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Εισαγωγή 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 ο τουρισμός έχει γίνει ένας από τους πιο 
σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Έχει δημιουργήσει ολοένα αυξανόμενο 
αντίκτυπο στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Προκειμένου να 
αντιδράσουμε στις εξελιγμένες -τόσο αρνητικές όσο και θετικές- επιπτώσεις 
του τουρισμού από τη δεκαετία του 1990, μια νέα προσέγγιση βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης έχει ξεκινήσει λίγο πολύ παγκοσμίως. Μαζί με τους 
νεοσύστατους διεθνείς οργανισμούς υπεύθυνης τουριστικής ανάπτυξης σε 
προορισμούς, οι τουρίστες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τα θέματα 
βιώσιμου τουρισμού, και ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας οι τουρίστες 
γίνονται όλο και πιο υπεύθυνοι καθώς και αναζητούν εκείνους τους 
προορισμούς που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. 

Ο αειφόρος τουρισμός είναι μια έννοια που καλύπτει την πλήρη τουριστική 
εμπειρία, συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντος για οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και προσοχή στη βελτίωση των εμπειριών 
των τουριστών και την αντιμετώπιση των αναγκών των κοινοτήτων υποδοχής. 

Ο αειφόρος τουρισμός είναι «μια εξαιρετικά σύνθετη έννοια με ποικίλους 
ορισμούς λόγω διαφορετικών ερμηνειών της έννοιας και της χρήσης της 
έννοιας». Έχει τις ρίζες του στη βιώσιμη ανάπτυξη, έναν όρο που είναι 
«ανοιχτός σε ευρεία ερμηνεία». Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια σύγχυση 
ως προς το τι σημαίνει βιώσιμος τουρισμός. 

 

Ένας ορισμός του βιώσιμου τουρισμού από το 2020 είναι: «Ο τουρισμός που 
αναπτύσσεται και διατηρείται σε μια περιοχή με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια 
κλίμακα, ώστε να παραμένει βιώσιμος για άπειρο χρονικό διάστημα, ενώ 
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παράλληλα προστατεύει το σύστημα υποστήριξης της ζωής της Γης στο οποίο 
η ευημερία του τρέχοντος και οι μελλοντικές γενιές εξαρτώνται». 

 

Ο αειφόρος τουρισμός καλύπτει την πλήρη τουριστική εμπειρία, 
συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντος για οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και την προσοχή στη βελτίωση των εμπειριών 
των τουριστών. Η έννοια του αειφόρου τουρισμού στοχεύει στη μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων των τουριστικών δραστηριοτήτων. Αυτό έχει γίνει 
σχεδόν παγκοσμίως αποδεκτό ως μια επιθυμητή και πολιτικά κατάλληλη 
προσέγγιση για την τουριστική ανάπτυξη.  

Ο αειφόρος τουρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ανησυχίες για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και την ποιότητα ζωής, την 
πολιτιστική πολυμορφία και μια δυναμική, βιώσιμη οικονομία που θα προσφέρει 
θέσεις εργασίας και ευημερία για όλους. Έχει τις ρίζες του στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και μπορεί να υπάρξει κάποια σύγχυση ως προς το τι σημαίνει 
«αειφόρος τουρισμός». Υπάρχει πλέον ευρεία συναίνεση ότι ο τουρισμός 
πρέπει να είναι βιώσιμος. Στην πραγματικότητα, όλες οι μορφές τουρισμού 
έχουν τη δυνατότητα να είναι βιώσιμες εάν προγραμματιστούν, αναπτυχθούν 
και διαχειριστούν σωστά. Οι οργανισμοί τουριστικής ανάπτυξης προωθούν 
πρακτικές αειφόρου τουρισμού προκειμένου να μετριάσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις που προκαλούνται από τις αυξανόμενες επιπτώσεις του τουρισμού, 
για παράδειγμα τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. 

Η διαπραγματευτική συμπεριφορά είναι δημοφιλής όταν οι τουρίστες 
ψωνίζουν, με τη διαπραγματευτική ισχύ να αντιπροσωπεύει το πλεόνασμα που 
αποκτούν οι πωλητές ή οι αγοραστές μετά από διαπραγματεύσεις για τις 
τιμέςOι τουρίστες που ταξιδεύουν με συντρόφους και λαμβάνουν ταξιδιωτικές 
πληροφορίες από φίλους και μέσα μαζικής ενημέρωσης τείνουν να έχουν 
ισχυρότερη από το μέσο όρο διαπραγματευτική δύναμη1. 

Η εξερεύνηση της ιστορίας του τουρισμού είναι να μελετήσει ένα θέμα που είναι 
από μόνο του συναρπαστικό αλλά και να βρει έναν γόνιμο τρόπο εξέτασης 
σχεδόν οποιουδήποτε θέματος από μια νέα οπτική γωνία, ενώ ταυτόχρονα 
αποκαλύπτει απροσδόκητες συνδέσεις και σχέσεις. Δεν θα σκεφτόσασταν 
απαραίτητα τον τουρισμό ως σημαντικό θεμέλιο της μεταπολεμικής νεανικής 
κουλτούρας, αλλά αυτό ακριβώς υποδηλώνει ένα πρόσφατο βιβλίο. Το ότι 

 
1 Honglei Zhang Jinhe Zhang, and Qiang ZhouBargaining Power in Tourist Shopping TTRA Volume 57, 
Issue 7 
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πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε να επισκέπτονται βουνά και παραλίες 
φαίνεται σχεδόν ανθρώπινη φύση, αλλά φαίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε 
σχέση με τον πρώιμο τουρισμό. Πρέπει να μάθετε να ερμηνεύετε ένα τοπίο και 
η γλώσσα είναι ιστορικά ενδεχομένη. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών έδωσε έμφαση 
σε αυτές τις πρακτικές προωθώντας τον αειφόρο τουρισμό ως μέρος των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω προγραμμάτων όπως το Διεθνές Έτος για 
τον Αειφόρο Τουρισμό για την Ανάπτυξη το 2017. Υπάρχει άμεση σύνδεση 
μεταξύ του αειφόρου τουρισμού και αρκετών από τις 17 Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Στόχοι (SDGs). Ο τουρισμός για SDG εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι SDG 
8 ("αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη"), SDG 12 ("υπεύθυνη 
κατανάλωση και παραγωγή") και SDG 14 ("ζωή κάτω από το νερό") εμπλέκουν 
τον τουρισμό στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας. Σύμφωνα με το World 
Travel & Tourism Travel, ο τουρισμός αποτελούσε «10,3 τοις εκατό στο 
παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, με τις διεθνείς αφίξεις τουριστών να 
ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο μάρκα (αύξηση 3,5 τοις εκατό) το 2019» και 
δημιούργησε κέρδη από εξαγωγές 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ακόμη, 
αναμένονται βελτιώσεις να ωφεληθεί από κατάλληλες πτυχές διαχείρισης και 
να συμπεριλάβει τον αειφόρο τουρισμό ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής 
αειφόρου ανάπτυξης 

Το πρόβλημα 

Καθ' όλη τη διάρκεια του παγκόσμιου lockdown, αμέτρητοι οργανισμοί και 
φορείς του κλάδου ανέπτυξαν κατευθυντήριες γραμμές και βιβλία για το «νέο 
κανονικό». Όπως είναι λογικό, οι εκπρόσωποι προορισμών και οι πάροχοι 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θέλουν έναν οδικό χάρτη για τη λειτουργία τους ,τους 
επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. 

 

Η λήψη συνειδητών, μελλοντικών αποφάσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό 
μπορεί εύκολα να συνοψιστεί σε τρεις βασικές φράσεις: κοινωνικός αντίκτυπος, 
αφήγηση ιστοριών και βιωσιμότητα. 

 

Οι προτάσεις που περιγράφονται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και 
Τουρισμού, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και 
άλλους προσφέρουν ένα θεμέλιο από το οποίο οι επαγγελματίες του τουρισμού 
σε όλο τον κόσμο και την αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να αρχίσουν να 
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δραστηριοποιούνται ξανά. Κατανοώ και εκτιμώ την αξία αυτών των καθολικών 
κατευθυντήριων αρχών. 

 

Ωστόσο, θα υποστήριζα ότι η λήψη συνειδητών, προνοητικών αποφάσεων που 
σχετίζονται με τον τουρισμό μπορεί εύκολα να συνοψιστεί σε τρεις βασικές 
φράσεις: κοινωνικός αντίκτυπος, αφήγηση ιστοριών και βιωσιμότητα. (Για χάρη 
του COVID-19, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα άλλο «s» για το άμεσο 
μέλλον: απολύμανση.) 

 

Με κριτικό μάτι προς αυτές τις τρεις βασικές έννοιες, όσοι εργάζονται στον 
τουρισμό μπορούν να οικοδομήσουν και να προωθήσουν μια οικονομικά βιώσιμη 
βιομηχανία, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους ανθρώπους και τον πλανήτη. 

 

Ας το αναλύσουμε, σωστά; 

 

Κοινωνικός Αντίκτυπος 

Τι σημαίνει αυτό: 

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι η επίδραση που έχουν οι δράσεις και οι 
δραστηριότητες στην ευημερία μιας κοινότητας. Γενικά αναφέρεται σε μια 
σημαντική, θετική αλλαγή που συμβαίνει με την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ζητημάτων. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί η ιδέα της «κοινότητας» σε αυτόν τον ορισμό: 
Ενώ οι πρωτοβουλίες, οι οργανισμοί και τα έργα κοινωνικού αντίκτυπου 
αντιμετωπίζουν παγκόσμια ζητήματα (όπως η εμπορία ανθρώπων, η σπατάλη 
τροφίμων και η αποψίλωση των δασών), το κάνουν με υπερτοπικό φακό. Αυτό 
σημαίνει ότι η λύση αναπτύσσεται από την αρχή με τη συμβολή των ντόπιων και 
την εξέταση των τοπικών προκλήσεων και του πλαισίου. 

 

Οι πρωτοβουλίες, οι οργανισμοί και τα έργα κοινωνικού αντίκτυπου 
αντιμετωπίζουν παγκόσμια ζητήματα με υπερτοπικό φακό. 
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Η έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο έχει διπλό όφελος στην τουριστική 
βιομηχανία: Λύσεις τοπικά ενισχυμένες που ανταποκρίνονται στα ταξίδια 
τουριστικής θέσης ως κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα 
«αναψυχής». Αντιμετωπίζουν επίσης παγκόσμιες ανησυχίες που έχουν 
ευρύτερη διάσταση. Και, η χρήση κοινωνικού αντίκτυπου ως τρόπου 
εκπαίδευσης των ταξιδιωτών και υποστήριξης των τοπικών κοινοτήτων έχει 
μακροχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις πολύ μετά την επιστροφή των 
ταξιδιωτών στα σπίτια τους. 

 

Αν και ο κοινωνικός αντίκτυπος έχει θετική χροιά, η τουριστική βιομηχανία θα 
πρέπει να εξετάσει τη συνολική επίδρασή της στους ανθρώπους και τους 
τόπους με τους οποίους διασταυρώνεται. Μερικές από αυτές τις επιπτώσεις 
είναι ορατές και προφανείς (όπως ο υπερτουρισμός). Άλλα είναι σε μεγάλο 
βαθμό άγνωστα και μη αναγνωρισμένα από τους ταξιδιώτες. Αυτά ονομάζονται 
«αόρατα βάρη» και περιλαμβάνουν θέματα όπως η λειψυδρία και η διαχείριση 
των απορριμμάτων2. 

Για να είναι ο τουρισμός μια λεγόμενη «δύναμη για το καλό», δεν μπορεί να 
λειτουργήσει στο κενό. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επαγγελματίες του 
τουρισμού να λάβουν υπόψη τους τα κυματιστικά αποτελέσματα των 
προσφορών τους σε όλες τις πτυχές της τουριστικής αλυσίδας εφοδιασμού και 
του οικοσυστήματος. Πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους 
και να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια που μετριάζουν τις αρνητικές συνέπειες και 
ενισχύουν τα τοπικά οφέλη. 

 

Στον πυρήνα όλων αυτών είναι αυτό το βασικό κομμάτι του κοινωνικού 
αντίκτυπου - η τοπική κοινότητα. Ένα πρόσφατο έγγραφο που επικεντρώνεται 
σε τοπικές λύσεις για την ανθεκτικότητα στο κλίμα υπογραμμίζει τη σημασία 
των ντόπιων πληθυσμών στον αντίκτυπο. Όταν δίνεται φορέας για να οδηγήσει 
σε ουσιαστική αλλαγή, οι τοπικές κοινότητες προσεγγίζουν τα προβλήματα με 
μια ολιστική προσέγγιση, παράγουν πιο δίκαια αποτελέσματα και έχουν 
υψηλότερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αποδόσεις. 

 

 
2Joanna Haugen (2020) Social Impact + Storytelling + Sustainability: The Win-Win-Win Tourism Solution 
https://rootedstorytelling.com/rethinking-tourism/tourism-social-impact-storytelling-sustainability/ 
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Επειδή ο τουρισμός είναι εγγενώς μπερδεμένος στον χώρο που καταλαμβάνει, 
ο κλάδος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο σε όλη τη λήψη 
αποφάσεων. 

Ειδική υπόμνηση: Τουριστικοί προορισμοί 

Η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη στο βόρειο ημισφαίριο. Οι γραφικές 
πόλεις γεμίζουν με επισκέπτες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σταυρώνουν τα 
δάχτυλα με την ελπίδα για τεράστια κέρδη και οι ανήσυχοι ταξιδιώτες ψάχνουν 
στο Google τι να δουν, πού να μείνουν και τι να φάνε. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ, το 2016 σημειώθηκαν 1,2 
δισεκατομμύρια διεθνείς αφίξεις τουριστών. Οι παρατηρητές του κλάδου έχουν 
συνηθίσει να βλέπουν ανάπτυξη. δεν έχουν δει τίποτα άλλο από το τέλος του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι προβλέψεις απαιτούν πολύ περισσότερα. 

 

Υπάρχει όμως ένα κόστος. Το ζεστό καλοκαίρι του 2017 ήταν αξιοσημείωτο 
για πολλά πράγματα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ήταν ο αριθμός των ειδήσεων 
που διηγούνται τις κοινότητες που στρέφονται εναντίον των ίδιων των 
τουριστών που τροφοδοτούν τις οικονομίες τους. Το BBC ανέφερε ότι οι 
Ισπανοί αριστεροί σκόρπισαν «τουρίστες πάνε στα σπίτια τους» σε κτίρια και 
ότι οι ντόπιοι στο Lavertezzo της Ελβετίας θρηνούσαν τους τουρίστες που 
«μετέτρεψαν την ειδυλλιακή τους κοιλάδα σε «υπαίθρια τουαλέτα». Ο 
Σκωτσέζος υποστήριξε ότι το Εδιμβούργο «έχανε την ψυχή του» λόγω του 
τουρισμού και η The Sun φώναξε ότι «οι βρετανοί Βρετανοί μετατρέπουν τα 
θέρετρα της Κροατίας σε κολαστήρια διακοπών». 

 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ιστορικά ερωτήματα συσκευασμένα σε αυτές τις 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί ταξιδεύουν τόσοι πολλοί; Τι τους ελκύει 
σε ορισμένες τοποθεσίες/αξιοθέατα και όχι σε άλλες; Πώς ο τουρισμός έχει 
διαμορφώσει το περιβάλλον; Είναι ο τουρισμός πραγματικά μια συμφωνία του 
διαβόλου; Μπορούν τα ταξίδια αναψυχής να διαμορφώσουν πραγματικά 
ταυτότητες; Και φυσικά, υπάρχει επίσης μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με 
την πολιτική και τις πολιτικές. 

 

Η ιστορία του τουρισμού είναι ένας σχετικά νέος τομέας σπουδών, αλλά έχει 
εξελιχθεί από δύναμη σε ισχύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι ιστορικοί έχουν 
αναλογιστεί πολλές από τις παραπάνω ερωτήσεις και έχουν αποκαλύψει μια 
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σειρά από συναρπαστικές και συχνά απροσδόκητες απαντήσεις. Για 
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι κυβερνήσεις που 
αντιπροσώπευαν σχεδόν κάθε πολιτική ιδεολογία χρησιμοποίησαν τον τουρισμό 
για διάφορους σκοπούς. Έκανε καλύτερους Ναζί, υποσχέθηκε υγιέστερους 
Σοβιετικούς εργάτες και ανέδειξε την αξία του καπιταλισμού ακόμη και ενόψει 
της οικονομικής αναταραχής. Μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, η 
προώθηση των ταξιδιών αναψυχής αντιπροσώπευε έναν τρόπο σφυρηλάτησης 
κάτι που προσέγγιζε μια ενοποιημένη εθνική ταυτότητα. Οι πολίτες είπαν 
«δείτε την Ευρώπη αν πρέπει, αλλά δείτε πρώτα την Αμερική». Τα εθνικά 
πάρκα, σημαντικοί σημαίνοντες της αμερικανικής ταυτότητας, ήταν συνέπεια. 
Πολύ νωρίτερα, τον δέκατο όγδοο αιώνα -όταν πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι 
γεννήθηκε ο τουρισμός-, η αγωνιώδης σύγκρουση για το αν οι τουρίστες 
αντιπροσωπεύουν ένα καλό πράγμα ή ένα κακό έχει τις ρίζες της. Οι πλούσιοι 
νεαροί άνδρες, που αργότερα έγιναν γνωστοί ως έφηβοι, επρόκειτο να 
ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη μαθαίνοντας γλώσσες και καλό γούστο. 
Υποτίθεται ότι θα αποκτούσαν πολιτιστικό κεφάλαιο και την αίσθηση του 
εαυτού τους ως μέλη της ελίτ. Μερικές φορές, όπως και με τον ιστορικό 
Έντουαρντ Γκίμπον, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Τις περισσότερες φορές, οι 
εκκολαπτόμενοι τουρίστες έπιναν υπερβολικά, ξόδευαν κουβάρια χρημάτων, 
ασχολούνταν με τις υπηρεσίες ιερόδουλων και γενικά συμπεριφέρονταν 
άσχημα. Αντί για πολύ βελτιωμένους νεαρούς ενήλικες, οι γονείς επέστρεψαν 
με άγρια χειρονομίες σε νεαρά άτομα επιρρεπή στο να μιλούν με τα χέρια τους 
και να χρησιμοποιούν υπερβολικές ξένες προφορές. Ήταν ντροπιαστικό. 
Προέκυψε μια έντονη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα του τουρισμού. 

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε: 

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις σε αυτόν τον 
προορισμό; 

Ποιοι τοπικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις και με ποιον 
τρόπο; 

Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους οργανισμούς; 

Πώς μπορούμε να κάνουμε τους ταξιδιώτες να συνειδητοποιήσουν τα αόρατα 
βάρη του τουρισμού με τρόπο που να ενεργοποιεί τη θετική αλλαγή; 

Τι μπορούμε να μάθουμε από έργα τοπικού κοινωνικού αντίκτυπου που μας 
επιτρέπουν να είμαστε υπεύθυνοι για την αλλαγή και να υποστηρίζουμε τις 
κοινότητές μας; 
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Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε έργα κοινωνικού αντίκτυπου στην ιστορία 
που μοιραζόμαστε για αυτόν τον προορισμό; 

Πριν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, ας δούμε κατ αρχήν τι είναι μια win-
win διαπραγμάτευση για να στοχεύσουμε αργότερα στη win-win-win 
συμφωνία που εστιάζει η δική μας πρόταση 

Η διαπραγμάτευση 

Η διαπραγμάτευση καλύπτει όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Όλα 
τα άτομα διαπραγματεύονται καθημερινά και σε όλους τους τομείς της ύπαρξής 
μας (με οικογένεια, φίλους, συναδέλφους, γείτονες κ.λπ.) με στόχο την επίλυση 
μιας απόκλισης συμφερόντων, τη συμφιλίωση διαφορετικών επιθυμιών, 
ονείρων, διαφωνιών κ.λπ. Η εμπλοκή μεθόδων διαπραγμάτευσης στην 
επαγγελματική εργασία δίνει τη δυνατότητα να βοηθηθούν οι ψυχολόγοι να 
βρουν λύσεις που είναι και πρωτότυπες και αποτελεσματικές, απλώς και μόνο 
επειδή λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου. 
Και για να είσαι καλός διαπραγματευτής, είναι απαραίτητο να έχεις μια σειρά 
από θεραπευτικές δεξιότητες (σιγουριά, θετικότητα, ορθολογισμός, ευελιξία 
κ.λπ 

Η διαπραγμάτευση είναι ο πιο σημαντικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων και 
συγκρούσεων, καθώς αυτή η διαδικασία είναι μέρος σχεδόν κάθε πτυχής της 
καθημερινής ζωής, είτε ατομική, διαπροσωπική, οικογενειακή, ομαδική, 
κοινωνική, επαγγελματική, διαπολιτισμική, εθνική και διεθνής. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ 
ατόμων που σκοπός της είναι η επίλυση των συγκρούσεων τους. Ακριβώς, ο 
Deutsch (1949) βεβαιώνει: «Σε μια συνεταιριστική κοινωνική κατάσταση: οι 
περιοχές στόχου για καθένα από τα άτομα ή τις υπομονάδες της κατάστασης 
ορίζονται έτσι ώστε μια περιοχή στόχου μπορεί να εισαχθεί (σε κάποιο βαθμό) 
από οποιοδήποτε δεδομένο άτομα ή υπομονάδες μόνο εάν όλα τα υπό εξέταση 
άτομα ή υπομονάδες μπορούν επίσης να εισέλθουν στην αντίστοιχη περιοχή-
στόχο τους (σε κάποιο βαθμό)... στη φάση «προωθητικά αλληλοεξαρτώμενοι 
στόχοι». Στην ανταγωνιστική κοινωνική κατάσταση: οι περιοχές στόχου για 
καθένα από τα άτομα ή τις υπομονάδες της κατάστασης ορίζονται έτσι ώστε 
εάν μια περιοχή στόχου εισαχθεί από οποιοδήποτε άτομο ή υπομονάδες (...), 
το άλλο άτομο ή υπομονάδες Οι μονάδες, σε κάποιο βαθμό, δεν θα είναι σε 
θέση να επιτύχουν τους αξιοσέβαστους στόχους τους (...) τους 
αλληλεξαρτώμενους στόχους φάσης». διανεμητικές διαπραγματεύσεις 
(αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι διαπραγματευτές επιλύουν τις 
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διαφορές όταν τα συμφέροντα ή οι θέσεις τους συγκρούονται)· 2) 
ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση (αναφέρεται στη διαδικασία αναζήτησης κοινών 
κερδών είτε προσεγγίζοντας είτε επεκτείνοντας το παρέτο-βέλτιστο σύνορο). 
3) ενδοοργανωτική διαπραγμάτευση (κατά συνέπεια κάθε μέρος πρέπει να 
συμμετέχει σε διάφορα επίπεδα ενδοοργανωτικής - διαπραγματεύσεις εντός 
της ομάδας και με την εκλογική περιφέρεια - προκειμένου να οικοδομηθεί 
συναίνεση εντός του κόμματος). 4) δόμηση στάσεων (συγκεκριμένα 
αντιμετωπίζει αυτές τις αντιλήψεις και προτείνει τρόπους με τους οποίους οι 
διαπραγματευτές μπορούν να διαμορφώσουν τη στάση του άλλου μέρους για να 
προωθήσουν είτε το δικό τους είτε το αμοιβαίο πλεονέκτημά τους). [2] Ο 
Stevens (1958) ανέπτυξε το μοντέλο επιλογής σύγκρουσης. Για τον Στίβενς, 
όλοι έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με διαπροσωπική σύγκρουση, αλλά και με 
ενδοπροσωπική σύγκρουση. Ο Stevens επεξεργάζεται την επίδραση του 
μοντέλου αποφυγής-αποφυγής: «Αν, πράγματι, το παράδειγμα αποφυγής-
αποφυγής είναι εννοιολογικά κατάλληλο για την ανάλυση του προβλήματος της 
επιλογής της διαπραγμάτευσης, τότε η πιθανότητα διάσπασης πρέπει να ληφθεί 
υπόψη στην ανάλυση. (...). Θα χρησιμεύσει επίσης στη μείωση της έντασης που 
βιώνουν δύο άτομα σε ισορροπία.» Είναι επίσης δυνατό να εξεταστούν τα 
αποτελέσματα της παρακινητικής καθοδήγησης (προκοινωνικής ή εγωιστικής) 
στη διαπροσωπική εμπιστοσύνη των ατόμων σε διαπραγματεύσεις δύο ή τριών 
ατόμων. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές που χρησιμοποιούν τη 
διαπραγμάτευση στην ψυχολογική εκπαίδευση, τα άτομα που παρακινούνται από 
την προκοινωνικότητα φτάνουν σε περισσότερες ενσωματωτικές συμφωνίες 
και λιγότερα αδιέξοδα και αναφέρουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη 
επίλυση προβλημάτων από άτομα που έχουν ατομικά και εγωιστικά κίνητρα. 

Οι ψυχολόγοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν άτυπη (πραγματική) ή επίσημη 
(προσομοίωση) διαπραγμάτευση πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η κατάλληλη 
προετοιμασία είναι απαραίτητη για να επιτύχουν τους στόχους της στο τέλος 
των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι διαφορετικές ψυχολογικές μέθοδοι και 
εκπαιδεύσεις μπορούν να οργανώσουν τα άτομα στην αλληλεπίδραση κατά τη 
διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Αυτές οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις μπορούν 
να οδηγήσουν στη χρήση των ακόλουθων ερευνητικών συσκευών: αφηρημένα 
πειραματικά παιχνίδια, προσομοιώσεις, ανάλυση άμεσων κλινικών 
παρατηρήσεων, έρευνες, μελέτες περιπτώσεων, αναλύσεις συγκρούσεων κ.λπ. 
Τα πειραματικά παιχνίδια διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της θεωρίας του αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση. Οι κύριοι τύποι 
παιχνιδιών είναι οι εξής: α) παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος (το κέρδος ενός 
ατόμου και η απώλεια ενός άλλου - κατάσταση νίκης-ήττας) μελετήθηκε για 
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πρώτη φορά από τους Von Neumann και Morgenstern, 1944). β) τα παιχνίδια 
χωρίς μηδενικό άθροισμα είναι μια αναζήτηση μιας αποδεκτής λύσης για όλους 
(κέρδος ενός ατόμου και κατάσταση κέρδους-νίκη ενός άλλου). Το παιχνίδι 
διαπραγμάτευσης Nash (1953) είναι ένα απλό παιχνίδι δύο ατόμων που 
χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των διαπραγματευτικών 
αλληλεπιδράσεων. . Σύμφωνα με τον Nash, υπάρχει εδώ, για καθένα, ένα 
σημείο ασφαλείας, που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα κάτω από το οποίο υπάρχει 
άρνηση - η καλύτερη εναλλακτική λύση για τη συμφωνία που έχει 
διαπραγματευτεί. Από την άλλη, η προσομοίωση της διαπραγμάτευσης είναι μια 
λειτουργική αναπαράσταση, σε μια απλοποιημένη μορφή των σχέσεων που 
υπάρχουν μεταξύ των ατόμων και που συμβολίζει ή αναπαράγει στη μέγιστη 
πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι συγκρίσιμοι με 
τη δομή της διαπραγματευτικής διαδικασίας με τις φάσεις της 
αντιπαράθεσης/αντιαντίστασης ή τις θετικές/αρνητικές εξελίξεις ποικίλων 
συγκρούσεων3. 

Από ψυχολογική άποψη, η διαπραγμάτευση αναφέρεται σε κάθε μορφή 
αλληλεπίδρασης κατά την οποία άτομα με διαφορετικά και αντικρουόμενα 
συμφέροντα επικοινωνούν και συζητούν ποια βήματα θα μπορούσαν να λάβουν 
μαζί για να επιλύσουν τη διαφορά απόψεων μεταξύ τους. Τα βασικά βήματα 
πρέπει επίσης να ακολουθούνται πριν από οποιαδήποτε σύνοδο 
διαπραγμάτευσης: α) μελέτη της εν λόγω διαφοράς πριν από τις 
διαπραγματεύσεις. β) κατά την αξιολόγηση των συμφερόντων των μερών, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη εναλλακτική λύση στη συμφωνία που 
έχει διαπραγματευτεί, γ) πρέπει να υπάρχει δημιουργικότητα στην προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσεων όταν, εκ πρώτης όψεως, η διαφορά φαίνεται δυσεπίλυτη: τα 
μέρη συχνά βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν παίρνουν σταθερές θέσεις πριν από 
τη διαπραγμάτευση και αρνούνται να τις αλλάξουν. δ) είναι απαραίτητο να δούμε 
πώς θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις: κάθε διαπραγμάτευση έχει τα δικά 
της χαρακτηριστικά. αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ερωτήματα: 
1) εστίαση στα ενδιαφέροντα και όχι στις θέσεις των συμμετεχόντων. 2) 
διάκριση μεταξύ των εξαρτημάτων και του προβλήματος. 3) ακούστε 
προσεκτικά και ενεργά τι έχει πει το κάθε μέρος. 4) προσπαθούν να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα μέρη «κερδίζουν» προωθώντας λύσεις που θα 
ωφελήσουν όλους, 5) αξιολογούν τις προτάσεις και την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων υπό το πρίσμα της καλύτερης δυνατής εναλλακτικής λύσης. 
6) μη διστάσετε να διακόψετε ή να τερματίσετε τις διαπραγματεύσεις εάν 

 
3 Svetlana Radtchenko-Draillard (2022) Svetlana Radtchenko-Draillard. The Negotiation Methods in the Psychology and the 
Analytical Psychotherapy. 2022 
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ορισμένα άτομα πρέπει να συζητήσουν ένα νέο θέμα. 7) προετοιμαστείτε για 
την πιθανότητα να έρθετε αντιμέτωποι με προκλητική, εκφοβιστική, άδικη ή 
παραπλανητική συμπεριφορά από την πλευρά ενός συμμετέχοντος μέρους, 
κ.λπ. ο αναλυτής. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, είναι απαραίτητο 
πάνω απ' όλα να ξεπεραστούν αυτές οι επιδράσεις για να διακρίνουμε τον 
τρόπο λειτουργίας της ενδοπροσωπικής δομής σύγκρουσης του ασθενούς. Και 
για να διαπραγματευτείτε καλά και να συνεννοηθείτε, είναι επίσης απαραίτητο 
να γνωρίζετε, να κατανοήσετε τις προθέσεις του ασθενούς και επίσης να του 
επιτρέψετε να γνωρίζει τις προθέσεις του αναλυτή για να τον βοηθήσει να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες ή τις κρίσεις του. Για το λόγο αυτό, τέλος, σε αυτό το 
άρθρο εκθέτω την ουσιαστική έρευνα που έγινε για τη συμμετοχή της 
διαπραγμάτευσης στην επίλυση συγκρούσεων (ενδοπροσωπικές, 
διαπροσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, ομαδικές κ.λπ.) και επομένως 
τα δικά μου συμπεράσματα από την εργασία μου στην κλινική ψυχολόγο και τον 
πανεπιστημιακό δάσκαλο-ερευνητή για τις μεθόδους και τις αρχές της 
διαπραγμάτευσης στη δραστηριότητα των ψυχολόγων και των επαγγελματιών 
υγείας4. 

Win-win  

Ίσως να μην είναι υπερβολή αν λέγαμε ότι  μια μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών, 
στελεχών που εργάζονται σε τμήματα πωλήσεων ή προμηθειών, καθώς και 
κάθε άνθρωπος που εμπλέκεται συχνά σε διαπραγματεύσεις, έχει εκστομίσει 
τη μαγική φράση «win-win». «Αυτή η συμφωνία είναι win-win» ή «είμαι οπαδός 
των win-win διαπραγματεύσεων», είναι εκφράσεις που ακούει κανείς συχνά. 
Όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται με 
μεγάλη συχνότητα, η φράση έχει γίνει σλόγκαν με αποτέλεσμα να θεωρείται 
σχεδόν αυτονόητο το περιεχόμενό της. Δυστυχώς όμως, η έννοια της win-win 
διαπραγμάτευσης δεν έχει εξηγηθεί με σαφήνεια σε αυτούς που τη 
χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα, μοιραία, να μην έχει για όλους το ίδιο νόημα. Τι 
είναι λοιπόν μια win-win διαπραγμάτευση; Win-win διαπραγματεύσεις 
ονομάζουμε εκείνες τις διαπραγματεύσεις στις οποίες κάθε μέρος φεύγει από 
το διαπραγματευτικό τραπέζι έχοντας επιτύχει τους στόχους του μέσω μιας 
ενοποιητικής διαδικασίας που δημιουργεί αξία, και όχι μέσω ενός παζαρέματος 
ή μιας επιμεριστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

 
4 Svetlana Radtchenko-Draillard. The Negotiation Methods in the Psychology and the Analytical Psy-chotherapy. 2022 
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Ενοποιητική είναι μια συμφωνία όπου τα μέρη πετυχαίνουν ποιοτικά ανώτερο 
κοινό αποτέλεσμα, από αυτό που θα είχε προκύψει από μια λύση συμβιβασμού. 
Στόχος μιας ενοποιητικής διαπραγμάτευσης είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη 
αξία, να μεγαλώσει τη συνολική πίτα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη κατορθώνουν 
να αναμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας με τέτοιο τρόπο, ώστε η αξία που 
έχει πλέον η συμφωνία για το κάθε μέρος να έχει αυξηθεί. Για να είναι εφικτό 
κάτι τέτοιο, τα μέρη είναι απαραίτητο να προσέλθουν στη διαπραγμάτευση 
προσπαθώντας να βρουν τρόπους να συνεργαστούν, προσαρμόζοντας ενίοτε 
τους στόχους τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δομήσουν μια καλύτερη 
συμφωνία για όλους. 

Η διαπραγμάτευση καλύπτει όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Όλα 
τα άτομα διαπραγματεύονται καθημερινά και σε όλους τους τομείς της ύπαρξής 
μας (με οικογένεια, φίλους, συναδέλφους, γείτονες κ.λπ.) με στόχο την επίλυση 
μιας απόκλισης συμφερόντων, τη συμφιλίωση διαφορετικών επιθυμιών, 
ονείρων, διαφωνιών κ.λπ. Η εμπλοκή μεθόδων διαπραγμάτευσης στην 
επαγγελματική εργασία δίνει τη δυνατότητα να βοηθηθούν οι ψυχολόγοι να 
βρουν λύσεις που είναι και πρωτότυπες και αποτελεσματικές, απλώς και μόνο 
επειδή λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου. 
Και για να είσαι καλός διαπραγματευτής, είναι απαραίτητο να έχεις μια σειρά 
από θεραπευτικές δεξιότητες (σιγουριά, θετικότητα, ορθολογισμός, ευελιξία 
κ.λπ.). Στην αναλυτική ψυχοθεραπεία οι αλληλεπιδράσεις μεταφράζονται σε μια 
σειρά από συγκεκριμένες πράξεις, τακτικές κινήσεις και η κάθε μία έχει ένα 
ρεπερτόριο, που είναι μοναδικό για αυτήν. Έτσι ενορχηστρώνεται η δυναμική 
της αλληλεπίδρασης με βάση τα σημεία που θα συζητηθούν. Σε αυτή τη 
διαδραστική αλυσίδα, πρέπει να διακρίνει κανείς, σε καθένα από δύο πρόσωπα 
που είναι παρόντα, τι είναι η μεταφορά του τι είναι αντιμεταβίβαση. Εδώ 
διαμορφώνεται η βάση για τη διαπραγμάτευση για να εδραιωθεί η θεραπευτική 
σύνδεση μεταξύ του αναλυτή και του ασθενούς. Η συμμόρφωση θα ήταν τότε 
το αποτέλεσμα της προσέγγισης μεταξύ δύο αντίθετων προσώπων: εκείνου του 
αναλυτή και εκείνου του ασθενούς. Επιπλέον, αν η συμμαχία και η μεταβίβαση: 
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η αντι-μεταβίβαση είναι οι δύο πλευρές του θεραπευτικού δεσμού, διαφέρουν 
ως προς την εφαρμογή της προσωρινότητας: η μεταφορά είναι ένας κόμπος του 
αντικειμενικού δεσμού του παρελθόντος στο παρόν. είναι η μεταφορά του 
παρελθόντος στο παρόν, η αναπόληση, από την άλλη, η θεραπευτική συμμαχία 
μετά από διαπροσωπική διαπραγμάτευση, παίρνει την πηγή της και αρθρώνει 
το σύνδεσμο σε μια σχέση από το παρόν στο άμεσο μέλλον. Σε αυτή την 
κατάσταση, η δι-υποκειμενική συνέπεια φαίνεται να είναι ένας ουσιαστικός 
παράγοντας για την προσαρμογή της ανταπόκρισής τους κατά τη διάρκεια της 
αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, η μετάδοση 
των περιοριστικών λύσεων της ενδο-υποκειμενικής διαπραγμάτευσης στη δι-
υποκειμενική διαπραγμάτευση (και αντίστροφα) πραγματοποιείται μέσω του 
διαπροσωπικού λόγου του ασθενούς και της απάντησης του αναλυτή. 

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με το τι συνιστά μια win-
win διαδικασία. Win-win δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και τα δύο μέρη θα 
πετύχουν όλους τους στόχους που είχαν θέσει πριν την έναρξη της 
διαπραγμάτευσης ή ότι και τα δύο μέρη θα βγουν εξίσου κερδισμένα. 
Διαπραγμάτευση σημαίνει κάνω επιλογές. Τις περισσότερες φορές, θα πρέπει 
να θυσιάσετε κάτι για να πάρετε κάτι άλλο. Το μυστικό είναι να θυσιάσετε κάτι 
που δεν είναι τόσο σημαντικό για να λάβετε κάτι που έχει μεγάλη αξία για εσάς.  
Είναι χρήσιμο να θυμάστε ότι σε μια διαπραγμάτευση οι στόχοι της άλλης 
πλευράς είναι φυσικό να συμβιβάζουν την ικανότητά σας να πετύχετε το σύνολο 
των στόχων σας. 

 

Μια win-win διαπραγμάτευση δεν αποτελεί ποτέ αποτέλεσμα συμβιβασμού. Ο 
συμβιβασμός σχετίζεται με το πώς θα διαμοιραστούν πόροι ενώ σε μια win-win 
διαπραγμάτευση ο στόχος είναι να μεγαλώσει η συνολική πίτα. Πολλοί 
διαπραγματευτές μπερδεύουν την ικανοποίηση που νιώθουν από την επίτευξη 
μιας συμφωνίας με τα αντικειμενικά αποτελέσματα που έχουν πετύχει. Με άλλα 
λόγια, μπορεί κανείς να νιώθει ικανοποιημένος από μια διαπραγμάτευση ακόμη 
κι αν έχει σπαταλήσει πόρους ή ακόμη κι όταν έχει πετύχει μια μέτρια 
συμφωνία, μόνο και μόνο επειδή στο μυαλό του αυτή η συμφωνία έχει 
αποτυπωθεί ως win-win. Επίσης, η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με την 
άλλη πλευρά είναι σημαντική για την δόμηση μια καλής συμφωνίας αλλά δεν 
αποτελεί εχέγγυο για την εξεύρεση μιας win-win λύσης. Όσοι επικεντρώνονται 
στην ανάπτυξη μιας καλής σχέσης, συχνά αποτυγχάνουν να σκεφτούν και να 
δράσουν δημιουργικά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. 
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Προφανώς, δεν υπάρχει σε όλες τις διαπραγματεύσεις η δυνατότητα δόμησης 
μιας win-win συμφωνίας. Έμπειροι διαπραγματευτές χρησιμοποιούν την φράση 
ακόμη και σε καθαρά επιμεριστικές διαπραγματεύσεις όπου η δυνατότητα 
ενοποιητικών λύσεων είναι μικρή. Ο λόγος είναι ότι θέλουν να κάνουν την άλλη 
πλευρά να θεωρήσει ότι μια win-win συμφωνία είναι εφικτή. Ο στόχος είναι 
αυτή η θεώρηση να επηρεάσει τις τακτικές που χρησιμοποιούν, οδηγώντας σε 
μειωμένη διεκδικητικότητα, αφού συνήθως οι ενοποιητικές λύσεις προκύπτουν 
όταν τα μέρη χρησιμοποιούν συνεργατικές τακτικές. 

 

Για να διερευνήσει κανείς την πιθανότητα μιας win-win συμφωνίας θα πρέπει 
να πιστεύει ότι μια τέτοια συμφωνία είναι εφικτή. Πολλοί άνθρωποι εισέρχονται 
σε διαπραγματεύσεις έχοντας προαποφασίσει ότι η εξεύρεση μιας win-win 
συμφωνίας είναι αδύνατη, χωρίς να υπάρχει κανένας αντικειμενικός 
παράγοντας που να τους έχει ωθήσει σε μια τέτοια οπτική. Φυσικά, ένα τέτοιο 
σκεπτικό οδηγεί σε συμπεριφορές στο διαπραγματευτικό τραπέζι που δεν 
προάγουν την προοπτική εξεύρεσης ενοποιητικών λύσεων, συμπεριφορές που 
τελικά οδηγούν σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.  

 

Ένας σημαντικός λόγος που εμποδίζει πολλούς διαπραγματευτές να αναζητούν 
win-win συμφωνίες είναι επειδή βλέπουν όλες ανεξαιρέτως τις 
διαπραγματεύσεις ως υποθέσεις που κάποιος θα πρέπει να κερδίσει και 
κάποιος θα πρέπει να χάσει. Όταν τους γίνεται μια πρόταση από την άλλη 
πλευρά, συμπεραίνουν ότι ο λόγος που ο ομόλογός τους έκανε τη συγκεκριμένη 
πρόταση είναι επειδή θεωρεί ότι θα είναι ευνοϊκή για τα συμφέροντά του. 
Επεκτείνοντας το σκεπτικό τους θεωρούν ότι αφού είναι καλή για τα 
συμφέροντά της άλλης πλευράς, τότε δεν θα είναι καλή για τα δικά τους 
συμφέροντα. Φυσικά, στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
Πώς μπορείτε να αποφασίσετε αν υπάρχει σε μια διαπραγμάτευση win-win 
προοπτική; Θα πρέπει να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα; 

Πόσα είναι τα θέματα προς διαπραγμάτευση; 

Όταν υπάρχει μονάχα ένα σημαντικό θέμα προς διαπραγμάτευση, όπως για 
παράδειγμα είναι η τιμή, τότε η εξεύρεση win-win λύσης δεν είναι εφικτή αφού 
η διαπραγμάτευση είναι καθαρά επιμεριστική υπόθεση, δηλαδή ό,τι κερδίσει η 
μία πλευρά αναγκαστικά θα το χάσει η άλλη. Παρόλα αυτά, σε πολλές 
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διαπραγματεύσεις υπάρχει η δυνατότητα να αναδείξετε πάνω από ένα ζήτημα 
που έχει αξία για την άλλη πλευρά. Ρωτήστε την άλλη πλευρά τι θέλει να 
πετύχει από τη διαπραγμάτευση και τι είναι σημαντικό για αυτήν. Οι απαντήσεις 
που θα σας δώσει μπορούν να σας δώσουν ιδέες για τη δόμηση μιας win-win 
συμφωνίας. 

 

Μπορούμε να φέρουμε επιπλέον θέματα προς διαπραγμάτευση που αυξάνουν 
την αξία της συμφωνίας; 

Ανεξάρτητα από το πόσα θέματα βρίσκονται στην ατζέντα της 
διαπραγμάτευσης, υπάρχει συχνά η δυνατότητα να φέρετε νέα ζητήματα προς 
διαπραγμάτευση που αλλάζουν τη φύση της συμφωνίας και αυξάνουν το τελικό 
διακύβευμα. Σε μια διαπραγμάτευση με μια εταιρεία για τη διανομή των 
προϊόντων σας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, θα μπορούσατε να 
μιλήσετε για περισσότερες γεωγραφικές περιοχές ή ακόμη και για την επέκταση 
της εταιρείας σε νέες αγορές όπου εσείς έχετε παρουσία. Θα μπορούσατε για 
παράδειγμα να προτείνετε να χρηματοδοτήσετε το νέο εγχείρημα με 
αντάλλαγμα ένα ποσοστό στη νέα εταιρεία. 

 

Υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις αναφορικά με τα υπό διαπραγμάτευση 
ζητήματα; 

Σε μια επιχειρηματική συμφωνία, ο χρόνος ολοκλήρωσης, οι πιστωτικοί όροι 
κ.α  μπορεί να είναι σημαντικά ζητήματα για την άλλη πλευρά. Η πιθανότητα να 
έχουν και οι δύο πλευρές τις ίδιες προτεραιότητες, προτιμήσεις και στόχους 
είναι μικρή. Οι διαφορές αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια 
ενοποιητική συμφωνία5. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

> Η Global Himalayan Expeditions (GHE) είναι μια εταιρεία περιηγήσεων 
κοινωνικού αντίκτυπου που ηγείται πεζοποριών στην Ινδία για την 
εγκατάσταση ηλιακών δικτύων και την παροχή ηλεκτρισμού σε απομακρυσμένες 
ορεινές κοινότητες. Οι ταξιδιώτες κάνουν μια πολυήμερη πεζοπορία για να 
φτάσουν σε αυτά τα χωριά, να βοηθήσουν στην εγκατάσταση των πλεγμάτων 
και να συμμετάσχουν σε έναν αμφίδρομο διάλογο για να μάθουν για τον τοπικό 
τρόπο ζωής και τις παραδόσεις. Από την πλευρά τους, οι ντόπιοι σε πρόσφατα 

 
5 https://bcna.gr/win-win-diapragmateuseis-ti-simainei-arage-o-oros/ 
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ηλεκτροδοτημένα χωριά είναι σε θέση να υιοθετήσουν πιο υγιεινές, πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον συνήθειες, εμφανίζονται περισσότερες οικονομικές 
ευκαιρίες και οι νέοι επιλέγουν να μην μεταναστεύσουν σε μεγαλύτερες πόλεις. 

 

> Το πρόγραμμα Coral Nurture του Great Barrier Reef εκμεταλλεύεται την 
τεράστια τουριστική υποδομή - και τις τοπικές γνώσεις των τουριστικών 
πρακτόρων - για να μετριάσει τις ζημιές στον κοραλλιογενή ύφαλο της 
Αυστραλίας. Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει στον τουρισμό για να εφαρμόσει 
τοπικές παρεμβάσεις ανάκτησης και προσαρμογής υφάλων, οι οποίες πρέπει 
να εντοπιστούν λόγω του μεγέθους και της ποικιλομορφίας του υφάλου. Επειδή 
οι τουριστικοί πράκτορες έρχονται σε επαφή με αμέτρητους ταξιδιώτες, 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να ευαισθητοποιήσουν 
σχετικά με τις καταστροφές των κοραλλιών και την κλιματική κρίση. 

Το Invisible Cities αυξάνει την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα των αστέγων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους 
που έχουν βιώσει την έλλειψη στέγης να γίνουν ξεναγοί με τα πόδια στις πόλεις 
τους. Αυτή η κοινωνική επιχείρηση υποστηρίζει οικονομικά τους πρώην 
άστεγους, εκπαιδεύει τους ντόπιους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχει 
στους τουρίστες έναν νέο τρόπο επίσκεψης σε έναν προορισμό. 

 

Διήγηση μύθων 

Τι σημαίνει αυτό: 

Ο τουρισμός συχνά συσκευάζεται ως «παρθένος» και «τέλειος» - ένας τρόπος 
να «ξεφύγεις» από την πραγματικότητα. Αλλά δεν υπάρχει μέρος ή εμπειρία 
που να ταιριάζει πραγματικά με αυτόν τον «τέλειο» ορισμό. Η ζωή είναι 
εγγενώς ακατάστατη, αλλά αυτό είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα και πλούσια. 
Αυτή η πολυπλοκότητα είναι που κάνει επίσης το ταξίδι να αξίζει τον κόπο. Αν 
όλα ήταν τόσο κοσμικά όσο η ζωή μας στο σπίτι, δεν θα υπήρχε λόγος να 
ταξιδέψουμε. 

 

Η ζωή είναι εγγενώς ακατάστατη, αλλά αυτό είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα 
και πλούσια. 
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Υπάρχουν δύο ξεχωριστά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη εδώ: 
Πρώτον, δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν 
χαλαρωτικές διακοπές, αλλά απλώς η προσγείωση σε ένα μέρος χωρίς ιστορικό 
ή πολιτιστικό πλαίσιο απεικονίζει έναν δισδιάστατο προορισμό που δεν τον 
αντιπροσωπεύει με ακρίβεια. Αυτό δεν είναι μόνο ανέντιμο, αλλά μπορεί να 
είναι εντελώς καταστροφικό. 

 

Δεύτερον, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να έχουν πιο 
«αυθεντικές» εμπειρίες (ένας προβληματικός όρος από μόνος του, αλλά θα τον 
αφήσουμε να διαφανεί εδώ) και αναζητούν ευκαιρίες να μάθουν για και από 
προορισμούς και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. 

 

Αντί να κρύβεται πίσω από μια εξυγιαντική ιστορία, η τουριστική βιομηχανία 
πρέπει να αγκαλιάσει την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα που είναι 
υφασμένα στον ιστό της ζωής. Μερικές φορές είναι άβολο και δύσκολο να 
αγκαλιάσεις αυτή τη μικτή νοοτροπία, ειδικά αν εκπροσωπείς έναν προορισμό. 
Αλλά, και πάλι, εάν ο τουρισμός είναι πραγματικά μια «δύναμη για το καλό», 
τότε όσοι εργάζονται στον χώρο πρέπει να είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν 
και να βρουν τρόπους να πουν ιστορίες με νόημα. Ακριβώς όπως γιορτάζουν 
αυτά τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία επαφής όπως το 
φαγητό και η τέχνη, πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε συζητήσεις 
για θέματα όπως ο ρατσισμός και η καταπίεση. 

Παραδείγματα: 

> Η Mejdi Tours υιοθετεί μια προσέγγιση πολλαπλών προοπτικών στις 
προσφορές της. Αυτό σημαίνει ότι, σε πολλούς από τους προορισμούς στους 
οποίους δραστηριοποιείται, η εταιρεία χρησιμοποιεί δύο οδηγούς και 
ενσωματώνει συνομιλίες με μεγάλη ποικιλία ντόπιων ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών ηγετών, ακτιβιστών, ακαδημαϊκών, 
καλλιτεχνών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και προσφύγων. Καθένας από 
αυτούς τους ανθρώπους φέρνει μια διαφορετική οπτική γωνία στη συζήτηση. 
Αυτό περιπλέκει την αφήγηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βαθύτερη 
κατανόηση και εκτίμηση ενός προορισμού και των ανθρώπων που ζουν εκεί. 

 

> Η αυτοκαθοδηγούμενη διαδρομή Alabama’s Road to Freedom σκιαγραφεί 
διάφορους προορισμούς που βοηθούν στην αφήγηση της ιστορίας της σκλαβιάς 
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στην Αμερική. Αντί να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να στριμώξουν αιώνες 
ρατσιστικής ιστορίας σε μια ενιαία στάση που πρέπει να δουν, αυτή η πολυήμερη 
διαδρομή περιλαμβάνει μια ποικιλία από εθνικά χρηματοδοτούμενες 
τοποθεσίες, μουσεία, νεκροταφεία, εκκλησίες και μνημεία που όλα προσφέρουν 
μια διαφορετική οπτική σε αυτό το βίαιο και συχνά ανείπωτη ιστορία στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

> Οι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα μουσείο και θεωρούν δεδομένο 
ότι αυτό που βλέπουν είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Το Uncomfortable Art 
Tours αμφισβητεί αυτή την ιδέα σε έξι μουσεία στο Λονδίνο. Αυτές οι 
ξεναγήσεις επικεντρώνονται στο πώς η αποικιοκρατία διαμόρφωσε το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις συλλογές των μουσείων, οι οποίες αφηγούνται σε μεγάλο βαθμό 
μια μονόπλευρη ιστορία. 

 

Βιωσιμότητα 

Τι σημαίνει αυτό: 

Η ιδέα του βιώσιμου τουρισμού συχνά θεωρείται λανθασμένα ως «τύπος» 
τουρισμού, αλλά στην πραγματικότητα αφορά την εφαρμογή βιώσιμων 
πρακτικών στο ταξιδιωτικό πλαίσιο. «Αειφορία» σημαίνει ότι κάτι μπορεί να 
διατηρηθεί σε ένα ορισμένο επίπεδο ή ποσοστό. Εφαρμόζεται στον τουρισμό, 
αυτό σημαίνει ότι ο αντίκτυπος της μεταφοράς, της διαμονής, των 
αλληλεπιδράσεων και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ταξίδια δεν 
έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, την κοινωνία ή την οικονομία. Ο 
τουρισμός δεν πρέπει να βλάπτει και, ιδανικά, θα πρέπει να έχει θετικό 
αντίκτυπο στους ανθρώπους, τον πλανήτη και τα κέρδη. 

 

Ο τουρισμός είναι μια πολύπλευρη και πολύπλοκη βιομηχανία. Πριν από την 
πανδημία, απασχολούσε περίπου το 10 τοις εκατό του παγκόσμιου εργατικού 
δυναμικού, αλλά έχει βαθιές επιπτώσεις σε εφαπτομενικούς κλάδους. Αγγίζει 
αστικούς και αγροτικούς χώρους από τη βαθιά θάλασσα μέχρι τα ψηλότερα 
βουνά και στις επτά ηπείρους. Προσκρούει σε κάθε ομάδα ανθρώπων που 
μπορεί κανείς να φανταστεί. Και δεν συγκεντρώνεται σε ένα μόνο μέρος: Η ίδια 
η πράξη του ταξιδιού καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία προορισμών καθώς οι 
άνθρωποι μετακινούνται από τη μια τοποθεσία στην άλλη. 
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Ο τουρισμός δεν πρέπει να βλάπτει και, ιδανικά, θα πρέπει να έχει θετικό 
αντίκτυπο στους ανθρώπους, τον πλανήτη και τα κέρδη. 

 

Όταν σκέφτεστε το τεράστιο αποτύπωμα του τουρισμού, είναι εύκολο να 
αισθανθείτε συγκλονισμένοι. Αλλά η επικάλυψη των αρχών βιωσιμότητας σε 
ένα πλαίσιο τουρισμού δεν είναι αδύνατη εάν κάνετε ένα βήμα τη φορά και 
προχωρήσετε με επίγνωση και ταπεινότητα. 

 

Η ιδέα να κρατάτε στην πρώτη γραμμή όλων των ταξιδιών είναι η εξής: Μην 
κάνετε κακό. Ακόμα καλύτερα: Κάνετε το καλό σύμφωνα με τις οδηγίες των 
ντόπιων. 

 

Με τα χρόνια, οι ταξιδιώτες έχουν αγκαλιάσει την αίσθηση του δικαιώματος. Η 
επικίνδυνη και καταστροφική συμπεριφορά τους έγινε αποδεκτή (και ενίοτε 
ενθαρρύνθηκε) στο όνομα του οικονομικού κέρδους. Ωστόσο, κάθε ταξιδιώτης 
είναι επισκέπτης στο σπίτι κάποιου άλλου. Όσοι εργάζονται στον τουριστικό 
κλάδο πρέπει να θεσπίσουν πρωτόκολλα, κατευθυντήριες γραμμές και 
προσδοκίες σχετικά με το τι σημαίνει αυτό και πρέπει να είναι σαφείς σχετικά 
με τις συνέπειες εάν οι ταξιδιώτες εμπλακούν σε επιβλαβή συμπεριφορά. 

 

Υπάρχει μια άρρητη πεποίθηση ότι οι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά 
σε βιώσιμη συμπεριφορά όταν ταξιδεύουν, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι 
άνθρωποι γνωρίζουν και κατανοούν τι σημαίνει αυτό. Υποθέτει επίσης ότι 
νοιάζονται αρκετά ώστε να επιδιώξουν ενεργά την ιδέα της μη βλάβης. Ενώ 
πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν συγκεκριμένα να είναι πιο βιώσιμοι όταν 
ταξιδεύουν, η ευθύνη του να γίνει ο αειφόρος τουρισμός κανόνας πρέπει να 
ανήκει σε εκείνους του κλάδου. Εάν η βιωσιμότητα στον τουρισμό καθιερωθεί 
ως κανόνας, οι ταξιδιώτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ασχοληθούν με 
αυτήν εξ ορισμού. 

> Το 2019, το Natural Habitat (Nat Hab) πραγματοποίησε την πρώτη 
περιήγηση στον κόσμο με μηδενικά απόβλητα. Αυτό το ταξίδι επιμελήθηκε 
προσεκτικά και παρακολουθήθηκε ως μαθησιακή εμπειρία. Γνωστό από καιρό 
για τη γενναιοδωρία του στο να μοιράζεται όσα μαθαίνει με την ευρύτερη 
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τουριστική κοινότητα, το Nat Hab συγκέντρωσε 12 μαθήματα για άλλους 
τουριστικούς πράκτορες με βάση αυτήν την εμπειρία και συμβουλές μηδενικών 
απορριμμάτων για τους ταξιδιώτες. 

 

> Οι Νήσοι Φερόε ανέπτυξαν ένα σχέδιο βιωσιμότητας με πρόθεση να 
επικεντρωθεί στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία τους. Αυτό 
το σχέδιο ανέφερε ξεκάθαρα τους ταξιδιώτες που θέλει να προσελκύσει, 
ενέπλεξε τους ντόπιους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και καθόρισε 
μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες και στόχους. Ο προορισμός ενσωματώνει τον 
τουρισμό στον κοινωνικό του ιστό χωρίς να αφήνει τη βιομηχανία να καθορίσει 
τη χώρα ή το μέλλον της. 

 

> Το EcoCamp Patagonia είναι χτισμένο γύρω από το περιβαλλοντικό ήθος, την 
κοινωνική δέσμευση και τις προσπάθειες διατήρησης του πολιτισμού. Το τοπικό 
προσωπικό επενδύει στις οικολογικές προσπάθειές του, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα σύστημα 
οργανικής κομποστοποίησης. Κατά την παραμονή τους στις εγκαταστάσεις, οι 
ταξιδιώτες ενθαρρύνονται να μάθουν για τους αρχικούς κατοίκους της 
Παταγονίας (δηλαδή τους Tehuelche, Selk'nam, Yaghan και Kaweskar) και να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον6. 

 

Η τουριστική λύση Win-Win-Win 

Η τουριστική βιομηχανία μπορεί να συγκαλείται σε συναντήσεις και να 
συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές που διευκρινίζουν κάθε λεπτομέρεια για το 
τι πρέπει να κάνει και πώς να ενεργήσει. Σε όλους αρέσει μια λίστα ελέγχου 
για να βεβαιωθείτε ότι κάνουν το σωστό. 

 

Αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολο. 

 

 
6 JoAnna Haugen (2020) Social Impact + Storytelling + Sustainability: The Win-Win-Win Tourism Solution ROOTED- 
https://rootedstorytelling.com/rethinking-tourism/tourism-social-impact-storytelling-sustainability/ 
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Κάθε εταιρεία, κάθε προορισμός, κάθε άτομο που εργάζεται σε αυτόν τον χώρο 
χρειάζεται μόνο να εξετάσει τρία απλά πράγματα για να χαράξει έναν καλύτερο 
δρόμο προς τα εμπρός: τον κοινωνικό του αντίκτυπο, την ιστορία του και τη 
δέσμευσή του για βιωσιμότητα. 

Υπεύθυνος τουρισμός 

Ενώ ο «βιώσιμος τουρισμός» είναι μια έννοια, ο όρος «υπεύθυνος τουρισμός» 
αναφέρεται στις συμπεριφορές και τις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν 
σε βιώσιμο τουρισμό. Για παράδειγμα, ο τουρισμός backpacker είναι μια τάση 
που συμβάλλει στη βιωσιμότητα από τις διάφορες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με αυτόν. Όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι είναι υπεύθυνοι για το είδος του τουρισμού στον οποίο 
αναπτύσσουν ή εμπλέκονται. Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών όσο και οι αγοραστές 
ή οι καταναλωτές θεωρούνται υπεύθυνοι. Το να είσαι υπεύθυνος απαιτεί 
«σκέψη» με τη χρήση πλαισίων σχεδιασμού και ανάπτυξης που βασίζονται 
σωστά στην ηθική σκέψη γύρω από το τι είναι καλό και σωστό για τις 
κοινότητες, τον φυσικό κόσμο και τους τουρίστες. 

 

Σύμφωνα με το Κέντρο Υπεύθυνου Τουρισμού, ο υπεύθυνος τουρισμός είναι «ο 
τουρισμός που μεγιστοποιεί τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, ελαχιστοποιεί 
τις αρνητικές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βοηθά τους 
ντόπιους να διατηρήσουν εύθραυστους πολιτισμούς και ενδιαιτήματα ή είδη». 
Ο υπεύθυνος τουρισμός ενσωματώνει όχι μόνο την ευθύνη για τις 
αλληλεπιδράσεις με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τις οικονομικές και 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ενώ διαφορετικές ομάδες θα βλέπουν την ευθύνη 
με διαφορετικούς τρόπους, η κοινή αντίληψη είναι ότι ο υπεύθυνος τουρισμός 
πρέπει να συνεπάγεται βελτιώσεις στον τουρισμό. Αυτό θα περιλαμβάνει ηθική 
σκέψη γύρω από το τι είναι «καλό» και «σωστό» για τις τοπικές κοινότητες και 
τον φυσικό κόσμο, καθώς και για τους τουρίστες. Ο υπεύθυνος τουρισμός είναι 
μια φιλοδοξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους σε 
διαφορετικές αγορές προέλευσης και σε διαφορετικούς προορισμούς του 
κόσμου. 

 

Ο υπεύθυνος τουρισμός έχει επίσης επικριθεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο 
βαθμός στον οποίο τα άτομα εμπλέκονται στον υπεύθυνο τουρισμό εξαρτάται 
από την κοινωνική δέσμευσή τους. Σημαίνει ότι οι τουριστικές συμπεριφορές 
θα κυμαίνονται ανάλογα με το εύρος της κοινωνικής δέσμευσης που επιλέγει 
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να λάβει μέρος κάθε τουρίστας. Μια μελέτη σχετικά με τη συμπεριφορά 
υπεύθυνων τουριστών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο μια 
προσωπική συμπεριφορά των τουριστών που διαμορφώνει τα αποτελέσματα, 
αλλά και μια αντανάκλαση των μηχανισμών που τίθενται στη θέση τους από τις 
κυβερνήσεις. Άλλες έρευνες έθεσαν υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση ότι ο 
τουρισμός, ακόμη και ο υπεύθυνος τουρισμός, είναι σύμφωνος με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, δεδομένων των δυσκολιών στη μέτρηση αυτού 
του αντίκτυπου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα αφαιρεί την 
προσοχή από τα ευρύτερα ζητήματα γύρω από τον τουρισμό που χρειάζονται 
ρύθμιση, όπως ο αριθμός των επισκεπτών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Ιστορική Διαδρομή 

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων κοινωνικοοικονομικών φαινομένων της μετά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εποχής ήταν η επέκταση της παγκόσμιας 
τουριστικής βιομηχανίας. Διεθνείς στατιστικές τουρισμού που 
συγκεντρώθηκαν από τον κόσμο 

Ο Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΕ) υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και ως 
εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρείται απόλυτος, ωστόσο υποδηλώνει 30πλάσια 
αύξηση των καταγεγραμμένων διεθνών τουριστών (δηλαδή εκείνων που 
διαμένουν μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις σε άλλη χώρα για λόγους που 
χαρακτηρίζονται ως « τουρισμός») μεταξύ 1950 και 2004 Ταυτόχρονα, οι 
διεθνείς τουριστικές εισπράξεις εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 235, από 
περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 474 δισεκατομμύρια δολάρια 
(ΠΟΕ, 2003α). Αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, αυτός εξακολουθεί να 
αντιπροσωπεύει μια «πραγματική» αύξηση 23 φορές. Η συμβατική σοφία, 
επιπλέον, υποστηρίζει ότι υπάρχει μια αναλογία 10:1 μεταξύ εγχώριων και 
διεθνών τουριστών (π.χ. Goeldner and Ritchie, 2003), υποδηλώνοντας ότι τα 
750 εκατομμύρια διεθνή τουριστικά ταξίδια του 2004 αυξήθηκαν κατά 7,5 
δισεκατομμύρια περιπτώσεις ατόμων που ταξίδεψαν ως τουρίστες εντός της 
χώρας τους. 

Έχοντας μετακινηθεί από τη σχετική αφάνεια το 1950 σε μια από τις 
μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, 
ο παγκόσμιος τουρισμός από το 2003 αποδόθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) με τη δημιουργία 67 εκατομμυρίων άμεσων 
θέσεων εργασίας και μια άμεση συνεισφορά 1,28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 
ΗΠΑ (ή 3,7 τοις εκατό) στο παγκόσμιο σωρευτικό ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν ή την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 



23 
 

The win-win-win papakonstantinidis model 
 

δεδομένη χώρα σε ένα δεδομένο έτος), εάν οι έμμεσες επιπτώσεις 
επηρεαστούν (π. WTTC, 2003a). 

Ενώ οι μεμονωμένοι προορισμοί παρουσιάζουν συχνά δραματικές διακυμάνσεις 
στον αριθμό των τουριστικών επισκέψεων από έτος σε έτος και 
μακροπρόθεσμα, το συνολικό παγκόσμιο πρότυπο από το 1950 είναι ένα σχεδόν 
αδιάκοπη ανάπτυξη. Η στασιμότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
συνδέεται με μια σοβαρή παγκόσμια οικονομική ύφεση, ενώ η Πετρελαϊκή Κρίση 
του 1973 και ο Πόλεμος του Κόλπου του 1991 κατάφεραν μόνο να 
επιβραδύνουν παρά να αντιστρέψουν τον ρυθμό αύξησης Μία από τις δύο μόνο 
μειώσεις σημειώθηκε το 2001 ως μετασεισμός των τρομοκρατικών επιθέσεων 
της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Αλλά δεδομένου του μεγέθους αυτών των 
επιθέσεων και των επακόλουθων γεγονότων, όπως η εισβολή στο Ιράκ, η 
ανάκαμψη το 2002 σε ρυθμό ανάπτυξης 2,7 τοις εκατό είναι πολύ πιο 
αξιοσημείωτη και ενδεικτική της τουριστικής ανθεκτικότητας. Η επακόλουθη 
μείωση 1 τοις εκατό το 2003 μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ανωμαλία που 
αποδίδεται εν μέρει στην εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράκ. 

Η περιβαλλοντική και κοινωνικο-πολιτισμική βιωσιμότητα της τουριστικής 
βιομηχανίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Ωστόσο, η βιωσιμότητα 
της τουριστικής ανάπτυξης, τουλάχιστον σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται 
αρκετά ξεκάθαρη. 

 Μοτίβο γεωγραφικής επέκτασης 

Η πραγματική χωρική επέκταση του παγκόσμιου τουρισμού από το 1950 έχει 
συμβεί μέσα από τρία διακριτά στάδια όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Στάδιο 1: μεταξύ και εντός των πιο ανεπτυγμένων χωρών 

Αρχικά, η ταχεία αύξηση του προαιρετικού εισοδήματος και του χρόνου μετά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την 
Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τουριστικής 
δραστηριότητας τόσο εντός όσο και μεταξύ αυτών των πιο ανεπτυγμένων 
χωρών (MDC), στις οποίες αργότερα προσχώρησε η Ιαπωνία και  οι λεγόμενες 
ασιατικές «τίγρεις» της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν, της Σιγκαπούρης και του 
Χονγκ Κονγκ. Το 2003, τα ταξίδια μεταξύ των MDC αντιπροσώπευαν 
περισσότερο από το 70 τοις εκατό της συνολικής διεθνούς τουριστικής 
κίνησης, ή περίπου 500 εκατομμύρια τουριστικά ταξίδια (WTO, 2003a). 

Επιπλέον, οκτώ από τις δέκα κορυφαίες χώρες προορισμού όσον αφορά το 
σύνολο των επισκεπτών που διαμένουν το ίδιο έτος ήταν MDC (δηλαδή Γαλλία, 
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Ισπανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γερμανία και Καναδάς), 
ενώ μόνο δύο (Κίνα και Μεξικό) ήταν λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ). 

Στάδιο 2: από πιο ανεπτυγμένες σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο κέρδισε δυναμική κατά τη δεκαετία του 1960, οι 
τουρίστες από τα MDC, ή «Βορράς», ταξίδεψαν σε σημαντικό αριθμό σε 
προορισμούς ΛΑΧ, ή «Νότος». 

Οι διαχρονικές σχέσεις ζήτησης/προσφοράς εξελίχθηκαν καθώς οι 
βορειοαμερικανοί τουρίστες άρχισαν να κυριαρχούν στους προορισμούς της 
λεκάνης του ήλιου της Καραϊβικής και οι Ευρωπαίοι αντιπροσώπευαν τους 
περισσότερους επισκέπτες στους αναδυόμενους προορισμούς της λεκάνης της 
Μεσογείου και του Ινδικού Ωκεανού. Αναπτυσσόμενες χώρες όπως τα 
Μπαρμπάντος, οι Μπαχάμες η Αντίγκουα, τα Φίτζι, η Κύπρος, οι Μαλδίβες και 
οι Σεϋχέλλες, ως αποτέλεσμα, υπέστησαν μια ταχεία μετάβαση προς μια θέση 
εξάρτησης από τον τουριστικό τομέα ως μέρος του Η ενσωμάτωσή τους  σε 
αυτό που οι Turner και Ash (1975) ονόμασαν διεθνή περιφέρεια ευχαρίστησης. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, περίπου το 25 τοις εκατό της διεθνούς 
τουριστικής κίνησης αποτελούνταν από ταξιδιώτες από MDC που 
επισκέπτονταν τις ΛΑΧ, κυρίως εντός της περιφέρειας αναψυχής. 

Στάδιο 3: μεταξύ και εντός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 

Το τρίτο και πιο πρόσφατο στάδιο της παγκόσμιας διάδοσης του τουρισμού 
προκύπτει από την εμφάνιση μιας σημαντικής μεσαίας τάξης στον λιγότερο 
ανεπτυγμένο κόσμο και περιλαμβάνει τα ταξίδια της μεταξύ και εντός των ΛΑΧ 
καθώς και στον πιο ανεπτυγμένο κόσμο. Παραδείγματα αυτού του φαινομένου, 
που αντιπροσωπεύει περίπου το 5 τοις εκατό του συνόλου του διεθνούς 
τουρισμού, περιλαμβάνει τη μετακίνηση Ινδών τουριστών στην Κένυα, 
Βραζιλιάνων στην Ουρουγουάη, Μαλαισιανών στην Ταϊλάνδη, Κουβέιτ και 
άλλων Αράβων στην Αυστραλία και Βενεζουελανών στις ΗΠΑ. 

Η Κίνα παρέχει την πιο δραματική απεικόνιση αυτού του τελευταίου σταδίου, 
με τον αριθμό των εξερχόμενων Κινέζων τουριστών να αυξάνεται από 620.000 
το 1990 σε 9,2 εκατομμύρια το 1999 (Weaver and Lawton, 2002a). Ο αριθμός 
των εγχώριων τουριστικών ταξιδιών εντός της Κίνας, που υπολογίζεται σε 694 
εκατομμύρια το 1998, αναμενόταν να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 (Lew, 2001). Παρόμοια δυναμική, αν και δεν 
είναι τόσο καλά διατυπωμένη, είναι ευδιάκριτη στην Ινδία, η οποία είχε 3,5 
εκατομμύρια εξερχόμενους και 131 εκατομμύρια εγχώριους τουρίστες το 1997 
(Singh, 2001). Καθώς τα επίπεδα πληθυσμού και η τάση για ταξίδια φτάνουν 
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σε μια κατάσταση ωρίμανσης στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι τεράστιες 
δυνατότητες των τουριστικών αγορών στην Κίνα και σε άλλες λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες προσδίδουν αξιοπιστία στις προβολές επισκέψεων του 
ΠΟΕ 2020 που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Με τα νέα στάδια γεωγραφικής επέκτασης να προστίθενται και τα προηγούμενα 
στάδια να ενισχύονται συνεχώς από την πρόσθετη αύξηση του αριθμού των 
επισκέψεων, είναι λογικό να υποστηρίξουμε ότι κάθε μέρος στην επιφάνεια του 
κόσμου μπορεί πλέον να θεωρείται τουριστικός προορισμός. Το ζήτημα της 
αειφορίας του τουρισμού, ως εκ τούτου, είναι παγκόσμιο επίκαιρο. 

Το μοντέλο της «πλατφόρμας» του Τζαφάρι 

Ο Jafari (1989, 2001)7,8 υποστηρίζει ότι η εξέλιξη του παγκόσμιου 
τουριστικού τομέα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχει επηρεαστεί και 
περιγραφεί από τη διαδοχική εμφάνιση των πλατφορμών «υποστήριξης», 
«προειδοποίησης», «προσαρμογής» και «βασισμένης στη γνώση» ή 
προοπτικές. Αν και ισχύουν για τον τουρισμό στο σύνολό τους, αυτές οι 
πλατφόρμες παρέχουν ένα χρήσιμο πλαίσιο για την κατανόηση της εμφάνισης 
και της ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
πλατφόρμα βασίζεται στους προκατόχους της. Η εμφάνιση κάθε νέας 
πλατφόρμας, επιπλέον, δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες πλατφόρμες 
εξαφανίστηκαν ή έγιναν λιγότερο επιρροές, με τον Jafari (2001) να τονίζει ότι 
και οι τέσσερις πλατφόρμες συνυπάρχουν στον σύγχρονο παγκόσμιο τουριστικό 
τομέα. 

Πλατφόρμα συνηγορίας 

Η πρώτη πλατφόρμα που εμφανίστηκε στη μεταπολεμική περίοδο 
χαρακτηρίζεται από ισχυρή υποστήριξη στον τουρισμό. Η εμφάνιση και η 
κυριαρχία αυτής της προοπτικής υπέρ του τουρισμού στις δεκαετίες του 1950 
και του 1960 αντανακλούσε τη σύγκλιση αρκετών παραγόντων διευκόλυνσης 
κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής. Αυτά περιελάμβαναν την εμφάνιση μιας 
ισχυρής μεσαίας τάξης στον πιο ανεπτυγμένο κόσμο με μια αυξανόμενη τάση 
για ταξίδια για ψυχαγωγικούς σκοπούς, την επιστροφή της ειρήνης και της 
σταθερότητας σε μεγάλο μέρος του κόσμου μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και 
τον Πόλεμο της Κορέας και την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών που 
μείωσε το πραγματικό κόστος ταξιδιού, καθιστώντας περισσότερους 
προορισμούς προσβάσιμους σε μια μεγαλύτερη αγορά. Ο τουρισμός, ειδικά για 

 
7 Jafar Jafari Abraham Pizam Krzysztof Przeclawski (1990) A sociocultural study of tourism as a factor of change Research Gate 
8 Jafar Jafari (2001) The scientification of tourism Research Gate 
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τις πρόσφατα ανεξάρτητες αλλά φτωχές χώρες του Νότου, προβλήθηκε ως 
μια ευνοϊκή οδός για την οικονομική ανάπτυξη που θα συντηρούνταν από μια 
ανεξάντλητη προσφορά τουριστικών πόρων, όπως παραλίες, τοπική κουλτούρα 
και τοπία. 

Οικονομικά οφέλη 

Αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία άμεσων εσόδων, αλλά και σημαντικά έμμεσα 
έσοδα που πραγματοποιούνται μέσω της επακόλουθης δυναμικής του 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, καθώς άλλοι τοπικοί οικονομικοί τομείς, 
όπως η γεωργία, ανταποκρίνονται στη ζήτηση του τουρισμού για μια εκτεταμένη 
σειρά συνδεδεμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Μια παράλληλη επίδραση 
υποστηρίζεται σε σχέση με την απασχόληση, όπου η τουριστική βιομηχανία 
έντασης εργατικού δυναμικού θα παρείχε μεγάλο αριθμό άμεσων και έμμεσων 
θέσεων εργασίας κατάλληλες ιδίως για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό που 
ταλαιπωρείται από υψηλή ανεργία και υποαπασχόληση. Ο τουρισμός θεωρείται 
επιπλέον ως ερέθισμα  για οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακές περιοχές 
που βιώνουν στασιμότητα ή παρακμή στον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν έχουν 
τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μεγάλης κλίμακας εκβιομηχάνιση ή άλλες 
εναλλακτικές λύσεις. Αντίθετα, ο τουρισμός θεωρείται ότι παρέχει έναν τρόπο 
αναζωογόνησης βιομηχανικών πόλεων που παρακμάζουν, όπως το Lowell, 
Μασαχουσέτη (ΗΠΑ) μέσω της παρουσίασης της βιομηχανικής του 
κληρονομιάς ως τουριστικά αξιοθέατα (McNulty, 1985). Στο πλαίσιο της 
θεωρίας του εκσυγχρονισμού (Rostow, 1960), ο τουρισμός χρησιμεύει ως μια 
προωθητική δραστηριότητα σε επιλεγμένους πόλους ανάπτυξης για την τόνωση 
της οικονομικής ανάπτυξης και των επακόλουθων επιπτώσεων «στάγδην προς 
τα κάτω». Αυτό το ερέθισμα, επιπλέον, θα διατηρηθεί από το ρεκόρ ισχυρής 
ανάπτυξης του τουρισμού 

Κοινωνικοπολιτισμικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

Τα υποτιθέμενα κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη ενισχύουν τα οικονομικά 
επιχειρήματα που κυριαρχούν στην πλατφόρμα υπεράσπισης. Ένα από αυτά 
είναι η ιδέα ότι ο τουρισμός προωθεί τη διαπολιτισμική κατανόηση και, τελικά, 
την παγκόσμια ειρήνη, μέσω της άμεσης επαφής μεταξύ του οικοδεσπότη και 
του επισκέπτη (D'Amore, 1988). Επιπλέον, ο τουρισμός παρέχει ένα κίνητρο 
για τη διατήρηση των μοναδικών περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και ιστορικών 
αγαθών ενός προορισμού, από τα οποία ένα μέρος των εσόδων μπορεί να 
διατεθεί για συνεχείς σκοπούς αποκατάστασης και συντήρησης. Με αυτή τη 
λογική, εμβληματικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το Σινικό Τείχος 
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της Κίνας, οι αιγυπτιακές πυραμίδες και τα πεδία μάχης του Εμφυλίου Πολέμου 
του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, θα διακυβεύονταν σοβαρά ελλείψει 
ενδιαφέροντος και εσόδων που σχετίζονται με τους τουρίστες. 

Ο Mings (1969), υποστηρίζοντας τον τουρισμό ως ιδανικό οικονομικό τομέα 
για την περιοχή της Καραϊβικής, προσφέρει μια καλή απεικόνιση της 
προοπτικής υπεράσπισης όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα στη μεταπολεμική 
περίοδο. Το επιχείρημά του είναι ουσιαστικά ότι τα μικρά νησιά της Καραϊβικής 
δεν διαθέτουν τους πόρους και την κλίμακα για να βασίσουν την οικονομική 
τους ανάπτυξη σε μια πολιτική εκβιομηχάνισης, αλλά είναι ιδανικά κατάλληλα 
λόγω των πόρων τους και του μεγάλου φθηνού εργατικού δυναμικού για να 
προσφέρουν ευκαιρίες τουρισμού με βάση θέρετρα σε κοντινές αγορές, όπως 
οι ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό αυτού και μεγάλου μέρους της άλλης βιβλιογραφίας 
υπεράσπισης είναι μια μη κριτική προσέγγιση που βλέπει τον τουρισμό ως 
πανάκεια. Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι αυτής της πλατφόρμας συνήθως 
υποστηρίζουν έμμεσα ή ρητά μια προσέγγιση «συνεχούς ανάπτυξης» στην 
τουριστική ανάπτυξη, η οποία υποστηρίζει ότι αν λίγος τουρισμός είναι καλό 
πράγμα, τότε περισσότερος τουρισμός πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος. Αυτό 
το αίσθημα υπέρ της ανάπτυξης είναι συνεπές με την ευρεία υποστήριξη σε 
αυτήν την πλατφόρμα για τον καπιταλισμό της ελεύθερης αγοράς ως όχημα που 
διευκολύνει καλύτερα αυτήν την ανάπτυξη και αποφέρει σημαντικά οικονομικά 
οφέλη. 

Οι εκπρόσωποι της πλατφόρμας υπεράσπισης, ωστόσο, όπως και με όλες τις 
άλλες προοπτικές, δεν είναι ομοιογενείς στις πεποιθήσεις τους. Ένα 
παρεμβατικό στοιχείο, για παράδειγμα, είναι εμφανές μεταξύ των 
υποστηρικτών της προαναφερθείσας θεωρίας του αναπτυξιακού πόλου, οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της αγοράς 
και τη διάχυση του χώρου μέσω του τουρισμού. Το Canran και οι άλλοι πόλοι 
ανάπτυξης που βασίζονται στον τουρισμό του Μεξικού είναι ένα καλό 
παράδειγμα αυτής της προσέγγισης (Truett and Truett, 1982). 

 

 

Προειδοποιητική πλατφόρμα 

Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970 στην εμφάνιση της προειδοποιητικής 
πλατφόρμας, η οποία βασικά υποστηρίζει ότι η άναρχη τουριστική ανάπτυξη 
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καταλήγει τελικά σε απαράδεκτα υψηλό περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
κοινωνικοπολιτιστικό κόστος για τους κατοίκους των προορισμών, που έχουν 
τα περισσότερα να χάσουν. ως αποτέλεσμα αυτών των δαπανών. Βασικός 
παράγοντας ήταν η εντατικοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης σε πολλά μέρη 
(με τη βοήθεια σχεδιαστών και υπαλλήλων που υποστηρίζουν την προσέγγιση 
της υπεράσπισης) και ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, σε επίπεδο 
όπου οι αρνητικές επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Ταυτόχρονα, η 
«θεωρία της εξάρτησης» και άλλα νεομαρξιστικά σχόλια παρείχαν ένα βολικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές οι επιπτώσεις, και το διεθνές σύστημα τουρισμού 
γενικά, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο. Εστιάζοντας ιδιαίτερα 
στην περιφέρεια της ευχαρίστησης, οι θεωρητικοί της εξάρτησης υποστήριξαν 
ότι ο τουρισμός, όπως και η γεωργία φυτειών σε μια προηγούμενη εποχή, ήταν 
ένα μέσο μέσω του οποίου οι ανεπτυγμένες περιοχές του πυρήνα συνέχισαν 
την εκμετάλλευση και την κυριαρχία τους στην «υπανάπτυκτη» περιφέρεια 
(Hills and Lundgren, 1977• Britton , 1982). Μέσω αυτής της λογικής οι Finney 
και Watson (1975) θεωρούν τον τουρισμό ως «ένα νέο είδος ζάχαρης», ενώ ο 
Harrigan (1974) κατηγορεί τον τουρισμό για διαιωνίζοντας τις σχέσεις 
αφεντικού-δούλου της δουλείας. 

Ένας επιπλέον παράγοντας ήταν η εμφάνιση του περιβαλλοντικού κινήματος 
και η εκλαΐκευσή του μέσα από πρωτοποριακά έργα όπως το Silent Spring 
(Carson, 1962), το Small is Beautiful (Schumacher, 1973) και το Gaia: A New 
Look at Life on Earth (Lovelock, 1979). Ο Knill (1991) συσχετίζει αυτό το 
κίνημα ευρύτερα με την εμφάνιση ενός πράσινου παραδείγματος που έχει 
αμφισβητήσει τις υποτιθέμενες εκμεταλλευτικές και ανθρωποκεντρικές 
προϋποθέσεις του «κυρίαρχου δυτικού περιβαλλοντικού παραδείγματος» Οι 
εκπρόσωποι αυτού του περιβαλλοντικού σκέλους της προειδοποιητικής 
πλατφόρμας περιλαμβάνουν τον Crittendon (1975), ο οποίος τόνισε τις 
αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στην άγρια ζωή και τον Budowski (1976), 
οι οποίοι υποστήριξαν ότι η σχέση μεταξύ του τουρισμού και του φυσικού 
περιβάλλοντος ήταν ως επί το πλείστον σχέση ουδέτερης «συνύπαρξης», η 
οποία, ωστόσο, κινούνταν προς τη «σύγκρουση», καθώς ο τουρισμός συνέχιζε 
να επεκτείνεται τυχαία σε σχετικά παρθένες περιοχές. Το ιδανικό σενάριο 
«συμβίωσης», σύμφωνα με τον Μπουντόφσκι, το συναντάμε σπάνια. 

Οικονομικό κόστος 

Οι υποστηρικτές αυτής της πλατφόρμας, πολλοί από τους οποίους δεν είναι 
αυστηροί θεωρητικοί εξάρτησης ή περιβαλλοντολόγοι (π.χ. English, 1986; Lea, 
1988), τυπικά αναφέρουν ένα αντεπιχείρημα σε κάθε υποτιθέμενο όφελος που 
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προβάλλουν οι υποστηρικτές του τουρισμού. Όπου η πλατφόρμα υπεράσπισης 
εξυμνεί τη δημιουργία σημαντικών άμεσων εσόδων, οι υποστηρικτές της 
προειδοποιητικής πλατφόρμας αναφέρουν το επιταχυνόμενο κόστος 
μάρκετινγκ, κινήτρων και διοικητικών δαπανών που διαβρώνουν σημαντικά 
αυτά τα έσοδα καθώς οι προορισμοί γίνονται πιο ανταγωνιστικοί και οι 
γραφειοκρατίες πιο διογκωμένες. Όταν οι πρώτοι σημειώνουν τα βοηθητικά 
οφέλη του πολλαπλασιαστικού φαινομένου, οι δεύτεροι υποστηρίζουν ότι αυτό 
είναι ελάχιστο ή ανύπαρκτο λόγω διαρροών εσόδων που σχετίζονται με τοπικές 
οικονομίες πολύ αδύναμες για να δημιουργήσουν ουσιαστικούς δεσμούς με τον 
τουρισμό. Η τουριστική απασχόληση, εξάλλου, αποδοκιμάζεται ως χρόνια 
χαμηλόμισθος, μερικής απασχόλησης και εποχιακή, καθώς και ως στερημένη 
από παροχές εργαζομένων ή ευκαιρίες για ανοδική κινητικότητα. Και ενώ 
υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο πρότυπο σταθερής ανάπτυξης σε παγκόσμια 
κλίμακα, μεμονωμένοι προορισμοί υπόκεινται σε απρόβλεπτες και δυνητικά 
καταστροφικές διακυμάνσεις λόγω του ανταγωνισμού από άλλους τουριστικούς 
προορισμούς και προϊόντα καθώς και της ευαισθησίας των τουριστικών αγορών 
στην πολιτική και περιβαλλοντική αστάθεια. . Ο εποχιακός χαρακτήρας της 
τουριστικής ζήτησης, επιπλέον, τείνει να δημιουργεί έναν τακτικό κύκλο 
«ξηρασίας-κατακλυσμού» που προκαλεί αντίστοιχα περιόδους ανεπάρκειας και 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται, εν 
τέλει, για να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του τουρισμού ως παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακές ή υποβαθμισμένες περιοχές. 

Κοινωνικοπολιτισμικό και περιβαλλοντικό κόστος 

Στην κοινωνικοπολιτισμική αρένα, οι υποστηρικτές της προειδοποιητικής 
πλατφόρμας υποστηρίζουν ότι ο τουρισμός είναι εξίσου πιθανό να ενθαρρύνει 
την παρεξήγηση και τις συγκρούσεις, παρά την αρμονία και την παγκόσμια 
ειρήνη, λόγω του πολιτισμικού χάσματος και των ανισοτήτων στον πλούτο που 
εμφανίζονται συχνά μεταξύ του οικοδεσπότη και του επισκέπτη και της in situ 
φύσης της τουριστικής κατανάλωσης (δηλαδή τα τουριστικά προϊόντα 
«παράγονται» και «καταναλώνονται» στην ίδια τοποθεσία). Η απογοήτευση 
λόγω της συμφόρησης και η εκτροπή υπηρεσιών και πόρων στους τουρίστες 
μπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα σύγκρουσης. Το κίνητρο μπορεί να 
αντισταθμιστεί από το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης καθώς οι κάτοικοι 
προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις απαιτήσεις της τουριστικής 
αγοράς και όχι στις ανάγκες της δικής τους κοινότητας (Cohen, 1988). Η 
αυξημένη τουριστική δραστηριότητα συνδέεται επίσης με αυξημένη 
εγκληματικότητα σε προορισμούς όπως η Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας 
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(Prideaux and Dunn, 1995), εν μέρει επειδή ο τουρίστας είναι ελκυστικός 
στόχος και εν μέρει επειδή ορισμένοι τουρίστες (π.χ. παιδόφιλοι που 
επισκέπτονται την Καμπότζη ή χούλιγκαν ποδοσφαίρου από το Ηνωμένο 
Βασίλειο που ταξιδεύει στη Γαλλία) σκοπεύουν να εμπλακούν σε παράνομη ή 
εγκληματική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία θεμελίων όπως οι 
παραλίες, τα δάση και οι λίμνες, σύμφωνα με τους Budowski (1976) και 
Crittendon (1975) γίνονται συμφόρηση και ρυπαίνεται λόγω των πιέσεων που 
προκύπτουν από τις κατασκευές που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη 
δημιουργία απορριμμάτων και τη δραστηριότητα των επισκεπτών, 
εξουδετερώνοντας έτσι το κίνητρο. Οι έμμεσες κατασκευές και τα απόβλητα, 
συχνά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, συνδέονται επίσης με την ανάγκη παροχής 
στέγης και υπηρεσιών για τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο και τα 
εξαρτώμενα μέλη τους (Weaver and Lawton, 2002a). Υποστηρίζεται ότι αυτές 
οι πολιτιστικές και περιβαλλοντικές τροποποιήσεις οδηγούν τελικά σε ένα 
ομοιογενές «διεθνές» τουριστικό τοπίο που καταστρέφει τη μοναδική «αίσθηση 
του τόπου» του προορισμού. 

Μοντέλο κύκλου ζωής προορισμού 

Το γνωστό μοντέλο κύκλου ζωής προορισμού του Butler (1980)  μπορεί να 
θεωρηθεί ως το αποκορύφωμα της προειδοποιητικής πλατφόρμας δεδομένου 
του ισχυρισμού του ότι η άναρχη τουριστική ανάπτυξη υπονομεύει τελικά τα 
ίδια τα θεμελιώδη στοιχεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός τουριστικού 
προορισμού σε πρώτη φάση. Το μοντέλο με καμπύλη S ξεκινά με ένα στάδιο 
«εξερεύνησης» ισορροπίας χαμηλού επιπέδου κατά το οποίο οι επιπτώσεις της 
εμβρυϊκής τουριστικής ροής, είτε θετικές είτε αρνητικές, είναι αμελητέες. Οι 
τοπικές αντιδράσεις στην αρχική τουριστική κίνηση οδηγούν τελικά σε ένα 
μεταβατικό στάδιο «συμμετοχής», το οποίο σύντομα αντικαθίσταται με τη σειρά 
του από μια περίοδο ταχείας «ανάπτυξης» του τουρισμού καθώς ο προορισμός 
βιώνει και ανταποκρίνεται στην επιταχυνόμενη ζήτηση. Είναι κατά τη διάρκεια 
αυτού του σταδίου έναρξης του μαζικού τουρισμού που τα προβλήματα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω γίνονται σημαντικά και τελικά προκαλούν την 
παραβίαση των κρίσιμων περιβαλλοντικών, κοινωνικοπολιτισμικών και 
οικονομικών ικανοτήτων του προορισμού. Η «ενοποίηση» και η «στασιμότητα» 
και στη συνέχεια η «παρακμή» συμβαίνουν διαδοχικά εάν η βιομηχανία ή η 
κυβέρνηση δεν αναλάβουν διορθωτικές παρεμβάσεις. Εναλλακτικά, είναι 
δυνατή η «ανανέωση» εάν εφαρμοστούν τέτοια μέτρα. Οι υποθέσεις του 
μοντέλου κύκλου ζωής προορισμού, όπως και η προειδοποιητική πλατφόρμα 
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γενικά, δεν είναι εγγενώς εχθρικές προς τον τουρισμό, αλλά υποστηρίζουν ότι 
ο άναρχος τουρισμός περιέχει μέσα του τους σπόρους της δικής του 
καταστροφής. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι απαιτείται υψηλό επίπεδο 
παρέμβασης του δημόσιου τομέα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί 
επιδείνωση. 

Πλατφόρμα προσαρμογής 

Η προειδοποιητική πλατφόρμα εντόπισε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του 
τουρισμού, αλλά δεν διατύπωσε μοντέλα τουρισμού που θα μπορούσαν να 
αποφύγουν αυτές τις επιπτώσεις και να πραγματοποιήσουν πραγματικά τη 
σειρά πλεονεκτημάτων που περιγράφουν οι υποστηρικτές της πλατφόρμας 
υπεράσπισης. Η εμφάνιση στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 της συζήτησης για τις αντιληπτές λύσεις σηματοδοτεί την 
αρχή της πλατφόρμας προσαρμογής, μια προοπτική που ευθυγραμμίζεται 
ιδεολογικά με την προειδοποιητική πλατφόρμα που ονομάζεται έτσι επειδή 
ασπάζεται τον τουρισμό που είναι προσαρμοσμένο στις μοναδικές 
κοινωνικοπολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε δεδομένης 
κοινότητας. 

Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί όροι-ομπρέλα για να περιγράψουν αυτές τις 
προσαρμογές, αλλά αυτός που κέρδισε την ευρύτερη αναγνώριση ήταν ο 
«εναλλακτικός τουρισμός», που σημαίνει συγκεκριμένα ότι αυτές οι επιλογές 
ήταν εναλλακτικές στον μαζικό τουρισμό, ο οποίος θεωρήθηκε ως η αντίθεση 
του προσαρμοστικού τουρισμού που αναφέρθηκε παραπάνω (Dernoi, 1981• 
Holden, 1984• Gonsalves, 1987• Cazes, 1989). Τα χαρακτηριστικά 
εναλλακτικού τουρισμού, συνεπώς, διακρίνονται από το βαθμό αντίθεσης τους 
με τον μαζικό τουρισμό, όπως για παράδειγμα στην υποστήριξη τοπικών 
επιχειρήσεων μικρής κλίμακας και όχι εκείνων που ανήκουν σε εξωτερικούς 
και μεγάλης κλίμακας Ο οικοτουρισμός, ειδικότερα, εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως εκδήλωση εναλλακτικού τουρισμού 
που δίνει έμφαση στα αξιοθέατα που βασίζονται στο φυσικό περιβάλλον  

 

 

Πλατφόρμα βασισμένη στη γνώση 

Σύμφωνα με τον Jafari (2001), αρκετοί παράγοντες οδήγησαν στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 και στη δεκαετία του 1990 σε αυτό που ορίζει την 
πλατφόρμα «βασισμένη στη γνώση». Ένα από αυτά ήταν η αυξανόμενη 
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συνειδητοποίηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του τουρισμού ότι ο 
τομέας είχε εξελιχθεί σε μια τεράστια παγκόσμια βιομηχανία και ότι ο 
εναλλακτικός τουρισμός που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα προσαρμογής 
δεν είναι μια πρακτική ή ακόμη και κατάλληλη επιλογή για τους πολλούς 
προορισμούς που κυριαρχούνται ήδη από μαζική τον τουρισμό, ο οποίος «είναι 
εδώ για να μείνει». Ο εναλλακτικός τουρισμός, συνεπώς, είναι στην καλύτερη 
περίπτωση μόνο μια μερική λύση σε ευρύτερα προβλήματα του παγκόσμιου 
τουρισμού. Δεύτερον, έγινε ολοένα και πιο προφανές ότι οποιοσδήποτε τρόπος 
τουρισμού σε οποιονδήποτε προορισμό έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, 
υποδηλώνοντας ότι οι ιδεολογικά πολωμένες πλατφόρμες υπεράσπισης, 
προειδοποίησης και προσαρμογής προσφέρουν μια περιορισμένη και 
προκατειλημμένη κοσμοθεωρία ενός όλο και πιο περίπλοκου παγκόσμιου 
τουριστικού τομέα που αψηφά τόσο απλοϊκή ανάλυση. 

Αυτό που απαιτείται, σύμφωνα με τον Jafari, είναι μια ολιστική, συστηματική 
προσέγγιση που χρησιμοποιεί αυστηρές επιστημονικές μεθόδους για τη 
συγκέντρωση της γνώσης που απαιτείται για τη σωστή αξιολόγηση και 
διαχείριση του τουριστικού τομέα. Υποστηρίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
τουρισμού, και ειδικότερα οι ακαδημαϊκοί, έχουν αρχίσει να επιδιώκουν την 
«επιστημονική επιστήμη» του πεδίου και ότι αυτό γίνεται ολοένα και πιο 
εμφανές με την εισαγωγή του τουρισμού στα πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών, την αυξημένη χρηματοδότηση της έρευνας που σχετίζεται με τον 
τουρισμό και τον πολλαπλασιασμό των ομοτίμων. επιθεώρησε περιοδικά για τον 
τουρισμό και τη φιλοξενία (βλ. Weaver and Lawton, 2002a). Σε αυτό το 
πλαίσιο, δεν μπορεί να υποστηριχθεί (όπως με την πλατφόρμα προσαρμογής) 
ότι ο τουρισμός μικρής κλίμακας είναι εγγενώς ανώτερος από τον τουρισμό 
μεγάλης κλίμακας ή το αντίστροφο (όπως συμβαίνει με την πλατφόρμα 
υπεράσπισης). Αντίθετα, η απόφαση για το ποιος τρόπος τουρισμού είναι 
καλύτερος για έναν συγκεκριμένο προορισμό θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
ορθή επιστημονική ανάλυση των χαρακτηριστικών του και στην επακόλουθη 
εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών σχεδιασμού και διαχείρισης. 

Βιώσιμη ανάπτυξη 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο όρος βιώσιμος τουρισμός κέρδιζε το 
κύρος μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών για να περιγράψει 
επιθυμητά και (θεωρητικά) επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα που, 
ανάλογα με τις συνθήκες, θα μπορούσαν ενδεχομένως να κυμαίνονται από τις 
πιο στοιχειώδεις μορφές εναλλακτικού τουρισμού έως τις πιο εντατικές. 
εκδηλώσεις αστικού και τουριστικού τουρισμού. Ο ίδιος ο όρος προέκυψε από 
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μια ευρύτερη συζήτηση για την ιδέα της «αειφόρου ανάπτυξης», η οποία 
σύμφωνα με τους Bramwell και Lane (1993) διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 
1973 και κέρδισε δυναμική μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής Διατήρησης του 
1980 (IUCN, UNEP και WWF, 1980). Ωστόσο, ήταν η έκθεση της Παγκόσμιας 
Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (γνωστή ως 

η έκθεση Brundtland, σύμφωνα με το όνομα του προέδρου της Επιτροπής), η 
οποία δημοσιοποίησε την έννοια στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ορίζοντας 
τη βιώσιμη ανάπτυξη ως «ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες (WCED, 1987, σελ. 43). Ουσιαστικά, η 
αειφόρος ανάπτυξη «πρεσβεύει τη συνετή χρήση και διατήρηση των πόρων 
προκειμένου να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους» (Eber, 1992, 
σ. 1). 

Ο μετέπειτα βαθμός στον οποίο η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης έχει γίνει 
σχεδόν παγκοσμίως επικυρωμένη ως επιθυμητή διαδικασία είναι πραγματικά 
αξιοσημείωτος. Εκτός από τα διαπιστευτήρια της Επιτροπής και την έγκριση 
υψηλού επιπέδου από τα Ηνωμένα Έθνη που ακολούθησαν (όπως 
αποδεικνύεται για παράδειγμα στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη του Ρίο το 1992), 
αυτή η υποστήριξη μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από την ελκυστική σημασιολογία 
του όρου, η οποία προσφέρει την προοπτική της ανάπτυξης για τους 
υποστηρικτές της συνεχούς ανάπτυξης, αλλά η προοπτική βιωσιμότητας για 
τους περιβαλλοντολόγους και άλλους υποστηρικτές μιας προσέγγισης αργής 
ανάπτυξης ή σταθερής κατάστασης. Συνθέτοντας αυτά τα δύο αντιφατικά 
σκέλη, η αειφόρος ανάπτυξη αντιπροσωπεύει την ελκυστική δυνατότητα 
συνέχισης της οικονομικής ανάπτυξης που δεν επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές ή οικονομικές φέρουσες ικανότητες 
της γης. 

 

Βιώσιμος τουρισμός 

Ο αειφόρος τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί βασικά ως η εφαρμογή της ιδέας 
της αειφόρου ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα - δηλαδή, τουριστική ανάπτυξη 
που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα 
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ή σε συμφωνία 
με το σενάριο «συμβίωσης» του Budowski (1976) ο τουρισμός που 
χρησιμοποιεί και συντηρεί με σύνεση τους πόρους προκειμένου να διατηρήσει 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Ουσιαστικά, ο βιώσιμος τουρισμός 
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περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και τη 
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων. Ωστόσο, ενώ ο αειφόρος τουρισμός 
μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως μια μορφή βιώσιμης ανάπτυξης (δηλαδή η 
ανάπτυξη ως διαδικασία) καθώς και ως όχημα για την επίτευξη του τελευταίου 
(δηλαδή η ανάπτυξη ως στόχος), δεν υπάρχει τόσο άμεση σχέση μεταξύ των 
δύο όρων όπως θα ήταν αναμενόμενο. Η έκθεση Brundtland, περιέργως, δεν 
κάνει καμία αναφορά στον τουρισμό, παρόλο που ο τελευταίος είχε ήδη 
αποκτήσει το καθεστώς του «μεγατομέα» από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. 
Αυτή η παραμέληση ήταν εμφανής αρκετά χρόνια αργότερα στο έγγραφο 
στρατηγικής της Ατζέντας 21 που προέκυψε από τη θεμελιώδη Σύνοδο 
Κορυφής για τη Γη του Ρίο το 1992, η οποία έκανε μόνο μερικές 
παρεμπίπτουσες αναφορές στον τουρισμό τόσο ως αιτία όσο και ως πιθανό 
παράγοντα βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων 
(UNCED, 1992). . 

Μάλλον, μεταξύ των ακαδημαϊκών και οργανισμών του τουρισμού, ή εκείνων 
που γνωρίζουν ιδιαίτερα τις μεγάλες δυνατότητες του κλάδου να δημιουργεί 
τόσο κόστος όσο και οφέλη, οι συζητήσεις που χρησιμοποιούν ρητά τον όρο 
βιώσιμος τουρισμός εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 (βλ. για παράδειγμα Pigram, 1990 Dearden, 1991• Inskeep, 1991• 
Lane, 1991• Manning, 1991• Bull, 1992• D'Amore, 1992• Eber, 1992• Zurick, 
1992). Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν τα εγκαίνια του περιοδικού Journal of 
Sustainable Tourism με αξιολόγηση από ομοτίμους το 1993. Προηγείται αυτής 
της βιβλιογραφίας παλαιότερο υλικό, ιδίως των Murphy (1985) και 
Krippendorf (1987), που δεν χρησιμοποιεί ρητά τον όρο «αειφόρος τουρισμός» 
(αντίστοιχα αναφέρονται στον «τουρισμό με βάση την κοινότητα» και τον «ήπιο 
τουρισμό»), αλλά υποστηρίζουν παρόμοιες αρχές όσον αφορά τον μαζικό 
τουρισμό, τον οποίο θεωρούν θεμιτό. Παρόμοια συναισθήματα είναι εμφανή 
στις σύγχρονες συζητήσεις που αφορούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
και τα Ηνωμένα Έθνη (ΠΟΕ, 1985, 1989• ΠΟΕ και UNEP, 1982, 1983). Η 
διάκριση του έργου της δεκαετίας του 1990, ωστόσο, ήταν η αναφορά στον 
ευρύτερο λόγο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βάση για την πρόταση στρατηγικών 
που θα επέτυχαν έναν πιο βιώσιμο τουριστικό τομέα. 

Θεσμοποίηση του αειφόρου τουρισμού 

Από την πρωτοποριακή εργασία της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της 
δεκαετίας του 1990, ο όγκος της έρευνας και της βιβλιογραφίας που σχετίζεται 
με τον αειφόρο τουρισμό έχει αυξηθεί εκθετικά σε όγκο και πολυπλοκότητα, 
καθώς η ιδέα έχει μετακινηθεί γρήγορα από τη θέση της περιφερειακότητας 
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στην κεντρική θέση εντός της πλατφόρμας που βασίζεται στη γνώση. Αυτή η 
κεντρική θέση είναι εμφανής στον βαθμό στον οποίο οι έννοιες της αειφόρου 
ανάπτυξης και του αειφόρου τουρισμού (ή της αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης) έχουν επίσημα αναγνωριστεί ή «θεσμοποιηθεί» (Frazier, 1997) σε 
οργανισμούς τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού του τουριστικού τομέα. Η 
σειρά των οργανισμών που περιγράφονται παρακάτω δεν είναι περιεκτική, 
δεδομένου του μεγάλου αριθμού ιδρυμάτων που ασχολούνται με τον αειφόρο 
τουρισμό και της συχνότητας με την οποία εμπλέκονται νέοι οργανισμοί.  

 

Εξωτερικοί (μη τουριστικοί) θεσμοί Παγκόσμιοι οργανισμοί 

Το πρωταρχικό παράδειγμα της επίσημης αναγνώρισης του βιώσιμου τουρισμού 
στο πλαίσιο των παγκόσμιων πολυμερών οργανισμών είναι τα Ηνωμένα Έθνη, 
τα οποία ασχολούνται όλο και περισσότερο, αν και καθυστερημένα, σε ζητήματα 
που σχετίζονται με τον τουρισμό από τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη του Ρίο το 
1992. Τα θέματα που σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό αντιμετωπίζονται 
επίσημα μέσω της Μονάδας Παραγωγής και Κατανάλωσης του Προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), του οποίου το Πρόγραμμα 
Τουρισμού* έχει εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη να διευκολύνει την εφαρμογή της Ατζέντας 21 εντός της 
τομέας του τουρισμού, κυρίως μέσω των τοπικών κυβερνήσεων (UNEP, 2002, 
2003a). Η Έβδομη Σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη το 1999 επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο θέμα του 
αειφόρου τουρισμού. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας 
σημαντικός διεθνής οργανισμός που επικεντρώνεται στην προώθηση των 
ελεύθερων αγορών και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Μέσω της Επιτροπής 
Τουρισμού*, ο ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων στόχων, «στοχεύει να ενισχύσει την 
ικανότητα των κυβερνήσεων του ΟΟΣΑ (που περιλαμβάνουν τις περισσότερες 
MDC και ορισμένες ΛΑΧ) να προσαρμόζουν τις πολιτικές και τις ενέργειές 
τους για να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό» (ΟΟΣΑ, 2003). 

Περιφερειακές οργανώσεις 

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα ευρωπαϊκά πολυμερή θεσμικά όργανα ήταν 
ιδιαίτερα ενεργά στην επίσημη προώθηση του βιώσιμου τουρισμού από τη 
Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη του Ρίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή* (το εκτελεστικό 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για παράδειγμα, έχει προσδιορίσει τον 
αειφόρο τουρισμό ως έναν από τους πέντε τομείς προτεραιότητας στο Πέμπτο 
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Κοινοτικό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ενώ η 
πτέρυγα περιβαλλοντικής πολιτικής της έχει αναπτύξει έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη 
για την αειφόρο ανάπτυξη τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές. Το 2003 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μέσω της Επιτροπής για τη άρθρωση μιας 
επίσημης πολιτικής αειφόρου τουρισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EC, 2003). 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης* (ομάδα 45 μελών που περιλαμβάνει τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και ενδιαφερόμενα κράτη 

με περιφερειακά ανθρώπινα δικαιώματα, τυποποίηση κοινωνικών και νομικών 
πρακτικών κ.λπ.) έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη της 
διάδοσης του αειφόρου τουρισμού στην Ανατολική Ευρώπη (Blangy και Vautier, 
2001). 

Αλλού, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAS) ασχολείται ολοένα και 
περισσότερο με τον αειφόρο τουρισμό μέσω της Διατομεακής του Μονάδας 
Τουρισμού*, η οποία χρηματοδότησε το Δέκατο έβδομο Διατομεακό 
Ταξιδιωτικό Συνέδριο το 1997 με θέμα «Σύμπραξη για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
των Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'. Το 2000, η Ομάδα Εργασίας Τουρισμού της περιοχής 
της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC)* ενέκρινε τη 
Διακήρυξη της Σεούλ σχετικά με έναν Χάρτη Τουρισμού της APEC*, η οποία 
παρουσίαζε ως έναν από τους τέσσερις στόχους την πρόθεσή της για «βιώσιμη 
διαχείριση των τουριστικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων» (APEC, 2000 ). 
Επιπλέον, η APEC συνεργάστηκε με έναν σημαντικό περιφερειακό φορέα 
προώθησης για την παραγωγή ενός κώδικα βιώσιμου τουρισμού για τα κράτη 
μέλη και τους οργανισμούς (βλ. παρακάτω). 

Οι πρωτοβουλίες αειφόρου τουρισμού της Ένωσης Κρατών της Καραϊβικής 
(ACS) είναι αξιοσημείωτες λόγω του βαθμού στον οποίο η Καραϊβική έχει γίνει 
περιφερειακά εξαρτημένη από τον τουρισμό μεγάλης κλίμακας (Weaver, 
2001a). Μέσω της Ειδικής Επιτροπής για τον Αειφόρο Τουρισμό, η ACS το 
2001 διατύπωσε μια Σύμβαση για την ίδρυση της Ζώνης Αειφόρου Τουρισμού 
της Καραϊβικής. 

Η ενασχόληση με αυτό το θέμα, ωστόσο, δεν είναι καθολική μεταξύ των 
περιφερειακών πολυμερών οργανισμών. Ο τουριστικός βραχίονας της Ένωσης 
Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), για παράδειγμα, επικεντρώθηκε 
τη στιγμή της δημοσίευσης στην προώθηση της περιοχής ως τουριστικού 
προορισμού, στην απελευθέρωση των διεθνών ταξιδιωτικών κανονισμών και 
στη διασφάλιση της ασφάλειας των τουριστών από την τρομοκρατία. 
Ταυτόχρονα, η πρόσφατα συσταθείσα Αφρικανική Ένωση (AU, που αντικαθιστά 
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τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας ή ΟΑΕ), επικεντρώνεται στην 
αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων ασφάλειας, χρηστής διακυβέρνησης και 
οικονομικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, δεν είναι ακόμη σε θέση να θεωρήσει 
τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένου του αειφόρου τουρισμού, ως 
προτεραιότητα. 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις 

Ο αειφόρος τουρισμός υποστηρίζεται επίσης επίσημα από εξέχουσες 
παγκόσμιες περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Conservation International 
(CI) και η Nature Conservancy (TNC), καθεμία από τις οποίες έχει 
δημιουργήσει ένα Πρόγραμμα Οικοτουρισμού* για την προώθηση του βιώσιμου 
τουρισμού με βάση τη φύση ως στρατηγική για την προστασία της παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας . Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) συνεργάζεται με 
οργανισμούς-εταίρους για την υποστήριξη του βιώσιμου τουρισμού μέσω 
περιφερειακών πρωτοβουλιών όπως το Διεθνές Πρόγραμμα Αρκτικής και το 
Μεσογειακό Πρόγραμμα*. 

Ιδρύματα που σχετίζονται με τον τουρισμό Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
(ΠΟΕ) 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού* (ΠΟΕ) έχει διαδραματίσει ηγετικό 
ρόλο στη διαμόρφωση και τη διάδοση πολιτικών και πρακτικών βιώσιμου 
τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τα πρώτα ορόσημα 
περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη της Μανίλα του 1980, η οποία υποστήριξε ότι οι 
τουριστικοί πόροι «δεν μπορούν να παραμείνουν ανεξέλεγκτες χωρίς να 
διατρέχουν τον κίνδυνο φθοράς ή ακόμα και καταστροφής» (ΠΟΕ, 1980, σ. 4) 
και στη συνέχεια ζητούσε την «εύρυθμη ανάπτυξη» του κλάδου. Το 1985, η 
Κοινή Δήλωση του ΠΟΕ και του UNEP υποστήριξε την «ορθολογική 
διαχείριση» του τουρισμού (Inskeep, 1991). Η Διακήρυξη της Χάγης του 1989 
για τον τουρισμό διακήρυξε παρόμοια συναισθήματα, αλλά για πρώτη φορά 
χρησιμοποίησε την ορολογία της βιώσιμης ανάπτυξης και του αειφόρου 
τουρισμού, ενώ υποστήριξε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ως το όχημα για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

Μετά την έκκληση της Συνόδου Κορυφής της Γης του Ρίο προς όλους τους 
τομείς να υιοθετήσουν τις αρχές και τις πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης, ο 
ΠΟΕ, σε συνεργασία με το WTTC και το Συμβούλιο της Γης, κυκλοφόρησε την 
Ατζέντα 21 για τη Βιομηχανία Ταξιδίων και Τουρισμού το 1996. Αυτό το 
έγγραφο προσφέρει πρακτική προτάσεις προς επιχειρήσεις και κυβερνήσεις για 
την εφαρμογή βιώσιμου τουρισμού. Ήταν ο ΠΟΕ που 3 χρόνια αργότερα έφερε 
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το θέμα του αειφόρου τουρισμού στην Έβδομη Σύνοδο της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (βλ. παραπάνω) και ο οποίος στη 
συνέχεια κλήθηκε από την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό παγκόσμιο ρόλο σε 
αυτόν τον τομέα. Το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Τουρισμού, του οποίου ο 
επικεφαλής αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του ΠΟΕ, είναι η 
μονάδα του ΠΟΕ μέσω της οποίας ασκείται πρωτίστως αυτός ο ρόλος. Σε 
αυτήν την επιχειρησιακή ικανότητα, συμβουλεύεται και εποπτεύεται σε θέματα 
πολιτικής και δράσης προτεραιότητας από μια Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Τουρισμού που αποτελείται από εκπροσώπους από οκτώ εκ περιτροπής κράτη 
μέλη που υπηρετούν για 4ετή θητεία. 

Το 2002 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον αειφόρο τουρισμό στην παγκόσμια 
σκηνή ως το Διεθνές Έτος Οικοτουρισμού, το οποίο διοργανώθηκε από τον 
ΠΟΕ, αλλά και λόγω της ομιλίας της ολομέλειας του Γενικού Γραμματέα του 
ΠΟΕ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ (το μεγαλύτερο παγκόσμιο περιβαλλοντικό φόρουμ από τη 
Σύνοδο Κορυφής για τη Γη του Ρίο το 1992), το οποίο ζήτησε τη δημιουργία 
ενός επίσημου σχεδίου εφαρμογής. Υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο η 
ιδέα του αειφόρου τουρισμού έχει αναγνωριστεί και επισημοποιηθεί στα 
υψηλότερα επίπεδα του διεθνούς λόγου, ο ΠΟΕ ξεκίνησε στη συνέχεια την 
πρωτοβουλία ST-EP* (Αειφόρος Τουρισμός - Εξάλειψη της Φτώχειας) η οποία 
υπό τον τίτλο «Απελευθέρωση με έναν άνθρωπο Η Face ζήτησε την ίδρυση 
ενός διεθνούς ιδρύματος, μιας συστηματικής ερευνητικής βάσης, ενός 
λειτουργικού πλαισίου για την παροχή κινήτρων και τη διάδοση πληροφοριών 
και ένα ετήσιο φόρουμ. Το Ίδρυμα, που εδρεύει στη Σεούλ (Δημοκρατία της 
Κορέας), αναζητά χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2015, 
κυρίως για τους σκοπούς της υποστήριξης 5000 κοινοτικών έργων. 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Εμπορίου (WTTC) 

Το WTTC είναι το κύριο διεθνές φόρουμ και φορέας ενδιαφέροντος για την 
τουριστική βιομηχανία του ιδιωτικού τομέα, που περιλαμβάνει τις 
περισσότερες από τις μεγαλύτερες εταιρείες που σχετίζονται με τον τουρισμό 
στον κόσμο. Πέρα από τη συνεργασία του με τον ΠΟΕ στην έκθεση Agenda 21, 
το WTTC έχει αγκαλιάσει τον αειφόρο τουρισμό μέσω του σχεδίου του για νέο 
τουρισμό*, που ξεκίνησε το 2003 (WTTC, 2003b). Η συμμετοχή του WTTC 
είναι αξιοσημείωτη δεδομένης της μακροχρόνιας προσκόλλησης αυτού του 
οργανισμού σε μια προσέγγιση πλατφόρμας υπεράσπισης για την τουριστική 
ανάπτυξη. 
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Pacific Asia Travel Association (PATA), 

Όπως και το WTTC, η Pacific Asia Travel Association (PATA), ως η 
κορυφαία οργάνωση προώθησης του τουρισμού στην περιοχή της Ασίας του 
Ειρηνικού, προωθεί ενεργά την αιτία του βιώσιμου τουρισμού. Αυτό γίνεται 
μέσω του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και ειδικότερα μέσω της 
Επιτροπής Αειφόρου Τουρισμού. Οι σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν 
τον Κώδικα APEC/PATA του 2001 για τον αειφόρο τουρισμό*, έναν κώδικα 
δεοντολογίας για τους ταξιδιώτες (εγκρίθηκε το 2002), τη διοργάνωση 
συνεδρίων και περιβαλλοντικών βραβείων (βλ. Κεφάλαιο 7) και την ανάθεση 
ειδικών Task Force για τη διερεύνηση επιλογών για βιώσιμες τουρισμού σε 
προορισμούς μελών. 

Εθνική και υποεθνική αναγνώριση 

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, συμμετέχει στην 
προσπάθεια για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, συνήθως 
υπό την αιγίδα της εθνικής τους τουριστικών οργανισμών και συχνά σε 
συνεργασία με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. Ένα παράδειγμα του 
τελευταίου είναι μια ομάδα μελών της APEC (Αυστραλία, Μπρουνέι, Χιλή, 
Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ιαπωνία, Κορέα (Δημοκρατία), Μαλαισία, Μεξικό, 
Νέα Ζηλανδία, Περού, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Ταϊλάνδη) που 
έχουν συμφωνήσει να αναπτύξει Μεμονωμένα Σχέδια Δράσης* για την 
εφαρμογή του Χάρτη Τουρισμού της APEC (βλ. παραπάνω), με το 2005, το 
2010 και το 2020 να έχουν οριστεί ως βασικές ημερομηνίες παράδοσης. 

Άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες σε κρατικό επίπεδο συντονίζονται μέσω 
της Ένωσης Κρατών της Καραϊβικής και του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλ. 
παραπάνω), ενώ ο ΠΟΕ έχει βοηθήσει χώρες όπως το Πακιστάν, η Ρουάντα, 
το Παλαιστινιακό Έδαφος και η Μολδαβία να αναπτύξουν γενικά σχέδια 
βιώσιμου τουρισμού. Τέτοιοι οργανισμοί, ειδικά σε ό,τι αφορά τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, είναι σημαντικοί ως υποκινητές του βιώσιμου 
τουρισμού στο βαθμό που (α) υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δεσμεύσεις και επίσης να περάσουν από τη θέση της ρητορικής στην εφαρμογή 
και (β) να παρέχουν απτές βοήθεια για την επίτευξη των καθορισμένων 
στόχων. 

Υποκρατικές μονάδες (π.χ. επαρχίες) σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες ή/και 
ομοσπονδιακά συγκροτημένες χώρες συμμετέχουν επίσης ενεργά στον αειφόρο 
τουρισμό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις πολιτείες της Αυστραλίας (π.χ. 
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Κουίνσλαντ), τις περιοχές της Ισπανίας (π.χ. Καταλονία), τις εσωτερικές 
ρωσικές δημοκρατίες (π.χ. Ταταρστάν) και τις επαρχίες του Καναδά (π.χ. Νέα 
Γη και Λαμπραντόρ). 

Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο τουρισμός έχει εξελιχθεί από μια 
σχετικά ήσσονος σημασίας δραστηριότητα σε αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη 
βιομηχανία του κόσμου, που συνεπάγεται ταξίδια κυρίως εντός και μεταξύ των 
MDC καθώς και από τα MDC προς τις LDCs, αλλά όλο και περισσότερο ταξίδια 
από τις αναπτυσσόμενες μεσαίες τάξεις των LDC στον λιγότερο ανεπτυγμένο 
κόσμο αλλά και στα MDC. Αναλόγως, ο ΠΟΕ είναι πεπεισμένος ότι οι διεθνείς 
αφίξεις παραμονής θα διπλασιαστούν ουσιαστικά μεταξύ 2020 και 2040 παρά 
τις αβεβαιότητες όπως ο συνεχιζόμενος «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». 
Ήδη, μπορεί να υποστηριχθεί ότι κάθε μέρος στον κόσμο είναι πλέον ένας 
τουριστικός προορισμός για τον οποίο το θέμα της βιωσιμότητας είναι σχετικό. 

Τέσσερις ξεχωριστές προοπτικές έχουν εμφανιστεί διαδοχικά κατά τη διάρκεια 
αυτής της εποχής παγκόσμιας τουριστικής επέκτασης. Η πρώτη από αυτές 
είναι η πλατφόρμα υπεράσπισης, η οποία διαφημίζει τις θετικές οικονομικές 
επιπτώσεις του τουρισμού καθώς και τα βοηθητικά κοινωνικοπολιτισμικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη του. Οι δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς είναι ο 
μηχανισμός μέσω του οποίου πραγματοποιούνται αυτά τα οφέλη. Η 
προειδοποιητική πλατφόρμα, αντίθετα, δίνει έμφαση στο κόστος του μη 
ελεγχόμενου μαζικού τουρισμού και τονίζει την ανάγκη δημόσιας παρέμβασης. 
Το μοντέλο κύκλου ζωής του προορισμού του Μπάτλερ, το οποίο υποστηρίζει 
ότι οι φέρουσες ικανότητες ενός προορισμού τελικά παραβιάζονται από την 
απεριόριστη τουριστική ανάπτυξη και ότι αυτός ο τρόπος τουρισμού φέρει 
επομένως μέσα του τους σπόρους της δικής του καταστροφής, συνοψίζει 
καλύτερα αυτήν την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα προσαρμογής διατηρεί τις ίδιες 
ιδεολογικές προϋποθέσεις με την προειδοποιητική πλατφόρμα, αλλά διαφέρει 
ως προς την προώθηση του «εναλλακτικού» ή μικρής κλίμακας, τοπικά 
ελεγχόμενου τουρισμού ως μέσου για την επίτευξη θετικών επιπτώσεων. 

Η βασισμένη στη γνώση πλατφόρμα προέκυψε στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 από τη συνειδητοποίηση ότι κάθε τουρισμός έχει και κόστος και οφέλη 
και ότι ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μόνο μια μερική λύση στα προβλήματα 
της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας δεδομένης της περιχαράκωσης του 
μαζικού τουρισμού σε πολλούς προορισμούς. . Σε αντίθεση με τις πολωμένες 
προκαταλήψεις των προηγούμενων πλατφορμών, αυτή η προοπτική 
υποστηρίζει τη χρήση της επιστήμης για την παροχή της γνώσης που θα 
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καθορίσει τον τρόπο τουρισμού που είναι πιο κατάλληλος υπό δεδομένες 
συνθήκες. 

Ο τουρισμός μεγάλης και μικρής κλίμακας θεωρούνται και οι δύο ως εγγενώς 
νόμιμος. Ο «αειφόρος τουρισμός», που προέρχεται από την ευρύτερη έννοια 
της βιώσιμης ανάπτυξης, εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως 
κεντρική αρχή αυτής της πλατφόρμας, κυρίως χάρη στην ευρέως ελκυστική και 
φαινομενικά ουδέτερη σημασιολογία της. 

Οι πρώτες συζητήσεις για τον αειφόρο τουρισμό αναλήφθηκαν κυρίως από 
ακαδημαϊκούς και μόνο μετά την κυκλοφορία της καταλυτικής Ατζέντας 21 κατά 
τη Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη το 1992, η ιδέα έγινε ευρύτερα δεσμευμένη και 
θεσμοθετημένη από οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η περιοχή APEC, η 
Conservation Inter. -εθνικό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το WTTC 
και την PATA. Η πρωτοβουλία ST-EP του ΠΟΕ, ειδικότερα, παρέχει ένα 
φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για τον συντονισμό της διεθνούς δράσης. Σε 
συνεργασία με τους παραπάνω οργανισμούς, πολλές χώρες ασχολούνται επίσης 
με τον αειφόρο τουρισμό μέσω των εθνικών και υποεθνικών οργανισμών 
τουρισμού τους. Πράγματι, οι τουριστικοί φορείς προορισμού που δεν 
υιοθετούν τέτοιες πολιτικές αποτελούν πλέον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 

 

Προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα εμπειριών στους τουρίστες 

Το Belmont Estate στη Γρενάδα είναι ένα λαμπερό παράδειγμα μιας τέτοιας 
επιχείρησης. Το οικογενειακό κτήμα έχει μετατραπεί από ένα «παραδοσιακό» 
αγροτικό κτήμα που παράγει κακάο, μοσχοκάρυδο και μπανάνα σε μια 
διαφοροποιημένη τουριστική επιχείρηση με βάση τη γεωργία, προσφέροντας 
στους επισκέπτες ευκαιρίες συμμετοχής σε ξεναγήσεις (βιολογικοί κήποι 
αγροκτημάτων, μουσεία πολιτιστικής κληρονομιάς, παραγωγή και επεξεργασία 
κακάο) και δοκιμάστε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα στο δικό του εστιατόριο 
υψηλής ποιότητας. Εκτός από τις αρχικές της καλλιέργειες, παράγει τώρα μια 
σειρά από μπαχαρικά που εμπορεύεται με το δικό της εμπορικό σήμα, καθώς 
και φρούτα και λαχανικά και προϊόντα προστιθέμενης αξίας όπως χυμούς 
φρούτων, κονσέρβες, καρυκεύματα και επεξεργασμένα τρόφιμα. Το κτήμα έχει 
επίσης αναπτύξει μια στρατηγική συνεργασία με την River Antoine Estate, η 
οποία παράγει και εμπορεύεται τη δική της μάρκα ρούμι και η οποία 
αναπτύσσεται στην αγορά του αγροτουρισμού. Μαζί, μπορούν να προσφέρουν 
ένα ευρύτερο φάσμα εμπειριών στους τουρίστες και δημιουργούν δεσμούς με 
την τουριστική βιομηχανία της Γρενάδας. 
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Ο τομέας του μαζικού τουρισμού εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τη 
μεγαλύτερη αγορά από άποψη όγκου και μια αγορά στην οποία πρέπει να 
προσαρμοστεί η τοπική γεωργία. Αλλά η τροφοδοσία σε αυτήν την αγορά δεν 
είναι εύκολη. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια χρειάζονται αξιόπιστες αλυσίδες 
εφοδιασμού που μπορούν να προσφέρουν σταθερές ποσότητες ποιοτικών 
προϊόντων όπως και όταν χρειάζεται. Το να βασίζεσαι σε τοπικούς 
παραγωγούς συνεπάγεται επίσης την υιοθέτηση εποχιακών μενού, κάτι που δεν 
συνηθίζουν οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων και εστιατορίων. 

 

Οι αγρότες μικρής κλίμακας δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες 
μεγαλύτερων ξενοδοχείων και εστιατορίων, και εδώ είναι που φορείς όπως το 
Caribbean Farmers’ Network (CaFAN) έρχονται στο προσκήνιο. «Έχουμε 
αποδείξει ότι όταν οι μικροκαλλιεργητές συγκεντρώνονται σε ομάδες μπορούμε 
να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις», δήλωσε ο Jethro Greene, Chief 
Coordinator του CaFAN. «Στο τέλος της ημέρας, ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
οι μικροκαλλιεργητές μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους είναι να 
κατέχουν μεγάλο μέρος της αλυσίδας αξίας – δεν πρόκειται να γίνει από αυτούς 
ως άτομο, αλλά ως μέρος μιας ομάδας γίνονται πολύ ισχυρός», κατέληξε. 

Η οικοδόμηση συστημάτων για τη σύνδεση των αγροτών μικρής κλίμακας με τις 
μεγάλες αγορές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τουριστικός τομέας δεν θα 
είναι εύκολη ή απλή, αλλά τα πιθανά οφέλη μας καλούν να καταβάλουμε τις 
καλύτερες προσπάθειές μας. Η Εβδομάδα Αγροτουρισμού της Κοινότητας 
Ειρηνικού αυτή την εβδομάδα στα Φίτζι παρουσιάζει πολλές προσεγγίσεις και 
επιτυχημένα εγχειρήματα σε αυτόν τον τομέα. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν 
να κάνουν τη διαφορά στο μέλλον της μικροκαλλιέργειας στον Ειρηνικό9. 

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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Βιώσιμη Αγροτική Τουριστική Ανάπτυξη 

Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, είδαμε τη συνεχή μετατροπή του 
παγκόσμιου πληθυσμού από αγροτικό σε αστικό (Wilkinson, 1991· Ramonet, 

 
9 Win-win-win for farmers, the hospitality industry and tourists https://www.cta.int/fr/article/win-
win-win-for-farmers-the-hospitality-industry-and-tourists-sid021125ca9-3dc1-417a-a9a5-
865ab5844e10 
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2000) και αυτή η αλλαγή είναι πιθανό να συνεχιστεί σε δεκαετίες κατά τη 
διάρκεια του 21ου αιώνα, άμεσα σε συνδυασμό με η «αειφορία» της ανάπτυξης. 
Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια (από το 2000) η έννοια της «βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης» έχει γίνει καθολική (Roberts and Hall, 2001). Έχει 
γίνει αποδεκτό ως πολιτικά κατάλληλη προσέγγιση και στόχος του τουρισμού 
και της τοπικής ανάπτυξης. Ο αγροτικός τουρισμός είναι ένας παγκόσμιος 
τουρισμός και ταυτόχρονα μια κερδοφόρα δραστηριότητα αγροτικής ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο της ΕΕ. Ο αγροτικός τουρισμός έχει επιτύχει 
παγκόσμια έγκριση, στην τομεακή και ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη 
(Παπακωνσταντινίδης, 2004). Είναι η «γέφυρα» μεταξύ τοπικού και διεθνούς 
επιπέδου. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, οι ενδιαφερόμενες πόλεις και τοπικές 
κοινωνίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις της αστικοποίησης, τις 
αλλαγές στην απασχόληση, τις μεταναστευτικές τάσεις, (Ankerl, 2000), τα 
πρότυπα παραγωγής και μάρκετινγκ (Kafkalas, 2000), τα νέα δεδομένα έχουν 
αλλάξει την αναπτυξιακή αντίληψη : Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η «Νέα 
Οικονομική Γεωγραφία» δημιούργησαν μια νέα προσέγγιση πεδίου στη χωρική 
και οικονομική ανάπτυξη (Fujita και Krugman, 2003). Επίσης, επηρεάζει την 
κοινωνικοοικονομική συμπεριφορά σε τοπικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα των 
δυναμικών τάσεων που αναπτύσσουν τον τοπικό χώρο σε ένα περιβάλλον 
ελεύθερης αγοράς (Παπακωνσταντινίδης, 2005). Ως εκ τούτου, εξετάζεται η 
ανάλυση της αγοράς (διoπώλιο-τριοπώλιο στην κύρια έκφρασή του), μαζί με το 
μοντέλο «win-win-win papakonstantinidis Model». 

 

Η συνεχής σύγκρουση μεταξύ των τριών (3) κύριων πόλων διαπραγμάτευσης 
σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή των τοπικών ανθρώπων (και των λόμπι 
συμφερόντων τους), των τοπικών αρχών Α και των Γ καταναλωτών 
τουριστικών υπηρεσιών διαμορφώνει το τοπίο διαχείρισης και λειτουργίας του. 
Αυτό το τοπίο σύγκρουσης συσχετίζεται άμεσα με τις αναπτυξιακές δυναμικές 
τάσεις που προέρχονται ιδιαίτερα από τον γρήγορο ρυθμό της παγκόσμιας 
αστικοποίησης: Δυνάμεις της αγοράς που βασίζονται σε I nstant R reflection 
I μεμονωμένες M ixed S στρατηγικές ( IRIMS ) μεταξύ των τριών πόλων 
εξουσίας, π.χ. Τοπικοί άνθρωποι, Τοπικοί Α. Αρχές και τουριστικές υπηρεσίες 
Οι καταναλωτές (PAC) διαμορφώνουν την τοπική διαστημική ενότητα με μια 
συνεχή δυναμική εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει θετικά την κοινοτική 
ανάπτυξη προς τη χωρική της ολοκλήρωση, κατά τη διαδικασία του κοινοτικού 
τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. Δεδομένων των παραπάνω: 
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(a) Μπορεί η αγροτική ανάπτυξη να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας 
συνεχούς σύγκρουσης μεταξύ των τοπικών πόλων εξουσίας (άνθρωποι, 
αρχές, οργανώσεις, περιφέρειες) για την κυριαρχία στην αγροτική 
τουριστική δραστηριότητα; Πώς, τα τοπικά συμφέροντα -που συγκλίνουν 
σε έναν τοπικό στόχο- θα πρέπει να επιτευχθούν με τους ίδιους κανόνες 
της αγοράς; 

(b) Είναι η 3πλη συμμετοχή PAC ικανή να δημιουργήσει σημείο ισορροπίας 
σε μια μήτρα κερδών που προέρχεται από τις «καλύτερες αποκρίσεις» 
των τριών (3) παικτών; Παιχνίδι παικτών; Υπάρχει κάποια δυνατότητα, 
το σύστημα PAC να παράγει ισορροπίες σύγκρουσης σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό κόσμο; Ποια είναι η δυνατότητα 
να διασφαλιστεί το μέγιστο κέρδος για καθέναν από αυτούς 
[«Αποτελεσματικότητα Pareto»], έτσι ώστε κανένα από τα μέλη του 
PAC να μην έχει κανένα συμφέρον να αλλάξει στρατηγική, χωρίς 
απώλειες για τον ίδιο και για τους άλλους; 

(c) Θα μπορούσε ένα σύστημα τριών πόλων να επηρεάσει το παγκόσμιο 
οικονομικό και κοινωνικό σύστημα; 

(d) Θα μπορούσε η συμπεριφορά των διαπραγματευτών (τοπικά) να αλλάξει 
με αποτέλεσμα την ανάδραση της διαδικασίας αγροτικής ανάπτυξης; Θα 
έπρεπε, ένα σύστημα τριών πόλων να επηρεάσει το παγκόσμιο 
οικονομικό και κοινωνικό σύστημα; 

(e) Θα μπορούσε η συμπεριφορά των διαπραγματευτών (τοπικά) να αλλάξει 
με αποτέλεσμα την ανάδραση της διαδικασίας αγροτικής ανάπτυξης; 

 

2. Η Έννοια 
 

Τρία σημεία , αποτελείται από την παρουσίαση: (α) η αγορά , (β) η ανθρώπινη 
συμπεριφορά και (γ) το παιχνίδι ως πεδίο ανθρώπινης συμπεριφοράς, μέσα 
και κατά τη διάρκεια της συμφωνίας (κίνδυνος, γονιδιακός αγώνας, αποστροφή 
κινδύνου) εισάγοντας μια τριγωνική προοπτική που χαρακτηρίζει την 
παρουσίαση: Η πρωτοβουλία LEADER EU, καθώς και η Φιλοσοφία της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης έχουν βασιστεί σε αυτήν την ιδέα. Η βασική ιδέα είναι πολύ 
απλή: Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν μόνο τρία ( 3) άτομα σε όλο τον πλανήτη 
όπου ο καθένας προσπαθεί να βελτιστοποιήσει την προσωπική του κατάσταση, 
σε μια συνεχή διαπραγμάτευση με άλλους 2, (ανταγωνιστές) χρησιμοποιώντας 
την οργανική ορθολογικότητα ως «εργαλείο μυαλού» Κάθε ένα από τα 3 είναι 
αρκετά αδιάφορο για τις άλλες δύο καταστάσεις ή συναισθήματα. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η καλύτερη απάντηση για τον καθένα 
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από αυτούς είναι να καλέσουν τους άλλους δύο στην αγνή και απόλυτη 
συνεργασία για τη δική τους επιβίωση. 

 

Το «βραβείο» κάθε Μικτής Ατομικής Στρατηγικής (απόφασης) είναι η 
επιβίωσή του (συνολικά): Μπορείτε να φανταστείτε -τώρα- την επιβίωση της 
τοπικής κοινότητας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 3-πολικών 
τοπικών πόλων ισχύος (PAC). ) προς έναν κοινό στόχο (Επιβίωση της 
Κοινότητας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο) Το ευρωπαϊκό «εργαλείο» για 
αυτό είναι η πρωτοβουλία LEADER EU (από το 1991). Από αυτή την άποψη, 
υποτίθεται ότι καθένα από τα μέλη του PAC είναι «Αγοραστής» και 
«Πωλητής» της ίδιας ανάγκης (επιβίωσης) των άλλων ταυτόχρονα (σύμφωνα 
με το Spais, 2012). Με βάση αυτή την απλή ιδέα, η ενεργή συμπεριφορά των 3 
πόλων ( P eople A uthorities, C Consumers) παράγει αποτελέσματα - 
διασφαλίζοντας ότι η ισορροπία PAC μπορεί να υπάρχει, προωθώντας έτσι 
τη συλλογική επιλογή PAC (Sen, 1984)- μέσω της συνεργασίας, παρά την 
ύπαρξη το «Θεώρημα της αδυναμίας» (Arrow, 1950) Λαμβάνοντας υπόψη αυτή 
την ιδέα, μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του προτεινόμενου «μοντέλου 
κερδοφόρα Παπακωνσταντινίδη» είναι η ενσωμάτωση του πολλαπλού 
συστήματος του (PAC) στην αναπτυξιακή του προοπτική. Επομένως, η 
«ισορροπία PAC» είναι το σημείο κλειδί της εργασίας, καθώς πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης της κοινότητας. Αυτή η τριγωνική διάταξη ορίζει την 
αναγκαιότητα της «διαδικασίας ευαισθητοποίησης», η οποία εισάγεται ως 
«ολοκληρωμένη πληροφορία» στο τοπικό Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι η τοπική 
εμπλοκή στην αναπτυξιακή διαδικασία διέρχεται από συνεχή ευαισθητοποίηση 
του τοπικού πληθυσμού Η ευαισθητοποίηση θα μπορούσε να διδαχθεί ως 
«προστιθέμενη πληροφορία» (Παπακωνσταντινίδης, 2004). t, θεωρείται η 
«πλευρά της συμπεριφοράς». 

 
3. Υποθέσεις 

3α. Ανάπτυξη-Υποθέσεις Αγοράς 

 
1. Η κοινοτική ανάπτυξη εξαρτάται κυρίως από τη συμμετοχή των 

ενδογενών δυνάμεων (συμμετοχή του κοινού) στην αναπτυξιακή 
διαδικασία (Brugger, 1986). 

2. Το Σχέδιο Αγροτικού Τουρισμού στην Αγροτική Κοινότητα είναι το 
προϊόν της συμμετοχής του κοινού γύρω από ένα θέμα της σημαίας 
(Thirion S-INDE 2000) που κινητοποιεί τις ενδογενείς δυνάμεις του. 
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3. Ο σχεδιασμός πολιτικής έχει δομηθεί στην τριγωνική διάταξη «αγορά-
συμπεριφορά-γνώση» (Fischer, 2006· Παπακωνσταντινίδης, 2004). 

4. Η αγορά και η συμπεριφορά καθορίζονται από τους 3 «τοπικούς 
παράγοντες ανάπτυξης- (3 τοπικοί πόλοι εξουσίας, π.χ. (τοπικοί) 
Άνθρωποι, (τοπικές) Αρχές και καταναλωτές (τουριστικές υπηρεσίες) 
- PAC) Το σύστημα αγοράς-συμπεριφοράς εξαρτάται από τις 
διαδραστικές σχέσεις μεταξύ 3 τοπικοί πόλοι εξουσίας (PAC), στο 
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης καλύτερης ανταπόκρισης (Σπάης, 
Παπακωνσταντινίδης και Παπακωνσταντινίδης, 2009· Σπάης και 
Παπακωνσταντινίδης 2011). 

5. Η προσπάθεια κυριαρχίας του ενός επί των άλλων σε μια συνεχή 
σύγκρουση μεταξύ τους έχει ως βασικό κίνητρο τη μεγιστοποίηση του 
κέρδους (Σπαής 2012· Σπαής και Παπακωνσταντινίδης, 2012). 

6. Καθένας από αυτούς (PAC) είναι «Αγοραστής» και «Πωλητής» της ίδιας 
ανάγκης (τουρισμός) από τους άλλους, ταυτόχρονα Κάθε πλευρά 
επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το κέρδος της (διαφορετική άποψη) 

7. Το Oligopoly (Duopoly-Triopoly) θεωρείται ως ένα «ταυτόχρονο 
παιχνίδι» των καλύτερων απαντήσεων σχετικά με τον αγροτικό τοπικό 
τουρισμό, λόγω της δυνατότητας των ιδιοκτητών να προσφέρουν 
διαφοροποιημένες υπηρεσίες (Cournot Aug. 1838/1897) 
Χρησιμοποιούνται οι τιμές της συνάρτησης Payoffs Utility (κατά τις 
πιθανότητές του). για τον ορισμό της Ισορροπίας Nash (NE) και του 
Harsanyi Refinement ( Harsanyi, 1967).  

8. Η τριοπωλιακή ισορροπία, θεωρείται ως το σημείο τομής των 
«καλύτερων αποκρίσεων» στον τρισδιάστατο χώρο. 

9. Η αντίφαση μεταξύ της χρησιμότητας του ατόμου και της οικονομίας της 
ευημερίας είναι δεδομένη αλλά όχι οριστική (Sen 1984 vs Arrow 1950). 

10. Οι δυνάμεις της αγοράς υποτίθεται ότι βασίζονται σε στρατηγικές 
στιγμιαίας αντανάκλασης μεμονωμένων (μικτών) μεταξύ των τριών 
(PAC) μελών (Nash, 1950). 

11. Η ισορροπία επιτυγχάνεται σε αυτό το σημείο, στο οποίο κανένα από τα 
μέλη του PAC δεν έχει τίποτα να κερδίσει αλλάζοντας μόνο τη δική 
του στρατηγική μονομερώς (Nash, 1950). 
 

3β. Υποθέσεις Συμπεριφοράς 
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1.  Η ανάπτυξη (ιδιαίτερα η τοπική ανάπτυξη) μπορεί να θεωρηθεί ως το 
αποτέλεσμα των τάσεων συμπεριφοράς στο παζάρι (οποιοδήποτε παζάρι) 
(Παπακωνσταντινίδης, 2007). 

2.  Η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία τοπικής ανάπτυξης 
επιτυγχάνεται με πέντε (5) εύκολα στάδια (βήματα), δηλαδή ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση, συμμετοχή, εμπλοκή και σύμπραξη, στην κύρια εκδοχή 
της (Arnstein, 1969) Αυτή η διαδικασία επηρεάζει τη συμπεριφορά στο 
παζάρι . 

3.  Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ συμπεριφοράς και συμφωνίας. Δεν 
υπάρχει παζάρι χωρίς συμπεριφορά. Δεν υπάρχει συμπεριφορά χωρίς 
παζάρι (Παπακωνσταντινίδης, 2011) 

4.  Καθένας από τους τρεις πόλους συμπεριφοράς αλληλεπιδρά με άλλους 
εντός της συμφωνίας. 

5.  Όλα τα άτομα είναι αδιάφορα μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κατανομών 
πιθανοτήτων σε κοινωνικές καταστάσεις - αποτελεσματικότητα Pareto 
(Pareto, 1916; Stiglitz, 1987). 

6. Η μετατροπή μιας δεδομένης συμπεριφοράς θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τους ίδιους κανόνες σύγκρουσης που 
ωθούν τα μέλη του PAC στη σύγκλιση της συμπεριφοράς τους (Reynolds, 
1999). Στην πραγματικότητα είναι μια ΝΕΑ τοπική ευαισθητοποιημένη 
συμπεριφορά στην απόλυτη συνεργασία. 

7. Οι συνθήκες συμπεριφοράς σύγκρουσης αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
«Εργαλειακού Ορθολογισμού» σε ένα περιβάλλον Κοινής Γνώσης 
Ορθολογικότητας. 

8. Η «ευαισθητοποίηση» ως μορφή γνώσης/πληροφόρησης πρέπει να 
διδάσκεται, επηρεάζοντας έτσι τους 3-πολικούς πόλους ισχύος του PAC 
(Παπακωνσταντινίδης, 1996, 1999, 2002, 04, 

9 . Η ανάλυση συμπεριφοράς θα πρέπει να εξεταστεί σε στενή συσχέτιση 
με το προτεινόμενο «μοντέλο κερδοφόρα Παπακωνσταντινίδη» και τη 
χρησιμότητά του σε σχέση με τη διαχείριση και την ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών (Herbert Simon 1955). 
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Ξεκινώντας από τις παραδοχές, οι πτυχές που θα συζητήσω και η σύνθεσή 
τους στο μοντέλο κερδισμένος-κερδισμένος Παπακωνσταντινίδη είναι: 

1. Η εξέταση πιθανών δεσμών μεταξύ αγοράς - συμπεριφοράς - τοπικής 
ανάπτυξης (τριγωνική διάταξη) συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας 
Cournot-Nash 3 πόλων PAC (από τη βελτίωση Harsanyi) και των 
προσδοκιών PAC, που αντικατοπτρίζουν την κατανομή πιθανοτήτων. 

2. Η διαπραγματευτική συμπεριφορά των διαδραστικών μελών του PAC, 
εντός και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «κοινοτικού αγροτικού 
τουρισμού». 

3. Διαδραστική σχέση γνώσης και συμπεριφοράς στο παζάρι. 

4. Η φιλοσοφία των πρωτοβουλιών της ΕΕ LEADER όπως είχε προταθεί 
από την «Πράσινη Ομάδα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DX VI (της 
οποίας ήμουν μέλος εκείνη την περίοδο). 

5. Μελέτες περίπτωσης: (1) Γυναικείες Συνεταιρισμοί Αγροτικού 
Τουρισμού στους Γαργαλιάνους (Δυτική-Νότια Πελοπόννησος) και (2) 
Γυναίκες επιχειρηματίες αγροτικού τουρισμού (Ευρωπαϊκό WERT) 
στους οποίους έχει εφαρμοστεί το μοντέλο win-win-win 
Παπακωνσταντινίδη. 

 
5. Μεθοδολογία 

Η συμμετοχή του κοινού στην κοινοτική ανάπτυξη είναι μια παλιά ιστορία 
επιτυχίας στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής διαδικασίας Ο αγροτικός 
τουρισμός, ως τοπική πρωτοβουλία και ως εργαλείο για την ανάπτυξη της 
αγροτικής κοινότητας, δίνεται επίσης, από τη δεκαετία του '80. Ταυτόχρονα, 
τεχνικές όπως η up προσέγγιση» (Wilkinson Kenneth, 1991, Stochr W and 
Taylor R. 1981) η ενθάρρυνση της ενδογενούς δύναμης της κοινότητας» ( 
Garofoli and Latella, 1989) ή η παρακίνηση των ντόπιων γύρω από ένα «θέμα 
σημαίας» (Thirion S, 2000) τοπικά έχει συμβάλει στην αναπτυξιακή θεωρητική 
θεώρηση και πρακτική, από τη δεκαετία του '80. Επίσης, οι ομάδες τοπικής 
δράσης (λειτουργία της ΟΤΔ, (Leader EU Initiative, R 4253/88) έχουν 
εμπλουτίσει την εμπειρία μας στον τομέα αγροτικής-τοπικής ανάπτυξης Αυτή 
η παρουσίαση ξεκινά από αυτό το σημείο : (i) Προσπάθησα να δώσω μια 
εναλλακτική ερμηνεία του η «κοινοτική ανάπτυξη μέσω της δημόσιας 
συμμετοχής (βασικά) στην τοπική δράση του αγροτικού τουρισμού Η ανάλυση 
αγοράς (ως παιχνίδι αλληλεπίδρασης «καλύτερης απόκρισης»), καθώς και το 
παιχνίδι συμπεριφοράς/ γνώσης μέσα και κατά τη διάρκεια της συμφωνίας 
μεταξύ των 3 τοπικών πόλων ισχύος (η τριγωνική διάταξη PAC) είναι οι 
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πυλώνες στους οποίους βασίστηκε το μοντέλο 3 κερδών: (ii) Το μοντέλο 3-
win έχει συμπεριληφθεί στη βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών Αυτό το 
μοντέλο περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία ευαισθητοποίησης ως μια μορφή 
γνώσης που μεταφέρεται είτε από σιωπηρή είτε κωδικοποιημένη και από 
εννοιολογική στην ευαισθητοποιημένη γνώση, (βλ. νευρωνικά δίκτυα, Modern 
Innovation Theory Fischer MM 2006) παράγοντας έτσι χρήσιμο υλικό για τον 
προγραμματισμό της διαδικασίας ανάπτυξης (iii) Στη συνέχεια, προσπάθησα να 
συνθέσω τη βιβλιογραφία για την έρευνα αγοράς και συμπεριφοράς σε μια 
ολοκληρωμένη επισκόπηση, σχετικά με τη σύνθεση του σύνθετου «Ανάπτυξη 
της Κοινότητας-Δημόσια Συμμετοχή- Αγροτικός Τουρισμός», προκειμένου να 
εξαχθούν συμπεράσματα, συγκρίνοντάς τα με το παλιό πρόβλημα της 
«ευημερίας». οικονομικά» και το «Θεώρημα αδυναμίας» (Kenneth Arrow, 
1950) (iv) Επιπλέον, παρουσιάζεται μια επέκταση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας, με βάση το δίπολο αγοράς-συμπεριφοράς, προκειμένου να 
ερμηνευθεί η δημιουργία τοπικού χώρου (Παπακωνσταντινίδης L 2005) : Είναι 
υποστηρίζεται από τον συγγραφέα ότι ο τοπικός χώρος μπορεί να διαμορφωθεί, 
από τις δυνάμεις της αγοράς, ακόμη και αν δοθεί η απροσδιοριστία του 
«παιχνιδιού» (v) Τέλος, εξέτασα 2 περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούσαν 
(α) το « Women Rural Tourism Cooperative, στο Γαργαλιάνοι, Νοτιοδυτική 
Ελλάδα και (β) το «Women E ntrepreneurs for R ural T Turism ( WERT- 
European Section) που παρέχει στο Συνέδριο διδακτικό υλικό: Σε αυτές τις 
(2) περιπτώσεις έχουν υιοθετήσει το «win-win-win P. μοντέλο» Αρχές για την 
οικοδόμηση των επιχειρήσεων τους και με πνεύμα αμοιβαιότητας, υψηλής 
υπευθυνότητας και συνεργασίας 

 

6. Πρόσφατη Επιστημονική Συζήτηση 

Μια επιλεκτική άποψη για τη διεθνή βιβλιογραφία (ανά ομαδοποιημένους 
κλάδους) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1): 

Table 1: Selective view of the international literature (by grouped 
disciplines) 

 

Economics Sociology Rural 
development/Rur

al tourism 
management    

and development 

Knowledge 
management 

and Innovation 
Management 

Marketing/Decisio
n Sciences/ 

Entrepreneurship 

Other 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. Αγροτική Τοπική Ανάπτυξη 
Η Αγροτική Τοπική Ανάπτυξη –βασισμένη στη «αειφόρο ανάπτυξη, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή – που προέκυψε από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής. Τα 
πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (Παπαγεωργίου, 2003) μιας περιοχής είναι 
οι φορείς, οι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί, το εργατικό δυναμικό, οι οργανισμοί 
και οι θεσμοί, οι υλικοί και οικονομικοί τους πόροι και η συγκεκριμένη 
περιφερειακή κουλτούρα συνεργασίας και επικοινωνίας. Η ανάγκη για ανάπτυξη 
των αγροτικών κοινοτήτων από μια ευρύτερη προοπτική έχει δημιουργήσει 
μεγαλύτερη εστίαση σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών στόχων αντί να 
δημιουργεί απλώς κίνητρα για γεωργικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που 
βασίζονται σε πόρους ( Ward and Brown, 2009). Η τοπική ανάπτυξη, 
βασισμένη κυρίως στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και στα κοινωνικά 
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δίκτυα, και στα κινήματα βάσης έχει αναπτυχθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία 
(Portes and Landolt, 2000). Η διαδικασία τοπικής και αγροτικής ανάπτυξης 
πρέπει να προσεγγιστεί από τη σκοπιά της συμμετοχής του κοινού. Οι ίδιοι οι 
άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία βιώσιμης αγροτικής 
ανάπτυξης με εύκολα βήματα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Arnstein, 
1969 ). . 

 

Πίνακας 2: Πέντε βήματα προς την Τοπική ανάπτυξη 

Πηγή: Arnstein (1969) 

 

Πρόσφατα, το «Local Standard», ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FatMan 
«Σενάρια» [«Στόχοι και στόχοι των σεναρίων FutMan (2015 - 2020), 
(Πυργιώτης, 2010)] αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αρχές έχουν αποκτήσει νέες 
εξουσίες. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις καθορίζουν τις προτεραιότητες 
πολιτικής και καθορίζουν τη ρύθμιση. Οι ομάδες καταναλωτών και πολιτών 
προωθούν την ατζέντα τους σε τοπικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον: 
(α) από την πλευρά της ανάπτυξης (Wilkinson 1991) εστιάζει στην ενδογενή 
τοπική διαδικασία ανάπτυξης / «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» (παζάρι, 
τοπικά) 2 nd , Friedman / Weaver – UCLA (1978) στο κλασικό τους «Territory 
and Function επικεντρώθηκε στην τοπική ανάπτυξη ως «ιδεολογία», δίνοντας 
έμφαση στην ενδογενή τοπική ανάπτυξη. και (β) από την καθαρή 
Κοινωνιολογική πλευρά (Coleman, 1988) ως «Κοινωνικό Κεφάλαιο» περιγράφει 
τις διαδικασίες συνεργασίας των ατόμων, οι οποίες ελαχιστοποιούν πιθανά 
διλήμματα που προέρχονται από άτομα, δίκτυα και κοινές δράσεις. Ο Putnam 
(2000) περιγράφει το κοινωνικό κεφάλαιο ως τη βάση της δημιουργίας 

     

    Εταιρικότητα 

   Ενασχόληση  

  Συμμετοχή   

 ευαισθητοποίηση    

Πληροφόρηση     
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κοινωνικών σχημάτων (δηλ. δικτύων). Έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση της 
ενδογενούς δύναμης ( Garofoli and Latella, 1989) γύρω από ένα τοπικό «θέμα 
σημαίας». Η ενδογενής ανάπτυξη (σε ευρωπαϊκά, τουλάχιστον εδάφη) 
βασίζεται στα κριτήρια αλλαγής των τοπικών πληθυσμών (Cinnéide, 2004) και 
στο όραμά τους για ευημερία που βασίζεται στις υλικές, κοινωνικές και 
πνευματικές πτυχές της διαβίωσής τους, αλλά σε μια σταθερή και δυναμική 
διασύνδεση με εξωτερικούς παράγοντες και τον κόσμο γύρω τους (Hiemstra 
, 2011). Στην περίπτωση της λειτουργίας του συστήματος PAC, η ενδογενής 
τοπική ανάπτυξη αναπτύσσεται μέσω των «σχέσεων διαπραγμάτευσης» του 
PAC. Σε αυτό το «πλαίσιο» οι συνθήκες σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσουν σε 
μια καθαρή συνεργασία, γύρω από τον αγροτικό τουρισμό-αγροτική ανάπτυξη 
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση τοπικής συνεργασίας, ξεκινώντας από τις 
«τάσεις της αγοράς» είναι η φιλοσοφία LEADER (Liaison Entre Action de 
Development de I' Economies Rurale): 

LEADER EU, βασίζεται στον Κανονισμό της ΕΕ 4253/88 [εκτελεστικό του 
Κανονισμού 2052/88 του Συμβουλίου, 24 Ιουνίου 1988, «Σχετικά με τα 
καθήκοντα των διαρθρωτικών ταμείων και την αποτελεσματικότητά τους και 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους...»] Κατασκευάστηκε σχετικά με την 
τοπική « φιλοσοφία συνεργασίας» (Παπακωνσταντινίδης, 1993) το 
ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικής δράσης, η ενδογενής προσέγγιση από κάτω προς 
τα πάνω, η εφαρμογή αγροτικών καινοτόμων ιδεών, ήταν μια επανάσταση στις 
αγροτικές λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης: επέφερε θετικές 
αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα Στο πλαίσιο της καινοτόμου 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας, οι αγροτικές περιοχές έχουν 
ξεκινήσει μια συζήτηση για τον κοινωνικοοικονομικό τους ρόλο και 
πραγματοποιούν διαρθρωτικές προσαρμογές προκειμένου να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά σε αυτές τις σημαντικές προκλήσεις (νομοθεσία της ΕΕ) για να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και πηγές απασχόλησης. Οι 
κοινοτικές πρωτοβουλίες Leader I (1991-94) Leader II (1994-99), Leader + 
έπαιξαν επίσης έναν πειραματικό ρόλο, ο οποίος κατέστησε δυνατό τον 
καθορισμό και την εφαρμογή καινοτόμων, ολοκληρωμένων και συμμετοχικών 
τοπικών συστημάτων. Το LEADER έχει επικεντρωθεί στους ολοκληρωμένους 
στόχους αγροτικής τοπικής ανάπτυξης, π.χ κινητοποίηση τοπικών 
παραγόντων για να πάρουν τον έλεγχο του μέλλοντος της περιοχής τους, 
αποκεντρωμένη, ολοκληρωμένη και εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση για 
την εδαφική ανάπτυξη, ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών μέσω της 
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δημιουργίας δικτύων· την ικανότητα να συμπεριλάβουν έργα μικρής κλίμακας 
και να υποστηρίξουν τους υποστηρικτές μικρής κλίμακας ( Kokossis Ch. & al. 
2002) Οι τοπικοί φορείς εφαρμόζουν την αρχική στρατηγική που έχουν 
σχεδιάσει οι ίδιοι, πειραματιζόμενοι με νέους τρόπους (α) ενίσχυσης της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ( β) ενίσχυση του οικονομικού 
περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (γ) βελτίωση των 
οργανωτικών ικανοτήτων της κοινότητάς τους, μέσω (δ) Τοπικής Συνεργασίας 
και ευρωπαϊκών δικτύων Οι τελικοί δικαιούχοι της βοήθειας στο πλαίσιο του 
LEADER είναι οι ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ). Οι ομάδες αυτές 
καταρτίζουν την αναπτυξιακή στρατηγική για την επικράτειά τους και είναι 
υπεύθυνες για την εφαρμογή της βάσει συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου. 
Οι ΟΤΔ δημιουργούν μια ανοιχτή τοπική εταιρική σχέση που κατανέμει σαφώς 
τις εξουσίες και τις ευθύνες στους διάφορους εταίρους. (EEC Commission, 
1993-Jun) Αποτελούνται από μια ισορροπημένη και αντιπροσωπευτική επιλογή 
εταίρων που προέρχονται από τους διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς 
τομείς της τοπικής περιοχής. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κερδοσκοπικές (εθελοντικές) ενώσεις πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 
50% της τοπικής εταιρικής σχέσης. Τα μέλη των ΟΤΔ πρέπει να έχουν τοπική 
έδρα 

 
2. Μορφές Αγοράς που επηρεάζουν την αγροτική ανάπτυξη μέσω του 

προτεινόμενου μοντέλου 
Market PAC Relations: Για τις ανάγκες της παρουσίασης, πρέπει να ορίσουμε 
τη σχέση αγοράς μεταξύ των εξαρτημάτων PAC. Ο στόχος είναι να βρεθεί το 
σημείο ισορροπίας της αγοράς μεταξύ της τομής των καλύτερων αποκρίσεων 
PAC σε έναν τρισδιάστατο χώρο, διασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινοτικής ευημερίας: Η εξέταση του μοντέλου 
Παπακωνσταντινίδη win-win-win ξεκινά από αυτήν την προσέγγιση της αγοράς. 
Η ιδέα είναι να εξεταστεί η τοπική αγορά αγροτικού τουρισμού μεταξύ των 
πόλων ισχύος PAC σε τοπικό επίπεδο. Υποτίθεται ότι αναπτύσσονται 
οικονομικές και μη σχέσεις μεταξύ των μελών του PAC , εντός και κατά τη 
διάρκεια της τουριστικής δραστηριότητας. Θεωρείται επίσης ότι τα μέλη του 
PAC είναι και αγοραστές και πωλητές, το ένα το άλλο, καθώς πωλούν και 
αγοράζουν το ίδιο ή ελαφρώς διαφοροποιημένο προϊόν (τουρισμός) στην τοπική 
τουριστική αγορά Κάθε ένα από τα τρία «μέρη» του PAC μετακινείται σε ένα 
αντίθετο κατεύθυνση, ανάλογα με τη θέση τους στο σύστημα PAC (1) Οι 
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ντόπιοι αναζητούν και περιμένουν και τα δύο ταυτόχρονα: να μεγιστοποιήσουν 
το κέρδος τους, από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών με ελάχιστο κόστος 
και να επωφεληθούν από τις τοπικές αρχές (δηλαδή λιγότερους τοπικούς 
φόρους από την τουριστική δραστηριότητα) (2) Οι τοπικές αρχές επιδιώκουν 
και αναμένουν να κερδίσουν το μέγιστο κέρδος από (α) τοπικούς φόρους που 
επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων και (β) τουριστικούς φόρους που 
επιβάλλονται στους τουρίστες με ελάχιστο κόστος (δηλαδή προσφέροντας 
ελάχιστες τοπικές εγκαταστάσεις και (3) Οι τουρίστες προσδοκούν και 
επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την ευχαρίστηση και τη χαλάρωση τους 
πληρώνοντας το ελάχιστο, τόσο για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων όσο και για 
τις τοπικές αρχές Εννοείται ότι η «τιμή» (πραγματική και μεταφορική) σε 2 
περιπτώσεις είναι ίδια (ή ελαφρώς διαφοροποιημένη) και κοντά στο οριακό 
κόστος. 

 

 

8888888888888888888 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Κάθε πολιτιστική διαδρομή είναι μοναδική, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί 
ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διαχείριση του τουρισμού. Κάθε 
ενδιαφερόμενος καθορίζει ή επηρεάζει την ανάπτυξη του τουρισμού κατά 
μήκος πολιτιστικών διαδρομών σε συγκεκριμένους 

έκταση (Wang, 2008). Οι ενδιαφερόμενοι στις πολιτιστικές διαδρομές πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους (Wang and Huang, 2013). Στην 
πραγματικότητα, η διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης του τουρισμού κατά 
μήκος μιας πολιτιστικής διαδρομής είναι μια διαδικασία παιχνιδιού που 
βασίζεται στο ενδιαφέρον και μια επιδίωξη που έχει σχεδιαστεί για να 
εξισορροπήσει τα συμφέροντα μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων. Ως εκ 
τούτου, αυτή η εργασία μελετά τις αντιφάσεις, τις συμπεριφορές παιχνιδιών και 
τις επιλογές στρατηγικής τριών ειδών ενδιαφερόμενων μερών σε πολιτιστικές 
διαδρομές από τη σκοπιά της θεωρίας παιγνίων. Οι τρεις τύποι 
ενδιαφερομένων είναι οι τοπικές κυβερνήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις και 
οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας. Ελπίζουμε να εντοπίσουμε τρόπους για τον 
καλύτερο συντονισμό των σχέσεων συμφερόντων μεταξύ των ενδιαφερομένων 
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στον τουρισμό πολιτιστικών διαδρομών και να προωθήσουμε την ανάπτυξη 
καταστάσεων κερδοφόρων για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Η μελέτη της θεωρίας παιγνίων ξεκίνησε με τη δημοσίευση το 2004 της 
Θεωρίας των Παιχνιδιών και της Οικονομικής Συμπεριφοράς που 
συνυπογράφουν οι John von Neumann και Oskar Morgenstern (John von 
Neumann and Oskar, 2004). Το "ισορροπία Nash" που εισήχθη από τον John 
Forbes Nash, Jr. στη δεκαετία του 1950 εξέτασε την εσωτερική σχέση μεταξύ 
της θεωρίας παιγνίων και της ισορροπίας παιγνίων, και αυτό έθεσε τα θεμέλια 
για την μετέπειτα μελέτη της θεωρίας παιγνίων. Η έρευνα και εφαρμογή της 
θεωρίας παιγνίων στον τουρισμό από ξένους μελετητές περιλαμβάνει κυρίως 
αναλύσεις θεμάτων ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, οι Sautter και Leisen 
(2002) ανέπτυξαν έναν βασικό χάρτη των ενδιαφερομένων, που περιλαμβάνει 
πληροφορίες για οκτώ ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον τουριστικό 
σχεδιασμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον χάρτη ως σημείο έναρξης, ο Ryan 
(2002) επέκτεινε το εύρος των ενδιαφερομένων και ανέλυσε 12 τύπους 
ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται σε τουριστικούς οικονομικούς 
οργανισμούς. Όσον αφορά τη μελέτη της κατανομής των οφελών στη διαδικασία 
του παιχνιδιού, ο Cohen πιστεύει ότι οι ανεξάρτητοι πάροχοι τουριστικών 
αγαθών ή υπηρεσιών μπορούν να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη στην 
τουριστική οικονομία από άλλους συμμετέχοντες στο παιχνίδι (Cohen, 2001). 
Ο Fisun Yuksel χρησιμοποίησε μια ημι-ανοιχτή μέθοδο έρευνας για να 
διερευνήσει το ερώτημα πώς θα πρέπει να διανεμηθούν τα οφέλη από την 
ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στο Pamokkale της Τουρκίας και 
πρότεινε ένα σχέδιο για την κατανομή των οφελών και πιστεύει ότι το ποσοστό 
τα ενδιαφέροντα των ντόπιων χωρικών στην αρχαία πόλη θα πρέπει να 
αυξηθούν (Fisun et al., 1999). 

Η παλαιότερη εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στον τομέα του τουρισμού στην 
Κίνα ήταν η μελέτη του Wu Changwen το 1997 (Wu, 1997). Αυτή η μελέτη 
διερεύνησε τα αντίμετρα παιχνιδιών διαφόρων θεμάτων ορθολογικής λήψης 
αποφάσεων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του τουρισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της κυβέρνησης, των τουριστικών επιχειρήσεων, των 
κατοίκων της περιοχής και των τουριστών, καθώς και για τη διερεύνηση στη 
διαχείριση σχεδιασμού. Η έρευνα και η εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στον 
τομέα του τουρισμού στην Κίνα επικεντρώνεται κυρίως σε αναλύσεις 
παιχνιδιών που αφορούν κυβερνήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις και κατοίκους 
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της περιοχής. Για παράδειγμα, ο Huang (2008) ανέλυσε τις αντιφάσεις μεταξύ 
της προστασίας και της ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού και της 
συμπεριφοράς των κατοίκων της περιοχής, των τουριστικών επιχειρήσεων και 
της κυβέρνησης και τελικά πρότεινε προτάσεις για την προώθηση της 
αρμονικής συνύπαρξης προστασίας και ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού. Ο 
Zhang (2007) ανέλυσε τις συμπεριφορές του παιχνιδιού μεταξύ των 
ενδιαφερομένων στο Qingshui στην μεταγενέστερη περίοδο. 

Λίγοι μελετητές έχουν λάβει υπόψη την έννοια των θεμάτων ενδιαφέροντος 
όταν μελετούν την ανάπτυξη του τουρισμού κατά μήκος πολιτιστικών 
διαδρομών. Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του τουριστικού ενδιαφέροντος στην 
πολιτιστική διαδρομή στο σύνολό της, η μελέτη της σχέσης παιχνιδιού και της 
στρατηγικής win-win είναι ακόμη πιο σπάνια (Aas, 2005). Οι συντάκτες αυτής 
της μελέτης πιστεύουν ότι οι πολιτιστικές διαδρομές και η τουριστική ανάπτυξη 
αλληλοϋποστηρίζονται και προωθούν η μία την άλλη, και τα δύο είναι αχώριστα. 
Η μελέτη της σχέσης παιχνιδιού μεταξύ των θεμάτων τουριστικού 
ενδιαφέροντος στην πολιτιστική διαδρομή είναι πρακτικής σημασίας για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην πολιτιστική διαδρομή. 

2 Ορισμός των βασικών ενδιαφερόντων του τουρισμού κατά μήκος της 
πολιτιστικής διαδρομής Ancient Tea Horse Road στα νότια του Γιουνάν 

2.1 Ορισμός συμφερόντων 

Ακριβώς επειδή διαφορετικοί τουριστικοί προορισμοί συγκεντρώνουν 
διαφορετικές ομάδες θεμάτων ενδιαφέροντος, πρέπει να εξεταστεί ο ορισμός 
του θέματος τουριστικού ενδιαφέροντος κατά μήκος της πολιτιστικής 
διαδρομής Ancient Tea Horse Road στα νότια του Yunnan. Αυτό μπορεί να 
γίνει συνδυάζοντας τη θεωρία των θεμάτων ενδιαφέροντος με τη δική τους 
κατανόηση. Για παράδειγμα, ο Waldbrook ορίζει τις τοπικές κοινότητες, τους 
τουρίστες, τις κυβερνητικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, 
τις εθελοντικές υπηρεσίες και τους ειδικούς ως τα ενδιαφερόμενα μέρη στον 
αειφόρο τουρισμό (Loyd, 2001). Ο Tan Hongyang ορίζει τα βασικά 
ενδιαφέροντα του οικοτουρισμού στα φυσικά καταφύγια ως τοπικές κοινότητες, 
τουρίστες, κυβερνητικά τμήματα, επενδυτές οικοτουρισμού, βασικές 
επιχειρήσεις οικοτουρισμού και φορείς διαχείρισης φυσικών καταφυγίων (Tan 
and Zhu, 2007). 
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Βλέπουμε στο Σχήμα ότι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία της 
τουριστικής ανάπτυξης κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής Ancient Tea 
Horse Road περιλαμβάνουν κατοίκους της τοπικής κοινότητας, τουρίστες, 
τουριστικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, οργανώσεις μέσων ενημέρωσης, 
διοικητικές υπηρεσίες γραφικών περιοχών και τουρισμός γραφεία και κάτοικοι 
γύρω από το γραφικό σημείο. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές αυτών των 
θεμάτων ενδιαφέροντος έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του 
τουρισμού. 

 
Σχήμα: Θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος της πολιτιστικής διαδρομής Ancient Tea Horse Road στα νότια του 
Γιουνάν 

 

Με την εμφάνιση της έννοιας των πολιτιστικών διαδρομών, οι ερευνητές έχουν 
στρέψει όλο και περισσότερο την προσοχή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη του 
τουρισμού κατά μήκος πολιτιστικών διαδρομών. Οι ανάγκες για συμμετοχή της 
κοινότητας και η συνεχής παροχή οφελών από τους ενδιαφερόμενους είναι 
χαρακτηριστικά των πολιτιστικών διαδρομών. Ως εκ τούτου, η σημασία των 
σχέσεων συνεργασίας και της συστηματικής ανάπτυξης μεταξύ των 
ενδιαφερομένων στις τουριστικές δραστηριότητες κατά μήκος πολιτιστικών 
διαδρομών έχει γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος. Αυτή η εργασία επιλέγει την 
τοπική αυτοδιοίκηση, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους κατοίκους της 
τοπικής κοινότητας, οι οποίοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πολιτιστική 
διαδρομή Ancient Tea Horse Road στο νότο του Γιουνάν, ως κύριους 
ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιούμε τη θεωρία παιγνίων για να κατασκευάσουμε 
ένα μοντέλο για τον εντοπισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τουριστικών επιχειρήσεων, μεταξύ τουριστικών 
επιχειρήσεων και κατοίκων της κοινότητας και μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης 
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και κατοίκων της κοινότητας. Στη συνέχεια, η εργασία αναλύει τα διαφορετικά 
ενδιαφέροντα των τριών μερών και τους βασικούς παράγοντες που τα 
επηρεάζουν στη διαδικασία του παιχνιδιού. Αυτό παρείχε μια ορισμένη 
επιστημονική βάση για τις ωφέλιμες αποφάσεις σχετικά με την τουριστική 
ανάπτυξη που έλαβαν τα τρία μέρη. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι 
επιλογές τελικής απόφασης των τριών μερών εξαρτώνται από την αρχική 
μήτρα αποπληρωμής του παιχνιδιού και την επιρροή των βασικών παραμέτρων. 
Όταν λαμβάνει αποφάσεις για τον τουρισμό, η κυβέρνηση θα πρέπει να σέβεται 
τις επιθυμίες των κατοίκων της περιοχής, να ενισχύει την προστασία των 
τοπικών παραδόσεων, να διαχειρίζεται την παράλογη συμπεριφορά των 
τουριστικών επιχειρήσεων καθώς αναπτύσσουν τον τουρισμό και να 
αναπτύσσει κατάλληλες κυρώσεις για παραβιάσεις των κανονισμών. Όταν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν τουριστική ανάπτυξη, θα πρέπει να 
αφήνουν τους κατοίκους της κοινότητας να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να 
συμμετέχουν πλήρως στις τουριστικές δραστηριότητες και να είναι βέβαιοι ότι 
τα έσοδα από τον τουρισμό ανατροφοδοτούνται στους κατοίκους της περιοχής, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι ο τουρισμός είναι αμοιβαία επωφελής. Η μελέτη 
δείχνει ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των τριών μερών προήλθαν κυρίως από 
διαφορές στα συμφέροντα, αλλά ότι τα τρία μέρη είχαν επίσης κοινά 
συμφέροντα. Με στόχο τον συντονισμό των συμφερόντων, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε σχετικούς μηχανισμούς, να ακολουθήσουμε την αρχή της 
υλοποίησης των συμφερόντων, να δώσουμε σημασία στην εποπτεία και τη 
διαχείριση, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων της 
κοινότητας και να επιτύχουμε αποτελέσματα win-win για τα τρία μέρη10. 

 
            
          
             
             
      
          
        
Win-win evaluation       
     
          
             

 
10 WANG Yan, XIE Hongzhong  (2020) Stakeholder Contradictions and Win-win Strategies for Tourism along the Ancient Tea 
Horse Road in the South of Yunnan based on Game Analysis   Journal of Resources and Ecology ›› 2020, Vol. 11 ›› Issue (5): 531-
538  
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Win-Win Strategies 

Directly 
Affects 
Travel?   

Portion of 
Vehicle 
Travel 

Affected     

Typical 
Reductions 

By 
Affected 
Travel     

 
     

 
 

    Low Middle High Low Middle Hig       
Lease-Cost Planning Reforms No 100% 100% 100% 10% 15% 20       
Mobility Management (TDM) Programs No 40% 40% 40% 10% 15% 20       
Commute Trip Reduction Yes 15% 18% 20% 5% 10% 15       
Commuter Financial Incentives Partly  15% 18% 20% 10% 20% 30       
Fuel Taxes - Tax Shifting Yes 100% 100% 100% 5% 10% 15       
Pay-As-You-Drive Pricing Yes 80% 85% 90% 10% 13% 15       
Road/Congestion Pricing Yes 5% 10% 15% 10% 15% 20       
Parking Management  Yes 40% 45% 50% 5% 8% 10       
Parking Pricing Yes 40% 45% 50% 10% 15% 20       
Transit and Rideshare Improvements Yes 20% 30% 40% 10% 15% 20       
HOV Priority Yes 5% 8% 10% 10% 15% 20       
Walking and Cycling Improvements Yes 10% 15% 20% 10% 15% 20       
Smart Growth Reforms Yes 30% 40% 50% 10% 20% 30       
Location Efficient Housing and 
Mortgages No 10% 15% 20% 10% 15% 20       
Mobility Management Marketing Yes 30% 40% 50% 5% 8% 10       
Freight Transport Management Yes 5% 10% 15% 5% 10% 15       
Regulatory Reforms No 20% 30% 40% 2,5% 5% 10       
School and Campus Trip Management Yes 5% 8% 10% 5% 10% 15       
Carsharing Yes 0,5% 1% 2% 20% 25% 30       
Traffic Calming Yes 3% 5% 6% 3% 5% 6       

11             
             
             

Win-win στις μεταφορές 

Οι ενεργές μεταφορές δημιουργούν μια κερδοφόρα κατάσταση για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία; Η μετριαστική επίδραση της 
ψυχαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας 

 

Αν και οι ενεργές μεταφορές συμβάλλουν στην περιβαλλοντική και ανθρώπινη 
υγεία, έχει διεξαχθεί μόνο περιορισμένη έρευνα σχετικά με το τι κάνει τους 
ανθρώπους να συμμετέχουν στις ενεργές μεταφορές σε πλαίσια που 
σχετίζονται με τον τουρισμό. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, διεξήχθη έρευνα 
σχετικά με τις θεωρητικά εννοιολογημένες σχέσεις μεταξύ της φιλοκοινωνικής 
συμπεριφοράς στις ενεργές μεταφορές, την ποιότητα του αέρα, τον μετριασμό 

 
11 Win-Win Evaluation Spreadsheet Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org) 
30 August 2007This spreadsheet calculates cumulative reductions in vehicle travel from a particular combination of Win-Win 
strategies for the report "Win-Win Transportation Solutions" (www.vtpi.org/win-win.pdf).  
"Cumulative Reductions" only include strategies that directly affect travel, to avoid double-counting.  
The cumulative effects of strategies that "Partly" affect travel (for example, "Commuter Financial Incentives" 
partly implement parking pricing, but partly represent new incentives such as transit subsidies) are calculated at half their full 
impact. Input values (the ones you normally change) are highlighted in yellow. 
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της κλιματικής αλλαγής και την υγεία με συντονιστή της δραστηριότητας 
αναψυχής και τουρισμού. Προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα, διεξήχθη μια 
διαδικτυακή έρευνα με στόχο Κορεάτες ποδηλάτες και περιπατητές και 
εφαρμόστηκε το PLS-SEM και η βαθιά μάθηση για ανάλυση δεδομένων. Τα 
αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η φιλοκοινωνική συμπεριφορά στις ενεργές 
μεταφορές έχει μεγάλη επίδραση στην αντιληπτή ποιότητα του αέρα. Η υγεία 
επηρεάζεται έντονα από την επιδίωξη μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
εντοπίστηκε ισχυρός αντίκτυπος των ενεργών μεταφορών στην υγεία. Υπήρχαν 
μεγαλύτερες επιπτώσεις μεταξύ της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς και της 
ποιότητας του αέρα, καθώς και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς και του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής για όσους ασχολούνται με ενεργές 
μεταφορές για τον τουρισμό παρά για αναψυχή, ενώ η ομάδα αναψυχής έχει 
ισχυρότερη σχέση μεταξύ της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς και της υγείας 
παρά για τον τουρισμό. Τα αποτελέσματα είναι πολύτιμα για την ενθάρρυνση 
της ενεργητικής συμπεριφοράς μεταφοράς. 

Η πανδημία COVID-19 έχει επικεντρώσει μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα 
δημόσιας υγείας και τουρισμού, όπως η βιοασφάλεια (Kim et al., 2022b) και οι 
υπαίθριες δραστηριότητες και ευημερία (Ramkissoon, 2020). Αν και ο COVID-
19 συνδέεται συχνά με σχετική ακινησία ως αποτέλεσμα διαδικασιών 
καραντίνας και βιοασφάλειας (Kim et al., 2022a), συνδέεται επίσης με 
ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα οφέλη της ενεργητικής μεταφοράς (ποδηλασία 
και περπάτημα) για την ψυχική και σωματική υγεία , με πολλές πόλεις να 
παρέχουν πρόσθετη ενεργή υποδομή μεταφορών για την κάλυψη της αυξημένης 
ζήτησης (Paydar και Fard, 2021). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι 
Νοτιοκορεάτες (στο εξής οι Κορεάτες), το αντικείμενο αυτής της εργασίας, 
έχουν επιδείξει αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση ενεργών μεταφορών για 
αναψυχή και τουρισμό (Korea Tourism Organization (KTO) (2021)· Yoon, 
2021). 

 

Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο του κορεατικού πληθυσμού (33,5%) συμμετέχει 
τακτικά στην ποδηλασία και πάνω από τα δύο πέμπτα των Κορεατών στο 
περπάτημα (42,8%) (Ινστιτούτο Μεταφορών Κορέας, 2021; Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Γυναικών Κορέας, 2021). Ωστόσο, η ποδηλασία και το περπάτημα 
μπορούν να αναληφθούν σε διαφορετικά πλαίσια και να οριστούν με 
διαφορετικούς τρόπους (Hall & Ram, 2018). Για παράδειγμα, μπορούν να 
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αναληφθούν για μετακινήσεις, χρηστικούς σκοπούς, για αναψυχή ή για τουρισμό 
(Hall, Le-Klähn, & Ram, 2017). Η ενεργή μεταφορά περιγράφει όλες τις 
ανθρωποκίνητες μορφές ταξιδιού, μέσω μη μηχανοκίνητων μέσων, που 
βασίζονται στην ανθρώπινη σωματική δραστηριότητα, για παράδειγμα, 
περπάτημα και ποδήλατο, αποφέροντας οφέλη για την ανθρώπινη και 
περιβαλλοντική υγεία (Kim & Hall, 2022a; 2022b). Ανεξάρτητα από τον σκοπό, 
η ενεργή μεταφορά διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής ποιότητας μειώνοντας τη χρήση του αυτοκινήτου (π. 2006; 
Hall, Ram, & Shoval, 2017; Larouche, 2018; Nigg & Nigg, 2021; Rodrigues et 
al., 2020). Ωστόσο, μια πιο λεπτή κατανόηση της συμμετοχής στις ενεργές 
μεταφορές ανά σκοπό δραστηριότητας μπορεί να παρέχει μια ισχυρότερη βάση 
για αποτελεσματικές παρεμβάσεις συμπεριφοράς για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού (Hall, Le-Klähn et al., 
2017). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η ενασχόληση με 
τις ενεργές μεταφορές ενίσχυσε την ευημερία των περιπατητών και των 
ποδηλατών (Kim & Hall, 2021; 2022a). Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία 
ανταποκρίνεται σθεναρά στις εκκλήσεις για τον τουρισμό να συνεισφέρει πολύ 
περισσότερο στις ανησυχίες και στα ζητήματα της δημόσιας υγείας και στην 
ευημερία (Lehto & Lehto, 2019). 

Στο πλαίσιο του υπεύθυνου τουρισμού, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά 
αναφέρεται στη ηθικά ορθή δράση των τουριστών, το ηθικό καθήκον ή/και την 
ενάρετη συμπεριφορά των τουριστών (Kim et al., 2018). Κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά επηρέασε θετικά την 
υιοθέτηση μέτρων βιοασφάλειας (Kim, Hall, & Bonn, 2021; 2022a) ενώ η 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά προώθησε την ευημερία των κατοίκων 
(Ramkissoon, 2020; Wang et al. , 2021). Συνεπώς, αυτή η μελέτη θεωρεί ότι 
η φιλοκοινωνική συμπεριφορά είναι δυνητικά σημαντική επιρροή στην ενεργό 
υιοθέτηση των μεταφορών σε σχέση με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας 
του αέρα. Η ποιότητα του αέρα επηρεάζει το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία, η οποία επίσης επηρεάζεται θετικά από το περπάτημα και το ποδήλατο 
για αναψυχή και τουρισμό αντί από τη χρήση μεταφοράς με βάση τον άνθρακα 
(Chang et al., 2019; Frank et al., 2006; Jacob & Winner, 2009; Kinney , 
2008· Wang et al., 2018). Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής με το 
περπάτημα και το ποδήλατο, αντί να οδηγείτε ένα προσωπικό όχημα, συμβάλλει 
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επίσης στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη μείωση των σωματιδίων, 
με επακόλουθα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία (Achakulwisut et al., 2018)12,13 

 

 

Ενδιαφερόμενα Μέρη (μια win-win-win συμφωνία) 

 

Πρώτα απ 'όλα, οι χάρτες ενδιαφερομένων για πολλά τουριστικά συστήματα 
δείχνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής ως 
βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. υπάρχει συναίνεση ότι αυτές οι δύο ομάδες 
είναι βασικοί ενδιαφερόμενοι. Δεύτερον, ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι η προώθηση της ανάπτυξης και προστασίας των τοπικών τουριστικών 
πόρων. Με βάση την πραγματική κατάσταση όσον αφορά την τουριστική 
ανάπτυξη κατά μήκος του Αρχαίου Ιπποδρόμου του Τσαγιού, τα βασικά θέματα 
ενδιαφέροντος είναι οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση. 
Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των τριών τύπων θεμάτων βασικού ενδιαφέροντος 
και οι απαιτήσεις ενδιαφέροντός τους έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη 
του τουρισμού κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής (Σχ. 2). 

 

 
Εικ. 2 Βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς και οι σχέσεις τους 

 
12 Pattanun Achakulwisut, Susan C. Anenberg, James E. Neumann, Stefani L. Penn, Natalie Weiss, Allison Crimmins, Neal Fann, 
Jeremy Martinich, Henry Roman, Loretta J. Mickley Effects of Increasing Aridity on Ambient Dust and Public Health in the U.S. 
Southwest Under Climate Change – GEO Health, 2019 
13 Myung JaKimaC.Michael Hallbcdef (2022) Does active transport create a win-win situation for environmental and human 
health? The moderating effect of leisure and tourism activity Journal of Hospitality and Tourism Management Volume 52, 
September 2022, Pages 487-498 
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Τα δρομολόγια περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
τροφίμων, καταλύματα και υπηρεσίες ταξιδιού, λιανικού εμπορίου και 
ψυχαγωγίας, καθώς και οντότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό που έχουν 
δημιουργηθεί κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής, όπως ο Όμιλος Taetea, 
ο Όμιλος Bolian και Τουριστική Εταιρεία Jinkongque. 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι οι πυλώνες ανάπτυξης της τουριστικής 
οικονομίας κατά μήκος του δρόμου Ancient Tea Horse Road στο νότιο Yunnan. 
Έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν και να διαχειρίζονται την τουριστική 
ανάπτυξη, να αποφέρουν οικονομικά οφέλη στα δρομολόγια και να αποτελούν 
μία από τις πηγές δημοσιονομικών εσόδων για τις τοπικές κυβερνήσεις. Οι 
τουριστικές εταιρείες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη της τοπικής 
τουριστικής βιομηχανίας και τα συμφέροντά τους είναι συνήθως να 
μεγιστοποιήσουν τη ροή εσόδων της εταιρείας. Ωστόσο, στη διαδικασία 
μεγιστοποίησης των κερδών, επηρεάζεται η ανάπτυξη και προστασία των 
τοπικών τουριστικών πόρων, το επίπεδο των οφελών που διατίθενται στους 
κατοίκους της τοπικής κοινότητας και η εποπτεία και η συνεργασία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Κοινότητες και κάτοικοι 

Οι κοινότητες και οι κάτοικοι κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής Ancient 
Tea Horse Road αναφέρονται στους κατοίκους που ζουν σε διάφορες περιοχές, 
όπως το Jingmaishan Tea Garden, το Lao Dabao και το Mnegjinglai, κατά 
μήκος της διαδρομής που εμπλέκονται και επηρεάζονται από τουριστικές 
δραστηριότητες. 

Οι κάτοικοι της περιοχής κατέχουν σχετικά σημαντική θέση στην ανάπτυξη του 
τουρισμού. αποτελούν σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού και 
καθορίζουν το κοινωνικό περιβάλλον. Οι πόροι που υπήρχαν πριν ξεκινήσει η 
ανάπτυξη της πολιτιστικής διαδρομής του Αρχαίου Ιπποδρόμου του Τσαγιού 
είναι η υλική βάση από την οποία εξαρτώνται οι κάτοικοι της περιοχής. Οι 
κάτοικοι της περιοχής είναι αχώριστοι από τον αρχαίο δρόμο με άλογα τσαγιού. 
Η ανάπτυξη του τουρισμού κατά μήκος του Αρχαίου Ιπποδρόμου του Τσαγιού 
δημιουργεί πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά επίσης επιβάλλει ορισμένα 
όρια στην παραγωγή και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. 

Για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, όλο και 
περισσότερες φωνές καλούν τις κοινότητες να συμμετάσχουν ενεργά στην 
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ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων και ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση 
των κοινοτήτων για να διασφαλίσουν ότι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
αποφάσεις και να μιλούν. Τα ενδιαφέροντα των κατοίκων των τοπικών 
κοινωνιών είναι κυρίως στους τομείς της λήψης αποφάσεων και της διανομής 
οφελών για τον τουρισμό. Μόνο όταν οι τοπικές κοινωνίες και το ευρύ κοινό 
συνεργάζονται ενεργά και έχουν το δικαίωμα να μιλούν και να λαμβάνουν 
αποφάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, ενώ λαμβάνουν επίσης λογική και 
δίκαιη κατανομή των οφελών, μπορούν να προωθήσουν με ενθουσιασμό την 
υγιή ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού. 

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ14 

Ανάλυση αντιφάσεων στη σχέση του παιχνιδιού 

3.2.1 Η σχέση παιχνιδιού και οι αντιφάσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των 
κατοίκων της κοινότητας 

(1) Ανάλυση αντιφάσεων. Προκειμένου να προωθηθεί η τοπική οικονομική 
ανάπτυξη, οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να αναλάβουν δραστηριότητες 
τουριστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γης και της 
απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής για την ανάπτυξη του τουρισμού. Οι 
κυβερνήσεις επίσης διαμορφώνουν και εφαρμόζουν πολιτικές και σχέδια που 
σχετίζονται με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα αλλαγές στη ζωή, τις συνθήκες 
διαβίωσης και το περιβάλλον των κατοίκων. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, οι κάτοικοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις συνήθειες 
ζωής τους και να αποδεχτούν την αντίφαση του να έχουν τουρίστες ανάμεσά 
τους. Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να κάνουν προτάσεις για τοπική 
τουριστική ανάπτυξη και μπορούν να υποστηρίξουν ή να εμποδίσουν την 
ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού, ως απάντηση στη συμπεριφορά άλλων 
ενδιαφερομένων. 

(2) Σχέση παιχνιδιού. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να αναπτύξει ή να μην 
αναπτύξει τον τουρισμό, ενώ οι κάτοικοι της κοινότητας μπορούν να επιλέξουν 
να υποστηρίξουν ή να μην υποστηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη. Όταν 
προκύπτουν αντιφάσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να τις 
διαπραγματευτούν ή να τις επιβάλουν, και οι κάτοικοι μπορούν να επιλέξουν να 
υπακούσουν ή να αντισταθούν (όπως φαίνεται στο Σχ. 3). 

 
14 WANG Yan, XIE Hongzhong  (2020) Stakeholder Contradictions and Win-win Strategies for Tourism along the Ancient Tea 
Horse Road in the South of Yunnan based on Game Analysis- J. Resour. Ecol. 2020 11(5): 531-538   
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Α: Έσοδα από άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από την τοπική 
αυτοδιοίκηση, μη συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τουριστικής 
ανάπτυξης 

Β: Τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης από την τουριστική ανάπτυξη 

Γ1: Το εισόδημα όταν οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας συντονίζονται με την 
κυβέρνηση 

Γ2: Απώλεια κρατικών εσόδων που συμβαίνει όταν τοπικά 

οι κάτοικοι της κοινότητας δεν συνεργάζονται με κυβερνητικές δραστηριότητες 

Δ: Όταν οι κάτοικοι δεν υποστηρίζουν μια κυβερνητική δραστηριότητα, η 
κυβέρνηση και οι κάτοικοι της κοινότητας διαπραγματεύονται την κατάσταση 
σε σχέση με το εισόδημα των κατοίκων. 

Δ1: Ο αντίκτυπος στο εισόδημα των κατοίκων όταν οι κάτοικοι δεν 
υποστηρίζουν μια κυβερνητική δραστηριότητα και η κυβέρνηση 
διαπραγματεύεται με τους κατοίκους της κοινότητας 

Δ2: Οι απώλειες που υπέστη η κυβέρνηση όταν οι κάτοικοι δεν υποστηρίζουν 
μια κυβερνητική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των κυβερνητικών δυνάμεων 

Ε1: Τα οφέλη που προκύπτουν στους κατοίκους για επιτυχή συνεργασία με την 
κυβέρνηση μετά από μια πράξη επιβολής 

Ε2: Οι απώλειες που υπέστη η κυβέρνηση όταν η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα 
επιβολής οι κάτοικοι αντιστέκονται 

(3) Αποτελέσματα παιχνιδιού. Όταν η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να αποφέρει 
περισσότερα οφέλη, οι κυβερνήσεις επιλέγουν να αναπτύξουν τουριστικές 
δραστηριότητες. Η απόφαση των κατοίκων της κοινότητας να συνεργαστούν ή 
να αντισταθούν εξαρτάται κυρίως από τα οφέλη που μπορούν να αποκτήσουν 
και το κόστος που πρέπει να πληρώσουν για να λάβουν αυτά τα οφέλη. Σε αυτό 
το παιχνίδι, οι τοπικές κυβερνήσεις και οι κάτοικοι της κοινότητας έχουν πολύ 
διαφορετικές καταστάσεις. Οι κάτοικοι της κοινότητας βρίσκονται γενικά σε 
αδύναμη θέση επειδή το κόστος του μποϊκοτάρισμα της κυβέρνησης είναι 
υψηλό. Τελικά, η μόνη πραγματική επιλογή τους είναι να συνεργαστούν με την 
αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης υπό την εποπτεία της αγοράς. 
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Σχέση παιχνιδιού μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων  

 

Η λειτουργία της κυβέρνησης κάνει τους ισχυρισμούς συμφερόντων της να 
δείχνουν ισχυρή δημόσια ευημερία. Είναι απαραίτητο να επιβλέπουμε την 
ανάπτυξη του τουρισμού και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων διαχείρισης 
τουρισμού και να αναλαμβάνουμε γρήγορα μέτρα για να σταματήσουμε 
παράλογες ή παράνομες συμπεριφορές όπως η υπερβολική ανάπτυξη. Οι 
τουριστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν πάντα να μεγιστοποιήσουν τα δικά τους 
οφέλη. Μειώνουν το κόστος για να αυξήσουν τα κέρδη, μπορεί να 
υπερεκμεταλλεύονται τους πόρους και να παραμελούν τα συμφέροντα των 
κατοίκων της κοινότητας. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων μπορούν να 
οδηγήσουν σε μείωση της συνολικής κοινωνικής ευημερίας (Jin, 2012). 

(2) Σχέση παιχνιδιού. Όταν οι τουριστικές επιχειρήσεις ασχολούνται με την 
τουριστική ανάπτυξη και προσφέρουν τουριστικές εμπειρίες στους τουρίστες, 
μπορούν να επιλέξουν να αναπτυχθούν ορθολογικά, να πληρώσουν φόρους 
στην κυβέρνηση και να αναλάβουν ορισμένες κοινωνικές ευθύνες. Ωστόσο, 
ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις υπεραναπτύσσονται, αγνοούν τα 
συμφέροντα των κατοίκων και δημιουργούν παράλογα προβλήματα στους 
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αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους προκειμένου να αποκομίσουν 
ακατάλληλα οικονομικά οφέλη. Η κυβέρνηση πρέπει να επιλέξει εάν θα 
εποπτεύσει και θα διορθώσει αυτές τις επιχειρήσεις (Πίνακας 1). 

A1: Έσοδα από λογική ανάπτυξη και λειτουργίες A2: Έσοδα από παράλογη 
ανάπτυξη και λειτουργίες 

A3: Το κόστος της διόρθωσης. το κόστος της εποπτείας και της διόρθωσης 
επηρεάζει τη συχνότητα των δραστηριοτήτων κυβερνητικής εποπτείας και 
διόρθωσης 

A4: Κυρώσεις για τουριστικές επιχειρήσεις που ανακαλύπτει η κυβέρνηση 
χρησιμοποιώντας μη επιστημονικές μεθόδους διαχείρισης 

Α5: Έσοδα που αποκτά η κυβέρνηση μετά την εποπτεία και διόρθωση, και 
οικονομικό εισόδημα και κοινωνικό εισόδημα 

 

Πίνακας 1 Σχέση παιχνιδιού μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και τουριστικών επιχειρήσεων 

 

 

(3) Αποτελέσματα παιχνιδιού. Για την κυβέρνηση, εάν το κόστος διόρθωσης 
(A3) είναι αρκετά υψηλό, η ένταση των προσπαθειών διόρθωσης της 
κυβέρνησης θα είναι χαμηλή. Εάν τα έσοδα της κυβέρνησης μετά τη διόρθωση 
είναι μεγαλύτερα (A5) από το κόστος της διόρθωσης (A3), η προθυμία της 
κυβέρνησης να προβεί σε διορθώσεις θα είναι ισχυρή. Για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, εάν το εισόδημα από αλόγιστη ανάπτυξη είναι μεγαλύτερο από 
το εισόδημα από λογική ανάπτυξη και λειτουργία, η επιχείρηση θα υιοθετήσει 
μη επιστημονικές συμπεριφορές διαχείρισης. Ωστόσο, εάν ληφθούν υπόψη 
μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις και A2-A4<A1, η 
ανάπτυξη δεν είναι συνεργατική. Εάν το εισόδημα μείον το ποσό της ποινής 
έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο εισόδημα από αυτό που μπορεί να αναμένει μια 

Table 1 Game relationship between local governments and 
tourism enterprises 

Enterprises 
Governments 

Supervision and No supervision and 
 rectification rectification 

Legal operation (A2-A4, -A3+A5) (A2, 0) 
Illegal operation (A1, -A3) (A1, 0) 
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επιχείρηση από εύλογες λειτουργίες, η επιχείρηση θα επιλέξει να 
λειτουργήσει νόμιμα. 

Σχέση παιχνιδιού και αντιφάσεις μεταξύ κατοίκων της κοινότητας και 
τουριστικών επιχειρήσεων 

(1) Ανάλυση αντιφάσεων. Ως μέρος της ανάπτυξης του τουρισμού, για να 
προσελκύσουν τουριστικές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην περιοχή, οι 
κυβερνήσεις μεταβιβάζουν δικαιώματα διαχείρισης σε τουριστικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από υπηρεσίες 
τροφίμων και ποτών και καταλύματα μέχρι ταξίδια, λιανικές πωλήσεις και 
υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις βασίζονται στους 
οικονομικούς, ανθρώπινους πόρους και τεχνολογικά πλεονεκτήματά τους για 
να κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά τουριστικών υπηρεσιών και μπορεί 
να παραμελούν τις ανάγκες διαβίωσης και εργασίας των τοπικών κοινοτήτων. 
Η στάση των κατοίκων της κοινότητας απέναντι στους τουρίστες θα 
επηρεάσει την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας, τα τοπικά οικονομικά 
οφέλη και την αξιολόγηση. Είναι πιθανό οι τοπικές κοινωνίες να γίνουν 
ανταγωνιστές των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, στην παροχή καταλυμάτων 
και με άλλους τρόπους. 

(2) Σχέση παιχνιδιού. Κατά τη διαδικασία παροχής τουριστικών υπηρεσιών, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν εάν θα αποζημιώσουν τους κατοίκους της 
κοινότητας για τη χρήση των τουριστικών πόρων τους και εάν θα μοιραστούν 
τα οφέλη με τους κατοίκους της κοινότητας. Οι κάτοικοι της κοινότητας 
μπορούν να επιλέξουν να αποδεχτούν την επιχειρηματική συμπεριφορά των 
τουριστικών επιχειρήσεων ή να παρέμβουν σε αυτήν (Πίνακας 2). 

Residents 
Enterprises 

Share benefits with Do not share benefits 
 residents with residents 

Support (A1, B1) (A1-A2, B1+A2) 
Against (A1+B2, B1-B2) (-A2, -B2) 

                Πίνακας 2 Σχέση παιχνιδιού μεταξύ κατοίκων και τουριστικών επιχειρήσεων 

 

3. Αποτελέσματα παιχνιδιού.  

Σε αυτό το παιχνίδι, το εισόδημα των τουριστικών επιχειρήσεων και των 
κατοίκων της περιοχής εξαρτάται όχι μόνο από τις δικές τους στρατηγικές 
επιλογές, αλλά επηρεάζεται και από τις στρατηγικές επιλογές του άλλου 
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μέρους. Διαφορετικές στρατηγικές επιλογές που γίνονται από τις δύο 
πλευρές θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα συμφέροντά τους και ο απώτερος 
στόχος είναι να γίνει η καλύτερη στρατηγική επιλογή. Τα οφέλη που μπορούν 
να αποκτήσουν οι κάτοικοι της κοινότητας υποστηρίζοντας τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι Α1, Α1-Α2 και αυτά που μπορούν να αποκομίσουν από την 
παρέμβαση είναι Α1+Β2, -Α2. Τα οφέλη που επιλέγουν οι τουριστικές 
επιχειρήσεις για να μοιράζονται οφέλη με τους κατοίκους και όχι να 
μοιράζονται οφέλη με τους κατοίκους είναι Β1, Β1+Α2 και Β1-Β2, -Β2. Εάν 
ένας κάτοικος επιλέξει να στηρίξει μια τουριστική επιχείρηση, αλλά η 
τουριστική επιχείρηση δεν μοιράζεται το εισόδημα με τον κάτοικο, η 
τουριστική επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσθετο εισόδημα Α2, αλλά ο 
κάτοικος υφίσταται ζημία -Α2. Ομοίως, η τουριστική επιχείρηση μοιράζεται 
το εισόδημα με τον κάτοικο, αλλά ο κάτοικος παρεμβαίνει στην τουριστική 
λειτουργία Συμπεριφορά, οι κάτοικοι μπορούν να λάβουν πρόσθετο εισόδημα 
B2, αλλά η τουριστική επιχείρηση χάνει -B2. Ομοίως, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις μοιράζονται το εισόδημα με κατοίκους, ενώ οι κάτοικοι 
παρεμβαίνουν στη διαχείριση του τουρισμού και στην ανάπτυξη τουριστικών 
επιχειρήσεων. Οι κάτοικοι μπορούν να λάβουν επιπλέον εισόδημα (B2), ενώ 
οι τουριστικές επιχειρήσεις χάνουν (-B2). 

4. Προτάσεις για στρατηγικές win-win-win 

Η δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών 

Αρχικά, χρειάζονται μηχανισμοί συνεργασίας. Όταν η τουριστική ανάπτυξη 
βρίσκεται σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, υπάρχει καταμερισμός 
εργασίας και ευθυνών για την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους 
κατοίκους της κοινότητας και τα τρία μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό στην περιοχή, την 
επισκευή δρόμων και τον συνολικό έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης. Οι 
επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την είσοδο των τουριστών, την υποδοχή 
των τουριστικών ομάδων και πρέπει να φροντίζουν την περιοχή σε 
καθημερινή βάση. Οι κοινότητες και οι κάτοικοι συμμετέχουν στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, συμμετέχουν σε 
παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και πωλούν τουριστικά 
αναμνηστικά. Τα επισκευασμένα σπίτια και τα θεμέλια ανήκουν σε κατοίκους 
της περιοχής, και η κυβέρνηση ορίζει ότι οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να 
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νοικιάζουν σπίτια σε ξένους για κέρδος, διατηρώντας έτσι τον χαρακτήρα του 
χωριού στο σύνολό του. 

Δεύτερον, χρειάζονται εκπαιδευτικοί μηχανισμοί. Οι διαχειριστές και οι 
σχεδιαστές της κοινότητας πρέπει να παρέχουν στους κατοίκους, τους 
επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκπαιδευτικές πληροφορίες. Θα πρέπει επίσης να οργανώσουν προγράμματα 
(όπως σεμινάρια) για την ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτικής. 

Τρίτον, χρειάζονται μηχανισμοί έκφρασης ενδιαφέροντος. Απαιτούνται 
τριμερείς δίαυλοι συμφερόντων, ώστε τα τρία βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να 
μπορούν να εκφράσουν τα νόμιμα συμφέροντά τους και να υποβάλουν 
αιτήματα εγκαίρως μέσω θεσμοθετημένων καναλιών. Τέτοιοι δίαυλοι 
συμβάλλουν στην προώθηση της επικοινωνίας και της διαβούλευσης μεταξύ 
των διαφόρων μερών συμφερόντων. 

Τα βασικά στοιχεία της πραγματοποίησης συμφερόντων 

Πρώτον, χρειάζεται συνεχής συντονισμός. Είτε το ζήτημα είναι η τουριστική 
ανάπτυξη, η μέθοδος ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί, η χρήση των πόρων 
ή η κατανομή του εισοδήματος, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει πάντα να 
συντονίζονται και να έχουν επίγνωση της ανάγκης για δικαιοσύνη. 

Δεύτερον, χρειάζεται μεταβίβαση συμφερόντων. Κατά τη διαδικασία 
συντονισμού των σχέσεων συμφερόντων, εάν κάθε μέρος ενδιαφέρεται μόνο 
για το δικό του συμφέρον και αγνοεί τα συμφέροντα των άλλων, η διαδικασία 
δεν είναι αμοιβαία επωφελής και η συνολική αύξηση των συμφερόντων είναι 
περιορισμένη. 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη μεταβίβαση συμφερόντων και η 
επιδίωξη άλλων συμφερόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
επιδίωξη της μεγιστοποίησης των προσωπικών συμφερόντων. Ενώ η 
κυβέρνηση έχει την ευθύνη του συντονισμού και της εποπτείας διαχείρισης, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπληρώνουν τις κοινωνικές τους ευθύνες κατά 
τη λειτουργία των τουριστικών υπηρεσιών. Οι κάτοικοι της κοινότητας έχουν 
την ευθύνη του συντονισμού και της προώθησης της ανάπτυξης του τοπικού 
τουρισμού. 

Τρίτον, χρειάζεται ένας συνδυασμός ισορροπίας και ανισορροπίας. Η αρχή 
της ισορροπίας αναφέρεται στην πραγματοποίηση των συμφερόντων όλων των 
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ενδιαφερομένων στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε ένα πλαίσιο κοινωνικής 
ανεκτικότητας, αποφεύγοντας παράλληλα περιττές διαμάχες και φαύλο 
ανταγωνισμό. Η αρχή της ανισορροπίας αναφέρεται στη διαφορά συμφερόντων 
μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων με βάση τη δικαιοσύνη. Μόνο όταν 
υπάρχουν διαφορές συμφερόντων, μπορεί να υπάρξει κίνητρο για 
ανταγωνισμό. Ο καλοήθης ανταγωνισμός συμβάλλει στην προώθηση της 
συνολικής ανάπτυξης και στη διατήρηση της ζωτικότητας που διαρκεί. Η 
σχέση μεταξύ ισορροπίας και ανισορροπίας δείχνει την ενότητα των 
αντιθέτων. Η ισορροπία δεν είναι το ίδιο με την ισότητα, ούτε είναι ίση με το 
αμετάβλητο των σχέσεων συμφερόντων. Μια ορισμένη διαφορά στα 
συμφέροντα ευνοεί την έλλειψη αυτογνωσίας των ενδιαφερόμενων μερών και 
ο υγιής ανταγωνισμός ευνοεί την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την 
αύξηση του ενδιαφέροντος του αγροτικού τουρισμού. 

Επίβλεψη και διαχείριση 

Η επίβλεψη και η διαχείριση των συμπεριφορών διαφόρων ενδιαφερόμενων 
μερών μπορεί να τυποποιήσει την ανάπτυξη του τουρισμού, να καθοδηγήσει 
τους διάφορους ενδιαφερόμενους να αυξήσουν τα οικονομικά οφέλη στη 
διαδικασία ενασχόλησης με τουριστικές δραστηριότητες με νόμιμο και 
συμμορφούμενο τρόπο και να αποφύγει αποτελεσματικά τις συγκρούσεις που 
προκαλούνται από συμπεριφορές αυτοεξυπηρέτησης. Μπορούμε να 
ενισχύσουμε την εποπτεία με τη συμμετοχή τρίτων ρυθμιστικών φορέων και 
τη διαμόρφωση βιομηχανικών κανονισμών και καταστατικών, έτσι ώστε να 
βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση των υποκειμένων που ενδιαφέρονται για 
την ανάγκη αυτοπειθαρχίας. Ενόψει της υπηρεσίας εστίασης, διαμονής και 
ταξιδιών, αγορών, ψυχαγωγίας και άλλων τύπων υπηρεσιών που 
προσφέρονται κατά μήκος πολιτιστικών διαδρομών, κατάλληλες επιτροπές 
διαχείρισης, όπως η Επιτροπή Διαχείρισης Διαμονής στο Σπίτι και η 
Επιτροπή Διαχείρισης Τροφίμων και Ποτών, μπορεί να διαμορφωθεί για να 
πραγματοποιήσει εποπτεία διαχείρισης σε συγκεκριμένους τομείς. 

Κοινοτική συμμετοχή 

Η κοινοτική συμμετοχή είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
τη συνεργασία κατά μήκος πολιτιστικών οδών. Αυτή η συμμετοχή 
χαρακτηρίζεται από εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ πολυμερών 
ομάδων. Υπάρχει ευρέως διαδεδομένη συμφωνία ότι ο πραγματικός βαθμός 
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συμμετοχής της κοινότητας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρότυπο για την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας του τουρισμού. Η κοινοτική συμμετοχή μπορεί 
να κάνει την κατανομή των οφελών και του κόστους πιο αποτελεσματική και 
δίκαιη, και το πιο σημαντικό, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της διαδικασίας 
αυτοανάπτυξης και ανταλλαγής γνώσεων των ανθρώπων. Είναι σημαντικό να 
προωθηθεί η διαδικασία της αυτο-ανάπτυξης των ανθρώπων και της 
ανταλλαγής γνώσεων. 

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τον βαθμό συμμετοχής της κοινότητας: 
πρώτον, πώς συνεργάζονται μεταξύ τους οι ομάδες ενδιαφερομένων 
(παθητική συμμετοχή ή ενεργή συμμετοχή που επιδιώκει να εντοπίσει κοινά 
σημεία και να συμβιβάσει τις διαφορές). Δεύτερον, η έκταση της συμμετοχής 
της κοινότητας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τρίτον, ο βαθμός στον 
οποίο οι κοινότητες μοιράζονται συμφέροντα και ευθύνες. και τέταρτον, πώς 
κατανέμεται η εξουσία μεταξύ των ομάδων συμφερόντων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. 

Η πολιτιστική διαδρομή λαμβάνεται ως το επίκεντρο της έρευνας αυτής της 
εργασίας, με την πολιτιστική διαδρομή Ancient Tea Horse Road στα νότια 
του Yunnan να χρησιμεύει ως μελέτη περίπτωσης. Μεταξύ των πολλών 
ενδιαφερομένων που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού, οι τρεις 
βασικές ομάδες είναι οι τοπικές κυβερνήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις και 
οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας. Αυτά τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 
επιλέγονται ως υπεύθυνα θέματα για ανάλυση από τη σκοπιά της θεωρίας 
παιγνίων. Κατασκευάζεται ένα μοντέλο παιχνιδιού για να συζητηθούν τα 
διαφορετικά ενδιαφέροντα των ενδιαφερομένων και οι βασικοί παράγοντες 
που συμβάλλουν στην εύρεση λύσεων που θα ωφεληθούν. Τα κύρια 
ερευνητικά συμπεράσματα αυτού του άρθρου είναι τα ακόλουθα: 

Πρώτον, για διαφορετικούς τουριστικούς προορισμούς, εμπλέκονται 
διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων. Μετά την ανάλυση των μοναδικών 
χαρακτηριστικών της πολιτιστικής διαδρομής Ancient Tea Horse Road και 
λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία των θεμάτων ενδιαφέροντος, μπορούμε να 
δούμε από την ανάπτυξη του τουρισμού κατά μήκος αυτής της πολιτιστικής 
διαδρομής στο νότιο Γιουνάν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν 
ντόπιους, τουρίστες, τουρισμό επιχειρηματικές επιχειρήσεις, τοπικές 
κυβερνήσεις, οργανισμοί μέσων ενημέρωσης, διοικητικές υπηρεσίες γραφικών 
σημείων, τμήματα διοίκησης τουρισμού, άτομα που ζουν γύρω από γραφικά 
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σημεία και άλλες ομάδες. Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι σε αυτήν την πολιτιστική 
διαδρομή περιλαμβάνουν κατοίκους της περιοχής, επιχειρήσεις τουριστικών 
επιχειρήσεων και τοπικές κυβερνήσεις. 

Δεύτερον, αφού αναλύσαμε τους ισχυρισμούς των βασικών ενδιαφερομένων, 
διαπιστώσαμε ότι τα συμφέροντα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν δύο θέματα: 
πρώτον, τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής και δημόσιας ευημερίας. και 
δεύτερον, η μεγιστοποίηση των προσωπικών συμφερόντων του κυβερνητικού 
προσωπικού. Τα συμφέροντα των τουριστικών εταιρειών μπορούν γενικά να 
συνοψιστούν ως επιθυμία μεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης. 
Ωστόσο, στη διαδικασία μεγιστοποίησης των τεράστιων αποδόσεων, οι 
επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την προστασία 
των τοπικών τουριστικών πόρων, τα οφέλη που λαμβάνουν οι κάτοικοι της 
περιοχής και την εποπτεία και τη συνεργασία των τοπικών κυβερνήσεων. Οι 
κάτοικοι της κοινότητας έχουν απαιτήσεις από ενδιαφέρον κυρίως στους 
τομείς της λήψης αποφάσεων για τον τουρισμό και της διανομής 
ενδιαφέροντος. 

Τρίτον, η ανάλυσή μας για τις αντιφάσεις αποκάλυψε ότι, πρώτον, υπάρχει η 
αντίφαση μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και των κατοίκων της περιοχής. 
Αυτές οι αντιφάσεις εστιάζονται κυρίως στο εάν η κυβέρνηση επιλέγει να 
πραγματοποιήσει την τουριστική ανάπτυξη, εάν η κυβέρνηση προσπαθεί να 
επιβάλει συμμόρφωση ή διαπραγματεύεται σε περίπτωση σύγκρουσης και στο 
εάν οι κάτοικοι ανταποκρίνονται στις συγκρούσεις συμμορφώνοντας ή 
αντιστεκόμενοι. Η δεύτερη ομάδα αντιφάσεων είναι αυτές μεταξύ των 
τοπικών κυβερνήσεων και των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτές 
επικεντρώνονται κυρίως στο επίπεδο εποπτείας της αγοράς στο οποίο 
υπόκεινται οι επιχειρήσεις και στο κατά πόσο οι δραστηριότητές τους είναι 
νόμιμες. Τέλος, εξετάσαμε τις αντιφάσεις μεταξύ των τουριστικών 
επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής. Αυτά εστιάζονται κυρίως στο 
εάν οι επιχειρήσεις μοιράζονται τα έσοδα με τους κατοίκους και εάν οι 
κάτοικοι προσφέρουν υποστήριξη σε αντάλλαγμα. 

Τέταρτον, η έρευνα15 μάς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η τελική επιλογή 
λήψης αποφάσεων των τριών ενδιαφερόμενων μερών εξαρτιόταν από την 
επιρροή του αρχικού πίνακα πληρωμών του παιχνιδιού και των βασικών 

 
15 WANG Yan, XIE Hongzhong  (2020) Stakeholder Contradictions and Win-win Strategies for Tourism along the Ancient Tea 
Horse Road in the South of Yunnan based on Game Analysis- J. Resour. Ecol. 2020 11(5): 531-538   
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παραμέτρων. Κατά τη λήψη αποφάσεων για τον τουρισμό, η κυβέρνηση θα 
πρέπει να σέβεται τις επιθυμίες των κατοίκων της περιοχής και να ενισχύει 
την προστασία των τοπικών παραδόσεων. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
διαχειρίζεται και να εποπτεύει τυχόν παράλογες δραστηριότητες τουριστικής 
ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων και να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να τιμωρεί τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
κατοίκους της κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά και πλήρως σε τουριστικές 
δραστηριότητες ως μέρος της διαδικασίας τουριστικής ανάπτυξης. Κάποια 
έσοδα από τον τουρισμό θα πρέπει να ανατροφοδοτηθούν στους κατοίκους 
έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός win-win. Αν και υπάρχουν 
διαφορές στις προσφυγές συμφερόντων μεταξύ των υποκειμένων, υπάρχουν 
και κοινά συμφέροντα. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν σχετικοί μηχανισμοί 
που να συντονίζουν τα συμφέροντα, να ακολουθούν την αρχή της υλοποίησης 
των συμφερόντων, να αποδίδουν σημασία στην εποπτεία και τη διαχείριση, να 
ενισχύουν τη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων της κοινότητας και να 
επιτυγχάνουν μια λύση που θα ωφελήσει και τα τρία μέρη16. 

 

Μελέτες περίπτωσης 

Παραδείγματα win-win-win τουριστικής ανάπτυξης 

Ο τουρισμός είναι η πηγή ζωής πολλών τροπικών νησιωτικών οικονομιών. Το 
2012, ο τουρισμός αντιπροσώπευε το 27% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ) στην Τζαμάικα, 39% στην Αγία Λουκία και στα 
Μπαρμπάντος, 48% στις Μπαχάμες και 77% στην Αντίγκουα και 
Μπαρμπούντα, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, 
λίγα από τα οφέλη προκύπτουν στην τοπική οικονομία, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τον αγροτικό τομέα. «Στα τουριστικά εστιατόρια στα νησιά του Ειρηνικού, 
μπορείτε να βρείτε ιαπωνικό φαγητό, ιταλικό φαγητό, γαλλικό φαγητό – αλλά 
όχι νησιώτικα πιάτα», είπε ο Samson Vilvilfare, που εργάζεται στο CTA. 

 

Αυτό συμβάλλει στη μείωση του ενδιαφέροντος για τα παραδοσιακά φαγητά 
μεταξύ των κατοίκων του νησιού – αν δεν είναι αρκετά καλό για τους τουρίστες, 
η σκέψη πάει, δεν είναι αρκετά καλό για εμάς. Και αυτό, με τη σειρά του, 

 
16 Papakonstantinidis LA (2002) The win-win-win model Euracademy Guide, Uppsala University - Campus Gotland-Visby SW 
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διαβρώνει τις αγορές για τους ντόπιους αγρότες και υποβαθμίζει τη διατροφή, 
με όλες τις συνέπειες για την υγεία που το συνοδεύουν. 

 

Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να συνδέσουμε ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
τουριστική βιομηχανία με την τοπική κουζίνα; 

Οι ευκαιρίες για αγρότες, μεταποιητές τροφίμων και άλλους στις τοπικές 
αλυσίδες αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων θα ήταν τεράστιες. 

 

Οι σεφ είναι ένα κρίσιμο μέρος της πλευράς ζήτησης της αλυσίδας αξίας. 
Μπορούν να επηρεάσουν τις διατροφικές συνήθειες τόσο των ντόπιων όσο και 
των επισκεπτών και να δημιουργήσουν αγορές για τοπικά προϊόντα ενώ 
προωθούν την τοπική κουζίνα. Αλλά σε πολλά μέρη του κόσμου, υπάρχουν 
λίγοι, αν όχι καθόλου, σεφ που έχουν εκπαιδευτεί στις τοπικές κουζίνες 
χρησιμοποιώντας παραδοσιακά προϊόντα. 

 

Ο Robert Oliver, ένας διάσημος σεφ από τη Νέα Ζηλανδία εργάζεται για να 
διορθώσει αυτή την κατάσταση με σημαντική επιτυχία στα Φίτζι και τη Σαμόα 
στον Ειρηνικό και σε θέρετρα «από φάρμα σε τραπέζι» στην Καραϊβική, 
χτίζοντας δομημένες γραμμές εφοδιασμού από παραγωγούς σε ξενοδοχεία. Η 
δουλειά του και τα βραβευμένα βιβλία συνταγών του βοήθησαν στη δημιουργία 
ενός δικτύου ανερχόμενων νεαρών σεφ που επανασυνδέονται με την 
διατροφική τους κληρονομιά και προσελκύουν έναν νέο τύπο τουριστών – 
φαγητών ταξιδιωτών. Πρόκειται για μια μικρή αλλά αυξανόμενη ομάδα 
ταξιδιωτών των οποίων η επιλογή προορισμού και δραστηριοτήτων διακοπών 
επηρεάζεται από το ενδιαφέρον τους για το φαγητό, όπως αποδεικνύεται από 
μια πρόσφατη ανασκόπηση της αγοράς τουρισμού τροφίμων από τον Οργανισμό 
Τουρισμού της Καραϊβικής. Αυτός ο τύπος ταξιδιώτη τείνει να είναι καλύτερα 
μορφωμένος και πιο εύπορος από τον μέσο ταξιδιώτη και αντιπροσωπεύει μια 
βασική επιχειρηματική ευκαιρία για τον αγροτικό τομέα που εργάζεται σε 
συνδυασμό με τον τουριστικό τομέα. Προσφέρουν συναρπαστικές ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη «νέων» πιάτων βασισμένων σε παραδοσιακές συνταγές και 
τοπικά προϊόντα και για τη δημιουργία νέων ροών εσόδων στον αγροτουρισμό. 
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Μια φόρμουλα τουρισμού win-win-win, χάρη στους φαλαινοκαρχαρίες 

Οι «ευγενικοί γίγαντες» του νότιου Cebu έχουν τοποθετήσει το μικρό χωριό 
Tanawan στο Oslob στον παγκόσμιο χάρτη. Ντόπιοι και ξένοι τουρίστες 
συρρέουν στις ακτές του για να παρακολουθήσουν και να κολυμπήσουν με τους 
υπό εξαφάνιση, αβλαβείς φαλαινοκαρχαρίες που είναι πάνω από δώδεκα φορές 
το μέγεθός τους. 

 

Οι τουρίστες ταξιδεύουν για σχεδόν τέσσερις ώρες από την πόλη Cebu για να 
συναντήσουν τους φαλαινοκαρχαρίες, που τοπικά αποκαλούνται «butanding» 
ή «tuki», το μεγαλύτερο είδος ψαριών στον κόσμο. Κολυμπούν ελεύθερα σε 
απόσταση 200 μέτρων από την ακτή και γοητεύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε 
εβδομάδα. 

 

Αυτές οι συναντήσεις είναι που έκαναν τους ντόπιους ψαράδες να κερδίζουν 
30 φορές περισσότερα από ό,τι παλιά. Από το να κερδίζουν λιγότερα από 
P100 την ημέρα, οι ψαράδες του Oslob έχουν κερδίσει συλλογικά 18,4 
εκατομμύρια δολάρια ή P958 εκατομμύρια σε διάστημα μόνο έξι ετών, 
σύμφωνα με νέα έρευνα της Judi Lowe του Southern Cross University στην 
Αυστραλία, του Johann Tejada του Bureau of Fishery and Aquatic 
Resources και Mark Meekan του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Θαλάσσιας 
Επιστήμης17. 

Αυτό που γοήτευσε τους ερευνητές σχετικά με τον τουρισμό της Ταναουάν 
είναι το πώς ξεχωρίζει όχι μόνο για την παροχή άφθονου εισοδήματος στους 
ντόπιους αλλά και για τον εξαναγκασμό τους να προστατεύσουν το ίδιο το 
οικοσύστημα που συχνά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλους τύπους 
τουρισμού. 

 

Από την αλίευση ψαριών μέχρι το ψάρεμα εκατομμυρίων 

Οι ψαράδες γύρισαν την πλάτη τους από τον παραδοσιακό βιοπορισμό της 
πόλης πριν από μερικά χρόνια για πιο πράσινο βοσκότοπο - που βρίσκεται 
επίσης στα νερά. Κερδίζοντας προηγουμένως πενιχρά $512 ή P26.644 για 

 
17 Rosette Adel (2019) A village in Cebu discovered a win-win-win tourism formula, thanks to whale 
sharks- Philstar Global, 2019 
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έναν ολόκληρο χρόνο, ο καθένας από τους ψαράδες απολαμβάνει τώρα 
εισόδημα 22.699 $ ή P1,181 εκατομμύρια ετησίως — ένα σημαντικό ποσό σε 
μια αναπτυσσόμενη χώρα και σε μια πόλη μακριά από τα εμπορικά κέντρα. 

 

 

Ο Lowe, ο Tejada και ο Meekan, αναλύοντας πώς οι φαλαινοκαρχαρίες του 
Oslob συνέδεσαν τη ζωή και το θαλάσσιο περιβάλλον, τεκμηρίωσαν πώς οι 
ντόπιοι έκαναν τη μετάβαση από τους φτωχότερους ψαράδες στον κόσμο σε 
ακμάζοντες κοινοτικούς επιχειρηματίες. 

 

Τα P958 εκατομμύρια κέρδη καταγράφηκαν από τις πωλήσεις εισιτηρίων από 
το 2012 έως το 2016, έχοντας προσελκύσει 751.046 επισκέπτες εντός της 
περιόδου. 

Ο ψαράς Bobong δεν εργάζεται για τον τουρισμό φαλαινοκαρχαριών, αλλά 
κατάφερε να βγάλει περισσότερα χρήματα αγοράζοντας ένα τρίκυκλο για να 
μεταφέρει τουρίστες στο Οσλόμπ 

Οι ερευνητές χρειάστηκαν οκτώ εβδομάδες για να πραγματοποιήσουν 
συνεντεύξεις βασικών ενδιαφερομένων και άλλα τρία χρόνια για να αναλύσουν 
τα δεδομένα, να συντάξουν τέσσερα χειρόγραφα και να μελετήσουν και τα 
τέσσερα μέχρι τη δημοσίευσή τους σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά για τη 
θάλασσα. 

Διαπίστωσαν ότι ο τουρισμός με βάση την κοινότητα κάνει τα χρήματα από 
την επιχείρηση να μένουν στην κοινότητα, αντί να ρέουν σε μεγαλύτερες 
εμπορικές επιχειρήσεις. 

«Υπάρχουν πολύ λίγες οικονομικές διαρροές. Το εισόδημα δεν 
επαναπατρίζεται στις χώρες καταγωγής των ομογενών ή στις πόλεις των 
εθνικών ελίτ όπως συμβαίνει όταν ο τουρισμός ανήκει σε ξένους», είπε ο 
Λόου σε συνέντευξή του στο Philstar.com. 
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«Ο τουρισμός με βάση την κοινότητα είναι πραγματικά σημαντικός για την 
ανάπτυξη της κοινότητας, για να βγάλει τους ντόπιους από τη φτώχεια», 
πρόσθεσε. 

 

Όλοι κερδίζουν—τα ψάρια επίσης 

Υπήρξαν ανησυχίες όλα αυτά τα χρόνια ότι ο τουρισμός φαλαινοκαρχαρίας θα 
μπορούσε να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και τα απειλούμενα είδη. 

 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι το είδος του τουρισμού που έχει 
καλλιεργήσει ο Oslob συμβάλλει ακόμη και στη βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος για τους φαλαινοκαρχαρίες. 

 

Μια προηγούμενη μελέτη από τους Lowe και Tejada διαπίστωσε ότι ο 
τουρισμός με φαλαινοκαρχαρία παρέχει εναλλακτικό τρόπο διαβίωσης σε 177 
ψαράδες και μειώνει την επιβλαβή αλιεία. Για να διαχειριστούν τον κοινοτικό 
τουρισμό, οι ψαράδες δημιούργησαν την Ένωση Φυλάκων και Ψαράδων της 
Τανάουαν και του Όσλομπ για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να 
προτείνουν περιβαλλοντικά ορθές πολιτικές. 

 

«[Ο κοινοτικός τουρισμός] αναγνωρίζει την ικανότητα των ντόπιων να 
φροντίζουν τους φαλαινοκαρχαρίες και τους πόρους των κοραλλιογενών 
υφάλων τους», είπε ο Λόου. 

 

Ο δήμος του Oslob είναι εταίρος στον τουρισμό φαλαινοκαρχαριών. Το Oslob 
χρησιμοποιεί το μερίδιο του εισοδήματός του για να πληρώσει για θαλάσσιες 
περιπολίες από το Bantay Dagat για να προστατεύσει τους φαλαινοκαρχαρίες 
στους οποίους βασίζεται η τουριστική ζωή και να επιβάλει τους νόμους για 
την αλιεία για να σταματήσει το καταστροφικό ψάρεμα κατά μήκος της 
ακτογραμμής μήκους 42 χιλιομέτρων. 
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Και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε χωρίς χρηματοδότηση ή υποστήριξη για τη 
διατήρηση της θάλασσας, το Oslob χρηματοδοτεί τώρα τη διαχείριση πέντε 
θαλάσσιων αποθεμάτων για τη βιοποικιλότητα. 

 

Ο δήμαρχος του Όσλομπ είπε ότι παρόλο που οι Φιλιππίνες έχουν νόμους για 
την προστασία των φαλαινοκαρχαριών, αυτοί σφάζονται και τους κόβουν τα 
πτερύγια όσο είναι ζωντανοί. Αλλά στο Όσλομπ, ο τουρισμός 
φαλαινοκαρχαρίας προκάλεσε αυξημένη προστασία για τους ευγενικούς 
γίγαντες μέσω της ένωσης ψαράδων και του Bantay Dagat. 

 

Τα βελτιωμένα προστατευτικά μέτρα για τους φαλαινοκαρχαρίες και τους 
κοραλλιογενείς υφάλους στους οποίους ζουν οδήγησαν σε αύξηση των 
αποθεμάτων ψαριών και των ειδών ψαριών στην Ταναουάν, διαπίστωσαν οι 
ερευνητές. 

 

Επιπλέον, ο ρυθμός καταστροφικής αλιείας με τη χρήση δυναμίτη και κυανίου 
καθώς και παγίδες ψαριών και παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα έχει μειωθεί. 

 

Ενώ η διατροφή των φαλαινοκαρχαριών για τουρισμό είναι αμφιλεγόμενη και 
αντιτίθεται από τους δυτικούς περιβαλλοντολόγους, μια ανασκόπηση 
προηγούμενων μελετών για το Oslob από τους Meekan και Lowe διαπίστωσε 
ότι «υπάρχουν ελάχιστα ισχυρά στοιχεία ότι η διατροφή μικρής ποσότητας 
κριλ βλάπτει τους φαλαινοκαρχαρίες ή αλλάζει σημαντικά τη συμπεριφορά 
τους. ” 

 

«Τα μέσα διαβίωσης είναι η ώθηση για τους ψαράδες και την τοπική 
κυβέρνηση να προστατεύσουν τους φαλαινοκαρχαρίες και τους θαλάσσιους 
πόρους», είπε ο Λόου στο Philstar.com. «Το Oslob επιτυγχάνει 
αποτελέσματα για τα οποία θα ήταν περήφανο κάθε έργο που 
χρηματοδοτείται από δωρητές. Είναι ένα win-win για τους ψαράδες, την 
κοινότητά τους και τους φαλαινοκαρχαρίες». 
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Απειλή κλεισίματος 

Ενώ η φόρμουλα του Tanawan έχει αποδειχθεί επιτυχημένη και βιώσιμη, οι 
πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις έφεραν μια σκιά στην κοινότητα. 

 

Ο Πρόεδρος Ροντρίγκο Ντουτέρτε διέταξε το παγκοσμίου φήμης νησί 
Μπορακάι να κλείσει πέρυσι και απείλησε να κάνει παρόμοια κίνηση σε 
περιοχές των οποίων το περιβάλλον επιδεινώθηκε λόγω της απρόσκοπτης 
τουριστικής δραστηριότητας. 

 

Υποκινούμενοι από τον φόβο ενός παρόμοιου κλεισίματος, οι τουριστικοί 
πράκτορες, οι βαρκάρηδες και οι κυβερνητικές υπηρεσίες στο Όσλομπ 
ρύθμισαν περαιτέρω τις τουριστικές δραστηριότητες, μειώνοντας τον αριθμό 
των τουριστών από 1.000 σε 800 την ημέρα από τον Οκτώβριο του 
περασμένου έτους. 

 

Η κίνηση θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ως ένας τρόπος εξισορρόπησης των 
αναγκών του περιβάλλοντος και των οικονομικών κερδών. Ωστόσο, πρόσφατη 
έρευνα έδειξε ότι οι τουριστικές προσπάθειες της Tanawan ήταν σε μεγάλο 
βαθμό ωφέλιμες, και μάλιστα ως μοντέλο για άλλες κοινότητες. 

 

Ποδηλατικός Γύρος 

Καθημερινά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μπορείτε να δείτε 
ποδηλάτες να ανεβαίνουν στους δρόμους που φτάνουν στην κορυφή του Mont 
Ventoux, στη Νότια Γαλλία. Αναβάτες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν σε αυτό 
το μέρος της Προβηγκίας για να αντιμετωπίσουν την ιστορική ανάβαση που 
έγινε διάσημη από τον Γύρο της Γαλλίας. Αυτοί οι αναβάτες μπορούν να 
περάσουν τη νύχτα σε ένα τοπικό ξενοδοχείο, να φάνε σε τοπικά εστιατόρια ή 
να επισκεφτούν ένα από τα πολυάριθμα καταστήματα ποδηλάτων που 
βρίσκονται στα χωριά στη βάση του βουνού. 

 



83 
 

The win-win-win papakonstantinidis model 
 

Ανεξάρτητα από την πειθαρχία, οι πιο εμβληματικοί αγώνες ποδηλασίας στον 
κόσμο συχνά συνδέονται εγγενώς με την τοποθεσία όπου διεξάγονται. Οι 
σπουδαίες αθλητικές στιγμές που εκτυλίσσονται σε δρόμους, μονοπάτια, πίστες 
και σε πεζοδρόμια εξάπτουν τη φαντασία του κοινού, εμπνέοντάς το να 
ταξιδέψει στους ίδιους χώρους. 

 

Πολλοί λάτρεις της ποδηλασίας επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους 
στους ίδιους δρόμους με τους ήρωές τους, είτε πρόκειται για τους ιταλικούς 
Δολομίτες, τις γαλλικές Άλπεις, τα Πυρηναία της Ισπανίας είτε στη Φλάνδρα 
του Βελγίου. 

 

Οι περιφέρειες και οι πόλεις που φιλοξενούν αγώνες ελίτ κατανοούν όλο και 
περισσότερο ότι υπάρχει μια ευκαιρία μάρκετινγκ και τουρισμού που πρέπει να 
αξιοποιηθούν παράλληλα. Ένας αγώνας που μεταδίδεται τηλεοπτικά, 
κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρεται στον παγκόσμιο 
Τύπο, όχι μόνο αναδεικνύει την ομορφιά μιας περιοχής αλλά προσελκύει και 
ερασιτέχνες ποδηλάτες. Αυτοί οι αναβάτες μπορούν να λάβουν μέρος σε 
οργανωμένες εκδηλώσεις μαζικής συμμετοχής ή απλώς να οδηγήσουν στην 
περιοχή μπροστά από τους επίλεκτους αναβάτες. Άλλοι ταξιδεύουν στον χώρο 
μετά την εκδήλωση, εμπνευσμένοι από όσα είδαν από μακριά. 

 

Πολλές περιοχές αναπτύσσουν διαδρομές με οδηγό που βασίζονται σε ελίτ 
αγώνες. Για παράδειγμα, στη Φλάνδρα του Βελγίου, προσφέρονται τρεις 
διαδρομές εμπνευσμένες από το ετήσιο ανοιξιάτικο κλασικό, το Ronde Van 
Vlaanderen. Το μήκος τους ποικίλλει από 78,4 χλμ. έως 115,5 χλμ. Ένας 
ειδικός ιστότοπος για τον τουρισμό - Cycling in Flanders - δημιουργήθηκε για 
την περιοχή, που διαφημίζει μια επίσκεψη ως «προσκύνημα για τους λάτρεις 
του ποδηλάτου». Ο ιστότοπος όχι μόνο περιγράφει τις διαδρομές και τις 
εκδηλώσεις ποδηλασίας, αλλά παρέχει επίσης πληροφορίες για τοπικά 
ξενοδοχεία, B&B, εστιατόρια, ενοικιάσεις ποδηλάτων, χειριστές ξεναγών και 
άλλες υπηρεσίες. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών συμβάλλει στην ενίσχυση 
της ελκυστικότητας της περιοχής ως προορισμού διακοπών και ταυτόχρονα 
υποστηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις. 
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Στον ιστότοπο αναφέρονται επίσης αξιοθέατα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους λάτρεις της ποδηλασίας, όπως το Μουσείο Γύρου της 
Φλάνδρας στο Oudenaarde ή το Circuit Zolder, μια πίστα F1 όπου μπορείτε να 
κάνετε ποδήλατο στην πίστα σε συγκεκριμένες ώρες. 

 

Όταν πρόκειται για την τουριστική αγορά, είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες 
οι ικανότητες: Μερικοί επισκέπτες επιθυμούν να μιμηθούν τους ήρωές τους σε 
δοκιμαστικές αναρριχήσεις ή δύσκολα μονοπάτια, ενώ άλλοι μπορεί απλώς να 
επιδιώκουν να ενσωματώσουν το ποδήλατο στις οικογενειακές τους διακοπές 
σε μια περιοχή γνωστή για το ποδήλατο . 

 

Αυτή η τάση για μίμηση των αστέρων του αθλητισμού μας συνδέεται με το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ποδηλατικό τουρισμό γενικότερα. Πολλοί 
τουριστικοί οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που μπορεί να 
έχει αυτό για την τόνωση των τοπικών οικονομιών. Για παράδειγμα, στη 
Σκωτία, ολόκληρη η αγορά ποδηλατικού τουρισμού εκτιμάται σε 239,3 
εκατομμύρια £ κάθε χρόνο. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ποδηλατικοί τουρίστες 
ξοδεύουν περισσότερα κατά μέσο όρο από άλλες ομάδες, αντιπροσωπεύοντας 
μια πολύτιμη πελατειακή βάση για τοπικές επιχειρήσεις, όπως πάροχοι 
καταλυμάτων, καφετέριες και εστιατόρια, καταστήματα ποδηλάτων και 
εταιρείες ενοικίασης. Όταν γίνει καλά, η υποδομή για τουρίστες με ποδήλατο 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές κοινότητες παρέχοντας ένα 
περαιτέρω όφελος. 

 

Στην Ευρώπη, το δίκτυο ποδηλάτων μεγάλων αποστάσεων EuroVelo είναι ένα 
καλό παράδειγμα επένδυσης σε υποδομές ποδηλάτων για την προώθηση και 
ανάπτυξη της αγοράς ποδηλατικού τουρισμού. Αυτές οι 14 διαδρομές, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύντομα ταξίδια ή μεγαλύτερες περιπέτειες, 
συνεισφέρουν σημαντικά στην εκτιμώμενη αξία των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ+ 
της ευρωπαϊκής ποδηλατικής τουριστικής οικονομίας. 
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Αυτές οι διαδρομές μπορούν επίσης να έχουν ευρύτερα οφέλη: για παράδειγμα 
στην ουγγρική πρωτεύουσα της Βουδαπέστης, οι βελτιώσεις στη διαδρομή του 
EuroVelo 6 στις όχθες του ποταμού Δούναβη όχι μόνο οδήγησαν σε 
αυξανόμενο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την πόλη με δύο τροχούς, 
αλλά έχουν επίσης προσφέρει ζωτικής σημασίας οδός για τους κατοίκους της 
πόλης. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καθώς η βιομηχανία του ποδηλατικού τουρισμού 
συνεχίζει να αναπτύσσεται, μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη στις 
τοπικές οικονομίες. Πολύ μετά το τέλος ενός αγώνα και οι αναβάτες έχουν 
προχωρήσει στην επόμενη πρόκληση, μπορεί να αφεθεί μια κληρονομιά προς 
όφελος των περιοχών και των πόλεων υποδοχής και την προώθηση της 
ποδηλασίας παγκοσμίως18.  

8888888888888888888 

Ευρωπαϊκή Δράση Καινοτομίας INCULTUM The EU-funded INCULTUM 
project (INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries) 

Το έργο INCULTUM βασίζεται σε καινοτόμες συμμετοχικές και συνεργατικές 
προσεγγίσεις όπου οι τοπικές κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
διαδραματίζουν άμεσο και σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις φάσεις του έργου, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διάγνωσης, της λήψης αποφάσεων, 
της εκτέλεσης και της αξιολόγησης. 

 

Στόχος του έργου είναι να προωθήσει θετικό αντίκτυπο, αποφεύγοντας τις 
αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού για τις κοινωνικές σχέσεις, την τοπική 
πολιτιστική κληρονομιά ή τη διατήρηση του τοπίου. 

Διάρκεια: 2021-05-01 - 2024-04-30 

Συντονιστής έργου: Πανεπιστήμιο της Γρανάδας 

Κοινοπραξία έργου: Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, Ισπανία (Συντονιστής 
Έργου). Πανεπιστήμιο Matej Bel, Σλοβακία; Copenhagen Business School, 
Δανία; Promoter S.r.l., Ιταλία (Συντονιστής Δικτύου)· SDU – Πανεπιστήμιο 
της Νότιας Δανίας, Δανία; Πανεπιστήμιο της Πίζας, Ιταλία; Πανεπιστήμιο της 

 
18 Cycling and Tourism: a win-win combination https://www.uci.org/article/cycling-and-tourism-a-win-win-
combination/2lpYgdrn0HRndEZyDTLB3T (2018) 

https://www.uci.org/article/cycling-and-tourism-a-win-win-combination/2lpYgdrn0HRndEZyDTLB3T
https://www.uci.org/article/cycling-and-tourism-a-win-win-combination/2lpYgdrn0HRndEZyDTLB3T
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Ουψάλα, Σουηδία; G.A.L Elimos, Ιταλία; Everytra Archaeological Projects, 
Ιρλανδία; Bibracte, Γαλλία; Συνεταιρισμός High Mountains, Ελλάδα. Κέντρο 
Έρευνας και Προώθησης Ιστορικών Αρχαιολογικών Αλβανικών Τοπίων, 
Αλβανία. Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε, Πορτογαλία; Επαρχιακό Συμβούλιο 
Τουρισμού της Γρανάδας, Ισπανία. Δήμος Περμέτ, Αλβανία. 

Φορείς χρηματοδότησης: Το έργο INCULTUM χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα H2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Επιχορήγησης αριθ. 101004552 

Θεματικές περιοχές: Αρχαιολογία, Υλική Κληρονομιά, Φυσική Κληρονομιά, 
Δομημένη Κληρονομιά, Μνημεία - Τοποθεσίες, Αξίες κληρονομιάς - Ταυτότητα, 
Τουρισμός 

Προϋπολογισμός: 3.487.411,25 Ευρώ 

Ο τουρισμός είναι κάτι περισσότερο από ταξίδια και κατανάλωση. έχει μεγάλες 
δυνατότητες όσον αφορά τον πολιτισμό, τη φύση, τη γνώση και τις προσωπικές 
εμπειρίες. Τα ταξίδια είναι ένας τρόπος για να μάθει κανείς και να βελτιώσει 
τον εαυτό του, να εμπλουτίσει το όραμά του και να βελτιώσει την αμοιβαία 
κατανόηση. 

Το έργο INCULTUM ασχολείται με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του 
πολιτιστικού τουρισμού με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Θα διερευνήσει το πλήρες δυναμικό 
των περιθωριακών και περιφερειακών περιοχών όταν διαχειρίζεται οι τοπικές 
κοινότητες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Υιοθετούνται καινοτόμες 
συμμετοχικές προσεγγίσεις, μετατρέποντας τους ντόπιους σε πρωταγωνιστές, 
ικανούς να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις, μαθαίνοντας και βελτιώνοντας 
τις καλές πρακτικές που πρέπει να αναπαραχθούν και να μεταφραστούν σε 
στρατηγικές και πολιτικές19. 

 

Το έργο INCULTUM, που τρέχει 2021-2024, χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα H2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Επιχορήγησης αριθ. 101004552. 

 

 
19 Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries EU CORDIS 
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15 εταίροι: Μια διεπιστημονική ομάδα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 
ακαδημαϊκών, των δήμων και των ΜΜΕ θα αναπτύξει αποτελεσματικά τη 
γνώση και θα συμμετάσχει στις διάφορες δραστηριότητες του έργου, όπως: 

βαθιά έρευνα για τα τουριστικά δεδομένα, 

καινοτόμες συμμετοχικές και συνεργατικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, 

κατάρτιση στις τοπικές κοινότητες για ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης· 

10 τοπικοί πιλότοι: Δέκα πιλοτικές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη 
διερευνώνται, για να καταδειχθεί το υψηλό δυναμικό των περιθωριακών και 
περιφερειακών τόπων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πόρων όταν 
διαχειρίζονται οι τοπικές κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Συνέργειες: Το INCULTUM προωθεί τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω της 
εφαρμογής στρατηγικών από τη βάση προς την κορυφή που μπορούν να έχουν 
θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες, 
αναπτύσσοντας επίσης μια σειρά από δραστηριότητες προβολής που στοχεύουν 
στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Ενδιαφερομένων Μερών σε όλη την 
Ευρώπη. 

Το INCULTUM λειτουργεί στο σταυροδρόμι των διαφόρων τομέων καινοτομίας 
στον πολιτιστικό τουρισμό και, γενικότερα, στην πρόσβαση και τη συμμετοχή 
στην πολιτιστική κληρονομιά, με τελικό στόχο να επιτρέψει την εφαρμογή πιο 
προηγμένων στρατηγικών πολιτιστικού τουρισμού που θα βασίζονται σε ζώντες 
περιοχές και κοινότητες. 

 

Η έρευνα και τα ευρήματα του έργου θα προτείνουν συστάσεις για 
αποτελεσματικές και βιώσιμες πολιτικές, για τη δημιουργία νέων συνεργασιών 
μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και νέες επενδύσεις. 

 

Ενημερωτικό φύλλο INCULTUM 

 

Επιπτώσεις & Αποτελέσματα 



88 
 

The win-win-win papakonstantinidis model 
 

Δέκα πιλοτικές περιπτώσεις ζωντανών περιοχών και κοινοτήτων 
διερευνώνται και με βάση τα ευρήματα θα συνδημιουργηθούν καινοτόμες 
προσαρμοσμένες λύσεις. 

 

Αναμένονται πιλότοι: 

 

για τον εντοπισμό και τη σύγκριση των οδηγών και των εμποδίων που 
ευθύνονται για την επιτυχία ή την αποτυχία των συμμετοχικών μοντέλων 

να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να αναλύσει τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για μια μελλοντική πλήρη εφαρμογή και κλιμάκωση πιθανών 
λύσεων 

να παρέχει νέα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που θα συνδυαστούν με 
επίσημα στατιστικά στοιχεία και νέα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση 
εφαρμογών πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί μόνοι τους και την 
εκμετάλλευση προηγουμένως αναξιοποίητων πηγών δεδομένων 

Η εφαρμογή προηγμένων οικονομετρικών μεθόδων και η πρωτοποριακή 
εισαγωγή εργαλείων μηχανικής μάθησης στην τουριστική έρευνα θα ωθήσουν 
τα όρια της γνώσης μας. Τα ευρήματα θα προτείνουν συστάσεις για 
αποτελεσματικές και βιώσιμες πολιτικές, θα δημιουργήσουν νέες συνέργειες 
μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και νέες επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων20. 

Η συμμετοχή και η συνεργασία προωθούνται από: 

συνεντεύξεις αντίληψης σχετικά με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του 
τουρισμού και τις προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού 

συμμετοχικές προτάσεις πρωτοβουλιών και τοπική διαχείριση των τουριστικών 
πόρων και τις πιθανές επιπτώσεις τους 

άμεση συλλογή δεδομένων πεδίου για στατιστική και GIS ανάλυση 

δημιουργία υλικού διάδοσης 

δημιουργία εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού υλικού 

 
20 https://www.heritageresearch-hub.eu/project/incultum/ 
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δικτύωση, εσωτερική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
για τη δημιουργία αποδόσεων και ανταλλαγών μεταξύ διαφορετικών τομέων 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην προετοιμασία των εγγράφων πολιτικής 

Ιστορικό 

Η συμμετοχική προσέγγιση στον τουρισμό έχει μελετηθεί ευρέως λόγω της 
σημασίας της ως βασικό παράγοντα επιτυχίας στην τουριστική ανάπτυξη. Είναι 
μια προσέγγιση που προσπαθεί να απομακρυνθεί από τη μονόδρομη λήψη 
αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω. Ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι 
να εξισορροπήσει τη δύναμη μεταξύ όλων των μερών για την προώθηση μιας 
κερδοσκοπικής κατάστασης στην τουριστική ανάπτυξη (Ozcevik et al. 2010, 
Arnstein 1969). Ως εκ τούτου, η συμμετοχή ορίζεται ως «μια διαδικασία 
εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων (τοπικών κυβερνήσεων, τοπικών 
πολιτών, αρχιτεκτόνων, προγραμματιστών, επιχειρηματιών και σχεδιαστών) με 
τέτοιο τρόπο ώστε η λήψη αποφάσεων να είναι κοινή» (Haywood, 1988, σελ. 
106). Κατά την κατανομή της λήψης αποφάσεων, των ευθυνών και των οφελών 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, ο απώτερος στόχος είναι να μεταφερθεί η δύναμη 
της ανάπτυξης από την κυβέρνηση και τους «εξωτερικούς εμπειρογνώμονες» 
στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Η συμμετοχική προσέγγιση είναι χρήσιμη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού 
προορισμού, καθώς βοηθά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να διατηρήσουν 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και να σέβονται τις αξίες της κοινότητας 
(Murphy 1985, Wild 1994, Cater 1994). Μια συνεργατική προσέγγιση στον 
τουριστικό τομέα αναφέρεται σε μια διαδραστική διαδικασία ανταλλαγής 
εμπειριών και ιδεών καθώς και στη δημιουργία μιας δεξαμενής οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων μεταξύ των ενδιαφερομένων με σκοπό την επίλυση ενός 
προβλήματος ή την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου στόχου (Vernon et al. 
2005). Οι Wang και Fesenmaier (2007) υποστηρίζουν ότι η συνεργατική 
προσέγγιση στον τουρισμό είναι σημαντική για την ανάπτυξη εικόνας και 
επωνυμίας προορισμού, την εφαρμογή ολιστικών τουριστικών προϊόντων και 
την αύξηση του ανταγωνισμού προορισμών παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες 
στους πελάτες ή δημιουργώντας καινοτομία ή καινοτόμο 
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εργαλεία στον τουρισμό. Συμπερασματικά, αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μεταξύ 
τουριστών, κοινοτήτων υποδοχής, επιχειρήσεων, αξιοθέατων και 
περιβάλλοντος ως σύνθετη, διαδραστική και συμβιωτική και ως εκ τούτου 
επιλέξαμε την εφαρμογή μιας συμμετοχικής-συνεργατικής προσέγγισης στο 
έργο INCULTUM. 

 

Στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης, η συμμετοχική-συνεργατική 
προσέγγιση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη της 
βιωσιμότητας και των ΣΒΑ. Οι Robson και Robson (1996) υποστήριξαν ότι «η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον τουρισμό έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να παραδοθεί η βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη» επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ εκείνων που έχουν την 
παραδοσιακή δύναμη (αυτοί που διαθέτουν χρήματα, γνώση και έλεγχος, όπως 
κυβερνήσεις, επενδυτές και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες) και εκείνοι που 
πρέπει να ζήσουν με το αποτέλεσμα του αναπτυξιακού έργου (η κοινότητα 
υποδοχής) (Vijayanand 2013). Μόλις εξισορροπηθεί η σχέση ισχύος και κάθε 
ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να εκφράσει απόψεις κατά τη λήψη 
αποφάσεων, η τουριστική ανάπτυξη θα είναι πιο ολοκληρωμένη, δίκαιη και 
τελικά βιώσιμη. Ένα άλλο σκεπτικό της συμμετοχικής-συνεργατικής 
προσέγγισης είναι ότι η συμμετοχή και η συνεργασία συμβάλλουν σε μια 
διαδικασία οικοδόμησης ικανοτήτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
διάφορες διαστάσεις. Τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχικής-συνεργατικής 
προσέγγισης είναι: λήψη αποφάσεων με βάση την κοινή γνώμη, βελτιωμένη 
νομιμότητα και ποιότητα των αποφάσεων, ενίσχυση του χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων, δημιουργία νέων ιδεών και καινοτομιών, αυξημένη 
εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων, μείωση των συγκρούσεων, μείωση 
κόστους και αποτελεσματικότητα και κοινή ευθύνη (Byrd 2007, Palmer and 
Bejou 1995), συμβάλλοντας τελικά, στην περίπτωσή μας, στην ευρωπαϊκή 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  

Το έργο INCULTUM χρησιμοποιεί διαφορετικές συμμετοχικές και 
συνεργατικές προσεγγίσεις: ο τουρισμός με βάση την κοινότητα και η 
πολιτιστική συμμετοχή ανήκουν σε εκείνες που είναι πιο διαδεδομένες. 
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Ο τουρισμός με βάση την κοινότητα αναφέρεται στον τουρισμό που 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή της κοινότητας ενώ παράγει οφέλη για τους 
κατοίκους της περιοχής. Αυτό συμβαίνει επιτρέποντας στους τουρίστες να 
επισκεφθούν αυτές τις κοινότητες και να μάθουν για το τοπικό τους 
περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις συνήθειές τους και τη φυσική ή πολιτιστική τους 
κληρονομιά (Garcia Luccetti και Font 2013). Είναι η ενδογενής προσέγγιση 
της ανάπτυξης που μπορεί να θεωρηθεί ως πρόκληση για την παραδοσιακή 
αναπτυξιακή πολιτική από πάνω προς τα κάτω, καθώς μετατοπίζει τον έλεγχο 
της τουριστικής βιομηχανίας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην ίδια 
την κοινότητα. Η Κοινότητα γίνεται ο κύριος παράγοντας και η λήψη αποφάσεων 
στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση πόρων για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών της τουριστικής βιομηχανίας (Simpson, 2008). Είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η κοινότητα υποδοχής θα 
αποκομίσει οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη αντί να επωμιστεί μόνο το 
κόστος και να αντέξει τις οχλήσεις. 

Πολιτιστική εκπαίδευση που ενισχύεται από τα ταξίδια  

Το ταξίδι μπορεί να είναι μια πολύτιμη εμπειρία μάθησης. Ο τουρισμός είναι το 
πώς μπορεί κανείς να εμπλουτίσει το όραμά του και να βελτιώσει την αμοιβαία 
κατανόηση. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο INCULTUM θα 
επικεντρωθεί στον τουρισμό όσον αφορά τον πολιτισμό, τη φύση, τη γνώση και 
τις προσωπικές εμπειρίες. Συγκεκριμένα, θα διερευνήσει τις προκλήσεις και 
τις ευκαιρίες του πολιτιστικού τουρισμού με στόχο την περαιτέρω βιώσιμη 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Το έργο θα πραγματοποιήσει 
10 πιλοτικές περιπτώσεις ζωντανών περιοχών και κοινοτήτων για τον 
εντοπισμό και τη συνδημιουργία καινοτόμων προσαρμοσμένων λύσεων. Στόχος 
θα είναι ο μετριασμός των αρνητικών επιπτώσεων, η διδαχή και η βελτίωση 
των καλών πρακτικών που αναπαράγονται και μεταφράζονται σε στρατηγικές 
και πολιτικές. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΕ) αναγνωρίζει την αυξανόμενη 
ζήτηση των καταναλωτών για εκπαιδευτική και συμμετοχική ταξιδιωτική 
εμπειρία. Ο τουρισμός με βάση την κοινότητα δεν προσφέρει μόνο αυτό, αλλά 
ταυτόχρονα παρέχει ένα εργαλείο που ενισχύει την ικανότητα των αγροτικών 
κοινοτήτων να διαχειρίζονται τουριστικούς πόρους, ενώ έχουν τη δυνατότητα 
να παράγουν εισόδημα, να διαφοροποιήσουν την τοπική οικονομία, να 
διατηρήσουν την τοπική κουλτούρα και συνήθειες, να διατηρήσουν το μοναδικό 
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περιβάλλον, να δημιουργήσουν καινοτομίες και να παράσχουν ευκαιρίες 
εκπαίδευσης (ΠΟΕ και UNEP, 2005). Οι λόγοι για τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία της κοινότητας στην τουριστική ανάπτυξη είναι ευρέως αποδεκτό 
ως κριτήριο βιώσιμου τουρισμού. Ως κλάδος υπηρεσιών, ο τουρισμός εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την καλή θέληση και τη συνεργασία των κοινοτήτων 
υποδοχής. Η εξυπηρέτηση είναι το κλειδί για την ατμόσφαιρα φιλοξενίας 
(Murphy, 1985) και η κοινοτική συμμετοχή και συνεργασία μπορεί να οδηγήσει 
σε αυξημένη κοινωνική ικανότητα μεταφοράς (D'Amore, 1983). Ουσιαστικά, 
όλες οι έρευνες για τον τουρισμό δείχνουν ότι η φιλικότητα των κατοίκων της 
περιοχής βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα θετικά χαρακτηριστικά ενός 
προορισμού (Sweeny & Wanhill, 1996). Η υποστήριξη και η υπερηφάνεια για 
την τουριστική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον πολιτιστικό τουρισμό 
όπου η κοινότητα είναι μέρος του προϊόντος. 

 

Η πολιτιστική συμμετοχή είναι μια πολύπλευρη και σύνθετη έννοια και η 
πολιτιστική οικονομία συμβάλλει στην κατανόησή της διαμορφώνοντας τη 
συμμετοχή και μελετώντας τους καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για 
πολιτιστικές δραστηριότητες (Ateca-Amestoy 2008; Ateca-Amestoy and 
Prieto-Rodriguez 2013; Falk and Katz-Gerro 2016 ), καθώς και η σχέση 
μεταξύ του πολιτιστικού τομέα (πολιτιστική συμμετοχή και πολιτιστική 
κληρονομιά, συγκεκριμένα) και του τουριστικού τομέα. Γενικά, υπάρχουν 
εκτενείς ενδείξεις για σύνδεση μεταξύ των δύο, που θα ωφελούνταν αμοιβαία 
από κοινές και εναρμονισμένες πολιτικές. Ένα πρώτο σκέλος έρευνας μελετά 
τον ρόλο του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής 
συμμετοχής στην ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών (Guccio et al. 
2018)21.  

Ανάπτυξη Πολιτικής 

 

Οι λόγοι για τα συμμετοχικά μοντέλα στην τουριστική ανάπτυξη είναι ευρέως 
αποδεκτοί ως κριτήριο για τον αειφόρο τουρισμό. Τα συμμετοχικά μοντέλα 
τείνουν να απομακρύνονται από τη μονόδρομη λήψη αποφάσεων από πάνω προς 

 
21 https://incultum.eu/methodology/ 
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τα κάτω, προκειμένου να εξισορροπηθεί η ισχύς μεταξύ όλων των μερών για 
την προώθηση μιας κερδοσκοπικής κατάστασης στην τουριστική ανάπτυξη. 

 

Το INCULTUM αφιερώνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα έργου που 
ανταποκρίνεται άμεσα στην Ατζέντα 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, δηλαδή τους Στόχους 8, 12 και 14 για τη χωρίς αποκλεισμούς και 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη 
βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων. Επιπλέον, το έργο 
στοχεύει να συμβάλει στο SDG 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ενισχύοντας 
παράλληλα αρκετούς στόχους και δείκτες. 

 

Η δραστηριότητα του έργου, με επικεφαλής το UMB με τη συμμετοχή όλων των 
εταίρων του INCULTUM, προσανατολίζεται στη συνδεσιμότητα μεταξύ 
πολιτικών, συμμετοχικών μοντέλων και καινοτόμων εργαλείων. 

 

Ειδικότερα οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι: 

 

να εντοπίσει διαφορετικούς τύπους συμμετοχικών μοντέλων, εστιάζοντας έτσι 
στις θέσεις των εμπλεκόμενων παραγόντων και στους μηχανισμούς 
συντονισμού που χρησιμοποιούνται κυρίως στον πολιτιστικό τουρισμό και 
επαναχρησιμοποιήσιμα σε πιλοτικές δράσεις 

για τον εντοπισμό και τη σύγκριση σχετικών παραγόντων και εμποδίων που 
ευθύνονται για την επιτυχία ή την αποτυχία των συμμετοχικών μοντέλων 

να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των συμμετοχικών μοντέλων που βασίζονται 
στη συνδημιουργία καινοτόμων εργαλείων σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη 
για τους εμπλεκόμενους φορείς 

να δημιουργήσει και να σχεδιάσει μια εργαλειοθήκη πολιτικής για συμμετοχικά 
μοντέλα, ώστε να αντικατοπτρίζει τους οδηγούς και τα εμπόδια για διαφορετικά 
συμμετοχικά μοντέλα και το πλαίσιο αξιολόγησης για την αξιολόγησή τους 

να κάνει συστάσεις πολιτικής που οδηγούν σε συνέργειες μεταξύ συμμετοχικών 
μοντέλων και καινοτόμων εργαλείων 
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για τη διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων και συστάσεων πολιτικής μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων χάραξης πολιτικής, τοπικών, περιφερειακών, 
εθνικών και διεθνών ενδιαφερομένων και εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας 

Δίπλα στην ανάπτυξη πολιτικής, μια σημαντική προσπάθεια σε αυτή τη 
δραστηριότητα του έργου INCULTUM θα είναι η διοργάνωση ενός Εργαστηρίου 
Πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που προβλέπεται το 202322.  

 

 

TO ΜΟΝΤΕΛΟ WIN-WIN-WIN 

Win-win διαπραγματεύσεις ονομάζουμε εκείνες τις διαπραγματεύσεις στις 
οποίες κάθε μέρος (συμμετέχοντας άμεσα ή έμμεσα) φεύγει από το 
διαπραγματευτικό τραπέζι έχοντας επιτύχει τους στόχους του μέσω μιας 
ενοποιητικής διαδικασίας  που καλύπτει τρία μέρη, ήτοι τους διαπραγματευτές 
και τη κοινότητα στο σύνολό της που δημιουργεί αξία, και όχι μέσω ενός 
παζαρέματος ή μιας επιμεριστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

………………………………. 

Ενοποιητική είναι μια συμφωνία όπου τα μέρη πετυχαίνουν ποιοτικά ανώτερο 
κοινό αποτέλεσμα, από αυτό που θα είχε προκύψει από μια λύση συμβιβασμού. 
Στόχος μιας ενοποιητικής διαπραγμάτευσης είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη 
αξία, να μεγαλώσει τη συνολική πίτα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη κατορθώνουν 
να αναμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας με τέτοιο τρόπο, ώστε η αξία που 
έχει πλέον η συμφωνία για το κάθε μέρος να έχει αυξηθεί. Για να είναι εφικτό 
κάτι τέτοιο, τα μέρη είναι απαραίτητο να προσέλθουν στη διαπραγμάτευση 
προσπαθώντας να βρουν τρόπους να συνεργαστούν, προσαρμόζοντας ενίοτε 
τους στόχους τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δομήσουν μια καλύτερη 
συμφωνία για όλους. 

 

 

 

 

 
22https://incultum.eu/policy-development/  
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PARETO επιλογή 

PARETO EFFICIENCY also referred to as allocative efficiency, occurs when 
resources are so allocated that it is not possible to make anyone better off 
without making someone else worse off 

 
Our FIRST approach focuses on “Pareto Efficiency”, in relation with the 
achievement (step-by-step) of profit/utility maximization at the 
individual (and social) level in the case of the distribution of a limited 
resource 
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Papakonstantinidis 2015 

 

Κάθε ενέργεια που κάνουμε αλλάζει τον κόσμο και, κατά συνέπεια, περιορίζει το 
εύρος των πιθανών ενεργειών για τους άλλους. Για να κατανοήσουμε τα 
κοινωνικά όρια στη μόχλευση στη διαπραγμάτευση, χρειαζόμαστε –πέραν των 
άλλων- και μια θεωρία που να συνδέει τη διανεμητική-είτε ακόμα καλύτερα-την 
ολοκληρωμένη δικαιοσύνη, με τη μορφή της διαπραγμάτευσης Επειδή οι 
άνθρωποι «τιμωρούν» τους διαπραγματευτές που τους μεταχειρίζονται άδικα 
αποφεύγοντας μελλοντικές διαπραγματεύσεις με αυτούς τους άδικους 
διαπραγματευτές, καταλήγουμε στο  ότι μια διαπραγμάτευση που λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι αποδεκτή και επιδιώκεται 

Αυτό συμβαίνει, επειδή οι διαπραγματευτές ενσωματώνουν τη «κοινωνική αρχή» 
στη συμπεριφορά τους μέσα στις διαπραγματεύσεις τους 
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Εδώ διακρίνουμε μεταξύ διανεμητικής διαπραγμάτευσης και ολοκληρωμένης 
διαπραγμάτευσης Η διανεμητική παραπέμπει στο «κέρδος του ενός-απώλεια του 
άλλου (κερδίζω-χάνεις)» Το μέγεθος της πίτας είναι σταθερό  Στην 
ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση η «πίτα μεγαλώνει» όπως φαίνεται στο σχήμα  

 

     

  

 

Οι διαπραγματευτές εστιάζουν σε περισσότερα σημεία   αντί του ενός 
ανελαστικού Αυτό προωθεί την Αρχή Pareto : Το κατά Παρέτο κριτήριο (ή κατά 
Παρέτο βέλτιστο) είναι εκείνο κατά το οποίο, μία μεταβολή στην τιμή ή στην 
ποσότητα βελτιώνει τη θέση κάποιου χωρίς όμως παράλληλα να χειροτερεύει τη 
θέση κάποιου άλλου. Με λίγα λόγια το κατά Παρέτο κριτήριο μας βεβαιώνει ότι 
έχουμε βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας στο σύνολό της αφού έχουμε την 
καλυτέρευση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων χωρίς να χειροτερεύει η θέση 
κανενός άλλου 

Δεν χρειάζεται δηλαδή να χειροτερεύσει η κατάσταση του άλλου διαπραγματευτή, 
όταν η κατάσταση του πρώτου καλυτερεύσει 

 Έτσι η ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση προσφέρει μια «PARETO» περιοριστική 
αρχή, μια αρχή που «μας απαγορεύει να παραχωρήσουμε στον κάτοχο ενός 
πλεονεκτήματος το αποκλειστικό δικαίωμα να το εκμεταλλευτεί για δικό του 
όφελος, εκτός εάν αυτοί που αποκλείονται από την ιδιοκτησία του  «έρχονται» σε 
καλύτερη θέση  από ό,τι θα ήταν  σε αντίθετη περίπτωση.  

Στο σημείο αυτό εισάγεται  η win-win-win διαπραγμάτευση  ή “τέλεια 
κοινωνικά ολοκληρωμένη” διαπραγμάτευση η οποία επεκτείνει ακόμα 
περισσότερο την προς διανομή πίτα και σε εκείνους που δεν μετέχουν ενεργά 
στη διαπραγμάτευση : 
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Εστιάζοντας στην ευημερία όλων εκείνων που αποκλείονται από το 
πλεονέκτημα, και όχι μόνο στα άτομα που εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη 
συναλλαγή, επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη συνολική κοινωνική ευημερία. Η 
φόρμουλα του απαιτεί ότι «η ευημερία των περισσότερων ανθρώπων που 
τυγχάνουν πλεονεκτήματος με έναν συγκεκριμένο τρόπο να αυξηθεί από το 
είδος της ωφέλειας». Tο δίκαιο των συμβάσεων προωθεί τη διανεμητική 
δικαιοσύνη σε κοινωνικό επίπεδο. 

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να καθοριστεί εάν έχει τηρηθεί ένα ελάχιστο όριο 
διανεμητικής δικαιοσύνης σε μια συγκεκριμένη περίπτωση είναι να διασφαλιστεί 
ότι επιβάλλονται τα βασικά πρότυπα της δικονομικής δικαιοσύνης 

Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα της δικονομικής δικαιοσύνης επικεντρώνονται 
σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν τρίτα μέρη, όπως η διαμεσολάβηση, η διαιτησία και 
η εκδίκαση. Πρόσφατα, ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για τη 
δικονομική δικαιοσύνη στη διαπραγμάτευση. Δείχνουν ότι πολλοί από τους ίδιους 
παράγοντες που χρησιμοποιούν τα μέρη σε διαδικασίες τρίτων για την αξιολόγηση της 
διαδικαστικής δικαιοσύνης ισχύουν και στις διαπραγματεύσεις. 

 

 

 

Το win-win-win προσφέρει μια «PARETO» περιοριστική αρχή, μια αρχή που 
«μας απαγορεύει να παραχωρήσουμε στον κάτοχο ενός πλεονεκτήματος το 
αποκλειστικό δικαίωμα να το εκμεταλλευτεί για δικό του όφελος, εκτός εάν 
αυτοί που αποκλείονται από την ιδιοκτησία του γίνονται καλύτερα από ό,τι θα 
ήταν  σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή να δοθεί μεγαλύτερο δικαίωμα στο 
πλεονέκτημα από οποιονδήποτε άλλον». Εστιάζοντας στην ευημερία όλων 
εκείνων που αποκλείονται από το πλεονέκτημα, και όχι μόνο στα άτομα που 
εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή, επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη 
συνολική κοινωνική ευημερία. Η φόρμουλα του απαιτεί ότι «η ευημερία των 
περισσότερων ανθρώπων που τυγχάνουν πλεονεκτήματος με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο να αυξηθεί από το είδος της ωφέλειας». Tο δίκαιο των 
συμβάσεων προωθεί τη διανεμητική δικαιοσύνη σε κοινωνικό επίπεδο. 

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να καθοριστεί εάν έχει τηρηθεί ένα ελάχιστο 
όριο διανεμητικής δικαιοσύνης σε μια συγκεκριμένη περίπτωση είναι να 
διασφαλιστεί ότι επιβάλλονται τα βασικά πρότυπα της δικονομικής δικαιοσύνης 
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Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα της δικονομικής δικαιοσύνης 
επικεντρώνονται σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν τρίτα μέρη, όπως η 
διαμεσολάβηση, η διαιτησία και η εκδίκαση. Πρόσφατα, ωστόσο, έχουν 
πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για τη δικονομική δικαιοσύνη στη 
διαπραγμάτευση. Δείχνουν ότι πολλοί από τους ίδιους παράγοντες που 
χρησιμοποιούν τα μέρη σε διαδικασίες τρίτων για την αξιολόγηση της 
διαδικαστικής δικαιοσύνης ισχύουν και στις διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα, 
τα μέρη στη διαπραγμάτευση κρίνουν ότι η διαδικασία είναι δίκαιη όταν 
αισθάνονται ότι μπόρεσαν να εκφραστούν, πιστεύουν ότι μπορούν να 
εμπιστευτούν το άλλο μέρος και αισθάνονται ότι τους φέρθηκαν με ευγένεια 
και σεβασμό. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι λύσεις που βασίζονται στην 
αγορά λειτουργούν: 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛽𝛽 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑥𝑥 

 

 

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑤𝑤𝑦𝑦𝑙𝑙 − 𝑤𝑤𝑦𝑦𝑙𝑙 − 𝑤𝑤𝑦𝑦𝑙𝑙 αποδεκτές επιλογές  

𝑥𝑥𝑦𝑦 = διαπραγματευτές 

𝛽𝛽 = ελαστικότητα συμπεριφοράς  (0,1) 

e =μαθηματική σταθερά 

 

 

Περιπτώσεις 

1. Αν υπάρχουν 2 διαπραγματευτές (x=2) με απόλυτα ανελαστική συμπεριφορά 
(β=0) τότε οι κοινωνικά αποδεκτές επιλογές είναι  

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛽𝛽 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑥𝑥 

𝑦𝑦 = 20 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒2 = 1 + 2 = 3 
2. Aν υπάρχουν 2 διαπραγματευτές (x=2)  με απόλυτα ελαστική συμπεριφορά 

(β=1), τότε οι κοινωνικά αποδεκτές επιλογές είναι 
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𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛽𝛽 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑥𝑥 

𝑦𝑦 = 21 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒2 = 2 + 2 = 4 
 

3. Αν υπάρχουν τρεις (3) διαπραγματευτές (x=3) τότε θα έχουν 4 ή 6 κοινωνικά 
αποδεκτές επιλογές ανάλογα με το αν θα έχουν ανελαστικές ή ελαστικές 
συμπεριφορές 

4. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει τουλάχιστον μία επιπλέον επιλογή μεταξύ των 
διαπραγματευτών  που είναι κοινωνικά αποδεκτή εξαρτώμενη (α) από τον 
αριθμό των διαπραγματευτών και (β) από την ελαστικότητα των συμπεριφορών 
τους  

5. Ανελαστική θεωρείται η συμπεριφορά, αν τουλάχιστον ένας διαπραγματευτής 
εκδηλώνει αυτή την ανελαστική συμπεριφορά κατά τη διαπραγμάτευση 

6. Πρέπει 𝑥𝑥 ≥ 2.  Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει διαπραγμάτευση 
7. Η επιλογή είναι κατά προσέγγιση: Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται το 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

ΕΡΕΥΝΑ  

 

 1-1-2022   ΜΕΧΡΙ 31-12-2022 

 

 

 

  

 Φύλο ερωτηθέντων  

 ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αστικές περιοχές 301 255 556 

Αγροτικές περιοχές 399 435 834 

ΣΥΝΟΛΟ 700 690 1390 

 

 

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-open-ended-and-closed-ended-questions.html
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-open-ended-and-closed-ended-questions.html
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Ηλικία  ερωτηθέντων  

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

• Κάτω από 12 - - - 

• 12-17  - - - 

• 18-24  - - - 

• 25-34  327 211 116 

• 35-44  545 201 344 

• 45-54  206 133 73 

• 55-64  188 101 87 

• 65-74  124 54 70 

• 75+ - - - 

• Σύνολο 1390 700 690 

 

 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

177 194 371 

2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

223 174 397 

3 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

253 236 489 

5 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  
MASTER 

38 82 120 

6 ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

8 3 11 

7 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1 1 2 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
  

Διαφωνώ 
πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
πολύ 

 

σύνολο 

 

1.1 Ο τουρισμός είναι  Διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2  
Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση -λειτούργημα 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

total  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 700 690 1390 
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ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

  

Διαφωνώ 
πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
πολύ 

 

σύνολο 

 

1.1 Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός   

88 

 

56 

 

97 

 

45 

 

38 
 

324 
1.2  

Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία 

 

45 

 

72 

 

91 

 

141 

 

132 
 

481 

1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση -λειτούργημα 

 

75 

 

69 

 

121 

 

133 

 

187 
 

585 

total  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

208 

 

197 

 

309 

 

319 

 

357 
 

1390 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

( )( )
totalgrand

totalcolumntotalrowE
..

....
=  

  

Διαφωνώ 
πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
πολύ 

1.1 Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός   

48,43 

 

45,91 

 

72,02 

 

74,35 

 

83,21 

1.2  
Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία 

 

71,97 

 

68,17 

 

106,92 

 

110,38 

 

123,53 

1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση -λειτούργημα 

 

87,53 

 

82,91 

 

130,04 

 

134,25 

 

150,24 

total  

ΣΥΝΟΛΟ 
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3o βήμα:   (𝛰𝛰 − 𝛦𝛦)2 

  

Διαφωνώ 
πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
πολύ 

1.1 Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός  

88-48,43 

 

56- 45,91 

 

97-72,02 

 

45-74,35 

 

38-83,21 

1.2  
Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία  

 

  45 -71,97 

 

72-68,17 

 

91-106,92 

 

141-110,38 

 

132-123,53 

1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση -λειτούργημα 

 

75-87,53 

 

69-82,91 

 

121-130,04 

 

133-134,25 

 

187-150,24 

 

  

Διαφωνώ 
πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ πολύ 

1.1 Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός  

1565,78 

 

101,88 

 

624,00 

 

861,42 

 

 

2043,94  

1.2  
Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία  

 

709,04 

 

14,66 

 

253,44 

 

937,58 

 

71,74 

1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση -λειτούργημα 

 

157,00 

 

193,48 

 

81,72 

 

1,56 

 

1351,29  

 

4ο βήμα 
( )−

i

ii

E
EO 2

 
  

Διαφωνώ πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ πολύ 

1.1 Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός  

1565,78 :48,43 

 

101,88 : 45,91 

 

624,00 : 72,02 

 

861,42 :74,35  

 

2043,94:83,21 

1.2  
Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία  

 

709,04 :¨71,97 

 

14,66 : 68,17 

 

253,44 : 106,92 

 

937,58 :110,38 

 

71,74 : 123,53 
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1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση -λειτούργημα 

 

157,00 : 87,53 

 

193,48 : 82,91 

 

81,72 : 130,04 

 

1,56 : 134,25 

 

1351,29 : 150,24 

5ο βήμα   

 

 
  

Διαφωνώ 
πολύ 

 

διαφωνώ 

 

 

ουδέτερο 

 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
πολύ 

 

σύνολο 

𝛴𝛴 

1.1 Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- αυτοσκοπός  

32,33 

 

2,21 

 

8,66 

 

11,58 

 

24,56 
 

79,34 
1.2  

Ο τουρισμός είναι  διαπραγμάτευση- συνεργασία  

 

9,85 

 

0,21 

 

2,37 

 

8,49 

 

0,58 
 

21,50 

1.3  

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση – λειτούργημα 

 

1,79 

 

2,33 

 

0,62 

 

0,01 

 

8,99 
 

13,74 

total  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

Για επίπεδο σημαντικότητας, α=0,05 και  
βαθμοί ελευθερίας έχουμε 

 

 

0H
( )( ) ( )( ) dfrc ...8131511 =−−=−−
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Επίπεδο σημαντικότητας    

 

 

 

Critical values- Table 

 
Critical values 

 
n α = 0·995 α = 0·99 α = 0·975 α = 0·95 α = 0·05 α = 0·025 α = 0·01 α = 0·005 
1 0.000 0.000 0.001 0.004 3.841 5.024 6.635 7.879 
2 0.010 0.020 0.051 0.103 5.991 7.378 9.210 10.597 
3 0.072 0.115 0.216 0.352 7.815 9.348 11.345 12.838 
4 0.207 0.297 0.484 0.711 9.488 11.143 13.277 14.860 

         
5 0.412 0.554 0.831 1.145 11.070 12.832 15.086 16.750 
6 0.676 0.872 1.237 1.635 12.592 14.449 16.812 18.548 
7 0.989 1.239 1.690 2.167 14.067 16.013 18.475 20.278 
8 1.344 1.647 2.180 2.733 15.507 17.535 20.090 21.955 
9 1.735 2.088 2.700 3.325 16.919 19.023 21.888 23.589 

         
10 2.156 2.558 3.247 3.940 18.307 20.483 23.209 25.188 
11 2.603 3.053 3.816 4.575 19.675 21,920 24.725 26.757 
12 3.074 3.571 4.404 5.226 21.026 23.337 26.217 28.300 
13 3.565 4.107 5.009 5.892 22.362 24.736 27.888 29.819 
14 4.075 4.660 5.629 6.571 23.685 26.119 29.141 31.319 

         
15 4.601 5.229 6.262 7.261 24.996 27.488 30.578 32.801 
16 5.142 5.812 6.908 7.962 26.296 28.845 32.000 34.267 
17 5.697 6.408 7.564 8.672 27.587 30.191 33.409 35.718 
18 6.265 7.015 8.231 9.390 28.869 31.526 34.805 37.156 
19 6.844 7.633 8.907 10.117 30.144 32.852 36.191 38.582 

         
20 7.434 8.260 9.591 10.851 31.414 34.170 37.566 39.997 
21 8.034 8.897 10.283 11.591 32.671 35.479 38.932 41.401 
22 8.643 9.542 10.982 12.338 33.924 36.781 40.289 42.796 
23 9.260 10.196 11.689 13.091 35.172 38.076 41.638 44.181 
24 9.886 10.856 12.401 13.848 36.415 39.364 42.980 45.558 

         
25 10.520 11.524 13.120 14.611 37.652 40.646 44.314 46.928 
26 11.160 12.198 13.844 15.379 38.885 41.923 45.642 48.290 
27 11.808 12.878 14.573 16.151 40.113 43.194 46.963 49.645 
28 12.461 13.565 15.308 16.928 41.337 44.461 48.278 50.994 

a
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29 13.121 14.256 16.047 17.708 42.557 45.722 49.588 52.335 
         

30 13.787 14.953 16.791 18.493 43.773 46.979 50.892 53.672 
40 20.706 22.164 24.4331 26.509 55.756 59.342 63.691 66.766 
50 27.991 29.708 32.3574 34.764 67.505 71.420 76.154 79.490 
60 35.535 37.485 40.4817 43.188 79.082 83.298 88.379 91.952 

         
70 43.275 45.442 48.7576 51.739 90.531 95.023 100.425 104.215 
80 51.172 53.540 57.1532 60.392 101.879 106.629 112.329 116.321 
90 59.196 61.754 65.6466 69.126 113.145 118.136 124.116 128.299 
10
0 

67.328 70.065 74.2219 77.930 124.342 129.561 135.807 140.169 
 

Για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 και n = (r-1)(c-1) =8 η κριτική τιμή με την 
οποία θα πρέπει να συγκριθούν οι x2  τιμές που υπολογίστηκαν είναι  “15507” 

 

 

Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση-αυτοσκοπός (όφελος) 79,34>15,507 Η0 
Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση-συνεργασία 21,50>15,507 Η0 
Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση-λειτούργημα 13,74<15,507 Η1 

 

 

 
A. - “Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση-αυτοσκοπός” (1.1) 
 
Επειδή    η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου ΔΕΝ ανήκει στην 
απορριπτική περιοχή, η μηδενική υπόθεση, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 
γίνεται αποδεκτή (H0=0)  Η πιθανότητα το συμπέρασμα αυτό να είναι λάθος, είναι 
το πολύ 0.05 
 
 
 
Β.- “Ο τουρισμός είναι διαπραγμάτευση-συνεργασία” (1.2) 
 
Επειδή    η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου ΔΕΝ ανήκει στην 
απορριπτική περιοχή, η μηδενική υπόθεση, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05  
γίνεται αποδεκτή (H0=0)   Η πιθανότητα το συμπέρασμα αυτό να είναι λάθος, 
είναι το πολύ 0.05 
 
 
Γ.-  “O τουρισμός είναι διαπραγμάτευση –λειτούργημα” (1.3) 
 
Επειδή    η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου ανήκει στην 
απορριπτική περιοχή, η μηδενική υπόθεση, σε επίπεδο σημαντικότητας 
0.05 ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή (H0=1)    Η πιθανότητα το συμπέρασμα αυτό 
να είναι λάθος, είναι το πολύ 0.05 
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Αυτό σημαίνει πως στις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 η μηδενική υπόθεση, σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0.05 γίνεται αποδεκτή Επειδή η μηδενική υπόθεση είναι 
αληθής, αποδεικνύεται ότι η τυχαία μεταβλητή 2X , για μεγάλα ν ακολουθεί μια 
χ2 κατανομή με k -1 βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή, για μεγάλα ν, κατά 
προσέγγιση έχουμε, ότι η ελεγχοσυνάρτηση 2X , ποσοτικοποιεί (με ορισμένο 
τρόπο) τις αποκλίσεις (διαφορές) μεταξύ παρατηρηθεισών  και αναμενόμενων 
συχνοτήτων. 2X Δίνουμε έτσι μια απάντηση σε έλεγχο καλής προσαρμογής 
(goodness-of-fit tests). Δηλαδή, οι έλεγχοι καλής προσαρμογής μας δίνουν 
τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν μια κατανομή πιθανοτήτων 
συμφωνεί/προσαρμόζεται στο δείγμα των 1390 που ερωτήθηκαν (chi-square 
goodness-of-fit test) 

 

◉ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τα  ευρήματα της πιο πάνω έρευνας  προκύπτουν τα ακόλουθα σε σχέση 
με τον τουρισμό-διαπραγμάτευση: 

Α. Τουρισμός-διαπραγμάτευση (win-lose) 

Α. Αν και  ο τουρισμός είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, έχει διεξαχθεί 
σχετικά περιορισμένη έρευνα σχετικά με το τι κάνει τους ανθρώπους να 
συμμετέχουν στη τουριστική διαπραγμάτευση. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, 
διεξήχθη έρευνα σχετικά με τις θεωρητικά εννοιολογημένες σχέσεις μεταξύ 
της φιλοκοινωνικής (τουρισμός ως συνεργασία και ως λειτούργημα) 
συμπεριφοράς στον τουρισμό και την τουριστική δραστηριότητα Τα 
αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η φιλοκοινωνική συμπεριφορά στο τουρισμό έχει 
μεγάλη επίδραση στην αντιληπτή ποιότητα της διαπραγμάτευσης . Υπήρχαν 
μεγαλύτερες επιπτώσεις μεταξύ της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς στη 
«τουριστική συνεργασία» παράλληλα με τη «τουριστική δράση-αυτοσκοπό» 
καθώς και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς «τουρισμού ως λειτούργημα» 
Αυτά τα τελευταία ευρήματα αποτέλεσαν έκπληξη, καθώς η διαπραγμάτευση 
αυτοσκοπός (να περνάμε καλά, για τους αποδέκτες τουριστικών υπηρεσιών, 
και να κερδίσω όσο περισσότερο για τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών) 
μετριάζεται από την ιδέα τουρισμός-συνεργασία και τουρισμός-λειτούργημα Τα 
αποτελέσματα είναι πολύτιμα για την ενθάρρυνση της ενεργητικής 
συμπεριφοράς του εννοιολογήματος «τουρισμός» 
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Η πανδημία COVID-19 έχει επικεντρώσει μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα 
δημόσιας υγείας και τουρισμού, όπως η βιοασφάλεια (Kim et al., 2022b)23 και 
οι υπαίθριες δραστηριότητες και ευημερία (Ramkissoon, 2020)24. Αν και ο 
COVID-19 συνδέεται συχνά με σχετική ακινησία ως αποτέλεσμα διαδικασιών 
καραντίνας και βιοασφάλειας (Kim et al., 2022a), συνδέεται επίσης με 
ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα οφέλη της τουριστικής δραστηριότητας, για τους 
«παίκτες» της τουριστικής διαπραγμάτευσης  είτε ως παρέχοντες τουριστικά 
καταλύμματα όσο και ως καταναλωτές τουριστικών υπηρεσιών  

 

Β. Τουρισμός-συνεργασία (win-win) 

Αυτός εννοείται με δύο έννοιες:  

(a) ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύ δυναμικό πεδίο για την ανάπτυξη 
διμερών και πολυμερών συνεργασιών που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών, στην ευημερία των κρατών, στην 
επίτευξη του στόχου της σταθερότητας και προόδου σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. που θα είναι βιώσιμη, δίκαιη και 
ισόρροπη που θα αναδείξει τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και προορισμού, τα οποία  παρέμεναν 
αναξιοποίητα στο παρελθόν και σήμερα αποτελούν τη  μεγάλη 
ευκαιρία στην ανάπτυξη με οφέλη που θα ισόρροπα  διαχέονται στις 
τοπικές κοινωνίες». 
Συνεργασία συμβαίνει όταν μια ομάδα ανεξάρτητων ενδιαφερομένων 
ενός τομέα εμπλέκεται σε μια διαδραστική διαδικασία, 
χρησιμοποιώντας κοινούς κανόνες, κανόνες και δομές για να 
ενεργήσει ή να αποφασίσει για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν 
τον τομέα. Συνεργασία- είναι μια διαρκής συμφωνία μεταξύ δύο ή 
περισσότερων μερών που χαρακτηρίζεται από. 
Η συνεργασία και η εταιρικότητα χρησιμοποιούνται όλο και 
περισσότερο στον τουριστικό τομέα για να επιτύχουν  εντυπωσιακά 
επιχειρηματικούς και κοινοτικούς στόχους. Αυτό που προκαλεί 
έκπληξη είναι ότι αυτές οι συνεργασίες δημιουργούνται σε έναν τομέα 

 
23 Hyoun S. Kim and alle (2022b) The Dependence of Mean Climate State on Shortwave Absorption by Water Vapor Project: 
Effect of model differences in water vapor shortwave absorptivity May 2022  
24 Haywantee Ramkissoon (2020) COVID-19 Place Confinement, Pro-Social, Pro-environmental Behaviors, and Residents’ 
Wellbeing: A New Conceptual Framework Front. Psychol., 01 September 2020Sec. Environmental Psychology Volume 11 - 2020 
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που παραδοσιακά θεωρούνταν κατακερματισμένος. Το πιο 
εκπληκτικό είναι ότι ο τουριστικός τομέας έχει ξεκινήσει επιχειρεί 
πέρα από τον δικό της τομέα για να δημιουργήσει συνεργασίες. 
Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή της εμπειρίας του η εταιρική σχέση είναι 
σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα και των 
κοινοτήτων που υποστηρίζουν, ή αναζητούν να υποστηρίξουν έναν 
ζωντανό, δυναμικό τουριστικό τομέα. 
Η υποκείμενη ώθηση στη συνεργασία ή το βασικό κίνητρο για 
συνεργασία, είναι ότι όλοι οι εταίροι, είτε από τον ιδιωτικό ή τον 
δημόσιο τομέα, θα επωφεληθούν από την ευθυγράμμιση πόρων και 
στόχων. 
Στην πραγματικότητα, οι συνεργασίες δημιουργούνται για διάφορους 
λόγους Μπορούν να δημιουργηθούν συνεργασίες για να εμφανιστούν 
νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ή  για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων 
αποτελεσματικότητας ή οικονομίες κλίμακας, για το άνοιγμα αγορών 
που ήταν προηγουμένως απρόσιτες ή απλώς για τη συγκέντρωση 
πόρων—οικονομικών ή/και ανθρώπινων25. 
Επίσης, οι συνεργασίες μπορούν να έχουν διάφορα ονόματα και δομές 
και να δημιουργηθούν με τον ιδιωτικό τομέα (δηλαδή ιδιωτικό-
ιδιωτικό), με τον δημόσιο τομέα (δηλαδή δημόσιο-δημόσιο) ή μεταξύ 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομείς (δηλαδή δημόσιος-ιδιωτικός). 
Οι ακόλουθοι ορισμοί των τύπων εταιρικών σχέσεων που μπορούν 
να δημιουργηθούν είναι: 

• Κοινοπραξία — μια συγκέντρωση πόρων για να αποκτήσουν 
ένα όφελος που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά από 
μόνοι τους (π.χ. κοινή τεχνολογία, κοινές υπηρεσίες). 

• Κοινοπραξία — ένα έργο συνεργασίας (που συνήθως φέρει 
διαφορετικές δεξιότητες/πόρους) που επιδιώκει επενδυτική 
ευκαιρία. Στην πρωτοβουλία δίνεται συχνά μια «εταιρική 
οντότητα» από μόνη της. 

• Στρατηγική συμμαχία — γενικά μια πιο μακροπρόθεσμη 
συμφωνία για την επίτευξη κοινών στόχων. Ενδέχεται να 
εμπλέκουν τόσο μικρότερους όσο και μεγαλύτερους 
οργανισμούς με συμπληρωματικούς πόρους ή τεχνογνωσία. 

 
25 Co-operation and Partnerships in Tourism: A Global Perspective Canadian Tourism Commission  World Tourism Organization 
World Tourism Organization Business Council, 2003 
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Ορίζεται ως «στρατηγική» επειδή οι στόχοι είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική των 
εταίρων. 

• Συνεταιριστικό μάρκετινγκ — μια συμφωνία με τους εταίρους 
της αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω κοινής προώθησης. 
Συχνά σχετίζεται με μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των 
διαφόρων δικτύων διανομής συνεργάτες και εξοικείωση με τις 
αγορές-στόχους μέσω μιας συνεργασίας «in-market». 

• Οργανωτικό δίκτυο — μια συμμαχία πολλών οργανισμών στην 
οποία οι επιχειρήσεις-μέλη συνεργάζονται για την επίτευξη 
κοινών στόχων. 

• Outsourcing—ανάθεση μη βασικών υπηρεσιών σε τρίτους 
παρόχους. 

Το κλειδί για κάθε επιτυχημένη συνεργασία, ωστόσο, είναι η 
αναγνώριση ότι η συνεργασία είναι μια επιχειρησιακή  σχέση όπου 
οι εταίροι μοιράζονται τους κινδύνους, τις ανταμοιβές και την 
ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία της πρωτοβουλίας. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταίροι θέλουν ή επιδιώκουν τα ίδια 
οφέλη. Για τον δημόσιο τομέα, μια σύμπραξη με τον ιδιωτικό 
τομέα μπορεί να φέρει: 

• Πρόσβαση σε νέες πηγές κεφαλαίου. 

• Ταχεία ανάπτυξη των υποδομών. 

• Ευκαιρίες επιμερισμού κινδύνου. 

• Συντήρηση ή βελτίωση των επιπέδων υπηρεσιών. 

• Πρόσβαση σε δεξιότητες σχεδιασμού, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών. 

• Πραγματοποίηση της αξίας των υπο-χρησιμοποιούμενων περιουσιακών 
στοιχείων. και 

• Μεγαλύτερη αξία από ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης 

 

(β) ο τουρισμός ερμηνεύεται από τη διαπραγμάτευση ως συνεργασία  (win-
win) ανάμεσα  σε φιλοξενούντες-φιλοξενούμενους (ενσυναίσθηση) 
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Η διαχείριση μιας τουριστικής διαπραγμάτευσης επικεντρώνεται κυρίως στη 
διαχείριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος για τον τουρισμό που μπορεί να γίνει 
αντιληπτό ως όλα τα είδη αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από 
τους τουρίστες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Κυρίαρχος στόχος είναι 
να προσδιοριστεί εμπειρικά το επίπεδο δέσμευσης των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας με προσανατολισμό στον 
τουρισμό σχετικά με την ικανοποίηση των τελικών πελατών με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Στο 
πλαίσιο αυτής της μελέτης, αναλύθηκε η στατιστική συνάφεια των στοιχείων 
ενεργούς συνεργασίας σε μια διαπραγμάτευση ειδικά για τον τουρισμό. Οι 
εμπειρικές εξετάσεις κάλυψαν την αξιολόγηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον τουρισμό και τον αντίκτυπό της 
στην ικανοποίηση των καταναλωτών. Ένα ερευνητικό ερωτηματολόγιο 
χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της εξέτασης. Οι 
θεωρητικές εκτιμήσεις και η ανάλυση των κλάδων της βιομηχανίας σε σχέση 
με τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα έδειξαν ότι η τουριστική αλυσίδα 
εφοδιασμού καλύπτει διάφορες οντότητες, η δέσμευση των οποίων μπορεί να 
έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 
ολόκληρης της αλυσίδας, καθώς και στην τη συνολική ικανοποίηση των 
πελατών, τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τουρισμού. Τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι εξεταζόμενες οντότητες θεώρησαν ότι οι 
πτυχές της συνεργασίας που αναλύθηκαν ήταν πολύ σημαντικές όσον αφορά τη 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εν λόγω πτυχές περιελάμβαναν τη 
συνολική διάρκεια συνεργασίας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης αλυσίδας 
εφοδιασμού, η οποία, σύμφωνα με τις εξεταζόμενες οντότητες, μεταφράστηκε 
άμεσα στην ποιότητα της συνεργασίας - είτε σε σημαντικό είτε σε πολύ 
σημαντικό βαθμό, καθώς και καθιστώντας πολύ πιο εύκολη την επίλυση 
ορισμένα προβλήματα που συνδέονταν στενά με την παροχή υπηρεσιών 
τουριστικού προσανατολισμού. Μια άλλη πτυχή της συνεργασίας που θίχτηκε 
ήταν η μεταφορά της λεγόμενης τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων που 
εμπλέκονται σε μια δεδομένη αλυσίδα εφοδιασμού. Όπως αποδείχθηκε από την 
εξέταση, το 70% των ερωτηθέντων οντοτήτων ισχυρίστηκε ότι ήταν σημαντική 
ή πολύ σημαντική. Η τελευταία πτυχή της συνεργασίας που αναλύθηκε ήταν οι 
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σχέσεις μεταξύ των ειδικών εταίρων της διαπραγμάτευσης  και ο αντίκτυπός 
τους στην ικανοποίηση των τελικών πελατών26.  

 

Γ. Τουρισμός-λειτούργημα –κοινοτισμός (win-win-win) 

Αν και ο τουρισμός ως λειτούργημα, με τις ιδιότητες της ενσυναίσθησης και 
του κοινοτισμού, δεν επηρρεάζει-τουλάχιστον στο βαθμό που επηρρεάζει ο 
ατομικισμός- τόσο πολύ τη «τουριστική διαπραγμάτευση», σύμφωνα με τα 
ευρήματα της έρευνας (υπολογισθείσα x2 =13,74 < 15,507 =x2 critical value) 
ωστόσο, η υπολογισθείσα τιμή συσχέτισης (13,74) είναι πολύ κοντά-στα όρια 
στατιστικού λάθους 5% με τη κρίσιμη τιμή (15,507) 

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέρη της τουριστικής διαπραγμάτευσης σκέφτονται –
πέρα από τη προσωπική/ατομική ικανοποίηση-το καλό του άλλου 
(ενσυναίσθηση) αλλά και το καλό της κοινότητας που φιλοξενεί τη τουριστική 
δραστηριότητα (κοινοτισμός) 

Ο τουρισμός είναι πολύ ενδιαφέρον να κατανοηθεί Είναι μια δραστηριότητα, 
είναι μια βιομηχανία και μια σημαντική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για μια 
χώρα, την οικονομία της και επίσης για την κοινωνική της πρόοδο και 
παρακολούθηση. Ο τουρισμός αναμφίβολα φέρνει μαζί του τεράστια οικονομική 
αξία για μια χώρα. 

Αυτό που προτείνει η μελέτη αυτή είναι το να συνειδητοποιηθούν διεργασίες 
που μέχρι τώρα γίνονταν αυθόρμητα, χωρίς να περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια 

Για παράδειγμα, στις μικρές κυρίως τουριστικές μη απρόσωπες τουριστικές 
μονάδες γίνεται πιο αισθητή η ενσυναίσθηση (πιο εύκολα μπαίνει ο ένας στη 
θέση του άλλου): 

Ο Αγροτουρισμός, εδώ και πενήντα χρόνια στην Ελλάδα,  μας έδωσε πιο 
αισθητές τέτοιου είδος τουριστικές διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν λίγες οι φορές 
που αναπτύσσονταν δυνατές φιλίες φιλοξενούντων-φιλοξενουμένων 

Στην Αράχωβα, για παράδειγμα  αναπτύχθηκε μια τέτοια δυνατή φιλία ανάμεσα 
στη Βελγίδα τουρίστρια και την Αραχωβίτισσα σπιτονοικοκυρά όπου η πρώτη 
ανέλαβε να σπουδάσει το παιδί της δεύτερης σε Βελγικό Πανεπιστήμιο 

 
26 Katarzyna Kozicka and alle (2019) The Efficiency of Cooperation between the Participants in the Supply Chain in the Tourism-
Related Branch of Industry in Relation to Client Satisfaction Sustainability 2019, 11(17), 4716 
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Σε μια άλλη περίπτωση μια οικογένεια από τις ΗΠΑ που έκανε κάθε χρόνο 
διακοπές στο Γαρδίκι (ορεινό χωριό) ανέλαβε τη δαπάνη για να κτιστεί ένα 
Δημοτικό Σχολείο στο τόπο αυτό που φιλοξενούνταν 

Σε μια άλλη περίπτωση στη Σύμη, οι φιλόξενοι κάτοικοι «χαρίζουν αυτά που 
αγαπούν περισσότερο» Έτσι μια νοικοκυρά χάρισε ένα υπέροχο κέντημα σε μια 
Γαλλίδα τουρίστρια Την επομένη χρονιά η Γαλλίδα τουρίστρια φιλοξενήθηκε εκ 
νέου από την ίδια Γυναίκα στη Σάμη. Της έφερε όμως ένα σωρό ηλεκτρικές 
συσκευές που μόλις είχαν αγοραστεί από τη Γαλλίδα ακριβώς για να χαρισθούν 
στη νοικοκυρά από τη Σάμη 

Βλέπουμε, δηλαδή, καθαρά –ιδίως στον Αγροτουρισμό-συμπεριφορές που 
ξεφεύγουν από τα πλαίσια μιας οικονομικίστικης «ορθολογικής» συμπεριφοράς 

Σε μια τέτοια περίπτωση-που ναι μεν δεν χαρακτηρίζει τον τουρισμό 
(συσχέτιση: υπολογισθείσα τιμή  x2 =13,74 < 15,507 =x2 critical value) πλην 
όμως η x2 βρίσκεται στα πλαίσια του στατιστικού λάθους, όσον αφορά την 
critical value, συνεπάγεται πως μια win-win-win συμπεριφορά ανάμεσα σε 
φιλοξενούντα-φιλοξενούμενο είναι εφικτή   

Το φαινόμενο είναι δυναμικό (ισχυροποιείται με τη πάροδο του χρόνου) και 
είναι ανεξάρτητο από πολιτικές και στρατηγικές Έχει να κάνει με τον 
ανθρώπινο παράγοντα, αποκλειστικά και μόνο Επειδή οι πολιτικές 
«ακολουθούν» τη πραγματική ζωή, η πρόταση που καταθέτουμε είναι να 
σχεδιαστούν-από εδώ και πέρα- πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη τη win-
win-win  τουριστική συμπεριφορά 

Οι πολιτικές αυτές θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα (win) τη 
συνεργασία μεταξύ των διαπραγματευτών (win-win) και επιπλέον το σεβασμό 
και τη προστιθέμενη αξία του χώρου (κοινότητας) όπου λαμβάνει χώρα η 
διαπραγμάτευση αυτή 

Οι win-win-win πολιτικές για τον τουρισμό θα πραγματώνονται μέσα από 
συγκεκριμένα μέτρα, όπως η διασφάλιση των τουριστικών συναλλαγών, η 
προστασία του περιβάλλοντος του χώρου όπου εκδηλώνονται οι τουριστικές 
δραστηριότητες, η πριμοδότηση διεργασιών συνεργασίας κλπ 

Από τη στιγμή που γίνονται αποδεκτές οι πολιτικές win-win-win στο τουρισμό, 
μια τριγωνική σχέση , ας την ονομάσουμε P.A.C [People-Authorities-
Consumers (of tourist services)] είναι εφικτή και λειτουργική 
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Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, οι πολιτικές αντιγράφουν τη πραγματική ζωή και 
προσπαθούν να τη διευκολύνουν Αν η πραγματική ζωή έχει μια win-win-win 
δυναμική, τότε και οι πολιτικές τουρισμού θα ακολουθήσουν μια win-win-win 
προοπτική, που δίνει πιο ανθρώπινους κανόνες μιας ισόρροπης τουριστικής 
ζωής 

 

 

 

◉ 
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας μοντελοποιούμε, τώρα,  τις διαδικασίες 
παραγωγής  και αξιοποίησης της τουριστικής παραγωγής – αναζητώντας 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που είναι «win-win-win» για: (i) τη 
βιωσιμότητα των τουριστικών υπηρεσιών σε μικρές αγορές λιανικής (win), (ii) 
την ενδυνάμωση  της σχέσης φιλοξενούντων-φιλοξενουμένων για τη μεταξύ 
τους συνεργασία (win-win) και (iii) τη βιωσιμότητα της σχέσης συνεργασίας-
λειτουργήματος σε κάθε διαπραγμάτευση που αφορά τον τουρισμό (win-win-
win) 
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