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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση όλων εκείνων των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος του χωριού της Χρυσαυγής Λαγκαδά, τα 

οποία, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των κατοίκων του τόπου θα μπορούσαν να 

αναδειχθούν ώστε ο τόπος να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. Το κύριο συμπέρασμα 

της έρευνας είναι ότι η Χρυσαυγή διαθέτει σαφώς ένα πολιτιστικό-ιστορικό στοιχείο, ένα 

όμορφο φυσικό περιβάλλον και ένα λαογραφικό υπόβαθρο που με την κατάλληλη 

αξιοποίηση και διαχείριση θα μπορούσαν να της προσδώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην τοπική τουριστική αγορά. Τα συμπεράσματα της έρευνας 

αξιοποιήθηκαν στο τελευταίο μέρος της παρούσης εργασίας στις προτάσεις προς τους 

τοπικούς φορείς διοίκησης για το σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών για την ανάδειξη 

χρήσιμων για την περιοχή και τους κατοίκους τουριστικών προϊόντων. Η ερευνητική 

μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα, και συγκεκριμένα συνδυασμός της 

εθνογραφίας και της μελέτης περίπτωσης, ενώ τα βασικά εργαλεία ήταν οι εις βάθος 

συνεντεύξεις, τα ημιδομημένα ερωτηματολόγια, και η επιτόπια παρατήρηση.  
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Κεφάλαιο 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση όλων των παραγόντων  που 

προσδιορίζουν τη βιώσιμη οργάνωση, διοίκηση και ανάπτυξη μιας υπαίθριας 

τουριστικής περιοχής. Η μελέτη προσπαθεί να διερευνήσει όλα εκείνα τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της περιοχής βάση των 

διαφορετικών αντιλήψεων των εταίρων (κάτοικοι και τοπικοί ιθύνοντες) ώστε να 

σχεδιαστούν τελικά και να αναδειχθούν χρήσιμα για την περιοχή και τους κατοίκους 

τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Έμφαση επομένως δίνεται στην πλευρά της 

«προσφοράς» του τουριστικού προϊόντος, εφόσον η οπτική γωνία εξέτασης του 

ζητήματος είναι οι αντιλήψεις των κατοίκων κυρίως, και όχι η πλευρά της «ζήτησης» 

του τουριστικού προϊόντος από τους επισκέπτες του τόπου. Μάλιστα, η υπό μελέτη 

περίπτωση αναφέρεται σε ένα νέο τουριστικό προϊόν που αφορά ένα συγκεκριμένο 

τόπο και τις πιθανές παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Πιο 

συγκεκριμένα, στόχος είναι να γίνει μια ανάλυση ελκυστικότητας του προϊόντος με 

βάση τα χαρακτηριστικά που διαθέτει (στοιχεία τόπου), και βάση αυτής της ανάλυσης 

να διερευνηθούν τρόποι ανάδειξης των χαρακτηριστικών αυτών ώστε να εδραιωθεί 

στην αγορά ως ένα νέο, ελκυστικό τουριστικό προϊόν.  

 

Ο προς μελέτη τόπος είναι το χωριό Χρυσαυγή του δήμου Λαγκαδά του νομού 

Θεσσαλονίκης, στο οποίο υποστηρίζεται ότι γεννήθηκε το 1881 ο ιδρυτής του 

σύγχρονου τουρκικού κράτους, Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ), σε αντίθεση με την 

επικρατούσα και επίσημη άποψη που υποστηρίζει ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε 

και έζησε τα πρώτα του χρόνια στο οίκημα που τώρα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο 

στην οδό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στο χωριό της Χρυσαυγής 

υπάρχουν σήμερα παραμελημένα από τις τοπικές αρχές τα απομεινάρια του σπιτιού του 

Κεμάλ καθώς και ένας μιναρές ενός τζαμιού που υπήρχε δίπλα. Επίσης, το χωριό έχει 

να προσφέρει ένα όμορφο φυσικό ημιορεινό περιβάλλον, ένα δείγμα άριστης 

ρυμοτομίας, παραδοσιακές ταβέρνες με φημισμένο καλό φαγητό, καθώς και τα λουτρά 

του Λαγκαδά που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Για τους λόγους αυτούς 

πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα νέο τουριστικό προορισμό μέσω  της 

ανάδειξης των ιδιαίτερων πολιτιστικών και λαογραφικών χαρακτηριστικών που 

διαθέτει.  
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Όντας λοιπόν μια σημαντική ιστορική και πολιτική μορφή του σύγχρονου Τουρκικού 

κράτους, για την οποία οι Τούρκοι είναι περήφανοι, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποτελεί συχνά 

αιτία επίσκεψης τουριστών του γειτονικού μας κράτους στα εδάφη όπου γεννήθηκε και 

μεγάλωσε, μόνο που οι περισσότεροι αρκούνται σε μια επίσκεψη στο σημερινό 

τούρκικο προξενείο, εφόσον λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για την ύπαρξη της 

Χρυσαυγής και την ανεπίσημη εκδοχή της ιστορίας.  

 

Έτσι, στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εύρεση τρόπων ανάδειξης της Χρυσαυγής 

εστιάζοντας στο γεγονός ότι πιθανότατα είναι η γενέτειρα του Κεμάλ, και η αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας του τουριστικού προϊόντος που έχει να προσφέρει, τόσο από 

ιστορικής όσο και πολιτισμικής και φυσικής σκοπιάς, στους Έλληνες τουρίστες αλλά  

και στους ξένους, κυρίως Τούρκους (brand awareness). Με άλλα λόγια, στόχος είναι να 

διερευνηθούν τρόποι ανάδειξης του μύθου-φήμης που περιβάλλει έναν τόπο ώστε 

αυτός να γίνει τουριστικό προϊόν και πόλος έλξης επισκεπτών, επιφέροντας παράλληλα 

ανάπτυξη στον τόπο. Και μιλώντας για ανάπτυξη, εννοούμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, με 

σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου καθώς και με συμμετοχή 

της τοπικής κοινωνίας. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρατίθεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετική με την έννοια του τουριστικού προϊόντος και τη διοίκηση αυτού, ενώ 

διατυπώνονται και οι υποθέσεις της έρευνας. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη 

σύγκριση των διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων και στην επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου για την παρούσα έρευνα καθώς και των μεθοδολογικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, και στην περιγραφή του δείγματος της έρευνας. 

Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων στο τέταρτο κεφάλαιο και, τέλος, τα 

συμπεράσματα της έρευνας, οι προτάσεις προς τη διοίκηση, οι αδυναμίες της έρευνας 

και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες στο πέμπτο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 2ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ1  
 

2.1 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ» 
 

Η  κατανάλωση χρόνου σε δραστηριότητες αναψυχής αποτελεί πλέον μια σημαντική 

δραστηριότητα για πολλούς ανθρώπους στις μοντέρνες κοινωνίες δυτικού τύπου. 

Συνέπεια αυτού, ο τομέας αναψυχής συνιστά σήμερα μια εξέχουσα και πολλά 

υποσχόμενη βιομηχανία του δυτικού κόσμου. Άλλωστε, η αύξηση του διαθέσιμου 

εισοδήματος και του ελεύθερου χρόνου τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργήσει τα 

θεμέλια για έναν νέο τρόπο ζωής, όπου η αναψυχή και ο τουρισμός αποτελούν κύρια 

στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό, ο επικερδής τομέας του 

τουρισμού έχει λάβει την προσοχή των πολιτικών ιθυνόντων κάθε κράτους, και όλο και 

περισσότερο σχεδιάζονται πολιτικές τουριστικές ανάπτυξης (Cracolici & Nijkamp, 

2008). 

 

Τι εννοούμε όμως με τον όρο «τουριστικός προορισμός» (tourist destination); Σύμφωνα 

με τους Davidson και Maitland (1997) (όπως αναφέρεται σε Petrić, 2005), «είναι μια 

περιοχή, η οποία μπορεί να προσφέρει το δικό της τουριστικό προϊόν αποτελούμενο 

από διάφορους πόρους, αρκετές δραστηριότητες (συμπληρωματικές στον τουρισμό), 

την τοπική κοινωνία, δημόσιες αρχές υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και έναν ενεργό 

ιδιωτικό τομέα». 

 

Στο σχήμα 1 απεικονίζονται τα στοιχεία που αποτελούν το γενικό μοντέλο ενός 

συστήματος τουριστικού προορισμού, σύμφωνα με την Petrić (2005). Όλα τα 

συστήματα τουριστικών προορισμών εμπεριέχουν στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

και πρωταρχικές ελκυστικότητες όπως είναι το κλίμα, υποστηριζόμενα από 

δευτερεύοντα στοιχεία όπως τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες. Τα εισερχόμενα (inputs) 

ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν διοικητικές και τεχνικές δεξιότητες, 

επενδυτικούς πόρους, και τις προσδοκίες των επισκεπτών. Το γενικό σύστημα ενός 

τουριστικού προορισμού δείχνει τη διαδικασία όπου πολλά στοιχεία ή  υπο-συστήματα 

όπως η διαμονή, η αναψυχή και οι μεταφορές μπορούν να αξιολογηθούν εξετάζοντας 

                                                 
1 Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας παρουσίασης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο τέλος της 
ενότητας 2.4 (Πίνακας 3) 
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τα αποτελέσματα (outcomes) για κάθε ομάδα «μετόχων» (stakeholders), δηλαδή την 

ικανοποίηση των τουριστών, την ανταμοιβή, ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη 

των ανθρώπων που εργάζονται στον τουριστικό προορισμό, την ανάπτυξη του τόπου, 

και τα οφέλη ή και προβλήματα που το τουριστικό σύστημα δημιουργεί τοπικά, στους 

κατοίκους του τόπου αυτού. Βέβαια, τα στοιχεία και οι διαδικασίες που λαμβάνουν 

μέρος σε έναν τουριστικό προορισμό, αναπόφευκτα υπόκεινται σε εξωτερικές επιρροές 

όπως η νομοθεσία, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι μεταβολές στη ζήτηση, συνθήκες 

που συνεργιστικά διαμορφώνουν την μελλοντική ανάπτυξη του προορισμού. 

 

 

 
 

Σχήμα 1: Το γενικό μοντέλο τουριστικού προορισμού (πηγή: Petrić, 2005) 
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Η «ζώνη τουριστικού προορισμού» (tourist destination zone) είναι ένας εναλλακτικός 

όρος που χρησιμοποιεί ο Gunn (1988) (όπως αναφέρεται σε Petrić, 2005). Ο Gunn 

ορίζει κριτήρια με βάση τα οποία μια περιοχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ζώνη 

τουριστικού προορισμού: 

• Η περιοχή πρέπει να διαθέτει έναν αριθμό πολιτιστικών, φυσικών και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών, τα οποία της προσδίδουν μια συγκεκριμένη/ 

αναγνωρίσιμη ταυτότητα 

• Η περιοχή πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (μεταφορές, 

κοινόχρηστες υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες) 

• Η περιοχή πρέπει  να καλύπτει χώρο μεγαλύτερο της μιας ελκυστικότητας ή 

μιας τοπικής κοινωνίας 

• Η περιοχή πρέπει να διαθέτει πλήθος ελκυστικοτήτων και να είναι σε θέση να 

δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις και προϊόντα για να προσελκύσει επισκέπτες 

• Η περιοχή πρέπει να διαθέτει ένα γραφείο ανάπτυξης (δημόσιο) το οποίο θα 

υποστηρίζει και θα κατευθύνει τους τοπικούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις 

στις δραστηριότητες τους 

• Η περιοχή πρέπει να είναι προσβάσιμη σε μεγάλο αριθμό τουριστών (μέσω 

οδικού δικτύου, αέρα ή θάλασσας).  

 

Ο Pearce (1989) (όπως αναφέρεται σε Petrić, 2005) προσθέτει ότι στην περιοχή ενός 

τουριστικού προορισμού πρέπει να δραστηριοποιούνται και οργανισμοί που 

εμπλέκονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως σύνδεσμοι προστασίας και διατήρησης 

πολιτικής και ιστορικής κληρονομιάς καθώς και φορείς που ασχολούνται με τη 

διατήρηση φυσικών πόρων. 

 

2.2 ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ 
 

Σύμφωνα με τον Buhalis (2000), ένας προορισμός αποτελείται από κάποια συστατικά 

μέρη, τα οποία και χαρακτηρίζει ως τα 6 Α’s, και παρουσιάζονται στον πίνακα 1: 
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 Ελκυστικότητες (Attractions): φυσικές, τεχνητές, χτισμένες με κάποιο σκοπό, ειδικά συμβάντα 

 Πρόσβαση (Accessibility): το συνολικό οδικό δίκτυο αποτελούμενο από διαδρομές, τερματικούς 

σταθμούς και οχήματα συγκοινωνίας 

 Παροχές (Amenities): εγκαταστάσεις φιλοξενίας και εστίασης, καταστήματα λιανικής, άλλες 

τουριστικές υπηρεσίες 

 Διαθέσιμα πακέτα(Available packages): προ-κανονισμένα πακέτα από μεσάζοντες και τοπικούς 

παροχείς 

 Δραστηριότητες (Activities): όλες οι δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη κατά την 

παραμονή του στον τόπο 

 Βοηθητικές Υπηρεσίες (Ancillary services): πχ. τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομείο, πρακτορεία 

τύπου, νοσοκομεία, κλπ 

 
Πίνακας  1: Τα 6 «Α» για την ανάλυση των τουριστικών (πηγή: Buhalis, 2000) 

 

 

Οι Cracolici & Nijkamp (2008) στην έρευνά τους βρήκαν ότι η αξιολόγηση των 

επισκεπτών ενός τόπου όσον αφορά την ελκυστικότητα του τόπου αυτού ως τουριστικό 

προϊόν σχετίζεται ισχυρά με συμπληρωματικά στοιχεία της τουριστικής προσφοράς: 

παροχή πληροφοριών και τουριστικές υπηρεσίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, 

εκθέσεις τέχνης, φεστιβάλ, κλπ), ποιότητα και ποικιλία προϊόντων σε μαγαζιά, επίπεδο 

τιμών, ύπαρξη καταλυμάτων, και ασφάλεια. Μάλιστα, έδειξαν ότι αυτά καθαυτά τα 

στοιχεία της τουριστικής προσφοράς (πχ η υποδοχή και η φιλικότητα των ντόπιων 

κατοίκων, τα πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα, το τοπίο, το φυσικό περιβάλλον, κλπ) 

έχουν μικρότερη επίδραση στην αξιολόγηση των επισκεπτών σχετικά με την 

ελκυστικότητα του τόπου! Έτσι, υποστηρίζουν ότι οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι 

ενός τόπου είναι μεν αναγκαία, αλλά όχι από μόνη της ικανή συνθήκη για να παράσχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επομένως, κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων 

τουριστικής ανάδειξης και προβολής ενός τόπου, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δώσουν 

έμφαση στα συμπληρωματικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αποτελεί και αυτή της «προσέγγισης των πόρων», η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Όπως 

αναφέρει και ο Barney (1991) (όπως αναφέρεται σε Cracolici & Nijkamp, 2008), οι 

τουριστικές περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σύνολο συγκεκριμένων φυσικών, 

πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι είναι σπάνιοι, μοναδικοί, αδύνατον να 
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αντιγραφούν και να υποκατασταθούν, και μπορούν να θέσουν τις βάσεις για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Και, κάτι τέτοιο, θα 

προσδώσει φυσικά μεγαλύτερη αξία στους «μετόχους» του τόπου, ήτοι την τοπική 

κοινωνία, τους επισκέπτες, τα τουριστικά γραφεία, κλπ. 

 

Μιλώντας για ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών, οι Crouch και Ritchie 

(1999), βασισμένοι στο μοντέλο του Porter (1990) (όπως αναφέρεται σε Crouch και 

Ritchie, 1999), δημιούργησαν ένα μοντέλο τουριστικής ανταγωνιστικότητας στο οποίο 

θεωρούν ότι ο πυρήνας της ανταγωνιστικότητας ενός προορισμού, δηλαδή τα στοιχεία 

πάνω στα οποία ανταγωνίζονται οι προορισμοί, ορίζεται από τέσσερα στοιχεία: 

1. Βασικοί πόροι και ελκυστικότητες τόπου (φυσιολογία εδάφους, κουλτούρα, 

ιστορία, δραστηριότητες, ειδικά γεγονότα, διασκέδαση) 

2. Υποστηρικτικοί παράγοντες και πόροι (υποδομές, προσβασιμότητα, φιλοξενία, 

επιχειρηματικότητα) 

3. Διοίκηση προορισμού (διαχείριση πόρων, μάρκετινγκ, χρηματοδοτικά 

κεφάλαια, οργάνωση, ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, ποιότητα υπηρεσιών, 

διαχείριση επισκεπτών) 

4. Ειδικοί παράγοντες (τοποθεσία, αλληλεξαρτήσεις, ασφάλεια, αναγνωρισιμότητα 

τόπου – “brand awareness”, κόστος/ αξία) 

 

Οι Khadaroo και Seetanah (2008)2, μάλιστα, τόνισαν σε έρευνά τους τη σημασία των 

υποδομών-δικτύου μεταφορών ως καθοριστικό παράγοντα στην ελκυστικότητα ενός 

προορισμού. Βρήκαν επίσης, ότι η ευαισθησία της τουριστικής έλευσης ως προς τις 

υποδομές μεταφορών ποικίλει ανάλογα με τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών και 

τον τόπο προορισμού. 

 

Τέλος, στοιχείο ελκυστικότητας ενός τόπου θα μπορούσε να θεωρηθεί και η 

πολιτιστική ή ιστορική κληρονομιά που διαθέτει, όπως ιστορικά κτίρια, μνημεία, 

αρχαιολογικούς χώρους, κλπ. Μάλιστα, όπως αναφέρει και ο Cossons (1989), ο 

τουρισμός σχετικά με τα στοιχεία κληρονομιάς (“heritage tourism”) ολοένα και 

αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. O Graham et al. 

(2000) (όπως αναφέρεται σε Henderson, 2002) περιέγραψε την κληρονομιά ενός τόπου 

                                                 
2  Να σημειωθεί εδώ ότι η έρευνα των Khadaroo και Seetanah (2008) έγινε σε επίπεδο χώρας, 
εξετάζοντας 28 χώρες ανά την υφήλιο, αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι τα ευρήματά τους για τη 
σημαντικότητα των υποδομών μεταφορών εξακολουθούν να έχουν σημασία και στο επίπεδο 
μεμονωμένων τουριστικών προορισμών-τόπων. 
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ως πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 

ποικιλοτρόπως, ενώ συνδέεται σημαντικά και με την απόδοση ταυτότητας σε έναν 

προορισμό. Και, σύμφωνα με τον Henderson (2002), η κληρονομιά και η ταυτότητα 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, σχηματίζοντας ένα «τρίγωνο» με τον τουρισμό. Έτσι, μια 

σωστή διαχείριση της πολιτιστικής/ ιστορικής κληρονομιάς ενός τόπου, θα μπορούσε 

να καταστήσει τον τόπο αυτό ως ιδιαίτερο, αποδίδοντας του ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, συνοδευόμενο από τουριστική ανάπτυξη και οικονομικά οφέλη. 

 

Συμπερασματικά, από τις παραπάνω θεωρήσεις γίνεται φανερό ότι η 

ανταγωνιστικότητα ενός τουριστικού προορισμού είναι μια λειτουργία αρκετών 

παραγόντων, και είναι ο συνδυασμός και οι συνέργιες που αναπτύσσονται μεταξύ των 

παραγόντων αυτών που θα οδηγήσουν σε έναν προορισμό ελκυστικό και 

ανταγωνιστικό. 

 

2.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
 

Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με θέματα τουριστικών 

προορισμών τονίζουν ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η δημιουργία της κατάλληλης 

οργανωτικής και διοικητικής δομής. Το ερώτημα που τίθενται εδώ είναι το ποιος θα 

αναλάβει τη διοίκηση και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας ανάπτυξης ενός 

προορισμού, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο τουρισμός είναι από μόνος του μια πολύπλευρη 

βιομηχανία που αποτελείται από μεγάλο εύρος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 

παρόχους υπηρεσιών, κατοίκους, τουρίστες (Petrić, 2005). 

 

Η πρακτική έχει δείξει ότι δεν μπορεί ένας μόνο φορέας να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά όλες τις διοικητικές λειτουργίες που απαιτούνται σε επίπεδο τόπου. 

Επομένως, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένας βαθμός συνέργιας μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων (πχ τοπικό συμβούλιο, εμπορικό επιμελητήριο, γραφείο 

υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών, κλπ), ικανός να προάγει την ανταγωνιστικότητα 

του τόπου (Petrić, 2005). Αυτό φυσικά, αποτελεί και το δυσκολότερο στόχο! Άλλωστε, 

σε ένα τέτοιο δίκτυο όπου πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εμπλέκονται στη 

διοίκηση ενός τουριστικού προορισμού, όπου ο κάθε φορέας έχει τις δικές του 

προτεραιότητες και προσπαθεί να εκπληρώσει τους δικούς του (ιδιοτελείς) σκοπούς 

χωρίς κανένα συντονισμό με τους υπόλοιπους, είναι αμφιλεγόμενο αν μπορούμε να 
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μιλάμε για ολιστικές προσεγγίσεις στη διοίκηση προορισμού, κάτι που όμως 

πιστεύουμε ότι αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για μια αποτελεσματική διοίκηση και 

προβολή ενός τόπου.   

 

Σε συμφωνία με την ανωτέρω άποψη, ο Buhalis (2000) αναφέρει ότι οι προορισμοί 

είναι από τις πιο δύσκολες οντότητες για να διοικηθούν, εξαιτίας της πολυπλοκότητας 

των σχέσεων των τοπικών συμμετεχόντων ή αλλιώς «μετόχων». Η διοίκηση και το 

μάρκετινγκ ενός προορισμού αποτελεί πρόκληση εξαιτίας και της πληθώρας των 

μετόχων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και παραγωγή του τουριστικού προϊόντος και 

των διαφορετικών συμφερόντων που αυτοί επιδιώκουν και αντιπροσωπεύουν (κάτοικοι 

του τόπου, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, επενδυτές, τουρίστες, ομάδες συμφερόντων, 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς – βλ. σχήμα 2). Το δύσκολο, αλλά και απαραίτητο 

κομμάτι για μια μακροχρόνια βιώσιμη διοίκηση προορισμού, αποτελεί ο συγκερασμός 

αυτών των –συχνά αντικρουόμενων- συμφερόντων. Μάλιστα, η διοίκηση και το 

μάρκετινγκ  προορισμών θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως ένα εργαλείο για την 

επίτευξη ενός συμπλέγματος στρατηγικών στόχων, οι οποίοι σε τελική ανάλυση θα 

πρέπει να ικανοποιούν «ισόποσα» τις επιθυμίες όλων των εμπλεκόμενων μετόχων. Οι 

στρατηγικοί αυτοί στόχοι, όπως διατυπώνονται από τον Buhalis (2000), φαίνονται στον 

πίνακα 2: 

 

 Αύξηση της μακροχρόνιας ευημερίας των τοπικών κατοίκων 

 Χαροποίηση επισκεπτών μέσω μεγιστοποίησης της ικανοποίησης τους 

 Μεγιστοποίηση κέρδους των τοπικών επιχειρήσεων 

 Βελτιστοποίηση των επιπτώσεων του τουρισμού με τη διασφάλιση μιας βιώσιμης 

ισορροπίας ανάμεσα στα οικονομικά οφέλη και τα κοινωνικο-πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά κόστη 

 
Πίνακας 2: Στρατηγικό μάνατζμεντ και στόχοι μάρκετινγκ για προορισμούς 
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Σχήμα 2: Ο δυναμικός τροχός των εμπλεκόμενων μετόχων στη διοίκηση ενός τουριστικού 

προορισμού (πηγή: Buhalis, 2000) 

 

Κάτι που συνάγεται εν μέρει από τα παραπάνω και θεωρούμε ότι αξίζει να  σημειωθεί, 

και τονίζει και ο ίδιος ο Buhalis (2000), είναι ότι στόχος του μάρκετινγκ τουριστικών 

προορισμών δεν θα πρέπει να είναι μόνο η προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην 

περιοχή. Εν αντιθέσει, οφείλει να είναι μια ισορροπημένη ικανοποίηση όλων των 

ανωτέρω στόχων. Άλλωστε, αυτό είναι που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, με 

σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, και θα δώσει τη δυνατότητα 

στους πόρους του τόπου να  ανανεώνονται. Έτσι, όπως τονίζει και ο Saveriades (2000), 

κατά τη διοίκηση ενός προορισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η «φέρουσα 

ικανότητα» του τόπου, δηλαδή ένα ανώτατο όριο τουριστικής έλευσης που μπορεί να 

«αντέξει» τόσο ο τόπος αλλά και η τοπική κοινωνία, και το οποίο αν ξεπεραστεί, θα 

υπάρξει πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και καταστροφή των 

φυσικών πόρων του τόπου. Βέβαια, συγκεκριμένα το «κατώφλι» κοινωνικής αποδοχής 

των διαμενόντων σχετικά με τον αριθμό (τη μάζα) έλευσης επισκεπτών δεν είναι ούτε 

συγκεκριμένο ούτε σταθερό· αλλάζει με τον καιρό αλλά και τον όγκο των τουριστών, 
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ενώ μπορεί να «χειραγωγηθεί» μέσω των τεχνικών διοίκησης προορισμών (Saveriades, 

2000). 

 

Ακόμα, μια καίριας σημασία λειτουργία του Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών, 

είναι να γίνει μια σωστή τμηματοποίηση και στόχευση του αγοραστικού κοινού στο 

οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, να προσδιορίσει ποιο 

είναι το προφίλ των πιθανών επισκεπτών, ποιες οι προσδοκίες τους, τι είναι σημαντικό 

για αυτούς, αν υπάρχει περιοδικότητα στις επισκέψεις τους, ποια τα κίνητρα της 

επίσκεψής τους, κλπ. Μόνο έτσι μπορεί να σχεδιαστεί και να προσφερθεί ένα σωστό 

τουριστικό προϊόν που θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη των εμπλεκομένων μετόχων. Στη 

λειτουργία αυτή μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα και η έρευνα μάρκετινγκ (marketing 

research). 

 

Προαπαιτούμενο φυσικά της λειτουργίας του μάρκετινγκ είναι να σχεδιαστεί μια 

αποτελεσματική στρατηγική για τη διοίκηση ενός προορισμού. Μια ενδιαφέρουσα 

πρόταση στρατηγικής θέτει ο Buhalis (2000), ο οποίος συνθέτει τρεις διαφορετικές 

προτάσεις στρατηγικής, 

1.Μοντέλο του Porter (στρατηγική κόστους, διαφοροποίησης, και εστίασης- “niche”) 

2.Μοντέλο του Gilbert (στρατηγική διαφοροποίησης προορισμού) 

3.Μοντέλο του Poon (στρατηγική ευελιξίας και εξατομίκευσης), 

επικεντρώνοντας στο κοινό τους σημείο, που είναι η διαφοροποίηση, που θα οδηγήσει 

σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επισκέπτες ενός προορισμού εκτιμούν τα ιδιαίτερα, 

μοναδικά χαρακτηριστικά ενός προορισμού, και για το λόγο αυτό είναι πρόθυμοι να 

επαναλάβουν την επίσκεψή τους ή να πληρώσουν υψηλότερες τιμές. Όπως αναφέρει 

και ο Swarbrooke (2001), τόσο για την προσέλκυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης –

άρα και της προβολής του προορισμού-, όσο και για τη διασφάλιση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, πρέπει ένας προορισμός να έχει διαμορφώσει μια «μοναδική» 

πρόταση προσφοράς. Αντιθέτως, οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να αποφεύγουν 

στρατηγικές που βασίζονται στο χαμηλό κόστος/ τιμές και στην προσέλκυση μαζικού 

τουρισμού με χαμηλά περιθώρια κέρδους, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγάλη φθορά των 

πόρων (κοινωνικών, φυσικών και τεχνητών) και αντίκειται στην ιδέα της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για  απομακρυσμένους, μικρούς σε 

μέγεθος προορισμούς, με περιορισμένους οικονομικούς και φυσικούς πόρους και 

δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών. 

 



 12

Αφού αποφασιστεί η στρατηγική της διοίκησης και του μάρκετινγκ του τουριστικού 

προορισμού, απομένει μόνο να  καθοριστεί και το συγκεκριμένο μείγμα μάρκετινγκ που 

θα απευθύνεται στην/ στις ομάδα/ -ες στόχου. Πρέπει δηλαδή (1) να οριστεί το 

προσφερόμενο προϊόν (τι προσφέρει ο τόπος στον επισκέπτη, πχ τοπίο, μεταφορές, 

εστίαση, αναψυχή, θάλασσα, ήλιο, ατμόσφαιρα, ιστορία, πολιτιστικά δρώμενα, 

αναβίωση ενός μύθου, μνημεία, κλπ), (2) να γίνει τιμολόγηση του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος, που είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία στην περίπτωση 

των τουριστικών προορισμών μιας και εμπλέκονται πολλά μέρη, όπως πληθώρα 

επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων, τουριστικοί πράκτορες, κλπ, (3) να  αποφασιστεί ο 

τρόπος που θα διανεμηθεί το προϊόν, δηλαδή που θα καταστεί διαθέσιμο στους 

καταναλωτές, κάτι στο οποίο συμβάλλουν τα τουριστικά γραφεία που οργανώνουν 

ταξίδια σε προορισμούς, οι εταιρείες κάθε είδους μεταφορών, το οδικό δίκτυο, το 

διαδίκτυο3, κλπ, και (4) να προβληθεί ο προορισμός, αφού δημιουργηθούν τα 

κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας προς τους καταναλωτές και η κατάλληλη προωθητική 

καμπάνια (πχ διαφημίσεις στα ΜΜΕ, αφισοκόλληση, φυλλάδια, συμμετοχή σε ετήσιες 

εκθέσεις τουρισμού, ενδυνάμωση των κατάλληλων δημοσίων σχέσεων, κλπ). Μάλιστα, 

η προβολή είναι το μέρος του μείγματος μάρκετινγκ που παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

δημιουργία της εικόνας (“image”) του προορισμού στον αντιληπτικό χάρτη των 

καταναλωτών, δηλαδή στο μυαλό τους. 

 

Σχετική με το θέμα της διοίκησης προορισμών είναι και η έρευνα του Kneafsey (2001), 

ο οποίος μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπορευματοποίηση στοιχείων 

κουλτούρας ενός τόπου, μέσα από την μελέτη περίπτωσης μιας αγροτικής περιοχής στη 

Βρετανία Γαλλίας. Βρήκε ότι ένας παράγοντας που δρα ανασταλτικά είναι η συνήθης 

άποψη των κατοίκων ότι στοιχεία του τόπου τους όπως η τοπική διάλεκτος ή αγροτικά 

εργαλεία μιας παλιότερης εποχής ή αγροτικές πρακτικές που χρησιμοποιούσαν 

παλιότερα ή κάποια τοπικά πολιτιστικά έθιμα και μουσικές παραδόσεις δεν αποτελούν 

πόλο έλξης τουριστών. Αντίθετα, πιστεύουν ότι αφήνουν αδιάφορους τους εν δυνάμει 

επισκέπτες, και δεν θεωρούν ότι μπορεί – ή ότι αξίζει- να εμπορευματοποιηθούν και να 

προβληθούν ως ελκυστικότητες του τόπου. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα να μη 

                                                 
3  Το διαδίκτυο πλέον, εκτός από έναν μέσον προβολής και διαφήμισης, μπορεί να θεωρηθεί και 
ως ένα από τα σημαντικότερα κανάλια διανομής, αφού μπορεί να συμβάλλει στο να καταστεί διαθέσιμο 
το τουριστικό προϊόν στους εν δυνάμει επισκέπτες, μέσω της παροχής κάθε είδους πληροφοριών για τον 
τόπο και τη δυνατότητα για αγορά υπηρεσιών όπως εισιτήρια για την επίσκεψη του προορισμού, 
εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις, κράτηση δωματίου για διαμονή, κλπ. Ακόμα, μέσω διαδικτύου πλέον 
δραστηριοποιούνται και αρκετοί ταξιδιωτικοί πράκτορες που διαμεσολαβούν για την πώληση του 
τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού στον τελικό καταναλωτή. 
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συμμετέχουν ή να μην ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε μια τυχόν προσπάθεια 

προβολής αυτών των στοιχείων, ή ακόμα χειρότερα, μπορεί να αντιτίθενται και σε μια 

τέτοια προσπάθεια. Άλλωστε, ποιοτικές έρευνες έχουν δείξει ότι αναπόφευκτα, κάποια 

στοιχεία/ πόροι ενός τόπου όπως το τοπίο και η αρχιτεκτονική, μπορεί να 

εμπορευματοποιηθούν πολύ πιο εύκολα από άλλα, λιγότερο «δημοφιλή» στοιχεία όπως 

αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω (Kneafsey, 2001). Για να κατανοήσουμε καλύτερα 

αυτές τις μη θετικές στάσεις των ντόπιων κατοίκων, ο Kneafsey (2001) προτείνει να 

εστιάσουμε στις κοινωνικές σχέσεις που ιστορικά διαμορφώθηκαν στην περιοχή, από 

τα παλιότερα χρόνια μέχρι σήμερα, οι οποίες πιθανότατα εξηγούν τις στάσεις των 

κατοίκων. 

 

Κλείνοντας, ιδιαίτερης σημασίας θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε όλα τα 

παραπάνω στάδια ενός σχεδίου διοίκησης προορισμού, είναι ο παράγοντας της τοπικής 

κοινωνίας. Σε μια ολιστική προσέγγιση διοίκησης προορισμού θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν οι απόψεις, στάσεις και επιθυμίες των τοπικών κατοίκων, ακόμα 

και της μειοψηφίας, και να μελετώνται οι κάθε είδους επιδράσεις του εκάστοτε σχεδίου 

τουρισμού στον τόπο, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές. Με το θέμα της ανάλυσης 

των αντιλήψεων των κατοίκων μιας περιοχής σχετικά με τις επιπτώσεις των 

τουριστικών δραστηριοτήτων ασχολήθηκαν οι Haralambopoulos και Pizam (1996), 

μελετώντας την περίπτωση της νήσου Σάμου στην Ελλάδα. Το ίδιο θέμα μελέτησαν και 

οι Mason και Cheyne (2000), διερευνώντας τις αντιλήψεις των κατοίκων μιας 

αγροτικής περιοχής της Ν. Ζηλανδίας σχετικά με ένα πρόγραμμα τουριστικής 

ανάπτυξης που επρόκειτο να εφαρμοστεί στην περιοχή τους. Υποστηρίζουν στην 

έρευνά τους ότι οι απόψεις των κατοίκων σχεδόν πάντα διίστανται σε τέτοιες 

περιπτώσεις τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής τους, και επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η εμπλοκή ή όχι σε τουριστικές δραστηριότητες, ο 

βαθμός προσκόλλησής τους στην κοινότητα. Τα ευρήματα τους συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό με αυτά των Haralambopoulos και Pizam (1996). Τέλος, τόνισαν τη 

σημαντικότητα του να διεξάγονται τέτοιες έρευνες αντιλήψεων των κατοίκων προτού 

εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης, και όχι εκ των υστέρων, διότι μόνο 

έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων του 

τουρισμού και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για την τοπική κοινωνία και τον τόπο.  

 

Παρομοίως, οι Pearce et al. (1996) τόνισαν ότι για τη βελτίωση της σχεδίασης 

μακροχρόνιων τουριστικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη η εις βάθος κατανόηση 
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του τρόπου που οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στο φαινόμενο του τουρισμού. 

Υποστήριξαν επίσης, ότι στοιχείο καίριας σημασίας για μια βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη αποτελεί η ευημερία των ίδιων των κατοίκων. 

 

Βασιζόμενοι στις ανωτέρω απόψεις που παρατέθηκαν, αποφασίσαμε η έρευνά μας 

σχετικά με την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Χρυσαυγής να επικεντρωθεί 

στη μέτρηση, μελέτη, ανάλυση και κατανόηση των αντιλήψεων των κατοίκων και των 

τοπικών ιθυνόντων που σχεδιάζουν πολιτικές πάνω στο θέμα αυτό, ως το πρωταρχικό 

στοιχείο που θα καθορίσει τη στρατηγική ανάδειξης του τόπου και που θα προηγηθεί 

της ανάλυσης της πλευράς της ζήτησης – αντιλήψεων των (δυνητικών) επισκεπτών. 

Άλλωστε, θεωρούμε πρωτεύων ζήτημα να εξεταστούν οι αντιλήψεις των κατοίκων 

σχετικά με την τουριστική ανάδειξη του τόπου, διότι ακόμα και το «καλύτερο» 

πρόγραμμα τουριστικής ανάδειξης να σχεδιαστεί, είναι καταδικασμένο να ναυαγήσει, 

εάν δεν τύχει της αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Και, τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι οι 

άνθρωποι ενός τόπου αποτελούν και αυτοί μέρος του τουριστικού προϊόντος του τόπου 

και μάλιστα από τα πιο σημαντικά! 

  

2.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ – “BRANDING” 
 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός 

προορισμού από έναν πιθανό επισκέπτη, είναι η εικόνα (image) που ο επισκέπτης έχει 

σχηματίσει στο μυαλό του, δηλαδή ένα σύνολο προσδοκιών και αντιλήψεων για τον 

τόπο (Buhalis, 2000), αλλά και συναισθημάτων (Peña, et al., 2012). Τη σημαντικότητα 

της εικόνας ενός τόπου ως τη βάση για ένα μοντέλο διοίκησης ενός προορισμού έχουν 

τονίσει πολλοί ερευνητές στις μελέτες τους (Royo-Vela, 2008· Baloglou και McCleary, 

1999, κ.α.). Η καίρια συνεισφορά της μελέτης του Royo-Vela (2008) θεωρούμε πως 

είναι η παράθεση μιας λίστας μεταβλητών που φαίνεται να επηρεάζουν στη 

διαμόρφωση της εικόνας ενός αγροτικού τόπου με πολιτιστικό ενδιαφέρον καθώς και η 

χρήση ενός αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης της εικόνας ενός τόπου. Σύμφωνα με τον 

Royo-Vela (2008), αφού μετρηθεί η εικόνα ενός προορισμού, μπορούν πλέον να 

καθοριστούν μέτρα δράσης και στρατηγικές διοίκησης του προορισμού, ώστε να 

βελτιωθεί αυτή η εικόνα και άρα η θέση του προορισμού στον αντιληπτικό χάρτη των 

επισκεπτών, έναντι άλλων προορισμών με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

 



 15

Οι Peña, et al. (2012) επίσης εξέτασαν το θέμα του σχηματισμού της εικόνας ενός 

υπαίθριου/ αγροτικού προορισμού, προσδιορίζοντας και αξιολογώντας τις διαστάσεις 

που συνδιαμορφώνουν την εικόνα αυτού. Υποστήριξαν ότι η δημιουργία μιας θετικής 

εικόνας αποτελεί σημαντικό κίνητρο καταναλωτικής συμπεριφοράς και οδηγεί σε 

ικανοποίηση και πιστότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την 

ανάπτυξη υπαίθριων προορισμών. Η δημιουργία και η διοίκηση όμως μιας 

επιτυχημένης εικόνας προορισμού απαιτεί γνώση των παραγόντων που οι επισκέπτες 

τέτοιων προορισμών αξιολογούν ως σημαντικούς, δηλαδή απαιτεί την ανάλυση της 

«πλευράς της ζήτησης» του τουριστικού προϊόντος. Η συγκεκριμένη έρευνα εντόπισε 

ότι αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν (1)τα χαρακτηριστικά του υπαίθριου 

προορισμού (φυσική ομορφιά, ηρεμία, χαλάρωση), (2)τα χαρακτηριστικά της 

προσφοράς υπηρεσιών (θερμή υποδοχή, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, ασφάλεια 

υπηρεσιών, ποιότητα υπηρεσιών, επίπεδο τιμών), (3)την πολιτιστική προσφορά 

(μνημεία, μουσεία, πολιτιστικές δραστηριότητες όπως θέατρα και συναυλίες), (4)τις 

δραστηριότητες βασισμένες στη φύση, και (5)την προσφορά τοπικών προϊόντων και 

την τοπική γαστρονομία. Τα ευρήματα αυτά μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα 

χρήσιμα κατά τη σχεδίαση τουριστικών στρατηγικών και πολιτικών τουριστικής 

ανάπτυξης (Peña, et al., 2012· Vassiliadis, et al., 2006). 

 

Επομένως, καίριας σημασίας ζητούμενο είναι να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική «διαχείριση της επωνυμίας/ μάρκας» ενός προορισμού (destination 

branding), που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δημιουργία της εικόνας του 

προορισμού στο μυαλό των εν δυνάμει επισκεπτών. Με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί 

αρκετοί συγγραφείς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, αν και παραδοσιακά ο όρος της 

διαχείρισης επωνυμίας (branding) αναφερόταν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι Blain et 

al. (2005), σε έρευνα που διεξήγαν σε Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών, βρήκαν 

ότι ιδιαίτερη βαρύτητα από τους Οργανισμούς αυτούς δίνεται στη δημιουργία 

λογότυπων που συνδέονται με ένα μέρος (logos, or taglines), οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σε κάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια του τόπου και γενικά 

οποιοδήποτε έντυπο υλικό αφορά τον τόπο. Μάλιστα, πολλοί από τους διευθύνοντες 

συμβούλους των Οργανισμών αυτών ορίζουν την διαχείριση επωνυμίας ενός 

προορισμού ως ακριβώς αυτό: την δημιουργία ενός λογότυπου που να χαρακτηρίζει τον 

προορισμό (!). Αυτό όμως θεωρούμε ότι αποτελεί μια απλοϊκή προσέγγιση του όρου. 

Ένας περιεκτικός και συνάμα απλός ορισμός της διαχείρισης επωνυμίας έχει δοθεί από 

τον Aaker (1991) (όπως αναφέρεται σε Blain, et al., 2005), σύμφωνα με τον οποίο «ο 
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πρωταρχικός ρόλος μιας επωνυμίας/ μάρκας είναι να προσδιορίσει τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες ενός πωλητή, και να διαφοροποιήσει αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες από  

αυτά των ανταγωνιστών». Ο ορισμός αυτός θεωρούμε ότι έχει νόημα και στην 

περίπτωση ενός τουριστικού προορισμού, εκτός από αγαθά και υπηρεσίες.  

 

Οι  Blain εμπλουτίζοντας τον ορισμό των Ritchie και Ritchie (1998) (όπως αναφέρεται 

σε Blain et al., (2005), και μέσα από τα ευρήματα της έρευνάς τους, αναφέρουν ότι η 

διαχείριση επωνυμίας ενός προορισμού μπορεί να οριστεί ως «το σύνολο των  

ενεργειών του μάρκετινγκ που (1)υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός ονόματος, 

συμβόλου, λογότυπου, λέξης-κλειδί ή κάποιου γραφήματος, τα οποία εύκολα και 

προσδιορίζουν αλλά και διαφοροποιούν τον προορισμό, (2)εμπεριέχουν την υπόσχεση 

μια αξέχαστης ταξιδιωτικής εμπειρίας η οποία είναι μοναδικά συνδεδεμένη με τον 

προορισμό, και (3)εξυπηρετούν στην ενίσχυση της ανάκλησης ευχάριστων αναμνήσεων 

της εμπειρίας του προορισμού και της συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ του επισκέπτη 

και του προορισμού, (4)μειώνουν τα κόστη έρευνας του καταναλωτή και το 

αντιλαμβανόμενο ρίσκο για την επιλογή ενός προορισμού, και όλα τα παραπάνω με 

σκοπό τη δημιουργία μιας εικόνας  προορισμού που επηρεάζει την απόφαση των 

καταναλωτών να επισκεφτούν τον εν λόγω προορισμό, έναντι κάποιου άλλου». 

Παρατηρούμε ότι και εδώ έμφαση δίνεται στην έννοια του προσδιορισμού αλλά και τη 

διαφοροποίηση ενός προορισμού από άλλους, όπως και στον ορισμό του Aaker. 

 

Οι Berthon et al. (1999) υποστηρίζουν ότι «οι επωνυμίες αποτελούν σύμβολα γύρω από 

τα οποία χτίζονται σχέσεις». Και αυτοί θεωρούν ότι ο σχεδιασμός λογότυπων αποτελεί 

στοιχείο-κλειδί της διαχείρισης επωνυμίας ενός τόπου, μιας και οι λογότυποι συχνά 

αναπαριστούν την εικόνα ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας, ή ενός τόπου. Επίσης, 

έμφαση δίνουν στις λειτουργίες τις οποίες επιτελεί η δημιουργία μιας ισχυρής 

επωνυμίας και η σωστή διαχείριση αυτής, τόσο όσον αφορά τον αγοραστή όσο και τον 

πωλητή (σχήμα 3). 
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Σχήμα 3:  Λειτουργίες επωνυμίας για τον αγοραστή και πωλητή (Berthon et al., 1999) 

 

 

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι στις μέρες μας υπάρχει η τάση προς λιγότερο 

«παραδοσιακούς» και πιο απομακρυσμένους τουριστικούς προορισμούς κάτι που 

υποδεικνύει ένα πέρασμα από τον μαζικό τουρισμό σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού, και 

δηλώνει μια αλλαγή στην στάση και τις ανάγκες πολλών τουριστών οι οποίοι πλέον 

ζητάνε εξατομικευμένες, πελατοκεντρικές και εναλλακτικές τουριστικές υπηρεσίες 

(Fayos-Sola, 1996). Σήμερα, απομονωμένοι ή προηγουμένως άγνωστοι προορισμοί 

έχουν μετατραπεί σε μέρη προς εξερεύνηση και σε εν δυνάμει πόλο έλξης τουριστών, ο 

καθένας ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένο προφίλ τουριστών. 

 

Κλείνοντας, γίνεται σαφές ότι οι προορισμοί πλέον οφείλουν να εντοπίσουν τα 

χαρακτηριστικά τόπου που τους διακρίνουν και που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες 

κάθε ομάδας επισκεπτών, να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά και να τα αναπτύξουν 

με σκοπό να αποκτήσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρέχοντας 

παράλληλα μια ολοκληρωμένη πρόταση στον εν δυνάμει επισκέπτη. 
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Petrić, 2005 

Ένα γενικό μοντέλο ενός συστήματος τουριστικού προορισμού 

και τα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει. Διοίκηση τουριστικών 

προορισμών. 

Gunn, 1998 
Κριτήρια με βάση τα οποία μια περιοχή μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως «ζώνη τουριστικού προορισμού» 

Cracolici και Nijkamp, 

2008 

Σπουδαιότητα των συμπληρωματικών στοιχείων της τουριστικής 

προσφοράς 

Barney, 1991 
Ο τουριστικός προορισμός από την οπτική της «προσέγγισης των 

πόρων»  

Crouch και Ritchie, 

1999 

Δημιουργία μοντέλου «τουριστικής ανταγωνιστικότητας» για 

έναν προορισμό 

Khadaroo και 

Seetanah, 2008 

Η σημασία των υποδομών-δικτύου μεταφορών ως καθοριστικός 

παράγοντας στην ελκυστικότητα ενός προορισμού 

Blain et al., 2005 
Διαχείριση επωνυμίας προορισμού (destination branding) και η 

σημασία της δημιουργίας λογότυπων (logos) 

Berthon et al., 1999 Διαχείριση επωνυμίας προορισμού 

Buhalis, 2000 

Στρατηγική διοίκηση και μάρκετινγκ προορισμού: λειτουργίες 

του μάρκετινγκ όσον αφορά τουριστικούς προορισμούς, 

σχεδιασμός ενός μείγματος μάρκετινγκ που να ικανοποιεί 

ισόρροπα όλους τους εμπλεκόμενους μετόχους, διαμόρφωση 

στρατηγικής για προορισμούς. 

Mason και Cheyne 

(2000) 

Διερεύνηση των αντιλήψεων των κατοίκων περιοχής της Ν. 

Ζηλανδίας σχετικά με την προβλεπόμενη τουριστική ανάπτυξη, 

χρήσιμη για την αξιολόγηση και βελτίωση προγραμμάτων 

τουριστικής ανάπτυξης 

Haralambopoulos και 

Pizam 1996 

Ανάλυση των αντιλήψεων των κατοίκων της περιοχής 

Πυθαγορείου Σάμου σχετικά με τις επιπτώσεις των τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
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Kneafsey, 2001 

Παράγοντες που επηρεάζουν την εμπορευματοποίηση στοιχείων 

κουλτούρας ενός τόπου, με έμφαση στη μελέτη των κοινωνικών 

και ιστορικών σχέσεων που διαμορφώθηκαν στην περιοχή που 

πιθανότατα εξηγούν τις όποιες στάσεις των ντόπιων κατοίκων 

απέναντι στην εμπορευματοποίηση αυτή 

Royo-Vela, 2008 

Διερεύνηση της εικόνας (image) του προορισμού, ποιες 

μεταβλητές τη διαμορφώνουν, και η σημασία αυτής στη 

διοίκηση ενός προορισμού 

Saveriades, 2000 

Διερεύνηση της «φέρουσας ικανότητας» ενός τόπου και η 

δυνατότητα προσδιορισμού ενός κρίσιμου κατωφλιού 

κοινωνικής αποδοχής των διαμενόντων σχετικά με τον αριθμό 

έλευσης επισκεπτών 

Khadaroo και 

Seetanah, 2008 

Ο ρόλος των υποδομών μεταφορών στην ελκυστικότητα ενός 

προορισμού (ανάλυση σε επίπεδο χωρών) 

Peña, Jamilena και 

Molina, 2012 

Διοίκηση αγροτικών τουριστικών προορισμών: προσδιορισμός 

και αξιολόγηση των διαστάσεων που συνδιαμορφώνουν την 

εικόνα (image) ενός προορισμού 

Pearce, et al., 1996 
Μέτρηση και κατανόηση των αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας 

κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης 

 
Πίνακας 3:  Συνοπτική παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

 

2.5 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παράσχει μια αξιολόγηση της σχετικής 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας ενός συγκεκριμένου τόπου (μελέτη 

περίπτωσης για τη Χρυσαυγή) και να προτείνει τρόπους ανάδειξης του νέου αυτού 

τουριστικού προϊόντος μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης 

προορισμού, βασισμένη στις αντιλήψεις ντόπιων κατοίκων και τοπικών αρχών. Η 

έρευνα ξεκινά με την υπόθεση ότι η περιοχή μπορεί να αναδειχθεί κάνοντας χρήση των 

ελκυστικών φυσικών και πολιτιστικών της χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με την 
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κατάλληλη συμπληρωματική υποδομή (προκαταρκτική κατάρτιση κατοίκων και 

επαγγελματιών, ενημέρωση και προσέλκυση της ζήτησης, ύπαρξη υποδομής σε 

καταλύματα, σύγχρονες εξυπηρετήσεις, κλπ). Η υπόθεση αυτή έρχεται σε συμφωνία  με 

τον Gunn (1988, p. 15) (όπως αναφέρεται σε Βασιλειάδη, 2001), ο οποίος αναφέρει ότι 

λειτουργικά η ανάπτυξη του τουριστικού συστήματος και επομένως ο σχεδιασμός 

επηρεάζεται από πέντε παράγοντες: 

1. Ο πληθυσμός (ανθρώπινοι πόροι και ζήτηση) 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε καταλύματα, φαγητό και προϊόντα 

3. Οι ελκυστικότητες 

4. Οι μεταφορές 

5. Η προβολή και η πληροφόρηση. 

 
Βέβαια, όπως θα γίνει σαφές και παρακάτω, στην ενότητα που αναφέρεται στην 

επιλεγμένη μεθοδολογία για την συγγραφή της παρούσας μελέτης, λόγω της επιλογής 

μια ποιοτικής μεθόδου έρευνας, δεν είναι δυνατή –αλλά ούτε και θεμιτή- η ξεκάθαρη 

διατύπωση των υποθέσεων της έρευνας εξ’ αρχής (Whitehead, 2005). Αυτό είναι κάτι 

που θα προκύψει κατά την πορεία της έρευνας, με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία.  
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Κεφάλαιο 3ο: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
 

3.1 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
Η πιο συνήθης ταξινόμηση μεταξύ των μεθόδων έρευνας αναφέρεται στο διαχωρισμό 

τους σε ποιοτικές και ποσοτικές.  

 

Σκοπός μιας ποσοτικής μεθόδου είναι η διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ διαφόρων 

μεταβλητών που επιδρούν στο υπό εξέταση φαινόμενο και, αν είναι δυνατόν, και η 

ανακάλυψη σχέσεων αιτίου – αιτιατού μεταξύ τους. Ως μεταβλητή ορίζεται κάποιο 

παρατηρήσιμο χαρακτηριστικό μιας μονάδας, οι τιμές του οποίου μπορεί να ποικίλλουν 

ανάμεσα σε διαφορετικές μονάδες ενός συνόλου (Καχριμάνης et al., 2008). Για να 

παράξει στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα η ποσοτική έρευνα, απαιτείται συνήθως 

ένα μεγάλο δείγμα. Ο ερευνητής γνωρίζει εξαρχής ακριβώς τι ψάχνει, τι θέλει να 

ερευνήσει και όλες οι πτυχές της μελέτης σχεδιάζονται προσεκτικά πριν τη συλλογή 

των πληροφοριών. Στοχεύει στον έλεγχο προϋπάρχουσας θεωρίας και ο ερευνητής είναι 

αποστασιοποιημένος. 

 

Η ποιοτική έρευνα, εν αντιθέσει, κάνει χρήση μικρών δειγμάτων πληθυσμού, κάτι που 

διευκολύνει στην εμβάθυνση στην οπτική γωνία των υποκειμένων της έρευνας πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα. Με άλλα λόγια, η ποιοτική έρευνα προσπαθεί περισσότερο να 

κατανοήσει και να μελετήσει σε βάθος ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, παρά να βρει και 

να διατυπώσει αιτιώδεις σχέσεις, για το λόγο αυτό άλλωστε ονομάζεται και 

ερμηνευτική μέθοδος. Έτσι, ο στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι να καταφέρει «να δει 

τα πράγματα» μέσα από τα μάτια αυτών που ερωτώνται, αποκτώντας πληροφορίες σε 

βάθος και δίνοντας μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή περιγραφή. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, είναι δυνατόν να οδηγήσει στη διερεύνηση φαινομένων, διαδικασιών και 

συμπεριφορών που δεν είχαν προβλεφθεί από πριν. Ακόμα, η ποιοτική έρευνα δε 

μελετά τα φαινόμενα με χρήση αριθμητικών μετρήσεων και χαρακτηρίζεται από την 

αλληλεπίδραση ερευνητή-ερευνούμενου. Συνιστάται σε πρώιμα στάδια ερευνών και ο 

σχεδιασμός της έρευνας αναδύεται  κατά τη διάρκεια της μελέτης, όντας μια λιγότερο 

δομημένη μέθοδος. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν τη διερευνητική φύση της παρούσας έρευνας καθώς και την 

έλλειψη εκτεταμένης μελέτης του θέματος του τρόπου ανάδειξης πολιτιστικών 

στοιχείων τόπων στην Ελλάδα, η επιλογή της ποιοτικής έναντι της ποσοτικής έρευνας 

θεωρείται απαραίτητη. Η ποιοτική έρευνα ενδείκνυται για μια εις βάθος έρευνα και 

κατανόηση ενός προβλήματος, ενώ η ποσοτική έρευνα συνήθως είναι ωφέλιμο να 

έπεται μιας σωστής ποιοτικής έρευνας στην περίπτωση διερεύνησης ενός νέου 

ζητήματος όπως στην περίπτωσή μας (Malhotra, 2007, όπως αναφέρεται σε Priporas, et 

al., 2012). Ακόμα, οι μέθοδοι ποιοτικής έρευνας αρμόζουν καλύτερα στα 

χαρακτηριστικά και τη φύση των υπηρεσιών (Gilmore and Carson, 1996), όπως είναι οι 

τουριστικές υπηρεσίες. Έτσι, πρόσφατα υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός 

μελετών που στρέφονται στη χρήση ποιοτικών μεθόδων, ως εναλλακτική λύση στη πιο 

παραδοσιακή προσέγγιση των ποσοτικών μεθόδων (Slevitch, 2011).  

 

Βέβαια, οφείλουμε να παραθέσουμε και την κριτική που οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν 

κατά καιρούς δεχθεί σχετικά με την περιορισμένη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, τον υποκειμενισμό  που ενέχουν (“danger of researcher 

bias”, Adams, 2012) αφού εξαρτώνται αρκετά από τις προσωπικές αντιλήψεις του 

ερευνητή και από τα επικοινωνιακά του προσόντα, το ότι η συμμετοχή ή η εμπλοκή του 

ερευνητή μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη φαινομένου ή 

διαδικασίας. Θεωρείται έτσι από πολλούς ως μια λιγότερο «επιστημονική» μέθοδος. 

 

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η διαμάχη μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας δεν 

είναι εποικοδομητική και ότι δεν υπάρχει καλή και κακή προσέγγιση. Η σωστή 

προσέγγιση/ επιλογή μεθόδου είναι αυτή που περισσότερο ταιριάζει στους σκοπούς, 

στόχους και στις ερωτήσεις που θέτει μια έρευνα και στη φύση του υπό διερεύνηση 

θέματος, ενώ μερικοί υποστηρίζουν ότι η καλή έρευνα περιέχει συνδυασμό των δύο 

ειδών καθώς και χρήση περισσοτέρων της μιας τεχνικής συλλογής δεδομένων (πχ 

συνδυασμός παρατήρησης, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, γραπτών πηγών), κάτι 

που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως “triangulation”, για να έχουμε μια πληρέστερη 

ερμηνεία των δεδομένων (Reeves, et al., 2008, και Hammersley and Atkinson, 1991).  

 

3.2 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Η μελέτη περίπτωσης, η εθνογραφία, η θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) και η 

έρευνα δράσης και αποτελούν το κύριο σώμα μεθοδολογιών της ποιοτικής έρευνας. 
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3.2.1 Μελέτη περίπτωσης 
 

Μία μελέτη περίπτωσης ως μεθοδολογικό εργαλείο είναι η εμβριθής μελέτη μιας 

μονάδας σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο σκοπός μιας μελέτης περίπτωσης είναι να 

εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που 

συνθέτουν τον κύκλο ζωής της μονάδας, προκειμένου να κάνει γενικεύσεις για τον 

ευρύτερο πληθυσμό στον οποίον ανήκει αυτή η ομάδα (Cohen & Manion, 1994, όπως 

αναφέρεται σε Καχριμάνης et al., 2008). Η μελέτη περίπτωσης διαφέρει από άλλες 

μεθοδολογίες στο ότι οι ερευνητές δεν φιλοδοξούν να ανακαλύψουν μία καθολική 

γενικευμένη αλήθεια, ούτε να καταστήσουν σχέσεις αιτίου – αιτιατού. Αντίθετα,  

έμφαση δίνεται στην εξερεύνηση και την περιγραφή της υπό εξέταση περίπτωσης 

σύμφωνα με το ερμηνευτικό παράδειγμα. Στα πλεονεκτήματα της μελέτης περίπτωσης 

ανήκει ότι συνιστά μια εύκαμπτη ερευνητική μεθοδολογία. Οι ερευνητές δεν 

υποχρεούνται να καθορίσουν αυστηρά ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις όπως στην 

πειραματική μέθοδο. Αντίθετα, παροτρύνονται να ξεκινούν με γενικές ερευνητικές 

ερωτήσεις, τις οποίες μπορούν να συγκεκριμενοποιούν ή και να αλλάζουν καθόσον η 

μελέτη εξελίσσεται.  

 

Κάτι τέτοιο είναι πολύτιμο στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, εφόσον αποτελεί 

ένα νέο σχετικά ερευνητικό παράδειγμα με πολλές ανεξερεύνητες περιοχές και εφόσον 

δεν μπορούμε εξαρχής να γνωρίζουμε το που θέλουμε να οδηγήσει η έρευνά μας, δεν 

υπάρχει κάτι που θέλουμε να αποδείξουμε, και ο στόχος της έρευνας είναι καθαρά 

διερευνητικής φύσης. Επομένως μια ευελιξία και ένας πιο «ανοιχτός» σχεδιασμός της 

διαδικασίας ανάλυσης κρίνονται απαραίτητα.  

 

Παρόλα αυτά, έχει ασκηθεί και εκτεταμένη κριτική στη μεθοδολογία της μελέτης 

περίπτωσης. Υποστηρίζεται από πολλούς ότι η μέθοδος είναι «ψευδοεπιστημονική» 

επειδή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υποκειμενικές κρίσεις των ερευνητών. 

Αντικείμενο αμφισβήτησης αποτελεί και η δυνατότητα γενίκευσης και ελέγχου της 

εγκυρότητας τέτοιων ερευνών, αφού τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μια μελέτη 

περίπτωσης ενδεχομένως να προέρχονται από την εξέταση κάποιας ιδιάζουσας 

περίστασης χωρίς γενικό ενδιαφέρον (Καχριμάνης et al., 2008). 
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3.2.2 Εθνογραφία 
 

Στην πλέον χαρακτηριστική μορφή της εθνογραφίας, ο εθνογράφος συμμετέχει, φανερά 

ή κρυφά, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, 

παρατηρώντας τι συμβαίνει, ακούγοντας τι λέγεται, ρωτώντας, συλλέγοντας στην 

πράξη οποιαδήποτε δεδομένα είναι διαθέσιμα για να διαφωτίσει τα ζητήματα που 

αποτελούν το επίκεντρο της έρευνας (Hammersley & Atkinson, 1995, όπως αναφέρεται 

σε Καχριμάνης, et al., 2008). Άμεσα λοιπόν συνυφασμένη με την εθνογραφία είναι η 

επιτόπια έρευνα (fieldwork), μέσω της οποίας συλλέγονται τα πρωτογενή δεδομένα 

(Whitehead, 2005). Μάλιστα, για τους κλασσικούς εθνογράφους, όπως ο Malinowski, 

οι οποίοι μελετούσαν τοπικές κοινωνίες, η εθνογραφία συνεπαγόταν την ολική 

ανάμειξη με την προς μελέτη κοινωνία, ζώντας σε αυτήν 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες 

την εβδομάδα, για εκτεταμένες χρονικές περιόδους, πχ 1 χρόνο (Whitehead, 2005, 

Adams, 2012). 

 

Σκοπός της εθνογραφίας είναι η κατανόηση των πολιτιστικών πρακτικών, των πιστεύω 

των ανθρώπων και των κοινωνικό-πολιτιστικών αλλαγών που συμβαίνουν στο χρόνο, 

για αυτό και είναι περισσότερο κατάλληλη ως μέθοδος για τη διερεύνηση θεμάτων 

σχετικά με τον τουρισμό και την σχεδίαση πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης (Adams, 

2012), όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της παρούσας μελέτης. Ακόμα, η 

εθνογραφία είναι η προτεινόμενη μέθοδος στις περιπτώσεις που ο ερευνητής θέλει να 

συλλάβει την οπτική γωνία των ανθρώπων ενός τόπου, όπως τόνισε και ένας από τους 

πρώτους εθνογράφους 80 χρόνια πριν, ο Malinowski (Whitehead, 2005, και Adams, 

2012), κάτι που ισχύει και στην περίπτωση μας, εφόσον επιθυμούμε να προβάλλουμε 

τρόπους πολιτιστικής ανάδειξης ενός τόπου δίνοντας έμφαση στις αντιλήψεις των 

ντόπιων κατοίκων. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια εποχή που εξυμνεί την αποκέντρωση 

και όπου οι τοπικές κοινωνίες ολοένα και περισσότερο αναμένεται να έχουν λόγο στο 

σχεδιασμό πολιτικών τουρισμού που αφορούν τον τόπο τους και που επηρεάζουν τις 

ζωές τους, και οι εθνογραφικές μελέτες μπορούν να συμβάλλουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση (Adams, 2012). 

 

Χαρακτηριστικά της εθνογραφικής έρευνας:  

 Προτεραιότητα και έμφαση στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κοινωνικά 

υποκείμενα και τον ερευνητή.  
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 Εντατική διανοητική και συναισθηματική εμπειρία, η οποία βασίζεται στην 

προσπάθεια και τις δεξιότητες του ερευνητή να αναπτύσσει διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

 Αμεσότητα και εμπλοκή του ερευνητή: Τα άτομα και οι ομάδες που 

συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία προσεγγίζονται ως συνομιλητές 

με τους οποίους επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικοπολιτισμικά 

πλαίσια επικοινωνίας και παραγωγής νοημάτων και αναπαραστάσεων. Ο 

ερευνητής εμπλέκεται ενεργά στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων που 

μελετά και συνδιαμορφώνει με αυτούς τόσο το συνολικό ερευνητικό 

σχεδιασμό όσο και τα ίδια τα ερευνητικά ευρήματα.  

 Το βάθος της έρευνας: Έμφαση στη λεπτομέρεια, πολλαπλές οπτικές και 

πολυεπίπεδη προσέγγιση. 

 

Η εθνογραφική μελέτη ως ερευνητική προσέγγιση απαντά στα ερωτήματα «τι», «πως» 

και «γιατί». Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ; Ποιο είναι το νόημα σε αυτά που κάνουν οι 

άνθρωποι και με ποιόν τρόπο εκφράζεται; Υπάρχουν, και αν ναι, ποιες είναι οι 

διαφορετικές ερμηνείες των ίδιων διαδικασιών, φαινομένων ή πράξεων; Πώς 

κατανοούν και ερμηνεύουν την πραγματικότητα τα άτομα σε διαφορετικά κοινωνικά 

και πολιτισμικά πλαίσια;  

 

Το ερευνητικό ζητούμενο της εθνογραφικής έρευνας είναι να αναδείξει τις 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και τρόπους θέασης των πραγμάτων από τους ανθρώπους 

σε μια κοινωνία μέσα από τις δικές τους προσλήψεις, ερμηνείες, νοηματοδοτήσεις και 

αναπαραστάσεις. Να αποκαλύψει νοήματα, αξίες, συμβάσεις και κανόνες (ιδεολογία) 

που εμπεριέχονται σε φαινόμενα και διαδικασίες (λόγια και συμβάντα).  

 

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός μιας εθνογραφικής έρευνας πρέπει να κατανοηθούν ως 

μια κυκλική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία μεταξύ της παρατήρησης, της 

συνέντευξης και της ερμηνείας από τον ερευνητή,  και όχι ως μια γραμμική πορεία 

(Whitehead, 2005). Ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της έρευνας θέτουν 

την ανάγκη για επανασχεδιασμό, επανατροφοδότηση και συνεχή διάλογο μεταξύ 

διαφορετικών φάσεων της έρευνας και μεταβολή των ερωτημάτων με βάση τα 

δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα.  
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Σκοπός της εθνογραφικής έρευνας είναι να ερμηνεύσει και να δώσει νόημα στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες κ όχι απλώς να τις περιγράψει. Για την εκπλήρωση του 

σκοπού αυτού, 4 είναι οι αρχές που πρέπει να πληρούν οι μελέτες αυτές (Namioca & 

Rao, 1996, όπως αναφέρεται σε Καχριμάνη, et al., 2008): 

 Φυσικό περιβάλλον: ο ερευνητής πρέπει να μελετά τη δραστηριότητα στο 

φυσικό της πλαίσιο.  

 Ολισμός: οι εθνογράφοι πρέπει να αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων και των ομάδων μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της 

καθημερινότητας. 

 Περιγραφικότητα: τα αποτελέσματα των εθνογραφικών μελετών πρέπει να 

είναι περιγραφικά και όχι αξιολογικά. Οι εθνογράφοι οφείλουν απλώς να 

περιγράφουν τον τρόπο που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και όχι το πώς θα 

έπρεπε να συμπεριφέρονται. 

 Από τη σκοπιά των υποκειμένων: οι εθνογραφικές περιγραφές πρέπει να 

γίνονται με την οπτική των εξεταζόμενων υποκειμένων χρησιμοποιώντας το 

λεξιλόγιό τους. Ο σκοπός είναι να περιγραφεί ο τρόπος που τα υποκείμενα 

αντιλαμβάνονται το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσουν την υπό εξέταση 

δραστηριότητα.  

 

Πλεονέκτημα της εθνογραφίας αποτελεί το ότι είναι κατάλληλη στον τομέα του 

τουρισμού για σχεδιασμό και διαμόρφωση πολιτικών, δίνει φωνή στην τοπική 

κοινότητα και ειδικά στη μειοψηφία κι έτσι είναι πιθανόν να σχεδιαστούν πολιτικές 

τουρισμού που να εξαλείφουν τις ανισότητες και να λαμβάνουν υπόψιν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τόπου, άρα να είναι και πιο αποδεκτές από την τοπική κοινωνία. 

Είναι επίσης κατάλληλη για εξέταση και συγκερασμό απόψεων όλων των 

εμπλεκόμενων μερών (πχ κάτοικοι, τοπικοί φορείς, κυβέρνηση, επαγγελματίες 

τουρισμού, κλπ) (Adams, 2012). Οι Sandiford and Ap (1998) επίσης τονίζουν την 

καταλληλότητα της εθνογραφίας ως εργαλείο τουριστικού σχεδιασμού, και αναφέρουν 

ότι οι έρευνες ανάλυσης των αντιλήψεων των διαμενόντων συμπληρώνουν τα τυχόν 

ποσοτικά μεγέθη και δίνουν πληροφορίες για τον κατάλληλο προς τον χρήστη 

σχεδιασμό της υποδομής, τον βαθμό αποδοχής της εφαρμογής στρατηγικών 

τουριστικού μάρκετινγκ, και τις ιδιαιτερότητες μιας ενεργής διοικητικής συμμετοχής 

των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας. 
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Τα μειονεκτήματα της εθνογραφικής μεθόδου είναι όσα έχουμε αναφέρει για την 

ποιοτική έρευνα. Έμφαση δίνεται στον αναπόφευκτο υποκειμενισμό (bias) που ενέχει, 

ενώ σαν μέθοδος έχει χαρακτηρισθεί ως «ήπια»– “soft methodology” (Phillimore and 

Goodson, 2004 όπως αναφέρεται σε Adams, 2012). Επίσης, σχετικά με τον τουρισμό, 

παραδόξως αναφέρεται το εξής μειονέκτημα: η ικανότητα των εθνογράφων να 

παράγουν ευρήματα πλούσια σε νοήματα και βαθιά κατανόηση της οπτικής των 

ανθρώπων σχετικά με τα τουριστικά αξιοθέατα έχει θεωρηθεί από κάποιους ως ένας 

λόγος για την περιορισμένη ικανότητά των εθνογραφικών ερευνών να χρησιμεύσουν 

στον σχεδιασμό πολιτικών τουρισμού! Και αυτό διότι η πλειάδα διαφορετικών 

απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση ενός τουριστικού αξιοθέατου που συλλέγονται σε 

μια εθνογραφική έρευνα συχνά αναδεικνύουν αντιτιθέμενες απόψεις οι οποίες είναι 

αδύνατο να συγκεραστούν και να μεταφραστούν σε συνεκτικές προτάσεις στους 

σχεδιάζοντες τουριστική πολιτική (Filippucci, 2009, p. 319, όπως αναφέρεται σε 

Adams, 2012).  

 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της εθνογραφικής μεθόδου στον τουρισμό αποτελεί η  

εθνογραφική έρευνα της Hazel Tucker (2003) στην Τουρκία (όπως αναφέρεται σε 

Adams, 2012, p.345), που αποκάλυψε κάποιες ανερχόμενες τάσεις που προκύπτουν από 

τη συναναστροφή τουριστών και ντόπιων: τα ευρήματα της αμφισβητούν το 

στερεότυπο του τουρισμού που «αποδυναμώνει» τους ντόπιους. Αντ’ αυτού, βρήκε 

σχετικά με τον τουρισμό και τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, ότι τα «ειδύλλια» που 

αναπτύσσονται μεταξύ των γυναικών τουριστριών και των ντόπιων ανδρών 

δημιουργούν νέες τάσεις σχετικά με τη θεώρηση της σχέσης-ισότητας μεταξύ των δύο 

φύλων. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η έρευνα του Bruner (1993) (όπως αναφέρεται σε 

Adams, 2012, p.346) σχετικά με τον τουρισμό στη Γκάνα, η οποία αποκάλυψε έντονες 

αντιθέσεις ανάμεσα στους Αφρικανό-αμερικανούς τουρίστες και τους υπόλοιπους 

εγχώριους ή μη τουρίστες όσον αφορά το πώς έβλεπαν την προβολή των κάστρων της 

σκλαβιάς ως τουριστικό αξιοθέατο. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής αποτέλεσαν 

σημαντική εισροή –αλλά και πρόκληση- σε αυτούς που σχεδιάζουν την τουριστική 

προβολή και ανάπτυξη της περιοχής της Γκάνας. 
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3.2.3 Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) 

 

Η θεμελιωμένη θεωρία ή εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία είναι μια «γενικευμένη 

μεθοδολογία για την ανάπτυξη θεωρίας,  η οποία βασίζεται σε δεδομένα τα οποία έχουν 

συλλεχθεί και αναλυθεί με συστηματικό τρόπο» (Strauss & Corbin, 1994, όπως 

αναφέρεται σε Καχριμάνης et al., 2008). Αναλυτικότερα, η μεθοδολογία της 

θεμελιωμένης θεωρίας ορίζεται ως «μια επαγωγική μεθοδολογία δημιουργίας θεωρίας 

που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αναπτύξει μια θεωρητική περιγραφή των 

γενικευμένων χαρακτηριστικών κάποιου ζητήματος ενώ ταυτόχρονα θεμελιώνει την 

περιγραφή αυτή σε εμπειρικές παρατηρήσεις και δεδομένα» (Martin & Turner, 1986, 

όπως αναφέρεται σε Καχριμάνης, et al., 2008). Η σημαντικότερη διαφορά της 

θεμελιωμένης θεωρίας από άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι η συνεχής 

διάδραση μεταξύ των σταδίων της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ο ερευνητής 

ξεκινάει κάποια μελέτη χωρίς να έχει προδικάσει ποια ακριβώς είναι τα ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία διαμορφώνει και ανασκευάζει μετά από κάθε κύκλο συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων ακολουθώντας μια επαναληπτική διαδικασία. Σκοπός του 

ερευνητή είναι η αναζήτηση επαναλαμβανόμενων προτύπων τα οποία αποτελούν 

αξιόπιστες ενδείξεις που μπορούν να υποστηρίξουν ένα θεωρητικό ισχυρισμό. Η 

θεμελιωμένη θεωρία είναι συνυφασμένη με την ποιοτική έρευνα. Παρόλα αυτά μπορεί 

δυνητικά να αποτελέσει και ένα πολύ χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο και για την 

ποσοτική έρευνα. Μία κλασσικού τύπου ποσοτική μελέτη, όπως ένα πείραμα, μπορεί 

να εδράσει τη διατύπωση των ερευνητικών της υποθέσεων στα θεωρητικά 

αποτελέσματα που αποτελούν προϊόντα μιας μελέτης θεμελιωμένης θεωρίας.  

 

3.2.4 Έρευνα Δράσης (Action Research) 
 
Η έρευνα δράσης αποτελεί άλλη μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ερευνητική 

μεθοδολογία η οποία ορίζεται ως «μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του 

πραγματικού κόσμου και μία εξέταση από κοντά των επιδράσεων αυτής της 

παρέμβασης» (Cohen et al., 1994, όπως αναφέρεται σε Καχριμάνης, et al., 2008). 
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3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Μετά τον καθορισμό της μεθοδολογικής προσέγγισης σε μια έρευνα είναι απαραίτητο 

να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές για την άντληση και συλλογή δεδομένων από το 

υπό θεώρηση περιβάλλον. Στα πλαίσια κάποιας μεθόδου μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε τεχνική αρκεί αυτή να συνάδει με τη φιλοσοφία της 

μεθόδου. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι πολλές τεχνικές έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να 

εξυπηρετούν συγκεκριμένες μεθόδους και είναι άμεσα συνυφασμένες με αυτές.  

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών μιας εθνογραφικής μελέτης υπάρχουν διάφορες 

τεχνικές, ή αλλιώς, εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 

δεδομένων. Τα πιο σημαντικά είναι (βλ. Καχριμάνη et al., 2008, Adams, 2012, και 

Whitehead, 2005):  

• (Συμμετοχική) παρατήρηση και καταγραφή σημειώσεων 

• Εις βάθος συνέντευξη 

• Ομάδες εστίασης 

• Ερωτηματολόγια 

• Οπτικοακουστικά μέσα (βιντεοσκόπηση, φωτογραφία) 

• Μελέτη γραπτών πηγών (δευτερογενή δεδομένα) 

 

Στην εθνογραφική έρευνα τα κύρια όργανα συλλογής δεδομένων είναι η παρατήρηση 

και η συνέντευξη (Καχριμάνης et al., 2008 και Reeves, et al., 2008). Η (συμμετοχική) 

παρατήρηση χαρακτηρίζεται ως η καρδιά της εθνογραφίας και πρωταρχικό μέλημα του 

παρατηρητή είναι να απαλλαγεί από τις προσωπικές του αντιλήψεις σχετικά με το 

εξεταζόμενο φαινόμενο για να μπορέσει να ανακαλύψει τα φαινόμενα όπως αυτά είναι 

στην πραγματικότητα. Εξίσου σημαντική πηγή δεδομένων μπορεί να αποτελέσουν οι 

συνεντεύξεις με τα προς μελέτη υποκείμενα, οι οποίες υπό το πρίσμα της εθνογραφικής 

μεθόδου είναι συνήθως ανοιχτές ή ημιδομημένες (Καχριμάνης, et al., 2008 και Adams, 

2012). Άλλα ερευνητικά εργαλεία αποτελούν τα διάφορα οπτικοακουστικά μέσα (πχ 

βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση), και γραπτές πηγές (πχ ιστορικό αρχείο, τύπος, 

δημοσιευμένη βιβλιογραφία, διαφημιστικά φυλλάδια, διαδίκτυο, blogs, κ.α.), δηλαδή 

ανάλυση δευτερογενών δεδομένων όπως, καθώς και κάθε είδους σημειώσεις, όπως οι 

σημειώσεις του ίδιου του ερευνητή (σημειώσεις παρατήρησης, σημειώσεις προφορικών 

συζητήσεων μεταξύ των συνεργαζομένων). 
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Το κατεξοχήν εργαλείο με το οποίο επιλέξαμε να εργασθούμε στην παρούσα μελέτη 

είναι οι συνεντεύξεις. Ο λόγος είναι ότι η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να αναδείξει θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί 

εξαρχής αλλά και να αλλάξει την ερευνητική ατζέντα για τη συνέχεια, μια ευελιξία που 

θεωρήσαμε απαραίτητη για το συγκεκριμένο θέμα που μελετάμε. Επίσης,  το ύφος της 

συνέντευξης σε μια εθνογραφική έρευνα είναι συνήθως «χαλαρό» και ανεπίσημο, κάτι 

που δίνει το πλεονέκτημα στον ερευνητή να αντλήσει πιο εύκολα πληθώρα 

πληροφοριών, ακόμα και πιο «ευαίσθητων», από τους ερωτώμενους (Reeves, et al., 

2008). Kάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση, για παράδειγμα, 

απρόσωπων, δομημένων ερωτηματολογίων που θα διανέμονταν εξ αποστάσεως, ειδικά 

αν λάβουμε υπόψιν μας το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας μπορεί 

να είναι αγράμματοι ή να μην είναι εξοικειωμένοι με ερωτηματολόγια, ή να διστάζουν 

να δώσουν κάποιες πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο (Adams, 2012).  

 

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αξιοπιστία των ευρημάτων μιας συνέντευξης είναι 

συχνά υπό αμφισβήτηση, γιατί το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο τόσο από την 

πλευρά του ερωτώμενου, όσο και από την πλευρά του ερευνητή. Για την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας των ευρημάτων, οι συνεντεύξεις θα συνδυαστούν με την παρατήρηση και 

τη μαγνητοφώνηση-βιντεοσκόπηση, καθώς και τη μελέτη δευτερογενών πηγών (αρχείο, 

φωτογράφηση, σημειώσεις). Μάλιστα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της φύσης της 

κοινωνικής ζωής, ως εθνογράφοι, οφείλουμε να καταγράψουμε αρκετά και ποικίλα 

στοιχεία σε μορφή σημειώσεων τα οποία θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κατά τη 

διάρκεια της έρευνας4 (Reeves, et al., 2008). 

 

Συμπερασματικά, όπως καταδεικνύεται από την ανωτέρω παράθεση των 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών, η μέθοδος που θεωρήσαμε κατάλληλη για 

την παρούσα μελέτη είναι η ποιοτική μέθοδος και συγκεκριμένα ο συνδυασμός μελέτης 

περίπτωσης και εθνογραφίας. Μελέτη περίπτωσης διότι η έρευνα επικεντρώνεται στη 

συγκεκριμένη περίπτωση της Χρυσαυγής, και εθνογραφία στο βαθμό που 

χρησιμοποιούμε τις τεχνικές των συνεντεύξεων (κυρίως ανεπίσημων και εις βάθος), της 

επιτόπιας έρευνας και της παρατήρησης για την ανάλυση της οπτικής γωνίας ανθρώπων 

και της ανάλυσης της τοπικής κουλτούρας. Βέβαια, να τονιστεί ότι εδώ δε μιλάμε για 

την κλασική εθνογραφία, εφόσον δεν θα επιτευχθεί ταύτιση του ερευνητή σε τόσο 
                                                 
4  Όπως ο περιβάλλον χώρος, ποιοι άνθρωποι συμμετέχουν, σύνολο συσχετιζόμενων 
δραστηριοτήτων, δράσεις των ανθρώπων, αλληλουχία συμβάντων, συναισθήματα των ανθρώπων, κα 
(Reeves, at.al, 2008) 
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μεγάλο βαθμό (όπως έκανε για παράδειγμα ο Malinowski που ζούσε με την τοπική 

κοινωνία), ούτε πρόκειται να εντρυφήσουμε σε μια κοινωνία/ κουλτούρα και έναν 

πολιτισμό εντελώς ξένο από τον δικό μας.  

 

3.4 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

Σχετικά με το δείγμα της έρευνας, επιλέξαμε σε μια πρώτη φάση να διεξάγουμε μια 

προκαταρκτική έρευνα ανάλυσης των δυνατοτήτων ανάδειξης στοιχείων τόπου και 

ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, με δείγμα πέντε ατόμων. Τα 

άτομα αυτά ήταν τοπικοί ιθύνοντες και συγκεκριμένα  

• ο Δήμαρχος Λαγκαδά,  

• ένας δημοτικός σύμβουλος, 

• ο πρόεδρος της Κοινότητας,  

• ο πρώην γραμματέας της Κοινότητας και  

• ο πρόεδρος της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Λαγκαδά. 

 

Τους τέθηκαν ερωτήσεις διερευνητικής φύσης σχετικά με το τι θεωρούν σημαντικό για 

τον τόπο τους, και ποια είναι τα στοιχεία της Χρυσαυγής που θα ήθελαν να αναδείξουν 

στον σχεδιασμό ενός τουριστικού προγράμματος (βλ. παράρτημα για τις ακριβείς 

ερωτήσεις). Η επιλογή των συνεντευξιαζόμενων έγινε ώστε να μην κατάγονται ή να μη 

διαμένουν όλοι στη Χρυσαυγή, για να έχουμε πιο αντικειμενικές απαντήσεις και να 

διερευνήσουμε και τις απόψεις ανθρώπων «εκτός Χρυσαυγής». Οι συνεντεύξεις αυτές 

έλαβαν χώρα στο ίδιο το χωριό, στο γραφείο της Κοινότητας και στο καφενείο του 

χωριού, καθώς και στο Δημαρχείο Λαγκαδά, όπου είχαμε την ευκαιρία για μια πιο 

χαλαρού τύπου συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς, την τελευταία βδομάδα του 

Μαρτίου 2013. Οι συνεντεύξεις κινήθηκαν σε ανεπίσημο-φιλικό επίπεδο και οι 

ερωτήσεις ήταν καθαρά ανοιχτού τύπου, χωρίς καμία καθοδήγηση από τον ερευνητή 

ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε επηρεασμός και κατεύθυνση των σκέψεων των 

ερωτώμενων5. Σκοπός αυτής της προκαταρκτικής έρευνας ήταν να χρησιμοποιηθούν οι 

απαντήσεις των ερωτώμενων ως ένας «μπούσουλας» για την καταγραφή διαφόρων 

                                                 
5  Τουλάχιστον αρχικά, διότι στη συνέχεια της συνέντευξης, και αφού οι συνεντευξιαζόμενοι 
ολοκλήρωσαν τη σκέψη τους, υπήρξε μια μικρή καθοδήγηση από τον ερευνητή με τη μορφή πρόσθετων 
ερωτήσεων του τύπου «εκτός από την ύπαρξη του «τάδε στοιχείου», υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεστε 
ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου σας, όπως πχ φυσικοί, λαογραφικοί, ή άλλοι 
πόροι;» 
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στοιχείων του τόπου προς ανάδειξη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που εντοπίσαμε μέσα 

από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

 

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, καταγράψαμε όλα τα στοιχεία του τόπου προς 

ανάδειξη που προέκυψαν από την προηγούμενη φάση και δομήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα) με τα στοιχεία αυτά. Το ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε συνολικά σε 14 άτομα, διαμένοντες ντόπιους κατοίκους της Χρυσαυγής, 

προσπαθώντας να περιληφθούν άτομα από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, 

επιλέχθηκαν 6 άτομα ηλικίας 46-59 ετών, 2 άτομα ηλικίας 19-29 ετών, 1 άτομο 30-45 

ετών, 1 άτομο 67 ετών, και 4 άτομα άνω των 85 ετών. Οι 2 ήταν γυναίκες, και οι 12 

άνδρες (δύο εκ των οποίων ήταν με τις συζύγους τους, οι οποίες και αυτές συμμετείχαν 

στη συζήτηση). Η επιλογή έγινε τυχαία (δείγμα ευκολίας – “convenience sampling”), 

εκτός από τα άτομα άνω των 85 ετών, τα οποία ήταν περιορισμένα στον αριθμό και 

επιλέχθηκαν όλοι, εκτός από μια γυναίκα η οποία για λόγους υγείας δεν κατέστη εφικτό 

να συναντηθούμε μαζί της.  

 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δεκαέξι ερωτήσεις του τύπου «πόσο σημαντικό είναι 

για σένα το ‘τάδε’ στοιχείο για την ανάδειξη και τουριστική ανάπτυξη του τόπου σας» 

και η κλίμακα αξιολόγησης έγινε σε 5βάθμια κλίμακα Likert, όπου το ‘1’ 

αντιστοιχούσε στο ‘καθόλου σημαντικό’ και το ‘5’ στο ‘ιδιαίτερα σημαντικό’. Στο 

τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχαν και τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

προσανατολισμένες στο πώς φαντάζονται οι ίδιοι οι κάτοικοι μια πιθανή μελλοντική 

ανάπτυξη της Χρυσαυγής και πόσο ικανοποιημένοι είναι από τους τοπικούς φορείς 

διοίκησης. Επομένως, οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ημιδομημένες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από τον 

ίδιο τον ερευνητή. Τέλος, η τυποποίηση των ερωτήσεων, δηλαδή το να ρωτήσουμε σε 

όλους τις ίδιες ρωτήσεις, αυξάνει την αξιοπιστία των δεδομένων και της ανάλυσης 

αυτών. Κατά την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων που αποκτήθηκαν, έγινε προσπάθεια 

εντοπισμού, κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης κοινών θεμάτων ή μοτίβων που 

επαναλαμβάνονται.  

 

Όλες οι συνεντεύξεις της  φάσης αυτής πραγματοποιήθηκαν από τις 21-6-2013 μέχρι τις 

4-7-2013 στο χωριό της Χρυσαυγής. Οι συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

ερωτώμενους (άνω των 80 ετών), διήρκησαν από 40 λεπτά έως 1 ώρα περίπου, και τους 

τέθηκαν και ερωτήσεις πιο ανοιχτού τύπου σχετικά με την ιστορία του τόπου, τη δική 
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τους προέλευση, και τις μνήμες τους από το χωριό της Χρυσαυγής (τόσο το παλιό 

χωριό, όσο και το νέο), στο πλαίσιο μιας ευρύτερου ενδιαφέροντος συζήτηση, μιας και 

οι άνθρωποι αυτού έζησαν αυτοπροσώπως την ιστορία του τόπου και μπορούσαν να 

είναι αρκετά κατατοπιστικοί. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 

συνεντευξιαζόμενων, εφόσον λόγω ηλικίας κατέστη δύσκολο να μετακινηθούν, ενώ 

συνοδεύτηκαν και από μερική ή ολική μαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση. Οι 

συνεντεύξεις με τους νεότερους σε ηλικία κατοίκους (κάτω από 60-65 ετών) διήρκεσαν 

από 10-30 λεπτά και πραγματοποιήθηκαν στο καφενείο ή στην καφετέρεια του χωριού, 

ενώ στις περιπτώσεις αυτές η συνέντευξη ήταν πιο δομημένη και κινήθηκε λιγότερο ή 

περισσότερο στις γραμμές που προδιέγραφε το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Οι 

συνεντεύξεις συμπληρώθηκαν από μια διαρκή διαδικασία συμμετοχικής παρατήρησης. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκε μια εμπλουτισμένη εντύπωση από τον τόπο, 

βασισμένη στα λεγόμενα των κατοίκων σε συνδυασμό με την παρατήρηση των 

ερευνητών, καθώς και στη συλλογή υλικού όπως αποκόμματα εφημερίδων και παλαιών 

χαρτών. 

 

Τέλος, στην προσπάθεια απόκτησης μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τις 

αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά με την ανάπτυξη και τουριστική ανάδειξη του τόπου 

τους, αποφασίσαμε, ως συμπληρωματικό στάδιο της παρούσας μελέτης, να 

διερευνήσουμε τις αντιλήψεις και των μικρών σε ηλικία κατοίκων της Χρυσαυγής 

(παιδιά ηλικίας 11-12 ετών). Επιλέξαμε τα παιδιά διότι θελήσαμε να δούμε το «όραμα» 

αυτών των ανθρώπων, εφόσον είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς 

ενήλικες κατοίκους, τους μελλοντικούς επενδυτές και λήπτες τοπικών αποφάσεων. Για 

την καλύτερη κατανόηση των οραμάτων που έχουν τα παιδιά μικρής ηλικίας σχετικά με 

μια ενδεχόμενη τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής τους, η παρούσα φάση 

της έρευνας επικεντρώθηκε στον τρόπο αποτύπωσης του οράματος σε χαρτί με την 

παρουσίαση μιας εικόνας-ζωγραφιάς (βλ. επίσης Pearce, et al., 1996, p.76). Για να 

επιτευχθεί η έρευνα αφιερώθηκε κατάλληλος χρόνος από το πρόγραμμα διδασκαλίας 

του Δημοτικού Σχολείου Χρυσαυγής, και συγκεκριμένα η δράση έλαβε χώρα στην 

πέμπτη και έκτη τάξη του δημοτικού, τον Ιούνιο του 2013, κατόπιν άδειας από τη 

διεύθυνση του σχολείου. Ανταποκρίθηκε το 100% των μαθητών, 24 μαθητές στο 

σύνολο (13 αγόρια και 11 κορίτσια). Το θέμα που τους ανακοινώθηκε για να 

ζωγραφίσουν ήταν το εξής: «Πώς φαντάζεστε την τουριστική ανάπτυξη της 

Χρυσαυγής», και οι ζωγραφιές ήταν ανώνυμες.  
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Γίνεται έτσι φανερό ότι για την ανάδειξη των πιο σημαντικών στοιχείων τόπου έμφαση 

δόθηκε στις αντιλήψεις που διαμορφώνουν οι κάτοικοι της περιοχής και κατά πόσο 

αυτές ταιριάζουν με τις αντιλήψεις των τοπικών φορέων διοίκησης. Άλλωστε, η 

βαρύτητα που δίνεται στις αντιλήψεις των κατοίκων δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια συμμετοχική διαδικασία καθορισμού στόχων και 

λήψεων αποφάσεων που δεν αναιρεί τη συμμετοχή των κατοίκων, καθώς και από το ότι 

η άντληση πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις των διαμενόντων (κατοίκων και μελών 

των τοπικών φορέων διοίκησης) αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την επιτυχή 

εξέλιξη των ενεργειών σχεδιασμού και ανάδειξης ενός τουριστικού προορισμού 

(Βασιλειάδης, 2001). 

 

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι καίριας σημασίας ήταν η συμμετοχή και συνεισφορά 

του κατοίκου Χρυσαυγής κ. Μασμανίδη στην παρούσα έρευνα, ο οποίος αποτέλεσε 

έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ του ερευνητή και της τοπικής κοινωνίας. Ο κ. 

Μασμανίδης κατάγεται από το χωριό της Χρυσαυγής και έζησε εκεί για πολλά χρόνια, 

γνωρίζοντας τις τοπικές αρχές και διατηρώντας φιλικές σχέσεις με ντόπιους κατοίκους 

και πολιτικούς ιθύνοντες, ενώ εργάζεται και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η συνεισφορά του μεταφράζεται στη διασφάλιση πρόσβασης σε αρχεία, 

στην προθυμία ντόπιων κατοίκων και εμπλεκόμενων φορέων να συμβάλλουν στην 

έρευνα, στη μεγαλύτερη αξιοπιστία δεδομένων, κυρίως από συνεντεύξεις, εφόσον τα 

υποκείμενα της έρευνας έδειξαν εμπιστοσύνη και «ανοίχτηκαν» περισσότερο, στη 

διευκόλυνση δημιουργίας στενότερων σχέσεων με τα υποκείμενα της έρευνας, κάτι που 

βοηθάει στους σκοπούς της εθνογραφίας για εμβάθυνση της οπτικής των υποκειμένων 

της έρευνας, και στη διασφάλιση πιο αμερόληπτων συμπερασμάτων, εφόσον 

φιλτραρίστηκαν από έναν άνθρωπο που έζησε στην τοπική κοινωνία και συμμετέχει και 

στον σχεδιασμό της έρευνας. Άλλωστε, όπως αναφέρει και  ο Whitehead (2005), «όπου 

είναι εφικτό, οι πληροφορίες που συλλέγονται από την επιτόπια έρευνα σε έναν τόπο 

αυξάνουν την αξιοπιστία και την ποιότητά τους όταν εμπλέκεται ένας ‘άνθρωπος-

κλειδί’ της τοπικής κοινωνίας, κάποιος δηλαδή που είναι ντόπιος και γνωρίζει τα 

ενδότερα της κοινωνίας αυτής…»    
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Κεφάλαιο 4ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  
 

4.1 Η ΧΡΥΣΑΥΓΗ 
 

H Χρυσαυγή είναι ένα χωριό του δήμου Λαγκαδά το οποίο απέχει από τη Θεσσαλονίκη 

22χλμ και από το Λαγκαδά 2 χλμ, και σήμερα έχει περίπου 1000 κατοίκους, με την 

τάση να αυξάνονται. Το σημερινό χωριό χτίστηκε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών 

το 1922 από Μικρασιάτες, Θρακιώτες, και Πόντιους (το 1930). Η αρχική του ονομασία 

ήταν «Σαρίγιαρ» (χρυσός βράχος), και ήταν χτισμένο σε απόσταση 5 χλμ από το 

σημερινό χωριό της Χρυσαυγής. Οι ντόπιοι σήμερα αποκαλούν το παλιό χωριό της 

Χρυσαυγής «Παλιοχώρι», από το οποίο απομένουν πλέον ελάχιστες πέτρες θεμελίων 

σπιτιών που θυμίζουν την ύπαρξη του παλιού χωριού κάποτε. Απεικόνιση της 

τοποθεσίας του παλιού χωριού σε χάρτη εποχής υπάρχει στο παράρτημα, όπου μάλιστα 

η ονομασία «Σαριγιάρ» εμφανίζεται με σχετικά μεγάλα γράμματα, όσο και της 

τοποθεσίας του Λαγκαδά, το οποίο σημαίνει ότι στην εποχή εκείνη το χωριό 

αποτελούσε σημαντικό κέντρο (κεφαλοχώρι). Επίσης, στο παράρτημα υπάρχουν και 

φωτογραφίες της τοποθεσίας του παλιού χωριού με τη μορφή που είναι σήμερα. 

 

Στο παλιό χωριό της Χρυσαυγής υπάρχουν πολλές και βάσιμες μαρτυρίες (βλ. 

παράρτημα) ότι γεννήθηκε το 1881 ο δημιουργός του σύγχρονου τουρκικού κράτους, 

Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ)6. Έως την μικρασιατική καταστροφή στο χωριό 

κατοικούσαν μόνο Τούρκοι, ανάμεσα σε αυτούς και οι συγγενείς του Κεμάλ Ατατούρκ. 

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, στο χωριό 

εγκαταστάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την 

Ανατολική Θράκη. Σήμερα, φημίζεται για τις καλές παραδοσιακές ταβέρνες στην 

κεντρική πλατεία. 

 

Την καταγωγή του Κεμάλ Ατατούρκ από την Χρυσαυγή, πρώτη είχε αναδείξει το 2009 

η πομακική εφημερίδα «Ζαγάλισα», φιλοξενώντας και σχετικές μαρτυρίες κατοίκων 

του χωριού. Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο, όταν Έλληνες πρόσφυγες από την 

                                                 
6  Στο παράρτημα της παρούσης έρευνας αναφέρονται κάποιες από αυτές τις μαρτυρίες (σύμφωνα 
με το δημοσίευμα του Κοντογιαννίδη Τ., 2011). 



 36

ανατολική Θράκη εγκαταστάθηκαν το 1922 στο τότε Σαρίγερ (Χρυσαυγή), ανέπτυξαν 

φιλικές σχέσεις με Τούρκους κατοίκους του χωριού, που ακόμη δεν το είχαν 

εγκαταλείψει στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών. Από αυτούς πληροφορήθηκαν 

πως ο Κεμάλ Ατατούρκ, για τον οποίον ήταν περήφανοι, γεννήθηκε και έζησε στο 

χωριό τους έως την ηλικία τον 8 ετών. Ήταν, έλεγαν, ένα διώροφο κτίσμα, δίπλα στο 

τζαμί, κτισμένο με μεγάλες πέτρες και πλιθιά και στο οποίο μπήκε μία ελληνική 

οικογένεια, η οποία έφυγε το 1930 προς τις εύφορες περιοχές της λίμνης Λαγκαδά. Το 

σπίτι μετά κατέρρευσε κι έμειναν τα ερείπιά του ως τη δεκαετία του ’70. Μάλιστα, λίγα 

χρόνια πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών ζούσε στην Χρυσαυγή και η γριά μαμή που 

τον είχε ξεγεννήσει, με το όνομα Φατμέ Χανούμ (Σαββίδης, 2012). Το δε τζαμί, 

μετατράπηκε αρχικά σε εκκλησία και σε σχολείο (χωρισμένο στα δύο), όπως αναφέρει 

ένας εκ των γηραιότερων κατοίκων του σημερινού χωριού, που πήγε τρία χρόνια 

σχολείο στο τζαμί (Γκεμές Αναστάσιος), ενώ σήμερα απομένουν μόνο μερικές πέτρες 

που θυμίζουν την ύπαρξή του.  

 

Η εφημερίδα «Ζαγάλισα» αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα της καταγωγής του ιδρυτή 

της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας, καταρρίπτοντας τον μύθο πως γεννήθηκε στην 

τότε κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη. «Η αλήθεια αυτή αποσιωπήθηκε από τον 

καλπάζοντα τουρκικό εθνικισμό ο οποίος επιθυμούσε να παρουσιάσει τον Κεμάλ 

γεννημένο στην μεγάλη πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία άκμαζε και έλαμπε στα 

Βαλκάνια την εποχή εκείνη, και όχι σε ένα άγνωστο φτωχό χωριουδάκι έξω από τον 

Λαγκαδά» αναφέρει σχετικά το δημοσίευμα. 

 

Σύμφωνα με μαρτυρίες του παλιού κοινοτάρχη Βασίλη Δεργιανή και του γραμματέα 

Αντώνη Τσιαγκαλίδη, στη δεκαετία του ΄60 επισκέφτηκαν την κοινότητα δύο Τούρκοι 

επιστήμονες και ζήτησαν να τους δείξουν το σπίτι του Κεμάλ. «Τους πήγαμε στον 

παλιό συνοικισμό και τους δείξαμε τα χαλάσματα του σπιτιού. Μας είπαν ότι ήρθαν 

από την Τουρκία για να προσκυνήσουν στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ. 

Προσκύνησαν, έκαναν τεμενάδες και φεύγοντας συγκινημένοι πήραν ως ενθύμιο μικρές 

πέτρες από τα θεμέλια του σπιτιού και λίγο χώμα» (Κοντογιαννίδης, 2011).  

 

Αξίζει να αναφερθεί, πως το 1981 και με αφορμή τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια 

από τη γέννηση του Κεμάλ Ατατούρκ, οι τότε βουλευτές Νικήτας Βενιζέλος και 

Κωνσταντίνος Μπαντουβάς, με ερώτησή τους προς το υπουργείο Εξωτερικών, 

αμφισβήτησαν επισήμως τη θεωρία ότι το σπίτι δίπλα στο Τουρκικό Προξενείο 
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Θεσσαλονίκης είναι αυτό στο οποίο γεννήθηκε ο Κεμάλ, επικαλούμενοι μάλιστα και 

αυτοί την μαρτυρία της ίδιας της αδελφής του, της Μακμπουλέ, όπως διασώθηκε στην 

τουρκική βιβλιογραφία. 

 

Παρόλα αυτά, το ελληνικό κράτος επίσημα αποδέχεται την τουρκική θεωρεία πως η 

Θεσσαλονίκη είναι τόπος γέννησης του Κεμάλ και συγκεκριμένα το σπίτι της οδού Αγ. 

Δημητρίου, δίπλα στο σημερινό τουρκικό προξενείο. 

 

Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Κοντογιανίδη 

(2011), «ούτε απομεινάρια του σπιτιού του Κεμάλ υπάρχουν, ούτε του τζαμιού. Μπορεί 

από τη Θράκη οι μουσουλμάνοι μαθητές που πραγματοποιούν εκδρομές να οδηγούνται 

υποχρεωτικά για προπαγανδιστικούς λόγους στο δήθεν σπίτι του Κεμάλ στην Αγίου 

Δημητρίου στο προξενείο, για να προσκυνήσουν, εκείνοι, όμως, που το επιβάλλουν 

ξέρουν πολύ καλά ότι το σπίτι ήταν στο Σαρή Γιαρ. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που 

ακόμα και σήμερα -όπως μας λένε κάτοικοι της Χρυσαυγής- έρχονται Τούρκοι κατ’ 

ευθείαν στη σημείο, όπου υπήρχε το σπίτι και προσκυνάνε…Πριν λίγο καιρό, ένα 

πούλμαν γεμάτο ταξιδιώτες από την Τουρκία και ο Τούρκος πρόξενος πήγαν και 

επισκέφτηκαν το χώρο και προσκύνησαν. Αν πριν από 30 χρόνια υπήρχαν χαλάσματα 

του σπιτιού και του Τζαμιού, που θύμιζαν τον παλιό τούρκικο οικισμό, σήμερα ούτε 

αυτά υπάρχουν, παρά μόνο ένα απέραντο χωράφι…» 

 

(πηγή: Σαββίδης Π., 2012, και Κοντογιαννίδης, Τ., 2011)  

 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ) 
 
 

Στην πρώτη φάση της έρευνας μας ρωτήσαμε πέντε τοπικούς ιθύνοντες  την παρακάτω 

ερώτηση: «Τι θεωρείτε σημαντικό για τον τόπο σας; Ποια στοιχεία του τόπου θεωρείτε 

ότι αξίζουν να προβληθούν και να αναδειχθούν ώστε η Χρυσαυγή να αποτελέσει πόλο 

έλξης για εγχώριους και ξένους τουρίστες;» Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων 

απεικονίζονται συνοπτικά στον πίνακα 4 στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Αναλυτικότερα, και οι πέντε συνεντευξιαζόμενοι επικεντρώθηκαν στο αξιοθέατο του 

σπιτιού του Κεμάλ στο παλιό χωριό της Χρυσαυγής (Σαριγιάρ) ως αξιοθέατο που θα 

έπρεπε να αναδειχθεί. Ακόμα, επικεντρώθηκαν στην προσέλκυση ξένων τουριστών και 
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συγκεκριμένα Τούρκων εξαιτίας των συναισθηματικών δεσμών του τούρκικου λαού με 

την ιστορική μορφή του Κεμάλ και με οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή του. Άλλωστε, 

όπως ανέφεραν και οι ίδιοι οι ιθύνοντες, κατά καιρούς καταφθάνουν (αποσπασματικά 

όμως) εκδρομικά λεωφορεία με Τούρκους τουρίστες που έρχονται να προσκυνήσουν 

τον τόπο που γέννησε τον Κεμάλ, πιθανόν από κάποιο συγκεκριμένο τουριστικό 

πρακτορείο της Τουρκίας. Οι επισκέπτες αυτοί, μάλιστα, βαθύτατα συγκινημένοι 

παίρνουν μαζί τους ενθύμια (πέτρες) από τα απομεινάρια του σπιτιού και τη γύρω 

περιοχή. Δυστυχώς –αναφέρουν οι ιθύνοντες- δεν υπάρχει η οποιαδήποτε υποδομή στο 

χώρο (πχ ένα αναψυκτήριο, ένα μικρό λαογραφικό μουσείο, μια έστω υποτυπώδης 

αναστήλωση του σπιτιού του Κεμάλ ή του μιναρέ που κάποτε υπήρχε δίπλα αλλά 

προσφάτως γκρεμίστηκε από κάποιον κάτοικο του χωριού). Αποτέλεσμα, οι τουρίστες 

είναι απλά περαστικοί, που φεύγουν από το χωριό χωρίς να αφήνουν καθόλου χρήματα 

και χωρίς να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της Χρυσαυγής.  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από κάποια χρόνια (περί το 1980) επισκέφτηκε το μέρος 

ένας Τούρκος πρόξενος και πρότεινε στις τοπικές αρχές της Χρυσαυγής να συνεισφέρει 

το τούρκικο κράτος οικονομικά ώστε οι τοπικές αρχές της Χρυσαυγής να 

αναστηλώσουν τα ερείπια του σπιτιού για να το επισκέπτονται οι Τούρκοι τουρίστες. 

Δυστυχώς δεν αναλήφθηκε κάποια δράση, και οι λόγοι –αναφέρουν οι ιθύνοντες- ήταν 

κυρίως πολιτικοί· στην περιοχή υπήρχαν πολλοί Πόντιοι οι οποίοι για ευνόητους 

λόγους αντιτίθονταν στην οποιαδήποτε ανάδειξη του τούρκικου στοιχείου στον τόπο 

και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν ευνοούσε για τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, αυτός ήταν 

ο λόγος –υποστηρίζει ο Πρόεδρος του χωριού- που ένας κάτοικος πριν από δέκα 

περίπου χρόνια γκρέμισε και τον μιναρέ του τζαμιού που είχε απομείνει δίπλα στο σπίτι 

του Κεμάλ7. Οι αντιδράσεις όμως αυτές με το πέρασμα των χρόνων –και των γενεών- 

έχουν αμβλυνθεί. 

 

Εκτός από την ύπαρξη του σπιτιού του Κεμάλ, οι ιθύνοντες αναφέρθηκαν και σε άλλα 

στοιχεία του τόπου τους που θεωρούν ότι αποτελούν ελκυστικότητες αυτού και θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του. Καταρχήν, η Χρυσαυγή βρίσκεται 

κοντά στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και πολύ κοντά στην Εγνατία οδό, 

επομένως η πρόσβαση στο χωριό είναι πολύ εύκολη. Επίσης, έχει ένα όμορφο 

ημιορεινό φυσικό περιβάλλον, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του χωριού αναφέρθηκε 
                                                 
7  Στις συνεντεύξεις της Β’ φάσης, παρά ταύτα, αναφέρθηκε από τους κατοίκους η εκδοχή ότι το 
τζαμί γκρεμίστηκε από κάποιους προς αναζήτηση χρυσών λιρών που πίστευαν ότι υπήρχαν θαμμένες από 
κάτω. 
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στην πευκόφυτη περιοχή της Μάρως όπου μπορούν να χαραχθούν περιπατητικά 

μονοπάτια καθώς και μονοπάτια για ποδηλασία βουνού στην περιοχή της Αργελαριάς 

τα οποία θα μπορούσαν να φτάνουν μέχρι το μέρος όπου υπάρχει το σπίτι του Κεμάλ 

στο παλιό χωριό. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη πλατεία-πάρκο στο κέντρο του χωριού, 

όπου μπορούν να έρχονται οικογένειες και να αφήνουν τα παιδιά τους να παίζουν με 

ασφάλεια ενώ αυτοί απολαμβάνουν το φαγητό τους στις ταβέρνες που βρίσκονται γύρω 

στην πλατεία, οι οποίες μάλιστα ταβέρνες φημίζονται για το καλής ποιότητας φαγητό 

τους. Ο τουρισμός αυτός από κατοίκους των γύρω περιοχών και από το αστικό κέντρο 

της Θεσσαλονίκης καθώς και από τα γύρω σχολεία (σχολικές εκδρομές) έχει 

αποτελέσει για χρόνια βασική πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους. 

 

Ακόμα, ένα πλεονέκτημα είναι η μικρή απόσταση στην οποία βρίσκονται τα λουτρά 

του Λαγκαδά (περίπου 3 χλμ). Μάλιστα, παρά τη δημοτικότητά τους, δεν υπάρχει 

κανένα κατάλυμα στην περιοχή για τους λουόμενους παρά το παλιό ξενοδοχείο των 

λουτρών. Τέλος, μια αναφορά έγινε και στην υποδειγματική ρυμοτομία του χωριού, η 

οποία ήταν εξαιρετικά προηγμένη για εκείνα τα χρόνια (άψογα τετραγωνισμένα 

οικοδομικά τετράγωνα, φαρδιοί δρόμοι, κλπ). 

 

Επιπροσθέτως, σε συζήτηση που είχαμε με τον πρώην Γραμματέα της Κοινότητας 

Χρυσαυγής, κο Αντώνη Τσιαγκαλίδη, μας ανέφερε και αυτός ότι εκτός από το σπίτι του 

Κεμάλ ο τόπος έχει και άλλα στοιχεία να αναδείξει. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι υπήρχε 

ένας μύλος όπου οι παλαιότεροι κάτοικοι του χωριού τον χρησιμοποιούσαν για να 

κάνουν αλεύρι από το σιτάρι και ο οποίος θα μπορούσε να «αναστηλωθεί», καθώς και 

το ότι παλιότερα οι κάτοικοι ασχολούνταν με την παραγωγή μεταξιού λόγω ύπαρξης 

πολλών μουριών στην περιοχή, και ότι αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αναδειχθούν 

με τη μορφή ενός λαογραφικού μουσείου. Ακόμα, ανέφερε ότι η παραγωγή κρασιού 

στην περιοχή αρχίζει να επανέρχεται (παλιότερα η Χρυσαυγή αποτελούσε σημαντική 

οινοπαραγωγική περιοχή). Και, πολύ σημαντικό, ανέφερε ότι στην ευρύτερη περιοχή 

της Χρυσαυγής υπάρχει μια «τούμπα», για την οποία πιστεύεται ότι κρύβει 

αρχαιολογικά ευρήματα. Μάλιστα, η αρχαιολογική υπηρεσία την έχει αναγνωρίσει ως 

αρχαιολογικό χώρο, πλην όμως δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια ανασκαφής. 

 

Τέλος, ο Δήμαρχος Λαγκαδά, αφού τόνισε και ο ίδιος την ύπαρξη του σπιτιού του 

Κεμάλ ως το βασικό αξιοθέατο της Χρυσαυγής και την ύπαρξη των ταβερνών ως 

σημαντικό πόλο έλξης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης και ανάδειξης του 
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τόπου μέσω συνεργασίας με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και αναπτυξιακή 

επιχείρηση, καθώς και με τον Τούρκο πρόξενο, ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί και 

βρίσκονται εν εξελίξει. Στην προσπάθεια αυτή θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα 

προβολής, όπως τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνο, φυλλάδια προώθησης, και ένας 

τουριστικός οδηγός μεταφρασμένος σε πέντε γλώσσες μεταξύ άλλων και η τουρκική. 

Ακόμα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει ήδη κατατεθεί πρόταση για τη δημιουργία 

πολιτιστικού κέντρου ώστε να γίνει καταγραφή όλων των κειμηλίων και των 

πολιτιστικών δράσεων της περιοχής, που θα βοηθήσει στην προβολή και ανάδειξη της 

Χρυσαυγής. 

 

 

Πρόεδρος 
Κοινότητας 

(Ιγνάτης 
Βασίλειος) 

Δημοτικός 
Σύμβουλος 
(Κώστας 

Τσαγκαλίδης) 

Δήμαρχος 
Λαγκαδά 
(Ιωάννης 

Αναστασιάδη
ς) 

Πρώην 
Γραμματέας 
Κοινότητας 
(Αντώνης 

Τσιαγκαλίδης) 

Πρόεδρος 
Δημοτικής 

Κοινωφελούς 
Επιχείρησης 
Λαγκαδά 

(Σεπιάδης) 
Κατοικία Κεμάλ √ √ √ √ √ 

Τζαμί-  μιναρές √ √    

Ταβέρνες και πλατεία χωριού √ √ √  √ 

Ποδηλασία βουνού  √    

Περιπατητικά Μονοπάτια  √    

Επίδειξη αγροτικών 
εργασιών κ ασχολίες των 
κατοίκων (πχ παραγωγή 

κρασιού, μεταξιού, άλεσμα) 

   √ √ 

Λουτρά Λαγκαδά √     

Ρυμοτομία περιοχής √     

Φυσικό περιβάλλον – θέα  √ √   

Λαογραφικά στοιχεία (πχ 
παλιός μύλος, μουσικές 

παραδόσεις, παραδοσιακές 
φορεσιές) 

   √  

Εγγύτητα σε μεγάλο αστικό 
κέντρο κ εύκολη πρόσβαση √     

Πιθανά αρχαιολογικά 
ευρήματα    √  

 

Πίνακας 4:  Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων της προκαταρκτικής έρευνας 
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Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις ακριβείς εκφράσεις που χρησιμοποίησαν οι 

ερωτώμενοι για τα διάφορα στοιχεία του πίνακα. 

 

Σπίτι Κεμάλ: 

Περίπτωση προσώπου Α ανέφερε: «Ναι, σαφώς για το χωριό θεωρώ ότι το πιο 

σημαντικό στοιχείο για να προβληθεί αποτελεί η παλιά κατοικία του Κεμάλ, για την 

οποία υπάρχουν τόσες μαρτυρίες των παλιότερων κατοίκων του χωριού, που έτυχε να 

συζήσουν για λίγα χρόνια με τους Τούρκους όταν έγινε η ανταλλαγή…» 

 

Περίπτωση προσώπου Β ανέφερε: «εμάς εδώ, το δικό μας διαμέρισμα της Χρυσαυγής, 

το μόνο στοιχείο που μπορεί να αναδείξει είναι αυτό το Οθωμανικό, και συγκεκριμένα 

η παλιά καταγωγή του Κεμάλ. Η γέννηση του Κεμάλ έγινε εδώ, στο παλιό χωριό της 

Χρυσαυγής, και είναι το μόνο στοιχείο που μπορούμε να αναδείξουμε για να έρθουν 

Τούρκοι επισκέπτες» 

 

Περίπτωση προσώπου Γ ανέφερε: «από αυτό που γνωρίζω –διότι δεν είμαι κάτοικος 

Χρυσαυγής, αυτό που έχει να αναδείξει το χωριό είναι το ιστορικό στοιχείο, αυτό της 

ύπαρξης του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ» 

 

Περίπτωση προσώπου Δ ανέφερε: «Σαφώς και το στοιχείο που η Χρυσαυγή έχει να 

αναδείξει είναι πρωταρχικά η πρώτη κατοικία του Κεμάλ, όπου βέβαια απαιτούνται οι 

σχετικές επεμβάσεις ώστε να γίνει επισκέψιμο το μέρος….» 

 

Ταβέρνες και πλατεία: 

Περίπτωση προσώπου Α ανέφερε: «οι ταβέρνες…η πλατεία, να, αυτά δουλεύουν τόσα 

χρόνια και έρχονται πολλοί επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη καθεαυτό για τις ταβέρνες 

που είναι φημισμένες, και παλιότερα έρχονταν και σχολεία, περίπου 50 λεωφορεία τη 

μέρα…» 

 

Περίπτωση προσώπου Β ανέφερε: «Πριν από κάποια χρόνια, όλοι ήξεραν τη 

Χρυσαυγή, ως ένα αρκετά τουριστικό και επισκέψιμο μέρος εξαιτίας των ταβερνών που 

υπάρχουν στην πλατεία, και δούλευαν πάρα πολύ, και το χωριό είχε γνωρίσει 

άνθιση…» 
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Περίπτωση προσώπου Γ ανέφερε: «Η Χρυσαυγή είναι μια τοπική κοινότητα η οποία 

φημίζεται για  τα καταστήματα εστίασης» 

 

Ρυμοτομία περιοχής: 

Περίπτωση προσώπου Α ανέφερε: «Το χωριό είναι από τα μοναδικά που έγιναν και έχει 

ένα τόσο καλό σχέδιο πόλεως, απόλυτα τετραγωνισμένο, με άψογη ρυμοτομία. Το είχε 

σχεδιάσει ένας Γερμανός και είναι μάλλον ο μόνος που σκέφτηκε να αφήσει δέκα 

μέτρα δρόμους εκείνα τα χρόνια, όπου δεν υπήρχαν αυτοκίνητα αλλά μόνο κάρα…» 

 

Περιπατητικά Μονοπάτια: 

Περίπτωση προσώπου Β ανέφερε: «Έχουμε ένα πανέμορφο τοπίο εδώ, ξερολίμνη είναι, 

αλλά όταν βρέχει κατεβάζει νερό, είναι μέσα στα πεύκα, και υπάρχει μια διαδσρομή 

που μπορεί να γίνει περιπατητικό μονοπάτι -Μάρω λέγεται η περιοχή» 

 

Ποδηλασία Βουνού: 

Περίπτωση προσώπου Α ανέφερε: «…και να αναφερθούμε και στους 

ποδηλατόδρομους που μπορούν να γίνουν, για ορεινή ποδηλασία · υπάρχει μια οδός 

έξω απ το χωριό και λέγεται Αγελαριά, γιατί παλιά ήταν για να περνάνε τα γελάδια του 

χωριού, και μπορεί να γίνει έναν ποδηλατόδρομος που να συνδέει το παλιό χωριό…» 

 

Επίδειξη αγροτικών εργασιών κ ασχολίες των κατοίκων (πχ παραγωγή κρασιού, 

μεταξιού, άλεσμα):  

Περίπτωση προσώπου Α ανέφερε: «Σημείο αναφοράς του χωριού, ειδικά τα παλαιότερα 

χρόνια, είναι η αμπελουργία, στοιχεί που θα μπορούσε να προβληθεί» 

 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις απαντήσεις των τοπικών ιθυνόντων, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η Χρυσαυγή διαθέτει έναν συνδυασμό πολιτιστικών και ιστορικών 

στοιχείων, φυσικού περιβάλλοντος και λαογραφικού υπόβαθρου, που σε συνδυασμό με 

τη ζήτηση που κατέστη σαφές ότι υπάρχει, θα μπορούσαν να φέρουν τουριστική 

ανάπτυξη στον τόπο και να τον καταστήσουν ως πόλο έλξης τουριστών. Πλην όμως, 

απαιτείται ένας σωστός σχεδιασμός μιας τουριστικής πολιτικής ανάδειξης και 

προβολής των παραπάνω στοιχείων. 
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ B’ ΦΑΣΗΣ (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ) 
 

4.3.1 Ανάλυση ερωτηματολογίων κατοίκων 

 

Για την απόκτηση  μιας γενικής εικόνας, υπολογίσαμε αρχικά τον μέσο όρο των 

απαντήσεων των 14 ατόμων σε κάθε μια από τις 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου του 

ερωτηματολογίου8. Οι μέσοι όροι απεικονίζονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί: 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5) (*) 

1. Παλιά κατοικία Κεμάλ 3,57 

2. Παλιό Τζαμί και μιναρές 3,29 

3. Ταβέρνες 3,64 

4. Πλατεία 4,50 

5. Διαμόρφωση δρόμου Αγελαριάς για πεζόδρομο & 

ποδηλασία 
3,36 

6. Περιοχή της Μάρως και περιπατητικά μονοπάτια 3,64 

7. Λουτρά Λαγκαδά 3,79 

8. Αναβίωση και επίδειξη παλιών αγροτικών εργασιών 2,64 

9. Γενικότερο φυσικό τοπίο Χρυσαυγής 3,71 

10. Ρυμοτομία του χωριού 4,36 

11. Λαογραφικά στοιχεία (παραδοσιακή μουσική & 

φορεσιές) 
2 

12. Εγγύτητα στη Θεσσαλονίκη και Εγνατία οδός 4,43 

13. Πιθανότητα ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων 2,29 

14. Χαράδρα Πολυδένδρι-Μάρω και ορειβατική διάσχιση 2,43 

15. Περιοχή Πεντέμιση και Ζεστά Νερά 2,64 

16. Ύπαρξη παλιού χωριού 3,57 

(*)Η σκουρόχρωμη απόχρωση δηλώνει μέσο όρο μεγαλύτερο του 4 

Πίνακας 5: Μέσοι όροι των απαντήσεων των ερωτώμενων στις 16 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου της Β’ Φάσης της έρευνας 

                                                 
8  Υπενθυμίζουμε ότι η βαθμολόγηση έγινε σε 5βάθμια κλίμακα, όπου το «1» αντιστοιχούσε στο 
«καθόλου σημαντικό» και το «5» στο «ιδιαίτερα σημαντικό». 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα στοιχεία του τόπου που συγκέντρωσαν την 

υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή αυτά που οι κάτοικοι του χωριού θεωρούν τα 

σημαντικότερα για την ανάδειξη του τόπου τους, είναι η πλατεία του χωριού, η 

εγγύτητα της Χρυσαυγής σε μεγάλο αστικό κέντρο –Θεσσαλονίκη- και το ανεπτυγμένο 

οδικό δίκτυο της Εγνατίας που καθιστά πολύ εύκολη την πρόσβαση στο χωριό9, καθώς 

και η σπάνια για την εποχή που κατασκευάστηκε το χωριό ρυμοτομία (φαρδιοί δρόμοι, 

απλωσιά).  

 

Ιδιαίτερα για την πλατεία, όλοι οι ερωτώμενοι πλην ενός τη βαθμολόγησαν με 4 ή 5, 

δηλαδή ως πολύ ή ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του τόπου τους. Χαρακτηριστικά 

ειπώθηκε ότι «η πλατεία είναι το καλύτερο μέρος του χωριού», ότι «αυτός που έφτιαξε 

τα σχέδια για την πλατεία και τη ρυμοτομία του χωριού ήταν πολύ μπροστά για την 

εποχή του», ότι «η πλατεία είναι το δυνατό χαρτί της Χρυσαυγής γιατί φιλοξενεί τα 

περισσότερα από τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, πανηγύρια και εκδηλώσεις και 

φέρνει κόσμο», ότι «ειδικά πριν μερικά χρόνια στην πλατεία οφειλόταν η όποια 

τουριστική/ οικονομική ανάπτυξη της Χρυσαυγής, αφού τα λεωφορεία –κυρίως 

σχολικά- που έρχονταν για να παίξουν τα παιδιά στην πλατεία και να γευματίσουν οι 

ενήλικες στις ταβέρνες έφταναν μέχρι και τα 30 τη μέρα(!)». Συνδεδεμένο στοιχείο με 

την πλατεία του χωριού αποτελεί η ύπαρξη των ταβερνών στην πλατεία, 

συγκεντρώνοντας μια μέτρια προς υψηλή βαθμολογία (3,64). 9 κάτοικοι βαθμολόγησαν 

τις ταβέρνες με 4 ή 5, κάποιοι εκ των οποίων όμως μετρίασαν την άποψη τους 

αναφερόμενοι στην οικονομική κρίση που υπάρχει στις μέρες μας, ενώ ένας εκ των 

κατοίκων ανέφερε ότι παρόλο που θεωρεί πολύ σημαντικό στοιχείο προς ανάδειξη τις 

ταβέρνες, «οι ιδιοκτήτες αυτών δεν ήταν επαγγελματίες και δεν μπόρεσαν να τις 

διαχειριστούν σωστά, και να εφαρμόσουν το κατάλληλο μάρκετινγκ». 

 

Εντύπωση ίσως να προκαλεί η σχετικά χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε η ύπαρξη 

της παλιάς κατοικίας του Κεμάλ (3,57). Αυτό μπορεί να οφείλεται στον τρόπο που ήταν 

διατυπωμένη η ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. Η αλήθεια είναι πως κοινή αντίληψη 

όλων σχεδόν των κατοίκων με τους οποίους μιλήσαμε ήταν ότι η ύπαρξη της παλιάς 

κατοικίας του Κεμάλ αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα «δυνατά σημεία» του τόπου 

τους προς ανάδειξη. Όπως μας είπαν όμως οι περισσότεροι, στην μορφή που είναι 

τώρα, δηλαδή εγκαταλελειμμένο, δεν μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης, παρά μόνο αν 

                                                 
9  Ειδικά για το θέμα της προσβασιμότητας σε ένα τουριστικό προορισμό, αρκετοί ερευνητές στη 
βιβλιογραφία το έχουν τονίσει ως ιδιαίτερα σημαντικό (βλ. για παράδειγμα Khadaroo & Seetanah (2008). 
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γίνει κάποιου είδους αναστύλωση και διαμόρφωση του μέρους εκείνου. Έτσι, κοινό 

μοτίβο στις περισσότερες συνεντεύξεις αποτέλεσε η έκφραση «ναι, θεωρώ την ύπαρξη 

του σπιτιού του Κεμάλ στο παλιό χωριό ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του τόπου προς 

ανάδειξη, αλλά υπό προϋποθέσεις». Μάλιστα, έναν εκ των κατοίκων ανέφερε αυτολεξεί 

ότι ο Τούρκος πρόξενος σε επίσκεψή του είχε αναφέρει ότι «θα θησαυρίζατε αν 

καταλαβαίνατε την αξία του τόπου σας», αναφερόμενος στην ύπαρξη της κατοικίας του 

Κεμάλ και την αξία που έχει για τους ομοεθνείς του! Σε γενικές γραμμές τα ίδια 

ισχύουν και για το παλιό τζαμί το οποίο υπάρχει λίγο πιο δίπλα από το σπίτι του Κεμάλ, 

εφόσον στο μυαλό των κατοίκων τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλληλένδετα. Βέβαια, 

υπήρξαν και 2 κάτοικοι που δεν θεώρησαν την κατοικία του Κεμάλ αξιοποιήσιμο 

στοιχείο και πιθανό πόλο έλξης και πιστεύουν πως δεν πρόκειται να έρθουν Τούρκοι 

επισκέπτες. 

 

Χαμηλή αξιολόγηση (2) στη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε στη 

μέση σημαντικότητα που εκφράστηκε για το χαρακτηριστικό «λαογραφικά στοιχεία – 

παραδοσιακή μουσική και φορεσιές του τόπου», εφόσον σχεδόν όλοι οι κάτοικοι 

υποστήριξαν ότι ο τόπος τους δεν διαθέτει δικές του, τοπικές φορεσιές. Άλλωστε, οι 

κάτοικοι της Χρυσαυγής αποτελούνται από πρόσφυγες του Πόντου, της Θράκης και της 

Μικράς Ασίας, επομένως και οι φορεσιές τους θα είναι οι αντίστοιχες. 

 

Ομοίως, χαμηλή αξιολόγηση σημαντικότητας (2,64) έλαβε και το στοιχείο της 

ανάδειξης και επίδειξης –παραδείγματος χάριν σε ένα μικρό λαογραφικό μουσείο- των 

παλιών αγροτικών εργασιών των κατοίκων, όπως το άλεσμα και η παραγωγή μεταξιού, 

κρασιού, ούζου και καπνού. Οι περισσότεροι κάτοικοι (εννιά στον αριθμό) 

υποστήριξαν ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται πια για αυτές τις εργασίες και ότι αυτές δε 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης, ή ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα 

προς ανάδειξη. Αυτό το εύρημα έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την έρευνα του 

Kneafsey (2001), ο οποίος βρήκε στην έρευνα του ότι αποτελεί συνήθη άποψη των 

κατοίκων ότι στοιχεία του τόπου τους όπως η τοπική διάλεκτος ή αγροτικά εργαλεία 

μιας παλιότερης εποχής ή αγροτικές πρακτικές που χρησιμοποιούσαν παλιότερα ή 

κάποια τοπικά πολιτιστικά έθιμα και μουσικές παραδόσεις δεν αποτελούν πόλο έλξης 

τουριστών (βλ. ενότητα 2.3). Εκφράστηκε, παρόλα αυτά και η αντίθετη άποψη από 5 

κατοίκους, οι οποίοι θεώρησαν ότι μια τέτοια προβολή πάντα έχει ενδιαφέρον τόσο για 

τους ξένους επισκέπτες όσο και για τη νέα γενιά, και ότι αποτελεί έναν τρόπο να 

διατηρείται η παράδοση. 
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Όσον αφορά τα φυσικά στοιχεία του χωριού, όπως η διαμόρφωση της περιοχής της 

Αγελαριάς ως πεζόδρομο ή ως δρόμος για ορεινή ποδηλασία, η διαμόρφωση της 

χαράδρας Πολυδενδρίου-Μάρως για ορειβατική διάσχιση, και η διαμόρφωση της 

περιοχής της Μάρως, συγκέντρωσαν μέτριες βαθμολογίες, ενώ οι απόψεις των 

κατοίκων διίστανται. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που θεωρούν το γενικότερο φυσικό τοπίο 

της Χρυσαυγής ως πολύ σημαντικό στοιχείο προς ανάδειξη (μ.ο. 3,71) και 

συγκεκριμένα πιστεύουν πως τα σημεία φυσικής ομορφιάς (χαράδρα Πολυνδένδρι-

Μάρως, περιοχή Μάρως, περιοχή του Πλάτανου και Αγελαριά) θα έπρεπε –και θα 

άξιζε- να διαμορφωθούν κατάλληλα μιας και θα μπορούσαν να προσελκύσουν 

επισκέπτες. Οι κάτοικοι αυτοί τόνισαν τη σημαντικότητα αυτών των στοιχείων 

λέγοντας ότι ήδη πολλοί εκ των κατοίκων επιλέγουν αυτά τα μέρη για τον καθημερινό 

τους περίπατο (πχ άτομα με προβλήματα καρδιάς πηγαίνουν για περπάτημα στο δρόμο 

της Αγελαριάς), ότι γενικότερα υπάρχει ζήτηση του κόσμου για τέτοιες 

δραστηριότητες, ενώ τόνισαν και τη σημασία και την ελκυστικότητα του 

αγροτουρισμού. Συγκεκριμένα όμως για την δυνατότητα πεζοπορικής διάσχισης της 

χαράδρας Πολυδενρίου-Μάρως, οι ένθερμοι υποστηρικτές ήταν λιγότεροι, διότι 

θεώρησαν ότι δεν θα υπάρξει η ανάλογη ζήτηση από τον κόσμο, ή ότι η χαράδρα δεν 

προσφέρεται για κάτι τέτοιο ή ότι δεν είναι αρκετά όμορφη-ελκυστική. Ακόμα, δεν 

παρέλειψαν να τονίσουν ότι αυτές οι περιοχές είναι αρκετά εγκαταλελειμμένες, και ότι 

θα χρειαστούν κονδύλια και προσπάθεια για να διαμορφωθούν αποτελεσματικά και να 

αποτελέσουν ελκυστικότητες του τόπου. Υπήρξαν και αρκετοί κάτοικοι (έξι στον 

αριθμό) που διαφώνησαν με την παραπάνω άποψη, τονίζοντας ότι μέρη του τόπου τους 

όπως τα προαναφερόμενα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο, ειδικά εφόσον 

στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλά παρόμοια τοπία, επομένως κάποιος επισκέπτης 

που πιθανόν να ενδιαφέρεται για κάποια ορειβατική δράση, θα προτιμήσει κάποιο 

άλλο, «καλύτερο» μέρος για το σκοπό αυτό. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι «όλα τα 

χωριά έχουν κι από μια χαράδρα, δεν είναι δα και τόσο σημαντικό!» 

 

Σχετικά χαμηλή βαθμολογία αξιολόγησης συγκέντρωσε και η περιοχή Πεντέμιση και 

Ζεστά Νερά (2,64). Μόνο 4 κάτοικοι το θεωρούν ως πολύ ή ως ιδιαίτερα σημαντικό 

στοιχείο προς ανάδειξη, γιατί «είναι ωραίο σαν περιοχή» ή «έρχονται πολλοί να δουν 

την περιοχή», ενώ 2 κάτοικοι ανέφεραν ότι μπορεί να αποτελέσει αξιοποιήσιμο 

στοιχείο (πχ με τη μορφή κατασκευής γεωθερμικών λουτρών), αλλά υπό προϋποθέσεις, 

δηλαδή να προηγηθούν μελέτες και να γίνει πλήρης αναδιαμόρφωση (εφόσον στην 
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περιοχή πετούσαν παλιότερα σκουπίδια). Οι υπόλοιποι κάτοικοι (8) δεν θεωρούν την 

περιοχή ως άξια προβολής. 

 

Μέτρια προς υψηλή βαθμολογία (3,79) συγκέντρωσε το στοιχείο ύπαρξης των λουτρών 

του Λαγκαδά στην απόσταση των 3 περίπου χιλιομέτρων από τη Χρυσαυγή. 9 κάτοικοι 

πιστεύουν ότι η ύπαρξη των Λουτρών σε τόσο κοντινή απόσταση από το χωριό τους, 

βοηθάει στην ανάπτυξη και του δικού τους χωριού. Σε αυτό συντελεί, όπως ανέφεραν 

και το ότι ο Λαγκαδάς δεν διαθέτει μια τέτοια πλατεία και φημισμένες ταβέρνες όπως η 

Χρυσαυγή, επομένως πολλοί είναι αυτοί που συνδυάζουν μια επίσκεψη στα Λουτρά με 

φαγητό και βόλτα στην πλατεία της Χρυσαυγής. Από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκε ότι 

δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία που να συνδέει απευθείας τη Χρυσαυγή με τα Λουτρά 

του Λαγκαδά, κάτι που δρα ανασταλτικά.  

 

Κλείνοντας, δε φάνηκε να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των πιο 

ηλικιωμένων ανθρώπων (άνω των 80 ετών) με τους μεσήλικες ή ακόμα και με τους 

νεότερους (22-25 ετών). Κοινό μοτίβο σε όλες οι ηλικιακές ομάδες αποτέλεσε η 

αντίληψη ότι είναι καίριας σημασίας για τον τόπο τους να αναδειχθεί το ιστορικό 

στοιχείο της γέννησης και πρώιμης ανατροφής του Κεμάλ στην περιοχή, αλλά οι 

περισσότεροι τόνισαν το «υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες 

αναστύλωσης και αναδιαμόρφωσης του μέρους». Τέλος, ούτε καν οι γηραιότεροι, οι 

οποίοι θα περιμέναμε να είναι αυτοί που πιθανόν να έφερναν αντιρρήσεις σε μια 

ανάδειξη του Οθωμανικού-Κεμαλικού στοιχείου εξαιτίας ιστορικών λόγων (μνήμες από 

τον τουρκικό ζυγό), δεν φάνηκε να αντιτίθενται σε μια τέτοια προοπτική.  

 

 

Η ανάλυση των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων 

 

Οι τρεις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που προτάθηκαν στους κατοίκους προς απάντηση, 

ήταν οι παρακάτω: 

 

• Πρώτη ερώτηση: «Είστε ικανοποιημένος από την πολιτική των υπεύθυνων 

φορέων διοίκησης που εφαρμόστηκε σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη 

μεταπολεμικά μέχρι σήμερα και γιατί;» 
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Σε γενικές γραμμές φάνηκε ότι οι κάτοικοι της Χρυσαυγής δεν είναι ιδιαίτερα ή δεν 

είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις ενέργειες των φορέων διοίκησης για την 

τουριστική ανάδειξη του τόπου τους (βλ. σχήμα 4). Ενδεικτικά, κάποιες από τις 

απαντήσεις που πήραμε φαίνονται παρακάτω: 

 

«Όχι ικανοποιημένος. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει περισσότερα» Αυτή παρατήρηση 

συνδέθηκε κυρίως με την μη αξιοποίηση και ανάδειξη έως τώρα της ύπαρξης της 

παλιάς κατοικίας του Κεμάλ (από 2 κατοίκους). 

«Ναι, δεν μας πείραξαν, αλλά δεν έγινε δουλειά που θα έπρεπε» 

«Τίποτα, δε βλέπω τίποτα καλό» 

«Όχι ικανοποιημένος, δεν κάνουν έργα. Εκεί που θα έπρεπε να κάνουν επενδύσεις, δεν 

κάνουν, και αντιστρόφως» 

«Υπάρχει μεγάλη παραμέληση» 

«Σε γενικές γραμμές όχι. Έπρεπε να είχαν κάνει πιο σημαντικά πράγματα –ανάδειξη 

κατοικίας Κεμάλ και παλιού χωριού, πηγές για άρδευση-. Με τη διαμόρφωση της 

πλατείας, βέβαια, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έχει γίνει πολύ ωραία.» 

«Από κάποιους που πέρασαν, ναι, άφησαν σφραγίδα με τα έργα τους και τις υποδομές, 

ειδικά πριν το 1940, όπως αυτός που κατασκεύασε την πλατεία...» 

Υπήρξε και ένας κάτοικος που ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος. 

 

8

5

1

καθόλου ικανοποιημένος
μέτρια ικανοποιημένος
ικανοποιημένος

 
Σχήμα 4: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με την ικανοποίηση από την πολιτική τουρισμού 

των τοπικών φορέων διοίκησης (Ν=14) 
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• Δεύτερη ερώτηση: «πώς αντιλαμβάνεστε μια πιθανή τουριστική ανάπτυξη στον 

τόπο ώστε να ξαναζωντανέψει η τοπική οικονομία σας;» 

 

Στον πίνακα 6 φαίνονται τα κύρια στοιχεία που οι ερωτηθέντες κάτοικοι της 

Χρυσαυγής αντιλαμβάνονται και πρότειναν (χωρίς καμία καθοδήγηση από τον 

ερευνητή) ως σημαντικά για την πιθανή τουριστική ανάπτυξη του τόπου τους καθώς 

και οι συχνότητες που αυτά επαναλήφθηκαν στις συνεντεύξεις, ενώ ακολουθούν 

ενδεικτικά κάποια από τα λόγια τους. Η παλιά κατοικία του Κεμάλ κατέχει πρωταρχική 

θέση, με 9 από τους 14 κατοίκους να την αναφέρουν ως το στοιχείο που αξίζει 

περισσότερο να αναδειχθεί, αποτελώντας κεντρικό πόλο έλξης επισκεπτών, ενώ 

έμφαση δόθηκε και στις ταβέρνες και την πλατεία του χωριού, καθώς και στη 

διαμόρφωση φυσικών περιοχών που διαθέτει ο τόπος. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ (ΣΕ Ν=14) 

Σπίτι Κεμάλ και τζαμί 1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Παλιό χωριό (γενικά) 1     2     3     4     5 

Ταβέρνες 1     2     3     4 

Πλατεία 1     2     3     4 

Πρωτογενής τομέας, έργα άρδευσης 1     2     3     4 

Διαμόρφωση φυσικών περιοχών και αγροτουρισμός 

(περιοχή Μάρως, Πλάτανος, πικ-νικ, ποδηλασία, περίπατοι) 
1     2     3     4 

Γενικότερο φυσικό τοπίο 1     2 

Εκδηλώσεις (motocross, μουσικές, πανηγύρια, κλπ) 1 

Λαογραφικό μουσείο 1 

Τοπικά προϊόντα και συνεταιρισμοί 1 

 
Πίνακας 6: Απαντήσεις κατοίκων σχετικά με το πώς φαντάζονται την τουριστική ανάπτυξη 

της περιοχής τους (Ν=14) 

 

Ένας εκ των γηραιότερων κατοίκων (92 ετών) που ήρθε το 1922 από τη Σμύρνη, 

εγκαταστάθηκε στο παλιό χωριό Σαριγιάρ το 1924 και στο νέο χωριό Χρυσαυγή το 

1930 με πολύ καθαρές μνήμες από τα χρόνια εκείνα, πρότεινε την αναστύλωση και 

ανάδειξη της παλιάς κατοικίας του Κεμάλ, τονίζοντας ότι «το όνομα του Κεμάλ είναι 

το δυνατό χαρτί του τόπου! Αυτό να εκμεταλλευτούμε…». Την ίδια άποψη εξέφρασε 
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και κάτοικος 30-45 ετών τονίζοντας ότι «υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά 

θέλουν ανάδειξη, να γίνει αναστύλωση των πάντων, με χρώμα, πέτρες, και τα πάντα», 

αλλά φοβάται πως σε τέτοιες ενέργειες θα υπάρξουν αντιδράσεις διότι το θέμα είναι 

λεπτό (για ιστορικούς-πολιτικούς λόγους). Ένας ακόμα κάτοικος πρόσθεσε ότι «θα 

έπρεπε να ενδιαφερθεί το Υπουργείο Πολιτισμού, να γίνουν ίσως οι κατάλληλες 

επαφές…». Με τις απόψεις αυτές συντάχθηκαν οι περισσότεροι εκ των κατοίκων (βλ. 

πίνακα 6) 

Κάτοικος 90ετών: «Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αυξηθεί η ζήτηση ώστε να έχει 

δουλειές και χρήματα ο κόσμος. Να γίνει ένα εργοστάσιο, να ξαναθυμηθούμε τον 

πρωτογενή τομέα με τα καπνά, την μεταποίηση. Όσο για τον τουρισμό, δεν μπορεί να 

προσφέρει και πολλά, αλλά θα μπορούσε να χτιστεί ένα ηρώο των Τούρκων στο παλιό 

χωριό» 

Κάτοικος, 85 ετών: «Να γίνει για παράδειγμα μια αναμόρφωση του χώρου όπου 

υπάρχει ο πλάτανος έξω από το χωριό, με 100 στρέμματα λιβάδι γύρω γύρω, εκκλησάκι  

και νερό, και να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει με τα ποδήλατα…» 

«Πιστεύω πως η πλατεία θα φέρει κόσμο, γιατί αυτή έφερνε και παλιότερα. Τούρκοι 

δεν έρχονται πολλοί.» 

«Να γίνουν γεωτρήσεις γιατί το χωριό είναι ξερικό, να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία. Το 

χωριό δεν έχει τίποτα άλλο να δείξει!» 

Κάτοικος 22 ετών: «Να ασχοληθούν οι τοπικοί φορείς λίγο περισσότερο, γιατί το χωριό 

έχει πολλά να αναδείξει, κυρίως το σπίτι του Κεμάλ και το παλιό χωριό, γιατί αυτά 

είναι που μένουν, και όχι τόσο οι ταβέρνες, για παράδειγμα» 

Κάτοικος 23 ετών: «Να γίνει διαφήμιση των ταβερνών» 

«Να δοθεί έμφαση στον αγροτουρισμό, παραδείγματος χάριν στην περιοχή της Μάρως»  

«Να γίνει το κατάλληλο μάρκετινγκ για να προβληθούν οι ταβέρνες και να ξαναέρθουν 

σχολεία για εκδρομές όπως παλιά, γιατί και η πλατεία προσφέρεται» 

«Να δοθεί έμφαση στον πρωτογενή τομέα, να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα, να 

γίνουν συνεταιρισμοί. Από τουρισμό, μόνο το σπίτι του Κεμάλ μπορεί να συνεισφέρει, 

και αυτό με στόχευση σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες στόχων (Τούρκοι επισκέπτες)» 

«Να γίνει βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα είναι βασισμένη σε όλα τα παραπάνω, τα 

ιστορικά στοιχεία του Κεμάλ, το φυσικό τοπίο, οι ταβέρνες, η πλατεία, η διαμόρφωση 

περιοχών όπως της Μάρως για εναλλακτικές μορφές τουρισμού…» 

«Τα τελευταία χρόνια η Χρυσαυγή είναι από τα κοντινά χωριά της Θεσσαλονίκης που 

γνωρίζει αρκετή ανάπτυξη, και πολλοί είναι αυτοί που την επιλέγουν ακόμα και για 

μόνιμη κατοικία. Έχει καλό κλίμα, όμορφο φυσικό τοπίο, πεύκα, μια όμορφη πλατεία, 
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είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και ενδείκνυται για μια ημερήσια εκδρομή διαφυγής από 

την πόλη. Θα μπορούσε αυτό να ενισχυθεί με τη διοργάνωση και προβολή εκδηλώσεων 

όπως το motocross, που ξεκίνησε ήδη από πέρυσι να γίνεται στο χωριό, με την 

ανάδειξη της κατοικίας του Κεμάλ και την κατασκευή ενός μικρού λαογραφικού 

μουσείου, ενός μέρους για πικ-νικ και περίπατο στη φύση. Το πιο σημαντικό όμως είναι 

να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο προϊόν, διότι ακόμα και για τον Τούρκο, που 

σίγουρα έχει κίνητρο να έρθει τον τόπο που γέννησε τον Κεμάλ, όπως το έχουμε 

εγκαταλελειμμένο τον χώρο στο παλιό χωριό, δεν θα τον καλύψει! Θέλει κι άλλα 

πράγματα να δει και να κάνει, και έτσι θα αφήσει και λεφτά στον τόπο…» 

 

• Τρίτη ερώτηση: «πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει μελλοντικά εάν ναι 

ή όχι γιατί;» 

 

Οι κύριες αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά με την μελλοντική κατάσταση ανάπτυξης 

του τόπου τους φαίνονται στον πίνακα 7, ενώ παρατίθενται και μερικές από τις 

αυτούσιες απαντήσεις τους παρακάτω. Σε γενικές γραμμές, η τάση ήταν ότι η 

κατάσταση πολύ δύσκολα θα αλλάξει, και ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και 

κονδύλια. Οι περισσότεροι κάτοικοι θεωρούν ότι οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη του 

τόπου υπάρχουν, απαιτούνται όμως πόροι, προσπάθεια και ενδιαφέρον από τους φορείς 

διοίκησης, και υπό τις παρούσες συνθήκες οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι δύσκολο να 

εκπληρωθούν.  

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Απαισιόδοξοι (όχι, ίσως μετά από 30 χρόνια) 1   2   3   4   5 

Αισιόδοξοι (ευελπιστώ, αν γίνει προσπάθεια, 

υπό προϋποθέσεις ναι) 

1   2   3   4   5 

 
Πίνακας 7: Απαντήσεις κατοίκων σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση 

 

 

«Δε ξέρω, ευελπιστώ!» (2) 

«Σήμερα όχι» 

«Θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα…χρειάζονται κονδύλια για την αξιοποίηση και 

την αναστύλωση, ποιος θα ασχοληθεί τώρα, είναι και η κρίση… Δεν πιστεύω ότι θα 

έρθουν Τούρκοι επισκέπτες» 
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«Ύστερα από 30 χρόνια, και άμα! (λόγω κρίσης)» 

«Αν βοηθήσει ο κόσμος, ναι. Δηλαδή υπό προϋποθέσεις» 

«Αυτό είναι στο χέρι της εκάστοτε δημοτικής αρχής» 

«Ναι, αν γίνει μικρή προσπάθεια, δε χρειάζονται και πολλά!» 

 

4.3.2 Η έρευνα ανάλυσης οραμάτων των παιδιών σχολικής ηλικίας 

 

Τα στοιχεία των θεμάτων ζωγραφικής που απεικόνισαν οι 24 μαθητές ταξινομήθηκαν 

ονομαστικά και μετρήθηκαν οι συχνότητές εμφάνισής τους. Τα σημαντικότερα στοιχεία 

που ολοκληρώνουν ένα κοινό όραμα των παιδιών σχολικής ηλικίας για μια ενδεχόμενη 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους ήταν κατά κατηγορία (βλέπε πίνακα 8): 

 Φυσικά χαρακτηριστικά του προορισμού 

 Ο ήλιος (58,3%) 

 Ο ουρανός (29,2%) 

 Τα δέντρα (75%) 

 Το ποτάμι (50%) 

 Οι λόφοι και τα βουνά (37,5%) 

 Τα λουλούδια (33,3%) 

 Τεχνητά Χαρακτηριστικά του προορισμού  

 Λούνα Παρκ - παιδική χαρά- τσίρκο (20,8%) 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (25%) 

 Μονοκατοικίες (29,2%) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 

ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (%) 

(*), (**) 

Ήλιος-ηλιοβασίλεμα 14 58,3%   
Γαλανός ουρανός και συννεφάκια 7 29,2% 
Πράσινο (δέντρα, χόρτα) 19 79,2% 
Ποτάμι (και καταρράκτης – φράγμα) 12 50% 
Λίμνη με ψάρια 4 16,7% 
Σιντριβάνι 4 16,7% 
Λόφοι και όρη 9 37,5% 
Λουλούδια 8 33,3% 
Χώρος στάθμευσης (parking) 1 4,2% 
Πάρκο αναψυχής (παιδική χαρά, 
λούνα-παρκ, τσίρκο) 5 20,8% 

Πλατεία 3 12,5% 
Ταβέρνες 2 8,3% 
Σινεμά 1 4,2% 
Καφετέρειες-μπαρ 2 8,3% 
Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκα, 
ανακύκλωση 6 25% 

Σπήλαιο  1 4,2% 
Λιμάνι - πλοίο 1 4,2% 
Θέατρο 1 4,2% 
Γήπεδο ποδοσφαίρου 1 4,2% 
Ζώα (πουλιά, σκύλοι, πάπιες, κλπ) 4 16,7% 
Παιδικά παιχνίδια (κρυφτό) 1 4,2% 
Σπιτάκια (μονοκατοικίες) 7 29,2% 
Πολυώροφα κτίρια 1 4,2% 
Χώροι γρήγορης εστίασης (fast food 
– sandwich, hot-dogs, 
ζαχαροπλαστεία ) 

4 16,7% 

Τρένο 1 4,2% 
Σχολείο, εκκλησία 1 4,2% 
Κατασκήνωση (camping) 3 12,5% 
Πλανητάριο 1 4,2% 
Κιόσκια, παγκάκια 3 12,5% 
Περίπτερο 1 4,2% 
Δρόμοι με αυτοκίνητα 1 4,2% 
Μαγαζί με αναμνηστικά είδη 1 4,2% 
Ζωολογικός κήπος 1 4,2% 

(*)Το ποσοστό της σχετικής συχνότητας εμφάνισης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τον απόλυτο αριθμό της 
συχνότητας εμφάνισης ενός στοιχείου με το σύνολο των ζωγραφιών και πολλαπλασιάσουμε επί 100 
(14/24*100 = 53,8%) 

(**)Η σκουρόχρωμη απόχρωση δηλώνει ποσοστά μεγαλύτερα του 20% 

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά στοιχεία των θεμάτων ζωγραφικής και οι συχνότητες 
εμφάνισής τους (Ν=24) 
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Βάσει των χαρακτηριστικών που απεικονίσθηκαν στις ζωγραφιές διαφαίνεται ότι τα 

παιδιά σχολικής ηλικίας του συγκεκριμένου σχολείου οραματίζονται κυρίως θέματα 

που περιέχουν φυσικά αλλά και τεχνητά στοιχεία. Ειδικά η φύση (πράσινο, δέντρα, 

λουλούδια, ήλιος, γαλανός ουρανός και λόφοι-βουνά) είναι τα στοιχεία που τονίστηκαν 

περισσότερο. Συγκεκριμένα τα δέντρα εμφανίστηκαν σχεδόν σε όλες τις ζωγραφιές 

(συχνότητα εμφάνισης 79,2%). Μάλιστα, 2 από τα παιδιά έγραψαν με γράμματα πάνω 

στις ζωγραφιές τους ότι «η Χρυσαυγή έχει καλή φύση» και «ένα όμορφο τοπίο».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη η παρουσία και η οποιαδήποτε 

αναφορά σε στοιχεία πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Κυριότερη «παράλειψη» 

θεωρούμε την παντελή έλλειψη αναφοράς της κατοικίας του Κεμάλ, που είναι το 

στοιχείο που διαφοροποιεί τον τόπο της Χρυσαυγής από τα υπόλοιπα μέρη και που θα 

μπορούσε να αποτελέσει τον πόλο ανάπτυξης της περιοχής (άποψη τοπικών ιθυνόντων 

και αρκετών κατοίκων). Καταδεικνύεται έτσι μια ισχυρή αντίθεση μεταξύ των 

αντιλήψεων των παιδιών της Χρυσαυγής και των ενήλικων κατοίκων, οι οποίοι τόνισαν 

εκτός από τα φυσικά στοιχεία του τόπου και τα ιστορικά  στοιχεία.  

Μια εξήγηση του παραπάνω φαινόμενου μπορεί να είναι ότι με το πέρασμα των 

γενεών, τα ιστορικά-πολιτιστικά στοιχεία ξεθωριάζουν, και οι νέες γενιές δεν δίνουν 

πλέον πολλή σημασία σε αυτά (το γνωστό χάσμα των γενεών). Ιδωμένο από την 

αντίθετη πλευρά, οι νεότερες γενιές τόνισαν στοιχεία τεχνολογίας, όπως οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και η συμβολή τους σε ένα μοντέλο τουριστικής προβολής και 

ανάπτυξης, στοιχείο που διόλου δεν αναφέρθηκε από κατοίκους μεγαλύτερων ηλικιών. 

Αξιοσημείωτο επίσης θεωρήσαμε το γεγονός ότι υπήρξε μικρή αναφορά στις ταβέρνες 

του χωριού, οι οποίες για χρόνια αποτέλεσαν σημαντικό πόλο έλξης και γνώρισμα της 

Χρυσαυγής, ενώ ακόμα και τώρα εξακολουθούν να διατηρούν την καλή φήμη τους. 

Βέβαια, κλείνοντας οφείλουμε να λάβουμε υπόψη στην ανάλυσή μας ότι πρόκειται για 

άτομα μικρής ηλικίας, και να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και οι 

απόψεις τους βρίσκονται ακόμα υπό διαμόρφωση, και ότι οι προτιμήσεις τους 

διαφέρουν γενικά από τις προτιμήσεις των ενηλίκων, και είναι πολύ πιθανό στα 

προσεχή έτη να αλλάξουν.  

 

 



 55

Κεφάλαιο 5ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας όσον αφορά τις αντιλήψεις των 

κατοίκων της Χρυσαυγής, από την αποτύπωση σε χαρτί μέσω μιας ζωγραφιάς του 

οράματος παιδιών σχολικής ηλικίας σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της 

Χρυσαυγής, προκύπτει ότι η αντίληψη των παιδιών αποκλίνει σημαντικά από τις 

προτιμήσεις και αντιλήψεις των ενήλικων κατοίκων και των τοπικών ιθυνόντων. 

Αντιθέτως, οι αντιλήψεις των τοπικών ιθυνόντων και των κατοίκων του χωριού 

συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό.  

 

Συμπερασματικά, με βάση της απαντήσεις των τοπικών ιθυνόντων της Α’ φάσης της 

έρευνας, αλλά και με βάση τις απαντήσεις των ντόπιων κατοίκων στη Β’ φάση, 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Χρυσαυγή διαθέτει σαφώς ένα πολιτιστικό-ιστορικό 

στοιχείο που θα μπορούσε να της προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τοπική 

τουριστική αγορά, πλην όμως δεν το έχει αξιοποιήσει καθόλου, ενώ υπήρξαν και 

υπάρχουν περιθώρια για κάτι τέτοιο. Επιπλέον όμως διαθέτει ένα φυσικό περιβάλλον 

και ένα λαογραφικό υπόβαθρο που αν συνδυαστούν με το ιστορικό-πολιτιστικό 

στοιχείο θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου 

τουριστικού προϊόντος («πακέτο»). Και, πολύ σημαντικό, κατέστη σαφές ότι ζήτηση 

υπάρχει από την πλευρά των Τούρκων επισκεπτών.  

 

Έτσι, από τους πέντε παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουριστικού 

προϊόντος σύμφωνα και με τον Gunn (1988, p. 15) (βλ. ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας), πληρούνται ήδη τα δύο: υπάρχει η ζήτηση, καθώς και οι 

ελκυστικότητες του τόπου και η υποδομή των μεταφορών. Μένει λοιπόν να βελτιωθούν 

αυτές οι ελκυστικότητες, να αναπτυχθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες (καταλύματα, 

μουσεία, αναψυκτήριο, κλπ) και να γίνει μια σωστή προβολή του τουριστικού 

προϊόντος προς τους εν δυνάμει καταναλωτές.  

 

Επιβεβαιώνεται, έτσι, η υπόθεση της έρευνας ότι η περιοχή μπορεί να αναδειχθεί 

κάνοντας χρήση των ελκυστικών φυσικών και πολιτιστικών της χαρακτηριστικών σε 

συνδυασμό με την κατάλληλη συμπληρωματική υποδομή 
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
 
Όπως καταδεικνύεται από την παρούσα έρευνα, σημείο αναφοράς της Χρυσαυγής και 

στοιχείο προς εκμετάλλευση και ανάδειξη αποτελεί η ύπαρξη της κατοικίας που 

φημολογείται πως γέννησε και φιλοξένησε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, τον 

Κεμάλ Ατατούρκ. Μάλιστα, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, τα στοιχεία κληρονομιάς 

ενός τόπου αποτελούν πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να 

αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, ενώ συνδέεται σημαντικά και με την απόδοση ταυτότητας 

σε έναν προορισμό. Και, η απόδοση ταυτότητας με τη σειρά της, αποτελεί στοιχείο 

διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που σύμφωνα πάλι με τη 

βιβλιογραφία μπορεί να φέρει την ανάπτυξη σε έναν τόπο (στρατηγική 

διαφοροποίησης). 

 

Έτσι, στην περίπτωση της παλιάς κατοικίας του Κεμάλ και του τζαμιού, θα πρέπει οι 

φορείς διοίκησης να επανεξετάσουν τα στοιχεία αυτά και να βελτιώσουν τις τυχόν 

αδυναμίες τους, μιας η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Χρυσαυγής 

συμφωνούν ως προς τη σημαντικότητά τους για την ανάδειξη του τόπου τους, πλην 

όμως θεωρούνται ως αδύναμα να υποστηρίξουν μια ενδεχόμενη τουριστική ανάδειξη 

του συγκεκριμένου προορισμού με τη μορφή που είναι τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να 

δαπανηθούν πόροι για την αναστύλωση και ανάδειξη του παλιού χωριού με έμφαση 

στην παλιά κατοικία του Κεμάλ και στο τζαμί καθώς και να χρησιμοποιηθούν τα 

διάφορα μέσα για την προβολή του τόπου. 

 

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε και από αρκετούς κατοίκους του χωριού, θεωρούμε 

ότι είναι καίριας σημασίας η προσφορά ενός ολοκληρωμένου προϊόντος στον 

επισκέπτη της Χρυσαυγής, και όχι αποσπασματικές παροχές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

μπορούν να δημιουργηθούν συνεργίες –κάτι το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί και στόχο. 

Έτσι, δεν αρκεί να γίνει για παράδειγμα μια αναστύλωση της κατοικίας του Κεμάλ. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας από τους ερωτώμενους, «το σπίτι του Κεμάλ από 

μόνο του δεν είναι αρκετό, δεν θα καλύψει τον επισκέπτη, αυτός που θα έρθει 

χρειάζεται κι άλλα πράγματα». Θα πρέπει συμπληρωματικά να αναπτυχθούν και 

παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως ένα αναψυκτήριο στο παλιό χωριό (κοντά στο σπίτι του 

Κεμάλ), και ένα μικρό μουσείο με εκθέματα από τη ζωή του και την καθημερινότητα 

που είχε στο χωριό. Επιπλέον, θα μπορούσε να κτιστεί κάποιου είδους κατάλυμα στο 

χωριό (για παράδειγμα παραδοσιακού τύπου) που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον 
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επισκέπτη, εφόσον μάλιστα ούτε στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο 

(παρά μόνο ένας παλιός ξενώνας στα λουτρά του Λαγκαδά). 

 

Ακόμα, παράλληλα με την έμφαση που μπορεί να δοθεί στο ιστορικό στοιχείο της 

ύπαρξης και ανάδειξης της παλιάς κατοικίας του Κεμάλ, θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Έτσι, η προσφορά τουριστικού προϊόντος 

αφενός «ανοίγει» και εκτός του τουρισμού εκ Τουρκίας, και επιτυγχάνεται μια 

ευρύτερη στόχευση σε κοινό από τις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε νέους, καθώς 

και οικογένειες με παιδιά, και αφετέρου μπορεί να προσφερθεί μια πιο ολοκληρωμένη 

πρόταση τουρισμού στους Τούρκους επισκέπτες («πακέτο»). Λαμβάνοντας μάλιστα 

υπόψη το γεγονός ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί 

ολοένα και επιτακτικότερη την ανάγκη για αποδράσεις στη φύση καθώς και το ότι η 

Χρυσαυγή βρίσκεται τόσο κοντά στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνδέεται 

με αυτό με ένα ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο (μέσω Εγνατίας), θα μπορούσε να αποτελέσει 

μια προσοδοφόρο επιλογή. Άλλωστε, ο αγροτουρισμός αναφέρθηκε από έναν εκ των 

κατοίκων, καθώς και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, όπως ούζο και κρασί, μέσω 

συνεταιρισμών. Πιο συγκεκριμένα, σε μια εναλλακτική μορφή τουρισμού μπορεί να 

περιλαμβάνεται για παράδειγμα η διαμόρφωση ενός αγροκτήματος που να 

περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες (ιππασία, τοξοβολία, ασχολία με αγροτικές 

εργασίες, κλπ) . 

 

Στο πλαίσιο παροχής ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος στον δυνητικό 

επισκέπτη της Χρυσαυγής, έμφαση θα μπορούσε να δοθεί στη διοργάνωση 

εκδηλώσεων, που εκτός των άλλων συμβάλλουν στην προβολή του τόπου και στην 

αύξηση της αναγνωρισιμότητας αυτού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την διοργάνωση 

αγώνων motocross, που αναφέρθηκε από 2 κατοίκους και έχουν ήδη διεξαχθεί δύο 

φορές, με έναρξη και λήξη στην πλατεία του χωριού και παράλληλες μουσικο-

χορευτικές εκδηλώσεις, καθώς και φαγητό από τις γύρω ταβέρνες. Μια άλλη 

προτεινόμενη εκδήλωση θα ήταν η διοργάνωση γιορτής ούζου ή κρασιού στην πλατεία 

του χωριού, σε αντιστοιχία με τη γιορτή παραγωγής ρακής ή τσίπουρου που γίνεται σε 

άλλα μέρη της Ελλάδας (ρακοκάζανα), με συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, 

εδεσμάτων από τις ταβέρνες του χωριού, και επίδειξη παραδοσιακών χορών από τον 

τοπικό σύλλογο. Συγκεκριμένα για την πλατεία, όπως φάνηκε και από την ανάλυση των 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεων, οι περισσότεροι κάτοικοι την ανέφεραν ως ένα μεγάλο εν 

δυνάμει πλεονέκτημα του τόπου που θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης –όπως 
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είχε συμβεί άλλωστε στο παρελθόν. Θα μπορούσε, με το κατάλληλο μάρκετινγκ και 

μέσα προβολής, όπως εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, αφισοκόλληση, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, επαφές  με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, να 

μετατραπεί σε ένα κέντρο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. 

 

 

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση των υπαίθριων περιοχών του χωριού, όπως η 

περιοχή της Μάρως, η χαράδρα Πολυδενδρίου-Μάρως, η περιοχή του πλάτανου. 

Βέβαια, πολλοί κάτοικοι πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα αποτελούσαν πόλο 

έλξης επισκεπτών λόγω της ύπαρξης παρόμοιων –και καλύτερων, ίσως, φυσικών πόρων 

σε κοντινές περιοχές, αλλά στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προϊόντος θεωρούμε ότι 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του τόπου. Αυτό όμως είναι κάτι που θα 

μπορούσε να εξεταστεί από τους φορείς διοίκησης σε περισσότερο βάθος, και αφού 

γίνει μια ανάλυση κόστους-οφέλους να ληφθεί η βέλτιστη απόφαση. 

 

Ακόμα, όπως ανέφεραν δύο εκ των κατοίκων, έξω από το χωριό της Χρυσαυγής 

περνούσε η αρχαία Εγνατία Οδός, η Via Egnatia10, η οποία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

αποτέλεσε έναν από τους δύο σημαντικότερους δρόμους που κατέληγαν στην 

πρωτεύουσα Ρώμη, και διέσχιζε την Ελλάδα μέχρι τον ποταμό Έβρο (βλ. παράρτημα). 

Η Εγνατία κατασκευάστηκε μεταξύ του 146-120 π.Χ., πάνω στα ίχνη ενός αρχαίου, προ 

Ρωμαϊκού δρόμου που εκτείνονταν ανάμεσα στις Αδριατικές χώρες και στο Αιγαίο. 

Αργότερα, κατασκευάστηκε η επέκτασή της από τον Έβρο στο Βυζάντιο και τελικά το 

όνομα ΕΓΝΑΤΙΑ δόθηκε σε όλο το δρόμο, από την Ρώμη μέχρι την 

Κωνσταντινούπολη, προς τιμή του Ρωμαίου ανθύπατου Γναίου Εγνάτιου που την 

κατασκεύασε (http://www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=23). Μάλιστα, 

μαρτυρούν οι ντόπιοι, ακριβώς έξω από το χωριό της Χρυσαυγής υπήρχε κάποτε ένα 

χάνι, όπου ξαπόσταιναν οι διαβάτες της Via Egnatia και ξεκούραζαν τα ζώα τους. 

Καταδεικνύεται λοιπόν από αυτό το γεγονός ότι η Χρυσαυγή αποτελούσε σημαντικό 

πέρασμα της εποχής, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που σε συνδυασμό με τα 

υπόλοιπα θα μπορούσε να αναδειχθεί στους (Τούρκους) επισκέπτες.  

                                                 
10  Συγκεκριμένα ο κάτοικος Γκεμές Αναστάσιος ανέφερε ότι «υπήρχε χάνι στην περιοχή του 
πλάτανου λίγο έξω από το χωριό, όπου υπήρχε και νερό. Κάποιος ερχόταν, άφηνε τα ζώα, ξεκουραζόταν. 
Και από εδώ περνούσε και η αρχαία Εγνατία Οδός, και κανείς μπορούσε να πάει μέχρι την Πόλη». 
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Θα μπορούσαν όλα τα παραπάνω στοιχεία να συνδυαστούν και να αποτελέσουν μέρη 

ενός «παζλ», μιας αναβίωσης της περιοχής κατά την Οθωμανική περίοδο, και θα 

μπορούσε να σχηματιστεί ένα μωσαϊκό διαδρομών και σημείων προς ανάδειξη και 

επίσκεψη που θα ονομάζονταν για παράδειγμα «Οθωμανικές Διαδρομές» ή «Δρόμοι 

της Οθωμανικής περιόδου» (κατ’ αντιστοιχία ίσως με τους «Δρόμους του Κρασιού»…) 

 

Εν κατακλείδι, ένας Τούρκος επισκέπτης θα μπορούσε ερχόμενος στα μέρη αυτά να 

ακολουθήσει τους «Δρόμους της Οθωμανικής Περιόδου», που δε θα είναι τίποτε άλλο 

από μια σύνδεση διαφορετικών σημείων στην ευρύτερη περιοχή, και να ζήσει μια 

συνολική εμπειρία11 αναβίωσης των τότε χρόνων: Να επισκεφθεί το παλιό χωριό, να δει 

την αναστυλωμένη κατοικία του Κεμάλ και το παλιό τζαμί, να επισκεφθεί έπειτα το 

μουσείο που θα έχει κτιστεί δίπλα και να δει αντικείμενα της καθημερινότητας του 

Κεμάλ καθώς και ένα βίντεο που θα έχει φτιαχτεί με μαρτυρίες των παλιότερων 

κατοίκων του χωριού (όπως αυτές που έχουμε στα χέρια μας μέσω της παρούσης 

έρευνας), να δροσιστεί με ένα αναψυκτικό στο αναψυκτήριο, να αγοράσει κάτι 

αναμνηστικό από το μαγαζί που θα υπάρχει στην περιοχή. Έπειτα θα μπορούσε να 

επισκεφτεί  μια από τις ταβέρνες του (νέου) χωριού και να απολαύσει το φημισμένο 

φαγητό της περιοχής, να επισκεφτεί το Λαγκαδά όπου υπάρχουν ακόμα κάποια 

κτίσματα του «τούρκικου μαχαλά», το παλιό οθωμανικό διοικητήριο, τα λουτρά του 

Λαγκαδά, να περάσει από το σημείο όπου περνούσε η Via Egnatia κατά την Οθωμανική 

περίοδο, και, γιατί όχι, να συμμετέχει και σε κάποιες από τις δραστηριότητες 

εναλλακτικού τουρισμού που θα υπάρχουν στην περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να τον 

«κρατήσει» ακόμα και για να περάσει τη νύχτα του στο χωριό, διανυκτερεύοντας σε 

κάποιον ξενώνα απολαμβάνοντας τη φύση, πριν συνεχίσει το ταξίδι του. Φυσικά, η 

στόχευση δεν αφορά αποκλειστικά Τούρκους επισκέπτες, απλά η επικέντρωση έγινε σε 

αυτήν την κατηγορία επισκεπτών λόγω της έντονης ύπαρξης του οθωμανικού στοιχείου  

στην περιοχή.  

 

Συμπληρωματικά των παραπάνω δράσεων, θα προτείναμε τη διεξαγωγή σεμιναρίων 

επιχειρηματικότητας, παραδείγματος χάριν για τους ιδιοκτήτες ταβερνών ή για όσους 

επιθυμούν να επενδύσουν σε μια νέα για τον τόπο μορφή επιχειρηματικότητας, όπως 

αγροτουριστικές μονάδες και δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. Ο στόχος θα 

ήταν η ανάληψη νέων προσοδοφόρων επενδυτικών δράσεων, η ορθότερη διοίκηση των 

                                                 
11  Άλλωστε, στον τομέα των υπηρεσιών, η εμπειρία που αποκτά ο επισκέπτης είναι το ζητούμενο, 
το κατ’ ουσία «προϊόν» που προσφέρεται. 
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επιχειρήσεων (υπαρχουσών και νέων), η καλύτερη προβολή, και ένα πιο 

αποτελεσματικό μάρκετινγκ. Προς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και μια 

«εκστρατεία» προβολής των ταβερνών, για παράδειγμα με διανομή διαφημιστικών 

φυλλαδίων ή εγκατάσταση ταμπελών στο χώρο των Λουτρών του Λαγκαδά –ή και στο 

χωριό του Λαγκαδά- που θα διαφημίζουν τις τοπικές ταβέρνες της Χρυσαυγής, εφόσον 

κάτοικοι της Χρυσαυγής ανέφεραν ότι αρκετοί είναι αυτοί που συνδυάζουν μια 

επίσκεψη στα Λουτρά με μια επίσκεψη στη Χρυσαυγή. 

 

Ακόμη, προτείνουμε τη δημιουργία πολιτιστικού συλλόγου ή πνευματικού κέντρου, 

μιας και η Χρυσαυγή είναι από τα ελάχιστα χωριά που δεν διαθέτει πολιτιστικό 

σύλλογο. Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάδειξη του 

τόπου, όχι μόνο προς του Τούρκους επισκέπτες, αλλά και στους εγχώριους (συνέντευξη 

κυρίων Σεπιάδη και Ιγνατιάδη). Επίσης, τη δημιουργία χώρων για πολιτιστικούς 

σκοπούς, κάτι το οποίο ο κος Σεπιάδης θεωρεί σοβαρή έλλειψη της Χρυσαυγής. Από 

την άλλη μεριά, βέβαια, δεν μπορούμε να μη λάβουμε υπόψιν μας το γενικότερο 

οικονομικό κλίμα και την έλλειψη οικονομικών πόρων, για το λόγο αυτό απαιτείται 

πολύ προσεκτικός οικονομικός σχεδιασμός από τους τοπικούς φορείς. 

 

Καίριας σημασίας δράση που πιστεύουμε ότι πρέπει να αναληφθεί για την ανάδειξη της 

Χρυσαυγής είναι η επικοινωνία των τοπικών ιθυνόντων και επιχειρηματιών με 

τουριστικά πρακτορεία που φέρνουν Τούρκους επισκέπτες στην Β. Ελλάδα και να γίνει 

μια πρόταση συνεργασίας με αυτούς ώστε να οδηγούν περισσότερους επισκέπτες προς 

το χωριό. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι έχουν γίνει όλες οι παραπάνω ενέργειες ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς ενός ολοκληρωμένου και ελκυστικού τουριστικού 

προϊόντος. 

 

Επιπροσθέτως, όπως προτείνει και ο Buhalis (2000), θεωρούμε καίριας σημασίας να 

χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Χρυσαυγής. Πιο συγκεκριμένα, το 

διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για προβολή, διαφήμιση και αύξηση της  

αναγνωρισιμότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, ως μέσον παροχής 

πληροφοριών για τις ελκυστικότητες και παροχές του τόπου, αλλά και ως μέσον 

επικοινωνίας με συνεργατικές-τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό. Έτσι, μπορεί να 

αποτελέσει και ένα σημαντικό κανάλι διανομής, εφόσον διευκολύνει το να φτάσει το 

τουριστικό προϊόν στους τελικούς καταναλωτές. «Η παρουσία του προορισμού στο 
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διαδίκτυο αποτελεί μια σχετικά εύκολη και γρήγορη διαδικασία που επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην προσέγγιση των κατάλληλων δικτύων διανομής και κατάλληλων 

ομάδων επισκεπτών», όπως αναφέρει ο Βασιλειάδης (2001, σελ. 207). Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για προορισμούς μικρούς και απομακρυσμένους που δεν διαθέτουν 

την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους πόρους ώστε να καταστρώσουν αποτελεσματικές 

εκστρατείες μάρκετινγκ.  

 

Μια άλλη δράση που θα ενίσχυε την αναγνωρισιμότητα και την προβολή του 

προορισμού της Χρυσαυγής, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφία, θα ήταν η 

δημιουργία ενός περιεκτικού λογότυπου (logo), που να αντιπροσωπεύει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του τόπου, αυτά που τον διακρίνουν και τον διαφοροποιούν από 

άλλους προορισμούς (παραδείγματος χάριν ο συνδυασμός της ύπαρξης της παλιάς 

κατοικίας του Κεμάλ και του όμορφου φυσικού τοπίου ή των φημισμένων ταβερνών). 

Αυτός ο λογότυπος (ή εικόνα) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο στα ηλεκτρονικά 

μέσα προβολής όσο και στα έντυπα.  

 

Επιπροσθέτως, ενόψει του γεγονότος ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας δεν έκαναν καμιά 

αναφορά στα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία του τόπου τους, προτείνεται η ενεργή 

δραστηριοποίηση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και της εκπαιδευτικής 

κοινότητας σε θέματα σχετικά με την ωφελιμότητα των στοιχείων πολιτισμού και 

ιστορίας για την ανάδειξη της περιοχής. 

 

Συνεχίζοντας, ενόψει της σημαντικότητας των ερευνών αντιλήψεων των κατοίκων 

(όπως τονίστηκε και στη βιβλιογραφία), αλλά και του γεγονότος ότι αρκετοί κάτοικοι 

της Χρυσαυγής εκδήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους για τις πολιτικές τουριστικής 

ανάπτυξης που εφάρμοσαν οι ιθύνοντες μεταπολεμικά, προτείνεται στις τοπικές αρχές 

να μελετήσουν και να λάβουν υπόψιν τους τις έρευνες αυτές, και να ενσωματώσουν 

στις μελλοντικές πολιτικές τους στοιχεία που αναδεικνύουν οι κάτοικοι του τόπου. 

Ακόμα, θα ήταν θεμιτό να πραγματοποιηθεί ένα είδος τοπικής «δημόσιας 

διαβούλευσης» με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του χωριού προτού 

αναληφθεί η οποιαδήποτε δράση προς ανάδειξη του Οθωμανικού στοιχείου της 

περιοχής, λόγω της λεπτότητας του ζητήματος από πολιτικής πλευράς, μιας και όπως 

αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις υπάρχουν άτομα που θα αντιδρούσαν σε μια τέτοια 

προοπτική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί μια ισόρροπη ικανοποίηση 

όλων των εμπλεκομένων μετόχων (stakeholders), που όπως τονίστηκε στη 
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βιβλιογραφία (Buhalis, 2000) πρέπει να αποτελεί στόχο της διοίκησης τουριστικών 

προορισμών.  

 

Κλείνοντας, απαραίτητη για την προσφορά ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος 

θεωρείται η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η στενή συνεργασία 

μεταξύ των τοπικών παρόχων υπηρεσιών (Buhalis, 2000). Δυστυχώς, είναι πιο σύνηθες 

να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών σε μια  περιοχή, παρά συνεργασία, και όπως 

τονίζουν οι Buhalis and Cooper (1998) οι πάροχοι υπηρεσιών ενός τουριστικού 

προορισμού πρέπει να ωριμάσουν και να πάψουν να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, 

αλλά να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συντονιστούν για την εφαρμογή 

αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ, που θα τους επιτρέψουν να ανταγωνιστούν 

άλλους προορισμούς.  
 

 

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ  

 
Περιορισμοί θα πρέπει να τεθούν στα συμπεράσματα και στη γενίκευση αυτών όσον 

αφορά την εφαρμογή τους και σε άλλες περιοχές, λόγω της διαφορετικότητας του 

δείγματος ανάλυσης και των απόψεων των ομάδων που επιλέχθηκαν προς διερεύνηση. 

Περιορισμοί πιθανόν να πρέπει να τεθούν στα συμπεράσματα της παρούσης έρευνας 

και λόγω του μικρού δείγματος ανάλυσης (14 άτομα). Τέλος, όπως και σε κάθε 

ποιοτική έρευνα, περιορισμοί οφείλουν να τεθούν εξαιτίας του έντονου υποκειμενικού 

στοιχείου που αναπόφευκτα ενυπάρχει στην ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων και 

στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων, εφόσον ο ίδιος ο ερευνητής εμπλέκεται ενεργά 

στην ερευνητική διαδικασία και είναι αυτός που ερμηνεύει τα ποιοτικά δεδομένα, μέσα 

από το δικό του πρίσμα. 

 
 

5.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Η διερεύνηση και μελέτη των απόψεων των διαμενόντων ενός τόπου (κατοίκων, μελών 

των τοπικών φορέων διοίκησης, επαγγελματιών) αποτελεί μια εκ των ων ουκ άνευ 

προϋπόθεση για την επιτυχή εξέλιξη των ενεργειών σχεδιασμού και ανάδειξης ενός 

τουριστικού προορισμού. Η αξιόπιστη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης βάσει 

των αντιλήψεων και προτιμήσεων των ίδιων των διαμενόντων  χαρακτηρίζεται ως μια 
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σημαντική πρόκληση για τον ερευνητή και τον υπεύθυνο σχεδιασμού της τουριστικής 

ανάπτυξης. Οι σύγχρονες στρατηγικές σχεδιασμού και αειφόρας ανάπτυξης 

προδιαγράφουν την αναγκαιότητα εφαρμογής μια προμελετημένης στρατηγικής 

ανάπτυξης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των απόψεων τόσο της πλευράς της προσφοράς του τουριστικού 

προϊόντος (πλευρά των διαμενόντων), όσο και της πλευράς της ζήτησης (πλευρά των εν 

δυνάμει επισκεπτών) (Βασιλειάδης, 2001).  

 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με την ανάλυση της πλευράς της ζήτησης 

αποκλειστικά, στη βάση του ότι θεωρήσαμε σημαντικό ο όποιος σχεδιασμός ανάπτυξης 

να βασιστεί πρωτίστως στις αντιλήψεις και προτιμήσεις των διαμενόντων, και έπειτα να 

ακολουθήσει η ανάλυση της ζήτησης. Με άλλα λόγια, θεωρήσαμε σημαντικό στο 

πλαίσιο μιας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, να εξετάσουμε καταρχήν τι θέλουν οι 

κάτοικοι για τον τόπο τους, και να επακολουθήσει το τι ζητάνε οι επισκέπτες. Το 

κομμάτι της ανάλυσης της ζήτησης θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει το θέμα μιας 

μελλοντικής έρευνας, ως συνέχεια και συμπλήρωμα της παρούσης. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο θα μπορούσε να γίνει μια εποικοδομητική σύγκριση και αντιπαράθεση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης της προσφοράς και της ζήτησης, ώστε να διαπιστωθούν 

τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των απόψεων και οι αντιλήψεις των δύο πλευρών, 

να εντοπιστούν πιθανές λύσεις συγκερασμού αυτών, και να καταστρωθεί το ανάλογο 

σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή. Ακόμα, μέσω της έρευνας αντιλήψεων 

των επισκεπτών θα ήταν χρήσιμο, όπως τονίστηκε στη βιβλιογραφία, να 

διερευνηθεί/μετρηθεί η εικόνα (“image”) που έχουν σχηματίσει οι (εν δυνάμει) 

επισκέπτες για τον τόπο έτσι ώστε να καθοριστούν μέτρα δράσης και στρατηγικές 

διοίκησης του προορισμού.  
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 
 
Βάσιμες μαρτυρίες ανθρώπων που καταδεικνύουν ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε 

στο χωριό Σαρίγιαρ (Κοντογιαννίδης, 2011): 

 

Ιωάννης Κουλακλής (πήγε στο Σαρή Γιάρ το 1922 σε ηλικία 35 ετών): «Μέναμε στο 

χωριό με τους παλιούς Τούρκους κατοίκους που δίσταζαν να μιλήσουν για τον Κεμάλ, 

γιατί ήξεραν ότι αυτός σκότωσε τους δικούς μας και μπορεί να μας προκαλούσαν. Στο 

σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ, έμενε ο Ανδρέας Στάθης και όλοι τον φώναζαν 

πειραχτικά … Κεμάλ!». 

 

 

Σωτήρης Ταυλαρίδης (πήγε στο χωριό σε ηλικία 15 ετών): «Παίζαμε με τα τουρκάκια 

έξω από το σπίτι και έλεγαν ότι ήταν του Κεμάλ και ότι μέσα σ’ αυτό είχε γεννηθεί». 

 

Φώτης Χαραλαμπάκης (ήρθε στο χωριό 12 ετών!): «Οι γονείς μου μιλούσαν με τους 

Τούρκους και τους έδειχναν το σπίτι και τους έλεγαν ότι σ’ αυτό γεννήθηκε ο Κεμάλ κι 

έμεινε μέχρι τα 10 του χρόνια και μιλούσαν με θαυμασμό γι' αυτόν. Πρόσεχαν τα λόγια 

τους, γιατί εφοβούντο μήπως οργιστούν οι δικοί μας και ζητήσουν εκδίκηση για τα 

εγκλήματα που έκανε σε βάρος μας» 

 

Ανδρέας Στάθης (παλιός πρόεδρος της Χρυσαυγής, ήρθε στο χωριό σε ηλικία 10 

ετών): «Οι γονείς μου έλεγαν πάντα ότι μέναμε στο σπίτι του Κεμάλ, που είχε μεγάλη 

αυλή, ήταν διώροφο, κάτω ήταν το χαγιάτι και πάνω είχε δύο υπνοδωμάτια. Ένας 

Τούρκος μας είχε πει ότι από εδώ έφυγε ο Κεμάλ στα 10 του χρόνια και πήγε στη 

Θεσσαλονίκη. Επίσης, έλεγε ότι είχε Αλβανό πατέρα και Τουρκάλα μητέρα, πολύ 

όμορφη με γαλάζια μάτια. Μείναμε στο σπίτι αυτό έως το 1930. Μετά φύγαμε κι 

άρχισαν να πέφτουν οι τοίχοι του και να καταρρέει…» 
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Σκοπός της έρευνας:  

Αξιότιμοι κάτοικοι της Χρυσαυγής, 

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών που θα 

βοηθήσουν στη διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών με θέμα το μάρκετινγκ ανάδειξης πολιτιστικών στοιχείων ενός τόπου, 

μελετώντας ως περίπτωση το χωριό της Χρυσαυγής. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

μπορούσαν να φανούν μελλοντικά χρήσιμα στους τοπικούς ιθύνοντες κατά το 

σχεδιασμό μιας βιώσιμης πολιτικής για την τουριστική προβολή και ανάδειξη του 

τόπου. Οι ερωτώμενοι που θα εκφράσουν το ενδιαφέρον τους απατώντας σε όλες τις 

σχετικές ερωτήσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στο έργο που αναφέρθηκε και σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας! 
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Δημογραφικά  Στοιχεία: 

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα Χ το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας 
 
Φύλο:               Άνδρας           Γυναίκα 

 

Ηλικία:        <18    19-29           30-45        46-59              >60  

 

Επάγγελμα: (κατά την επιλογή μπορείτε να συμπληρώσετε και πάνω από 1 

τετραγωνάκια) 

[  ] αγρότης 

[  ] ιδιωτικός υπάλληλος 

[  ] δημόσιος υπάλληλος 

[  ] ελεύθερος επαγγελματίας 

[  ] συνταξιούχος 

[  ] άνεργος  

[  ] εργάτης 

[  ] άλλο (………………………………) 

 

Μορφωτικό επίπεδο:  

[  ] πρωτοβάθμια  εκπαίδευση (δημοτικό) 

[  ] δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο – λύκειο) 

[  ] μετα-λυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΚΕΚ) 

[  ] τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ιδιωτικό πανεπιστήμιο) 

[  ] άλλο (………………………………) 
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Εάν για σένα το στοιχείο (όπως πχ. η κατοικία του Κεμάλ) είναι .. 

Πολύ σημαντικό, τότε κύκλωσε το 5                  ή 

Σημαντικό, κύκλωσε το 4                                  ή 

Αδιάφορο, κύκλωσε το 3                                   ή 

Ασήμαντο, κύκλωσε το 2                                   ή 

Πολύ ασήμαντο, κύκλωσε το 1 

 για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου τότε κύκλωσε ό,τι από τα παραπάνω 

αντιπροσωπεύει την απάντησή σου 

 

1. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη της παλιάς κατοικίας όπου 

γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ ; 

1              2             3                      4                 5  

Καθόλου                                                                                                                      Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                        σημαντικό 
 
 

2. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη του παλιού τζαμιού-μιναρέ δίπλα 

στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ ; 

1              2          3                     4                        5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                                 σημαντικό 
 
 

3. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη των φημισμένων ταβερνών στην 

κεντρική  πλατεία του χωριού;  

 

 1              2          3                     4                       5  

Καθόλου                                                                                                                     Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                           σημαντικό 
 
 
 
4. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη της κεντρικής πλατείας του χωριού;  

1              2          3                     4                       5  

Καθόλου                                                                                                                     Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                           σημαντικό 
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5. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς τη διαμόρφωση της «περιοχής της Αγελαριάς» 

και τη δυνατότητα για πεζόδρομο και για ποδηλασία βουνού στην περιοχή;  

1              2          3                     4                         5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                       σημαντικό 
 
 

6. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την «περιοχή της Μάρως» και τη δυνατότητα 

για διάνοιξη περιπατητικών μονοπατιών στην περιοχή;  

1              2          3                      4                        5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                    σημαντικό 
 

7. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη των λουτρών του Λαγκαδά σε πολύ 

κοντινή απόσταση από τη Χρυσαυγή; 

1              2          3                        4             5  

Καθόλου                                                                                                         Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                      σημαντικό 
 
8. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την παλιότερη ενασχόληση των κατοίκων με 

αγροτικές εργασίες όπως το άλεσμα, η παραγωγή μεταξιού, η παραγωγή 

κρασιού, ούζου και καπνού, και τη δυνατότητα ανάδειξης και προβολής αυτών 

(πχ μέσω ενός λαογραφικού μουσείου); 

1              2          3                       4                       5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                    σημαντικό 
 
9. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς το γενικότερο φυσικό τοπίο/ ομορφιά της 

Χρυσαυγής; 

1              2          3                       4                      5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                    σημαντικό 
 

10. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την σπάνια για την εποχή ρυμοτομία του χωριού 

της Χρυσαυγής; 

1              2          3                      4                     5  

Καθόλου                                                                                                             Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                    σημαντικό 
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11. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη λαογραφικών στοιχείων όπως οι 

μουσικές παραδόσεις του τόπου, οι παραδοσιακές φορεσιές και άλλα; 

1              2          3                       4                        5  

Καθόλου                                                                                                                   Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                    σημαντικό 
 

12. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την εγγύτητα της Χρυσαυγής σε μεγάλο αστικό 

κέντρο (Θεσσαλονίκη) και την εύκολη πρόσβαση μέσω ενός ανεπτυγμένου 

οδικού δικτύου (Εγνατία); 

1              2          3                      4                     5  

Καθόλου                                                                                                                   Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                                σημαντικό 
 

13. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την πιθανότητα ύπαρξης αρχαιολογικών 

ευρημάτων στην περιοχή της Χρυσαυγής; 

1              2          3                      4                     5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                                 σημαντικό 
 
 

14.  Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη της χαράδρας Πολυδένδρι-Μάρω 

και τη δυνατότητα πεζοπορικής διάσχισης της χαράδρας; 

1              2          3                      4                     5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                                 σημαντικό 
 

 

15.  Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την περιοχή Πεντέμισι και Ζεστά Νερά;  

1              2          3                      4                     5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                                 σημαντικό 
 

 

16. Πόσο σημαντικό στοιχείο θεωρείς την ύπαρξη του παλιού χωριού της Χρυσαυγής 

και της ανάδειξης αυτού;  

1              2          3                      4                     5  

Καθόλου                                                                                                                    Ιδιαίτερα  
σημαντικό                                                                                                                 σημαντικό 
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Είστε ικανοποιημένος από την πολιτική των υπεύθυνων φορέων διοίκησης που 

εφαρμόστηκε σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη μεταπολεμικά μέχρι σήμερα και γιατί; 

 

 

 

 

 

  

Προσθέστε την άποψή σας για το πώς αντιλαμβάνεστε μια πιθανή τουριστική ανάπτυξη 

στον τόπο ώστε να ξαναζωντανέψει η τοπική οικονομία σας (μπορώ να τα καταγράψω 

ως ερευνήτρια απλά συζητήστε το θέμα μαζί μου) 

 

 

 

 

 

 

Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει μελλοντικά εάν ναι ή όχι γιατί; 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ!!! 

☺ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα επικοινωνήστε μετά από ένα 

εξάμηνο περίπου με την βιβλιοθήκη μας 2310891752 [Διπλωματική Εργασία Φατούρου 

(2013) και 2310891586 Επιβλέπων καθηγητής Χρ. Βασιλειάδης] 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ VIA EGNATIA 
 

 

 
 

Η αρχαία οδός Via Egnatia (πηγή: Wikipedia) 
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ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 
 

 
Παλιός στρατιωτικός γερμανικός χάρτης της περιοχής, κατασκευής 1887 (πηγή: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Saloniki_-_41-41.jpg) 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 
 

 
Γενικότερη άποψη του μέρους όπου ήταν χτισμένο το παλιό χωριό 

 

 
Άποψη του παλιού χωριού και το μέρος όπου ήταν χτισμένο το σπίτι του Κεμάλ 

(σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων) 
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Tα απομεινάρια από το τζαμί στο παλιό χωριό 

                               

 

                               
Η περιοχή του πλάτανου   
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