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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αστικά φεστιβάλ όπως και άλλα είδη εκδηλώσεων, αποτελούν ένα κομμάτι 

στρατηγικών πρακτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού στα πλαίσια της διασκέδασης 

και της αναψυχής. Το πώς σχεδιάζεται και φροντίζει και οργανώνει την εικόνα της μια 

πόλη αποτελεί σημαντικό κομμάτι του city branding. Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό 

την διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων επισκεπτών του reworks festival που 

διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη, ως προς την συμβολή του φεστιβάλ αυτού στην 

διαμόρφωση της πολιτιστικής εικόνας της πόλης, και εν γένει την συμβολή των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εικόνα της πόλης.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει σχέση μεταξύ της Ικανοποίησης από 

την εικόνα της πόλης με την Διασκέδαση, την Άνεση, και το πολιτισμικό κεφάλαιο του 

φεστιβάλ. Επιπρόσθετα, η άποψη των επισκεπτών του reworks festival που συμμετείχαν 

στην έρευνα είναι θετική χωρίς να συμβάλλουν άλλες παράμετροι. Ακόμη διαφάνηκε από 

την έρευνα ότι η εικόνα της πόλης εξαρτάται από το πόσο ωραία και όμορφα θα περάσει 

τον χρόνο του ο επισκέπτης σε αυτήν, και πιο λεπτομερώς το πόσο ωραία θα διασκεδάσει. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα είδος με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η 

συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, επίσκεψη σε χώρους με 

αρχαιολογική και ιστορική αξία, γνωριμία με την τοπική αρχιτεκτονική, επαφή με την 

τοπική κουλτούρα κ.α. Σε γενικές γραμμές εντοπίζεται μια κυρία διάκριση των ανθρώπων 

που συμμετέχουν στον πολιτιστικό τουρισμό, σε αυτούς που οι λόγοι επίσκεψης είναι 

αυστηρά πολιτιστικοί και σε αυτούς που ασκούν πολιτιστικές δραστηριότητες χωρίς όμως 

τα τουριστικά τους κίνητρα να είναι μόνο πολιτιστικά. Στα πλαίσια του πολιτιστικού 

τουρισμού αναπτύσσεται και ο τουρισμός των πόλεων, που αναπτύσσεται με αυξανόμενο 

ρυθμό λόγω της τάσης που επικρατεί για περισσότερα και σε μικρότερης έκτασης ταξίδια 

για την απόκτηση περισσότερων βιωματικών εμπειριών που επιτυγχάνονται μέσω του 

τουρισμού. 

Η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον πολιτιστικό 

τουρισμό διότι εντάσσεται στις χώρες που προσφέρουν ένα σημαντικό κομμάτι στην 

δημιουργία του παγκόσμιου πολιτιστικού αποθέματος. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα 

φεστιβάλ είναι ένα μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μέσω αυτών προωθείται η 

πολιτιστική και όχι μόνο καινοτομία, οι διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, 

ενισχύονται οι παραδόσεις και οι αξίες του τόπου, ενθαρρύνεται η συμμετοχή στις τέχνες 

και σε νέες πολιτιστικές μορφές, διεγείρεται η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση  

(διαπολιτισμικός διάλογος) και συνεργασία  (Derett, 2003:46).  

Ένα παράδειγμα καλής τέτοιας πρακτικής αποτελεί η πόλη του Εδιμβούργου, η οποία έχει 

ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα διεθνή φεστιβάλ τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

διάσημο σε όλο τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη άλλων 

φεστιβάλ και εκδηλώσεων. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ πηγάζει 

από το ευρύ φάσμα των πρόσθετων εκδηλώσεων και το ιστορικό κέντρο της πόλης, το 

οποίο αποτελεί το σκηνικό για τις δραστηριότητες του φεστιβάλ  (Richards & Palmer, 

2010:27-28). Τα φεστιβάλ του Εδιμβούργου αποτελούν αξιοσημείωτα και ζωτικά μέρη  

της πόλης, καλύπτοντας ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένων 

της μουσικής, των βιβλίων, των ταινιών, του αθλητισμού, των θρησκευτικών εθίμων, του 
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παραδοσιακό πολιτισμού, κλπ. Τα πιο φημισμένα φεστιβάλ είναι το Edinburgh’s 

Hogmanay in December, το Edinburgh Fringe, και το Edinburgh International Festival κλπ. 

Έτσι, το Εδιμβούργο γίνεται μια τεράστια σκηνή, στην οποία τα φεστιβάλ και οι 

εκδηλώσεις διοργανώνονται προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών, οι οποίοι 

εμπλέκονται με τρόπο συμμετοχικό και διαδραστικό  (Tian, n.d:5).  

Υπάρχουν, όμως, και παραδείγματα μικρών πόλεων, οι οποίες έχουν καταφέρει να 

οργανώσουν φεστιβάλ με διεθνή απήχηση και επιτυχία, όπως για παράδειγμα το φεστιβάλ 

της Αβινιόν στη Γαλλία, το φεστιβάλ “Two Worlds” στο Spoleto της Ιταλίας, το Wexford 

Opera Festival στην Ιρλανδία κ.α.  (Κόνσολα & Καραχάλης, 2010:1-2).  

Τα Φεστιβάλ είναι εκδηλώσεις, κοινωνικά φαινόμενα, που συναντώνται σχεδόν σε όλους 

τους ανθρώπινους πολιτισμούς. Από τον περασμένο αιώνα, επιστήμονες από κλάδους 

όπως η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και η λαογραφία ασχολήθηκαν με την περιγραφή, 

την ανάλυση, και, πιο πρόσφατα, την ερμηνεία τους  (Falassi, 1987:1).  

Με την πάροδο του χρόνου, τα φεστιβάλ άλλαξαν, από συχνά ανεπίσημες εκδηλώσεις σε 

θεαματικές παραγωγές, που απαιτούν νέες δεξιότητες, εμπειρία, δημιουργικότητα, 

χρηματοδότηση, σχεδιασμό και καθοδήγηση. Ως εκ τούτου, η διαχείριση τέτοιων 

εκδηλώσεων έχει εξελιχθεί σε επιχείρηση και βιομηχανία, με νέες απαιτήσεις, προκλήσεις 

και προσδοκίες κάθε μέρα, από τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς, τις κοινότητες που τις 

διοργανώνουν και μια πληθώρα άλλων εταίρων από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία 

κάθε εκδήλωσης  (International Festivals & Events Association).  

Οι επιπτώσεις ενός φεστιβάλ στην τοπική ανάπτυξη αναφέρονται σε διαφορετικούς τομείς: 

στον εκπαιδευτικό, μέσω της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων και οργανισμών, τον 

καλλιτεχνικό, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της επανεκτίμησης διαφορετικών 

μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, τον κοινωνικό, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και του διαλόγου, τον πολιτικό, μέσω της τόνωσης της τοπικής υπερηφάνειας και 

της ταυτότητας, και τον οικονομικό μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και 

εισοδήματος, γενικότερα μέσω της αναζωογόνησης του συνόλου ή συγκεκριμένων 

περιοχών της πόλης  (Κόνσολα & Καραχάλης, 2010:2)  
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Η σχέση των φεστιβάλ με την εικόνα μιας πόλης αποκτά στη σημερινή εποχή μια πολύ 

στενή σύνδεση, κάνοντας ορισμένους να θεωρούν ότι η μέγιστη χρησιμότητα που έχουν 

τα φεστιβάλ είναι ότι βοηθούν στην αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητας μιας πόλης, 

προσφέροντάς της ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό προφίλ. Κατά την διάρκεια των φεστιβάλ, 

λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργείται στην πόλη, η επίδραση στην ψυχολογία των 

επισκεπτών είναι πολύ θετική και αυτό συμβάλει ιδιαίτερα στην διαμόρφωση μιας 

ελκυστικής εικόνας από τους επισκέπτες (Quinn, 2005 ).  

Η δημιουργία ενός ισχυρού brand name για μια πόλη αποτελεί ζήτημα που απασχολεί την 

αστική πολιτιστική πολιτική. Το Μάρκετινγκ πόλεων ασφαλώς προσπαθεί να αναβαθμίσει 

την πολιτιστική προσφορά της πόλης εν προκειμένου να αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα 

έναντι των ανταγωνιστών-πόλεων. Τα φεστιβάλ αποτελούν ένα εργαλείο τόνωσης της 

αναγνωρισιμότητας μιας πόλης, ειδικά στην περίπτωση ορισμένων φεστιβάλ που 

αποκτούν υψηλά επίπεδα δημοσιότητας  (Καραχάλης, 2007:1-14).  

Σκοπός 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων 

επισκεπτών του reworks festival που διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη, ως προς την 

συμβολή του φεστιβάλ αυτού στην διαμόρφωση της πολιτιστικής εικόνας της πόλης, και 

εν γένει την συμβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εικόνα της πόλης.  
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1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που 

δημιουργεί πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών. Ο βαθμός διασύνδεσης του 

πολιτισμού με τον τουρισμό είναι πολύ μεγάλος και οι επιδράσεις που ασκεί ό ένας τομέας 

στον άλλο είναι σημαντικές. H επιθυμία των ανθρώπων για πολιτιστική καλλιέργεια 

σηματοδοτεί και την αναζήτηση καινούργιων πολιτιστικών εμπειριών που εκκινεί και 

μεγεθύνει την δραστηριότητα του τουρισμού  (Παυλογεωργάτος& Κωνσταντόγλου, 

2005:61).   

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν παρά πολλές αναφορές στην έννοια του πολιτιστικού 

τουρισμού. Εξαιτίας της μεγάλης εξειδίκευσης που μπορούν να πάρουν οι δραστηριότητες 

που συγκαταλέγονται στον πολιτιστικό τουρισμό, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία πολλών ερμηνειών που μπορούν να αποδοθούν στην έννοια πολιτιστικός 

τουρισμός  (Μοιρά & Παρθένης, 2011:147-148).  

Ένας αρκετά γνωστός ορισμός του φαινόμενου είναι ο παρακάτω : «ο πολιτιστικός 

τουρισμός είναι η κίνηση των ανθρώπων σε πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από την μόνιμη 

κατοικία τους με την πρόθεση να συγκεντρώσουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες, για να 

ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές τους ανάγκες»  (Richards,1996:24).  

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα είδος με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η 

συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, επίσκεψη σε χώρους με 

αρχαιολογική και ιστορική αξία, γνωριμία με την τοπική αρχιτεκτονική, επαφή με την 

τοπική κουλτούρα κ.α. Η ειδική αυτή μορφή τουρισμού παρατηρούμε ότι περιλαμβάνει 

την επίσκεψη σε προορισμούς για γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση 

αλλά και την σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή  (Νάζου, 2015).  

Η σημασία που αποκτά ο πολιτιστικός τουρισμός διαφαίνεται και από την ένταξη του σε 

δράσεις και πεδία που αναπτύσσουν διεθνείς οργανισμοί όπως είναι ο Παγκόσμιος 

οργανισμός τουρισμού, η ευρωπαϊκή ένωση, η Unesco και η Icomos με την υιοθέτηση της 

χάρτας του πολιτιστικού τουρισμού που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες το 1976 και 

αναθεωρήθηκε το 1999 στο Μεξικό  (Κωστάκης, 2003).   
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Η προώθηση και προβολή της πολιτιστικής προσφοράς ενός τόπου για την προσέλκυση 

τουρισμού πρέπει να βασίζεται σε ένα κώδικα δεοντολογίας που σέβεται και προάγει τα 

γνήσια χαρακτηριστικά της πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου και παράλληλα αποφεύγει 

να δημιουργεί «ψεύτικες εικόνες» προς τον επισκέπτη, αυξάνοντας τις προσδοκίες του για 

κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει  (icomos.org, 2002).  

Ο πολιτιστικός τουρισμός αρχίζει να εξελίσσεται σε μια μορφή τουρισμού με ταχείς 

ρυθμούς ανάπτυξης. Συμφώνα με μελέτη οι δραστηριότητες πολιτιστικής κληρονομιάς 

εκκινούν την απόφαση για συμμετοχή στην τουριστική διαδικασία το 50 % περίπου στην 

Ευρώπη. Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την European Association for 

Tourism and Leisure απέδειξε ότι σε μια περίοδο δεκαετίας η αύξηση των ανθρώπων που 

πραγματοποιούν τουρισμό για πολιτισμικές κυρίως ανάγκες αυξήθηκε κατά 13% 

φθάνοντας σε ποσοστό 30%  (Καφούρος, 2015).   

  Η ανάπτυξη αυτή του πολιτιστικού τουρισμού επηρεάζεται εξαιτίας ορισμένων 

παραγόντων όπως :  

• Υψηλή διασύνδεση με άλλες μορφές (τουρισμός πόλεων, γαστρονομικός, 

αθλητικός κ.α )   

• Μεγαλύτερη πρόθεση των επισκεπτών να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από 

πολιτιστικά στοιχεία ενός προορισμού που θα εμπλουτίσει τις πνευματικές και 

ψυχαγωγικές τους εμπειρίες  

• Η δημιουργία μιας τάξης μορφωμένων ανθρώπων που έχει υψηλές πολιτιστικές 

απαιτήσεις που εντείνουν την προσπάθεια των προορισμών για μεγαλύτερη αξιοποίηση 

των πολιτιστικών της χαρακτηριστικών  

• Την συνεισφορά που έχει η πολιτιστική προσφορά στην αναβάθμιση του 

τουριστικού brand μιας περιοχής  (Μαυραγάνη, 2015,99-107; sete.gr, 2010).  

1.1 Τύποι πολιτιστικού τουρισμού  

Ο Πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να διακριθεί στις παρακάτω κατηγορίες:  
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Τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς: στην κατηγορία αυτή οι επισκέπτες 

πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρους ιστορικής-αρχαιολογικής αξίας αλλά δείχνουν και 

ενδιαφέρον για την τοπική αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον ενός προορισμού 

(μοναστήρια, εκκλησιές, πύργοι κ.α). Στην πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνονται 

πολιτιστικές παραδόσεις, έθιμα, λαογραφικά στοιχεία, φυσικό περιβάλλον κ.α.  (Μοιρά & 

Παρθένης, 2011:148-149).  

Τουρισμός που έχει σχέση με ταξίδια που αφορούν δραστηριότητες δημιουργικής 

βιομηχανίας αλλά και παραδοσιακών τεχνών όπως είναι ο κινηματογράφος, θέατρο, 

μουσικόχορευτικές παραστάσεις, φωτογραφία, σχέδιο, επισκέψεις σε χώρους όπως οι 

πινακοθήκες και τα μουσεία σύγχρονης -λαϊκής τέχνης κ.α. ( Μοιρά & Παρθένης, 

2011:148149; Csapo, 2012).  

Θρησκευτικός τουρισμός που αναφέρεται σε επισκέψεις σε θρησκευτικούς χώρους 

λατρείας, εκκλησιές και μοναστήρια που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό και ιστορικό 

ενδιαφέρον πέραν της θρησκευτικής τους αξίας, επισκέψεις σε πόλεις με πλούσιο 

θρησκευτικό χαρακτήρα και επισκέψεις για συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές  (Csapo, 

2012).  

Τουρισμός εκδηλώσεων, δηλαδή ταξίδια που πραγματοποιούνται για την συμμέτοχη και 

παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως είναι τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, τα 

φεστιβάλ καρναβαλιού, τα πολιτιστικά συμπόσια κ.α. (Csapo, 2012).  

Αστικός τουρισμός: Ο αστικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού που συνδέεται 

στενά με την προσφορά πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών που μπορεί να προσφέρει μια 

πόλη. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν και είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν 

προκειμένου μια πόλη να καταστεί ανταγωνιστική ως προς την προσέλκυση επισκεπτών. 

Ο τουρισμός των πόλεων αναπτύσσεται με αυξανόμενο ρυθμό λόγω της τάσης που 

επικρατεί για περισσότερα και σε μικρότερης έκτασης ταξίδια για την απόκτηση 

περισσότερων βιωματικών εμπειριών που επιτυγχάνονται μέσω του τουρισμού. Η 

ανάπτυξη του αστικού τουρισμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εμπλουτισμό του 

πολιτιστικού περιεχομένου μιας πόλης και την ανάδειξη μιας ιδιαίτερης πολιτιστικής 

ταυτότητας, που συνεισφέρει στην μεγέθυνση της προστιθέμενης αξίας σε μια πόλη ως 

τουριστικό προορισμό (Καραχάλης, 2007).  
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1.2 Πολιτιστικοί επισκέπτες  

Οι παραπάνω παράγοντες αναδεικνύουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που 

διαμορφώνουν το προφίλ των πολιτιστικών τουριστών. Οι πολιτιστικοί τουρίστες 

αποτελούν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ως κύριος γνώμονας των τουριστικών τους 

επιλογών εμφανίζεται η προσωπική τους πνευματική και ηθική ανέλιξη. Επηρεάζονται 

κυρίως από ανάγκες αυτοεκπλήρωσης της προσωπικότητάς τους, υιοθετώντας 

καταναλωτικές συμπεριφορές που τους διαφοροποιούν από άλλες κατηγορίες επισκεπτών. 

Επίσης αυτή η μεγάλη ομάδα επισκεπτών διαχωρίζεται σε μικρότερες υποομάδες που 

σχετίζονται με τα κίνητρα και τις επιδιώξεις που η καθεμία εμφανίζει (Μοιρά & Παρθένης, 

2011:152).   

Σε γενικές γραμμές εντοπίζεται μια κυρία διάκριση των ανθρώπων που συμμετέχουν στον 

πολιτιστικό τουρισμό, σε αυτούς που οι λόγοι επίσκεψης είναι αυστηρά πολιτιστικοί και 

σε αυτούς που ασκούν πολιτιστικές δραστηριότητες χωρίς όμως τα τουριστικά τους 

κίνητρα να είναι μόνο πολιτιστικά (Μοιρά & Παρθένης, 2011:152-153).  

Γενικά οι πολιτιστικοί τουρίστες θεωρούνται μια κατηγορία ανθρώπων που επιδιώκουν 

την εμπλοκή τους με τους κατοίκους των προορισμών, παρουσιάζουν ειδική συμπεριφορά 

όσον αφορά την επιλογή ενός προορισμού, έχουν υψηλά εκπαιδευτικά και μορφωτικά 

προσόντα, θέτουν υψηλά σταντάρτς και επιθυμούν υψηλή ποιότητα φιλοξενίας, γι’ αυτό 

είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα και να πραγματοποιήσουν περισσότερα 

ταξίδια (Μοιρά & Παρθένης, 2011:152-154).   

1.3 Η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού  

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αξιοποίηση του πολιτιστικού 

πλούτου που διαθέτει μια περιοχή. Η αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων σε πολλές 

περιπτώσεις οδηγεί στην υιοθέτηση μέτρων για την προστασία, συντήρηση και την 

βελτίωση αυτών. Ο μεγάλος βαθμός διασύνδεσης και με άλλες μορφές τουρισμού όπως οι 

εναλλακτικές, δημιουργούν ένα πιο σύνθετο τουριστικό προϊόν. Φυσικά το είδος αυτό 

συμβάλει θετικά στην αύξηση της απασχόλησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό τόσο από 

τον τομέα του τουρισμού αλλά και του πολιτισμού. Συνήθως οι επισκέπτες πολιτιστικού 
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τουρισμού εξαιτίας του μεγαλύτερου μορφωτικού επιπέδου που διαθέτουν έχουν την 

επιθυμία να γνωρίσουν βαθύτερα την τοπική κουλτούρα και να δημιουργήσουν πιο 

ουσιαστικές σχέσεις με τους ανθρώπους (Κόνσολα, 2013:3).  

Ο πολιτιστικός τουρισμός πέραν των επιδράσεων που φέρνει σε οικονομικό επίπεδο 

δημιουργεί σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο κοινωνικό με την ανάπτυξη αισθημάτων 

συνοχής, αλληλεγγύης και υπερηφάνειας στην τοπική κοινωνία. Τα παραπάνω αισθήματα 

λειτουργούν θετικά ως προς την εξωστρέφεια της κοινωνίας, την αντιμετώπιση θεμάτων 

ξενοφοβίας, την καλυτέρευση των όρων επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των επισκεπτών 

και τελικά οδηγεί στην ενδυνάμωση της τοπικής κουλτούρας. Η ενδυνάμωση της τοπικής 

κουλτούρας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ξεχωριστής ταυτότητας που πρέπει να 

έχει μια περιοχή προκειμένου να συνεχίζει να αποτελεί μια τουριστική επιλογή 

(Καφούρος, 2015:36).  

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αποτελεί πλέον μια από τις πιο σημαντικές 

κατευθύνσεις της αστικής πολιτικής προκειμένου να συμβάλει στο γενικότερο 

αναπτυξιακό μοντέλο μιας πόλης. Οι τοπικές αρχές συνειδητοποιούν ότι η επένδυση σε 

πολιτιστικά αγαθά και δραστηριότητες επεκτείνει την τουριστική προσφορά αλλά 

διαμορφώνει και καλύτερες συνθήκες για τον τοπικό πληθυσμό ( Richards,1996/2005:68).  

Η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον πολιτιστικό 

τουρισμό διότι εντάσσεται στις χώρες που προσφέρουν ένα σημαντικό κομμάτι στην 

δημιουργία του παγκόσμιου πολιτιστικού αποθέματος. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

διαθέτει η Ελλάδα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δεν έχουν αναπτυχθεί 

πλήρως. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό πολιτιστικό προφίλ ειδικά στο δυτικό κόσμο, 

διαθέτει πολιτιστικούς-αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την ελληνική περιφέρεια με την 

παράλληλη ύπαρξη πληθώρας παραδόσεων, εκδηλώσεων και εθίμων που μπορούν να 

αποκτήσουν τουριστικό ενδιαφέρον. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του 

ελληνικού τουρισμού πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πολιτιστικός τουρισμός ως εργαλείο 

διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ο πολιτιστικός 

τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις περιόδους του έτους και μπορεί επίσης να 

αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε περιοχή διαθέτει ενδιαφέρουσα πολιτιστική προσφορά. Οι 

πόλεις της περιφέρειας μπορούν να προσδοκούν σε μια οικονομική ανάπτυξη διαμέσου 
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του τουρισμού και η πολιτιστική τους κληρονομιά διαδραματίζει ίσως το σημαντικότερο 

ρόλο στην προσδοκία αυτή. Ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει για τις πόλεις 

της περιφέρειας μια στρατηγική επιλογή ως προς την ποιοτική και οικονομική αναβάθμισή 

της  (Kalogeropoulou,1996/2005:134-142;Καφούρος, 2015:19; Χαραλαμπίδης, 2015:12-

26).   

1.4 Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και μέσα ανάδειξής τους  

Στη νέα εποχή, ο μηχανισμός δημιουργίας του πλούτου δε βρίσκεται μόνο στο βιομηχανικό 

εξοπλισμό και στην υποδομή, αλλά και στη δυνατότητα δημιουργίας συνεχώς νέων ειδών 

ευρέως διαδεδομένης έκφρασης και ιδεών. Η πηγή της οικονομικής δύναμης προέρχεται 

πλέον κυρίως από ένα διαφορετικό είδος κεφαλαίου, αυτό του πνεύματος και των 

δημιουργικών ιδεών  (Πατσιαβούρα, 2008:14).  

Η έννοια του κεφαλαίου έχει επεκταθεί στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, σε μια 

προσπάθεια να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων τέχνης και άλλων 

πολιτιστικών αγαθών ως κεφαλαιουχικά αγαθά, και να συλλάβει τους τρόπους, με τους 

οποίους συνεισφέρουν, σε συνδυασμό με άλλες εισροές, για την παραγωγή περαιτέρω 

πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, διαμορφώνοντας την έννοια του πολιτισμικού 

κεφαλαίου  (Throsby, 2011:142).  

Το Πολιτισμικό Κεφάλαιο μπορεί να υπάρχει σε δύο μορφές, υλική και άυλη. Το υλικό 

πολιτισμικό κεφάλαιο εμφανίζεται με τη μορφή των έργων τέχνης και των 

καλλιτεχνημάτων, όπως πίνακες και γλυπτά, κτίρια, τοποθεσίες και χώρους πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Το άυλο πολιτισμικό κεφάλαιο περιλαμβάνει έργα τέχνης που υπάρχουν 

στην καθαρή μορφή τους ως δημόσια αγαθά, όπως η μουσική και η λογοτεχνία, και το 

απόθεμα κληρονομούμενων παραδόσεων, αξιών, πεποιθήσεων και ούτω καθεξής, που 

αποτελούν την κουλτούρα μιας ομάδας  (ευρύτερα και κοινωνίας), είτε η ομάδα 

χαρακτηρίζεται από εθνικούς, περιφερειακούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς, ή άλλους 

όρους. Επιπλέον, το άυλο πολιτισμικό κεφάλαιο υπάρχει και στα πολιτιστικά δίκτυα και 

τις σχέσεις που υποστηρίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμη και στην ποικιλία των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα στις κοινότητες  (Throsby, 2011:143)  
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Η έννοια του Πολιτισμικού Κεφαλαίου ενσωματώνει τις εξής κατηγορίες: το Κεφάλαιο 

Κληρονοµιάς, το Κεφάλαιο Πόρων ή Πολιτιστικό Κεφάλαιο και το Κεφάλαιο Παραγωγής. 

Το Πολιτιστικό Κεφάλαιο ως έννοια, αποτελεί την οδό, η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση 

σε ένα σύνολο πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών,  που διαμορφώνει µία από τις 

ουσιαστικότερες συνιστώσες του συγκριτικού πλεονεκτήματος ενός τόπου  (Ευσταθιάδης, 

2011:16). Το Κεφάλαιο Πόρων ή Πολιτιστικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται από τους 

Πολιτιστικούς Πόρους, δηλαδή τις πολιτιστικές υποδομές και τις διάφορες δομές 

διαχείρισης, δικτύωσης και προώθησης  (Πατσιαβούρα, 2008:16)  

Η έννοια των Πολιτιστικών Πόρων ενσωματώνει τόσο τους τομείς της ιδιαίτερης 

πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς, όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, την έννοια 

της πολιτιστικής παραγωγής, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα στο χρόνο. Οι πολιτιστικοί 

πόροι αποτελούν το μέσον υλοποίησης κοινωνικών και οικονομικών στόχων µέσω της 

χάραξης τοπικής πολιτιστικής πολιτικής  (Ευσταθιάδης, 2011:14).  

Στην ευρεία έννοια του όρου «πολιτιστικοί πόροι» περιλαμβάνεται τόσο το φυσικό όσο 

και το πολιτιστικό περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα σε αυτήν τοπία, ιστορικοί 

χώροι, τοποθεσίες και δομημένο περιβάλλον, καθώς και η βιοποικιλότητα, οι συλλογές, οι 

παλιές και συνεχιζόμενες πολιτιστικές πρακτικές, η συσσωρευμένη γνώση και οι ζωντανές 

εμπειρίες  (Παναγιωτοπουλου, 2012:37-38).  

Συνοπτικά οι πολιτιστικοί πόροι περιλαμβάνουν: α) το φυσικό κεφάλαιο, β) το σύνολο των 

πολιτισμικών αποθεμάτων, γ) το ανθρώπινο κεφάλαιο  (Καρακαξούδη, 2012:35)  

Φυσικό κεφάλαιο  

Ως φυσικός πόρος ορίζεται κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί 

αξία για το κοινωνικό σύνολο  (Παναγιωτοπούλου, 2012:32).  

 Οι φυσικοί πόροι μπορεί να είναι υλικοί ή άυλοι. Φυσικούς πόρους συνιστούν:  

• Το κλίμα και η ηλιοφάνεια  

• Οι τοποθεσίες φυσικού κάλλους  
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• Οι ακτές και οι παραλίες  

• Η διαμόρφωση του εδάφους  

• Τα δάση και οι ζώνες σπάνιας βλάστησης  

• Τα φαράγγια  

• Τα ποτάμια, οι λίμνες και οι πηγές  

• Η γονιμότητα του εδάφους  

• Τα βουνά, οι λόφοι, οι χαράδρες και τα οροπέδια  (Καρακαξούδη, 2012:35)  

  

Σύνολο πολιτισμικών αποθεμάτων  

Ο όρος πολιτισμικό απόθεμα περιλαμβάνει την κάθε μορφής πολιτισμική έκφραση και 

καλλιτεχνική δημιουργία του ανθρώπου, διαχρονικά  (Γαβρά & Γκιούφη, 2015).  

• Το σύνολο των πολιτιστικών αποθεμάτων συγκροτούν:  

• Η πολιτιστική κληρονομιά  

• Ο λαϊκός πολιτισμός και η παράδοση  

• Ο ψηφιακός πολιτισμός  

• Η νεώτερη και σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία  

• Μαζικός πολιτισμός / πολιτιστικές βιομηχανίες  (Καρακαξούδη, 2012:36)  

 

Ανθρώπινο κεφάλαιο  
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Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελείται από όλα εκείνα τα άτομα που ασχολούνται με τα 

πολιτισμικά θέματα και μπορεί να είναι: α) μεμονωμένοι δημιουργοί, καλλιτέχνες, 

επαγγελματίες και β) δημόσιοι υπάλληλοι.  (Καρακαξούδη, 2012:39)  

Στην εποχή της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, η προστασία, η διατήρηση, η 

ερμηνεία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ποικιλίας 

κάθε περιοχής ή χώρας αποτελεί  σημαντική πρόκληση για τον κόσμο όλο. Ωστόσο, η 

διαχείριση της κληρονομιάς αυτής, μέσα στα πλαίσια των διεθνώς αναγνωρισμένων και 

κατάλληλα εφαρμοσμένων κανόνων, ανήκει συνήθως στην ευθύνη της κοινότητας, όπου 

αυτή βρίσκεται, ή της ομάδας που την διαφυλάττει  (Icomos, 2002).  

Σύμφωνα με τον Κυριαζίδη  (2007:102) το σπουδαιότερο ζήτημα που συνιστά πραγματική 

πρόκληση στη σημερινή κοινωνία δεν είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

του παρελθόντος, αλλά η δυνατότητα που παρέχεται στα μέλη της κοινωνίας να 

συμμετάσχουν στη δημιουργία νέων μορφών πολιτισμού στο παρόν και στο μέλλον. 

Συνεπώς, στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας η 

προαγωγή ενός περιβάλλοντος που προωθεί την πρωτοτυπία, τη σύνθεση, αλλά και το 

εύρος της κοινωνικής συμμετοχής στη δημιουργία νέων ιδεών.  

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ είναι ένα μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, 

καθώς μέσω αυτών προωθείται η πολιτιστική και όχι μόνο καινοτομία, οι διαφορετικές 

μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, ενισχύονται οι παραδόσεις και οι αξίες του τόπου, 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή στις τέχνες και σε νέες πολιτιστικές μορφές, διεγείρεται η 

διαπολιτισμική αλληλεπίδραση  (διαπολιτισμικός διάλογος) και συνεργασία  (Derett, 

2003:46).  

Ένα παράδειγμα καλής τέτοιας πρακτικής αποτελεί η πόλη του Εδιμβούργου, η οποία έχει 

ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα διεθνή φεστιβάλ τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

διάσημο σε όλο τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη άλλων 

φεστιβάλ και εκδηλώσεων. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ πηγάζει 

από το ευρύ φάσμα των πρόσθετων εκδηλώσεων και το ιστορικό κέντρο της πόλης, το 

οποίο αποτελεί το σκηνικό για τις δραστηριότητες του φεστιβάλ  (Richards & Palmer, 

2010:27-28). Τα φεστιβάλ του Εδιμβούργου αποτελούν αξιοσημείωτα και ζωτικά μέρη  
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της πόλης, καλύπτοντας ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένων 

της μουσικής, των βιβλίων, των ταινιών, του αθλητισμού, των θρησκευτικών εθίμων, του 

παραδοσιακό πολιτισμού, κλπ. Τα πιο φημισμένα φεστιβάλ είναι το Edinburgh’s 

Hogmanay in December, το Edinburgh Fringe, και το Edinburgh International Festival κλπ. 

Έτσι, το Εδιμβούργο γίνεται μια τεράστια σκηνή, στην οποία τα φεστιβάλ και οι 

εκδηλώσεις διοργανώνονται προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών, οι οποίοι 

εμπλέκονται με τρόπο συμμετοχικό και διαδραστικό  (Tian, n.d:5).  

Υπάρχουν, όμως, και παραδείγματα μικρών πόλεων, οι οποίες έχουν καταφέρει να 

οργανώσουν φεστιβάλ με διεθνή απήχηση και επιτυχία, όπως για παράδειγμα το φεστιβάλ 

της Αβινιόν στη Γαλλία, το φεστιβάλ “Two Worlds” στο Spoleto της Ιταλίας, το Wexford 

Opera Festival στην Ιρλανδία κ.α.  (Κόνσολα & Καραχάλης, 2010:1-2).  

Συγκεκριμένα το φεστιβάλ της Αβινιόν, το οποίο ιδρύθηκε το 1947 από τον Ζαν Βιλάρ, 

είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο χώρο των παραστατικών τεχνών 

στον κόσμο. Ο στόχος του από την αρχή, ήταν οι κάτοικοι, οι διοργανωτές, οι σκηνοθέτες 

και οι καλλιτέχνες να αλληλεπιδρούν αβίαστα μεταξύ τους και με το περιβάλλον, 

ζωντανεύοντας το με τη μουσική, το χορό και την τέχνη, μέσα σε εορταστικό κλίμα. Κάθε 

χρόνο τον Ιούλιο η Αβινιόν γίνεται μια πόληθέατρο, μετατρέποντας την αρχιτεκτονική της 

κληρονομιά, για να υποδεχτεί χιλιάδες θεατρόφιλους και πλήθος τουριστών, που 

υπερβαίνουν τις 130.000 άτομα. Υπάρχουν πάνω από 30 διαφορετικές παραστάσεις, 

πολλές από τις οποίες δημιουργήθηκαν ειδικά για την Αβινιόν, καθώς και αναγνώσεις, 

εκθέσεις, ταινίες και συζητήσεις. Το φεστιβάλ ποτέ δεν είναι το ίδιο δύο φορές, παίρνοντας 

πάντα ρίσκα.  (EFFE, Quinn, 2005:4)  

Εντός των ελληνικών συνόρων ένα παράδειγμα επιτυχημένης διοργάνωσης φεστιβάλ,  

αποτελεί το διεθνές φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας που διοργανώθηκε αρχικά από τη 

Δημοτική Επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης Καλαμάτας και στα μετέπειτα χρόνια, λόγω 

της επιτυχίας του, εξελίχθηκε σε αυτόνομο θεσμό, στηριζόμενο από το Διεθνές Κέντρο 

Χορού του Δήμου Καλαμάτας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί 

κορυφαία δραστηριότητα του Διεθνούς Κέντρου Χορού της πόλης και χαρακτηριστικό 

παράδειγμα πετυχημένης περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. Ιδρύθηκε την άνοιξη του 
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1995 με αντικείμενο την προώθηση της χορευτικής τέχνης και με άξονες την έρευνα, την 

εκπαίδευση και την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή, με συνέπεια να αποκτήσει τοπικό 

και εθνικό κύρος, αλλά και παγκόσμια προβολή. Στα είκοσι δύο χρόνια παρουσίας του στα 

ελληνικά χορευτικά πράγματα και χάρις την υποστήριξη της τοπικής αρχής κατάφερε να 

κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση και αναγνώριση στη γεωγραφία των φεστιβάλ του 

μεσογειακού νότου, στήνοντας γέφυρες με την παγκόσμια χορογραφική δημιουργία  

(Μπιτσάνη, 2008:1, 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας).  

 

1.4.1 Σύγχρονα μέσα ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων  

 Είναι δεδομένο, ότι οι σημαντικότεροι τρόποι για να μπορούν να διατηρηθούν και να 

προβληθούν οι πολιτιστικοί πόροι, είναι οι παραδοσιακές μέθοδοι, οι οποίες κυρίως 

αφορούν έργα συντήρησης που γίνονται, αναστήλωσης, επιδιόρθωσης, αλλά και 

ανακατασκευής του χώρου και οργάνωσης από τους υπεύθυνους φορείς. Όσον αφορά τα 

μουσεία, οι επεμβάσεις που γίνονται, έχουν να κάνουν με την κατασκευή και την 

αναπαλαίωση των κτηρίων και την οργάνωση εκθέσεων μόνιμων ή περιοδικών. Η 

παρουσίαση των πολιτιστικών δρώμενων, γίνεται κυρίως με ενημερωτικά φυλλάδια, με 

οδηγούς, CD, DVD, ή και με ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 Πέρα από αυτούς τους παραδοσιακούς τρόπους, γίνεται χρήση νέων τρόπων 

εκμετάλλευσης των μνημείων, των χώρων, του περιβάλλοντος, των μουσείων και άλλων 

πολιτιστικών πόρων που χρησιμοποιούν νέα τεχνολογικά μέσα. Αφορούν κυρίως κάποιες 

τοποθετήσεις εφαρμογών που γίνονται σε συγκεκριμένα κεντρικά σημεία, με μία ή 

περισσότερες αίθουσες, είτε πολύ κοντά στα μνημεία αυτά, είτε σε κάποια απόσταση από 

αυτά. Αυτά ονομάζονται Κέντρα Μεθερμήνευσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

(Heritage Interpretation Centers).   

 Υπάρχουν βέβαια και τα Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών, που χρησιμοποιούν και 

αυτά νέα τεχνολογικά μέσα και βρίσκονται στις περισσότερες πόλεις ή στις πιο κοντινές 

περιοχές. Εκτός από τα συνηθισμένα μέσα  (φυλλάδια, οδηγοί κ.τ.λ.), αυτά διαθέτουν και 

εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα, για να μπορούν να ενημερώνουν σωστά τους τουρίστες 

για τα πολιτιστικά δρώμενα.   
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 Από εκεί και πέρα, θα πρέπει οι φορείς που εμπλέκονται με τα πολιτιστικά δρώμενα, να 

έχουν κοινούς στόχους, για να μπορούν να προβάλλουν τους πολιτιστικούς πόρους μιας 

περιοχής, είτε αυτών που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, είτε αυτών που 

έχουν σχέση με τον σύγχρονο πολιτισμό. Όλο αυτό αφορά: 

 Τα μνημεία και τους χώρους μιας περιοχής 

 Όλων των ειδών τα μουσεία της περιοχής 

 Τα μόνιμα φεστιβάλ που διοργανώνονται   
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2. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

2.1 Πολιτιστικά γεγονότα και πολιτιστικοί θεσμοί  

Πολλά πολιτιστικά γεγονότα έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως σημαντικοί 

πολιτιστικοί θεσμοί, δηλαδή γεγονότων που αναδεικνύονται μέσα στο πέρασμα του 

χρόνου αποκτώντας αναγνωρισιμότητα και σεβασμό σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. 

Ένα πολιτιστικό γεγονός-θεσμός αποτελεί μια παραγωγή που προκύπτει από τον 

συνδυασμό οικονομικών (χρηματοδότηση, έξοδα), οργανωτικών (φορέας διαχείρισης, 

τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα, ανθρώπινο δυναμικό), πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

παραγόντων (Χαμπούρη-Ιωαννίδου, 2002:70-71).  

Τα πολιτιστικά γεγονότα χαρακτηρίζονται γενικότερα από μια γιορτινή διάθεση που 

δημιουργούν στον χώρο στον οποίο φιλοξενούνται καθώς και στους ανθρώπους που 

συμμετέχουν σε αυτό. Οι διοργανώσεις των πολιτιστικών γεγονότων–θεσμών έχουν μια 

σταθερή και επαναλαμβανόμενη πορεία όπως και προγραμματισμένη διάρκεια 

διεξαγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις τα πολιτιστικά γεγονότα εμπεριέχουν και 

δραστηριότητες που δεν θεωρούνται αμιγώς πολιτιστικές, γιατί ίσως δημιουργούν μια δική 

τους ξεχωριστή κατηγορία, αλλά μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολιτιστικά γεγονότα ή 

να ενταχθούν σε αυτά, διότι όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ο πολιτισμός διατρέχει το 

σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Richards& Palmer, 2010 :41-42).   

Τα πολιτιστικά γεγονότα αποτελούν μια ειδική κατηγορία των special events όπως έχουν 

επικρατήσει να λέγονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα ειδικά γεγονότα μπορούν να 

διακριθούν σε διάφορές κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους αλλά και από τη 

διάσταση που λαμβάνουν. Η διάκριση σε σχέση με το μέγεθος και τη διάσταση ενός 

γεγονότος δημιουργεί τις παρακάτω γνωστές κατηγορίες:  

Mega events: τα γεγονότα αυτά δημιουργούν τεράστια διεθνή απήχηση, επηρεάζουν σε 

τεράστιο βαθμό τις περιοχές που τα διοργανώνουν οικονομικά και κοινωνικά, 

δημιουργούν συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων και γενικότερα έχουν 

πολύπλευρες επιδράσεις. Παράδειγμα σε αυτή τη κατηγορία εκδηλώσεων αποτελούν οι 

ολυμπιακοί αγώνες και τα παγκόσμια κύπελλα.   
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Major events: Τα γεγονότα αυτά αποτελούν ένα αξιόλογο μέσο για την δημιουργία 

αναπτυξιακών ευκαιριών για μια περιοχή ή μια πόλη εξαιτίας της διάστασης που 

λαμβάνουν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δημιουργώντας σημαντικά οφέλη στην 

επικοινωνιακή στρατηγική της περιοχής.  

Hallmark Events:Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ταύτιση του γεγονότος και της περιοχής. 

Το πολιτιστικό γεγονός αναδεικνύεται ως το πιο πολύτιμο μέσο για την δημιουργία 

ελκυστικής εικόνας και αναγνωσιμότητας.   

Τοπικά γεγονότα: αποτελούν γεγονότα με τοπική κυρίως διάσταση που λειτουργούν με 

κύριο γνώμονα την δημιουργία των συνθηκών για την αύξηση της συμμετοχικότητας των 

ντόπιων κατοίκων σε αυτά. Η αύξηση της συμμετοχικότητας του τοπικού πληθυσμού 

αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης μεταξύ των κατοίκων 

(Allen et all, 2005:12-16).  

Μια άλλη διάκριση των ειδικών γεγονότων αποτελεί και το αντικείμενο τους. Έτσι οι 

βασικές κατηγορίες που μπορούν να προκύψουν είναι οι παρακάτω:  

Τα γεγονότα που ως αντικείμενο έχουν την παροχή εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών 

δράσεων όπως είναι οι επιστημονικές ημερίδες-διημερίδες, οι εξειδικευμένες 

επαγγελματικές εκθέσεις, τα διάφορα σεμινάρια και συνέδρια.  

Τα αθλητικά γεγονότα που έχουν ως στόχο την προώθηση των θεμάτων της αθλητικής 

βιομηχανίας, την αναγνώριση των αθλητών και την προώθηση του επαγγελματισμού τους 

μέσω μικρών και μεγάλων πρωταθλημάτων, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, 

την ευγενή άμιλλα, την αθλητική διαπαιδαγώγηση και την ψυχαγωγία των θεατών.   

Τα πολιτιστικά γεγονότα που ως επίκεντρο έχουν την προαγωγή θεμάτων που άπτονται 

του πολιτισμού μέσα από ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων όπως είναι τα 

καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά φεστιβάλ, οι εορταστικές εκδηλώσεις, τα πανηγύρια, οι 

καρναβαλικές εκδηλώσεις κ.α.  (Getz, 2005:20-30).   
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2.2 Φεστιβάλ  

Τα Φεστιβάλ είναι εκδηλώσεις, κοινωνικά φαινόμενα, που συναντώνται σχεδόν σε όλους 

τους ανθρώπινους πολιτισμούς. Από τον περασμένο αιώνα, επιστήμονες από κλάδους 

όπως η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και η λαογραφία ασχολήθηκαν με την περιγραφή, 

την ανάλυση, και, πιο πρόσφατα, την ερμηνεία τους  (Falassi, 1987:1).  

Με την πάροδο του χρόνου, τα φεστιβάλ άλλαξαν, από συχνά ανεπίσημες εκδηλώσεις σε 

θεαματικές παραγωγές, που απαιτούν νέες δεξιότητες, εμπειρία, δημιουργικότητα, 

χρηματοδότηση, σχεδιασμό και καθοδήγηση. Ως εκ τούτου, η διαχείριση τέτοιων 

εκδηλώσεων έχει εξελιχθεί σε επιχείρηση και βιομηχανία, με νέες απαιτήσεις, προκλήσεις 

και προσδοκίες κάθε μέρα, από τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς, τις κοινότητες που τις 

διοργανώνουν και μια πληθώρα άλλων εταίρων από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία 

κάθε εκδήλωσης  (International Festivals & Events Association).  

Οι επιπτώσεις ενός φεστιβάλ στην τοπική ανάπτυξη αναφέρονται σε διαφορετικούς τομείς: 

στον εκπαιδευτικό, μέσω της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων και οργανισμών, τον 

καλλιτεχνικό, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της επανεκτίμησης διαφορετικών 

μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, τον κοινωνικό, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και του διαλόγου, τον πολιτικό, μέσω της τόνωσης της τοπικής υπερηφάνειας και 

της ταυτότητας, και τον οικονομικό μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και 

εισοδήματος, γενικότερα μέσω της αναζωογόνησης του συνόλου ή συγκεκριμένων 

περιοχών της πόλης  (Κόνσολα & Καραχάλης, 2010:2)  

Τα φεστιβάλ είναι εκδηλώσεις σχεδιασμένες για συμμετοχή του κοινού, μπορεί να είναι 

είτε παραδοσιακά είτε σύγχρονα σε μορφή ή  να γιορτάζουν μια σειρά από θέματα. Από 

τη σκοπιά της κοινότητας, τα φεστιβάλ μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση των αξιών 

μέσω της αύξησης του αισθήματος της κοινωνικής ταυτότητας ή/και μέσω της ανάδειξης 

της τοπικής κουλτούρας. Τα παραδοσιακά θεματικά φεστιβάλ επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες πτυχές της τοπικής ζωής με ένα συνδυασμό ιστορικών, μοντέρνων, 

πολιτιστικών και κοινωνικών συσχετισμών, ενώ αθλήματα, τέχνες, μουσική, ψυχαγωγία 
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και διασκέδαση θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό σημείο ενδιαφέροντος  (Page & 

Connell, 2011:12).  

Ένας άλλος διαχωρισμός των φεστιβάλ είναι σε διεθνή, τοπικά και αυτά που εμπεριέχουν  

διαγωνιστικές εκδηλώσεις. Στα διεθνή φεστιβάλ ξεχωρίζουν τρεις κατηγορίες:  

• Όσα εμπλουτίζουν την εκπαίδευση του κοινού, παρουσιάζοντας έργα και είδη 

μορφών τέχνης από διαφορετικές χώρες π.χ. τα Φεστιβάλ κινηματογράφου του 

Ακαπούλκο, των Καννών, της Βενετίας κ.α.  

• Όσα προωθούν την έρευνα, τον πειραματισμό και τη σύγκριση διαφορετικών 

τάσεων στις τέχνες, οδηγώντας σε καινοτομίες π.χ. τα μουσικά Φεστιβάλ του Ζάγκρεμπ 

και Σάλτσμπουργκ, οι εκθέσεις ζωγραφικής της Βενετίας και του Σάο Πάολο κ.α.  

• Όσα συνδυάζουν πολλές μορφές τέχνης, από τις παραδοσιακές μέχρι τις νέες 

τάσεις, δημιουργώντας νέους τύπους, π.χ. το Φεστιβάλ της Αβινιόν, η Biennale του 

Παρισιού κ.α.  (Unesco, 1969:30-31).  

Τα τοπικά φεστιβάλ οργανώνονται ως επί το πλείστον από νέους, οι οποίοι βρίσκουν σε 

αυτά την ευκαιρία να πειραματιστούν με την πολιτιστική δραστηριότητα, ή από τις τοπικές 

αρχές, με σκοπό να προσδώσουν κύρος στην πόλης τους και να δώσουν στον τοπικό 

πληθυσμό μια διεγερτική διέξοδο έκφρασης. Τα φεστιβάλ που περιλαμβάνονται στο τρίτο 

είδος φέρουν βραβεία με κύριο στόχο τους την ενθάρρυνση των ερασιτεχνικών ομάδων 

και την εύρεση νέων ταλέντων  (Unesco, 1969:30-31).  

Τα  φεστιβάλ και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν από τα πιο βασικά διαθέσιμα 

εργαλεία των τοπικών κοινοτήτων, περιφερειών, ακόμα και χωρών, για να αυξήσουν τον 

τουρισμό τους, να δημιουργήσουν ισχυρές ευκαιρίες branding, να φέρουν τους ανθρώπους 

κοντά, να έχουν θετική κάλυψη από τα ΜΜΕ, να ενισχύσουν την οικονομία τους και να 

συμβάλλουν θετικά στη ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί.   

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,  προσθέτουν ένα άυλο στοιχείο στον υλικό πολιτισμό της 

πόλης. Από τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικονομίας είναι η σπουδαιότητα 

των «εμπειριών». Οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερες εμπειρίες πέραν των 
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απλών υπηρεσιών, καθώς οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από την εύκολη 

αναπαραγωγιμότητα, ενώ οι εμπειρίες είναι εξ ορισμού μοναδικές απαιτώντας την 

αλληλεπίδραση του καταναλωτή με τον παραγωγό  (Richards & Palmer, 2010:2122).  

Τα φεστιβάλ αποτελούν εξαιρετικά μέσα παραγωγής εμπειριών, τόσο λόγω του 

συγκεκριμένου χρόνου τους, όσο και της αλληλεπίδρασης, όχι μόνο μεταξύ των 

παραγωγών και των καταναλωτών, αλλά και των ίδιων των καταναλωτών  μεταξύ τους. Η 

κοινή εμπειρία των φεστιβάλ είναι συχνά αυτό που τα κάνει τόσο ξεχωριστά, και είναι 

ένας σημαντικός λόγος, για τον οποίο οι άνθρωποι  συμμετέχουν σε αυτές. Επιπλέον, οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις στη σύγχρονη πόλη δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας και 

πληρούν τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική ανάγκη της συγγένειας, που πολλοί 

πιστεύουν, ότι η σύγχρονη πόλη έχει χάσει.  (Richards & Palmer, 2010:21-22).  

Επιπρόσθετα, αποτελεί σημαντικό μέσο πολιτιστικής ανάπτυξης , ενώ ποικίλουν από 

μεγάλες ετήσιες εκδηλώσεις έως σε τοπικούς εορτασμούς. Στην Ελλάδα τα μετρίου 

μεγέθους τοπικά φεστιβάλ, που συχνά εξαρτώνται από τους πολιτιστικούς πόρους της 

πρωτεύουσας, είναι μια κοινή πρακτική, ιδίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Ορισμένες πόλεις, ωστόσο, οργανώνουν σε τακτική βάση εξειδικευμένα και καινοτομικά 

φεστιβάλ σε εθνική, ή ακόμη και σε διεθνή εμβέλεια, δημιουργώντας, τουλάχιστον 

προσωρινά, μια ζωντανή πολιτιστική σκηνή ενισχύοντας την εικόνα της πόλης  (Konsola 

& Karachalis, 2010:91).  

 

Το φεστιβάλ όπως έχει αναφερθεί παραπάνω αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία των 

ειδικών γεγονότων που πραγματοποιούνται από τις περιοχές προκειμένου να επιτευχθούν 

ορισμένες κοινωνικές, ψυχολογικές αλλά και οικονομικές επιδιώξεις. Παρακάτω 

παρατίθενται ορισμοί που αναπτύχθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία που προσπαθούν να 

αποδώσουν την έννοια του φεστιβάλ και από τους οποίους μπορούν να εξαχθούν ορισμένα 

βασικά χαρακτηριστικά αυτών.   

Έτσι ο Janisκee (1980:97) εξηγεί ότι με τον όρο φεστιβάλ εννοούμε «την επίσημη περίοδο 

ή το πρόγραμμα που περιλαμβάνει ευχάριστες δραστηριότητες, ψυχαγωγία ή δράσεις με 

εορταστικό χαρακτήρα που εξυμνούν δημοσίως μια ιδέα, ένα συμβάν, ένα γεγονός».   
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Το φεστιβάλ είναι «ένας δημόσιος θεματικός εορτασμός που λαμβάνει χώρα συνήθως μια 

φορά ετησίως μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα» (D’ Astous,& Golbert,& 

D’Astous, 2006:14), αποτελώντας έναν ορισμό που προσπαθεί να αποδώσει την έννοια 

του φεστιβάλ μέσα από έναν πρακτικό χαρακτήρα.   

Μια ακόμη πιο σύγχρονη εκδοχή του όρου φεστιβάλ είναι:«κάθε συνεκτικό σύνολό 

συσχετιζόμενων καλλιτεχνικών γεγονότων που επιδιώκει να μεταφέρει την αίσθηση του 

εξαιρετικού γεγονότος στην τρέχουσα ροή της πολιτιστικής υπερπαραγωγής» (  

Klaic, 2006:54).  

Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που 

συνοπτικά είναι :  

• Το φεστιβάλ αποτελεί μια περίοδο που σταματάει η καθημερινότητα των περιοχών 

που το διοργανώνουν, αφιερώνοντας την περίοδο αυτή σε δράσεις που μπορεί να έχουν 

ψυχαγωγικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό χαρακτήρα  

• Τα φεστιβάλ οργανώνονται μέσα σε προκαθορισμένα χωρικά και χρονικά πλαίσια  

• Την δημιουργία δράσεων που μπορούν να προσφέρουν στον εμπλουτισμό της 

πολιτιστικής παραγωγής μιας περιοχής   

Τα φεστιβάλ μπορούν να διακριθούν σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια διεξαγωγής του. Ένα 

φεστιβάλ μπορεί να συνδυάζει μια πληθώρα δράσεων που όλες μαζί συνδιαμορφώνουν το 

πρόγραμμα του, μέσα σε ένα ευρύτερο και γενικό περιεχόμενο. Αλλά πάλι φεστιβάλ 

παρέχουν μια πιο εξειδικευμένη θεματική που το κυρίως πρόγραμμα εξυπηρετεί αυτή τη 

θεματική, εμπλουτίζοντας το με ορισμένες παράλληλες δράσεις ( Χαμπούρη-Ιωαννίδου, 

2002: 74-75).  

Επιγραμματικά ορισμένες κατηγορίες φεστιβάλ αποτελούν οι παρακάτω:  

• Φεστιβάλ εικαστικών τεχνών  

• Φεστιβάλ Μουσικής  

• Φεστιβάλ χορού  
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• Εορταστικά φεστιβάλ  

• Φεστιβάλ Θεάτρου- θεάτρου δρόμου  

• Φεστιβάλ Βιβλίου-λογοτεχνίας   

• Φεστιβάλ Κινηματογράφου  

• Φεστιβάλ Γαστρονομίας  

• Κοινωνικά και Ψυχαγωγικά φεστιβάλ  

 (Σκούλτσος, 2014:42-43)  

Ειδικά στην περίπτωση των καλλιτεχνικών φεστιβάλ, η διοργάνωση αποτελεί ένα μέσο 

δημιουργίας ζυμώσεων και συναναστροφής των καλλιτεχνών, τόσο για να προβάλουν και 

να προωθήσουν το έργο τους μέσω της επαφής με ανθρώπους του χώρου όσο και να 

εμπλουτίσουν τις καλλιτεχνικές τους εμπειρίες δεχόμενοι νέα ερεθίσματα. Επίσης 

παρέχεται η ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν αξιόλογες παραγωγές που ίσως 

να μην είχαν την δυνατότητα σε άλλη περίπτωση, αλλά και να αλληλοεπιδράσουν με 

άλλους συμμετέχοντες ( Ταξοπούλου, 2003:209-214).  

Την διοργάνωση του φεστιβάλ αναλαμβάνει ένας φορέας διαχείρισης που μπορεί να 

ανήκει στο δημόσιο ( Περιφέρειες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακές 

δήμων, δημοτικές επιχειρήσεις )ή στον ιδιωτικό τομέα ( Σύλλογοι, Αστικές κερδοσκοπικές 

και μη επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,). Σε πολλές περιπτώσεις 

παρατηρείται και συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την 

διοργάνωση των φεστιβάλ. (Μπιτσάνη, 2004: 151).   

2.3 Ιστορική εξέλιξη των φεστιβάλ  

Η εμφάνιση του φεστιβάλ έχει τις ρίζες του στην ύπαρξη ορισμένων ειδικών εορτών ή 

τελετών που πραγματοποιούνταν κατά την αρχαιότητα. Ειδικά στην περίπτωση της 

Αρχαίας Ελλάδας συναντάμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις όπως: Ίσθμια, Παναθήναια, 

Πύθια, Νέμεα, Ηραία, Ασκληπιεία, Διονύσια ( ancienttheater.Πολιτισμός.gr;fhw.gr).  
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 Καθ’ όλη τη διάρκεια από την αρχαιότητα μέχρι και τον 19ο αιώνα παρατηρείται η ύπαρξη 

εκδηλώσεων με δραστηριότητες που σήμερα εντάσσονται στα πλαίσια των φεστιβάλ.   

Ο 19ος αιώνας σηματοδοτεί μια περίοδο όπου οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε 

διάφορες πόλεις, αρχίζουν να αποκτούν ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν την μορφή και το περιεχόμενο των φεστιβάλ που υπάρχουν στην σημερινή 

εποχή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εδώ αποτελούν τα φεστιβάλ Bayrauth  (1876) και 

Sallzurger  (1920)  (Quinn, 2005).  

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε τα κράτη να 

στηριχθούν στον πολιτισμό προκειμένου να δημιουργήσουν τις βάσεις για ένα πιο ειρηνικό 

και φιλικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα στηριχθεί η μελλοντική κοινωνική και 

οικονομική τους ζωή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γέννιουνται φεστιβάλ με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτό της Αβινιόν, του Άμστερνταμ και του Εδιμβούργου. Επίσης το 

φεστιβάλ της Αβινιόν αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση ανάπτυξης φεστιβάλ σε 

περιφερειακή περιοχή εκτός μητροπολιτικού κέντρου με θετικές επιπτώσεις στην περιοχή  

(Quinn, 2005).  

Η « φεστιβαλοποιήση» όπως έχει επικρατήσει να λέγεται αποτελεί μία κατάσταση όπου 

παρατηρείται μια ταχύτατη αύξηση στην εμφάνιση των φεστιβάλ κατά την περίοδο του 

1980 και μετά (Van Elderen, 1997:226).Οι συνθήκες αυτές που διαμόρφωσαν μια τέτοια 

κατάσταση ήταν οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων όσον αφορά 

τις πολιτιστικές τους προτιμήσεις, οι αλλαγές στις παραγωγικές δομές και η ενσωμάτωση 

πολιτικών που αφορούν την βελτίωση του πολιτιστικού προφίλ των πόλεων (Quinn, 2005).  

2.4 Φεστιβάλ και Ανάπτυξη  

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην 

σχέση μεταξύ των φεστιβάλ και της αναπτυξιακής προοπτικής μιας πόλης.   

2.4.1 Εικόνα της πόλης  

Η σχέση των φεστιβάλ με την εικόνα μιας πόλης αποκτά στη σημερινή εποχή μια πολύ 

στενή σύνδεση, κάνοντας ορισμένους να θεωρούν ότι η μέγιστη χρησιμότητα που έχουν 
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τα φεστιβάλ είναι ότι βοηθούν στην αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητας μιας πόλης, 

προσφέροντάς της ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό προφίλ. Κατά την διάρκεια των φεστιβάλ, 

λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργείται στην πόλη, η επίδραση στην ψυχολογία των 

επισκεπτών είναι πολύ θετική και αυτό συμβάλει ιδιαίτερα στην διαμόρφωση μιας 

ελκυστικής εικόνας από τους επισκέπτες (Quinn, 2005 ).  

Η δημιουργία ενός ισχυρού brand name για μια πόλη αποτελεί ζήτημα που απασχολεί την 

αστική πολιτιστική πολιτική. Το Μάρκετινγκ πόλεων ασφαλώς προσπαθεί να αναβαθμίσει 

την πολιτιστική προσφορά της πόλης εν προκειμένου να αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα 

έναντι των ανταγωνιστών-πόλεων. Τα φεστιβάλ αποτελούν ένα εργαλείο τόνωσης της 

αναγνωρισιμότητας μιας πόλης, ειδικά στην περίπτωση ορισμένων φεστιβάλ που 

αποκτούν υψηλά επίπεδα δημοσιότητας (Καραχάλης, 2007:1-14).  

Ένα παράδειγμα που αναδεικνύει το ενδιαφέρον των πόλεων να διαμορφώσουν ένα δυνατό 

brand name αποτελεί η περίπτωση της Γλασκόβης και η συμμετοχή της ως υποψήφια στον 

θεσμό της «Ευρωπαϊκής πόλης του πολιτισμού».Ένας από τους βασικούς στόχους που 

επεδίωκαν να πετύχουν από την νίκη στον θεσμό, ήταν να ενισχύσουν τις ήδη 

πραγματοποιθείσες ενέργειες μιας στρατηγικής για την βελτίωση της εικόνας της πόλης. 

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας βασιζόταν κατά πολύ στις θετικές επιδράσεις που 

προέκυψαν από την διοργάνωση δυο φεστιβάλ, το Γκάρντεν και το Μαιυφέστ, στην 

κοινωνική συνοχή και στη συνεργασία διαφόρων φορέων της πόλης, προσφέροντας της 

ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης μια άλλη τακτική που ακολούθησαν ήταν να 

προσθέσουν και άλλα 3 φεστιβάλ (φεστιβάλ τζαζ, χορωδιακό φεστιβάλ, φεστιβάλ λαϊκής 

μουσικής και χορού) ώστε να εμπλουτίσουν το φεστιβαλικό προϊόν τους έπειτα από το 

διεθνές κύρος που είχε το Μαιυφέστ. Επίσης προκειμένου να επεκτείνουν την τουριστική 

περίοδο καθιέρωσαν το χρόνο διεξαγωγής αυτών των φεστιβάλ τους μήνες από Μάιο μέχρι 

και Σεπτέμβριο ( Μπούθ& Μπόυλ,1994:45-47).   

2.4.2 Τουριστική συνεισφορά  

Τα φεστιβάλ και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην 

τουριστική αξιοποίηση από μια περιοχή. Τα φεστιβάλ σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν 

το κύριο τουριστικό παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών. Τα φεστιβάλ και οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις αποτελούν μορφή που ανήκει στις ειδικές μορφές τουρισμού. Η ένταξη στην 
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τουριστική προσφορά μιας πόλης των ειδικών μορφών τουρισμού είναι ένας παράγοντας 

που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην εικόνα ενός προορισμού (Quinn, 2009).   

Πέραν τούτου ο τουριστικός εμπλουτισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να επεκταθεί 

η περίοδος προσέλκυσης επισκεπτών. Η βελτίωση της πολιτιστικής ατζέντας μιας πόλης 

ειδικά επαρχιακής, αποτελεί μια ενδεδειγμένη στρατηγική για τη βελτίωση της 

τουριστικής προσφοράς. Επίσης η επαναλαμβανόμενη πραγματοποίηση ενός φεστιβάλ την 

ίδια περίοδο κάθε έτους το εντάσσει αυτόματα στο τουριστικό πολιτιστικό περιεχόμενο 

της πόλης. Επιπροσθέτως τα φεστιβάλ μπορούν να σχεδιαστούν μέσω ενός γενικότερου 

στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης και ανάλογα με τις ανάγκες αυτού του 

σχεδίου να καθορίζεται και ο χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ. Σε αρκετές περιπτώσεις η 

υλοποίηση των φεστιβάλ πραγματοποιείται σε περιόδους χαμηλής τουριστικής ζήτησης 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, από περιοχές που εφαρμόζουν 

μια συγκεντρωτική πολιτική όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Στις 

μικρότερες επίσης πόλεις τα φεστιβάλ αποκτούν καταλυτικό ρόλο στην επιλογή ενός 

επισκέπτη  (Quinn, 2009; Σκούλτσος, 2014:31-32).  

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφερθούμε στην έννοια του φεστιβαλικού τουρισμού 

δηλαδή μια νέα υποκατηγορία που δημιουργείται μέσα στα πλαίσια του πολιτιστικού 

τουρισμού και με στενή διασύνδεση με τον αστικό τουρισμό, εφόσον το φεστιβάλ 

τοποθετείται στο περιβάλλοντα χώρο μιας πόλης. Ο φεστιβαλικός τουρισμός κατά 

πολλούς θεωρείται ως μια μορφή τουρισμού που σέβεται τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης, εξαιτίας της συνεισφοράς του στην διατήρηση και την προώθηση της 

πολιτιστικής παραγωγής. Είναι ένα είδος τουρισμού που κινητοποιεί τους ανθρώπους να 

επισκεφτούν μια πόλη ή μια περιοχή έτσι ώστε να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ είτε από 

το ειδικό ενδιαφέρον προς την θεματική του, είτε από την ανάγκη για την αποκόμιση νέων 

εμπειριών και ερεθισμάτων ( O’ Sullivan& Jackson, 2002:328).  

2.4.3 Επιδράσεις στην τοπική κοινωνία  

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ επιδρούν στην τοπική κοινωνία σε διάφορα 

επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό). Οι οικονομικές επιδράσεις που 

παρατηρούνται στον τόπο διοργάνωσης του φεστιβάλ έχουν να κάνουν με την αύξηση της 

απασχόλησης, την δημιουργία μεγαλύτερων εσόδων για τις τοπικές επιχειρήσεις, που 
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προέρχονται από την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Σε πολλά φεστιβάλ επίσης 

δημιουργεί σημαντικά έσοδα για την διοργάνωση, γεγονός που επιτρέπει την συνέχιση και 

τη βελτίωση του φεστιβαλικού προϊόντος που παρέχεται. Ταυτόχρονα μπορεί να 

κινητοποιήσει παράγοντες που συμβάλουν σε μια γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. 

Τα φεστιβάλ δίνουν την δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω του 

θεσμού της χορηγίας να αποκτήσουν έμμεσα ανταποδοτικά οφέλη. Οι ανάγκες τεχνικών- 

κτιριακών ή άλλων υποδομών που είναι απαραίτητες για ένα φεστιβάλ ωφελούν πολλές 

άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων  (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές εταιρίες, 

επιχειρήσεις της πολιτιστικής βιομηχανίας). Επίσης στα έμμεσα οικονομικά οφέλη 

συγκαταλέγεται και η μετάδοση τεχνογνωσίας από ανθρώπους που δουλεύουν για το 

φεστιβάλ μη μόνιμους κατοίκους της περιοχής (Σκούλτσος, 2014:24-26).  

Κοινωνικές-πολιτιστικές-εκπαιδευτικές επιδράσεις: Τα φεστιβάλ μπορούν να 

αποτελέσουν ένα βήμα για την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεσμών του 

ντόπιου πληθυσμού. Αυτό για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να καλυφθούν όλες εκείνες 

οι αναγκαίες συνθήκες που θα οδηγήσουν στην υψηλή διασύνδεση του φεστιβάλ με την 

τοπική κοινωνία. Ο υψηλός βαθμός διασύνδεσης οδηγεί στην ενεργοποίηση 

συνεργασιώνσυνεργιών, δημιουργώντας ένα κλίμα τοπικής αλληλεγγύης στην κοινότητα. 

Η αίσθηση των κατοίκων ότι το φεστιβάλ αποτελεί ένα κοινό αγαθό για όλους, παίζει 

σημαντικό ρόλο και για το ίδιο το φεστιβάλ αλλά και για την τοπική κοινωνία. Οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ μπορούν να συμβάλουν στην επέκταση του 

κοινωνικού κεφαλαίου δημιουργώντας μια πιο ανθρώπινη, ευέλικτη και ευχάριστη 

διαβίωση μέσα σε μια πόλη. Τα φεστιβάλ αποτελούν περιόδους που ενεργοποιούν την 

εθελοντική διάθεση για προσφορά στον ντόπιο πληθυσμό. Αυτή όμως ή εθελοντική 

προσφορά πρέπει να βασίζεται στην πίστη για την πραγματική παραγωγή πολιτιστικού 

έργου για την περιοχή. Κοινώς πρέπει να βασίζεται σε μια συλλογική επιδίωξη για την 

καλυτέρευση των συνθηκών της πόλης και στις αρχές μιας συλλογικής ευθύνης. Εξάλλου 

ο εθελοντισμός αποτελεί ένα πολιτιστικό δημόσιο αγαθό  (Σκούλτσος, 2014:27-30).  

 Επίσης τα φεστιβάλ αποτελούν μια περίοδο που θεμελιώνουν το αίσθημα για την 

διατήρηση και ενίσχυση της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης της πόλης  (Hede & 

Rentschler, 2007:157). Οι επισκέπτες κατά την διάρκεια των φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία 
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να έλθουν σε επαφή με τον τοπικό πολιτισμό, γνωρίζοντας τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα 

των κατοίκων της περιοχής.   

Επίσης οι κάτοικοί αλληλεπιδρούν με τους ξένους λαμβάνοντας καινούργια μορφωτικά 

και πολιτιστικά ερεθίσματα. Η επαφή επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων δεν θεωρείται 

μια εύκολη υπόθεση αλλά όταν επιτυγχάνεται μια αμοιβαία και ειλικρινής επικοινωνία 

τότε το πνευματικό και ηθικό όφελος είναι πολύ μεγάλο. Επίσης οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ενισχύουν την πολιτιστική εκπαίδευση και των ίδιων των κατοίκων φέρνοντας 

τους πιο κοντά στη πολιτιστική τους κληρονομιά αλλά και στην μεγαλύτερη ενασχόληση 

τους με τα πολιτιστικά πεπραγμένα και τα κοινά του δημόσιου βίου. Φυσικά αυτό δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα αλλά απαιτείται μια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια 

από όλους τους εμπλεκομένους. Επίσης η ίδια η διοργάνωση θα πρέπει να καλύπτει 

ορισμένες βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί ένας αξιόλογος πολιτιστικός 

θεσμός ώστε να παρακινήσει θετικά την τοπική κοινωνία  (Σκούλτσος, 2014:27-30).  

2.5 Θέμα του φεστιβάλ 

Κύριο κομμάτι στη δημιουργία ενός φεστιβάλ είναι η ύπαρξη ενός κεντρικού θέματος. Το 

κεντρικό θέμα έχει ως βασικό ρόλο να διαδώσει τον κύριο στόχο ενός φεστιβάλ, είναι ο 

κορμός και η βάση γύρω από την οποία θα οργανωθούν τα υπόλοιπα μέρη του φεστιβάλ. 

Αυτό το κεντρικό θέμα μπορεί να έχει πολιτισμικό, πολιτικό, περιβαλλοντολογικό κ.α. 

χαρακτήρα, ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών και αυτό ποικίλει ανάλογα με 

την εκάστοτε διοργάνωση.   

  

Ο Getz  (2007:31) ορίζει τα φεστιβάλ ως «θεματικές, δημόσιες γιορτές». Υπάρχουν 

πολυάριθμες μορφές και θέματα φεστιβάλ, καθώς δεν έχει προκύψει καμία ευρέως 

αποδεκτή τυπολογία. Όπως είναι φανερό, ο όρος «θεματικά» αποτελεί ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό για τα φεστιβάλ. Τα πιο κοινά θέματα είναι εορτασμοί για τις τέχνες  (για 

παράδειγμα τη μουσική, το χορό, τον κινηματογράφο και το θέατρο), επίσης διαδεδομένα 

είναι και οι τοπικές γιορτές, τα καρναβάλια, οι εορτασμοί γύρω από την πολιτιστική 
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κληρονομιά και οι εκδηλώσεις ορόσημο, όπως οι εκατονταετίες και οι διάφοροι επέτειοι  

(Wang, 2009:7). Ένα φεστιβάλ μπορεί να είναι μονοθεματικό ή πολυθεματικό.  

Σύμφωνα  με τη Χαμπούρη-Ιωαννίδου  (2002:74) τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν συνήθως 

μια σειρά εκδηλώσεων ως φεστιβάλ είναι η φιλοσοφία και η κεντρική κατεύθυνση στην 

κατάρτιση του προγράμματος του,  η ύπαρξη συγκεκριμένου ύφους και βασικού θέματος, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία ολοκληρωμένης ταυτότητας και φυσιογνωμίας . Η ύπαρξη 

και δημιουργία ταυτότητας ενός φεστιβάλ είναι μείζονος σημασίας αφού θα καθοδηγήσει 

τον τρόπο που θα διεξαχθεί και διοργανωθεί.  

Ένα φεστιβάλ διαθέτει, λοιπόν, κεντρικό θέμα, όταν διοργανώνεται λόγω ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου ή ενός γεγονότος ή ενός ειδικού θέματος. Ένα φεστιβάλ 

μπορεί επίσης να προβάλλει συγκεκριμένο μήνυμα, σε αυτή την περίπτωση το φεστιβάλ 

διοργανώνεται, για να διαδώσει τις ιδέες ενός κοινωνικού, πολιτικού ή θρησκευτικού 

χαρακτήρα  (Leenders, 2010:296). Η επιλογή του θέματος και της επωνυμίας ενός 

φεστιβάλ κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιείται βάσει των τάσεων του ευρύτερου 

περιβάλλοντος και της κοινωνικοπολιτιστικής ιστορίας της κοινότητας που τα φιλοξενεί  

(Ψαρρού, 2009β:1).  

Η χρήση της θεματοποίησης έχει γίνει σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή παρέχει 

μια μορφή αναγνώρισης και ασφάλειας για τον καταναλωτή. Επιλέγοντας το 

αναγνωρίσιμο-κεντρικό θέμα, ένα φεστιβάλ μπορεί να συνδεθεί με σημαντικές δυνητικές 

αγορές ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, η 

διοργάνωση φεστιβάλ προς τιμή κάποιου καλλιτέχνη διεθνούς φήμης θα προσελκύσει 

κοινό που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη ή τη σχολή που ακολουθεί. Άλλα 

θέματα μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστικά σε διεθνές κοινό, αλλά δημοφιλή στο κοινό 

μιας τοπικής κοινωνίας, όπως κάποιο φεστιβάλ για ένα καλλιτέχνη, ο οποίος είναι πολύ 

γνωστό όνομα στην πατρίδα του, αλλά στο εξωτερικό αναγνωρισμένος μόνο από εκείνους 

που διαθέτουν καλή γνώση της τέχνης που αντιπροσωπεύει  (Richards & Palmer, 2010:49).  

Το θέμα πολλών φεστιβάλ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση τους με το δομημένο 

περιβάλλον μιας πόλης ή με συγκεκριμένα κτίρια ή χαρακτηριστικές τοποθεσίες μέσα σε 

αυτό. Για παράδειγμα, οι εκδηλώσεις ενός φεστιβάλ για τον εορτασμό της ίδρυσης της 
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πόλης να πραγματοποιούνται, με εμβληματικά κτίρια της πόλης ως φόντο. Θέματα 

μπορούν να δημιουργηθούν από σχεδόν οποιαδήποτε πολιτιστική αναφορά σε μια πόλη. 

Επίσης, πολλά μεμονωμένα φεστιβάλ μιας περιοχής μπορούν να ομαδοποιηθούν γύρω από 

ένα θέμα. Με τον τρόπο αυτό, η περιοχή έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τα υπάρχοντα 

φεστιβάλ ως «νέα», κυρίως για να ενισχύσει την εικόνα μιας ζωντανής, δυναμικής 

περιοχής  (Richards & Palmer, 2010:49-50).  

2.6 Τα πολιτιστικά δίκτυα  

 Η δημιουργία δικτύων αποτελεί σύγχρονη μέθοδο συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων 

σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η οποία ξεκίνησε από τους τομείς της   Τεχνολογίας 

και των τηλεπικοινωνιών, ενώ στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τον πολιτιστικό τομέα. 

Σύμφωνα με τη Χαμπούρη-Ιωαννίδου  (2003: 163) «ένα δίκτυο αποτελεί οργανωτική δομή 

ή ελεύθερη σχέση και επαφή μεταξύ ατόμων, οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων που 

μοιράζονται μεταξύ τους κοινούς στόχους και σκοπούς. Τα μέλη που απαρτίζουν ένα 

δίκτυο συμμετέχουν ομότιμα σε αυτό και μοιράζονται πληροφορίες η/και πόρους»  

Η δικτύωση πολιτιστικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων με κοινά χαρακτηριστικά και 

σκοπούς, είναι ένα ακόμη μέσον ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων μιας περιοχής, είτε 

εκείνων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, είτε εκείνων που αφορούν τη 

σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Η δικτύωση μπορεί να σχετίζεται με:  

- τα μνημεία και τους χώρους μιας γεωγραφικής ενότητας  (με τη μορφή των 

πολιτιστικών διαδρομών),  

- τα παντός είδους μουσεία μιας περιοχής  (δίκτυα μουσείων), και  

- τα φεστιβάλ που οργανώνονται σε τακτική βάση  (δίκτυα φεστιβάλ)  (Κόνσολα, 

2013:1)  

Τα Δίκτυα Φεστιβάλ, με τα οποία ασχολούμαστε, χρησιμοποιούνται σήμερα για την 

προβολή και διασύνδεση τόσο των διεθνών φεστιβάλ, τα οποία μπορεί να χαρακτηριστούν 

ως εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και υψηλών προδιαγραφών  (megaevents ή special 

events), όσο και των τοπικών φεστιβάλ, που φιλοδοξούν, όμως, όχι μόνο να προσελκύσουν 
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επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή του τόπου διοργάνωσης, αλλά και να γίνουν γνωστά, 

σε εθνικό τουλάχιστον επίπεδο. Τα δίκτυα, είτε εθνικά είτε διεθνή  (όπως τα γνωστά 

European Festival Association και το International Festivals & Events Association), 

προωθούν γενικά τη συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων 

με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, τη διευκόλυνση συμπαραγωγών, την 

εκπόνηση ερευνών κοινού, την ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης κ.λπ. Σημαντικό 

πλεονέκτημα από τη συμμετοχή σε τέτοια δίκτυα είναι επίσης η δυνατότητα προβολής, η 

ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και γενικά οι συνέργειες που δημιουργούνται από τη 

δικτύωσή τους  (Κόνσολα, 2013:1).  

Τονίζοντας την σημαντικότητα της δικτύωσης των Ευρωπαϊκών φεστιβάλ, με 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια το 

Πρόγραμμα EFFE  (Europe for Festivals, Festivals for Europe) από την European Festivals 

Association  (EFA). Είναι μια νέα Ευρωπαϊκή πλατφόρμα που έχει ως στόχο να φέρει σε 

επαφή καλλιτεχνικά/πολιτιστικά Φεστιβάλ που έχουν ως γνώμονα τη βαθιά τους δέσμευση 

στις τέχνες και τις κοινότητές τους, να αυξήσει την πρόσβαση στα διάφορα ευρωπαϊκά 

φεστιβάλ μέσω της πληροφόρησης και να εμπλουτίσει το τοπίο των φεστιβάλ προωθώντας 

τάσεις καλλιτεχνικής αριστείας και καινοτομίας στην παραγωγή τους  (European 

Commission).  

Τα φεστιβάλ έχουν εξελιχτεί σε μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη αγορά σε όλο τον κόσμο. 

Σημαντική θέση κατέχουν στη διεθνή αγορά τα πολιτιστικά φεστιβάλ που συνδέουν 

διαφορετικά ή πολλαπλά καλλιτεχνικά είδη, γιορτάζουν τοπικά έθιμα, προβάλλουν την 

τοπική ιστορία κ.ά. Αν και δεν υπάρχει έγκυρη πηγή,  η οποία να αναφέρει τα φεστιβάλ 

που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως, θεωρείται, ότι υπάρχουν πάνω από 10.000 πολιτιστικά 

φεστιβάλ, εκ των οποίων τα μισά μπορούν να επιδείξουν κάποιο βαθμό διεθνούς 

αναγνώρισης  (Scottish Arts Council, 2006:16). Τα φεστιβάλ διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Πολλοί μελετητές θεωρούν, ότι τα φεστιβάλ αποτελούν 

εργαλεία του τουριστικού τομέα, ενώ από άλλους αντιμετωπίζονται ως τουριστικά 

προϊόντα  (Cudny, 2013:107).  
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Τα φεστιβάλ αποτελούν ιδανική επιλογή για τον τουρίστα που επιδιώκει να εμπλακεί 

ενεργά με τον τόπο που επισκέπτεται και να διεισδύσει στην τοπική καθημερινότητα. 

Φεστιβάλ κάθε είδους έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού 

στην μεταπολεμική περίοδο με σαφή πρόθεση να προσελκύσουν τουρίστες. Σήμερα, αν 

και πολλά φεστιβάλ επιδιώκουν να καλύψουν κυρίως τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, 

πετυχαίνουν, ωστόσο, την προσέλκυση τουριστών, και περίπου το 56 τοις εκατό όλων των 

φεστιβάλ δημιουργούνται προσανατολιζόμενα στο τουριστικό κοινό  (Smith, 2003:139-

140).   

 Όπως αναφέρουν οι Zeppel και Hall  (1992: 69):  

«Τα φεστιβάλ, τα καρναβάλια και οι τοπικές γιορτές προσθέτουν ζωτικότητα και 

ενισχύουν την τουριστική ελκυστικότητα ενός προορισμού. Τα φεστιβάλ γίνονται για να 

γιορτάσουν το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική, τις τέχνες, τις 

χειροτεχνίες, την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, τις θρησκευτικές παραδόσεις, τις 

περιστάσεις ιστορικής σημασίας, τις αθλητικές εκδηλώσεις, το φαγητό και το κρασί, τις 

εποχιακές ιεροτελεστίες και τα γεωργικά προϊόντα. Οι επισκέπτες συμμετέχουν κυρίως σε 

φεστιβάλ, λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος για το προϊόν, την εκδήλωση, την κληρονομιά 

ή την παράδοση που εορτάζεται».  

Αυτή  η προσέλκυση τουριστών στα Φεστιβάλ έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας 

εναλλακτικής μορφής τουρισμού, του επονομαζόμενου «Φεστιβαλικού Τουρισμού»  

(Festival Tourism). Οι τουρίστες προσελκύονται κυρίως από τα ενδιαφέροντα πολιτιστικά 

στοιχεία, που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Εκτός αυτού, οι 

τουρίστες θέλουν να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις ασυνήθιστης ατμόσφαιρας, να 

γνωρίσουν ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα, αλλά και να μάθουν περισσότερα για 

τον κόσμο και την τοπική κουλτούρα  (Cudny, 2013:106).  

Με τα φεστιβάλ να αντιμετωπίζονται πλέον ως ιδιαίτερη μορφή του πολιτιστικού 

τουρισμού , τα τελευταία χρόνια ο Φεστιβαλικός Τουρισμός  (Festival Tourism) έχει 

εισέλθει στο τουριστικό λεξικό. Τα φεστιβάλ είναι συνώνυμα με τις πόλεις και οι πόλεις, 

με τη σειρά τους, είναι συνώνυμες με τον τουρισμό. Οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς 

δελεάζουν τις πόλεις να κάνουν τη τουριστική ανάπτυξη ένα σημαντικό τμήμα της αστικής 
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πολιτικής, όχι μόνο διότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα, 

αλλά και επειδή προωθεί την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Πολλές πόλεις έχουν, 

κατά συνέπεια, επενδύσει αρκετούς πόρους, είτε αξιοποιώντας καθιερωμένα φεστιβάλ ή 

ακόμα και δημιουργώντας καινούργια έχοντας κατά νου την τουριστική ανάπτυξη  (Quinn, 

2010:270).  

Έτσι, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των πόλεων, από τις αρχές του 1980 υπήρξε μια 

διαδικασία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φεστιβαλοποίηση», η οποία είναι η 

διαδικασία ανάπτυξης των φεστιβάλ και η αυξανόμενη επιρροή τους στο περιβάλλον τους. 

Ο όρος αυτός έχει συνδεθεί με την οικονομική αναδιάρθρωση, την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των πόλεων ως πλατφόρμα μεγάλης κλίμακας για τη 

δημιουργία και την κατανάλωση της «πολιτισμικής εμπειρίας»  (Cudny, 2013:107, 

Scottish Arts Council, 2006:16).  

Το φαινόμενο των φεστιβάλ δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο από την αύξηση του αριθμού 

τους, αλλά και από τη σοβαρότητα, με την οποία οι πόλεις ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους 

ιδρύουν και λειτουργούν, ενδυναμώνοντας έτσι την παρουσία και τη φιλοξενία τους, ενώ 

διοργανώνοντας ποικιλία πολιτιστικών δραστηριοτήτων καταφέρνουν να επιτύχουν 

υψηλού επιπέδου πολιτιστική ανάπτυξη με τη δημιουργία υποδομών και τη συγκέντρωση 

ταλαντούχων δημιουργών και έργων  (Scottish Arts Council, 2006:16).  

2.7 Φεστιβαλικός τουρισμός 

 Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είτε οι 

αθλητικές είτε οι πολιτιστικές, όπως και τα φεστιβάλ, έχουν πολλά οικονομικά, κοινωνικά 

και πολιτικά κέρδη για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ο «φεστιβαλικός τουρισμός» 

είναι κάτι καινούριο για τον τουρισμό και ορίζεται ως η επίσκεψη των ατόμων σε ένα 

μέρος με στόχο την παρακολούθηση ενός φεστιβάλ ή αριθμού εκδηλώσεων.  

 Όταν επισκέπτεται κάποιος μια περιοχή για να παρακολουθήσει ένα φεστιβάλ ή 

μία εκδήλωση, μπορεί και να διαμείνει και στην περιοχή. Οι O’Sullivan και Jackson  

(2002), αναφέρουν ότι για να μπορεί να υπάρξει φεστιβαλικός τουρισμός, θα πρέπει οι 

επισκέπτες να έχουν μείνει ευχαριστημένοι με την εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν. 



 

 

37 

 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα ιδανικό μέρος που θα πραγματοποιηθεί 

η εκδήλωση, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον και οι χώροι της 

εκδήλωσης να είναι καλοί και να προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στους επισκέπτες. Παρά 

το γεγονός ότι έχουν υπάρξει διάφορες μελέτες όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρονται στα πλαίσια του αθλητισμού και του πολιτισμού, ωστόσο δεν υπάρχει 

κάποιος τρόπος για να ελεγχθεί η ποιότητα των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε 

πολιτιστικά φεστιβάλ  (Quinn, 2006). 

 Τα αστικά φεστιβάλ όπως και άλλα είδη εκδηλώσεων, αποτελούν ένα κομμάτι 

στρατηγικών πρακτικών για τον πολιτισμό που έχουν ως στόχο να αλλάξουν τις 

κατευθύνσεις των οικονομιών προς ένα διαφορετικό οικονομικό πρότυπο που θα έχει ως 

πρωταρχικό παράγοντα την ανάπτυξη του τουρισμού στα πλαίσια της διασκέδασης και της 

αναψυχής  (Quinn, 2010).  

 Σύμφωνα με τους Johansson και Kociatkiewicz  (2011), η διαδικασία απόκτησης 

αναγνωρισιμότητας των πόλεων, ως τόποι εμπειριών, συνεισφέρει στην αύξηση της αξίας 

των πόλεων που βασίζεται στις εμπειρίες των επισκεπτών της. Οι όποιες προσπάθειες 

μπορεί να γίνονται για την παρουσίαση των πόλεων ως χώροι εμπειριών, μπορεί να 

εκπροσωπηθεί και από την προώθηση καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος εκδηλώσεων.  

 Έτσι, τα αστικά φεστιβάλ έχουν πετύχει στο να είναι ιδιαίτερα αγαπητά στον 

κόσμο, και έχουν συνεισφέρει στην δημιουργία ιδιαίτερα αποδοτικών βιωματικών χώρων, 

συνδυάζοντας άρτια την τέχνη και τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ψυχαγωγία.  
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3. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 

 Όπως αναφέρει η Quinn  (2005), τα φεστιβάλ έχουν εξασφαλίσει την συμβολή τους 

ως τρόπος έκφρασης στην σχέση που συνδέει την ταυτότητα με τον τόπο και ειδικότερα 

με τον αστικό χώρο. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η σχέση υπάρχει από το 534 π. Χ. στα 

Μεγάλα Διονύσια ή «Εν Άστει Διονύσια», τη μεγάλη αθηναϊκή αστική γιορτή που γινόταν 

για χάρη του θεού Διονύσιου. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ του 19ου αιώνα, είναι οι 

πρωτοπόροι των αστικών φεστιβάλ, στα οποία υπήρξε μεγάλη αστική ανάπτυξη, ανέβηκαν 

οι αστικές ελίτ και προέβαλλαν κλασσικά έργα ποιότητας  (Quinn, 2005).  

 Η συνεχής αύξηση των αστικών φεστιβάλ στα τέλη της δεκαετίας του '80, έχει να 

κάνει κυρίως με τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην αστική πολιτική και στο οικονομικό 

μοντέλο που είχε αστική μορφή. Τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις είναι μέρος οργανωμένων 

στρατηγικών προώθησης, για να βελτιώσουν την εικόνα μιας πόλης και να αναδείξουν τη 

«διαφορετικότητα» της στα όρια του διεθνούς ανταγωνισμού, κάτι που χαρακτηρίζει τις 

οικονομίες των εμπειριών. Τα φεστιβάλ συντελούν στην αστική πολιτική έχοντας 

σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν να συνδέουν τον αστικό σχεδιασμό με τους τουριστικούς 

στόχους, ενώ συγχρόνως επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη  (Quinn, 2005). 

Ο ρόλος λοιπόν ενός φεστιβάλ είναι σύνθετος όσον αφορά την εφαρμογή της αστικής 

πολιτικής. 

3.1 Η σχέση με το χώρο και την αστική ταυτότητα 

 Τα φεστιβάλ υποστηρίζουν συνήθως την αλλαγή της εικόνας της πόλης, που την 

βοηθάει να διαφοροποιηθεί και να αναδείξει την ιδιαίτερη ταυτότητα της, για αυτό είναι 

σημαντικές για τις στρατηγικές city branding  (Quinn 2005, Johansson & Kociatkiewicz 

2011, Kavaratzis, 2004). Το πώς σχεδιάζεται και φροντίζει και οργανώνει την εικόνα της 

μια πόλη αποτελεί σημαντικό κομμάτι του city branding και η σύνδεση των φεστιβάλ με 

τα στοιχεία της συμμετοχής, της κοινωνικής συντροφιάς, της διασκέδασης, της 

νεανικότητας και της δημιουργικότητας είναι ένα σύνολο στοιχείων για την τέλεια εικόνα 

που θέλει να δημιουργήσει μια πόλη  (Quinn, 2005). Το να διοργανώνονται φεστιβάλ και 

άλλες εκδηλώσεις σε μια πόλη έχει να κάνει με την «συμπεριφορά»» της πόλης, ενώ τις 
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περισσότερες φορές γίνονται και κάποιες κατασκευές στην πόλη έχοντας επίδραση και στα 

έργα της υποδομής  (Kavaratzis, 2004). Ταυτόχρονα, οι τακτικές που ακολουθούνται για 

την οργάνωση και την πραγματοποίηση ενός φεστιβάλ, που στοχεύουν στο να αναδείξουν 

την διαφορετικότητα μιας πόλης, αποτελούν σημαντικά στοιχεία των οικονομιών των 

εμπειριών.  

 «H πόλη δεν λειτουργεί απλά σαν ένα παρασκήνιο για το φεστιβάλ. Η πόλη αλλάζει 

μορφή με το φεστιβάλ, αλλάζοντας τον χώρο που είναι δομημένη και παίρνοντας 

συγκεκριμένη ταυτότητα. Για αυτό το λόγο, η πόλη θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να 

ξαναβρεί τον εαυτό της  (Johansson & Kociatkiewicz, 2011). 

 Για να μπορέσουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κοινού, θα πρέπει τα φεστιβάλ 

να παρουσιάσουν το αστικό τοπίο διαφορετικά, ως έναν χώρο δηλαδή ειδικά 

διαμορφωμένο για την πραγματοποίηση ενός φεστιβάλ, όπως θα τον έχουν ετοιμάσει 

εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες, κρατικοί φορείς και τα άτομα που διοργανώνουν το 

φεστιβάλ. Αν και συνήθως οι χώροι επιμελούνται από τους διοργανωτές, στην ουσία η 

πόλη είναι σχεδιασμένη έτσι από τις τοπικές αρχές καθώς αυτές φέρουν τον έλεγχο για 

οποιαδήποτε αλλαγή συντελείται στους δημόσιους χώρους. Σε κάθε περίπτωση, η πόλη 

επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις διαφοροποιημένες ενέργειες που πραγματοποιούνται 

για την δημιουργία των φεστιβαλικών χώρων  (Jamieson, 2004).  

3.2 Σημαντικές προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός φεστιβάλ  

Ένα φεστιβάλ θα πρέπει συνεχώς να βασίζεται και να επιδιώκει την ενσωμάτωση 

ορισμένων σημαντικών χαρακτηριστικών όπως:   

 Την δημιουργία επαρκών οργανωτικών δομών και μακροπρόθεσμο στρατηγικό 

προσανατολισμό  

 Την επίτευξη διασύνδεσης του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία o Την συμβολή 

του φεστιβάλ στην επίτευξη πολιτιστικού πλουραλισμού o Ενεργοποίηση 

συνεργασιών με την τοπική κοινωνία ώστε να ενισχυθεί η τοπική κοινωνική 

συνοχή  
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 Να συντελεί στην ανύψωση της τοπικής υπερηφάνειας  

 Σταθερή πορεία στο χρόνο με επαναλαμβανόμενη διεξαγωγή σε συγκεκριμένη 

περίοδο του έτους  

 Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου δημοσιότητας  

 Να διακρίνεται από χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και διάθεσης ενσωμάτωσης 

καινοτόμων διαδικασιών   

 Την ύπαρξη μιας στοχευμένης θεματολογίας που μπορεί να προσελκύει 

συγκεκριμένες ομάδες συμμετεχόντων   

 Η συνεργασία με εξειδικευμένους ανθρώπους του χώρου της θεματολογίας του 

φεστιβάλ  

 Συνεχής βελτίωση των βασικών και υποστηρικτικών υποδομών o Τον 

εμπλουτισμό της κυρίας θεματικής με «ταιριαστές» παράλληλες δράσεις o Την 

επαρκή χρηματοδότηση  

 Την μετάδοση στην τοπική κοινωνία των ωφελειών που μπορεί να αποκομίσει από 

την διοργάνωση και από την παροχή εξαιρετικής φιλοξενίας στους επισκέπτες.  

 Να στηρίζεται σε ένα αξιόμαχο και σταθερό προσωπικό  

Η ύπαρξη ενός εμπνευσμένου καλλιτεχνικού διευθυντή για την παροχή εξαιρετικών και 

ποιοτικών προγραμμάτων στο κοινό αλλά και την ευθύνη που έχει για την πορεία του 

φεστιβάλ μέσα από τις αρμοδιότητες που του αναλογούν μέσα στο οργανόγραμμα του 

φεστιβάλ   (Klaic, 2006; Richars & Palmer, 2010; Σαμαρά, 2012).  

3.3 Φεστιβάλ στις Ελληνικές πόλεις  

Η πορεία των ελληνικών φεστιβάλ ακολουθεί ανάλογη πορεία με αυτής του υπόλοιπου 

κόσμου, όπου την δεκαετία του 1980 παρατηρείται μια ταχύτατη εμφάνιση των φεστιβάλ 

στον Ελλαδικό χώρο. Οι παράγοντες που συντέλεσαν στην προώθηση και δημιουργία των 

ελληνικών φεστιβάλ ήταν η αλλαγή στάσης όσον αφορά την πολιτική σε σχέση με τον 

πολιτισμό, οι πολιτιστικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις και φυσικά η αποκέντρωση των 

πολιτιστικών εξουσιών, δίνοντας την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση ν’ αναπτύξει 

προγράμματα πολιτιστικής αξιοποίησης. Μέσα σε αυτά τα προγράμματα αναπτυχθήκαν 
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και πάρα πολλά φεστιβάλ ως μέσα αστικής αναζωογόνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

αρκετές περιφερειακές πόλεις επένδυσαν στην δημιουργία πολιτιστικών φεστιβάλ που θα 

τόνωναν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, προσδίδοντας της μεγαλύτερο κύρος μέσω 

της πνευματικής και πολιτιστικής αναβάθμισης. Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη 

αξιόλογων φεστιβάλ αποτέλεσε η πολιτική επιλογή για την ανάπτυξη του 

προγράμματος«Εθνικό Πολιτιστικό Δύκτιο Πόλεων» που προσέφερε σημαντικά οφέλη 

στην οικονομική βιωσιμότητα και αναβάθμιση των φεστιβάλ μέσω χρηματοδοτήσεων–

οικονομικών παροχών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Β΄ ΚΠΣ)  (Κόνσολα & Ιωαννίδης, 

2003).   

Τα περισσότερα φεστιβάλ στις πόλεις της περιφέρειας βασίζονται κυρίως στην άμεση ή 

έμμεση εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της περιφέρειας. Συνήθως σε περιπτώσεις 

που ένα φεστιβάλ διοργανώνεται από μια ιδιωτική πρωτοβουλία  (Σύλλογος, Αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία) τότε για να μπορέσει να ανταπεξέλθει απαιτείται η αρωγή-αιγίδα 

των τοπικών αρχών με προσφορά οικονομικών ή άλλων παροχών (κτιριακών-τεχνικού 

εξοπλισμού). Στην περίπτωση διοργάνωσης ενός φεστιβάλ από ένα πολιτιστικό οργανισμό 

του δήμου, προασπίζονται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για την σταθερότητα του 

πολιτιστικού θεσμού κυρίως μέσω της οικονομικής συνεισφοράς του Δήμου για την 

συνέχιση και βελτίωση του. Σαφώς υπάρχουν και μειονεκτήματα που αφορούν την 

γενικότερη δύσκαμπτή γραφειοκρατική διαδικασία που χαρακτηρίζει το σύνολο του 

Δημοσίου. Επίσης ζητήματα σε αυτήν την περίπτωση προκύπτουν και από πολιτικούς 

παράγοντες, όπως η αλλαγή πολιτικών προσώπων που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 

να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την διοργάνωση, η προσπάθεια πολιτικής καπήλευσης 

του φεστιβάλ κ.α. Σε πολλά φεστιβάλ που διοργανώνονται στις πόλεις της περιφέρειας 

συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας μέσω χορηγιών. Φυσικά η εκμετάλλευση του θεσμού 

των χορηγιών σε περιφερειακά φεστιβάλ δεν είναι εκτεταμένη όπως στα μεγάλα αστικά 

κέντρα γεγονός που πηγάζει και από το μοντέλο συγκεντρωτικής ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, με συνέπεια η επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει 

συγκεντρωθεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ( Κόνσολα & Καραχάλης, 2010).  

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από έρευνα των Κόνσολα και 

Καραχάλη είναι : Τα φεστιβάλ που συμπεριληφθήκαν στην έρευνα στην πλειονότητα τους 
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χαρακτηρίζονται από μια θεματική με σημαντική παρουσία των μουσικών, χορευτικών και 

θεατρικών δραστηριοτήτων. Μια πιο εξειδικευμένη κατηγορία εμφανίζονται τα 

κινηματογραφικά φεστιβάλ. Σημαντική παρουσία έχουν και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φεστιβάλ διακατέχεται από ένα τοπικό χαρακτήρα ενώ εκείνα 

που έχουν ένα πιο εξωστρεφή προσανατολισμό εμφανίζονται να είναι φεστιβάλ με 

ιδιαίτερα και καινοτόμα χαρακτηριστικά. Επίσης παρατηρείται μια σχετική ανεπάρκεια 

όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις. 

Όσον αφορά την διοργάνωση τα περισσότερα βασίζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσο 

χρηματοδοτικά όσο και διαχειριστικά. Η προβολή των ελληνικών φεστιβάλ 

πραγματοποιείται κυρίως μέσα από καταχωρήσεις στον έντυπο τοπικό και εθνικό τύπο  ( 

Κόνσολα & Καραχάλης, 2010).  

3.4 Δίκτυα φεστιβάλ  

Η ταχύτατη εμφάνιση των φεστιβάλ και η ραγδαία εξάπλωση τους είχε ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ορισμένων οργανισμών που λειτουργούν ως δύκτια συνεργασιών. Μερικά 

παραδείγματα είναι το IEFA (International Festival & Events Association ) και το EFA 

(European Festivals Associations). To EFA αποτελεί έναν οργανισμό που επιδιώκει την 

ένταξη των ευρωπαϊκών φεστιβάλ σε ένα συνεργατικό δύκτιο με σκοπό την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, εμπειριών και πρακτικών καθώς και τη διενέργεια δράσεων με σκοπό την 

βελτίωση και ισχυροποίηση των φεστιβάλ ως ένα μέσο πολιτιστικής και πολιτικής 

εκπαίδευσης των λαών της Ευρώπης. Στο EFA σήμερα συμμετέχουν 100 φεστιβάλ από 40 

χώρες και έχει συνάψει συνεργασίες με εθνικές ενώσεις φεστιβάλ και διάφορα άλλα δύκτια 

πολιτιστικών οργανώσεων. Μερικές από τις πρωτοβουλίες της EFA αποτελούν το EFFE ( 

Europe for festivals festivals for Europe) μια νέα διεθνή κοινότητα φεστιβάλ, η Ακαδημία 

φεστιβάλ που προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για την αρτιότερη διαχείριση – 

οργάνωση των φεστιβάλ και το European house for Πολιτισμός μια οργάνωση για την 

προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας. Επίσης συνεργάζεται με τον οργανισμό «A soul 

of Europe» που έχει ως κύριο προσανατολισμό την προώθηση και διατήρηση του 

πολιτιστικού αποθέματος της Ευρώπης και την αρτιότερη χρήση του στην αναπτυξιακή 

διαδικασία.  
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Ακόμη συνεργάζεται με την ομοσπονδία των εργοδοτικών συλλόγων των παραστατικών 

τεχνών  (efa-aef.eu).  

Το IFA αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διοικείται από ένα διεθνή 

διοικητικό συμβούλιο και απαρτίζεται από επιμέρους συμβούλια που υπάρχουν στις 

διάφορες παγκόσμιες διοικητικές περιφέρειες ( Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Λατινική 

Αμερική, βόρεια Αμερική, Αυστραλία). Ο βασικός προσανατολισμός αυτής της 

οργάνωσης είναι η προώθηση των θεμάτων που άπτονται των πολιτιστικών γεγονότων και 

η δημιουργία μιας ενωμένης παγκόσμιας βιομηχανίας θεαμάτων που θα προωθεί μια πιο 

θετική στάση και αντιμετώπιση στη ζωή των ανθρώπων. Η οργάνωση λοιπόν προωθεί την 

συνεργασία και τη δικτύωση των φορέων που διοργανώνουν ειδικά γεγονότα μέσω 

επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, διαφημιστικών χορηγικών πολιτικών  (ifea, 2012).  

Στην Ελλάδα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την δημιουργία ενός πιλοτικού Δικτύου 

Φεστιβάλ που θα έχει ως κύρια κατεύθυνση την επίτευξη συνεργασιών και συνεργιών 

μεταξύ των ελληνικών φεστιβάλ και την περαιτέρω διεύρυνση αυτών των συνεργασιών με 

φεστιβάλ του εξωτερικού. Την πρόθεση για την δημιουργία αυτού του πιλοτικού Δικτύου 

Φεστιβάλ ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λυδία Κονιόρδου, σε συνάντηση με 

εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων από όλη την Ελλάδα  (kathimerini, 2014).   

3.5 Διεθνή Φεστιβάλ  

International Film Festival at Annecy  

Πρόκειται για φεστιβάλ ταινιών animation που διεξάγεται στην επαρχιακή γαλλική πόλη 

Annecy που βρίσκεται στην περιοχή Haute-Savoie. H πόλη αποτελεί αξιόλογο πολιτιστικό 

προορισμό διότι από το 1960 φιλοξενεί το Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών animation κάθε 

Ιούνιο  (Αναστασάκη, 2012).  

To συγκεκριμένο φεστιβάλ αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, όσον αφορά την 

κινηματογραφική αγορά αλλά και των οικονομικών επιδράσεων που δημιουργεί για την 

τοπική κοινωνία. Με στοιχεία του 2002 εκτιμάται ότι η οικονομική αξία που 

δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της διοργάνωσης στην πόλη ήταν περίπου της τάξης των 

3 εκατομμυρίων. Πέραν όμως από την κάλυψη των αναγκών του φεστιβάλ, επεκτείνεται 
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και η τουριστική ροή δημιουργώντας επιπρόσθετα οφέλη. Ακόμη, ένα τέτοιο γεγονός με 

την προσέλκυση δημιουργών, εκπροσώπων της δημιουργικής βιομηχανίας, 

δημοσιογράφων, προσφέρει θετικά στην επικοινωνιακή πολιτική της πόλης μέσω της 

αυξημένης προβολής που έχει. Επίσης εκτός από οικονομικά οφέλη παρουσιάζει και 

πολιτιστική προσφορά με την ώθηση που έδωσε για την δημιουργία εκπαιδευτικών 

σπουδών στα πολυμέσα και δημιουργία εξειδικευμένων εκθέσεων με κινηματογραφικό 

αντικείμενο σε μουσείο της πόλης  (OECD, 2005).  

Από την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ μπορούμε να παρατηρήσουμε ορισμένα μεγέθη 

όπως οι 9 αίθουσες που χρησιμοποιεί για την κάλυψη των αναγκών των προβολών, την 

διάθεση 115.000 εισιτηρίων κατά την διεξαγωγή του φεστιβάλ, την συμμετοχή περίπου 

9.000 διαπιστευμένων ανθρώπων, και φυσικά η συμμετοχή ανθρώπων και εταιριών του 

κινηματογραφικού χώρου. Για τις ανάγκες του Film market  (mifa) της διοργάνωσης για 

το 2015 χρησιμοποιήθηκε ένας τεράστιος εκθεσιακός χώρος προσελκύοντας ένα μεγάλο 

αριθμό εταιριών από το χώρο του κινηματογράφου και του animation.Οι γενικότεροι 

προσανατολισμοί που παρουσιάζονται για τη συγκεκριμένη διοργάνωση πέραν της 

προώθησης του αντικειμένου της, είναι η συνεισφορά στην ενδυνάμωση των τοπικών 

δεσμών και συνεργασιών και την γενικότερη προσφορά σε οικονομικό, πολιτιστικό - 

εκπαιδευτικό επίπεδο  (annecy, 2015).    

3.6 Το Reworks festival 

Το Reworks, είναι ένα από τα 8 ευρωπαϊκά φεστιβάλ που συμμετέχουν στο διεθνές 

πρόγραμμα We are Europe, εκπροσωπώντας και προβάλλοντας την εγχώρια ηλεκτρονική 

μουσική σκηνή σε ένα κύκλο ανταλλαγών και δημιουργικού διαλόγου στην Ευρώπη. 

Διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία 14 χρόνια, κάθε Φθινόπωρο. 

Αποτελεί μία σταθερή αλλά και μοναδική μουσική γιορτή για την Ελλάδα και όχι μόνο, 

αφού γίνεται αφορμή για επισκέπτες από όλη την χώρα και τον κόσμο, να ταξιδεύουν προς 

την Θεσσαλονίκη. Το Reworks από την πρώτη του κιόλας έκδοση ταυτίστηκε με την 

πρωτοπορία και καθιερώθηκε ως ένα φεστιβάλ που δημιουργεί τάσεις. Μέχρι σήμερα 

φιλοξένησε και παρουσίασε το έργο περισσότερων από 900 καλλιτεχνών. Σταθερά στα 10 

καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου για τον μήνα Σεπτέμβρη τα τελευταία 10 συνεχόμενα 
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χρόνια στο Resident Advisor, το Reworks σταθερά τοποθετεί την Ελλάδα και την 

Θεσσαλονίκη στον φεστιβαλικό χάρτη παγκοσμίως.  

Το Reworks Agora είναι μια παράλληλη δράση που ανοίγει το φεστιβάλ. Αποτελεί ένα 

πολυδύναμο και διαθεματικό forum με διεθνή απήχηση, το οποίο έχει στόχο να 

παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης ομιλητές, πρωτοβουλίες, ειδικούς και 

εμπειρογνώμονες του ευρύτερου χώρου της μουσικής, της τεχνολογίας, της δημιουργικής 

οικονομίας και του πολιτισμού. Eργαστήρια  (workshops), συζητήσεις, παρουσιάσεις, 

προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, συναυλίες θα λάβουν χώρα και φέτος με στόχο να 

εμπνεύσουν ένα κοινό μελλοντικό όραμα για τη μουσική, την ψηφιακή κουλτούρα, την 

τεχνολογία και την πολιτιστική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα την 

εξέλιξη τους στην Ελλάδα. 

3.7 Ερευνητικά ερωτήματα 

Από την βιβλιογραφική επισκόπηση που έχει προηγηθεί, μπορούμε σε αυτό το σημείο να 

διαμορφώσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα που θα κληθούμε να δώσουμε απαντήσεις ώστε 

να εξυπηρετηθεί ο στόχος της παρούσης έρευνας. 

 Πόσο συμβάλλουν τα φεστιβάλ στην διαμόρφωση της εικόνας της πόλης. Τα 

φεστιβάλ υποστηρίζουν συνήθως την αλλαγή της εικόνας της πόλης, που την βοηθάει 

να διαφοροποιηθεί και να αναδείξει την ιδιαίτερη ταυτότητα της, για αυτό είναι 

σημαντικές για τις στρατηγικές city branding  (Quinn 2005, Johansson & 

Kociatkiewicz 2011, Kavaratzis, 2004).  

 Επηρεάζεται η εικόνα της πόλης από την διασκέδαση που λαμβάνουν οι 

επισκέπτες ενός φεστιβάλ; 

 Η άνεση που θα νιώσουν εμπειρικά οι επισκέπτες ενός φεστιβάλ θα τους κάνει να 

διαμορφώσουν μία καλύτερη εικόνα για την πόλη; 

H πόλη δεν λειτουργεί απλά σαν ένα παρασκήνιο για το φεστιβάλ. Η πόλη αλλάζει 

μορφή με το φεστιβάλ, αλλάζοντας τον χώρο που είναι δομημένη και παίρνοντας 

συγκεκριμένη ταυτότητα. Για αυτό το λόγο, η πόλη θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί 

και να ξαναβρεί τον εαυτό της  (Johansson & Kociatkiewicz, 2011). 
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 Η συνολική αισθητική ικανοποίηση των επισκεπτών ενός φεστιβάλ, θα 

αποτελέσει παράγοντα διαμόρφωσης της εικόνας που έχουν για την πόλη που το 

φιλοξενεί; 

Το πώς σχεδιάζεται και φροντίζει και οργανώνει την εικόνα της μια πόλη αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι του city branding και η σύνδεση των φεστιβάλ με τα στοιχεία 

της συμμετοχής, της κοινωνικής συντροφιάς, της διασκέδασης, της νεανικότητας και 

της δημιουργικότητας είναι ένα σύνολο στοιχείων για την τέλεια εικόνα που θέλει 

να δημιουργήσει μια πόλη  (Quinn, 2005). 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Επιλογή ερευνητική μεθόδου 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχτηκε η ποσοτική μέθοδος. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

ανακαλύπτει τις αιτίες των αλλαγών των κοινωνικών φαινομένων μέσω αντικειμενικών 

τρόπων μέτρησης και αριθμητικών αναλύσεων  (Παπαγεωργίου, 2014). Η πρωτογενής 

έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων/ πληροφοριών που δεν υπάρχουν ήδη. Αυτές 

οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας ο ερευνητής, ερωτηματολόγια 

και συνεντεύξεις.. Οι τρόποι διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Χρήση ερωτηματολόγιου 

2. Συνεντεύξεις σε βάθος 

3. Με τη μέθοδο της παρατήρησης 

4. Με τον πειραματισμό 

Η πρωτογενής έρευνα είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η νέα/ γνήσια γνώση, για να 

συμβάλει στη συσσωρευτική γνώση της ανθρωπότητας. Με αυτό τον τρόπο η πρωτογενής 

έρευνα συμβάλει στην πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης  (Glass, 1976). Στα πλαίσια της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε, παρακάτω παρουσιάζεται  ο ερευνητικός σχεδιασμός που 

έγινε βάσει της πρωτογενούς έρευνας που ακολούθησε η ερευνήτρια. 

Η ερευνητική μεθοδολογία συνίσταται στον σχεδιασμό της διαδικασίας του ερευνητικού 

έργου, με τρόπο που να κατανέμονται αποδοτικά οι πόροι της έρευνας και ως εκ τούτου 

να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία 

της όλης προσπάθειας  (Saunders et al., 2003). Συνεπώς, η ερευνητική μεθοδολογία 

αποσκοπεί τόσο στην επικοινωνία της αξιοπιστίας της διαδικασίας, αλλά και πρωτίστως 

στην καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων της έρευνας  (χρόνος, χρηματικοί 

πόροι, προσπάθεια ερευνητών κ.λπ.)  (Parasuraman et al., 2006). Η εξασφάλιση της 

καλύτερης δυνατής οργάνωσης  (organizing) θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο δυνατό 
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σχεδιασμό της έρευνας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος  (πχ δυσκολία συλλογής δεδομένων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας) 

όσο και τις δυνάμεις & αδυναμίες του ερευνητή ή του οργανισμού που αναλαμβάνει την 

έρευνα και ωστόσο θα πρέπει να βασίζεται σε έρευνες άλλων συγγραφέων  (Malhotra, 

2008).  

Με βάση τα προαναφερόμενα, τρεις είναι οι βασικές αποφάσεις για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μιας έρευνας  (Saunders et al., 2003): 

• Ο καθορισμός της μεθόδου συλλογής δεδομένων για την απάντηση των τιθέμενων 

ερευνητικών ερωτημάτων. Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να είναι συνεπής με τον σκοπό της 

έρευνας και τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων. 

• Η επιλογή της κατάλληλης κλίμακας, η οποία θα επιτρέπει τον συνδυασμό 

μεταβλητών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η κλίμακα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

διαθέσιμο χρόνο των συμμετεχόντων και όσο το δυνατόν θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί  

(είτε από τον ερευνητή είτε από παλαιότερους συγγραφείς). 

• Ο σχεδιασμός της κατάλληλης διαδικασίας και σχεδίου δειγματοληψίας. 

περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και την εφαρμογή της 

δειγματοληψίας, την επιλογή του μεγέθους του δείγματος και της μεθόδου 

δειγματοληψίας, η οποία αποσκοπεί τόσο στην άριστη δυνατή αντιπροσώπευση, αλλά και 

στη δυνατότητα αναγωγής των αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού. 

Παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς η μέθοδος συλλογής δεδομένων που ακολουθήθηκε 

για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας. Ύστερα παρουσιάζεται η κλίμακα για τη 

συλλογή δεδομένων  (ερωτηματολόγιο). Τέλος, περιγράφεται και αναλύεται η διαδικασία 

και το σχέδιο δειγματοληψίας. 

4.2 Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Η επιλογή της μεθόδου συλλογής δεδομένων εξαρτάται κυρίως από τις ιδιαιτερότητες του 

περιβάλλοντος  (συμμετέχοντες, γεωγραφική συγκέντρωση, διαθέσιμος χρόνος, δυσκολία 

εύρεσης συμμετεχόντων, ύπαρξη προηγούμενων μελετών σχετικά με το θέμα και τον 
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κλάδο). Η πρώτη ερώτηση που συνήθως γίνεται αν υπάρχουν ή όχι αρκετά δεδομένα από 

τρίτες πηγές  (π.χ. στοιχεία οργανισμών)  (Parasuraman et al., 2006). Στην περίπτωση που 

υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία για τον κλάδο και το δείγμα, τότε μπορεί ο ερευνητής να 

χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πρωτογενούς έρευνας, με σκοπό 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για την καταγραφή των απόψεων και στάσεων των 

επισκεπτών του reworks festival που διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη, σχετικά με την 

συμβολή τέτοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην διαμόρφωση της εικόνας  (image) μιας 

σύγχρονης πόλης. Τα ερωτηματολόγια είναι η κύρια μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα. Οι ερωτήσεις ακολουθούσαν μία συγκεκριμένη δομή και σειρά και 

οι συμμετέχοντας απάντησαν γραπτά  (Ζαφειρίου, 2008). Ένας από τους λόγους επιλογής 

των ερωτηματολογίων είναι ότι σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα απαντώνται από 

ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων. Επίσης ένας ακόμη λόγος επιλογής τους είναι η 

ευκολία που παρουσιάζουν τόσο στην κατασκευή τους όσο και στην ίδια τη χρήση τους. 

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεδομένου ότι δεν υπάρχει άμεση 

επικοινωνία απαντούν ανεπηρέαστοι. Τέλος όλες οι ερωτήσεις ήταν τυποποιημένες και ο 

τρόπος ανάλυσης τους επίσης του υλικού που συλλέχθηκε ήταν τυποποιημένος.  

4.3 Παρουσίαση εργαλείου συλλογής δεδομένων 

Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων είναι 

ένα ερωτηματολόγιο  (Παράρτημα). Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο από την 

ερευνήτρια και δημιουργήθηκε με βάση τη βιβλιογραφικής της έρευνας για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα πάρθηκαν ιδέες από 

τις έρευνες των Luque-Martínez, T., Del Barrio-García, S., Ibanez-Zapata, J. A., & Molina, 

M. Á. R.  (2007, Modeling a city’s image: The case of Granada) και των Mason, M. C., & 

Paggiaro, A.  (2012 Investigating the role of festivalscape in culinary tourism: The case of 

food and wine events). Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές ενότητες του 

ερωτηματολογίου: 
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1. Η πρώτη αφορά τις απόψεις του δείγματος για τις υποδομές της πόλης που 

σχετίζονται με τις υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς, κυκλοφορίας και επικοινωνίας 

που παρέχει η πόλη, για τα κοινωνικά προβλήματα που είναι ορατά στους 

επισκέπτες  (ναρκωτικά, ληστείες κ.α.), για το πολιτισμικό κεφάλαιο της πόλης, 

την διεθνή της προβολή, τους κατοίκους της και την ικανοποίηση που η πόλη 

παρέχει όσον αφορά τον τρόπο ζωής.  

2. Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων έχει να κάνει με το reworks festival όσον αφορά 

την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών αλλά και λοιπών ανέσεων στους επισκέπτες 

του. 

3. Η επόμενη ενότητα διερευνά τις στάσεις του δείγματος προς το reworks festival 

σχετικά με τα συναισθήματα που του προκαλεί. Ακόμη, το δείγμα αξιολογεί το 

reworks festival και τέλος εκτιμά και την συμπεριφορική του τάση μελλοντικά 

(πρόθεση συμπεριφοράς). 

4. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου καταγράφει τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Η συλλογή ποσοτικών δεδομένων για τη διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής έρευνας 

προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου εργαλείου μέτρησης των μεταβλητών των 

ερωτημάτων ή των υποθέσεων της έρευνας  (Creswell, 2011), ο καθορισμός του οποίου 

μετά την επιλογή του δείγματος, αποτελεί το επόμενο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας. 

Για τη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων το ερωτηματολόγιο αποτελείται 

κυρίως από ερωτήσεις κλειστού τύπου και λιγότερο από ανοιχτού. Οι ερωτήσεις κλειστού 

τύπου είναι το καταλληλότερο μέσο συλλογής απόψεων, καθώς συμπληρώνονται και 

απαντώνται ευκολότερα, επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων 

και τη στατιστική τους ανάλυση  (Creswell, 2011). Στις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε απλή 

γλώσσα, ήταν σύντομες ενώ έγινε προσπάθεια αποφυγής διφορούμενων, καθοδηγητικών 

και αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων καθώς και ερωτήσεων για την απάντηση των 

οποίων οι ερωτώμενοι δεν είχαν τις γνώσεις  (Robson, 2007). 

Επιλέχθηκε η ανάπτυξη του online ερωτηματολογίου   (διανομή, συμπλήρωση και 

συλλογή των στοιχείων διαμέσου του ιστοχώρου) για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 
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έρευνας. Για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε ο παρακάτω σύνδεσμος, στον οποίο ήταν 

αναρτημένο το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dv66Bc2BnHExazyohMAylAGElJ5JVp

ZJ_oxU4J9680LgIw/viewform 

Οι κύριοι λόγοι της επιλογής του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ήταν το ότι είχε 

μηδαμινό οικονομικό και εργασιακό κόστος, τόσο για τον ερευνητή όσο και για τους 

συμμετέχοντες  (χρήματα, αναλώσιμα, εμπλεκόμενο στη διαδικασία ανθρώπινο 

δυναμικό). Προσέφερε εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τον ερευνητή, καθώς υπήρχε 

η δυνατότητα άμεσης προσέγγισης μεγάλου αριθμού ατόμων σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Η γεωγραφική τοποθεσία που βρισκόταν οι συμμετέχοντες δεν θα επηρέαζε 

καθόλου την αποδοτικότητα και την ποιότητα των δεδομένων  (Βικτωράτος, 2011). Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εξασφάλιζε την ποιότητα των αποτελεσμάτων, καθώς η 

άμεση καταχώρηση των απαντήσεων στη βάση δεδομένων δεν θα επέτρεπε λάθη. Οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να επανελέγξουν τις ερωτήσεις και να αλλάξουν κάποια 

απάντηση, αν πίστευαν ότι δεν τους αντιπροσώπευε. Εξασφαλιζόταν η 

αποτελεσματικότητα, καθώς η συλλογή των δεδομένων γινόταν άμεσα  (Λιναρδής και 

συν., 2011). Εκτός αυτού, παρεχόταν αυτόματος έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων  

(μηνύματα σε περίπτωση απάντησης εκτός των πεδίων των τιμών ή ελλιπείς απαντήσεις). 

Επιπλέον, επιλέχθηκε το online ερωτηματολόγιο διότι αποτελεί σύγχρονη και φιλική 

μέθοδο συλλογής δεδομένων, η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 

εξασφαλίζει τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει εμπλοκή 

τρίτων προσώπων στη διαδικασία. Αποτελεί ευέλικτη μέθοδο συλλογής δεδομένων, καθώς 

οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τον τόπο και τον χρόνο συμπλήρωσής του  

(Καραμανώλης, 2008).  

4.4 Δειγματοληψία 

Για να πετύχει μια δειγματοληπτική έρευνα πρέπει ο πληθυσμός όχι μόνο να είναι σαφώς 

ορισμένος αλλά και αρκετά ομοιογενής. Αν η τιμή του χαρακτηριστικού που μετράμε 

παίρνει πολύ μικρές και πολύ μεγάλες τιμές, θα πρέπει οι ακραίες περιπτώσεις να 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dv66Bc2BnHExazyohMAylAGElJ5JVpZJ_oxU4J9680LgIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dv66Bc2BnHExazyohMAylAGElJ5JVpZJ_oxU4J9680LgIw/viewform
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απομονωθούν και να μελετηθούν χωριστά γιατί αλλιώς τα συμπεράσματα μας θα είναι 

εντελώς λανθασμένα. Τέλος, αν δε δοθεί προσοχή στα σφάλματα παρατήρησης, όσο 

σωστά και αν έχει επιλεγεί το δείγμα, η προσπάθεια θα πάει χαμένη  (Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, 2010). 

Οι δημοσκοπήσεις σπάνια περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων από όλο τον πληθυσμό, 

κυρίως λόγω του κόστους και του χρόνου υλοποίησης ενός τέτοιου ερευνητικού έργου  

(Saunders et al., 2003). Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται ένα συγκεκριμένο δείγμα το οποίο 

έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του στατιστικού σφάλματος με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος  (Parasuraman et al., 2006). Η διαδικασία και το σχέδιο δειγματοληψίας 

περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και την εφαρμογή της 

δειγματοληψίας, την επιλογή του μεγέθους του δείγματος και της μεθόδου 

δειγματοληψίας, η οποία αποσκοπεί τόσο στην καλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση, αλλά 

και τη δυνατότητα αναγωγής των αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού  (Malhotra, 

2008). Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι στις κοινωνικές επιστήμες, η χρήση της απλής 

τυχαίας δειγματοληψίας επιφέρει το χαμηλότερο δυνατό κόστος σε σχέση με το στατιστικό 

σφάλμα, καλύπτοντας παράλληλα την προδιαγραφή της αντιπροσωπευτικότητας  

(Malhotra, 2008, Parasuraman et al., 2006 , Saunders et al., 2003). Για τον λόγο αυτό η 

παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στην μέθοδο της απλής τυχαίας ή σκόπιμης δειγματοληψίας. 

Αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 110 άτομα 

τα οποία έχουν επισκεφθεί έστω μία φορά το reworks festival, και η ηλικιακή τους 

κατανομή κυμαίνεται από 18 έως 45 έτη. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν 65 άνδρες και 45 

γυναίκες, ήτοι το 59% ήταν άνδρες και το 41% γυναίκες. Οι ηλικίες που κυριάρχησαν στο 

δείγμα μας ήταν αυτές ανάμεσα σε 26 και 30 ετών αφού συγκέντρωσαν το 50% των 

ερωτηθέντων. Περίπου το 32 % του δείγματος είχε ηλικία από 18 έως 25 έτη, το 14,5% 

είχε ηλικία από 31 έως 35 και μόλις ένα 3,6% άνω των 36.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2017 μέχρι 15 Νοεμβρίου του 2017.  

4.5 Επεξεργασία Δεδομένων 

Μετά την συλλογή των δεδομένων αρχίζει το στάδιο της επεξεργασίας τους. Η φάση της 

επεξεργασίας αρχίζει πολύ πριν από την συλλογή των δεδομένων και συνεχίζεται κατά την 
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διάρκειά της. Με αυτό εννοείται ότι κατά την φάση του σχεδιασμού ήδη έχει αποφασισθεί 

ένα «πλάνο» επεξεργασίας περισσότερο ή λιγότερο λεπτομερές, ανάλογα με τη γνώση του 

αντικειμένου της έρευνας, τη φύση της έρευνας και την οργάνωσή της και ότι κατά τη 

διάρκεια της συλλογής των στοιχείων η πρώτη πράξη της επεξεργασίας, δηλαδή ο έλεγχος 

των ερωτηματολογίων, ήδη συντελείται. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων αναλύθηκαν με 

το πρόγραμμα SPSS. 

 

  



 

 

54 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1 Εισαγωγικά 

Στον πίνακα Molel Summary απεικονίζονται µερικοί βασικοί δείκτες καλής προσαρµογής 

του µοντέλου. Ο συντελεστής συσχέτισης του μοντέλου είναι θετικός  (0,484) επομένως η 

συσχέτιση είναι θετική αλλά μέτρια. Μόλις το 23,4% της μεταβλητότητας των 

παρατηρήσεων  (R Square =0.234) ερμηνεύεται από το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη τη μεταβλητή Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης και 

ανεξάρτητες τις μεταβλητές Συναισθηματική ικανοποίηση, Άνεση, Διασκέδαση. Η τιμή 

αυτή του δείκτη εφόσον είναι κοντά στο µηδέν είναι ένδειξη ότι οι προτεινόµενες 

ανεξάρτητες µεταβλητές δεν είναι ικανοποιητικές για την περιγραφή της εξαρτηµένης 

τιµής και εποµένως το µοντέλο της παλινδρόµησης δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για 

πρόβλεψη τιµών. Επιπλέον, μόνο το 21,2% της μεταβλητότητας των παρατηρήσεων 

διορθωμένο με τον αριθμό των μεταβλητών  (Adjusted R Square=0,212) ερμηνεύεται από 

το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη τη μεταβλητή 

Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης και ανεξάρτητες τις μεταβλητές Συναισθηματική 

ικανοποίηση, Άνεση, Διασκέδαση  .  

Πίνακας 1: Βασικοί δείκτες καλής προσαρμογής του µοντέλου 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,484a ,234 ,212 ,57181604500343

7 

a. Predictors:  (Constant), Συναισθηματική ικανοποίηση, Άνεση, 

Διασκέδαση   
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5.2 Ανάλυση Αξιοπιστίας  

Για την διερεύνηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Τιμές άνω του 0,7 θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές. Στην 

συγκεκριμένη ανάλυση προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Μετακινήσεις/μεταφορές  

(0.732), Social Problems  (0.815), Πολιτισμός  (0.855), Διεθνή προβολή  (0.770), image 

satisfaction  (0.574), Διασκέδαση  (0.628), Άνεση  (0.854), συναισθηματική ικανοποίηση  

(0.838), ικανοποίηση αξιολόγησης  (0.937), πρόθεση συμπεριφοράς  (0.929).  

5.3 Συσχετίσεις  

Πίνακας 2: Συσχετίσεις 
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Ικανοποίηση από την 

εικόνα της πόλης 
1 ,480** ,277** , 208* 0,162 0,104 0,179 0,101 ,465** ,282** 

Διασκέδαση   ,480** 1 ,470** ,431** ,499** ,499** ,266** 0,18 ,466** ,378** 

Άνεση ,277** ,470** 1 ,298** ,522** ,517** ,246** 0,157 ,289** ,417** 

Συναισθηματική 

ικανοποίηση 
, 208* ,431** ,298** 1 ,729** ,689** 0,066 -0,043 ,289** 0,119 

Ικανοποίηση 

αξιολόγησης 
0,162 ,499** ,522** ,729** 1 ,861** 0,03 0,003 ,218* 0,157 

Πρόθεση συμπεριφοράς 0,104 ,499** ,517** ,689** ,861** 1 0,127 -0,006 ,285** ,253** 

Μετακινήσεις/μεταφορές 0,179 ,266** ,246** 0,066 0,03 0,127 1 ,467** 0,142 ,330** 

Social Problem 0,101 0,18 0,157 -0,043 0,003 -0,006 ,467** 1 0,091 ,267** 

Πολιτισμός ,465** ,466** ,289** ,289** ,218* ,285** 0,142 0,091 1 ,544** 
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Διεθνή προβολή ,282** ,378** ,417** 0,119 0,157 ,253** ,330** ,267** ,544** 1 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ της Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης με τις μεταβλητές Διασκέδαση  

(r=,480,p<0.01), Άνεση (r=,277,p<0.01), Πολιτισμός  (r=,465,p<0.01) & Διεθνή προβολή  

(r=,282,p<0.01). Ακόμα υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταή της 

Διασκέδαση και των μεταβλητών Άνεση  (r=,470,p<0.01), συναισθηματική ικανοποίηση  

(r=,431,p<0.01), ικανοποίηση αξιολόγησης (r=,499,p<0.01), πρόθεση συμπεριφοράς  

(r=,499, p<0.01), μετακινήσεις/μεταφορές  (r=,266,p<0.01), Πολιτισμός  (r=,466,p<0.01) 

& Διεθνή προβολή  (r=,378,p<0.01). Επιπλέον υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξήυ της Άνεση με τις μεταβλητές συναισθηματική ικανοποίηση  

(r=,522,p<0.01), πρόθεση συμπεριφοράς  (r=,517,p<0.01), μετακινήσεις/μεταφορές  

(r=,246,p<0.01), Πολιτισμός  (r=,289,p<0.01) & Διεθνή προβολή  (r=,417,p<0.01).  

Επιπρόσθετα υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 

συναισθηματική ικανοποίηση με τις μεταβλητές ικανοποίηση αξιολόγησης  

(r=,729,p<0.01), πρόθεση συμπεριφοράς  (r=,689,p<0.01) & Πολιτισμός  (r=,289,p<0.01). 

Υπάρχει ακόμα στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίηση αξιολόγησης με 

τις μεταβλητές πρόθεση συμπεριφοράς  (r=,861,p<0.01) & Πολιτισμός  (r=,218,p<0.01). 

Επιπλέον υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόθεση 

συμπεριφοράς με τις μεταβλητές Πολιτισμός  (r=,285,p<0.01) & Διεθνή προβολή  

(r=,253,p<0.01). Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 

μετακινήσεις/μεταφορές με τις social problem  (r=,467,p<0.01) & Διεθνή προβολή  

(r=,330,p<0.01). Τέλος στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ της 

Διεθνή προβολή με τις μεταβλητές social problem  (r=,267,p<0.01) & Πολιτισμός  

(r=,544,p<0.01).  
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5.4 Γραμμική παλινδρόμηση  

Πίνακας 3: Ανάλυση διακύμανσης - Anova 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,582 3 3,527 10,788 ,000a 

Residual 34,659 106 ,327   

Total 45,241 109    

a. Predictors:  (Constant), Συναισθηματική ικανοποίηση, Άνεση, Διασκέδαση   

b. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης 

Ο πίνακας της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης  (ΑΝΟVΑ) απεικονίζει ένα συνολικό έλεγχο για 

την σηµαντικότητα του µοντέλου της παλινδρόµησης. Ο έλεγχος βασίζεται στην 

συνάρτηση F και ελέγχει την υπόθεση ότι οι συντελεστές των ανεξάρτητων µεταβλητών 

που συµµετέχουν στο µοντέλο είναι ταυτόχρονα µηδέν. Από τον Πίνακα Ανάλυσης 

Διακύμανσης, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση από το 

σταθερό μοντέλο (Υ=β0+ε) (Sig=0<0,05), δηλαδή το µοντέλο είναι στατιστικά σηµαντικό. 

  



 

 

58 

 

Από τον Πίνακα 4 συντελεστών, το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

είναι το παρακάτω: 

Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης=1,805+0,467* Διασκέδαση+0,060*Άνεση-

0,005*Συναισθηματική ικανοποίηση 

Πίνακας 4: Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την 

μεταβλητή Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1  (Constant) 1,805 ,335  5,380 ,000 

ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ ,467 ,106 ,451 4,397 ,000 

Άνεση ,060 ,087 ,068 ,697 ,487 

Συναισθηματική 

ικανοποίηση 

-,005 ,076 -,007 -,070 ,944 

a. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης 

Για την ερμηνεία του, μπορούμε να πούμε τα εξής: 

• Για τη σταθερά (constant): Η αναμενόμενη τιμής της μεταβλητής Ικανοποίηση από 

την εικόνα της πόλης όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές Διασκέδαση,Άνεση και 

Συναισθηματική ικανοποίηση είναι μηδενικές είναι ίση με 1,805 μονάδες. 

• Για τη μεταβλητή Διασκέδαση: εάν κρατήσoυμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

Άνεση και Συναισθηματική ικανοποίηση σταθερές και αυξήσουμε τη μεταβλητή 

Διασκέδαση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, τότε το αναμενόμενο επίπεδο της μεταβλητής 

Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης θα αυξηθεί κατά 0.467 μονάδες. 
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• Για τη μεταβλητή Άνεση: εάν κρατήσoυμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

Διασκέδαση και Συναισθηματική ικανοποίηση σταθερές και αυξήσουμε τη μεταβλητή 

Άνεση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, τότε το αναμενόμενο επίπεδο της μεταβλητής 

Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης θα αυξηθεί κατά 0.060 μονάδες. 

• Για τη μεταβλητή Συναισθηματική ικανοποίηση: εάν κρατήσoυμε τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές Διασκέδαση και Άνεση σταθερές και αυξήσουμε τη μεταβλητή 

Συναισθηματική ικανοποίηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, τότε το αναμενόμενο επίπεδο 

της μεταβλητής Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης θα κατά μειωθεί κατά 0.005 

μονάδες. 

Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 η σταθερά και η μεταβλητή Διασκέδαση είναι 

στατιστικά σημαντικές (Sig=0.00<0.05) και έτσι επιβεβαιώνεται η συμμετοχή τους στο 

τελικό μοντέλο ενώ οι μεταβλητές Άνεση και Συναισθηματική ικανοποίηση δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (Sig>0.05). 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με 

εξαρτημένη μεταβλητή την μεταβλητή Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης και 

ανεξάρτητες μεταβλητές τις μεταβλητές Διασκέδαση, Άνεση & συναισθηματική 

ικανοποίηση. H πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ήταν στατιστικά σημαντική F 

(3,106)=10.788, p=.000, R2=0.232. H μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή που είχε στατιστικά 

σημαντική προβλεπτική αξία ήταν η μεταβλητή Διασκέδαση  (b=,467, p=.000).  

Μ= Διασκέδαση , Χ= Άνεση, Υ=Image satisfaction  

Βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική έμμεση επίδραση της μεταβλητής Διασκέδαση 

στην μεταβλητή Image satisfaction, ab= 0.40*0.46=0.1884 με 95% Δ.Ε  (0.1014, 0.3017). 

Εφόσον το Δ.Ε δεν περιέχει το μηδέν η μεταβλητή Διασκέδαση είναι mediator μεταξύ των 

μεταβλητών Άνεση & image satisfaction.  

Μ= Διασκέδαση  , Χ= Emotional, Υ=Image satisfaction  

Βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική έμμεση επίδραση της μεταβλητής Διασκέδαση 

στην μεταβλητή Image satisfaction, ab= 0.33*0.49=0.165 με 95% Δ.Ε  (0.083, 0.2844). 
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Εφόσον το Δ.Ε δεν περιέχει το μηδέν η μεταβλητή Διασκέδαση είναι mediator μεταξύ των 

μεταβλητών emotional & image satisfaction.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της Ικανοποίησης 

από την εικόνα της πόλης με την Διασκέδαση, την Άνεση, και το πολιτισμικό κεφάλαιο 

του φεστιβάλ & αλλά και την Διεθνή προβολή της πόλης η οποία φιλοξένησε το φεστιβάλ. 

Σύμφωνα και με την βιβλιογραφία, ο πολιτιστικός τουρισμός είναι η κίνηση των ανθρώπων 

σε πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από την μόνιμη κατοικία τους με την πρόθεση να 

συγκεντρώσουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες, για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές 

τους ανάγκες (Richards,1996:24). Το πώς σχεδιάζεται και φροντίζει και οργανώνει την 

εικόνα της μια πόλη αποτελεί σημαντικό κομμάτι του city branding και η σύνδεση των 

φεστιβάλ με τα στοιχεία της συμμετοχής, της κοινωνικής συντροφιάς, της διασκέδασης, 

της νεανικότητας και της δημιουργικότητας είναι ένα σύνολο στοιχείων για την τέλεια 

εικόνα που θέλει να δημιουργήσει μια πόλη  (Quinn, 2005). 

Ακόμα υπάρχει  θετική σχέση μεταξύ της Διασκέδασης των επισκεπτών και της Άνεσης 

που είχαν την εμπειρία να βιώσουν, της συναισθηματικής ικανοποίησης, την ικανοποίησης 

τους από το φεστιβάλ, και την πρόθεση συμπεριφοράς τους. Τα φεστιβάλ είναι εκδηλώσεις 

σχεδιασμένες για συμμετοχή του κοινού, μπορεί να είναι είτε παραδοσιακά είτε σύγχρονα 

σε μορφή ή  να γιορτάζουν μια σειρά από θέματα. Σε αυτό το εύρημα βρίσκουμε ταύτιση 

με την αναφερόμενη βιβλιογραφία όπου υποστηρίζεται πως τα θεματικά φεστιβάλ 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές της τοπικής ζωής με ένα συνδυασμό ιστορικών, 

μοντέρνων, πολιτιστικών και κοινωνικών συσχετισμών, ενώ μουσική, ψυχαγωγία και 

διασκέδαση θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό σημείο ενδιαφέροντος  (Page & 

Connell, 2011:12). 

Επιπλέον υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της Άνεσης των επισκεπτών με την 

συναισθηματική τους ικανοποίησης, την πρόθεση συμπεριφοράς, την αίσθηση που είχαν 

από τις μετακινήσεις/μεταφορές στην πόλη καθώς από την πολιτισμική εικόνα της πόλης 

και την Διεθνή της προβολή.  

Επιπρόσθετα υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής ικανοποίησης με τις 

μεταβλητές πρόθεση συμπεριφοράς  & πολιτισμική εικόνα της πόλης. Υπάρχει ακόμα 

θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των επισκεπτών από φεστιβάλ και της πρόθεσης 



 

 

62 

 

της μελλοντικής τους συμπεριφοράς αλλά και της πολιτισμικής εικόνας που εισέπραξαν. 

Επιπλέον υπάρχει  θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόθεση συμπεριφοράς με τις μεταβλητές 

πολιτισμική εικόνα της πόλης & Διεθνή προβολή. Επίσης υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ της μετακινήσεις/μεταφορές με τα κοινωνικά προβλήματα που είδαν οι επισκέπτες 

ότι αντιμετωπίζει η πόλη & την Διεθνή της προβολή. Τέλος θετική συσχέτιση υπάρχει 

μεταξύ της Διεθνούς προβολής με την ύπαρξη κοινωνικών προβλημάτων στην πόλη και 

την πολιτισμική της εικόνα.  

Η Ικανοποίηση από την εικόνα της πόλης φαίνεται πως μένει ανεπηρέαστη και θετική 

ακόμα και όταν η Διασκέδαση, η Άνεση και η Συναισθηματική ικανοποίηση είναι 

ανύπαρκτες, γεγονός που δείχνει πως η άποψη των επισκεπτών του reworks είναι θετική 

χωρίς να συμβάλλουν και οι άλλες παράμετροι. Η βιβλιογραφία προτείνει μία παρεμφερή 

αναφορά σχετικά, όπου υποστηρίζεται πως η σχέση των φεστιβάλ με την εικόνα μιας 

πόλης αποκτά στη σημερινή εποχή μια πολύ στενή σύνδεση, κάνοντας ορισμένους να 

θεωρούν ότι η μέγιστη χρησιμότητα που έχουν τα φεστιβάλ είναι ότι βοηθούν στην 

αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητας μιας πόλης, προσφέροντάς της ένα ιδιαίτερο 

πολιτιστικό προφίλ. Κατά την διάρκεια των φεστιβάλ, λόγω της ατμόσφαιρας που 

δημιουργείται στην πόλη, η επίδραση στην ψυχολογία των επισκεπτών είναι πολύ θετική 

και αυτό συμβάλει ιδιαίτερα στην διαμόρφωση μιας ελκυστικής εικόνας από τους 

επισκέπτες (Quinn, 2005).  

Ακόμα, από την έρευνα συμπεραίνουμε πως η εικόνα της πόλης εξαρτάται από το πόσο 

ωραία και όμορφα θα περάσει τον χρόνο του ο επισκέπτης σε αυτήν, και πιο λεπτομερώς 

το πόσο ωραία θα διασκεδάσει. Επίσης, σε αυτό το σημείο αξίζει να σχολιάσουμε ότι η 

Άνεση των επισκεπτών μπορεί να επηρεάσει θετικά την εικόνα της πόλης που θα 

διαμορφώσουν οι ίδιοι, αλλά η επίδραση αυτή είναι πού μικρή. Από την άλλη μεριά, η 

συναισθηματική ικανοποίηση φαίνεται ότι επιδρά ελάχιστα ή σχεδόν μηδαμινά στην 

διαμόρφωση της εικόνας της πόλης από τους επισκέπτες του φεστιβάλ. 
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Προτάσεις προς managers 

Οι υπεύθυνοι των φεστιβάλ αυτών μπορούν να διαμορφώσουν επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον των φεστιβάλ σε συγκεκριμένες πτυχές της τοπικής ζωής με ένα συνδυασμό 

ιστορικών, μοντέρνων, πολιτιστικών και κοινωνικών συσχετισμών, ενώ ψυχαγωγία και 

διασκέδαση θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό σημείο ενδιαφέροντος, αφού 

βλέπουμε από τα αποτελέσματα της παρούσης πως διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την 

εικόνα της πόλης προς τους επισκέπτες της. 

Τα αστικά φεστιβάλ όπως και άλλα είδη εκδηλώσεων, αποτελούν ένα κομμάτι 

στρατηγικών πρακτικών για τον πολιτισμό που έχουν ως στόχο να αλλάξουν τις 

κατευθύνσεις των οικονομιών προς ένα διαφορετικό οικονομικό πρότυπο που θα έχει ως 

πρωταρχικό παράγοντα την ανάπτυξη του τουρισμού στα πλαίσια της διασκέδασης και της 

αναψυχής. 

Το πώς σχεδιάζεται και φροντίζει και οργανώνει την εικόνα της μια πόλη αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι του city branding και η σύνδεση των φεστιβάλ με τα στοιχεία της, της 

διασκέδασης και της ψυχαγωγίας είναι ένα σύνολο στοιχείων για την τέλεια εικόνα που 

θέλει να δημιουργήσει μια πόλη. 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Μελλοντικές έρευνες προτείνεται να γίνουν με δείγμα διοργανωτές, φορείς ή 

επαγγελματίες των τουριστικών επιχειρήσεων της πόλης της Θεσσαλονίκης, ώστε να 

καταγραφούν οι στάσεις που έχουν αυτοί ως stakeholders της τουριστικής ανάπτυξης της 

πόλης και της διαμόρφωσης της εικόνας της. Για μία τέτοια έρευνα, η χρήση ποιοτικής 

μεθόδου ενδείκνυται με την διοργάνωση συνεντεύξεων με το δείγμα. 
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