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"Είναι μια γης κατάμεσα του μελανού Πελάγου
η Κρήτη, η ώρια και παχειά κ'η τριγυρολουσμένη.
Κατοίκους έχει αριθμητούς, και χώρες ενενήντα.
Κάθε λαός κ' η γλώσσα του.
Ζούν Αχαιοί στον τόπο, ζούν νησιώτες Κρητικοί,
παλληκαριάς ξεφτέρια, και Κύδωνες
και Δωρικοί και Πελασγοί λεβέντες.
Κ' είν' η Κνωσό, χώρα τρανή,
που ο Μίνωας του μεγάλου
του Δία σύντροφος εννιά,
κ' εννιά κυβέρναε χρόνια".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1.1.

Εισαγωγή

Κρήτη! Μια πανέμορφη Μεγαλόνησος η οποία κλείνει μέσα της έναν
, ολόκληρο και ιδιόμορφο κόσμο. Δόξα αιώνων την καλύπτει, επίκεντρο και
λίκνο του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού,που η αρχή του χάνεται
σταβάθη της προϊστορίας. Στην Κρήτη διάλεξε ο Δίας, ο πατέρας θεών και
ανθρώπων, να γεννηθεί και ν'αντριωθεί. Στην Κρήτη αναπτύχθηκε και
μεγαλούργησε ο μινωϊκός πολιτισμός και δημιούργησε την θαλασσοκρατία
του ο Μίνωας. Ο μύθος και η ιστορία, το μεγαλείο και ο ηρωισμός
υφαίνουν στους αιώνες την πορεία της. Τα χώματά της, ποτισμένα με
ιδρώτα και αίμα του Κρητικού λαού. Αδούλωτοι, περήφανοι, σκληροί, αλλά
συγχρόνως φιλόξενοι και λεβέντες οι κάτοικοί της, οι Κρητοικοί. Η
επίσκεψη στη Μεγαλόνησο είναι προσκύνημα στην ελευθερία, χαιρετισμός
στην λεβεντιά και την περηφάνια. Προικισμένη απλόχερα από τη φύση,
ευλογημένη από τους θεούς, είναι ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις που κάθε
βήμα επιφυλάσσει και μία έκπληξη. Πλούσιο και εύφορο το έδαφός της,
έδινε άφθονα προϊόντα στους ανθρώπους της, ώστε ποτέ δεν χρειάστηκε
να την εγκαταλείψουν. Ετσι η ιστορία της διαγράφεται αέναη χωρίς
διαλείμματα.

Γνωριμία με τη Μεγαλόνησο. Η Κρήτη"·

έχει συνολική έκταση 8.376

τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το μήκος της είναι 260 χιλιόμετρα από το
ακρωτήριο Σίδερο (ανατολικά)έως το ακρωτήριο Γραμβούσα (δυτικά). Το
μέγιστο πλάτος της είναι 60 χιλιόμετρα από το ακρωτήριο Δίον (βόρεια)
έως το ακρωτήριο Λίθινον (νότια). Το ελάχιστο πλάτος της είναι 12
χιλιόμετρα στον Ισθμό της Ιεράπετρας. Το συνολικό μήκος των ακτών της
είναι 1.046 χιλιόμετρα και βρέχονται από το Κρητικό, το Ιόνιο και το Λιβυκό
Πέλαγος. Η απόσταση της Κρήτης από την Ηπειρωτική Ελλάδα και τις
' Βλ. ΒστάΑας, 1967, σελ. 89

Κυκλάδες είναι περίπου ίση, όπως σχεδόν ίση είναι και η απόσταση της
από την Ρόδο και την Λιβύη, ενώ σχεδόν ίση είναι και η απόστασή της από
τις Αφρικανικές

και

Μικρασιατικές ακτές. Δίκαια λοιπόν η

Κρήτη

χαρακτηρίζεται ους Κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύνθεση της Κρήτης. Η Κρήτη διαιρείται διοικητικά σε τέσσερις αυτοτελείς
νομούς. Είναι οι νομοί: Χανιών, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.
Παρακάτω θα εξεταστεί πιο αναλυτικά κάθε νομός για την ευχερέστερη
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν:

- Νομός Χανιών: Καταλαμβάνει'' το δυτικότερο τμήμα της νήσου και η
έκτασή του φτάνει τα 2.376 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο νομός χωρίζεται, σε
πέντε (5) επαρχίες (Αποκορώνου, Κυδωνιάς, Κισσάμου, Σέλινου και
Σςκτκίων) και 160 κοινότητες. Τα 1.476 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα
2.376 της συνολικής έκτασης του νομού, είναι ορεινές περιοχές με
πανέμορφα φαράγγια (Σαμαριά) όπου κυριαρχεί πλούσια βλάστηση και
καταλήγουν σε θαυμάσιες αμμουδιές (Αγία Ρουμένη, Χρυσοσκαλίτισσα,
Σφακιά). Στο βόρειο τμήμα του νομού απλώνεται η μεγάλη πειδάδα των
Χανιών, που την κυκλώνουν προστατευτικά από τις τρεις πλευρές της τα
Λευκά Ορη. Στα γόνιμα εδάφη, ευδοκιμούν τα περισσότερα από τα 17
εκατομμύρια ελαιόδεντρα του νησιού, δάση από πορτοκαλιές και αρκετοί
αμελώνες. Μεγάλα τουριστικά ξενοδοχεία χτίζονται παντού στο νομό και η
τουριστική υποδομή είναι αρκετά ανεπτυγμένη, ικανή να ανταποκριθεί στις
αξιώσεις των πιο απαιτητικών.

- Νομός Ρέθυμνου: Ο νομός Ρεθύμνου^ , βρίσκεται ανατολικά του νομού
Χανιών, ανάμεσα στα Λευκά Ορη και τον Ψηλορείτη (ή Ιδη) και
καταλαμβάνει μία έκταση 1.496 τετραγωνικών χιλιομέτρων, από τα οποία
μόνο τα 537 προσφέρονται για καλλιέργειες. Χωρίζεται σε τέσσερις
' Βλ. Δεσύπρης Γ„ κ.α., 1991, σελ.70
^ Βλ. Δεσύπρης Γ, κ.α., 1991, σελ. 126

επαρχίες (Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Μυλοποτάμου) και 131
κοινότητες. Νομός καταεξοχήν ορεινός με ιδιαίτερα ανετπυγμένη την
κτηνοτροφία αφού από τα 850.000 περίπου αιγοπρόβατα που υπάρχουν
στο νησί τα 250.000 περίπου βρίσκονται στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο
διαθέτει πανέμορφες παραλίες όπως το Μπαλί στα βόρεια, τον Πλακιά και
• την Αγία Γαλήνη στα νότια. Στις ακτές του, που θεωρούνται από τις
καλύτερες της Δυτικής Κρήτης, δημιουργούνται άνετα παραθεριστικά
κέντρα,
μονάδες.

καθώς
Παρ'

αναπτύσσονται
όλα

αυτά,

ο

καθημερινά
νομός

σύγχρονες

θεωρείται

από

τουριστικές
τους

πλέον

παραδοσιακούς του νησιού και η αύξηση του τουρισμού δεν έχει
επηρεάσει σημαντικά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες των
κατοίκων.

- Νομός Ηρακλείου: Είναι ο μεγαλύτερος νομός* της Κρήτης, εκτείνεται
ανάμεσα στον Ψηλορείτη και τα Λασιθιώτικα βουνά και καταλαμβάνει
έκταση 2.641 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Χωρίζεται σε ετπά (7) επαρχίες
(Βιάννου, Καινουρίου, Μαλεβιζίου, Μονοφατσίου, Πεδιάδας, Πυργιωτίσσης
και Τεμένους) και 191 κοινότητες. Ο νομός είναι γεμάτος αντιθέσεις
μεγάλες γόνιμες πεδιάδες, με μεγαλύτερη αυτή της Μεσσαράς, όπου
κυριαρχεί το πράσινο των αμπελώνων. Ψηλά επιβλητικά βουνά, άλλοτε
γυμνά και άλλοτε πνιγμένα στο πράσινο, γόνιμοι λόφοι με δάση από
καρποφόρα δέντρα και τέλος ατελείωτες παραλίες με προκλητικές
αμμουδιές ή μικρούς κλειστούς όμορφους όρμους. Τόσο τα παράλια όσο
και τα ορεινά μέρη του νομού αυτού, κατοικούνται συνέχεια από τα
προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Η περιοχή είναι η πιο πλούσια σε
αξιοθέατα σε όλη την Κρήτη, με τα εντυπωσιακά ανάκτορα της Μινωϊκής
εποχής, Κνωσσό, Φαιστό, Μάλλια, καθώς και την ίδια την πόλη του
Ηρακλείου. Ο νομός διαθέτει άρτια τουριστική υποδομή και δέχεται ένα
μεγάλο ποσοστό τουριστών ετησίως, σχετικά με τους υπόλοιπους νομούς
της Κρήτης.
* Βλ.ΔεσΟπρηςΓ.,κ.α . 1991, σελ. 168

- Νομός Λασιθίου: Ο νομός Λασιθίου' βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα
του νησιού και καταλαμβάνει έκταση 1.818 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες (Λασιθίου, Σητείας, Ιεράπετρας και
Μιραμπέλλου) και 88 κοινότητες. Κύρια προϊόντα του είναι τα σιτηρά, το
λάδι και οι σταφίδες, ενώ χάρη στο θερμό αφρικανικό κλίμα των νότιων
επαρχιών του νομού, σημαντική είναι η παραγωγή πρώιμων κηπευτικών
και μπανάνας. Για την καταγωγή του ονόματος του νομού υπάρχουν δύο
εκδοχές; η μία το σχετίζει με την αρχαία ελληνική λέξη "λάσιος" που
σημαίνει κατάφυτος τόπος, η δε άλλη το σχετίζει με τη Σητεία, επειδή οι
βενετσιάνοι το έγραφαν La Sitti, κατά την άποψη του Paul Faure. Ο νομός
προσφέρει ήσυχες παραλίες, εναλλαγές τοπίου και φύσης, όπως το
περίφημο Φοινικόδασος Βάϊ, το θαυμάσιο δάσος πεύκων και άγριων
κυπαρισιών Σελεκάνο, αλλά και αρχαιολογικές και ιστορικές τοποθεσίες,
όπως το ανάκτορο της Ζάκρου, της Αγίας Τριάδας αλλά και την θαυμάσια
ιστορική σταυροπηγιακή μονή Τοπλού. Ο Αγιος Νικόλαος καθώς και η
γειτονική Ελούντα, έχουν εξελιχθεί σε σύγχρονα τουριστικά κέντρα με
μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που δέχονται κάθε χρόνο μεγάλο
αριθμό τουριστών υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Τελειώνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή για την Κρήτη πρέπει να
αναφερθεί συμπληρωματικά ότι ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού είναι
περίπου 500.000 κάτοικοι, από τους οποίους οι μισοί περίπου βρίσκονται
στο Ηράκλειο. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι οι πρωτεύουσες των νομών
είναι οι ομώνυμες πόλεις με εξαίρεση το Λασίθι, όπου πρωτεύουσα του
νομού είναι ο Αγιος Νικόλαος. Τέλος, όσα γράφτηκαν, και πολλά που
παραλείφθηκαν, ανακαλύπτονται όχι μέσα από τις σελίδες της παρούσας
εργασίας, αλλά από τους τυχερούς που θα ταξιδέψουν και θα θελήσουν να

' Βλ. Δεσύπρης Γ„ κ,α., 1991, σελ.250

γνωρίσουν από κοντά την μαγευτική Μεγαλόνησο, να πιάσουν κουβέντα
με τους Κρητικούς και να πιουν μαζί τους την περίφημη τσικουδιά. Ακόμη,
γιατί όχι, να συμμετάσχουν στα γλέντια τους και να χορέψουν μαζί τους
τους λεβέντικους Κρητικούς χορούς. Τα ήθη, τα έέθιμα, ο τρόπος ζωής και
ο χαρακτήρας των Κρητών είναι κάτι ξεχωριστό,που όσο πιο πολύ τα
• γνωρίζουν τόσο περισσότερο αγαπούν την Κρήτη και τους Κρητικούς.

1.2.

Μεθοδολογία

Σκοπός της παρούσας

εργασίας είναι η αναφορά στον τουρισμό της

Κρήτης κατά τα έτη 1980-1993, η επίδραση του τουρισμού στην ανάτπυξη
του νησιού, καθώς και οι επιπτώσεις του τουρισμού τόσο στον τόπο, όσο
και στους ανθρώπους.

Η συγγραφή της εργασίας στηρίχθηκε τόσο σε πρωτογενείς πηγές
(συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς), όσο και δευτερογενείς (βιβλιογραφία,
περιοδικά, μελέτες Δημοσίων Οργανισμών και Υπηρεσιών). Τα στοιχεία
που προέκψαν από τις έρευνες (τόσο από τις πρωτογενείς, όσο και από
τις δευτερογενείς πηγές), εκτιμήθηκαν, αναλύθηκαν και αποδόθηκαν σε
οκτώ (8) κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή, όπου γίνεται μία πρώτη
γνωριμία με την Κρήτη, και την μεθοδολογία.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για τον τουρισμό, τον
ορισμό της έννοιας του τουρισμού, τις διακρίσεις του τουρισμού, τους
παράγοντες ανάπτυξης του σύγχρονου τουρισμού, καθώς και ορισμένα
στοιχεία για τον τουρισμό της Ελλάδας, για να υπάρχει ένα πλαίσιο
σύγκρισης με τον τουρισμό της Κρήτης, όπως αναλύεται ακολούθως.

To τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στον τουρισμό της Κρήτης και
■παρουσιάζει το νησί από πλευράς τουριστικού ενδιαφέροντος, γίνεται
αναφορά στο τουριστικό παρελθόν της Κρήτης και επισημαίνεται ο ρόλος
του Μάρκετινγκ στον τουρισμό παράλληλα με την αναφορά στους φορείς
του τουριστικού Μάρκεντνγκ και εξετάζεται ξεχωριστά ο ρόλος των TOUR
OPERATORS επειδή οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον
τουρισμό του νησιού.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ειδικότερα στον τουρισμό της Κρήτης
κατά την εξεταζόμενη περίοδο (1980-1993) και περιλαμβάνει την
τουριστική ανάπτυξη από το 1980-1993, τις μορφές τουρισμού που
αναπτύχθηκαν, την προέλευση και την εποχικότητα του τουρισμού καθώς
και τις συγκοινωνίες και τέλος το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
τουρισμός στην Κρήτη καθώς και τις επιτπώσεις του τουρισμού στους
αστικούς χώρους, το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην ειδική σχέση του Τουρισμού
ως κλάδου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τονίζονται οι επιδράσεις που
δέχεται ο Ελληνικός Τουρισμός γενικά (συμπεριλαμβανομένης και της
Κρήτης) διότι οι οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΟΚ και αφορούν τον
Τουρισμό της Ελλάδας αφορούν άμεσα και τον Τουρισμό της Κρήτης.

Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει τα γενικά συμπεράσματα
καθώς και τις προτάσεις που γίνονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του
τουρισμού στην Κρήτη και η εργασία αυτή τελειώνει στο όγδοο κεφάλαιο
που

περιέχει

το

χρησιμοποιήθηκαν.

Στατιστικό

Παράρτημα

με

τους

πίνακες

που

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

2.1.

Ορισμός τη ς έννοιας του Τουρισμού

Η λέξη τουρισμός^ (ή περιηγητισμός) προήλθε από τη Γαλλική λέξη TOUR
η οποία σημαίνει γύρος, γυρίζαι-τριγυρίζω και την Αγγλική λέξη TOYRING
η οποία σημαίνει τριγυρίζω διάφορες περιοχές για επίσκεψη των διαφόρων
αξιοθέατων με σκοπό την ψυχική ικανοποίηση. Η Αγγλική λέξη TOYRING
είναι γενικότερη της Ελληνικής λέξης περιηγητισμός και γΓ αυτό σήμερα
έχει επικρατήσει τη λέξη ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Η Διεθνής Ακαδημία Τουρισμού (Α.Τ.Τ. - MONTE CARLO) αναφέρει ότι
τουρισμός

είναι

το

σύνολο

των

ανθρώπινων

μετακινήσεων

και

δραστηριοτήτων που προκύτπουν απ' αυτές, οι οποίες (μετακινήσεις και
δραστηριότητες)

προκαλούνται

από

την

εξωτερίκευση

και

πραγματοποίηση του (σε διάφορους βαθμούς και κατά διάφορη ένταση)
αδρανώντας πόθου της απόδρασης κάθε ατόμου.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού
(FIJET) λέει για τον τουρίστα, "τουρίστας είναι αυτός που πραγματοποιεί
μία

μετακίνηση

για

μία

οποιαδήποτε

αιτία

πέραν

του

συνήθους

περιβάλλοντος του και που χρησιμοποιεί το χρόνο της σχόλης (αργίας) του
για την ικανοποίηση της περιέργειάς του σε όλες τις μορφές της και της
ανάγκης του για ανάπαυση ή ψυχγωγία".

Η Κοινωνία των Εθνών (Εμπειρογνώμονες-Στατιστικολόγοι) την 22.1.1937
δέχεται ότι TOYRIST-τουρίστας λέγεται κάθε άτομο που ταξιδεύει για μία
περίοδο 24 ή περισσότερων ωρών σε χώρα διαφορετική από εκείνη που
’ Βλ. Ρούπας, 1987, σεΑ. 7-8

έχει τη μόνιμη κατοικία του.

Η πιο πάνω αναφερθείσα επιτροπή

Εμπειρογνωμόνων-Στατιστικολόγων διαχώρισε και διευκρίνισε ότι ως
τουρίστες χαρακτηρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες ατόμων:

1. Ατομα που ταξιδεύουν για ψυχαγωγία ή για οικογενειακούς λόγους ή για
λόγους υγείας.

2. Ατομα που ταξιδεύουν για συμμετοχή σε συνέδρια ή για συμμετοχή σε
οποιαδήποτε αντιπροσωπεία (επιστημονική, διπλωματική, θρησκευτική,
αθλητική κλπ).

3. Ατομα που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς σκοπούς.

4. Ατομα που φθάνουν με θαλάσσιες περιηγήσεις (Cruise), ακόμη και όταν
παραμένουν λιγότερο από 24 ώρες.

Η παρέκκλιση από τα όρια του ελάχιστου χρόνου παραμονής εκτός του
τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, δικαιολογείται από την ομαδική
οργάνωση των περιηγήσεων.

Σύμφωνα με την παραπάνω επιτροπή δεν χαρακτηρίζονται ως τουρίστες
οι παρακάτω:

1.

Ατομα που φθάνουν με ή χωρίς συμβόλαιο εργασίας, για να

απασχοληθούν

σε

μία

εργασία

ή

να

ασκήσουν

οποιαδήποτε

επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα.

2. Ατομα που φθάνουν για να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα.

3. Σπουδαστές και νέοι γενικά σε ιδρύματα ή σχολεία του εξωτερικού.

4. Μόνιμοι κάτοικοι παραμεθόριων ζωνών και άτομα που κατοικούν σε μία
χώρα και εργάζονται σε άλλη.

5. Ταξιδιώτες διερχόμενοι διά μέσου μιας χώρας χωρίς να σταματήσουν,
ακόμη και αν το ταξίδι τους διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες.

Η Διεθνής Ενωση Επισήμων Οργανισμών Τουρισμού (U100T) , το 1957
έκανε αποδεκτούς τους πιο πάνω όρους με μρικροσυμπληρώσεις.

Από

την

παραπάνω

ανάλυση

του

φαινομένου

του

τουρισμού

συμπεραίνουμε ότι με τη λέξη Τουρισμός, εννοούμε το σύνολο των
ανθρώπινων πρόσκαιρων μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων που
προκύπτουν απ' αυτές, οι οποίες προκαλούνται από την εξωτερίκευση και
πραγματοποίηση του αδρανούντος πόθου απόδρασης που ενυπάρχει σε
κάθε άτομο. Οι μετακινήσεις γίνονται μεμονωμένα ή ομαδικά, για λόγους
■πνευματικής περιέργειας,

ψυχαγωγίας

ή

ικανοποίησης

ειδικών

μη

ωφελιμίστικων αναγκών.

2.2.

Διακρίσεις του Τουρισμού

Το φαινόμενο του τουρισμού διακρίνεται και κατατάσσεται σε κατηγορίες
ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εξέτασή του. Τα
κριτήρια αυτά είναι;^ 1. Ο αριθμός των τουριστών (περιηγητών), 2. Το
γεωγραφικό περιβάλλον (φυσικά όρια μιας χώρας), 3. Η οικονομική
δυνατότητα των τουριστών, 4. Ο επιδιωκόμενος σκοπός των τουριστών
και 5. Τα χρησιμοποοιούμενα μέσα μεταφοράς των τουριστών.

Αναλυτικότερα:

' Βλ. Ρούπας, 1987, σελ. 17-23

1.

Με κριτήριο τον αριθμό των περιηγητών, ο τουρισμός διακρίνεται σε: α.

μεμονωμένο και β. ομαδικό.

α. Ο μεμονωμένος τουρισμός πραγματοποιείται από ένα ή περισσότερα
άτομα, φιλικά ή συγγενικά συνδεδεμένα. Οι τουρίστες της κατηγορίας
αυτής αποτελούν τον αντιπροσωπευτικό τύπο, τουρισμού, παραμένουν
περισσότερο χρόνο σε μέρη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και λόγω της
μεγαλύτερης χρονικά παραμονής τους, δαπανούν περισσότερα χρήματα.
ΓΓ αυτό το λόγο ο μεμονωμένος τουρισμός από οικονομικής άποψης είναι
επωφελέστερος για τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται.

β. Ο ομαδικός τουρισμός πραγματοποιείται από πολλά άτομα, με βάση
γνωστό πρόγραμμα. Ο ομαδικός τουρισμός οργανώνεται κυρίως από
διάφορα τουριστικά γραφεία και παρουσιάζει πλεονεκτήματα για τους
τουρίστες, όχι όμως και για την χώρα στην οποία ενεργείται. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι δαπάνες του ταξιδιού είναι σημνατικά μειωμένες, λόγω
των επιτυγχανόμενων εκπτώσεων στα μέσα συγκοινωνίας, διαμονής και
ψυχαγωγίας. Παρά το σοβαρό όμως αυτό μειονέκτημα, οι χώρες
υποδοχής τουριστών είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίζουν τον ομαδικό
τουρισμό με προσοχή, γιατί με την κατανάλωση επέρχεται το κέρ δος.

2.

Με κριτήριο το γεωγραφικό περιβάλλον, δηλαδή τα φυσικά όρια

(σύνορα) μιας χώρας, ο τουρισμός διακρίνεται σε: α. εξωτερικό και β.
εσωτερικό.
α. Ο εξωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν
μόνιμα σε μια χώρα εκτός των φυσικών ορίων (συνόρων) αυτής. Κάθε
χώρα, έχει εξωτερικό τουρισμό είτε εισέρχονται σ' αυτήν ξένοι, είτε
εξέρχονται μόνιμοι κάτοικοι. Στην πρώτη περίτπωση ο εξωτερικός
τουρισμός λέγεται ενεργητικός, γιατί κύριο χαρακτηριστικό του είναι η
εισαγωγή ξένου συναλλάγματος, για το οποίο κυρίως ενδιαφέροντα! όλες
οι χώρες, στη δεύτερη περίτπωση λέγεται παθητικός, γιατί σημειώνεται

έξοδος πολύτιμου συναλλάγματος. Φυσικά ο εξωτερικός παθητικός
τουρισμός δεν είναι απόλυτα επιζήμιος, γιατί αυτοί που ταξιδεύουν στις
προηγμένες

κυρίως

χώρες

αποκομίζουν

ωφέλειες,

όπως

η

παρακολούθηση της τεχνικής προόδου και εξέλιξης των χωρών, ο οποίες
τελικά εφαρμοζόμενες ωφέλουν ολόκηρη τη χώρα.

β. Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από τον εγχώριο πληθυσμό
μιας χώρας, εντός των φυσικών ορίων (συνόρων) αυτής. Παρ' όλο που
αυτό το είδος του τουρισμού δεν προκαλεί είσοδο ξένου συναλλάγματος,
παρουσιάζει σοβαρές ωφέλειες για την χώρα, οικονομικές, ττνευματικές και
εκπολιτιστικές. Για τους λόγους αυτούς ο εσωτερικός τουρισμός πρέπει να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να
εργάζονται όλοι οι αρμόδιοι για τα τουριστικά θέματα.

3.

Με κριτήριο την οικονομική δυνατότητα των τουριστών, ο τουρισμός

διακρίνεται σε: α. λαϊκό και β. κοσμοπολίτικο.

α. Ο λαϊκός τουρισμός πραγματοποιείται από άτομα που ανήκουν σε
ασθενέστερες

οικονομικές

τάξεις.

Για

την

εξυπηρέτηση

αυτών

δημιουργήθηκαν τα κάμπινγκς (caoipings) καοι κατασκηνώσεις. Ακόμη για
το είδος αυτό τουρισμού χρησιμοποιούνται ως τόποι διαμονής και τα
φθηνά ξενοδοχεία μικρής κατηγορίας (τρίτης κατηγορίας και κάτω). Από
τον τουρισμό αυτό δεν αναμένονται σοβαρά οικονομικά οφέλη για μια
χώρα.

β. Αντίθετα

με τον λαϊκό τουρισμό,

ο κοσμοπολίτικος τουρισμός

πραγματοποιείται από άτομα ικανά να δαπανήσουν μεγάλα χρηματικά
ποσά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής τους. Για την
εξυπηρέτηση αυτού του είδους των τουριστών δημιουργήθηκαν πολυτελείς
τόποι διαμονής (ξενοδοχεία Lux και άλλων υψηλών κατηγοριών) καθώς και
αντίστοιχοι τόποι ψυχαγωγίας.

4. Με κριτήριο τους επιδιωκόμενους σκοπούς των περιηγητών, ο
τουρισμός

διακρίνετσι

σε

ιστορικό,

θρησκευτικό,

φυσιολατρικό,

ψυχαγωγικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό, θεραπευτικό, μορφωτικό και σε
τουρισμό εκθέσεων. Η πρακτική σημασία των παραπάνω διακρίσεων του
τουρισμού είναι μεγάλη, γιατί κάθε είδος τουρισμού έχει τις δικές του
απαιτήσεις και συνεπώς ανάλογα πρέπει να είναι και τα λαμβανόμενα
μέτρα από τις χώρες που αναπτύσσουν τις παραπάνω κατηγορίες (ή
μέρος από αυτές) τουρισμού.
5. Με κριτήριο τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς (και διακίνησης) των
τουριστών, ο τουρισμός διακρίνετσι σε:

α. Αεροπορικό τουρισμό. Το είδος αυτό του τουρισμού τείνει να γενικευθεί,
λόγω της ταχύτητας μετάβασης, της άνεσης και γενικά της ασφάλειας του
ταξιδιού που προσφέρουν τα σύγχρονα αεροσκάφη και οι αεροπορικές
γραμμές που συνδέουν μεταξύ τους σχεδόν όλες τις χώρες του κόσυου

β. Ατμοπλοϊκός (ή θαλάσσιος) τουρισμός. Αμεσοι ανταγωνιστές των
αεροσκαφών στη μεταφορά και διακίνηση τουριστών, είναι τα πλοία, τα
οποία λόγω της άνεσης που προσφέρουν (κλίνες για ύττνο, εστιατόρια,
αίθουσες ψυχαγωγίας) αλλά και του χαμηλού ναύλου, καταφέρνουν να
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικών μετακινήσεων.

γ. Σιδηροδρομικός τουρισμός. Η χρήση του σιδηρόδρομου στην εποχή μας
ολοένα και μειώνεται όσον αφορά τις τουριστικές μετ σκινήσεις, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι θα σταματήσει εντελώς να χρησιμοποιείται. Ο κυριότερος
λόγος χρησιμοποίησής του είναι το χαμηλό κόστος μετακίνησης σε μεγάλες
αποστάσεις και το κυριότερο μειονέκτημα του είναι οι περιορισμένες
διαδρομές του, οι οποίες συνδέουν κυρίους μεγάλα αστικά κέντρα.

δ. Αυτοκινητιστικός τουρισμός. Τα τελευταία χρόνια, η τουριστική χρήση
μεταφορικών μέσων αυτής της μορφής έχει αυξηθεί κατά πολύ. Οι
μεταφορές τουριστών οι οποίοι μετακινούνται με μεγάλα λεωφορεία
(πούλμαν) πυκνώνουν συνεχώς. Κυρίως το χαμηλό κόστος, αλλά και η
ασφάλεια προσελκύουν τα τουριστικά ρεύματα προς αυτό το είδος
μεταφορικού μέσου. Επίσης η χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων και
μοτοσυκλεπών ως μέσα διακίνησης τουριστικών ομάδων ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία τουρισμού.

ε. Ποδηλατικός τουρισμός. Αυτό το είδος τουρισμού, αν και σπάνια στη
χώρα μας, υπάρχει και γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθεί ακόμη
περισσότερο τουλάχιστον για τουρισμό κοντινών αποστάσεων.

στ. Πεζοπορικός (ή οδοιπορικός) τουρισμός. Αφορά την περίτπωση
τουρισμού κατά την οποία δεν χρησιμοποιείται κανένα μεταφορικό μέσο,
αλλά οι τουρίστες διακινούνται από τον ένα τόπο στον άλλο πεζοί. Ο
πεζοπορικός τουρισμός επειδή προϋποθέτει να διαθέτει το διακινούμενο
άτομο ορισμένες ιδιότητες και ιδιαίτερα σκληραγωγία και αθλητικό
χαρακτήρα, είναι μάλλον περιορισμένος. Πρέπει ακόμη να τονιστεί
συμπληρωματικά ότι αυτό το είδος τουρισμού συμπεριλαμβάνει και τον
ορειβατικό τουρισμό.

2.3.

Παράγοντες ανάτττυξηςτου σύγχρονου τουρισμού

Ο σύγχρονος τουρισμός γεγονός είναι ότι δεν περιορίζεται σε λίγα άτομα
των ανώτερων κοινωνικών ομάδων, τα οποία διαθέτουν χρόνο και χρήμα,
αλλά

επεκτείνεται

ολοένα

και

περισσότερο

ασθενέστερες τάξεις των εργαζομένων.

και

στις

οικονομικά

Επιπλέον οι εξελίξεις που

σημειώνονται δεν αναφέρονται μόνο στην αύξηση του όγκου του
τουριστικού πλήθους και των τουριστικών διακινήσεων, αλλά και στην

ανάπτυξη των κάθε είδους τουριστικών δραστηριοτήτων. Παρατηρείται
δηλαδή μία καθολική άνοδος του τουρισμού η οποία συμπεριλαμβάνει όλες
τις φάσεις του τουριστικού κυκλώματος και η οποία διαφέρει ουσιαστικά
από προηγούμενες ιστορικές περιόδους όπου ο τουρισμός ήταν ελάχιστα
έως καθόλου ανεπτυγμένος, τόσο στο σκοπό όσο και στα μέσα και τους
τρόπους ικανοποίησης των εκάστοτε αναγκών. Οι λόγοι οι οποίοι
συντέλεσαν ουσιαστικά σ' αυτή τη ραγδαία ανάτπυξη του τουρισμού, σε
διεθνή κλίμακα,, ήταν πολλοί και ποικίλλοι. Παρακάτω θα γίνει αναφορά
στους βασικότερους,·' οι οποίοι επέδρασαν αποφασιστικά στην άνοδο του
σύγχρονου τουρισμού.

1.

Η ανάπτυξη των μέσων συγκοινωνίας και επικοινωνίας; Η επέκταση του

σύγχρονου τουρισμού είναι στενά συνδεδεμένη

με την γενικότερη

ανάτπυξη και εξάπλωση των μέσων συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Λόγω
της ανάπτυξης των συγκοινωνιών η διακίνηση των τουριστικών ρευμάτων
κατέστη όχι μόνο άνετη, γρήγορη και οικονομική αλλά και απλούστατη. Η
αύξηση και βελτίωση των διαφόρων συγκοινωνιακών μέσων (αεροσκάφη,
πλοία, σιδηρόδρομοι, λεωφορεία), η επέκταση των οδικών δικτύων, καθώς
και η διάδοση των Ι.Χ. αυτοκινήτων επέδρασαν αποφασιστικά στην
ποσοτική αύξηση του

τουριστικού πλήθους και των τουριστικών

διακινήσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο η συγκοινωνία ενώ κατά το παρελθόν
αποτελούσε σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης του τουρισμού,
σήμερα, αντιθέτως μετατράπηκε λόγω της εξέλιξής της σε ένα από τους
κυριότερους αναπτυξιακούς παράγοντες αυτού.

Ενας άλλος παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε αισθητά στην ανάτπυξη του
σύγχρονου τουρισμού, είναι η επέκταση και τελειοποίηση των συστημάτων
και μέσων επικοινωνίας. Στην εποχή μας η επικοινωνία δεν περιορίζεται
μόνο στην αλληλογραφία και το τηλέςκυνο, αλλά έχει επεκταθεί τόσο πολύ
ώστε οι σύγχρονες αυτόματες τηλεπικοινωνιακές συσκευές (τέλεξ, φαξ
' Βλ. ΚαΑφιώτης, 1972, σεΑ. 34-37

κλπ) έχουν χωρίς υπερβολή εκμηδενίσει τις αποστάσεις κατά τέτοιο τρόπο
ώστε η συμβολή τους σε ότι αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού να είναι η
μεγαλύτερη δυνατή.

2.

Η βελτίωση των ατομικών εισοδημάτων των εργαζομένων.

Ο

προσανατολισμός της οικονομικής σκέψης και της οικονομικής πολιτικής
των διαφόρων χωρών, προς την εφαρμογή των αρχών της οικονομικής
ανάτπυξης, οδήγησαν στην άνοδο του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος
και κατά συνέπεια στην αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Το
γεγονός αυτό

υπήρξε

βασικός

λόγος

ανάπτυξης

του

τουρισμού.

Πραγματικά, τόσο η ποσοτική αλλά και η ποιοτική μεταβολή του
τουριστικού πλήθους επιτεύχθηκε λόγω αυτής ακριβώς της βελτίωσης του
ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων.

3. Η άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου των λαών. Χαρακτηριστική
συνέπεια της τάσης διαφόρων χωρών να επιτύχουν την οικονομική τους
ανάτπυξη, υπήρξε και η επίτευξη ανάλογης ανόδου του πολιτιστικού
επιπέδου των λαών τους. Αυτή η άνοδος επέδρασε θετικά στην άμεση
εκδήλωση της τουριστικής επιθυμίας,

η οποία υλοποιείται με την

πραγματοποίηση τουριστικών μετακινήσεων, με τελικό αποτέλεσμα την
άνοδο του τουρισμού.

4.

Η καθιέρωση των κοινωνικών παροχών. Η τεχνολογική, οικονομική αλλά

και κοινωνικοπολιτική πρόοδος που σημειώθηκε από το τέλος της
μεταπολεμικής εποχής (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος) μέχρι σήμερα, επέβαλε
την καθιέρωση μιας σειράς κοινωνικών παροχών, οι οποίες υπήρξαν αιτία
να δημιουργηθεί ένα πλέγμα συνθηκών κατάλληλων για την ανάτπυξη του
τουρισμού, όπως είναι;

α. Οι Κοινωνικές Ασςραλίσεις
Αυτές,

με

την

Ιατροφαρμακευτική

κσθιέρακ^η

ορισμένων

περίθαλψη.

Επίδομα

παροχών
άδειας

(π.χ.

κλπ)

Σύνταξη,

προκάλεσαν

σημαντική βελτίωση στην οικονομική κατάσταση των εργαζομένων, κατά
τέτοιο τρόπο ώστε οι τελευταίοι να τείνουν να απαλλαγούν από την τάση
• για αποταμίευση. Πρόνοια για την κάλυψη των μελλοντικών τους αναγκών.
Αυτό, συντέλεσε στην επέκταση του τουρισμού και στις τάξεις των
εργαζομένων, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν τα
χρηματικά μέσα για την πραγματοποίηση τουριστικών διακινήσεων.

β. Η επέκταση του θεσμού των αδειών
Η καθιέρωση και επέκταση του θεσμού των ετήσιων αδειών ανάπαυσης,
αποτελεί

αναμφίβολα

ένα

σοβαρό

παράγοντα

της

αύξησης

των

τουριστικών μετακινήσεων (διακοπές), για ανάπαυση και αναψυχή των
εργαζομένων. Σήμερα κάθε εργαζόμενος δικαιούται ορισμένες ημέρες
άδειας κάθε χρόνο για ανάπαυση. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στην ανάπτυξη του σύγχρονου τουρισμού.

5.

Η αντίδραση σε διάφορους καταναγκασμούς.'' Η ένταση της σημερινής

ζωής έχει σαν συνέπεια στους ανθρώπους τη δημιουργία διαφόρων
ψυχολογικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση διαφόρων
αντιδράσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Ενας
τρόπος εκδήλωσης αυτής της αντίδρασης των ανθρώπων

στους

κοινωνικούς καταναγκασμούς της εποχής μας είναι και η τάση για
απόδραση και σε τελική ανάλυση η πραγματοποίηση τουριστικών
διακινήσεων. Πράγματι, ο τουρισμός είναι το καλύτερο αντίδοτο κατά του
άγχους και του κοινωνικού καταναγκασμού της σύγχρονης κοινωνίας.

6.

Η πληρότητα της ενημέρωσης.^

Η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) οδήγησε στη συστηματική,
' Βλ. Αλίξανδράκη-Κριτσωτάκη. 1990, σεΑ 63
- Βλ. Ρούττας, 1987, σεΑ. 23

οργανωμένη αλλά και τακτική ενημέρωση και πληρο<ρόρηση όχι μόνο σε
εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, απομακρύνοντας το φόβο του
αγνώστου και διευκολύνοντας την πραγματοποίηση των τουριστικών
μετακινήσεων. Ο τύπος, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά
συντελούν καθημερινά στην έμμεση γνωριμία με διαφορετικούς άνγωστους
τόπους, ανθρώπους, ήθη και έθιμα και διευκολύνουν με αυτό τον τρόπο τη
λήψη της απόφασης για τουριστική διακίνηση.

7.

Η ανάτπυξη των "μαζικών κέντρων". Η δημιουργία και επέκταση των

"μαζικών κέντρων", όπως είναι τα διάφορα σωματεία, οι λέσχες, οι
σύλλογοι κλπ βοήθησαν σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό
συμβαίνει διότι οι παραπάνω οργανώσεις, μέσα στα πλαίσια διαφόρων
εκδηλώσεων, οργανώνουν και πραγματοποιούν τουριστικές μετακινήσεις
για την αναψυχή και ψυχαγωγία των μελών τους αλλά και των οικογενειών
τους, συμβάλλοντας μ'αυτό τον τρόπο όχι μόνο στην αύξηση της
συχνότητας των τουριστικών διακινήσεων, αλλά και στην αύξηση του
αριθμού του γενικού συνόλου των διακινουμένων.

2.4.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα

Είναι σε όλους γνωστό, ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '50, ο διεθνής
τουρισμός περιοριζόταν κυρίως σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης: Ελβετία,
Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία. Ο τουρισμός στην εποχή αυτή είχε τη μορφή
του ατομικού ή μεμονωμένου ταξιδιού. Λίγα χρόνια αργότερα και αφού η
Ευρώπη άρχισε να συνέρχεται από τα χτυπήματα του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, ο τουρισμός γνώρισε μία αλυσιδωτή ανάτπυξη (BOOM).' Στις
αρχές της δεκαετίας του '60, έκαναν την εμφάνισή τους στην διεθνή
τουριστική αγορά οι πρώτοι νεόφερτοι, οι λεγόμενοι "Newcomers". Χώρες

' Βλ. Σωτηριάδης, 1986. σι

όπως η Ισπανία, η Γιουγκοσλαβία και άλλες χώρες, ανήκουν στην
κατηγορία αυτή. Την εποχή αυτή -αρχές της δεκαετίας του '60- οργανισμοί
(όπως ο ΟΗΕ,

ΟΟΣΑ)

και

κυβερνήσεις

βιομηχανικών

χωρών,

"εξηγούσαν” στα υποανσπτυκτα κράτη της Μεσογείου και της Κεντρικής
Αμερικής το συναλλαγματοφόρο ρόλο του διεθνούς τουρισμού. Η "φιλική"
αυτή συμβουλή,

που

ήταν

μέσα στα πλαίσια του

σχεδίου

των

βιομηχανικών χωρών για τον διεθνή καταμερισμό εργασίας (ή έργων),
ακολουθήθηκε κατά γράμμα και εντελώς απερίσκεπτα από την Ελλάδα.

Η πεποίθηση ότι ο τουρισμός θα έλυνε το πρόβλημα του συνεχώς
αυξανόμενου ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, ώθησε το κράτος στην
θέσπιση ειδικών κινήτρων για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ανάπτυξη
του τουρισμού’ . Ο τουρισμός δεν σήμαινε τίποτε άλλο, παρά μόνο
συνάλλαγμα. Ετσι, απρογραμμάτιστα, χωρίς καμμία χωροταξική κατανομή
των καταλυμάτων και χωρίς ορθολογικά κριτήρια επιλογής των επενδυτών,
δόθηκαν δάνεια σε ανθρώπους με ελάχιστα ή και μηδαμινά επενδυτικά
προσόντα.

Ιδιαίτερα, κατά την ετπαετία 1967-74, η αλόγιστη χορήγηση δανείων (με
εγγύηση του Δημοσίου)

για την οπουδήποτε δημιουργία ξενοδοχείων

χωρίς ταυτόχρονη φροντίδα του κράτους για την δημιουργία έστω και
βασικών έργων υποδομής, χωρίς παράλληλα ανάπτυξη και των άλλων
απαραίτητων τουριστικών επιχειρήσεων, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα της
διεθνούς τουριστικής αγοράς, χωρίς τέλος, οποιαδήποτε μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται ο ίδιος ο
τουρισμός,

είχα σαν αποτέλεσμα

την

υποβάθμιση

του

ελληνικού

τουριστικού προϊόντος, την αισθητική καταστροφή ορισμένων τουριστικών
τόπων και σαν φυσική συνέπεια την μείωση της ανταγωνστικότητας του
Ελληνικού τουρισμού. Ολα αυτά οδήγησαν στην εμφάνιση των παρακάτω
φαινομένων;
Συνέντευξη με Κακουλάεη Χσρ., Προϊστάμενο Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του EOT Ηρακλείου

α. Αρχικά στη συγκέντρωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων στα αστικά
κέντρα και στις τουριστικές ττεριοχές που τότε εξυπηρετούσαν τον
εσωτερικό κυρίως τουρισμό. Η συγκέντρωση αυτή οφείλεται ιδαίτερσ στο
γεγονός ότι για τις περιοχές αυτές εμφανίστηκε κάποια πραγματική ζήτηση
από το εξωτερικό και γιατί οι ξένοι TOUR OPERATORS, έπεισαν τους
Ελληνες επιχειρηματίες ότι για τις περιοχές αυτές σύντομα θα υπάρξει
τεράστια

τουριστική

ζήτηση. Επιπλέον,

στο

χωροταξικό

αυτό

συγκεντρωτισμό των ξενοδοχείων συντέλεσε και η πιστωτική πολιτική που
ακολουθούσε το τραπεζικό σύστημα στη χορήγηση δανειακών κεφαλαίων
για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων. Οι τράπεζες, για να
εξασφαλίσουν εγγυήσεις για τα δάνειά τους, εγκρίνανε τη χορήγησή τους
σε επενδυτές των οποίων τα οικόπεδα παρουσίαζαν υψηλή ονομαστική
αξία. Ας σημειωθεί εδώ ότι η πολιτική αυτή δεν έβλαψε πολλαπλά μόνο τον
τουρισμό, αλλά και την τοπική

οικονομία

, γιατί

έγινε αιτία

να

παρουσιαστούν σε πολλά μέρη (Αττική, Ρόδος, Κέρκυρα, Κρήτη κλπ)
πάρα πολλές περιπτώσεις κερδοσκοπίας πάνω στη γη.

β. Αργότερα, παρατηρήθηκε συγκέντρωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων
σε άγνωστες στον διεθνή τουρισμό περιοχές, με ανύπαρκτη τουριστική
ζήτηση και παντελής έλλειψη έστω και βσικών έργων υποδομής (π.χ.
Ερμιονίδα, Κυλλήνη, Χαλκιδική κ.α.).

γ. Η οικονομικά παράλογη συγκέντρωση ξενοδοχειακών μονάδων στους
πιο σημαντικούς τουριστικούς τόπους, σε συνδιασμό και με την εμφάνιση
μεγάλου αριθμού καταλυμάτων της "παραξενοδοχείας" (ενοικιαζόμενα
δωμάτια,

βίλλες,

διαμερίσματα)

οδήγησε

στην

υπερπροσφορά

καταλυμάτων, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την υποτ αγή της ελληνικής
τουριστικής προσφοράς στα τεράστια συμφέροντα των ξένων TOUR
OPERATORS.

Οι γίγαντες αυτοί του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος επέβαλαν στους
Ελληνες επιχειρηματίες τους όρους τους. Αν ληφθεί υπόψιν ότι το 50%
περίπου των ξενοδοχειακών καταλυμάτων βρίσκεται στις περιοχές
Απκικής, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας. Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου
και ότι οι τουριστικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται γύρω από τα
αστικά κέντρα, όπου παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη οικιστική επέκταση,
εύκολα γίνονται αντιληπτοί οι κίνδυνοι υποβάθμισης του περιβάλλοντος και
της ίδιας της τουριστικής αξίας των περιοχών αυτών.

Οι χαμηλές πληρότητες των ξενοδοχείων, η αδυναμία πολλών τέτοιων
μονάδων να

εξυπηρετήσουν

τις

δανειακές

τους

υποχρεώσεις,

η

ανικανότητά τους για συνεργασία τοπικά και περιφερειακά, η κακή τους
οργάνωση και η άγνοια σύγχρονων μεθόδων πώλησης του τουριστικού
προϊόντος, ανάγκαζε πολλούς ξενοδόχους να δέχονται, πολλές φορές,
τους όλο και πιο επαχθείς όρους που επέβαλε το ολιγοπώλιο των TOUR
OPERATORS^ στην ελληνική τουριστική αγορά. Το τελευταίο αυτό
φαινόμενο παρουσιάστηκε ιδιαίτερα με την πετρελαϊκή κρίση η οποία είχε
σαν συνέπεια ένα συνεχώς αυξανόμενο πληθωρισμό, την χειροτέρευση
των ισοζυγίων πληρωμών

και

τα

αρνητικά

ποσοστά

οικονομικής

ανάπτυξης.

Κάτω από την πίεση των TOUR OPERATORS και των διεθνών
συγκυριών, οι έλληνες ξενοδόχοι, τουριστικοί επιχειρηματίες και ο ίδιος ο
EOT ακολούθησαν μια τιμολογιακή πολιτική, η οποία αν είχε συνεχιστεί θα
ήταν μοιραία για τον ελληνικό τουρισμό, διότι θα ήταν αδύνατη έστω και
απλή αναφορά για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού
εφόσον επικρατούσε κυριολεκτικά αναρχία σε ολόκληρο τον ξενοδοχειακό
κλάδο. Οταν ορισμένα ξενοδοχεία πολυτελείας και πρώτης κατηγορίας
πουλούσαν το προϊόν τους στους TOUR OPERATORS στις τιμές που
αντιστοιχούσαν στη Β' κατηγορία ή όταν η Β'
^ ΒΑ. Σωτηpiάδης, 1986, σεΑ. 12-14

κατηγορία ξενοδοχείων

πουλούσε το προϊόν της στις τιμές που αντιστοιχούσαν στη Γ' κατηγορία
και ακόμη χαμηλότερα, δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για μακροχρόνια
τουριστική πολιτική όταν υπήρχε αυτή η προσφορά στους ξένους ενώ από
τους έλληνες τουρίστες ζητούσαν τις ανώτατες τιμές για να ισοσκελιστούν
οι απώλειες κερδών. Η τακτική αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις στην
ανάτπυξη του εσωτερικού τουρισμού. Επίσης δεν είναι δυνατόν να γίνεται
λόγος για τουριστική πολιτική και πολιτική ανταγωνισμού όταν στους πιο
ανεπτυγμένους τουριστικούς τόπους της Ελλάδας, οι περισσότερες
επιχειρήσεις

που

ασχολούνται

αποκλειστικά

με

τον

τουρισμό,

μεταβάλλονταν σε κυνηγούς του γρήγορου και εύκολου κέρδους και
αδιαφορούσαν για την ποιότητα των υπηρεσιών που πρόσφεραν στους
πελάτες τους, ενώ χρέωναν γι' αυτές τις μεγαλύτερες τιμές που μπορούσε
να αντέξει η ζήτηση.

Τα διάφορα πενταετή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης υπήρξαν στην
πλειοψηφία

τους

αποτυχημένα

πραγματοποιήθηκαν,

και

αυτό οφείλεται

αν

μερικά

κυρίως

από

αυτά

τελικά

στις προσπάθειες

και

ενέργειες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του EOT και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η ορθολογική τουριστική πολιτική ήταν ανύπαρκτη. Το
κράτος επέμβαινε σποραδικά για να ξεπεραστεί κάποια κρίση που
παρουσίαζε ο ελληνικός τουρισμός ή για να δώσει κίνητρα στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, η οποία από μόνη της και ασυντόνιστη έπρεπε να βρει
σωστές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του κλάδου. Ομως, μια τέτοια
τουριστική

πολιτική

είχε

το

χαρακτήρα

της

περιοδικότητας,

της

συμτπωματικής αντιμετώπισης οικονομικών δυσκολιών και διαταραχών και
ήαν αποκομμένη τόσο από το μέλλον, όσο και από την οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική και οικολογική εθνική πολιτική.

Η νέα, σημερινή, τουριστική πολιτική -διαμετρικά αντίθετη με την παλιάχαρακτηρίζεται από:

- Τη θεμελιακή αρχή της μεγιστοποίησης της οικονομικής, πολιτιστικής,
κοινωνικής και οικολογικής ωφέλειας, που προκαλεί μία ορθολογικά
προγραμματισμένη τουριστική ανάτπυξη.

- Την αντίληψη μιας αρμονικής συνύπαρξης του τουριστικού κλάδου με
τους άλλους τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Για τους λόγους αυτούς τα προγράμματα,
εντάσσονται

στα

τοπικά,

περιφερειακά

τουριστικής ανάπτυξης

και

εθνικά

προγράμματα

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η παλιά άποψη ότι ο τουρισμός αποτελεί κλάδο-κλειδί για την ανάπτυξη
της εθνικής οικονομίας, δεν έχει θέση στη νέα τουριστική πολιτική. Στον
τουρισμό, σαν κλάδο, δεν δίνεται καμμία προτεραιότητα και κανέα
προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους τομείς της οικονομίας. Αν αυτό
γίνεαι ακόμη σε μερικές περιοχές της χώρας είναι γιατί δεν υπάρχουν εκεί,
προς το παρόν, άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Από

τα

παραπάνω

γίνεται

φανερό

ότι

τη

θέση

της

παλιάς

βραχυπρόθεσμης και συντεχνιακής τουριστικής πολιτικής, παίρνει μία νέα
μακροπρόθεσμη και διακλαδική τουριστική πολιτική, που εδώ και χρόνια οι
ειδικοί την θεωρούσαν αναγκαία για την Ελληνικό Τουρισμό. Αυτή η
τουριστική πολιτική μπορεί να ενώσει Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Ιδιωτική Πρωτοβουλία και εργατικά συνδικάτα, σε κοινές προσπάθειες για
ορθολογική τουριστική ανάτπυξη, η οποία θα έχει θετικά αποτελέσματα για
τον Ελληνικό Τουρισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

3.1.

Η Κρήτη οπτό πλευράς τουριστικού ενδιαφέροντος

Στην Κρήτη κατά την τελευταία 1δετία έχει σημειωθεί αλματώδης ανάτττυξη
της τουριστικής κίνησης. Οι παράγοντες που συντελούν στην τουριστική
ανάπτυξη του νησιού είναι

η θέση

της

Κρήτης στην

Μεσόγειο

(σταυροδρόμι για Ευρώπη-Αφρική-Αραβικά Κράτη), το ήπιο (υποτροπικό)
κλίμα, οι αρχαιότητες και το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
της. Ο συνδιασμός της θέσης του νησιού με τις κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν, έχουν συντελέσει ώστε η μέση διάρκεια της τουριστικής
περιόδου να είναι μεγάλη (οκτώ μήνες περίπου). Το γεγονός αυτό έχει
σημαντικές επιτπώσεις στην αποδοτικότητα των τουριστικών επενδύσεων.

Η Κρήτη διαθέτει αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς τουριστικούς
πόρους·' . Το συνολικό μήκος των ακτών του νησιού ανέρχεται σε 1.046
χιλιόμετρα και το 15% των ακτών αυτών είναι αμμώδεις και διακρίνονται
για την πολυμορφία και τη γραφικότητά τους. Το φυσικό περιβάλλον της
Κρήτης είναι πολύσιο σε:

α. Ορη (Ψηλορείτης με υψόμετρο 2.456 μ.,Λευκά Ορη, με υψόμετρο 2.453
μ., Δίκτη με υψόμετρο 2.148 μ.,Ορη Θρύπτης με υψόμετρο 1.476 μ., κλπ).

β. Οροπέδια (Λασιθίου με 10.000 μύλους, Νίδας, Ρεθύμνου κλπ).

γ. Φαράγγια (Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς), Κουρταλιώτικο Φαράγγι κλπ).

’ ΒΑ. Μελέτη Υ.Π.Α.Κ., 1986. σίλ. 2^

δ. Σπήλαια ιστορικά και αρχαιολογικά (έχουν καταγραφεί 3.298 σπήλαια
καρστικής μορφής).

ε. Δάση (Ρούβα, Σελεκάνο, Φοινικόδασος ή Βάϊ κλπ).

στ. Ιαματικές πηγές (Λέντας, Λίσσου, Τεμενίων κλπ, οι οποίες έχουν μείνει
στην πλειονότητά τους αναξιοποίητες.

Παράλληλα η Κρήτη διαθέτει:

α.

Σημαντικούς

Κνωσσσό,ς

αρχαιολογικούς

Φαιστός,

Γόρτυνα

χώρους

(Μινωϊκές

και

τοποθεσίες

αρχαιότητες

-

Μυθολογικού

ενδιαφέροντος-ρωμαϊκοί αρχαιολογικοί χώροι).

β. Βυζαντικά - ενετικά - τουρκικά μνημεία.

γ.

Τοποθεσίες

ιστορικού

ενδιαφέροντος

από

νεώτερες

ιστορικές

περιόδους.

δ. Παραδοσιακούς οικισμούς.

Τουριστικές ζώνες οργανωμένης μορφής δεν υπήρχαν στην Κρήτη,
τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ομως, από την
τουριστική ανάττττυξη που έχει πραγματοποιηθεί από το 1980 μέχρι
σήμερα καθώς και από μελέτες αρμοδίων φορέων, διακρίνονται οι
παρακάτω τουριστικά ανετπυγμένες ζώνες:·!

α. Ζώνη τουριστικής ανάτπυξης αστικού κέντρου Ηρακλείου.

’ Βλ. ΜεΑίτη Υ.Π.Α.Κ.. 1985, σ

β. Ζώνη τoupιcmκής ανάπτυξης περιοχής Μαλλίων-Χερσονήσου (η
ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου-Μαλλίων συγκεντρώννει το 53% περίπου του
συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης).

γ. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης Μεσσαράς.

δ. Ζώνης τουριστικής ανάπτυξης Τσούτσουρου-Κερατόκαμπος-Αρβη.

ε. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης περιοχής αστικού κέντρου Χανίων
(συγκεντρώνει το 10% περίπου του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης).

ζ. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης περιοχής Καστελίου Κισσάμου.

η. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης περιοχής Παλαιόχωρας-Κουνδούρας.

θ. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης της πόλης Ρεθύμνης (συγκεντρώνει το
10% περίπου του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης).

I.

Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης περιοχής Πλακιά-Δαμνόνι.

κ. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης Αγίου Νικολάου-Ελούντας (συγκεντρώνει
το 15% περίπου του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης).

λ. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης περιοχής Σητείας-Βάϊ.

μ. Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης περιοχής Ιεράπετρας.

Το

υπόλοιπο

12%

περίπου

του

ξενοδοχειακού

κατανεμημένο σε ολόκληρη την Κρήτη (στοιχεία 1986).

δυναμικού

είναι

Περιοχές εξαιρετικού φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για
απόλυτη προστασία, διατήρηση και περαιτέρω τουριστική ανάδειξη είναι:

α. Το φαράγγι της Σαμαριάς-Αγία Ροιυμέλη.

β. Το οροπέδιο της Νίδας (Ιδαίον Αντρον).

γ. Το Φοινικόδασος (BaQ.

δ. Ο αρχαιολογικός χώρος Φαιστού-Αγίας Τριάδας-Οχθες Γεροποτάμου.

ε. Η Ιερά Μονή Αρκαδίου (και η ευρύτερη περιοχή).

ζ. Οι παραδοσιακοί οικισμοί όπως η Μεσαιωνική πόλη των Χσνίων, η
Μεσαιωνική πόλη του Ρεθύμνου καθώς και το κάστρο του Ρεθύμνου
(Φορτέτζα), ο Πλατανιάς, η Παλαιόχωρα, η Χώρα Σφακίων, η Αγία Γαλήνη,
η παλαιά πόλη της Ιεράπετρας καθώς και άλλοι μικρότεροι παραδοσιακοί
οικισμοί.

3.2.

Τουριστικό παρελθόν της Κρήτης

"Ολοι σχεδόν οι επισκεπτόμενοι την Κρήτη τουρίσται, είναι περιηγηταί,
ενδιαφερόμενοι μόνο διά την επίσκεψιν των παρά τω Ηρακλείω, μινωϊκών
αρχαιοτήτων της Κνωσσού ενίοτε και της Φαιστού. Το αποτέλεσμα είναι ότι
τα 2/3 των αφικνουμένων εις Κρήτην επισκεπτών, παραμένουν εις την
νήσον ολιγότερον της μίας ημέρας και το δαπανώμενον υπ' αυτών
συνάλλαγμα είναι ελάχιστον".··

^ Βλ. "ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", Μάρπος-ΑπρίΑιος 1993, σεΑ. 38-40

Μέσα σ' αυτές τις δύο ττροτάσεις, συνοψίζεται η φυσιογνωμία της
τουριστικής Κρήτης πριν από 30-40 χρόνια, όταν δηλαδή τα περισσότερα
χωριά της Κρήτης ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τα IX
αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα.

Πριν από 30 χρόνια περίπου παραδόθηκε στο Υπουργείο Συντονισμού μία
εκπληκτικής πληρότητας μελέτη, την οποία εκπόνησε το έγκυρο γραφείο
"Frank Ε.Basil Consulting Engineers” και στην οποία αντικατοπτρίζεται όχι
μόνο το τουριστικό παρελθόν της Κρήτης, αλλά το σύνολο των δομών της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής του νησιού. Μέσα από τις εκατοντάδες
σελίδες αυτού του ντοκουμέντου, αποκαλύπτεται η μεταπολεμική Κρήτη
(γνώσή στο εξωτερικό μόνο χάρη στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις) με τα
ελάχιστα μεταφορικά μέσα, τα σχεδόν κατεστραμμένα από τον πόλεμο
ξενοδοχεία, τα τοπικά λαϊκά εστιατόρια, τους δρόμους-μονοπάτια αλλά και
την πλούσια λαϊκή τέχνη και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων.

Η λήξη του πολέμου, βρίσκει την Κρήτη με ελάχιστα μικρά ξενοδοχεία στις
πόλεις και τις μεγάλες κωμοπόλεις. Μεταξύ των παλαιοτέρων που
εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμα και σήμερα είναι το "Βενιζέλος"
(χτίσθηκε το 1941) στην Ιεράπετρα και το "Αιγαίον" (χτίσθηκε το 1945)
στον Αγιο Νικόλαο. Οι επισκέπτες τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν
πολύ λίγοι, έρχονταν για μονοήμερες ή ολιγοήμερες περιηγήσεις και
έφευγαν

για

άλλα

μέρη

περισσότερο

...πολιτισμένα.

Το

1950

επισκέφθηκαν την Ελλάδα 33.000 ξένοι και από αυτούς περίπου 3.500 την
Κρήτη, ενώ 13 χρόνια αργότερα (1963) οι αριθμοί ήταν περίπου 673.000
και 23.000 αντίστοιχα. Δηλαδή η Κρήτη μετείχε μόλις κατά 3,5% στον
ελληνικό τουρισμό, την περίοδο κατά την οποία η Ρόδος και η Κέρκυρα
ανταπτυσσόταν
συνδέσεις

με

σε

τουριστικά

τις

πραγματοποίηθηκαν

κέντρα

μεγάλες
σε

όλη

με

απευθείας

ευρωπαϊκές
την

Κρήτη

πόλεις.

150.000

αεροπορικές
Το

1962

διανυκτερεύσεις

συμπεριλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων των ελλήνων τουριστών και

εκείνων που επισκέφθηκαν την Κρτήτη για εμπορικούς ή άλλους λόγους.
Την ίδια χρονιά, η Ρόδος δέχτηκε 350.000 ξένους τουρίστες.

Η έλλειψη υποδομής σε όλους τους τομείς, υπήρξε η βασική αιτία, που
ανάγκαζε τους τουρίστες της Κρήτης να αναζητούν αλλού συνθήκες
παραθερισμού.’ Πως να παραμείνουν στο νησί όταν ολόκληρο το
Ηράκλειο διέθετε μόνο τριακόσια περίπου κρεβάτια σε ξενοδοχεία και άλλα
τόσα σε πεπαλαιωμένα κτίρια χωρίς στοιχειώδεις υπηρεσίες. Το μοναδικό
Α' κατηγορίας ξενοδοχείο ήταν το "Αστήρ" και σε χαμηλότερες κατηγορίες
τα "Αριαν", "Κάντια","Κοσμοπολίτ","Παρκ" και "Κνωσσός". Τα Μάλια
διέθεταν 40 κλίνες σε ένα ξενοδοχείο, η Χερσόνησος 44 κλίνες σε σπίτια,
υπό την επίβλεψη της -τότε- Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων, ενώ
λίγα πολύκλινα δωμάτια υπήρχαν σε μικρά ξενοδοχεία και πανδοχεία στις
Αρχάνες, Μοίρες, στο Καστέλλι και στο Αρκαλοχώρι. Από τους οικισμούς
μόνο τα Μάταλα διέθεταν 8 κλίνες σε δωμάτια, τα οποία νοικιάζονταν τότε
σχεδόν αποκλειστικά από καλλιτέχνες. Η κατάσταση ήταν χειρότερη στους
άλλους νομούς. Στα Χανιά δεν υπήρχε ούτε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο,
παρά μόνο παλαιό κτίρια, στο Ρέθυμνο διαπιστωνόταν παντελής έλλειψη
σύγχρονων καταλυμάτων, ενώ η μετέπειτα κοσμοπολίτικη Ελούντα είχε
μόλις 23 κλίνες σε ένα ξενοδοχείο Ε' κατηγορίας.

Από το 1960 αρχίζει το κτίσιμο ορισμένων μεγάλων ξενοδοχειακών
μονάδων.2 Σταθμός στην ξενοδοχεία της Κρήτης ήταν η λειτουργία -το
1963- του "Μίνως Μπητς" με 100 και αργότερα με 156 κλίνες σε
μπάγκαλοους. Η λειτουργία αυτού του συγκροτήματος παραθεριστών στον
Αγιο Νικόλαο δημιούργησε για πρώτη φορά στην Κρήτη ρεύμα αλλοδαπών
πααθεριστών και την επόμενη χρονιά (1964) σημειώθηκαν 15.000
διανυκτερεύσεις σε οκτώ μήνες, με μέσο όρο διανυκτέρευσης τις 6 ημέρες
για κάθε πελάτη, όταν σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη, ο μέσος όρος ήταν 2-3
ημέρες. Είναι η εποχή που οι πλούσιοι VIPs ανακαλύτπουν την γοητεία της

Κρήτης. Σ'αυτό συντέλεσε η προβολή της ταινίας "Ζορμπάς" στις
ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά και η προβολή μέσω των
πολλών βιβλίων που αναφέρονταν στο μινωϊκό πολιτισμό και των πολλών
άρθρων και κειμένων τα οποία δημοσιεύθηκαν μετά τη διαμάχη που
ακολούθησε την αποκρυτπογράφηση της γραμμικής Β. Εκτός από το
μινωϊκό πολιτισμό, άρχισαν να γίνονται γνωστές και άλλες ιστορικοί
περίοδοι και να προβάλλονται οι παραδοσιακές τέχνες, τα υφαντά των
Ανωγείων, της Κριτσάς, του Ζαρού, της Χαλέπας, οι δαντέλες που
έφτιαχαν σε πολλά μοναστήρια οι καλόγριες, η κεραμική και τα κρητικά
μαχαίρια. Το 1965 λειτουργεί στο Ηράκλειο το "Ξενία" και ανάμεσα στο
1968 και 1975 κτίζονται πολλά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Κρήτης.
Από τότε μέχρι σήμερα, η ζωή άλλαξε, και οι ρυθμοί ανάπτυξης στον
τουριστικό τομέα ακολούθησαν μία ανοδική πορεία,

η οποία συνεχίζεαι

αμείωτη μέχρι σήμερα.

3.3.

Το μάρκετινγκ στον τουρισμό της Κρήτης

Η βασική λειτουργία του Marketing συνίσταται στο να προβλέπει αν τα
αγαθά και οι υπηρεσίες που επιθυμεί ο καταναλωτής είναι διαθέσιμα στους
τόπους, τις ποσότητες και τις τιμές, που αυτός θέλει.'' Με την έννοια αυτή
οι θεμελιακές ενέργειες του Marketing σχετικά με την επαφή κάθε
επιχείρησης

με

τον

εξωτερικό

κόσμο,

δηλαδή

με

την

αγορά,

αναμφισβήτητα, μπορεί και πρέπει να παίζουν ουσιαστικό ρόλο και στον
τομέα των τουρσιτικών επιχειρήσεων. Στη διαπίστωση αυτή οδηγεί και το
γεγονός, ότι σήμερα οι διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
τόσο στο πεδίο παραγωγής όσο και διάθεσης τα ίδια προβλήματα με τις
επιχειρήσεις των διαφόρων άλλων κλάδων.

Από τη στιγμή που ο

τουρισμός σημείωσε μία σημαντική ανάπτυξη τόσο στον τομέα της ζήτησης
(αύξηση τουριστικού πλήθους, αύξηση όγκου διακινήσεων, ανάτπυξη και
1 Βλ. Καλφιώτης, 1978, σελ. 29-30

διαφοροποίηση τουριστικών αναγκών) όσο και της προσφοράς (αύξηση
αριθμού μέσων διακίνησης, διαμονής, εστιάσεως κλπ) η ανάγκη της
προσφυγής στις αρχές του Μάγκετινγκ άρχισε να διαφαίνεται επιτακτική.
Ειδικότερα οι υπεύθυνοι των τουριστικών επιχειρήσεων συνειδητοποίησαν
τη σημασία του Μάρκετινγκ και κατανόησαν το σοβαρό ρόλο του στην
αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων στο χώρο των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψιν τις ιστορικές φάσεις εξέλιξης της
τουριστικής οικονομίας διαπιστώνεται ότι στη μεταπολεμική περίοδο ο
αριθμός των τουριστικών περιοχών, τόπων καθώς και των τουριστικών
επιχειρήσεων της Κρήτης αυξάνει όλο και περισσότερο. Η προσφορά
τουριστικών αγαθών-υπηρεσιών παύει να είναι ολιγοπωλιακή. Το γεγονός
αυτό, της αύξησης της τουριστικής προσφοράς δημιούργησε -όπως ήταν
επόμενο- στο χώρο του τουρισμού ένα σοβαρό κύκλωμα ανταγωνισμού.
Συνέπεια αυτού υπήρξε η αντιστροφή των όρων. Τώρα δεν καθορίζει
πλέον ο παραγωγός τι θα προσφέρει στον τουρίστα, αλλά ο τουρίστας τι
απαιτεί και ο τουριστικός παραγωγός προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του
τουρίστα. Η προσφορά δηλαδή εναρμονίζεται στη ζήτηση. Η κατάταση
αυτή που συνοπτικά ορίζεται αφενός ως ανταγωνισμός και αφετέρου ως
προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτησ προβάλλει την αναγκαιότητα των
αρχών του

Μάρκετινγκ στο χώρο της τουριστικής

επιχειρηατικής

δραστηριότητας.

Οι ιδιομορφίες όμως που παρουσιάζει ο τουρισμός, σαν ιδιαίτερη
κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, έδειξαν ότι η εφαρμογή των

αρχών του Μάρκετινγκ στον τουρισμό απαιτούσε μία άλλη οπτική του
Μάρκετινγκ, πράγμα που οδήγησε στην προσαρμογή των αρχών του
Μάρκετινγκ στα δεδομένα του τουρισμού, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα
ειδικό Μάρκετινγκ, το τουριστικό.

Οι δια(ρορές ανάμεσα στις αγορές υλικών αγαθών και τις τουριστικές
αγορές είναι μεγάλες και ουσιαστικέςJ Αυτό συμβαίνει διότι στον τουρισμό
έχουμε προσφορά ενός συνδιασμού αγαθών-υπηρεσιών και εκτός αυτού
συμβαίνει το εξής: ενώ στις αγορές εμπορευμάτων και άλλων υπηρεσιών
έχουμε

μεταφορά

αυτών

από

τον τόπο

παραγωγής

στον τόπο

κατανάλωσης, στην περίτπωση της τουριστικής αγοράς συμβαίνει το
αντίθετο, δηλαδή ο τουρίστας-καταναλωτής μεταφέρεται στον τόπο
παραγωγής για να χρησιμοποιήσει ή καταναλώσει τα τουριστικά αγαθάυπηρεσίες. Πέρα όμως αυτό αυτά, στον τουρισμό η παραγωγή-διάθεσηκατανάλωση λαμβάνουν χώρα στον ίδιο τόπο, πράγμα που δεν γίνεται στις
άλλες αγορές.

Μία ακόμη ιδιομορφία του τουρισμού είναι η αναγκαστική σύνδεση που
υπάρχει ανάμεσα στις δημιουργημένες (πρωτογενείς) και παράγωγες
(δευτερογενείς) τουριστικές ανάγκες. Πράγματι, από τη στιγμή που το
άτομο, ύστερα από τη δημιουργία και εμφάνιση της έντονης επιθυμίας για
τουριστική διακίνηση, αρχίσει να ενεργεί για την πραγματοποίηση της
τουριστικής μετακίνησης, τότε ακριβώς εμφανίζονται διάφορες άλλες
ανάγκες (παράγωγες), τις οποίες δεν θα αισθανόταν αν δεν υπήρχε η
πρώτη. Τέτοιες παράγωγες ανάγκες είναι π.χ. η αγορά συναλλάγματος,
ειδών εξοπλισμού ταξιδιού, αγορά εισιτηρίου κλπ. Ακόμη και η προσθήκη
μη τουριστικών αγαθών στο κύκλωμα της τουριστικής ζήτησης αποτελεί
μία ιδιομορφία του τουρισμού που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Ολες
αυτές οι ιδιομορφίες που αναφέρθηκαν δίνουν μια ιδιαίτερη έννοια στο
Μάρκετινγκ και προσδιορίζουν τις ενέργειες του στον τομέα του τουρισμού.

' Βλ. ΚαΑφιώτης. 1978. σ

3.4.

Φ ορείςτουριστικού Μάρκετινγκ

Σύμφωνα με την Τουριστική Οικονομική*, όχι μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία
αλλά και το Κράτος ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την εκμετάλλευση
του τουρισμού σαν πλουτοπαραγωγική πηγή. Πιο συγκεκριμένα, διάφορες
οικονομικές μονάδες τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του κρατικού
Απασχολούνται με την οργάνωση των μέσων και τρόπων για την
ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών του ανθρώπου. Μ'αυτή την έννοια,
φορείς άσκησης του τουριστικού Μάρκετινγκ είναι δυνατό να αποτελόσουν
όλες οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είτε
αυτές ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα είτε στον Κρατικό. Παρακάτω θα
εξεταστούν χωριστά κάθε μία από τις περιτπώσεις αυτές.

Α. Φορείο ιδιωτικού τουέα

Στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας απασχολούνται με τον τουρισμό,
κατά κύριο λόγο, οι διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις. Επομένως, όλες
αυτές οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι δυνατό να ασκήσουν μία πολιτική
τουριστικού Μάρκετινγκ, να αποτελόσουν δηλαδή τους φορείς του
τουριστικού Μάρκετινγκ. Αυτές οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται;

1. Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης;
α. Παραγωγής τουριστικών αγαθών (εστιατόρια, ξενοδοχεία, είδη ταξιδίου
κλπ).
β. Διάθεσης τουριστικών αγαθών (εξειδικευμένες εμπορικές επιχειρήσεις
ειδών τουρισμού).
γ. Παροχής γενικών τουριστικών υπηρεσιών (τουριστικά γραφεία κλπ).

2. Ανάλογα με την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών;
α. Μεταφοράς (επιχειρήσεις πλοίων, πούλμαν, αεροπλάνων κλπ).
* Βλ. ΚαΑφιώτης, 1978. σεΑ. 51-57

β. Στέγασης (ξενοδοχεία ύπνου, ξενώνες, κάμπινγκ κλπ).
γ. Διατροφής (εστιατόρια, πανδοχεία κλπ).
δ. Διασκέδασης (χορευτικά κέντρσ,μ καζίνο κλπ).
ε. Αποκατάστασης Υγείας (ιαματικά λουτρά, σανατόρια κλπ).
στ. Προμήθειας τουριστικών ειδών (ειδικών ειδών ταξιδιού, αναμνηστικών
κλπ).
ζ. Παροχής ειδικευμένων υπηρεσιών (γραφεία ταξιδίων, ξεναγοί κλπ).

Ολες οι παραπάνω τουριστικές επιχειρήσεις που αναφέρονται, αποτελούν
φορείς άσκησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Φυσικά στην πράξη, ο
ρόλος της κάθε τουριστικής επιχείρησης σαν φορέα άσκησης του
τουριστικού Μάρκετινγκ εξαρτάται από τον τύπο, την κατηγορία, το
μέγεθος και τη μορφή που έχει

Β. Φoρείc κρατικού τουέα

Το κράτος αποτελεί και αυτό ένα φορέα που μπορεί και πρέπει να ασκεί
μία πολιτική τουριστικού Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι
διάφορες περιπτώσεις άσκησης του τουριστικού Μάρκετινγκ από φορείς
του κρατικού τομέα.

α. Δημόσιες επιχειρήσεις
Εκτός από τις ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχουν και δημόσιες
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ικανοποίηση των τουριστικών
αναγκών. Τέτοιου είδους τουριστικές επιχειρήσεις είναι π.χ. μεταφορών,
συγκοινωνιών, διαμονής κλπ.

Οι επιχειρήσεις αυτές

είναι

καθαρά

κερδοσκοπικές και επειδή έχουν σαν μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση
των τουριστών δεν διαφέρουν από τις τουριστικές επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα. Επομένως, από την άποψη του Μάρκετινγκ και οι
επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται φορείς του τουριστικού Μάρκετινγκ.

β. Δήμοι - Κοινότητες
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, μέσω των διαφόρων δημοτικών ή κοινοτικών
οργάνων ττου ασκούν τουριστικές δραστηριότητες, ασκούν και μία
πολιτική τουριστικού Μάρκετινγκ. Τα κατά τόπους ή περιοχές Γραφεία
Τουρισμού του κράτους που ενδιαφέρονται για την τουριστική ανάπτυξη
του τόπου ή της περιοχής αποτελούν φορείς άσκησης του τουριστικού
Μάρκετινγκ. Τα δημόσια αυτά όργανα, αν και δεν έχουν κερδοσκοπικούς
σκοπούς, είναι υποχρεωμένα, από την αποστολή τους, να έρχονται σε
επαφή με την τουριστική αγορά και τον τουρίστα και να ενδιαφέρονται, από
την άποψη του Μάρκετινγκ, όπως και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

γ. Κρατικοί Οργανισμοί
Το Κράτος, μέσω ορισμένων οργάνων του, ασκεί άμεσα ή έμμεσα την
κρατική τουριστική πολιτική του. Τα βασικότερα κρατικά όργανα άσκησης
της τουριστικής πολιτικής είναι οι κρατικοί οργανισμοί τουρισμού (π.χ.
EOT) και το Υπουργείο Τουρισμού. Τα κρατικά αυτά όργανα, μέσα στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την ανάπτυξη του τουρισμού (σε
εθνική κλίμακα), αποτελούν τους πιο σημαντικούς φορείς εφαρμογής του
τουριστικού Μάρκετινγκ. Ειδικότερα, τα κρατικά αυτά όργανα, πέρα από
τις βασικές τους αρμοδιότητες που εκτείνονται στην άσκηση εθνικής
τουριστικής πολιτικής, της διαφήμισης, της τουριστικής στατιστικής και
γενικά στη μελέτη των όρων και συνθηκών στα όρια των οποίων κινείται ο
εξωτερικός και ο εσωτερικός τουρισμός, επιφορτίζονται και με την
εφαρμογή του τουριστικού Μάρκετινγκ σαν οι κυριότεροι φορείς.

δ. Επιμελητήρια
Μία ακόμη κατηγορία οργάνων του κρατικού τομέα, τα Ξενοδοχειακά
Επιμελητήρια έχουν κάθε λόγο να ασχοληθούν με την άσκηση του
τουριστικού Μάρκετινγκ. Τα Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια, αρμόδια για την
υποστήριξη των συμφερόντων του κλάδου της Ξενοδοχείας, μπορούν και
πρέπει να αναλάβουν το ρόλο της άσκησης τουριστικού Μάρκετινγκ.

ε. Διάφορες τουριστικές οργανώσεις
Διάφορες οργανώσεις επαγγελματικού

χαρακτήρα

όπως π.χ.

των

Ξενοδόχων, των Ξενοδοχουπαλλήλων, των Τουριστικών Πρακτόρων κλπ
αποτελούν άλλη μία ειδική κατηγορία φορέων διενέργειας τουριστικού
Μάρκετινγκ.

3.5.

Οι TOUR OPERATORS και ο ρόλος τους στην Κρήτη

Ο ρόλος των πρακτορείων ταξιδίων στην τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου
όπως η Κρήτη, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η σπουδαιότητα του ρόλου
αυτού δεν είναι αναγνωρισμένη γενικά, και ο λόγος είναι ότι ο τουρισμός
έχει κατά κύριο λόγο συνταυτιστεί με τις εγκαταστάσεις διαμονής των
τουριστών. Ωστόσο, η τουριστική ζήτηση, δεν ικανοποιείται από τις
υπηρεσίες μιας μόνο κατηγορίας επιχειρήσεων. Απαιτούνται μεταφορικά
μέσα,

πρακτορεία ταξιδίων,

τουρστικά

καταλύματα,

εγκαταστάσεις,

επιχειρήσεις εστιάσεως και αναψυχής και γενικά ένα μεγάλο σύνολο
επιχειρήσεων τουριστικών παροχών για να ικανοποιηθεί απόλυτα η
τουριστική ζήτηση. Επιπλέον, χρειάζεται κατάλληλο κλίμα, ωραία τοποία,
ανέπαφο φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, σωστή φιλοξενία και
φυσικά σύγχρονη τουριστική υποδομή. Ολες αυτές οι ανάγκες, δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν από μεμονωμένες επιχειρήσεις και είναι
απαραίτητος ο συνδιασμός όλων των παραγόντων της τουριστικής
προσφοράς του νησιού. Οσο πιο τέλειος είναι ο συνδιασμός αυτός, τόσο
καλύτερα θα ικανοποιηθεί η ζήτηση, τόσο περισσότερο θα αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ωφέλειες για την
τοπική οικονομία της Κρήτης και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Για τους
επισκέπτες της Κρήτης όλη η τουριστική προσφορά, υλική και άυλη
(υπηρεσίες) είναι μία ενότητα, ένα ενιαίο σύστημα, μνια συλλογική
προσφορά..

Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων αποτελούν τον

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης και την
τουριστική ζήτηση από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επισκέτπες.ι

Στην εποχή που διανύουμε, του μαζικού διακινούμενου και οργανωμένου
τουρισμού -αυτό που αποκαλείται πακέτο διακοπών- το τοπικό πρακτορείο
ταξιδίων αποτελεί την αιχμή του δόρατος των υπηρεσιών που θα
παρασχεθούν στον τουρίστα από;
- την άφιξή του στο αεροδρόμιο
- την διαμονή του στο ξενοδοχειακό κατάλυμα
- την μετακίνησή του σε επισκέψεις και οργανωμένες εκδρομές
- την διασκέδαση και αναψυχή του
- και τέλος την αναχώρησή του για επιστροφή στην πατρίδα του.

Στις επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων εναπόκειται η ευθύνη για την όσο
το δυνατόν καλύτερη πραγματοποίηση των διακοπών των τουριστών.
Βρίσκονται δηλαδή στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την τουριστική
ανάπτυξη της Κρήτης, με πολύ σημαντική προσφορά. Μαζί με τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελούν την "εμπροσθοφυλακή" με:
- την αυτοματοποίηση και την διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής
- τον καθημερινό αγώνα για προσέλκυση περισσότερων και καλύτερων
τουριστών
- την παρακολούθηση των εξελίξεων στις Ευρωπαϊκές και άλλες αγορές
- την φροντίδα για σωστές υπηρεσίες φιλοξενίας και αντιμετώπισης των
προβλημάτων και παραπόνων
- την ευχάριστη παραμονή και μετακίνηση των τουριστών στο νησί
- την απασχόληση εκατοντάδων ατόμων, και
- την διοχέτευση εσόδων σε πάρα πολλές περιοχές, επιχειρήσεις και
οικογένειες.

^ Βλ. 'ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ". Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1993. σελ. 39

Συνεπώς τα πρακτορεία ταξιδίων μαζί με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
είναι οι στυλοβάτες, ο ακρογωνιαίος λίθος του τουριστικού οικοδομήματος
της Κρήτης. Δεν αποτελούν παρασιτικη δραστηριότητα αλλά, αντίθετα, μία
από τις πιο παραγωγικές. Η τουριστική προσφορά των πρακτορείων
ταξιδίων ως περιφέρεια Κρήτης, ως τουριστικός προορισμός και όλοι οι
φορείς του κλάδου, είναι ένα σύνολο, ένα σύστημα μέσα στο οποίο η
περιφερειακή, τοπική και επιχειρησιακή προσφορά είναι τμήματα ή
υποσυστήματα, τα οποία δημιουργούν μεταξύ τους ιδιαίτερες σχέσεις και
αλληλοεξαρτήσεις.

Η

βιομηχανία

τουρισμού

και

ανψυχής

άλλοτε

χαρακτηριζόταν από ανταγωνισμό εγκαταστάσεων, σήμερα χαρακτηρίζεται
από

ανταγωνισμό

υπηρεσιών.

Η

ποιότητα

των

προσφερομένων

υπηρεσιών διαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό από τους ανθρώπους που
τις παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΚΡΗΤΗ 1980-1993

4.1.

Η τουριστική σνάτττυξη κατά τα έτη 1980-1993

Η πορεία της τουριστικής ανάτττυξης της Κρήτης κατά τα έτη 1980-1993
υπήρξε ανοδική.’ Οι επενδύσεις που έγιναν από το 1980 και συνεχίζονται
μέχρι και σήμερα, κυρίως στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και γενικότερα
στην υπόλοιπη τουριστική βιομηχανία, είναι υψηλές. Το 1980 η Ελλάδα
διέθετε συνολικά 278.045 κλίνες σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Την
ίδια χρονιά η Κρήτη διέθετε συνολικά 30.509 κλίνες σε κύρια ξενοδοχειακά
κααλύματα,

δηλαδή

η συμμετοχή

της

Κρήτης

στο

σύνολο

της

δυναμικότητας των κλινών ήταν 10,1%.2 Στα μέσα της δεκαετίας του 1980,
δηλαδή το 1985, η Ελλάδα διέθετε 348.394 κλίνες και η Κρήτη αντίστοιχα
48.331 κλίνες. Η συμμετοχή της Κρήτης στο σύνολο των κλινών είχε
αυξηθεί σημαντικά κατά 3,8%, φτάνοντας έτσι το 13,9%. Στα τέλη της
δεκαετίας, το 1990 η Ελλάδα διέθετε 438.355 κλίνες και η Κρήτη αντίστοιχα
77.678, έχοντας ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των κλινών 17,8%.
Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι για την Ελλάδα, η ποσοστιαία μεταβολή στην
δυναμικότητα των ξενοδοχείων από το 1980 έως το 1990, ήταν της τάξεως
του 57,7%, ενώ για την ίδια χρονική περίοδο η ποσοστιαία μεταβολή στη
δυναμικότητα των ξενοδοχείων της Κρήτης ήταν 154,6%. Το συμπέρασμα
έπειτα από όλα τα παραπάνω, είναι ότι η τουριστική ανατπυξη της Κρήτης
υπήρξε ανοδική, με ταχύτατους ρυθμούς, σε σχέση με την τουριστική
ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδος την ίδια περίοδο.

Η ραγδαία ανοδική τουριστική ανάτπυξη της Κρήτης από το 1980 και
έπειτα είναι γεγονός, το ερώτημα όμως είναι πως ανατπύχθηκε και
εξελίχθηκε το ξενοδοχειακό δυναμικό του νησιού τη συγκεκριμένη χρονική
’ Συνέντευξη IJ£τον κ.Κσκουλάκη Χαρ.. Προϊστάμενο Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων EOT Ηρακλείου
^ Βλ. Στσπσπκό Παράρτημα, Πίνακας No 6

περίοδο. Σύμφωνα με στοιχεία του EOT, η Κρήτη το 1986 (στατιστικά
στοιχεία για την πενταετία 1980-1985 καθώς και για το 1993 δεν
υπάρχουν) διέθετε συνολικά 736 ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας
50.544 κλινών ενώ το 1992 ο αριθμός τους είχε αυξηθεί, φτάνοντας τις
1.227 μονάδες με δυναμικότητα 85.586 κλινών. Τα στοιχεία αυτά
• αναλυτικά έχουν ως εξής;ΐ

Τα ξενοδοχεία LUX ήταν το 1986 8 και το 1992 10 και η δυναμικότητά
τους ήταν αντίστοιχα 3.250 και 3.486 κλίνες. Τα ξενοδοχεία Α' κατηγορίας
ήταν το 1986 39 και το 1992 72 με δυναμικότητα 15.707 και 26.400 κλίνες
αντίστοιχα. Τα ξενοδοχεία Β' και Γ κατηγορίας ήταν το 1986 286 και το
1992 449 με δυναμικότητα 21.403 και 33.566 κλίνες αντίστοιχα. Τα
ξενοδοχεία Δ' και Ε'

κατηγορίας ήταν το 1986 162 και το 1992 158,

αυξημένα στη Δ' κατηγορία κατά 4 μονάδες και μειωμένα στην Ε'
κατηγορία κατά 8 μονάδες με δυναμικότητα 3.994 και 4.129 κλίνες
αντίστοιχα. Η δυναμικότητα των ξενοδοχείων Δ' κατηγορίας αυξήθηκε ενώ
η δυναμικότητα των ξενοδοχείων Ε' κατηγορίας μειώθηκε τόσο σε κλίνες
όσο και σε αριθμό μονάδων τη συγκεκριμένη περίοδο. Τέλος, οι υπόλοιπες
κατηγορίες

καταλυμάτων

(επιπλωμένα

διαμερίσματα-ξενώνες

και

οικοτροφεία) ήταν το 1986 241 μονάδες και το 1992 538 με δυναμικότητα
6.190 και 18.005 κλίνες αντίστοιχα. Από τα παραπάνω αναφερθέντα
στοιχεία εξάγεται το συμπέρασμα, ότι ο τουρισμός της Κρήτης παρουσίασε
την περίοδο 1980-1992 σημαντική ανάτπυξη, αλλά οι τουρίστες που
κατέφθαναν στο νησί, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 1980
και έπειτα, ήταν μέσης και χαμηλής οικονομικής επιφάνειας στην
πλειοψηφία τους και αυτό δικαιολογείται από το γεγονός της σημαντικής
ανάτπυξης ξενοδοχείων Β' και Γ' κατηγορίας καθώς και επιπλωμένων
διαμερισμάτων και ξενώνων σε σχέση με την ανάτπυξη ξενοδοχείων
πολυτελείας (LUX και Α' κατηγορίας) η οποία υπήρξε συγκριτικά
χαμηλότερη. Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι η Κρήτη το 1992 διέθετε^ συνολικά

1.199 ξενοδοχειακές μονάδες με 83.377 κλίνες, από τις οποίες τη
μεγαλύτερη μερίδα κατέχει ο νομός Ηρακλείου με 464 μονάδες και 39.322
κλίνες και ακολουθούν ο νομός Λασιθίου με 285 μονάδες και 17.430 κλίνες,
ο νομός Χανίων με 244 μονάδες και 12.000 κλίνες και ο νομός Ρεθύμνου
με 206 μονάδες και 14.625 κλίνες.

Εκτός των προαναφερθέντων, επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν την
ανάπτυξη

του

τουρισμού

στην

Κρήτη,

είναι

οι

αφίξεις

και

οι

πραγματοποιήσιμες διανυκτερεύσεις.ι Ο αριθμός των αφίξεων στην Κρήτη
ήταν το 1987 (στοιχεία για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις κατά την περίοδο
1980-1986

δεν υπήρχαν στον EOT)

1.081.959

αφίξεις

συνολικά

περιηγητών, από τις οποίες οι 225.784 πραγματοποιήθηκαν αεροπορικώς
(συνεπώς οι υπόλοιπες παραγματοποιήθηκαν ακτοπλοϊκώς, στατιστικά
στοιχεία για τις ακτοπλοϊκές διακινήσεις δεν υπάρχουν) στους αερολιμένες
Χανίων και Ηρακλείου (στατιστικά στοιχεία δεν τηρούνται στον EOT για τον
αερολιμένα Λασιθίου) και από αυτές οι τέσσερις νομοί της Κρήτης είχαν
την εξής συμμετοχή; Νομός Χανίων 150.341 αφίξεις. Νομός Ρεθύμνου
137.001 αφίξεις. Νομός Ηρακλείου 550.733 αφίξεις και Νομός Λασιθίου
243.884 αφίξεις. Το ίδιο έτος οι πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις κατά
νομό ήταν: Νομός Χανίων 664.168 διανυκτερεύσεις, ΝΒομός Ρεθύμνου
1.069.465 διανυκτερεύσεις. Νομός Ηρακλείου 4.111.168 διανυκτερεύσεις
και

Νομός Λασιθίου

διανυκτερεύσεων

για

διανυκτερεύσεις.

Ο

1.721.960

διανυκτερεύσεις.

όλη

Κρήτη

μέσος

την

όρος

το

1987

Το

σύνολο

ήταν

διανυκτερεύσεων

των

7.566.761

κατά

άτομο

διαμορφώθηκε ως εξής: Νομός Χανίων 4,4 ημέρες κατ' άτομο. Νομός
Ρεθύμνου 7,8 ημέρες/άτομο. Νομός Ηρακλεόυ 7,4 ημέρες/άτομο και Νομός
Λασιθίου 7 ημέρες/άτομο. Ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων κατά άτομο για
όλη την Κρήτη, ήταν 6,9 ημέρες. Από το 1987 έως και το 1992 οι αφίξεις
και διανυκτερεύσεις στην Κρήτη παρουσιάζουν συνεχώς αυξητικές τάσεις
με μικρές τοπικές μειώσεις κατά νομούς. Συγκριτικά με το έτος 1987, το
’ Βλ. Στατιστικό Παράρτημα. Πίνακες No 8-14

έτος 1992 οι αφίξεις φτάνουν το 1.381.459 (Χανιά 248.287, Ρέθυμνο
193.261, Ηράκλειο 651.024 και Λασίθι 288.887) και οι δισνυκτερεύσεις τα
10.073.833 (Χανιά 1.413.390, Ρέθυμνο 1.796.627, Ηράκλειο 4.863.519 και
Λασίθι 2.000.297) ανεβάζοντας το μέσο όρο διανυκτερεύσεων κατ'άτομο
για όλη την Κτήρη από 6,9 ημέρες σε 7,2 ημέρες. Το γεγονός της αύξησης
των

αφίξεων-διανυκτερεύσεων

σε

συνδιασμό

με

την

παράλληλη

ξενοδοχειακή ανάπτυξη και αύξηση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας,
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γενικότερη ανάτπυξη του τουρισμού στην
Κρήτη αν και αυξημένη δεν έχει φθάσει ακόμη στα όρια κορεσμού καθώς
υπάρχουν προοπτικές (αλλά και προϋποθέσεις) για ακόμη μεγαλύτερη
ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ενα ακόμη σημείο που αποτελεί την κατεξοχήν απόδειξη για την αυξημένη
τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης την εξεταζρυενρ χρονική περίοδο, είναι π
εισροή ξένου συναλλάγματος στο νησί. Επίσημα στατιστικά στοιχεία για
την εισροή συναλλάγματος δεν υπάρχουν, εκτός από τον λογαριασμό
"ταξιδιωτικό συνάλλαγμα" που τηρούν οι τράπεζες και ο οποίος δεν
αντικατοτπρίζει (ούτε καν προσεγγίζει) την πραγματικότητα, καθόσον δεν
συμπεριλαμβάνει το συνάλλαγμα που διατίθεται στην αγορά μέσω
πιστωτικών καρτών και επιταγών, αλλά εκτός αυτού δεν είναι καθόλου
βέβαιο το εάν οι τουρίστες με την είσοδό τους στη χώρα ή κατευθείαν στην
Κρήτη δραχμοποιούν όλο τους το συνάλλαγμα ή μόνο μέρος αυτού. Ο
παραπάνω λογαριασμός ενσωματώνεται στο λογαριασμό "άδηλοι πόροι"
όπου εκτός από το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα περιλαμβάνεται ακόμη και το
μεταναστευτικό και το ναυτιλιακό. Ως εκ τούτου, ακόμη και απλή-εμπειρική
προσπάθεια παρουσίασης κάποιας εικόνας της εισροής συναλλάγματος
θα ήταν αδύνατη, λόγω ακριβώς των ελλειπών στοιχείων.

4.2. Μορφές τουρισμού στην Κρήτη κατά τα έτη 1980-1993

Ο τουρισμός της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως εποχιακός, ^ αν και η διάρκεια
της τουριστικής περιόδου είναι σχετικά μεγάλη (οκτώ μήνες περίπου). Η
τουριστική περίοδος ξεκινά ουσιαστικά από τον Μάρτιο και τελειώνει τέλη
Οκτώβρη. Οι μορφές του τουρισμού που υδιακρίνονται τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο είναι:

- Ατομικός και συλλογικός (ομαδικός). Από τις αρχές της δεκαετίας του
1980 ο τουρισμός γινόταν ατομικά και ομαδικά (γκρουπς). Από το 1985
περίπου και έπειτα, η ομαδική μορφή τουρισμού αυξάνεται ολοένα και
περισσότερο και τείνει να εξαλειφθεί ο ατομικός τουρισμός εξαιτίας των
οργανωμένων TOUR OPERATORS που προσφέρουν ολόκληρα "πακέτα"
διακοπών, εξυπηρετώντας και προσφέροντας στον τουρίστα, πολλά
πλεονεκτήματα όπως οργάνωση, μεταφορά εκδρομές, εκτπώσεις κλπ.

- Ημεδαπός και αλλοδαπός. Η διαφορά μεαξύ των δύο μορφών τουρισμού
είναι πολύ μεγάλη. Παρόλο που ο EOT διαθέτει στοιχεία για τις αφίξεις
αλλοδαπών τουριστών, ωστόσο δενδιαθέτει στοιχεία για τις αφίξεις
ημεδαπών τουριστών στην Κρήτη. Πάντως είναι οφθαλμοφανές ότι τουλάχιστον την θερινή περίοδο- ο αλλοδαπός τουρισμός υπερβαίνει
σημαντικά σε αριθμό από τον ημεδαπό. Αυτό σημβαίνει διότι η Κρήτη, ότας
τουριστικό νησί, προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών παράλληλα
με την μη επαρκή διαφήμιση-προβολή στο εσωτερικό της Ελλάδας, με
αποτέλεσμα να είναι πολύμειωμένο το ποσοστό ημεδαπών τουριστών σε
σχέση με αυτό των αλλοδαπών.

- Αθλητικός τουρισμός. Η υποδομή που υπάρχει στην Κρήτη όσον αφορά
αθλητικές

εγκαταστάσεις

(γήπεδα

ποδοσφαίρου,

κολυμβητικές

εγκαταστάσεις βαλκανικών προδιαγραφών, σκοπευτήριο σταθερού και
1 Συνέντευξη με τον κ.Καλουτσάκη Παν,, Πρόεδρο ξενοδοχειακού Ετπμελητηρίου Κρήτης
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κινητού στόχου επίσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών κλπ), έχει σαν
αποτέλεσμα την εισροή τουριστών (σε μικρό ποσοστό) που θέλουν να
συνδυάσουν διακοπές με άθληση.

- Θαλάσσιος τουρισμός (Κρουαζιέρες). Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μία
μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται ταχύτατα στην Κρήτη, παρά τη
σχετική έλλειψη μαρινών για τον ελλιμενισμό και τον εφοδιασμό των
σκαφών. Αυτή η μορφή τουρισμού συμπεριλαμβάνει και την ενοικίαση
(εκτός της περίτπωσης ιδιοκτησίας) σκαφών για περίπλου της Κρήτης και
των γύρων νησίδων, είτε για μεταφορά των τουριστών σε άλλα νησιά.

- Λαϊκός και κοσμοπολίτικος τουρισμός. Και οι δύο μορφές τουρισμού
απαντώνται στην Κρήτη. Ο μεν πρώτος διάσπαρτος σε ολόκληρο το νησί,
ο δε δεύτερος συγκεντρωμένος σελίγα κοσμοπολίτικα μέρη όπως η
Ελούντα, η Σπιναλόγκα και η περιοχή Αγίου Νικολάου στο Λασίθι.

- Τουρισμός αγορών. Στην περίπτωση αυτή οι τουρίστες ενδιαφέρονται
κυρίως για την αγορά έργων λαϊκής χειροτεχνίας από την Κρήτη, όπως
είναι τα κεντήματα, τα υφαντά, τα ξυλόγλυπτα, τα πήλινα και τέλος τα
περίφημα Κρητικά μαχαίρια.

4.3.

Προέλευση Τ ουρισμού

Η προέλευση του τουρσιμού της Κρήτης εκφράζεται από την εθνικότητα
των τουριστών, όπως αυτή καταγράφεται κατά την άφιξή τους και
σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 1992.*

(Στατιστικά στοιχεία για τις

αφίξεις με πλοία δεν τηρούνται στον EOT), Στα στοιχεία που αναφέρονται
στην Κρήτη, εμφανίζονται πρώτοι οι Γερμανοί με ποσοστό 31,28% και
ακολουθούν οι Αγγλοι με 23,69%, οι Σκανδιναυοί με 14,58%, οι Ολλανδοί
' ΒΑ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας 10

44

με 9,03%, οι Αυστριακοί με 5,18%, οι Γάλλοι με 4,81%, οι ΒέλγοιΛουξεμβούργιοι με 3,74%, οι ελβετοί με 3,57% και οι Ιταλοί με 2,66% ενώ
το συνολικό ποσοστό συμμετοχής όλων των παραπάνω είναι 98,5%
περίπου.

Οι άλλες εθνικότητες συμμετέχουν με μικρά ποσοστά (κάτω της μονάδος
ωστόσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί είναι δυναμικές αγορές (π.χ.
Αμερική, Ιαπωνία, Καναδάς κλπ) δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί παρά το
γεγονός ότι κάποιες προσπάθειες έγιναν προς αυτές τις αγορές.

4.4.

Εποχικότητατου τουρισμού

Η εποχικότητα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισμού της
Κρήτης.

Η παραγωγική ικανότητα της ξενοδοχειακής

βιομηχανίας

παραμένει αδρανής περίπου για 4 μήνες το έτος, με αποτέλεσμα να μην
γίνεται αξιοποίηση του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού και ανθρώπινου
δυναμικού του νησιού.·· Ως βασική αιτία του παραπάνω προβλήματος,
θεωρείται το γεγονός ότι ο τουρισμός^.τίΐς.ί^ρήρις.,^τά..ιο .μεγαΑάτερα,
ποσοστό του, καλύπτει τις ανάγκες τουριστών, οι οποίοι επισκέτπονται το
νησί για τη θάλασσα, τον ήλιο του και γενικά για εκδρομές και
περιηγητισμό, που γίνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων πραγματοποιείται το
μήνα Αύγουστο, αντίστοιχα ο μικρότερος τον μήνα Ιανουάριο. Η τουριστική
περίοδο

καλύπτει

περίπου

οκτώ

μήνες

και

την

περίοδο

αυτή

πραγματοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων και διανυκτερεύσεων.·

·· Συνέντευξη με τον ε.Κακουλσισι Χαρ., προϊστάμενο Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων EOT Ηρακλείου

4.5.

Συγκοινωνίες

Οι μεταφορές συνιστούν ένα σημαντικό τμήμα του τριτογενή τομέα, όχι
μόνο διότι αποτελούν μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάτπυξης της
Κρήτης, αλλά κυρίως γιατί η ύπαρξη τους ταυτίζεται με τον τουρισμό, αψού
μεταφορές σημαίνει ταξίδια και η έννοια του ταξιδιού είναι ταυτόσημη με
τον τουρισμό. Η ποσοτική εκτίμηση της συμβολής των μεταφορών στη
διαμόρφωση του τοπικού εισοδήματος είναι σχεδόν αδύνατη με τα
υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα, όμως η προσφορά τους τόσο σε
κοινοτικό επίπεδο (μεαφορές προσώπων και αγαθών), όσο και σε επίπεδο
τουρισμού είναι αναμφισβήτητη. Ο τομέας των συγκοινωνιών είναι
ευρύτατος και καλύτπει τόσο τις τοπικές χερσαίες συγκοινωνίες, τις
τοπικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, τις τοπικές εναέριες συγκοινωνίες, όσο
και τις συγκοινωνίες που συνδέουν το νησί με τα υπόλοιπα διαμερίσματα
της χώρας και το εξωτερικό.

4.5.1.

Θαλάσσιες συγκοινωνίες

Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Κρήτη επεκτείνονται σε τρεις τομείς;
α. Στη σύνδεση της νήσου με τα υπόλοιπα διαμερίσμαα της χώρας και το
εξωτερικού
β. Στη σύνδεση των νομών μεταξύ τους
γ. Στη σύνδεση της Κρήτης με τα γύρω μικρά νησάκια που την
περιστοιχίζουν.

Αναλυτικότερα:
Ο νομός Χανίων^ διαθέτει το λιμάνι της Σούδας, το μεγαλύτερο φυσικό
λιμάνι της Ελλάδας, από το οποίο πραγματοποιούνται καθημερινές
συνδέσεις με τον Πειραιά, την Πάτρα και την Αγκόνα της Ιταλίας, χωρίς να
υπολογιστούν οι θερινές επιπλέον γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούν την
^ ΒΑ. Δισύπρης Γ.,»

τουριστική κίνηση με απευθείας συνδέσεις με άλλες χώρες. Εκτός αυτού
από το λιμάνι της Σούδας υπάρχει σύνδεση με τους άλλους νομούς της
Κρήτης αλλά και τα μικρά νησάκια γύρω από το νομό. Υπάρχουν ακόμη
τοπικές συνδέσεις από το Καστέλλι Κισσάμου με Μονεμβασιά, Νεάπολη
και Γύθειο Πελοποννήσου, Αγία Πελαγία και Καψάλι Κυθήρων καθώς και
με τα Αντικύθηρα.

Ο νομός Ρεθύμνουί συνδέεται ακτοπλοϊκά τόσο με τον Πειραιά (σε
καθημερινή βάση) όσο και με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης.
Επίσης, το καλοκαίρι, ταχύπλοα σκάφη συνδέουν το Ρέθυμνο με την
Σαντορίνη και καΐκια ξεκινούν από την Αγία Γαλήνη για τα Μάταλα του
νομού Ηρακλείου.

Ο νομός Ηρακλείου^

συνδέεται ακτοπλοϊκά με Αθήνα (Πειραιά), Ροδο,

Σαντορίνη σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης και με τους υπόλοιπους
νομούς της Κρήτης και τις μικρές νησίδες γύρω από αυτόν. Τη θερινή
περίοδο υπάρχει και ακτοπλοϊκή επικοινωνία μεΚυκλαδες, ενω ψερυμποτ
με αφετηρία την Βενετία της Ιταλίας, συνδέουν το Ηράκλειο με τη Λεμεσό
Κύπρου και τη Χάϊφα του Ισραήλ.

Ο νομός Λασιθίου3

δεν έχει απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με την

πρωτεύουσα, αλλά επικοινωνεί με τον Πειραιά μέσω Ηρακλείου. Τα
φέρυμποτ των γραμμών των Κυκλάδων συνδέουν επίσης τον Πειραιά με
τον Αγιο Νικόλαο και τη Σητεία. Ακόμη ο νομός συνδέεται ακτοπλοϊκά με
τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης και τις μικρές νησίδες γύρω από
αυτόν.*

* Βλ. ΔίσΟπρηςΓ., κ.σ., 1991, σελ. 127
2 Βλ. Δισύπρης Γ..κ.σ . 1991. σεΑ.169
^Βλ. ΔίσΟπρηςΓ., κ.α,. 1991, σιΑ. 251

4.5.2. Οδικές μεταφορές

Οι οδικές μεταφορές στην Κρήτη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
επειδή συνδέονται άμεσα με την διακίνηση των επισκεπτών του νησιού. Οι
διακινήσεις γίνονται και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης είτε με
ναυλωμένα (αποό τους TOUR OPERATORS) πούλμαν όταν πρόκειται για
ομάδες τουριστών (γκρουπς), είτε μέσω των ΚΤΕΛ, για αστικές ή
υπεραστικές

μετακινήσεις,

που

καλύτπουν

ολόκληρη

την

Κρήτη.

Συμπληρωματικά, μετακινήσεις πραγματοποιούνται με ιδιωτικά μεταφορικά
μέσα ή ενοικιαζόμενα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέττες) μέσω ειδικών γραφείων
ενοικιάσεων μεταφορικών μέσων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το οδικό
δίκτυο της Κρήτης κρίνεται επαρκές, η ποιότητα του οδοστρώματος είναι
χαμηλή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα του επαρχιακού κυρίως οδικού
δικτύου, αλλά και σε ορισμένα τμήματα των εθνικών οδών και ευθύνεται σε
μεγάλο ποσοστό για τα τροχαία δυστυχήματα που κατά καιρούς
συμβαίνουν. Το πρόβλημα αυτό, δεν διέφυγε της προσοχής των αρμοδίων
και έχουν ήδη αρχίσει ορισμένα έργα αποκκατάτασης στο εθνικό οδικό
δίκτυο, με προοτπική αποκατάτασης και του επαρχιακού στο άμεσο
μέλλον. ‘

4.5.3. ΑεροπορικέςΣυγκοινωνίες

Η προσπέλαση στην Κρήτη γίνεται είτε από θαλάσσης (όπως έχει ήδη
αναφερθεί), είτε από αέρος. Το νησί διαθέτει ήδη τρεις σύγχρονους
αερολιμένες στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στη Σητεία (Λασίθι) και υπάρχει
προοπτική για την κατασκευή και τέταρτου (το θέμα αυτό ήδη ερευνάται
από τους αρμόδιους φορείς) για να εξυπηρετηθεί η αυξημένη (ειδικά τους
θερινούς μήνες) τουριστική κίνηση.

1Συνέντευξη με τον ε.Κακουλσκη Χαρ.. ΠροΛττάμενο Τμήματος Δημοσ,ων Σχέσεων EOT Ηρακλείου

ο

αερολιμένας Χανίων,*

βρίσκεται στην περιοχή Ακρωτηρίου, 15

χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, συνδέει τα Χανιά με καθημερινές
πτήσεις με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο αλλά και με
πρωτεύουσες ξένων χωρών (μέσω Αθήνας).

Ο διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου,2

καλύτπει πλήρως τις μεγάλες

απαιτήσεις συγκοινωνίας εκτελώντας τπήσεις για Αθήνα, ΘΥεσσαλονίκη,
Ρόδο, Μύκονο,

Πάρο, Σαντορίνη αλλά και απευθείας τπήσεις σε

πρωτεύουσες ξένων χωρών.

Ο αερολιμένας της Σητείας εκτελεί τπήσεις μόνο στη Ρόδο, την Κάρπαθο
και την Κάσο και δεν συνδέει αεροπορικά το νομό Λασιθίου με την
πρωτεύουσα και την συμπρωτεύουσα, αλλά οι ανταποκρίσεις γίνονται
μέσω του αερολιμένα Ηρακλείου.

Οι αφίξεις με τπήσεις CHARTERS στους αερολιμένες Χανίων-Ηρακλείου
το 1986 (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στον EOT για τον αερολιμένα
Σητείας, ούτε για τα έτη 1980-1985) ήταν 881.992 επιβάτες ενώ το 1992 ο
αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας το 1.705.537 επιβάτες, με
προοτπικές αύξησης των επιβατών και των τπήσεων τα αμέσως επόμενα
χρόνια.3

Αυτό και μόνο το γεγονός αποδεικνύει την ανάγκη για

περισσότερο εκσυγχρονισμό στις αεροπορικές μεταφορές και καλύτερη
εξυπηρέτηση των τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη.

4.6.

Το τουριστικό προϊόν της Κρήτης

^ Πηγή: Κροηκός Αιρολιμενσς Χανίων
^ Πηγή: Κρατικός Αερολιμένας Ηράκλειου
3 Βλ. Στσηστικό Παράρτημα. Πίνακας No 8

Ως προϊόν εννοείται η τουριστική Κρήτη, η γενική εικόνα δηλαδή του
νησιού με όλα όσα έχει να προσφέρει σε υπηρεσίες και αξίες για
κατανάλωση στους τουρίστες,

Η κάθε επιχείρηση

π ρ οσ φ έρει

υπηρεσίες στους τουρίστες (κατάλυμα,

εξυπηρέτηση, φαγητό, μεταφορά, αγορές κλπ) που στην περίτπωση της
Κρήτης υπάρχει αφθονία σ'αυτές. Δηλαδή, ερχόμενος ο τουρίστας στην
Κρήτη έχει τη δυνατότητα να διαλέξει κατάλυμα από ξενοδοχείο LUX και Α'
κατηγορίας έως και Bangalow ή Caπιping, να διαλέξει για την εστίαση του
από FAST FOOD και ελληνική κουζίνα έως και εστιατόρια που ειδικεύονται
στην παρασκευή εξωτικών πιάτων, να διαλέξει για τις διακινήσεις του κατά
το χρόνο παραμονής του από πούλμαν έως αεροπλάνο και γενικά να
"απολαύσει" αναρίθμητες τουριστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν οι
τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού.

Για τον τουρίστα-καταναλωτή όμως το τρυριστικό προϊόν δεν σποτελείται
μόνο από τα παραπάνω στοιχεία. Ο τουρίστας αντιλαμβάνεται σαν
τουριστικό προϊόν το σύνολο του ταξιδιού που περιλαμβάνει και άλλα
στοιχεία, όπως τον ήλιο, τη θάλασσα, την παραδοσιακή Κρητική μουσική,
το κλίμα κλπ. Ολα αυτά υπάρχουν σε αφθονία στην Κρήτη καθώς επίσης
και αξιοθέατα (φυσικού περιβάλλοντος και αρχαιολογικά) όπως και ο
παραδοσιακός και ο σύγχρονος κόσμος ο οποίος συνυπάρχει στο νησί.
Ολα τα παραπάνω, έχουν μια αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και συνθέτουν
την τουριστική Κρήτη.

• Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά
και θα λυγίσει υ κλώνος
και θα σου φύγει το πουλί

« Τα όρη κάνουνε βοσκούς
και το κρασί μπεκρήδες
και το σκολειό γραμματικούς
κ ’ η λύρα μερακλήδες.»

«Ο Κρητικός σα στολιστεί
και βάλει τα καλά του,
ούλος ο κόσμος χαίρεται,
την τόση λεβεντιά του.»

«Σαν το μαγκανοπήγαδο
τούτος ο κόσμος μοιάζει
όντε γεμίζει ο γεις κουβάς,
ο διπλανός αδειάζει»
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5.1.

Προβλήματα ττου αντιμετωττίζει ο τουρισμός στην Κρήτη

Τα ττροβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στην Κρήτη, είναι πολλά
και ποίκιλλα. Η αντιμετώπιση τους απαιτεί μακροχρόνιο προγραμματισμό
και συνεχή εργασία προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να μην υπάρξει
μόνο αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, αλλά να ληφθεί και πρόνοια
ώστε να μην εμφανιστούν ξανά μελλοντικά. Η ευθύνη για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων κατανέμεται τόσο στο Κράτος (αρμόδιοι κρατικοί
φορείς), όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία (τουριστικές επιχειρήσεις)
ανάλογα με το είδος των προβλημάτων και τις επιτπώσεις που έχουν στον
τουρισμό. Τα προβλήματα αυτά αναλύονται ως εξής;ΐ

- Εργα υποδομής; Η ευθύνη για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής,
όπως είναι η επέκταση του εθνικού οδικού δικτύου και η βελτίωση του
υπάρχοντος οδικού δικτύου, η ύδρευση (κυρίως σε περιοχές μακρυά από
τα αστικά κέντρα), η αποχέτευση (κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα) και η
βιολογική επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, καθώς και η κατασκευή
νέων εισόδων για τον τουρισμό όπου αυτό είναι απαραίτητο (λιμάνια
κυρίως στο νότιο άξονα του νησιού και αεροδρόμια), ανήκει στους
αρμόδιους κρατικούς φορείς.

- Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου; Οπως φαίνεται από τους πίνακες
του Στατιστικού Παραρτήματος η τουριστική περίοδος στην Κρήτη είναι
σχετικά μεγάλη σε διάρκεια (οκτώ μήνες περίπου) με έξαρση του
τουρισμού τους θερινούς μήνες και ελαχτιστοποίηση τους χειμερινούς. Η
ενδεδειγμένη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η εντατικοποίηση

1 Σονέντ^αξη με τον κ.Κακο^λάκπ Χ^Γπροϊστάμενο Τμήματα, Δπμοο,ων Σχέσεων EOT ΗρακΛείο.

τπς προβολής του νησιού και από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά
και από τους τουριστικούς επιχειρηματίες, παράλληλα με την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο χειμερινός τουρισμός και
την προσς>ορά οικονομικά ελκυστικών πακέτων διακοπών.

- Αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών: Η αναβάθμιση και η ποιοτική
βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών είναι απόλυτα
αναγκαία διότι αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του Τουριστικού Προϊόντος
του νησιού, αποφέρει μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη και σε τελική ανάλυση
οδηγεί στην τουριστική ανάπτυξη.

- Παραξενοδοχεία; Η παραξενοδοχεία'' αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα
στον τουρισμό της Κρήτης. Η απώλεια των εισοδημάτων από τα νομίμως
λειτουργούντα

ξενοδοχεία,

η χαμηλής

στάθμης

εξυπηρέτηση

των

τουριστών αλλά και η φοροδιαφυγή είναι οι κυριότερες δυσμενείς
επιπτώσεις της.

Η αντιμετώπιση

της επιτυγχάνεται

με

ανάλογες

νομοθετικές ρυθμίσεις και αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

- Αγρα τουριστών: Για την εξυγίανση του τουριστικού κυκλώματος και τον
περιορισμό

του

απαράδεκτου

φαινομένου

των

προμηθειών

που

παρασιτικά ανεβάζουν το κόστος του Τουριστικού Προϊόντος της Κρήτης,
ψηφίστηκε νόμος που τιμωρεί ποινικά την αποκλειστική καθοδήγηση
τουριστών σε ορισμένα καταστήματα, ξενοδοχεία ή άλλες υπηρεσίες και
τιμωρεί τη λήψη και παροχή προμήθειας.

5.2.

Οι επιπτώσεις του τουρισμού

Οι επιπτώσεις του τουρισμού στην Κρήτη είναι πολλές και διάφορες και
άλλες από αυτές είναι θετικές για το νησί και άλλες αρνητικές. Ως θετικές
1 Συνέντευξη με τον κ.ΚοΑοοχσάκηΠ^ Πρόεδρο Ξενοδόχε,αεού Εττ,μελητηρΙου Κρήτης

εκΑαμβάνονται, οι συνολικές οικονομικές ωφέλειες που αποκομίζει ο
πληθυσμός της νήσου από τον τουρισμό, η προσφορά εργασίας στα
τουριστικά επαγγέλματα και κατά συνέπεια η μείωση της ανεργίας
ανάλογα με την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, αλλά εκτός των
παραπάνω και οι πολιτισμικές ωφέλειες θεωρούνται εξίσου σημαντικές,. Οι
αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού εντοπίζονται σε τρία επίπεδα:

α. Επιπτώσεις του τουρισμού σε αστικούς χώρους, δηλαδή σε μεγάλες
πόλεις ή και σε κωμοπόλεις-χωριά με έντονη (εποχιακή) τουριστική
δραστηριότητα.

β. Επιτπώσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί
πόλο έλξης του τουρισμού, αλλά η υπερβολική ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, η οποία έχει σαν
συνέπεια την απώθηση των τουριστικών ρευμάτων και των ροπή τους σε
παρθένες τουριστικές περιοχές.

γ. Επιπτώσεις του τουρισμού στην κοινωνία, δηλαδή η τουριστική
ανάπτυξη έρχεται σε σύγκρουση με το κοινωνικό κόστος που απαιτείται
για να συνεχιστεί η ανάπτυξη αυτή.

Οι προαναφερθείσες επιτπώσεις του τουρισμού στην Κρήτη αναλύονται
ως εξής;

5.2.1. Οι επιτπώσεις του τουρισμού σε αστικούς χώρους

Η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια,
είχε σοβαρότατες επιτπώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη και κυρίως στα
μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα, δε στις πρωτεύουσες των Νομών δηλαδή
στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Αγιο Νικόλαο, αλλά και σε
άλλες μεγάλες πόλεις της Κρήτης όπως στη Σητεία, την Ελούντα, Τα

Μάλλια, τη Μεσσαρά κ.α.. Η έλευση των τουριστικών ρευμάτων
προκάλεσε,

μέσα

σε

λίγα

χρόνια,

σημαντικότατες

αλλαγές

στις

ττροαναφερθείσες πόλεις, οι οποίες εξελίχθηκαν ταχύτητα σε τουριστικές
περιοχές.

Οι σημαντικότερες αλλαγές ^ εντοπίζονται κυρίως στην

καταστροφή παλαιών κλασσικών αλλά και νεοκλασσικών κτιρίων τα οποία
κατεδαφίστηκαν για να κτιστούν στη θέση τους ξενοδοχεία και τουριστικά
καταλλύματα και να εξυπηρετηθούν κατ'αυτόν τον τρόπο οι αυξανόμενες
στεγαστικές ανάγκες του τουρισμού.

Πρόσφατα (1989) άρχισε να

εφαρμόζεται και στην Κρήτη το πρόγραμμα LINDER το οποίο αφορά την
αναπαλαίωση

και

αξιοποίηση

(ενοικίαση)

των

εναπομείναντων

νεοκλασσικών κτιρίων, το οποίο χρηματοδοτείται μερικώς από Ευρωπαϊκά
Κοινοτικά Προγράμματα. Αλλες σημαντικές α.\λαγές που παρατηρούνται
στα αστικά κέντρα, είναι οι συνεχώς υποβαθμιζόμενες παλαιές πόλεις των
Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, οι οποίες υποβαθμίζονται λόγω της
επέκτασης των πόλεων και αντίστοιχης εγκατάλειψης των παλαιών
πόλεων αντί της αναβάθμισης, ανάδειξης και τουριστικής εκμετάλλευσής
τους. Πέρα από αυτά ο τουρισμός ευθύνεται ακόμη και για την
εμπορευματοποίηση της ζωής των ντόπιων κατοίκων, την κοινωνική
αποξένωση του πληθυσμού, την ένταξη της καθημερινής ζωής στους
ρυθμούς και στην ένταση του τουρισμού, την αλλοίωση και υποβάθμιση
των κοινωνικών εξυπηρετήσεων, καθώς και για την εξαφάνιση των
τοπικών παραδόσεων, οι οποίες εμπορευματοποιούνται, τυποποιούνται
και τελικά εξαφανίζονται. Συμπληρωματικά πρέπει να αναφερθεί ότι ο
τουρισμός αποτελεί μερική αιτία για ηχορύπανση αλλά και γενικά ρύπανση
των αστικών περιοχών. Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά για τις
επιπτώσεις του τουρισμού στον επαγγελματικό προσανατολισμό των
νέων. Σε μία περιοχή όπως η Κρήτη, η οποία παρουσιάζει αυξημένο
τουριστικό ενδιαφέρον και προσελκύει υψηλό αριθμό τουριστών, είναι
φυσικό τα τουριστικά επαγγέλματα να βρίσκονται τις πρώτες προτιμήσεις
των νέων ανθρώπων, δεδομένου ότι η Κρήτη δεν διαθέτει μεγάλες
κ.ΣιρστηδάκηΑ..ώευθυντήΕΟΤ ΗρσεεΑΙου

βιομηχανικές μονάδες με μεγάλη ικανότητα αττασχόλησης. αλλά βασίζεται
κυρίως στον πρωτογενή τομέα απασχόλησης (γεωργία, κτηνοτροφία,
αλιεία) και λιγότερο στον δευτερογενή (μεταποίηση) και τριτογενή
(υπηρεσίες), όπου το μεγαλύτερο μερίδιο του τελευταίου τομέα κατέχει ο
τουρισμός.

5.2.2.

Επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον

Περισσότεροι από 450 εκατομμύρια τουρίστες ταξιδεύουν κάθε χρόνο στον
κόσμο και από αυτούς τα 162 εκατομμύρια έρχονται στη Μεσόγειο, ενώ
περίπου 10 εκατομμύρια από αυτούς επισκέτπονται την Ελλάδα και 1-1,5
εκατομμύρια την Κρήτη.1 Το περιβάλλον αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης
των τουριστών που έρχονται στην Κρήτη. Η σχέση του τουρισμού με το
περιβάλλον είναι άμεση και καθοριστική και για τις δύο πλευρές. Ο
τουρισμός, έτσι όπως αναπτύχθηκε, αποτέλεσε πηγή ρύπανσης για το
περιβάλλον αναιρώντας πλέον τις ίδιες αιτίες και τους κύριους λόγους που
συνέβαλαν στην ανότπυξή του. Χαλαρά περιβαλλοντικά μέτρα, αλλά και
εξίσου

ελλιπής ανθρώπινη

φροντίδα έχουν δημιουργήσει

σοβαρά

προβλήματα σε πολλές περιοχές. Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο, το φυσικό
περιβάλλον καταστρέφεται δημιουργώντας κατ'αυτό τον τρόπο και την
ανάλογη οικονομική υποβάθμιση. Το γεγονός ότι τα τελυεταία χρόνια η
τουριστική κίνηση πολλαπλασιάστηκε, δημιουργώντας κάθε χρόνο ένα
υψηλό εισόδημα αλλά και αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες απασχόλησης έχει μεν θετικά οικονομικά αποτελέσματα αλλά
η όλη τουριστική ανάπτυξη και οι ρυθμοί που ακολουθήθηκαν αποτελούν
ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που μόνο η προσεκτική αντιμετώπιση και η
τήρηση αξιόπιστων περιβαλλοντικών παραμέτρων θα αποδόσουν στον
τουρισμό και μελλοντική ισχύ. Ο τουρισμός ζητά και παίρνει πολλά από το
περιβάλλον και η ανάτπυξή του θα πρέπει στο εξής να θεωρήσει ως
πρώτη προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές επιτπωσεις.
1 Βλ. -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-, Ιούλιος 1992. σελ. 52

Οι επιπτώσεις που συνοδέυσαν την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, στον
τομέα του περιβάλλοντος, δεν έχουν φθάσει στο οριακό σημείο από το
οποίο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή η κατάρευση της τουριστικής
βιομηχανίας. Η ευαισθητοποίηση Κράτους και ιδιωτικών φορέων, αλλά και
η συνειδητοποίηση της προσφοράς του φυσικού περιβάλλοντος στην
τουριστική βιομηχανία, οδήγησαν στη λήψη μέτρων για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος. Ηδη στο Νομό Χανιών έχει ξεκινήσει από το 1992
ένα

δοκιμαστικό

πρόγραμμα

διάθεσης

αποβλήτων

στην

Επαρχία

Αποκορώνου.·' Η περιοχή Αποκόρωνα περιλαμβάνει 29 κοινότητες με
μεγάλη βιοποικιλία φυτών και ωραία παραδοσιακά πέτρινα σπίτια με
καμάρες, χτισμένα τον περασμένο αιώνα. Η περιοχή δεέχεται μεγάλο
αριθμό τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες. Η διάθεση των αποβλήτων
ήταν μέχρι τώρα ευκαιριακή; τα απόβλητα είτε ρίχνονταν σε ρέματα, είτε
καίγονταν δημιουργώντας τοξικό καττνό. Ο στόχος του προγράμματος είναι
η δημιουργία ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων για τις 29 κοινότητες
που θα συμπεριλαμβάνει συλλογή αποβλήτων, εγκατάσταση χωματερής
και πρόγραμμα ανακύκλωσης. Το τελικό σχέδιο θα χρησιμεύεσει σαν
πρόγραμμα-πιλότος και για άλλες περιοχές της Κρήτης και γενικότερα της
Ελλάδας. Εκτός των παραπάνω, πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι και οι
τέσσερις νομοί της Κρήτης έχουν λάβει (από το 1985) το βραβείο της
Γαλάζιας Σημαίας των ακτών, που απονέμεται σε όσες ακτές πληρούν
τους όρους του προγράμματος για καθαρά νερά,

ικανοποιητικές

υγειονομικές συνθήκες και πολιτισμένο περιβάλλον.^ Ο φορέας του
προγράμματος αυτού είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η
οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό στην Ελλάδα το 1985 με την
συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Για το 1993
έλαβαν Γαλάζιες Σημαίες Ακτών: Χανιά 10, Ρέθυμνο 3, Ηράκλειο 5, Λασίθι
14 Κατόπιν όλων αυτών πρέπει να αναφερθεί συμπερασματικά, ότι έχει
αρχίσει η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η προστασία του φυσΐ|^ύ
περιβάλλοντος, όχι μόνο μέσα από τις τουριστικές δραστηριότητες, θα
1 Βλ. πΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ*. Μάϊ^
2 ΒΑ, -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ*, Ιούλιος 1993, οεΑ. 101

πρέπει να αποτελέσει βασικό κατευθυντήριο άξονα της πολιτείας, των
επιχειρηματιών (τουριστικών και μη) αλλά και του τοπικού πληθυσμού της
Κρήτης.

5.2.3.

Σύγκρουση τουριστικής ανάπτυξης και κοινωνικού κόστους

Η τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά και κάθε τόπου γενικότερα,
επιφέρει ορισμένες αλλαγές όχι μόνο στον τόπο και στο φυσικό
περιβάλλον, αλλά και στις κοινωνικές δομές και αυτό χαρακτηρίζεται ως
κοινωνικό κόστος. Τα επιχειρήματα υπέρ της ανάτπυξης μέσω του
τουρισμού είναι κατά βάση οικονομικά, ενώ τα ενάντια επιχειρήματα που
εκφράζοναι είναι κατά βάση κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά. Οι
υπέρμαχοι της τουριστικής ανάτπυξης στηρίζονται σε νούμερα και
οικονομικά δεδομένα, ενώ οι κατακριτές του τουρισμού πρόσκεινται σε
ποιοτικές και αντιποσοτικές θέσεις και επιχειρήματα. Και οι δύο πλευρές
όμως δείχνουν

μία μερολητπική

τάση

στο να

συμμεριστούν

τα

επιχειρήματα της αντίθετης πλευράς. Το θέμα που τελικά τίθεται, είναι το
εάν η ανάτπυξη του τουρισμού είναι ωφέλιμη για όλους και κατά πόσο.

Οι οπαδοί της τουριστικής ανάπτυξης ισχυρίζονται ότι τα οικονομικά
ευεργετήματα του τουρισμού αρκούν για να δικαιολογήσουν το κοινωνικό
κόστος, αν και θα έπρεπε να εξεταστεί εάν αυτά χρησιμοιούνται για να
εξυπηρετήσουν πραγματικές ανάγκες ή απλά αγαθά πολυτέλειας. Οι
πολέμιοι του τουρισμού από την άλλη πλευρά, προβάλλουν τις αρνητικές
επιπτώσεις, όπως τον δυσμενή αντίκτυπο στη νεολαία από τον τρόπο
ζωής των ξένων,την εμπορευματοποίηση της ιστορικής και θρησκευτικής
κληρονομιάς ως επίσης και των διαφόρων καλλιτεχνημάτων ή άλλων
πνευματικών δημιουργημάτων, χωρίς να συνειδητοποιούν όμως ότι κάθε
οικονομική

και ειδικά τουριστική ανάπτυξη καθιστά αναγκαίο ένα

συμβιβασμό. Ο τουρισμός παρέχει πλεονεκτήματα, κυρίως στο χώρο των
υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η εργασία των σερβιτόρων σε ένα εστιατόριο

ξενοδοχείου δεν είναι και τόσο "ενθουσιώδης”, αλλά κανένας δεν μπορεί να
ισχυριστεί ότι είναι περισσότερο επιθυμητή από την ανεργία.

Οι επιτπώσεις του τουρισμού στην κοινωνία, εντοπίζονται σε δύο επίπεδα''
το πολιτιστικό και το οικονομικό. Οι πολιτιστικές συνέπειες του τουρισμού
εξαρτώνται από την ικανότητα αντίστασης που προβάλλει το πνευματικό
επίπεδο των ντόπιων σε ξένες επιροές. Η αντίσταση αυτού του είδους
εξαρταται από την εθνική συνείδηση, το ιστορικό παρελθόν, την
πολιτιστική

στάθμη

και

την

ευαισθητοποίηση

της

κοινωνίας.

Τα

ευεργετήματα του τουρισμού στο οικονομικό επίπεδο εξαρτώνται από την
χώρα που δέχεται τον τουρισμό. Ετσι, όσο περισσότερα μέσα διαθέτει μία
χώρα στην εξυπηρέτηση του τουρισμού, τόσο περισσότερα είναι τα
οικονομικά της οφέλη.

Τελικά, το να συγκριθούν τα πλεονεκτήματα σε οικονομικό επίπεδο, με τις
δυσχέρειες σε κοινωνικό επίπεδο είναι κάτι το δύσκολο. Ενα τέτοιο δίλλημα
όμως δεν πρέπει να οδηγεί σε αδιέξοδο με την δικαιολογία ότι οι
υπέρμαχοι και οι πολέμιοι του τουρισμού έχουν διαφορετική αντίληψη για
τον τουρισμό. Αντίθετα, πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση ότι ο τουρισμός
συνεπάγεται κέρδη και κόστος που πρέπει από την αρχή να εκτιμηθούν.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: με δεδομένο το κοινωνικό κόστος που
επιφέρει ο τουρισμός, τα οικονομικά οφέλη είναι τέτοια που να
δικαιολογούν την ανάτπυξή του. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η
τουριστική ανάτπυξή είναι από τη φύση της μια διαδικασία μετατροπής την
οποία ακολουθεί το απαραίτητο κόστος. Οπότε μία απόλυτη θέση
αποκλείει κάθε δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης ή ακόμα και κοινωνικής
εξέλιξης.

' Βλ. Σωτηριάδης. 1986. σελ. 97-101

ΚΕΦΑΛΑΙΙΟ 6ο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΚ

6.1.

Γενικά Στοιχεία

Ο δρόμος για την ευρωτταϊκή ενοποίηση, για την εφαρμογή των
αποφάσεων του Μάαστριχτ από 1ης Ιανουάριου 1993, αφού πρώτα
επικυρώθηκε από τις 12 χω'ρες-μέλη, αφορά όπως είναι φυσικό, το
μέλλον ενός από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
τον τουρισμό.

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις γενικά, αλλά και οι τουριστικές
επιχειρήσεις της Κρήτης ειδικότερα θα πρέπει να προχωρήσουν σε
σημαντικές αναδιαρθρώσεις της λειτουργίας τους ώστε να ανταποκρθούν
στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.

Η συνθήκη για ευρωπαϊκή ένωση, αν και είναι μεγάλης σημασίας ωστόσο
δεν φαίνεται ότι έχουν γίνει αντιλητποί ακόμη οι οροί και οι επιπτώσεις των
αλλαγών που επέρχονται.

Πρωτεύουσα ευθύνη προς αυτή την κατεύθυνση επωμίεται η πολιτεία που
μέσα από μία σειρά πρωτοβουλιών θα πρέπει να ενηυερώσει και να
κατευθύνσει σωστά τους Ελληνες επιχειρηματίες.

Μέχρι το τέλος του αιώνα οι χώρες της Κοινότητας μέσα από συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα (πρόργαμμα σύγκλισης, διαφορετικό σε κάθε χώρα) θα
προσπαθήσουν να επιτύχουν την οικονομική και νομισματική ένωση, να
αναπτύξουν κοινή εξωτερική πολιτική, να συνεργαστούν σε διάφορους

τομείς, αλλά και να επιδιώξουν μια κοινή αντιμετώπιση σε ορισμένα θέματα
κοινωνικής πολιτικής.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο ελληνικός τουρισμός και συγκεκριμένα οι
επιχειρήσεις που στηρίζουν τον κλάδο αυτό, έχουν ένα ιδιαίτερο και
σημαντικό ρόλο που απαραίτητα όμως υπαγορεύει την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό τους.

Από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά προγράμματα και στο μέλλον (μετά την
1.1.1993) και το Ταμείο Συνοχής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις της
Ελλάδας στην προσπάθεια αυτή. Παράλληλα όμως μία σειρά Οδηγιών και
Κανονισμών θα πρέπει να εισέλθουν στην ελληνική νομοθεσία και
κατ'επέκταση στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Ομως οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις με
δεδομένη τη δυναμικότητα που διαθέτουν, έχουν τη δυνατότητα της
επιτυχούς προσαρμογής.'

6.2.

Σχέδιο Δράσης υπέρ του Τουρισμού

Σχέδιο δράσης για τον τουρισμό ^ προύπολογισμού 18 εκ. ecu, ενέκρινε
το συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στόχος του προγράμματος
το οποίο είναι τριετούς διάρκειας (από 1.1.1993) είναι να συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής
τουριστικής

προσφοράς,

προσέγγισης
ενθαρύννοντας

των
την

ευνοώντας

μεσοπρόθεσμων
ανάπτυξη

της

την

υιοθέτηση

προβλημάτων
τουριστικής

μιας
του

κοινής
κλάδου,

βιομηχανίας,

τη

διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζοντας την
' Βλ πΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ' τ. Σιπτέμβριοζ 1992. otA. 45
2 Βλ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΚ'. τ. ΣιτττεμβρΙος.σεΑ. 47

προώθηση του ευρωπαϊκού τουρισμού στις κυριότερες αγορών των τρίτων
χωρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα

τα

οποία αρκεί να είναι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Τα κριτήρια για τα προτεινόμενα μέτρα είναι;
- αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος και την επίδραση την
κοινοτική βιομηχανία
- διθευκόλυνση της ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας και ιδίως των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του κοινοτικού τουριστικού
προϊόντος
- αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο στο εσωτερικό της ΕΟΚ όσο και
διεθνώς.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των κοινοτικών δράσεων για τον τουρισμό
προβλέπει τα εξής;

1.

Βελτίωση των γνώσεων στον τομέα του τουρισμού και ενίσχυση της

συνοχής των δράσεων
Στόχος της δράσης της Κοινότητας είναι να εξασφαλιστεί η καλύτερη
συνοχή των μέτρων που λαμβάνονται υπέρ του τουρσιμού, με τη βελτίωση
των γνώσεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά, τις συνιστώσες και τις
εξελίξεις του.

Για την εφαρμογή της δράσης αυτής λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα;
α. ανάτπυξη των κοινοτικών στατιστικών για τον τουρισμού
β. κατάρτιση εμπεριστατωμένων μελετών, με τη βοήθεια των οποίων θα
καθίσταται δυνατή η καλύτερη γνώση των τουριστιτικών δραστηριοτήτων,
η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν οι υφιστάμενες κοινοτικές

πολιτικές υπέρ του τουρισμού, η ανάλυση των προοπτικών που
διανοίγονται για νέες μορφές τουρισμού και η ανάτπυξη στρατηγικών
προσαρμοσμένων στην εξέλιξη της ζήτησης.
γ. διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο
τουρισμού στην Κοινότητα.

2. Χρονικός καταμερισμός των διακοπών
Η δράση της Κοινότητας αποσκοπείσ τον καλύτερο εποχιακό καταμερισμό
του τουρισμού

Για την εφαρμογή αυτής της δράσης, λαμβόνονται τα παρακάτω μέτρα;
α. υποστήριξη της δημιουργίας ενός διεθνούς πλαισίου, στόχος του οποίου
θα

είναι

η ανταλλαγή πληροφοριών

και

η παρακολούθηση των

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις και η τουριστική
βιομηχανία.
β. υποστήριξη των μέτρων, που έχουν ως στόχο το συντομισμό των
δράσεων και στρατηγικών για την προώθηση της εκμετάλλευσης των
υποδομών και του εξοπλισμού του τουρισμού κατά τις περιόδους εκτός
τουριστικής αιχμής.

3. Διεθνικές δράσεις
Στόχος της δράσης της Κοινότητας είναι να ευνοηθούν οι διεθνικές
πρωτουβουλίες ανάπτυξης του τουρισμού που αφορούν πολυάριθμους
εξειδικευμένους κλάδους του τομέα.

Για την εφαρμογή αυτής της δράσης, λαμβόνονται τα παρακάτω μέτρα;
α. υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ παραμεθόριων περιοχ'νω
β. υποστήριξη των πρωτοβουλιών διεθνικού χαρακτήρα, οι οποίες
συμβάλλουν στη βελτιυοση της πληροφόρησης των τουριστών, ιδίως χάρη
στη χρήση νέων τεχνολογιών

β. ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας με την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και το Μαγκρέμπ, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά την
κατάρτιση και τη θέση σε εφαρμογή στρατηγικών προώθησης, το
μάρκετινγκ και τη σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων,
δ. υποστήριξη της τουριστικής και τεχνικής συνεργασίας στα πλαίσια
συμπράξεων μεταξύ των πόλεων
ε. υποστήριξη προτύπων-σχεδίων με στόχο τη συνεργασία του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα υπέρ της ανάπτυξης τόσο των παρδοσιακών
τουριστικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή, καθώς και των
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της υπαίθρου.

4. Οι τουρίστες ως καταναλωτές
Η δράση της Κοινότητας αποσκοπεί στο να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες
για τη βελτίωση της πληροφόρησης των τουριστών, καθώς και της
προστασίας τους, σε τομείς, όπως τα υπάρχοντα συστήματα κατάταξης, η
σήμανση, τα θέματα "time-share",, οι υπεράριθμες κρατήσεις και οι
διαδικασίες προσφυγής.

5. Πολιτιστικός τουρισμός
Στόχος της δράσης της Κοινότητας είναι να αξιοποιηθεί η πολιτιστική της
κληρονομιά για τουριστικούς σκοπούς και ταυτόχρονα να ενθαρρυνθεί η
καλύτερη γνώση των πολιτισμών, των παραδόσεων και των τρόπων ζωής
των Ευρωπαίων.

Για την εφαρμογή αυτή της δράσης λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
α. υποστήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στον καθορισμό νέων
ευρωπαϊκών

πολιτιστικών

διαδρομών

τουριστικού

χαρακτήρα,

σε

συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τις ενδιαφερόμενες περιοχές και τις τοπικές
αρχές, και στη διάδοση των πληροφοριών αυτών στο κοινό μέσω
φυλλαδίων και δημοσιεύσεων.

β. uπcx7τήpιξη της ανταλλαγής εμττειριών στο ττεδίο των τεχνικών
διαχείρισης επισκεπτών
γ. παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για τη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών
δικτύων, που θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
τουριστικών και πολιτιστικών φορέων, ιδίως με στόχο την αξιοποίηση της
κληρονομιάς.

6.

Τουρισμός και περιβάλλον

Η δράση της Κοινότητας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ
τουρισμού και περιβάλλοντος έχει ως στόχο να ευνοήσει τη μεγαλύτερη
μέριμνα για το περιβάλλον.

Για την εφαρμογή αυτής της δράσης, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α. υποστήριξη των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των τουριστών και των παρεχόντων υπηρεσίες σχετικά
με την αλληλεπίδραση τουρσιμού και περιβάλλοντος, ιδίως με τη
δημιουργία ευρωπαϊκού βραβείου
β. υποστήριξη των καινοτόμων προτύπων-δράσεων που στοχεύουν στη
συμφιλίωση του τουρισμού με την προστασία της φύσης σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως των παράκτιων και ορεινών περιοχών, των
προστατευόμενων δρυμών και πάρκων π.χ. μέσω μέτρων για την παροχή
οδηγιών στους επισκέτπες
γ. υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων με αντικείμενο τις διεθνικές
ανταλλαγές εμπειριών που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα
περιβάλλοντος και την ενδεχόμενη επίλυσή τους στα πλαίσια τη
τουριστικής εκμετάλλευσης των τοποθεσιών και της διαχείρισής τους
δ. υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ευνοούν τις ήπιες μορφές
τουρισμού.

7.

Αγροτικός τουρισμός

Στόχος της δράσης της Κοινότητας στον τομέα αυτό είναι η ανστττυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιρθο, ιδίως του γροτικού τουρισμού,
των μικρών οικογενειακών ξενοδοχείων ή των δραστηριοτήτων σωματείων,
δήλων ή τοπικών φορέων.

Για την εφαρμογή αυτής της δράσης λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α. υποστήριξη των πρωτοβουλιών σύναψης εταιρικών σχέσεων μεταξύ
φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως
ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η μεταφορών των
εφαρμοζόμενων πρακτικών με τη διοργάνωση επισκέψεων, σεμιναρίων, με
την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και την εκπόνηση διεθνών προτύπων
σχεδίων ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης
γ. βελτίωση της πληροφόρησης των φορέων στην ύπαιθρο και της
πρόσβασης που έχουν στα διάφορα διαθέσιμα κοινοτικά συστήματα
ενισχύσεων στο χώρο του αγροτικού τουρισμού, ιδίως με την έκδοση
εκλαϊκευμένων εγγράφνω και τη δημοσίευση εγχειριδίου των φορέων
γ. παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς
αγροτικού τουρισμού και υποστήριξη μέτρων για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στον τουρισμό της υπαίθρου.

8.

Κοινωνικός τουρισμός

Στόχος της δράσης της Κοινότητας στον τομέα αυτό είναι να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στον τουρσιμό ομάδων, προσώπων, τα οποία για διάφορους
λόγους ιδίως κοινωνικούς ή υγείας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες να κάνουν
διακοπές.

Για την εφαρμογή της δράσης αυτής λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα,
α. αμοιβαία ενημέρωση, σε κοινοτικό επίπεδο, δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων για τις διάφορες πρακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα
κράτη μέλη με σκοπό την ενθράρρυνση ορισμένων κατηγοριών τουριστών
να φύγουν για διακοπές
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β. υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων μεταξύ κρατών-μελών ώστε
να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη του τουρσιμού για τα
μειονεκτούντα άτομα και στη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα αυτό.

9.

Τουρισμός των νέων

Στόχος της δράσης της Κοινότηας στον τομέα αυτό είναι, για την
υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών που υττπαρχουν, να προαχθεί η
καλύτερη γνώση του πολιτισμού και του τρόπου ζωής στα κράτη-μέλη από
την πλευρά της νεολαίας και να διευκολυνθούν οι διακοπές των νέων.

Για την εφαρμογή αυτής της δράσης λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα;
α. μελέτη της δυνατότητας διασυνδέσεων ανάμεσα στις "κάρτες νέων"
β.

υποστήριξη

μελέτης για τη σκοπιμότητας δημιουργίας δικτύου

ανταλλαγών στο χώρο των "ευρωπαϊκών τάξεων" (σχολικών ταξιδιών στα
οποία συμμετέχουν άτομα από περισσότερα κράτη-μέλη).

10.

Κατάρτιση

Στόχος της δράσης της Κοινότητας στο πεδίο αυτό είναι, για την
υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών που υπάρχουν, να ευνοηθεί η
ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας, με την τόνωση του
επαγγελματισμού στον κοινοτικό τουρισμό.

Για την εφαρμογή της δράσης αυτής λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α. ενημέρωση των νέων όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχει ο
τουριστικός τομέας και τα τουριστικά επαγγέλματα
β. υποστήριξη των δράσεων που έχουν ήδη αναληθφεί με σκοπό τον
προσδιορισμό των επαγγελματικών προσόντων του τομέα αυτού και
βελτίωση της αμοιβαίας ενημέρωσης για τα προσόντα που αποκτώνται
στα διάφορα κράτη-μέλη

γ. ενθάρρυνση της συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων και των
εργαζομένων τους στα υφιστάμενα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις
κατάρτισης
5.

υποστήριξη των σχεδίψν συνεργασίας διεθνικού χαρακτήρα, στα οποία

συμμετέχουν πανεπιστήμια, τουριστικές σχολές, επαγγελματίες από το
χώρο του τουρισμού ή οι ενδιαφερόμενες διοικητικές αρχές, ιδίως όσον
αφορά την κατάρτιση στους τομείς του αγροτικού, πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού τουρισμού
ε. υποστήριξη δικτύων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της
επαγγελματικής

κατάρτισης,

ώστε

να

ανέλθει

η

ποιότητα

των

παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

11.

Προβολή σε τρίτες χώρες

Στόχος της δράσης αυτής είναι να γίνουν ελκυστικότερα τα ταξίδια με
προορισμό την Ευρώπη για τους τουρίστες από μακρινές χώρες.

Για την εφαρμογή αυτής της δράσης λαμβάνονται μέτρα περιοριζόμενα σε
πρότυπα σχέδια, τα οποία θα προβάλουν την Ευρώπη ως τουριστικό
προορισμό στις αγορές των μακρινών χωρών, των οποίων η ανάπτυξη
ενδέχεται να έχει επίπτωση στον κοινοτικό τουρισμό, και κατά κύριο λόγο
στην αγορά της Βορείου "Αμερικής και της Ιαπωνίας.

6.3.

Χρονοδιάγραμμα Προτεραιοτήτων

Οσον αφορά την εφαρμογή των δράεων, δίνεται προτεραιότητα για το
οικονομικό έτος 1993, σα μέτρα που παρατίθενται παρακάτω:'

Οι προτεραιότητες αυτές είναι δυνατόν να τροποιηθούν όσον αφορά τα
οικονομικά έτη 1994/95 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ.2.
' Βλ. -ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ' τ. Μσριος-ΑπρΙλιος 1993, σεΑ. 78

Μέτρα που έχουν προτεραιότητα για τα οικονομικά έτη 1993/1994;
1. Βελτίωση της γνώσης των θεμάτων του τουρισμού και ενίσχυση της
συνοχής των δράσεων
α. ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών για τον τουρισμό
β. κατάρτιση εμπεριστατωμένων μελετών με τη βοήθεια των οποίων θα
' καθίσαται δυνατή η καλύτερη γνώση των τουριστικών δραστηριοτήτων, η
αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν οι υφιστάμενες κοινοτικές
πολιτικές υπέρ του τουρισμού,

η ανάλυση των προοπτικών που

διανοίγονται για νέες μορφές τουρισμού και η ανάτπυξη στρατηγικών
προσαρμοσμένων στην εξέλιξη της ζήτησης
γ. διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο του
τουρισμού στην Κοινότητα.

2. Χρονικός καταμερισμός των διακοπών
α. υποστήριξη της δημιουργίας ενός διεθνούς πλαισίου, στόχος του οποίου
θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και

η παρακολούθηση των

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις και η τουριστική
βιομηχανία.

3. Διεθνικές δράσεις
α. υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ παραμεθορίων περιοχών
β. υποστήριξη των πρωτοβουλιών διεθνικού χαρακτήρα, οι οποίες
συμβάλλουν στην βελτίωση της πληροφόρησης των τουριστών, ιδίως χάρη
στη χρήση νέων τεχνολογιών
γ. ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας με την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και το Μαγκρέμπ, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά την
κατάρτιση και τη θέση σε εφαρμογή στρατηγικών προώθησης το
μάρκετινγκ και τη σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

4.

Πολιτιστικός τουρισμός

a. υποστήριξη πρωτοβουλιών, οι οποίες στοχεύουν στον καθορισμό νέων
ευρωπαϊκών

πολιτιστικών

διαδρομών

τουριστικού

χαρακτήρα,

σε

συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τις ενδιαφερόμενες περιοχές και τις τοπικές
°Ρχές. και στη διάδοση των πρωτοβουλιών αυτών στο κοινό μέσω
φυλλαδίων και δημοσιεύσεων
β. υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα των τεχνικών
διαχείρισης ε π ισ κ ε π τ ώ ν

5.

Τουρισμός και περιβάλλον

α.

υποστήριξη

των

πρωτοβυλιών

για

την

ενημέρωση

και

την

ευαισθητοποίηση των τουριστών και των παρεχόντων υπηρεσίες σχετικά
με την αλληλεπίδραση τουρισμού και περιβάλλοντος, ιδίως με τη
δημιουργία ευρωπαϊκού βραβείου
β. υποστήριξη των κανοτόμων προτύπων-δράσεων που στοχεύουν στη
συμφιλίωση του τουρισμού με την προστασία της φύσης σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως των πραάκτιων και ορεινών περιοχών, των
προστατευομένωνφυσικών δρυμών και πάρκων π.χ. μέσω μέτρων για την
παροχή οδηγιών στους επισκέπτες
γ. υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων με αντικείεμνο τις διεθνικές
ανταλλαγές εμπειριών που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα περιβαλλοντικά
προβλήματα και την ενδεχόμενη επίλυσή τους στα πλαίσια της τουριστικής
εκμετάλλευσης των τοποθεσιών και της διαχείρισής τους
δ. υποστήριξη των πρωτοβουλιών με τις οποίες ευνοούνται οι ήπιες
μορφές τουρισμού.

6.

Αγροτικός τουρισμός

α. βελτίωση της πληροφορόρησης των φορέων στην ύπαιθρο και της
πρόσβασης που έχουν στα διάφορα διαθέσιμα κοινοτικά συστήματα
χορήγησης ενισχύσεων στο χώρο του αγροτικού τουρισμού, ιδίως με την
έκδοση εκλαϊκευμένων εγγράφνω και τη δημοσίευση εγχειρίδιου των
φορέων

γ. παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ττοιότητας της προσφοράς
αγροτικού τουρισμού και υποστήριξη μέτρων για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στον τουρισμό της υπαίθρου.

7. Κοινωνικός τουρισμός
α. υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων μεταξύ κρατών-μελών ώστε
να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη του τουρισμού για τα
μειονεκτούντα άτομα και στην ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα αυτόν.

8. Κατάρτιση
α. υποστήριξη των δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί με σκοπό τον
προσδιρορισμό των επαγγελματικών προσόντων του τομέα αυτού και τη
βελτίωση της αμοιβαίας ενημέρωσης για τα προσόντα που αποκτώνται
στα διάφορα κράτη-μέλη
β. ενθάρρυνση της συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων και των
εργαζομένων τους στα υφιστάμενα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις
κατάρτισης
γ. υποστήριξη των σχεδίων συνεργασίας διεθνικού χαρακτήρα, στα οποία
συμμετέχουν πανεπιστήμια, τουριστικές σχολές, επαγγελματίες από το
χώρο του τουρισμού ή οι ενδιαφερόμενες διοικητικές αρχές, διίως όσον
αφορά την κατάρτιση στους τομείς του αγροτικού, πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού τουρισμού.

9.

Προβολή σε τρίτες χώρες

Πρότυπα σχέδια τα οποία θα προβάλλουν την Ευρώπη ως τουριστικό
προορισμό στις αγορές μακρινών χωρών, των οποίων η ανάπτυξη
ενδέχεται να έχει επίπτωση στον κοινοτικό τουρισμό, και κατά κύριο λόγο
στην αγορά της Βορείου Αμερικής και της Ιαπωνίας.

Γ
6.4.

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.)

Ο τουρισμός της Κρήτης και η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων
από τα ΜΟΠ Κρήτηςί ΚΙΝΕΊΤΑΙ ΣΤΟ 86,50%.

Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της |Επιτροπής παρακολούθησης, τον Απρίλιο
του 1993.

Συγκεκριμένα από τα 497 εκατ. ECU του ΜΟΠ Κρήτης για την περίοδο
1986-1993, απορροφήθηκαν μέχρι τον Απρίλο του 1993430 εκατ.ΕΟυ.

Αυτό σημαίνει ότι υπολείπεται προς απορρόφηση ποσοστό μόνο 13,50%
στο τελευταίο 20μηνο μέχρι τέλους του 1993, ώστε να υπάρξει πλήρης
εξασφάλιση των κοινοτικών πόρων.

. Βλ. -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΚ* τ. Σεπτέμβριος 1993, σελ. 54

Σα θες ν' ακούσεις και να δεις
όμορφο πανηγύρι,
να πας εις την ΑσΙ Γωνιά
στσ' εικοσιτρείς τ’Απρίλη,
Ψηλά στον A ποκόρωνα,
στσ' Ασ!Γωνιάς τα μέρη
ο Α ί Γιώργης βρίχνεται
ο Ψαροκαβαλάρης,
απού τον εορτάζουνε
στσ' εικοσιτρείς τ' Απρίλη
κι ουλ' οι βοσκοί τσ' Ασί Γωνιάς
αρμέγουν τα σφαχτά τους
για να τσοι βλεπ' η χάρη ντου...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7.1. Συμπεράσματα

Η τουριστική ανάτττυξη της Κρήτης κατά την περίοδο 1980-1993 υπήρξε
ικανοποιητικά ανοδική, συγκρινόμενη με την τουριστική ανάπτυξη της
υπόλοιπης

Ελλάδος,

παρά

τα

όσα

προβλήματα

προυπήρχαν

ή

εμφανίστηκαν κατά την περίοδο αυτή. Τα προβλήματα αυτά, αφορούν
κυρίως τα βασικά έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν ή να
ολοκληρωθούν, τον έλεγχο της ανάτπυξης στις μέχρι τώρα ανεξέλεγκτες
τουριστικές ζώνες, την αναβάθμιση των προσφερομένων τουριστικών
υπηρεσιών και κατ'επέκταση την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού προϊόντος, καθώς και την προστασία του αξιόλογου φυσικού
περιβάλλοντος από την ρύπανση και την υποβάθμιση, διότι το φυσικό
περιβάλλον αποτελεί συν τοις άλλοις και πόλο έλξης για τον τουρισμό. Οι
προοτπικές που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού
στην Κρήτη είναι πολλές και ευοίωνες, αλλά η ανάτπυξη θα πρέπει να γίνει
προγραμματισμένα και υπεύθυνα και όχι ανεξέλεγκτα όπως γινόταν μέχρι
τώρα, έτσι ώστε να προσφέρει το μέγιστο των ωφελειών (οικονομικών και
μη) με το ελάχιστο κοινωνικό, περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη θα πρέπει να βασισθεί
στην εφαρμογή μιας νέας τουριστικής πολιτικής η οποία θα έχει σαν
στόχους της την αύξηση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη
διερεύνηση της αγοράς για να διαπιστωθεί τι ακριβώς ζητά ο τουρισμός,
την ανάτπυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί για να λυθεί το
πρόβλημα της ποχικότητας, την αύξηση του ημεδαπού τουρισμού και
τέλος την λύση των προβλημάτων που δημιουργεί ο τουρισμός σε τοπικό
επίπεδο, μέσω της σύστασης αποκεντρωμένων τοπικών επιτροπών
τουρισμού, οι οποίες σε συνεργασία με τον EOT αλλά και τους τοπικούς

φορείς (ιδιωτικούς και κρατικούς) θα μπορούν να δώσουν τις απαιτούμενες
λύσεις σύντομα και αποτελεσματικά. Η Κρήτη, σαν τόπος, σαν νησί, έχει
ακόμη πολλά να προσφέρει, τόσο στους μόνιμους κατοίκους της όσο και
στους ταξιδιώτες που την επισκέπτονται είτε για τον ήλιο και τη θάλασσά
της, είτε για να γνωρίσουν από κοντά τα μέρη της, την μακραίωνη ιστορία
της και τους ανθρώπους της.

7.2.

Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη

Αναλύοντας τα παραπάνω συμπεράσματα για την τουριστική ανάπτυξη
της Κρήτης προτείνονται τα εξής συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω
ανάτπυξη:

- Οργάνωση και διεθνής προβολή των τουριστικών πλεονεκτημάτων της
Κρήτης, με τον τύπο, φωτογραφίες, διαφημιστικό υλικό και τηλεοτπικά
δίκτυα.
- Οργάνωση περισσότερων καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων.
- Αποπεράτωση του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου και γενικά
έργων υποδομής για την αποροβλημάτιστη ύδρευση, αποχέτευση και
ηλεκτροδότηση των τουρστικών και μη περιοχών.
- Δημιουργία νέων σταθμών εισόδου των ξένων στην Κρήτη εκτός από τα
υπάρχοντα λιμάνια και αερδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.
- Πύκνωση της αεροπορικής επικοινωνίας με το εξωτερικό και δημιουργία
νέου

αερολιμένα

ή αξιοποίηση

των

υπαρχόντων

Τυμπακίας

και

Καστελλίου.
- Εξασφάλιση πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δυνατότητα
εξασφάλισης αυξημένων υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν.
- Εφαρμογή ελέγχου για την καθαριότητα των ακτών αλλά και γενικότερα
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

- Προσέλκυση τουριστών από χώρες που δεν παρουσιάζουν μεγάλη
συμμετοχή στο τουριστικό ρεύμα παράλληλα με την προσέλκυση και
ημεδαπού τουρισμού.
- Συνεργασία των περιοχών υποδοχής Μεσογείου (Κρήτη, Δωδεκάνησα,
Σαρδηνία,

Κύπρος,

Κορσική

κλπ)

για

προγραμματισμό

τσξιδίων

κρουαζιερόπλοιων, παράλληλα με την καθιέρωση υποχρέωσης στα
κρουαζιερόπλοια να παραμένουν στους σταθμούς εισόδου πάνω από 12
ώρες.
- Διατήρηση σταθερού κόστους παραμονής για τους ξένους και
- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί για να καμφθεί το
πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην
Κρήτη, πρέπει να γίνει παράλληλα με την ανάτπυξη και των υπόλοιπων
κλάδων της τοπικής οικονομίας και αυτό διότι η στήριξη της Κρητικής
οικονομίας σε έναν ,μάνο κλάδο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την
κατάρρευσήπης σε περίτπωση αρνητικών επιδράσεων από εξωτερικούς ή
εσωτερικούς παράγοντες.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αλεξσνδράκη-Κριτσωτάκη Ρ. (1990)
Σημειώσεις Τουριστικής Ψυχολογίας
Ηράκλειο 1990. Εκδόσεις ΤΕΙ Ηρακλείου
Βατάλας Εμμανουήλ (1967)
Ο Γύρος της Ελλάδος
Αθήνα 1967. Εκδόσεις "Χρήσιμα Βιβλία"
Δεσύπρης r.,Hanss Langenfass.IavTopivaiou Κ. (1991)
Κρήτη Χθες και Σήμερα
Αθήνα 1991. Εκδόσεις Μιχ.Τουμπής ΑΕ
Καλφιώτης Σταύρος (1972)
Εισαγωγή εις την θεωρίαν του τουρισμού
Αθήνα 1972. Εκδόσεις ΑΘ.Χ.Κούρος
Καλφιώτης Σταύρος (1978)
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Αθήνα 1978. Εκδόσεις Θεοδ.Π.Τυροβόλα
Ρούπας Βασίλειος (1987)
Τουρισμός I
Αθήνα 1987. Εκδόσεις ΟΕΔΒ
Σωτηριάδης Μάριος (1986)
Σημειώσεις Τουριστικής Πολιτικής
Ηράκλειο 1986. Εκδόσεις ΤΕΙ Ηρακλείου
Μελέτη της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάτπυξης Κρήτης (Υ.Π.Α.Κ.)
(1986)
Ο Τουρισμός στην Κρήτη
Ηράκλειο 1986. Εκδοση Υ.Π.Α.Κ.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνω, ότι ολοκλήρωσα την παρούσα εργασία μόνο με επιτρεπτά μέσα
και χωρίς την χρησιμοποίηση άλλων, πλην των αναφερομένων βοηθητικών
μέσων. Ολα τα σημεία που πάρθηκαν κατά λέξη ή νοηματικά από
δημοσιεύσεις, τα έχω κάνει ως τέτοια γνωστά.

ΠΕΤΡΟΣ Δ.ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ

