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν τον τίτλο ‘Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
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Νεολαίας’ σε πόλεις που παρουσιάζουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσεων, 

ιδεών, προτάσεων και συνεργασίας για τους νέους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο για ένα χρόνο. ∆ε χρηµατοδοτεί έργα, κατασκευές ή υποδοµές, αλλά ένα 

συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, τις ιδέες και τα 

όνειρα των νέων ανθρώπων.  

Η θεµατική του 2014 έχει τον τίτλο ‘Χρόνο’. Με τη λέξη και την έννοια του χρόνου η 

Θεσσαλονίκη θέλει να εκφράσει ταυτόχρονα την ιστορική διαδροµή της πόλης και το 

ρόλο της στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, την προοπτική και την εξέλιξή 

της καθώς και τη µετάβασή της στην κοινωνική αναγέννησή της. Το 2014 θα 

περιλαµβάνει µια µεγάλη σειρά από δράσεις που θα υλοποιηθούν πάνω σε τέσσερις 

άξονες. ∆ηµιουργία, συµµετοχή, ειδικές κοινωνικές οµάδες, νέα κοινωνικά κινήµατα. 

Με τον τρόπο αυτό επιθυµείται να οριστεί τόσο ένα περίγραµµα δράσεων και 

παρεµβάσεων όσο και το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναληφθούν πρωτοβουλίες έτσι 

ώστε το 2014 να µπορέσει να έχει την πόλη και τους νέους της έτοιµους να υποδεχτούν 

δράσεις ευρωπαϊκής και διεθνούς κλίµακας.  

Η πόλη της Θεσσαλονίκης διεκδικεί τον τίτλο διότι είναι µια νεανική πόλη. Έχει σχεδόν 

150.000 φοιτητές και το σύνολο των νέων φτάνει το 50% του πληθυσµού της. Οι νέοι 

είναι παντού. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, κινούνται, µαθαίνουν, δηµιουργούν, 

αγαπούν και διεκδικούν. Οι νέοι έχουν σχέδια, απαιτούν και ονειρεύονται µια άλλη 

κοινωνία, µια άλλη πόλη. Οι νέοι µαθαίνουν την πόλη, τις γωνιές της, την ιστορία της, 

µιλάνε για το αύριο, τη θέση τους και συµµετέχουν. Όπως γίνεται φανερό και από την 

προηγούµενη ανάλυση, η Θεσσαλονίκη έχει εµπειρία από τη διοργάνωση µεγάλων 

πολιτιστικών - κοινωνικών γεγονότων. Από την Μπιενάλε των νέων δηµιουργών της 

Ευρώπης και της Μεσογείου µέχρι την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 

1997, η πόλη έχει αποκτήσει πολλές υποδοµές. Ένας παραπάνω λόγος που διεκδικεί η 

Θεσσαλονίκη τον τίτλο και επιθυµεί έντονα να αποκτήσει είναι η σηµερινή διοίκηση 

του δήµου, που επενδύει πολλά στην ανάπτυξη ενός πραγµατικού κινήµατος νεολαίας 

που µέσα από δράσεις εθελοντισµού, κοινωνικής παρέµβασης, συµµετοχής και ίσων 

ευκαιριών θα αναδείξει µια άλλη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη της 

δηµιουργικότητας, της ανοχής, της καινοτοµίας, του πολιτισµού και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  

Για τις ανάγκες τις διεκδίκησης του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας ο 

δήµος Θεσσαλονίκης δηµιούργησε µια οµάδα εθελοντών που µε το συντονισµό της 

αντιδηµαρχίας Νεολαίας- Εθελοντισµού και Αθλητισµού και την ευθύνη της 
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αντιδηµάρχου θα έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού, της αίτησης 

και της υποστήριξης της Θεσσαλονίκης Υποψήφιας Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας 2014 (www.thessaloniki2014.eu/info.html).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

5.1 Συµπεράσµατα  

 

Οι ρόλοι και οι επιπτώσεις των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 

τουρισµού είναι καλά τεκµηριωµένοι, καθώς και η ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για 

την ανταγωνιστικότητα του προορισµού. Καθώς τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις έχουν 

ανθίσει τις τελευταίες δεκαετίες, η µελέτη τους αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σηµαντικό 

κοµµάτι στην έρευνα του πεδίου τουρισµού. Στο µεγαλύτερο κοµµάτι της 

βιβλιογραφίας συναντώνται µελέτες σχετικά µε τη στρατηγική και την επιχειρησιακή 

διαχείριση των εκδηλώσεων.  

Ο τουρισµός των Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε ως «αναδυόµενος γίγαντας», αλλά ακόµα 

και τώρα φαίνεται να υπάρχει µια σχετικά µικρή βιβλιογραφία επί του θέµατος. Ο 

τουρισµός των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων αποτελεί ένα ιδιάζων θέµα µελέτης 

καθώς έχει αντιµετωπιστεί από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως κοινωνιολογικές, 

ψυχαγωγικές, κοινοτικής ανάπτυξης και από την πλευρά της τουριστικής βιοµηχανίας. 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται βασικοί τοµείς έρευνας σχετικά µε τη διοίκηση των 

εκδηλώσεων και των φεστιβάλ, όπως οι οικονοµικές επιπτώσεις, το µάρκετινγκ, το 

προφίλ των εκδηλώσεων, οι χορηγίες, η διοίκηση καθώς και οι προϋπολογισµοί. Πιο 

πρόσφατα, υποστηρίχθηκε ότι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία του τουρισµού σχετικά µε 

τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις κυριαρχούν τέσσερα κύρια θέµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών επιπτώσεων, αναλύσεις που αφορούν το κοινό 

που τα παρακολουθεί µε σκοπό τη βελτίωση του µάρκετινγκ και της ποιότητας 

υπηρεσιών, τη διαχείριση των εκδηλώσεων µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του 

µάρκετινγκ και της ποιότητας υπηρεσιών και στις ευρύτερες επιπτώσεις των 

εκδηλώσεων όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους κατοίκους.  

Η σύνδεση των εννοιών των εκδηλώσεων και του τουρισµού καθορίζουν ένα σύνολο 

παραµέτρων πάνω στο οποίο στηρίζεται το µάρκετινγκ των εκδηλώσεων για τους 

τουρίστες, καθώς και η ανάπτυξη και το µάρκετινγκ των εκδηλώσεων µε σκοπό την 

ανάπτυξη του τουρισµού και της οικονοµίας.  
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Ο πυρήνας του µάρκετινγκ των εκδηλώσεων (event marketing) εστιάζει στους 

υπάρχοντες και δυνητικούς καταναλωτές – στη συγκεκριµένη περίπτωση τους 

επισκέπτες. Το µίγµα µάρκετινγκ των εκδηλώσεων εµπλουτίζεται µε έξι επιπλέον 

παραµέτρους πέρα από τις κλασσικές (προϊόν, προώθηση, τιµή, διανοµή), µε τον 

προγραµµατισµό, τη συσκευασία, την εµφάνιση, τις διαδικασίες, τους συνεργάτες, τους 

ανθρώπους και την τοποθεσία.  

Η ραγδαία ανάπτυξη των εκδηλώσεων την τελευταία δεκαετία είχε σαν αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία µιας αναγνωρίσιµης βιοµηχανίας εκδηλώσεων, µε τους δικούς της 

καταρτισµένους επαγγελµατίες, προµηθευτές και τις δικές της επαγγελµατικές 

οργανώσεις και συνεταιρισµούς. Επιπρόσθετα, ακολούθησε µια περίοδος αύξησης των 

κυβερνητικών ρυθµίσεων, η οποία οδήγησε σε ένα σύνθετο και απαιτητικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον.  

Οι εκδηλώσεις προσφέρουν ένα εύρος επιρροών, θετικών και αρνητικών, στις πόλεις 

όπου φιλοξενούνται αλλά και σε όλα τα µέρη που σχετίζονται µε την οργάνωση και την 

υλοποίησή τους. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, λοιπόν, θα πρέπει να προσδιορίσουν 

και να προβλέψουν τις επιδράσεις αυτές, να τις διαχειριστούν και να πετύχουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για όλα τα µέρη έτσι ώστε η συνολική επίδραση της 

εκδήλωσης να είναι θετική. Κάθε εκδήλωση έχει άµεσες κοινωνικές, πολιτιστικές και 

οικονοµικές επιρροές ανάλογα µε το µέγεθός τους, την αναγνωρισιµότητα και την 

προσέλκυση επισκεπτών/ τουριστών που πετυχαίνουν να προσελκύουν. Η µεγαλύτερη 

έµφαση στη βιβλιογραφία µέχρι σήµερα συγκεντρώνεται γύρω από το πλαίσιο των 

οικονοµικών επιπτώσεων. Ωστόσο, σηµαντικά θέµατα αποτελούν και η ενίσχυση της 

διεθνούς εικόνας της κοινότητας υποδοχής, η αλλαγή της εικόνας της κοινότητας (από 

αρνητική σε θετική), η κληρονοµιά µιας ανανεωµένης πόλης, η ενίσχυση της 

υπερηφάνειας, της συνοχής και της υποστήριξης της πόλης που φιλοξενεί µια 

εκδήλωση.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αλλαγές στην πολιτιστική 

πολιτική πολλών χωρών, επηρεάζοντας έτσι την πολιτιστική οικονοµία τους. Ο 

πολιτιστικός τουρισµός πλέον, εκτός από τις επισκέψεις σε µουσεία, µνηµεία, ιστορικά 

κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά πάρκα, περιλαµβάνει επίσης τη συµµετοχή 

σε οποιαδήποτε εκδήλωση πολιτιστικής παράδοσης, όπως λαογραφικές γιορτές και 

τοπικά φεστιβάλ, εκδηλώσεις που προβάλουν τέχνη, χειροτεχνίες ή βιβλία και φεστιβάλ 
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κινηµατογράφου, θεάτρου, χορού ή όπερας. Οι εκδηλώσεις αποτελούν πλέον ένα από 

τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα τουριστικά αξιοθέατα.  

Φεστιβάλ και εκδηλώσεις οποιουδήποτε µεγέθους και εµβέλειας οδήγησαν σε µια 

ευρύτερη εκτίµηση της σηµασίας των πολιτιστικών υποδοµών και της πολιτιστικής 

ποικιλοµορφίας στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη µέσω:  

• της αστικής πολιτισµικής ανάπλασης,  

• της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονοµιάς,  

• του µάρκετινγκ προορισµού, της αναδιαµόρφωσης της εικόνας της πόλης και 

της αστικής ενίσχυσης,  

• των πολιτιστικών περιφερειών,  

• των πολιτιστικών βιοµηχανιών,  

• της δηµιουργίας νέων καλλιτεχνικών επιχειρηµάτων, και  

• του προγραµµατισµού σε κοινοτική βάση και πολιτιστική στρατηγική.  

Τα φεστιβάλ και οι ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε διάφορες κοινότητες 

γίνονται όλο και περισσότερο περιζήτητα από τους επισκέπτες ως µοναδικές εµπειρίες, 

καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς να συµµετάσχουν σε µία συλλογική εµπειρία 

η οποία διαφέρει από την καθηµερινή τους ζωή. Εκδηλώσεις κάθε εύρους, από τοπικές 

µέχρι µεγάλες εκδηλώσεις και φεστιβάλ, αποτελούν µία από τις πιο ελκυστικές µορφές 

αναψυχής και προώθησης του τουρισµού.  

Η ταχεία ανάπτυξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια 

µπορεί, τουλάχιστον εν µέρει να αποδοθεί στην αυξανόµενη χρήση των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ως µέσο για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης ή τη βελτίωση της 

εικόνας των πόλεων για να προσελκύσουν επενδύσεις. Το πόσο σηµαντικές µπορεί να 

είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποδεικνύεται από την εξέλιξη του θεσµού της 

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισµού (The European Capital of Cultural) που 

χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Μέσα από τις µελέτες περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή γίνεται 

φανερό ότι πόλεις και κοινότητες, ανεξάρτητου µεγέθους και φήµης, χρησιµοποιούν 

τον ‘µηχανισµό’ των εκδηλώσεων και φεστιβάλ ως ένα στρατηγικό επενδυτικό 

πρόγραµµα µε στόχο την προσέλκυση τουριστών, την ανάδειξη του προορισµού, την 

ανάπτυξη της πόλης οικονοµικά, κοινωνικά και την ανταλλαγή εµπειριών και 

κουλτούρας. Η βελτίωση της εικόνας της πόλης και η τόνωση της τοπικής οικονοµίας 
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αποτελούν κυρίαρχα θέµατα. Σε συνδυασµό δε µε τα υπόλοιπα αξιοθέατα που µπορεί 

να διαθέτει η εκάστοτε πόλη – προορισµός και τις δραστηριότητες που παρέχει στους 

επισκέπτες, είναι δυνατόν να τονώσει τον τουρισµό της και τη συνολική εµπειρία των 

επισκεπτών σε αυτήν, πέρα από την παρακολούθηση µιας εκδήλωσης.  

Σηµαντικός και κρίσιµος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων των εκδηλώσεων 

και φεστιβάλ είναι ο προγραµµατισµός και η χάραξη µιας στρατηγικής και ενός 

σχεδιασµού µάρκετινγκ. Η διοργάνωση µιας εκδήλωσης απαιτεί το συντονισµό µεταξύ 

πολλών φορέων και ανεξάρτητων µελών, µέσα στην όλο και περισσότερο 

αναπτυσσόµενη βιοµηχανία των εκδηλώσεων που η χάραξη στρατηγικής γίνεται 

επιτακτική και αναπόφευκτη, τόσο για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων όσο και 

για την αποτελεσµατική εκµετάλλευση όλων των διαθέσιµων πόρων. Έτσι 

επιτυγχάνονται οι στόχοι, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε µακροχρόνιο επίπεδο.  

Η Θεσσαλονίκη είναι µια πόλη που διοργανώνει εδώ και πολλά χρονιά σηµαντικές 

εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας την 

Ελλάδα σε έναν από τους δηµοφιλέστερους πολιτισµικούς προορισµούς παγκοσµίως. Η 

Θεσσαλονίκη γνωρίζει πολύ καλά τη συνεισφορά των εκδηλώσεων στον τουρισµό και 

στην ανάπτυξη της πόλης, µε αποτέλεσµα να θέτει υποψηφιότητα για νέες διεθνείς 

εκδηλώσεις. Μπορεί να µην έχουν στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία προηγούµενες 

διοργανώσεις της και εκδηλώσεις, είτε λόγω έλλειψης σχεδιασµού είτε ελλιπούς 

προώθησης των προγραµµάτων της, παρ’ όλα αυτά µαθαίνει από τα λάθη και τις 

αστοχίες του παρελθόντος για να χτίσει ένα µέλλον για την πόλη που θα 

χαρακτηρίζεται από την προσέλκυση πολλών τουριστών που θα θέλουν να γνωρίσουν 

και να ανακαλύψουν τον πολιτισµό της πόλης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.  

 

5.2 Περιορισµοί – Προτάσεις  

 

Η συγκεκριµένη µελέτη περιορίζεται στην ανάλυση µόνο τεσσάρων περιπτώσεων 

σχετικά µε τη διοργάνωση φεστιβάλ που απέφεραν επιτυχή προσέλκυση τουριστών και 

ανάπτυξη της κοινότητας φιλοξενίας τους. Στην πραγµατικότητα υπάρχει πληθώρα 

προορισµών που χρησιµοποιούν τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις για την επίτευξη 

τουριστικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Το Λονδίνο, το Βερολίνο, ο Καναδάς, το 

Σύδνεϋ και το Χονγκ Κονγκ είναι µερικές από αυτές. Οι µελέτες περιπτώσεων που 

εξετάστηκαν αφορούν πόλεις που βρίσκονται στην Ευρώπη. Η χρήση αυτών των 
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µελετών περίπτωσης ίσως να µην επαρκούν για τη γενίκευση που συντελέστηκε καθώς 

θα µπορούσαν να εξεταστούν και άλλες πόλεις ακόµα και εκτός Ευρώπης για µια πιο 

σφαιρική µελέτη.  

Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα φεστιβάλ και τις πολιτισµικές εκδηλώσεις 

σχετικά µε την προσέλκυση τουριστών στην πόλη – κοινότητα όπου λαµβάνουν χώρα, 

χωρίς να εξετάζεται σε βάθος αν η προσέλκυση επισκεπτών θα µπορούσε να επηρεάσει 

και γειτονικές πόλεις ή την ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος περιορισµός ισχύει και για την 

ανάπτυξη που επέρχεται στην οργανώτρια πόλη, καθώς περαιτέρω έρευνα µπορεί να 

συντελεστεί και σε επίπεδο περιφέρειας ή χώρας.  

Η βιβλιογραφία στο κοµµάτι των εκδηλώσεων είναι πρόσφατη σχετικά στα πλαίσια της 

επιστήµης του µάρκετινγκ και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η µελέτη και ανάλυση 

των οικονοµικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι εκδηλώσεις, καθώς και η εύρεση ενός 

κοινού αποδεκτού τρόπου µέτρησης αυτών για την αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση 

των εκδηλώσεων, των στόχων που τέθηκαν και των επιπτώσεων που επέφεραν.  

Τέλος, η βιβλιογραφική έρευνα των τουριστικών επιπτώσεων των εκδηλώσεων και 

φεστιβάλ, τόσο όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και για τις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελλάδας κρίνεται ελλιπής. Καθώς η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό 

προορισµό για πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσµο, λόγω της ιστορίας της, της 

κουλτούρας, του πολιτισµού αλλά και των φυσικών τοπίων της, φαίνεται να είναι 

αναγκαία η εις βάθος µελέτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού της χώρας 

µέσω των εκδηλώσεων, και για τη σηµασία της χάραξης ενιαίας εγχώριας στρατηγικής 

προσέλκυσης τουριστών µέσω των εκδηλώσεων.  
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