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[Αυτή η σελίδα παραμένει κενή]
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο
Ηρακλείου ξεκίνησαν πρόσφατα τη συνεργασία τους πάνω στο πολύ σημαντικό αντικείμενο του
τουρισμού, στην ανάπτυξη ταυτότητας τουριστικού προορισμού (destination branding). Ο Δήμος
Ηρακλείου ανέθεσε στο Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας την υλοποίηση
μελετητικής υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Προορισμού για την Προώθηση του
Ηρακλείου ως Τουριστικού Προορισμού».
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας με την παρούσα τεχνική
αναφορά παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς, ποιοτικής έρευνας με τίτλο «Ποιοτική
Έρευνα: Συνεντεύξεις για την ανάπτυξη μιας διακριτής ταυτότητας προορισμού για το Δήμο
Ηράκλειου», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 1ου παραδοτέου («Ανάλυση
Ενδιαφερομένων – Stakeholder Analysis»).
Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και η αποτύπωση ποιοτικών στοιχείων που προκύπτουν
από τις απόψεις εμπλεκόμενων φορέων στην Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Ηρακλείου, αλλά και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού,
σχετικά με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας προορισμού για το Δήμο Ηρακλείου. Η
διερεύνηση των τάσεων και καταγραφή των απόψεων μέσω πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας
κρίνεται απαραίτητη στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που
γίνεται προσπάθεια από το Δήμο Ηρακλείου για μια στρατηγική προσέγγιση του φαινομένου του
τουρισμού και της τουρισιτκής ανάπτυξης του μητροπολιτικού δήμου. Μια τέτοια προσέγγιση
συμβαδίζει με τις διεθνείς πρακτικές στο χώρο δεδομένου ότι κεντρικό ρόλο στη δημιουργία μιας
διακριτής ταυτότητας προορισμού για αστικά κέντρα διαδραματίζει η ‘πρωτογενής επικοινωνία’
με την οργανωτική και διοικητική δομή της πόλης καθώς και τους πολίτες της (Karavatzis 2008).
Εξάλλου οι Μπούργος και Δέφνερ (2017) αναφέρουν ότι η διαβούλευση με τους άμεσα
ενδιαφερόμενους προσδίδει μια αποτελεσματική δυναμική των μητροπολιτικών κέντρων στη
προσπάθεια διαμόρφωσης μιας διαφοροποιημένης ταυτότητας προορισμού ή τόπου (Σταμπούλης
κ.α. 2012). Ταυτόχρονα, οι Martin and Capelli (2017) αναφέρουν ότι προσπάθεις δημιουργίας
ταυτότητας προορισμού ή περιοχής που δεν βασίζονται στην αρχή της ‘συν-δημιουργίας’
στερούνται νομιμότητας και αποδοχής από τους χρήστες (τους πολίτες) της ταυτότητας αυτής .






Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει μια σε βάθος καταγραφή των διαφορετικών
απόψεων και προσεγγίσεων που επικρατούν μεταξύ των κυρίων διαμορφωτών γνώμης (decision
makers) στο Δήμου Ηρακλείου. Στην παρούσα έρευνα τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά
ερωτήματα, :
Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσελκύουν τους επισκέπτες στο Ηράκλειο σήμερα;
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες του
Ηρακλείου και ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες δυσαρέσκειας τους;
Διαθέτει το Ηράκλειο μια ξεχωριστή ταυτότητα ως τουριστικός προορισμός;
Ποιο είναι το μοναδικό/ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί και ξεχωρίζει
το Ηράκλειο από αντίστοιχους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;
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Πρέπει το Ηράκλειο να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα από την υπόλοιπη
Κρήτη;




Σε ποια χαρακτηριστικά του τόπου θα πρέπει να βασισθεί η στρατηγική για την
ανάπτυξη μιας ξεχωριστής ταυτότητας για τον Δήμο Ηρακλείου;
Πάνω σε ποια βάση (concept) θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέα τουριστικά
προϊόντα και υπηρεσίες;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αναπτύξει μια διακριτή ταυτότητα προορισμού ο Δήμος
Ηράκλειου. Επίσης, σκοπός της ερευνητικής ομάδας είναι να χρησιμοποιήσει τα πρωτογενή
δεδομένα και συμπεράσματα που θα εξαχθούν απο την ποιοτική έρευνα, για να ενημερώσει την
ποσοτική έρευνα (δημοσκόπηση) που θα πραγματοποιηθεί σε επόμενα στάδια της μελέτης.
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για τις ανάγκες διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο
τεσσάρων διακριτών και διαδοχικών ερευνητικών σταδίων.







o
o


1. Σχεδιασμός της έρευνας
Οριστικοποιήθηκαν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα.
Οριστικοποιήθηκε ο τύπος της ποιοτικής έρευνας: Ημι-δομημένες Προσωπικές
Συνεντεύξεις
Η επιλογή της ημι-δομημένης μορφής συνέντευξης αποσκοπούσε στη συλλογή δεδομένων τα
οποία στη συνέχεια θα αναλύονταν κυρίως ποιοτικά. Επίσης, η ημι – δομημένη συνέντευξη
χρησιμοποιήθηκε για να διερευνήσει σε βάθος ένα ερώτημα (δημιουργία διακριτής τουριστικής
ταυτότητας) για το οποίο δεν υπήρχαν πρότερα δεδομένα.
Επιλέχθηκε ως μέσο διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας η μέθοδος του ημι-δομημένου
ερωτηματολογίου που περιελάμβανε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και παρείχε τη δυνατότητα
επιπρόσθετων ερωτημάτων για πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων.
Επιλέχθηκαν δυο διακριτές ομάδες – στόχοι για την έρευνα:
Ομάδα Α: Μέλη της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου
Ηράκλειου
Ομάδα Β: Εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων
Οριστικοποιήθηκε το μέγεθος του δείγματος: Κατ’ ελάχιστον 15 συνεντεύξεις.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 20 ημι – δομημένες συνεντεύξεις διάρκειας από 30 έως 50 λεπτά η
κάθε μία.
2. Σχεδιασμός ημι-δομημένου ερωτηματολογίου
Ο σχεδιασμός του ημι-δομημένου ερωτηματολογίου καθορίστηκε από το αντικείμενο της έρευνας
και προέβλεπε την ενσωμάτωση επί μέρους θεμάτων που αφορούν το πώς θα μπορέσει ο Δήμος
Ηράκλειου να αναπτύξει μια διακριτή ταυτότητα προορισμού για το Ηράκλειο. Τα θέματα και οι
ερωτήσεις που ενσωματώθηκαν στο παρόν ερωτηματολόγιο προέκυψαν μετά από εκτενείς
συζητήσεις με τους φορείς χάραξης τουριστικής πολιτικής του δήμου Ηρακλείου, καθώς και από
προηγούμενη πιλοτική ποιοτική έρευνα με θέμα τον τουρισμό στο Ηράκλειο. Τα αποτελέσματα
αυτής της έρευνας αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου της ποσοτικής
έρευνας. Το πλήρες ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας έκθεσης.
3. Συλλογή στοιχείων – Διεξαγωγή Προσωπικών Συνεντεύξεων
Οι προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου
2017. Οι ώρες αλλά και η τοποθεσία καθορίζονταν, μετά από συνεννόηση του ερευνητή και του
ερωτώμενου. Ο ερευνητής διέθετε μια λίστα βασικών ερωτημάτων / κατάλογο που έπρεπε να
καλυφθούν, τα οποία όμως πιθανόν να διέφεραν τελικά από τη μία συνέντευξη στην άλλη. Με
τον τρόπο αυτό ο ερευνητής μπορούσε να θέσει επιπρόσθετα βοηθητικά ερωτήματα για την
πληρέστερη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων, ή να διαθέσει περισσότερο χρόνο σε μια
ερώτηση, εάν αυτό κρινόταν χρήσιμο ή απαραίτητο.
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Οι συμμετέχοντες (ερωτώμενοι) ήταν μέλη της Επιτροπής «Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας»
του Δήμου Ηρακλείου αλλά και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων. Το
μέγεθος του δείγματος διαμορφώθηκε τελικά σε είκοσι (20) συμμετέχοντες. Αξίζει να αναφερθεί
ότι έγινε προσπάθεια για μεγαλύτερο δείγμα, αλλά οι ερευνητές συνάντησαν την άρνηση αρκετών
ερωτώμενων να συμμετάσχουν, επικαλούμενοι συνήθως την έλλειψη χρόνου.
Μεθοδολογικά, σε κάθε συνέντευξη συμμετείχαν ένας βασικός ερευνητής (συνεντεύκτης) και
ένας βοηθός-ερευνητής, ο οποίος εξασφάλιζε την ομαλή καταγραφή των απαντήσεων των
ερωτώμενων. Παράλληλα με την ηχητική καταγραφή των απαντήσεων (μετά τη συγκατάθεση
των ερωτώμενων), ο βοηθός-ερευνητής κατέγραφε και γραπτά τυχόν επιπλέον δεδομένα και
στοιχεία (για παράδειγμα μη-λεκτικής φύσεως), που ενδεχομένως να φαίνονταν χρήσιμα στη
συνέχεια.

1.
2.
3.
4.

Αναφορικά με την ροή της συζήτησης, η δομή των συνεντεύξεων αποτελούνταν από τέσσερα (4)
μέρη:
Συστάσεις: Διαδικασία σημαντική για να νοιώσουν πιο οικεία οι συμμετέχοντες
Σκοπός της Έρευνας: Ο ερευνητής (συνεντεύκτης) θέτει τον ευρύτερο σκοπό της έρευνας
Συζήτηση με βάση το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο
Επίλογος και Ευχαριστίες
4. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
Όλες οι προσωπικές συνεντεύξεις καταγράφτηκαν από ειδική συσκευή καταγραφής φωνής. Μια
ομάδα βοηθών ερευνητών συμμετείχε στην πλήρη απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, η οποία
διήρκησε συνολικά περίπου πενήντα (50) ώρες. Τα αποτελέσματα της απομαγνητοφώνησης
(πλήρη κείμενα με αυτολεξεί μεταφορές) βρίσκονται στην διάθεση του Δήμου Ηρακλείου. Στο
τέλος της τεχνικής έκθεσης και στο παράρτημα ΙΙ, βρίσκεται ο κατάλογος με τους ερωτώμενους
με τα πλήρη στοιχεία τους. Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός παρατίθεται με εμπιστευτικότητα
και θα πρέπει να αφαιρεθεί σε τυχόν διάχυση της μελέτης, για λόγους ερευνητικής δεοντολογίας
και προστασίας της ανωνυμίας των συμμετεχόντων.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια αποτελέσματα των προσωπικών
συνεντεύξεων. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων παρουσιάζονται παρακάτω ομαδοποιημένες για
κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε.
Το πρώτο ερώτημα (Ερώτηση 1η) στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι αφορούσε
τους παράγοντες που κατά την γνώμη τους προσελκύουν σήμερα τους επισκέπτες στο
Ηράκλειο.
Πλήρης ομοφωνία υπήρξε σχετικά με τους βασικότερους πόλους έλξης των επισκεπτών. Η
Κνωσσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι για όλους τους συμμετέχοντες τα πιο σημαντικά
σημεία προσέλκυσης των επισκεπτών του Ηρακλείου. Περίπου ένας στους τρεις συμμετέχοντες
θεωρούν πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι το Ηράκλειο αποτελεί πύλη εισόδου για την
επίσκεψη στην Κρήτη, ενώ η γεωγραφική του θέση βοηθά τους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση
σε πολλά σημεία ενδιαφέροντος στην Κρήτη.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυναμική της αγοράς του Ηρακλείου ως παράγοντα
προσέλκυσης επισκεπτών. Το μέγεθος της αγοράς του Ηράκλειου είναι μεγάλο, προσφέρει
πληθώρα επιλογών και ανταγωνιστικές τιμές, ενθαρρύνοντας έτσι την επίσκεψη των
ενδιαφερομένων. Εδώ βέβαια αξίζει να αναφερθεί ως παρατήρηση ότι οι ερωτώμενοι φαίνεται να
υιοθετούν μια δική τους άτυπη «εσωτερική» προσέγγιση των πραγμάτων, μη λαμβάνοντας υπόψη
για παράδειγμα πως πολλοί αλλοδαποί επισκέπτες προέρχονται από προορισμούς με ανεπτυγμένη
οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η παραπάνω άποψη ενδέχεται να μην είναι ενδεικτική
του τι συμβαίνει στη πραγματικότητα, ή να αφορά κυρίως τους Έλληνες επισκέπτες.
Ως επιπλέον βασικοί πόλοι έλξης καταγράφηκαν, με μικρότερη όμως συχνότητα, το Ιστορικό
Μουσείο αλλά και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αναφορές έγιναν επίσης στο πολυπολιτισμικό
και ιστορικό παρελθόν που διέπει την πόλη του Ηρακλείου. Το παραπάνω συμπέρασμα βρίσκεται
σε πλήρη αντιστοιχία με τη προσπάθεια του Δήμου να προωθήσει την πόλη ως σταυροδρόμι
πολιτισμών («5 + 1 πολιτισμοί»). Ως παράγοντες προσέλκυσης επισκεπτών αναφέρθηκαν επίσης
τα διεθνή επιστημονικά – ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα
της πόλης, τα οποία προσελκύουν στο Ηράκλειο φοιτητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο.
Αρκετοί συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι ένα ποσοστό των επισκεπτών έχει ως βασικό κίνητρο
την επίσκεψη σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Σε πολύ μικρότερο βαθμό αναφέρθηκαν ως λόγοι
επίσκεψης του Ηρακλείου η συμμετοχή / παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων και ο
οργανωμένος θρησκευτικός τουρισμός.
Από τη συζήτηση δεν έλειψε η αναφορά στους επισκέπτες που καταφθάνουν στην πόλη μέσω
των πακέτων κρουαζιέρας που επιλέγουν, χωρίς να υπάρχει κάποιο ειδικό κίνητρο για την
επιλογή του Ηρακλείου ως προορισμού, ενώ αποτυπώθηκε και η άποψη ότι το Ηράκλειο αποτελεί
μέρος του τουριστικού brand «Κρήτη», γεγονός που επιδρά θετικά στην επιλογή του ως
προορισμού και ενισχύει την επισκεψιμότητά του.
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Προκειμένου να εξαχθούν περισσότερο ποιοτικά συμπεράσματα σε σχέση με το ζήτημα των
παραγόντων που προσελκύουν τους επισκέπτες στο Ηράκλειο, αναζητήθηκε η γνώμη των
συμμετεχόντων ως προς την πιθανή διαφοροποίηση των κινήτρων μεταξύ Ελλήνων και
αλλοδαπών επισκεπτών. Αρκετοί από τους ερωτώμενους υποστήριξαν ότι καταρχήν δεν υπάρχει
ουσιαστική διαφοροποίηση. Ωστόσο, θεωρούν δεδομένο ότι παράγοντες που σχετίζονται με τον
πολιτισμό (όπως π.χ. η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους) είναι σημαντικότεροι για τους
αλλοδαπούς επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, πολλοί υποστήριξαν ότι παράγοντες όπως η
δυναμική της αγοράς, αλλά και η επίσκεψη σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα αφορούν
περισσότερο τους Έλληνες επισκέπτες. Αντίστοιχα κίνητρα θεωρούν κάποιοι ερωτώμενοι ότι
υπάρχουν και για τους Κρητικούς μη-Ηρακλειώτες επισκέπτες, οι οποίοι είναι πιθανόν να
επισκέπτονται το Ηράκλειο για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους (π.χ. ιατρικά θέματα), ή
μπορεί η πόλη να αποτελεί απλά «πέρασμα» κατά την επίσκεψη τους σε άλλους προορισμούς της
Κρήτης.
Το παραπάνω συμπέρασμα φαίνεται ότι δημιουργεί χώρο για μια στρατηγική προβολής της πόλης
βασισμένη σε δύο (2) πόλους με κοινές συνιστώσες. Συνολικά, η πόλη φαίνεται να διαθέτει μια
ξεχωριστή εικόνα στο μυαλό του συνόλου των επισκεπτών με βάση την πολιτιστική της
κληρονομιά. Η παραπάνω εικόνα συνάδει με τη γενικότερη αντίληψη που έχουν οι τουρίστες για
το τοπωνύμιο «Κρήτη». Από εκεί και πέρα, οι ερωτώμενοι διαχωρίζουν τη στρατηγική της πόλης
με βάση το παρελθόν (αρχαιολογία, μυθολογία) για τους αλλοδαπούς, και το παρόν – μέλλον
(δυναμική αγορά, πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού) για τους ντόπιους - Έλληνες επισκέπτες.
Πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση γύρω από το θέμα των παραγόντων προσέλκυσης επισκεπτών,
τέθηκε το ερώτημα για το εάν οι παραπάνω παράγοντες έχουν διαφοροποιηθεί συγκριτικά με τα
προηγούμενα χρόνια. Οι ερωτώμενοι ομόφωνα υποστήριξαν ότι οι προαναφερόμενοι παράγοντες
προσέλκυσης επισκεπτών δεν έχουν υποστεί διαχρονικά κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή. Παρά το
γεγονός ότι έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται υποδομές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
επιπρόσθετα κίνητρα για επίσκεψη στην πόλη του Ηρακλείου, δεν έχουν ακόμα φθάσει σε
επίπεδο που θα τις καθιστούσε επιπρόσθετο κίνητρο επίσκεψης για το δυνητικό επισκέπτη.
Η επόμενη ενότητα που αναπτύχθηκε μέσα από αντίστοιχες ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες
αφορούσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες του Ηράκλειου καθώς και
στους παράγοντες που, κατά τη γνώμη των ερωτώμενων προκαλούν τη δυσαρέσκεια των
επισκεπτών.
Όλοι οι ερωτώμενοι επεσήμαναν την ανεπαρκή σήμανση από την οποία χαρακτηρίζεται τόσο το
κέντρο, όσο και ευρύτερες περιοχές του Δήμου. Μάλιστα εκτός από ελλιπή πολλοί
χαρακτήρισαν τη σήμανση και ως «παραπλανητική». Αναφέρθηκε ότι η έλλειψη σήμανσης
αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο παράγοντα δυσαρέσκειας, καθώς ο επισκέπτης αδυνατεί να φθάσει
εύκολα στον προορισμό του, ενώ υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να χαθεί, δαπανώντας τον
περιορισμένο και πολύτιμο γι αυτόν χρόνο, στην προσπάθειά του να προσανατολιστεί.
Στο πρόβλημα της σήμανσης έρχεται να προστεθεί και το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της
πόλης, όπως ομόφωνα υποστήριξαν οι συμμετέχοντες. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπει και από τη
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μελέτη της Περισυνάκη (2008), με εστίαση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Πράγματι, οι
απόψεις αυτές επιβεβαιώνονται δυστυχώς διαχρονικά, μέσα από τις επαναλαμβανόμενες έρευνες
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Eurobarometer, 2009, 2012 και 2015). Μάλιστα, στην έρευνα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009, το Ηράκλειο βρισκόταν στη πρώτη θέση έναντι όλων των
άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων σχετικά με τη δυσαρέσκεια των πολιτών του εξαιτίας της
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ειδικά για το κυκλοφοριακό, πάνω από το 45% των πολιτών στο
Ηράκλειο εξέφρασε μια αρνητική άποψη. Η ανεύθυνη οδική συμπεριφορά συνδυαστικά με την
έλλειψη πεζογεφυρών ή ασφαλών διαβάσεων τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην ευρύτερη
περιοχή έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ατυχήματος με αποτέλεσμα η κίνηση
των πεζών να επηρεάζεται αρνητικά. Υποστηρίχθηκε από κάποιους συμμετέχοντες ότι οι
παραπάνω συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αλλεπάλληλους τραυματισμούς επισκεπτών στην πόλη
του Ηρακλείου, ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σε απώλειες.
Επίσης η έλλειψη πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων καθιστά την περιήγηση στην πόλη δύσκολη,
ενώ η ανεπαρκής αστυνόμευση στους υπάρχοντες πεζοδρόμους, σε συνδυασμό με την έλλειψη
κουλτούρας σεβασμού των κοινόχρηστων χώρων έχει ως αποτέλεσμα τη στάθμευση οχημάτων σε
πεζοδρόμια, πεζόδρομους, ακόμα και πλατείες. Δόθηκαν παραδείγματα όπως το παράνομο
παρκάρισμα οχημάτων στον πεζόδρομο της Δαιδάλου κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και η
καταστροφή δημόσιας περιουσίας σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος του αστικού ιστού, πέρα από
το κέντρο της πόλης.
Επανειλημμένη αναφορά έγινε στο πρόβλημα του περιορισμένου διαθέσιμου δικτύου μέσων
μαζικής μεταφοράς, τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υπεραστικούς προορισμούς. Έγινε
αναφορά όχι μόνο στο θέμα του δικτύου των δρομολογίων αλλά και στην ποιότητα των
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του κοινού. Επισημάνθηκε επίσης η
έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης του λιμανιού με το κέντρο της πόλης, γεγονός που
παρουσιάστηκε ως παράγοντας δυσαρέσκειας κυρίως μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων
επισκεπτών. Παράλληλα, η έλλειψη μιας (σταθερής) συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ
παραλιακού μετώπου με το ιστορικό κέντρο της πόλης μπορεί να θεωρηθεί και ένας σοβαρός
λόγος για τον οποίο η πόλη αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το παραλιακό της μέτωπο. Πιθανή
σύνδεση του παραλιακού μετώπου (συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού) με το ιστορικό κέντρο
θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για προσπάθειες εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του
τουριστικού προϊόντος της πόλης.
Ένας δεύτερος τομέας που προκαλεί συνθήκες έντονης δυσαρέσκειας στους επισκέπτες,
σύμφωνα πάντα με τη γνώμη των συμμετεχόντων, είναι αυτός της ανεπαρκούς καθαριότητας
στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου αλλά και η έλλειψη πρασίνου σε δημόσιους χώρους.
Δυστυχώς, και σε αυτή τη περίπτωση, οι απόψεις των ερωτώμενων επιβεβαιώνονται απόλυτα από
τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τις συνεχείς έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με
τις απόψεις των κατοίκων για τις πόλεις που ζουν (Eurobarometer 2015, 2012). Οι κάτοικοι του
Ηρακλείου είναι από τους πλέον δυσαρεστημένους από την πόλη στην οποία ζουν, σε ότι αφορά
τη διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων και την έλλειψη χώρων πρασίνου.
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Έντονη αναφορά επίσης υπήρξε στην αδυναμία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για πρόσβαση
σε αρχαιολογικούς χώρους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσχεραίνεται η πρόσβαση, αλλά και να
δημιουργούνται μεγάλες ουρές αναμονής, γεγονός που επιτείνει τη δυσαρέσκεια των επισκεπτών.
Και ενώ το πρόβλημα αυτό μπορεί να μην είναι τόσο εμφανές στους πιο δημοφιλείς προορισμούς
όπως η Κνωσός, εντούτοις δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε άλλα εξίσου σημαντικά σημεία
ενδιαφέροντος, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου τα υψηλά επίπεδα
συνωστισμού που δημιουργούνται λόγω της αδυναμίας χρονικής διαχείρισης της ζήτησης
δημιουργούν δυσαρέσκεια τόσο στο μουσείο, όσο και στην πόλη. Οι απόψεις των ερωτώμενων
σχετικά με τα επίπεδα συνωστισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία επιβεβαιώνονται και
στην πράξη μέσα από μελέτες που έχουν δείξει οτι μια μείωση του χρόνου αναμονής (και
αντίστοιχα των επιπέδων συνωστισμού) στα σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου
κατά 30 λεπτά, θα βελτίωνε ουσιαστικά τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών στην πόλη
(Αpostolakis and Jaffry 2005).
Επιπλέον, οι υποδομές αλλά και η γενικότερη εικόνα του αεροδρομίου Ηρακλείου εμφανίστηκε
ως ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας δυσαρέσκειας εκ μέρους των συμμετεχόντων στην
έρευνα. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ουσιαστικά η αναποτελεσματικότητα της πολιτικής που
ασκείται από την πολιτεία: ενώ ο ρόλος του Ηρακλείου ως η κεντρική πύλη εισόδου του νησιού
είναι προφανής και αποδεκτή απο όλους τους φορείς σε όλα τα επίπεδα χάραξης τουριστικής
πολιτικής, εντούτοις η εικόνα του διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου, είναι μάλλον απογοητευτική,
ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της υπηρεσίας πολιτικής
αεροπορίας.
Καταδείχθηκε επίσης η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η μετακίνηση τους και να ενισχύεται η δυσαρέσκειά τους. Η
περιορισμένη διαθεσιμότητα υποδομών που διευκολύνουν την πρόσβαση σε επισκέπτες ΑμΕΑ,
ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου επιβεβαιώνεται και από τα
αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, σύμφωνα με την οποία η δυνατότητα πρόσβασης σε
συγκεκριμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπως αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και
καταστήματα/εστιατόρια/καφετέριες, αλλά και η περιήγηση στους δρόμους κρίνεται από τους
επισκέπτες ΑμεΑ περιορισμένη έως ανύπαρκτη, με εξαίρεση τα μουσεία τα οποία εμφανίζουν
ελαφρώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία ενδιαφέροντος (Dimou &
Velissariou, 2016).
Κάποιοι από τους ερωτώμενους αναφέρθηκαν και σε λιγότερο γνωστούς παράγοντες
δυσαράσκειας, όπως η έλλειψη προγραμματισμού κλαδέματος των δέντρων, που μπορεί να
προκαλέσει πολλές φορές την δυσαρέσκεια των επισκεπτών. Ως παράδειγμα δόθηκε η διαδρομή
με ανοιχτού τύπου διώροφα λεωφορεία προς την Κνωσσό, κατά τη διάρκεια της οποίας οι
επισκέπτες κάποιες φορές “απειλούνται” με τραυματισμό εξαιτίας των κλαδιών των δέντρων που
προσεγγίζουν το έδαφος. Αναφορά έγινε επίσης στα αδέσποτα ζώα αλλά και στην έλλειψη χώρου
όπου μπορεί κανείς να αφήσει ελεύθερο το κατοικίδιο ζώο του, καθώς και στο μεγάλο αριθμό
νεκρών ζώων που κείτονται στους δρόμους ως ένας ακόμα παράγοντας δυσαρέσκειας
επισκεπτών, καθώς αποτελούν πηγή ασθενειών και αντικατοπτρίζουν το έλλειμμα παιδείας.
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Πέρα από τις υποδομές και τις σχετικές ελλείψεις, οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο και για την
ανεπαρκή εξυπηρέτηση ακόμα και εκμετάλλευση εκ μέρους κάποιων ιδιοκτητών επιχειρήσεων.
Κάποιοι επιχειρηματίες έχουν την τάση να χρεώνουν τους επισκέπτες πολύ παραπάνω από αυτό
που ανταποκρίνεται στις επιλογές τους, αλλά και να τους προσφέρουν προϊόντα που πιθανόν να
μην πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας που υπόσχονται.
Προκειμένου να αντληθεί πληροφόρηση σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος, οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν κατά πόσο θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους
παράγοντες δυσαρέσκειας οι Έλληνες και οι αλλοδαποί επισκέπτες. Οι περισσότεροι από τους
ερωτώμενους υποστήριξαν ότι οι παράγοντες δυσαρέσκειας δεν διαφέρουν στη βάση της
προέλευσης των επισκεπτών, υποστήριξαν ωστόσο ότι ο βαθμός στον οποίο γίνονται αντιληπτοί
είναι διαφορετικός. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι οι Έλληνες δε δυσαρεστούνται σε
τέτοιο βαθμό όσο οι αλλοδαποί, καθώς έχουν εξοικειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με τις δυσκολίες
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί οτι πλεόν ο ανταγωνισμός
μεταξύ Ελληνικών πόλεων που επιθυμούν να παίξουν το ρόλο εσωτερικού τουριστικού
προορισμού, ή προορισμού διημέρου εντός της χώρας δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες.
Δεδομένων των αλλαγών (ιδιωτικοποίηση Ελληνικών αερολιμένων και αλλαγή στη κουλτούρα
διαχείρισης τους, εκσυγχρονισμός διαδικασιών και βελτίωση υποδομών), το Ηράκλειο ίσως να
χάνει έδαφος τόσο μεταξύ των αλλοδαπών, όσο και μεταξύ των αυτόχθονων επισκεπτών.
Κλείνοντας τη συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες δυσαρέσκειας των επισκεπτών από την
εμπειρία τους στην πόλη του Ηρακλείου τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το αν αυτοί οι
παράγοντες δυσαρέσκειας έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι από τους
ερωτώμενους υποστήριξαν ότι δεν έχουν γίνει βήματα βελτίωσης και αναφέρθηκαν στα
προβλήματα καθαριότητας και στα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανυπαρξία
σύγχρονου οδικού δικτύου και σήμανσης. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν απο τη μελέτη της
Ασημινάκη (2008) για την πόλη του Ηρακλείου. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι συμμετέχοντες
υποστήριξαν ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα βελτίωσης και ειδικότερα τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια και έφεραν ως παράδειγμα τις βελτιώσεις στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, αλλά
και στις πεζοδρομήσεις που σε σχέση με το παρελθόν υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Αρκετοί
ερωτώμενοι σχολίασαν θετικά το πρόγραμμα πεζοδρομήσεων που είτε πρόκειται να ξεκινήσει,
είτε ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή. Θεώρησαν οτι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση
για να αναπτύξει η πόλη μια διακριτή ταυτότητα προορισμού. Αρκεί βέβαια αυτή η προσπάθεια
να στηριχθεί και να προστατευτεί και όχι να παρατηρηθεί πάλι το γνωστό φαινόμενο των
πεζόδρομων που μετατρέπονται σε υπαίθρια πάρκινγκ. Επίσης, βήματα βελτίωσης αναφέρθηκαν
στο θέμα της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης αλλά και στην παροχή δωρεάν
ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί που ανέφεραν ότι παρατηρούν
βήματα βελτίωσης τα τελευταία χρόνια επισήμαναν στην πλειοψηφία τους ότι τα περιθώρια
βελτίωσης είναι ακόμα μεγάλα.
Συνεχίζοντας στην συνέντευξη (Ερώτηση 3η), οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά
με το εάν πιστεύουν ότι το Ηράκλειο διαθέτει μια ξεχωριστή ταυτότητα ως τουριστικός
προορισμός. Αυτό ουσιαστικά ήταν και ένα από τα κεντρικά ζητούμενα της ποιοτικής έρευνας.
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Αρκετοί από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι το Ηράκλειο διαθέτει μια ξεχωριστή ταυτότητα ως
τουριστικός προορισμός με κάποιους από αυτούς να συμπληρώνουν ότι αυτή δεν έχει αναδειχθεί
ακόμη. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το γεγονός ότι το Ηράκλειο αποτελεί πρωτεύουσα της Κρήτης
συνδυαστικά με την εμπορικότητα του λιμανιού αλλά και η ύπαρξη του αεροδρομίου του
προσδίδουν μια ταυτότητα. Το ιστορικό παρελθόν της πόλης αλλά κυρίως του Μινωικού
Πολιτισμού έχει ταυτιστεί με την πόλη εξαιτίας της Κνωσσού, έναν αρχαιολογικό χώρο που
κατεξοχήν την χαρακτηρίζει. Με άλλα λόγια, οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση επιβεβαιώνουν
τα προηγούμενα ευρήματα σχετικά με τη διττή εικόνα της πόλης του Ηρακλείου ως ένας
δυναμικός προορισμός με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική παράδοση, που όμως χρειάζεται
πολλή προσπάθεια ακόμα για να βελτιωθεί και να καταφέρει να αποτελέσει ανταγωνιστικό
τουριστικό προορισμό.
Ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο αποτέλεσαν οι αναφορές σχετικά με την πρότερη ταυτότητα του
Ηρακλείου. Έγιναν αναφορές στο Ηράκλειο όταν χαρακτηριζόταν ως Χάνδακας όπου και είχε
μία αναγνωρίσιμη και ξεχωριστή ταυτότητα. Αναφέρθηκε ότι στο παρελθόν το Ηράκλειο
αποτελούσε πολιτιστική πρωτεύουσα της Μεσογείου και συγκρίθηκε με την υπάρχουσα
κατάσταση. Ανέφεραν επίσης και την δυναμική της αγοράς η οποία θεωρούν ότι ενδυναμώνει
αυτήν την ταυτότητα. Με άλλα λόγια, οι ερωτώμενοι υποστήριξαν ότι το Ηράκλειο έχει χάσει την
ιδιαίτερότητα του μέσα στα χρόνια (ή ενδεχομένως άλλοι ανταγωνιστικοί προορισμοί/πόλεις
πήραν τη θέση του) και τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του. Βέβαια, αυτό το συμπέρασμα αφορά
περισσότερο τους Έλληνες επισκέπτες παρά τους αλλοδαπούς. Φαίνεται όμως ότι διαχρονικά το
Ηράκλειο στηριζεται στο δυναμικό του κομμάτι (εμπορική – επιχειρηματική πρωτεύουσα του
νησιού) να να διαχωρίσει τη θέση του απο την υπόλοιπη Κρήτη.
Κάποιοι επίσης υποστήριξαν ότι πλέον το Ηράκλειο αποτελεί μέρος της συνολικής ταυτότητας
του brand name Κρήτη. Υποστηρίχθηκε ότι η δυναμική αυτού του brand name επηρεάζει θετικά
τόσο το Ηράκλειο όσο και την ευρύτερη Κρήτη. Λίγοι υποστήριξαν ότι δεν διαθέτει μια
ξεχωριστή ταυτότητα.
Στην βάση της προηγούμενης ερώτησης τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το ποιο είναι το
μοναδικό χαρακτηριστικό του Ηράκλειου που το διαφοροποιεί από αντίστοιχους
προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Πολλοί ανάφεραν ως μοναδικό χαρακτηριστικό του Ηρακλείου το ιστορικό παρελθόν της πόλης
όπου όπως υποστήριξαν έχει θαφτεί. Αυτό μπορεί να σχετίζεται και με το παραπάνω εύρημα
σχετικά με την ‘αλλοίωση’ του χαρακτήρα του Ηρακλείου. Αναφορές έγιναν και στο
πολυπολιτισμικό απόθεμα του Ηράκλειου όπου το περιέγραψαν οι περισσότεροι με την
εμπνευσμένη από το φεστιβάλ του Δήμου φράση «5+1 Πολιτισμοί». Ως μοναδικά
χαρακτηρηστικά του Ηρακλείου επισημάνθηκαν από αρκετούς η Κνωσός αλλά και το
Αρχαιολογικό μουσείο. Επίσης κάποιοι εστίασαν στο ότι το Ηράκλειο υπήρξε μια Ναυτική πόλη
που το απόθεμα που απορρέει από αυτή είναι μεγάλο και χρήζει αξιοποίησης. Το τελευταίο αυτό
στοιχείο ίσως αποτελεί και χαρακτηριστικό παράδειγμα της τουριστικής πολιτικής και προβολής
του Δήμου ιστορικά. Ενώ η πόλη έχει ένα ακμάζον λιμάνι, έντονη ναυτική παράδοση λόγω του
μινωικού πολιτισμού, και έντονη τουριστική δραστηριότητα που προέρχεται απο το λιμάνι
(τουρισμός κρουαζιέρας), εντούτοις επέλεξε να αδρανωποιήσει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
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γνωρίσματα. Το αποτέλεσμα είναι άλλες πόλεις της Κρήτης να αξιοποιούν και να προβάλλουν
πιο δυναμικά αυτής την πολιτιστική κληρονομιά.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστούν δύο (2) αντιφατικά γεγονότα. Από τη μία πλευρά, οι
ερωτώμενοι, άμεσα επιβεβαίωσαν τη σημασία της ανάπλασης και ανάδειξης του παραλιακού
μετώπου του Ηρακλείου σε σχέση με την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν της πόλης. Η
ολοκλήρωση του έργου αυτού, του οποίου η σημασία έχει αναδειχθεί εδώ και αρκετά χρόνια
(Περισυνάκη 2008), έχει δώσει μια σημαντική ώθηση στην πόλη του Ηρακλείου. Από την άλλη
πλευρά όμως, φαίνεται ότι αν και γίνονται προσπάθεις προς αυτή τη κατεύθυνση, εντούτοις
χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια για να αναδειχθεί πλήρως η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Προς
εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, επιμέρους μεγάλα έργα (ενδεικτικά αναφέρεται η σταθερή και η
στρατηγικής σημασίας σύνδεση του παραλιακού μετώπου με το ιστορικό κέντρο της πόλης,
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
Αρκετοί επίσης υποστήριξαν ότι η γαστρονομία που διαθέτει, αποτελεί ένα μοναδικό
χαρακτηριστικό της πόλης. Υποστηρίχθηκε ότι η πόλη έχει ήδη επιχειρήσεις που παρέχουν
γαστρονομικές εμπειρίες στη βάση της Κρητικής Διατροφής όπου όπως προαναφέρθηκε κακώς
συγχέεται με τη έννοια της Μεσογειακής Διατροφής.
Αναφορές έγιναν ξανά στην γεωγραφική θέση του Ηρακλείου που επιτρέπει την εύκολη
πρόσβαση σε πολλές περιοχές με ενδιαφέρον γύρω από αυτό. Αναφέρθηκε ότι σε μικρή
αποστάση από το κέντρο της πόλης κάποιος μπορεί να επισκεφτεί όμορφες παραλίες και ότι
μπορεί εύκολα να επισκεφτεί την ενδοχώρα της περιοχής.
Επίσης αναφέρθηκε το ότι το Ηράκλειο είναι ένα αστικό κέντρο που, σε συνάρτηση με τις
υποδομές και την αγορά που διαθέτει, του προσδίδει ένα μοναδικό χαρακτήρα στην Κρήτη.
Συμπληρωματικά αναφέρθηκε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο
παρέχουν δυνατότητες στον επισκέπτη για όλη τη μέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και
αργά το βράδυ. Κάποιοι χαρακτήρισαν το Ηράκλειο ώς μια ζωντανή πόλη.
Αναφορές έγιναν και στο ότι το Ηράκλειο είναι αρκετά ασφαλές σαν περιοχή επιτρέποντας στο
επισκέπτη την αμέριμνη περιπλάνηση στη πόλη. Το θέμα της ασφάλειας, αν και αρκετά ιδιαίτερο
στη σημερινή κατάσταση, είναι διαχρονικό. Και εδώ υπάρχει μεγάλη σύμποια απόψεων σχετικά
με το τι υπάρχει στη βοβλιογραφία. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του
Ευροβαρόμετρου για τις πόλεις (Eurobarometer 2015), αναφέρει ότι οι Ηρακλειώτες θεωρούν το
Ηράκλειο αρκετά ασφαλή πόλη. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις μικρο ‘ παραβατικότητας
αλλά υπάρχει ένα γενικό αίσθημα ασφάλειας, το οποίο θα πρέπει να το ενισχύσει και
εκμεταλλευτεί η Δημοτική Αρχή.
Απότοκο του παραπάνω ερωτήματος αποτέλεσε το εάν η εικόνα που έχουν οι Έλληνες για το
Ηράκλειο είναι διαφορετική απο αυτή που έχουν οι αλλοδαποί επισκέπτες για την πόλη.
Όσοι απάντησαν θετικά στο παραπάνω ερώτημα ανέφεραν ότι οι Έλληνες θεωρούν το Ηράκλειο
ως μια άσχημη πόλη και το αυτοαποκαλούν «μικρή Αθήνα». Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι
το παραπάνω σχόλιο | άποψη επιβεβαιώνεται άμεσα απο τα αποτελέσματα της έρευνας του
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Ευροβαρόμετρου (Eurobarometer 2015), όπου οι απόψεις των κατοίκων για τα επιμέρους
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους είναι ακριβώς οι ίδιες σε Ηράκλειο και Αθήνα.
Συμπληρωματικά αναφέρθηκε ότι οι Έλληνες έχουν μια διαφορετική εικόνα λόγω του ότι
γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά προϊόντα και την ιστορία που ίσως
αυτό συντελεί στην διαμόρφωση μιας ευνοϊκότερης εικόνας σχετικά με το Ηράκλειο εν αντιθέσει
με κάποιους που υποστήριξαν το αντίστροφο. Δηλαδή του ότι πληρέστερη εικόνα έχουν οι
αλλοδαποί επισκέπτες και ότι αυτοί είναι σε θέση να εκτιμήσουν καλύτερα την πόλη.
Αρκετοί από τους ερωτώμενους υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση καθώς οι
λόγοι επίσκεψης δεν διαφοροποιούνται μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών. Επίσης υποστηρίχθηκε
ότι στα μάτια των επισκεπτών το Ηράκλειο ταυτίζεται με την Κνωσσό και ότι αποτελεί για
αυτούς μέρος της ευρύτερης Κρήτης. Υποστηρίχθηκε επίσης από κάποιους ότι η εικόνα
διαφοροποιείται σε όλους τους ανθρώπους. Αρωγό στην διαμόρφωση αυτής της εικόνας αποτελεί
η κουλτούρα του κάθε ατόμου αλλά και τα προσωπικά βιώματα του.
Επόμενο ερώτημα αποτέλεσε το εάν θα πρέπει το Ηράκλειο να δημιουργήσει μια ξεχωριστή
ταυτότητα από όλη την Κρήτη.
Εδώ αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων έχει ήδη υποστηρίξει
ότι το Ηράκλειο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τοπόνημου (brand) ‘Κρήτη’. Παράλληλα, οι
περισσότεροι ερωτώμενοι υποστήριξαν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ταυτότητα
από όλη την Κρήτη. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το Ηράκλειο διαθέτει ήδη μια ταυτότητα
ξεχωριστή από την υπόλοιπη Κρήτη και ότι θα πρέπει να την αναδείξει. Υπο αυτή την έννοια, οι
ερωτώμενοι ουσιαστικά προτείνουν τη δημιουργια μιας στρατηγικής «ομπρέλλας» σχετικά με τη
προώθηση του Ηρακλείου ώς τουριστικό προορισμό. Μια διακριτή ταυτότητα για την πόλη που
όμως να βασίζεται στα βασικά συστατικά του βασικού τοπωνυμίου που είναι η Κρήτη.
Συμπληρωματικά αναφέρθηκε ότι δεν πρέπει στη διαδικασία δημιουργίας της ταυτότητας αυτής,
το Ηράκλειο να αγνοήσει την Κρήτη και κυρίως η Κρήτη να αγνοήσει το Ηράκλειο. Θα πρέπει να
λειτουργούν σε σύμπνοια καθώς ότι καλό συμβαίνει στην μία πλευρά του νησιού μπορεί να
ενισχύσει και την άλλη και αντιστρόφως σε περίπτωση που συμβεί κάτι αρνητικό.
Ακολούθως οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του τόπου στα
οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη τους να βασισθεί η στρατηγική για την ανάπτυξη μιας
διακριτής ταυτότητας για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τα δυνατά σημεία του Δήμου που θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρχικά, ως κεντρικό
χαρακτηριστικό του Δήμου αναφέρθηκε η ενδοχώρα του και προτάθηκε να γίνει σύνδεση της με
τον αστικό ιστό του Δήμου, δηλαδή την πόλη. Τα προϊόντα που παράγονται στην ενδοχώρα του
Δήμου, σε συνδυασμό με τις επιλογές απόκτησης εμπειριών που προσφέρουν στον επισκέπτη
(επίσκεψη σε ελαιοτριβείο, οινοποιείο κλπ), θα μπορούσαν κάτω από σωστή διαχείριση να
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής ανάπτυξης της διακριτής ταυτότητας του Δήμου.
Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παρουσιάστηκε επίσης το ιστορικό κέντρο της πόλης.
Υποστηρίχθηκε ότι παραμένει αναξιοποίητο και προτάθηκε να γίνουν διαδρομές που θα ενώνουν
τα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος.
15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2017

Προτάθηκε επίσης η Κνωσσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο να συνεχίσουν να προβάλλονται
σαν δυνατά χαρακτηριστικά του Δήμου αλλά και μαζί με αυτά να αναδειχθούν και τα τείχη του
Ηρακλείου που επίσης είναι ένα αναξιοποίητο πολιτισμικό απόθεμά του. Το ιστορικό παρελθόν
του Ηράκλειου όπως υποστηρίχθηκε, αποτελεί ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό του Δήμου
και θα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη της
ξεχωριστής ταυτότητας του.
Αναλύοντας περεταίρω τις παραπάνω απόψεις, αναφορές έγιναν στο πολιτιστικό παρελθόν
επισημαίνοντας ότι το Ηράκλειο είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις τόπου παγκοσμίως που έχει
στιγματιστεί από έξι διαφορετικούς πολιτισμούς γεγονός που του προσδίδει μια δυναμικότητα
που χρήζει αξιοποίησης. Επίσης προτάθηκε να αξιοποιηθεί η ιστορία που σχετίζεται με τα
ιστορικά αποτυπώματα της Ναυτιλίας μέσα από αξιοποίηση των ναυαγίων, τα οποία θα
μπορούσαν να αναδειχθούν σε πόλο έλξης για σημαντική μερίδα επισκεπτών. . Αξίζει να
σημειωθεί ότι αυτή η πρόταση συμβαδίζει με το επικαιροποιημένο ενδιαφέρον στην ευρύτερη
περιοχή για ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενίσχυε την προσπάθεια δημιουργίας ταυτότητας για το
Ηράκλειο είναι τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά ιδρύματα της πόλης που μπορούν να
ενισχύσουν την προσπάθειας δημιουργίας της ταυτότητας προσδίδοντας της το χαρακτηριστικό
της«έξυπνης πόλης». Υποστηρίχθηκε ότι τα ιδρύματα αυτά στελεχώνονται με πληθώρα
εξειδικευμένων ανθρώπων η εμπειρία και οι γνώσεις των οποίον θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς
αυτή την κατεύθυνση.Αξίζει να αναφερθεί σε αυτο το σημείο ότι το Ηράκλειο διαθέτει ήδη ένα
προβάδισμα σχετικά με το χαρακτηρισμό ¨΄εξυπνη πόλη΄δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης του έχει
προσφατα ψηφιστεί ώς ένα απο τα αρτιότερα στην Ευρώπη (Μοχιανάκης 2017). Η συγκεκριμένη
διάκρυση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου πως η ¨έξυπνη πόλη¨ υποδυκνείει άμεσα τη
στόχευση του Ηρακλείου σε μια πόλη με ισχυρή πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, πόλη
φάρο πολιτισμού, με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και
προϊόντα, με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία (Μοχιανάκης 2017).
Τέλος έγινε ιδιαίτερη αναφορά από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη γαστρονομία ως
πηγή δημιουργίας μιας χαρακτηριστικής ταυτότητας για το Δήμο.Στο σημείο αυτό επισημάνθηκε
ξανά η ανάγκη για διαχωρισμό της Κρητικής από τη Μεσογειακής Διατροφής με ταυτόχρονη
ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και της αξίας που έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την Κρητική
διατροφή.
Κλείνοντας την ενότητα της συζήτησης γύρω από τα δυνατά σημεία του Δήμου Ηρακλείου δε θα
πρέπει να παραληφθεί η αναφορά που έγινε από κάποιους συμμετέχοντες στην οικονομική
άνθιση που χαρακτηρίζει την πόλη του Ηρακλείου ακόμα και μέσα στην περίοδο της κρίσης που
διανύουμε στη χώρα, και στην επακόλουθη ζωντάνια που είναι εμφανής στους επισκέπτες της. Η
θετική αίσθηση και εικόνα που δημιουργείται στους επισκέπτες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε
συνδυασμό με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά στην προσπάθεια δημιουργίας μιας
ξεχωριστής ταυτότητας που θα παραπέμπει σε έναν “ζωντανό” προορισμό – πόλο έλξης για κάθε
ηλικία επισκεπτών
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Συνεχίζοντας, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν τους ανασταλτικούς παράγοντες ή
/και τις διαθρωτικές δυσκολίες στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας του δήμου
Ηράκλειου τόσο αναφορικά με προβλήματα που θα μπορούσαν να ελεγχθούν από το Δήμο όσο
και με δυσκολίες που δε θα μπορούσαν εύκολα να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο δημοτικής αρχής.
Ο βασικός προβληματισμός της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην έρευνα εστίασε στο
γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί μια ξεκάθαρη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης για το Δήμο.
Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει σε κάποιες
περιπτώσεις να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο της
πολιτικής θητείας της εκάστοτε δημαρχιακής αρχής και ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να
διέπονται από συνέχεια και συνέπεια. Επιπλέον τονίστηκε η σημασία της συμμετοχής ειδικών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε οι αποφάσεις να είναι πιο αποτελεσματικές. Εδώ γίνεται
εμφανής μια προσπάθεια εφαρμογής της «απο κάτω – προς – τα πάνω» διαδικασίας λήψης
απόφασης, που όμως δεν είναι σίγουρο πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο
πλάισιο και με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό τονίστηκε λόγω της έλλειψης συμμετοχίκής
κουλτούρας και του μοντέλου λήψης αποφάσεων που παραμένει ακόμα υπο κεντρικό (Αθήνα)
έλεγχο.
Από τις απαντήσεις δεν έλειψαν και οι αναφορές στις δυσκολίες με τις οποίες θα έρθει κάποιος
αντιμέτωπος στην προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης κάποιου χώρου- μνημείου και
πηγάζουν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Οι δυσκολίες είναι αρκετές και λειτουργούν
ανασταλτικά στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων χώρων, αποκλείοντάς τα έτσι από την
συμμετοχή τους στην διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και ολιστικής τουριστικής στρατηγικής
για το Δήμο. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα επιβεβαιώνει έμμεσα και το παραπάνω σχόλιο
σχετικά με τη ασφθκτική πίεση που ασκεί η κεντρική εξουσία στις προσπάθειες συμμετοχικής
διακυρέρνησης και της από κάτω – προς – τα – πάνω διαδικασίας λήψης απόφασης.
Η προσβασιμότητα του Ηρακλείου από επισκέπτες εκτός Κρήτης αναφέρθηκε ως ένας ακόμα
παράγοντας που χρήζει προσοχής, ειδικά σε ότι αφορά στις αεροπορικές συνδέσεις. Πιο
συγκεκριμένα επισημάνθηκε το γεγονός ότι μεγάλες εταιρίες εμποδίζουν εταιρίες χαμηλού
κόστους να λειτουργούν πτήσεις προς το Ηράκλειο, γεγονός που σίγουρα αυξάνει το κόστος
πρόσβασης στον προορισμό, και επιδρά αρνητικά στην επισκεψιμοτητά του. Ταυτόχρονα έγινε
αναφορά στην έλλειψη απευθείας πτήσεων προς το Ηράκλειο κατά την χειμερινή περίοδο
γεγονός που σε γενικές γραμμές ανεβάζει το κόστος πρόσβασης για τον τουρίστα, καθιστώντας
έτσι δυσκολότερη την ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού καθώς και μορφών τουρισμού που
συνηθίζονται περισσότερο το κατά τη χειμερινή περίοδο. Ταυτόχρονα, η σχεδόν τριτοκοσμική
εικόνα που επικρατεί στον διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου κατά τους θερινούς μήνες δεν βοηθά τη
κατάσταση και τυχόν πρωτοβουλίες.
Βέβαια, σε αυτό το σημείο προκύπτουν δύο (2) παρατηρήσεις. Πρώτον, πρόσφατα, αλλά και κατά
τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώθηκε η απόφαση για την υποστήριξη μορφών
χειμερινού τουρισμού σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων
φορέων. Δεύτερον, έχει εδώ και καιρό ανακοινωθεί η επέκταση κατα 3000 τ.μ. του διεθνούς
αερολιμένα Ηρακλείου, με τις εργασίες να ξεκινούν μέσα στο χειμώνα του 2017. Αυτές οι δύο
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πρωτοβουλίες συνδυαστικά, μπορεί να συμβάλλουν στο να ωριμάσουν οι συνθήκες για αλλαγή
της εικόνας του Ηρακλείου, και στη δημιουργία μιας στρατηγικής διακριτής ταυτότητας
προορισμού για την πόλη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι πολλοί ερωτώμενοι αναφέρθηκαν στο ότι μέχρι στιγμής
το Ηράκλειο δεν παρέχει κάποιο/α παραδοσιακό/ά προϊόν(τα), που να το διαφοροποιούν από
άλλες περιοχές τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και σε σχέση με την υπόλοιποη Ελλάδα και το οποίο
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας για το Ηράκλειο.
Επιπλέον, η καθυστέρηση προγραμματισμού όσον αφορά τις εκδηλώσεις και τα δρώμενα στην
πόλη του Ηράκλειου, δηλαδή η έλλειψη ενός ημερολογίου όπου θα περιγράφονται έγκαιρα οι
προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα διάφορα δρώμενα της χρονιάς καθιστά αδύνατο στους
τουριστικούς πράκτορες να εμπλουτίσουν το προσφερόμενο πακέτο για επίσκεψη στο Ηράκλειο
σχετικά με τις διαθέσιμες πολιτιστικές, και όχι μόνο, επιλογές στην πόλη, γεγονός που θα
καθιστούσε πιο ελκυστικό το Ηράκλειο στους δυνητικούς επισκέπτες.
Όπως είναι αναμενόμενο, από τη συζήτηση δε θα μπορούσαν να λείπουν αναφορές στη σχεδόν
ανύπαρκτη δυνατότητα παραμονής για τους επισκέπτες που καταφτάνουν μέσω κρουαζιέρας. Στα
προγράμματα των κρουαζιέρων η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στο Ηράκλειο, σε σχέση
με άλλες πόλεις της Ελλάδας, είναι μικρή και σε συνδυασμό με της δυσκολίες που σχετίζονται με
την ελλιπή οργάνωση της πόλης (κυκλοφοριακό, ανεπαρκής σήμανση) δυσχεραίνουν την
αξιοποίηση αυτής της κατηγορίας των επισκεπτών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι επισκέπτες
κρουαζιέρας δυσκολεύονται καταρχήν ακόμα και στο να φτάσουν στο κέντρο της πόλης ενώ
δαπανούν αρκετό από τον ελάχιστο και πολίτυμο χρόνο τους σε αυτό. Η παρατήρηση αυτή
μπορεί να συσχετισθεί με προηγούμενες αναφορές στο γεγονός ότι ουσιαστικά, το ιστορικό
κέντρο της πόλης, αν και εν δυνάμει αξιοποιήσιμος τουριστικός πόρος, εντούτοις παραμένει
αποκομμένος απο τα υπόλοιπα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Με άλλα λόγια, οι ερωτώμενοι
αναφέρουν με απλό τρόπο μια βασική παθογένεια της πόλης, όπως αυτή έχει διαγνωσθεί και
επισυμανθεί στο πρόσφατο σχέδιο ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων της πολής (Αστική
Διαχείριση, 2016). Οι συγκοινωνίες θα πρέπει επίσης να αναδιαμορφωθούν και να καθιστούν την
επίσκεψη σημείων ενδιαφέροντος, ευκολότερη ενθαρρύνοντας έτσι την ενδυνάμωση της
ταυτότητας του Δήμου Ηράκλειου.
Οι λίγες ξενοδοχειακές υποδομές εντός του αστικού κέντρου αναφέρθηκαν σαν ένας ακόμη
ανασταλτικός παράγοντας. Υποστηρίχθηκε ότι το Ηράκλειο εάν είχε περισσότερες τέτοιες
υποδομές σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά
επισκεψιμότητας του και κατά την αδρανή χειμερινή περίοδο. Ωστόσο έγινε αναφορά από έναν
ερωτώμενο, στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, παρά την οικονομική κρίση στη χώρα, έχουν
γίνει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακό δυναμικό, με ανακαινίσεις κτιρίων και
μετατροπή τους σε ξενοδοχειακά καταλύματα, γεγονός που δείχνει τη δυναμική που θα μπορούσε
να έχει ο τουρισμός στην πόλη. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει
αυξηθεί σημαντικά η πληρότητα στο σύνολο των ξενοδοχείων του Δήμου και μάλιστα σε
περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας, όπως είναι ο Οκτώβριος-Νοέμβριος και ο ΜάρτιοςΑπρίλιος.
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Όπως προαναφέρθηκε, παράγοντες όπως το έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα, η ελλιπής σήμανση, η
έλλειψη χώρων στάθμευσης, χώρων πρασίνου κ.α., αποτελούν αποτελούν βασική προϋπόθεση
για την ανάπτυξη της εκάστοτε ταυτότητας προορισμού. Επιπρόσθετοι παράγοντες που επίσης
αναφέρθηκαν από κάποιους συμμετέχοντες ήταν και το γεγονός ότι η πληθώρα των
καταστημάτων παραμένουν κλειστά τις Κυριακές χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στο επισκέπτη
να περιηγηθεί στην αγορά της πόλης και να έρθει σε επαφή με τοπικά προϊόντα, τη κουλτούρα
που χαρακτηρίζει τους κατοίκους της πόλης σε σχέση με την ανάπτυξη συνεργασιών, η
παραβατικότητα, ο αρνητισμός στην αποδοχή νέων ιδεών αλλά και η αντιμετώπιση των
καταστάσεων με κεντρομόλο δύναμη το προσωπικό συμφέρον, παράγοντες οι οποιοί
συνδυαστικά δρουν ανασταλτικά στη δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας για το Δήμο
Ηρακλείου.
Τέλος, οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη για διαμόρφωση μαρίνας, ενώ απέδωσαν την
όποια κωλυσιεργία στο θέμα αυτό στην ευρύτερη έλλειψης στρατηγικής και οράματος που
χαρακτήριζε το Δήμο Ηρακλείου διαχρονικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι επέλεξε να “γυρίσει την
πλάτη του” στη θάλλασα και τη ναυτική παράδοση της πόλης.. Υποστήριξαν ότι το Ηράκλειο
δεν μπορεί να στερείται μαρίνας αν θέλει να ενισχύσει και το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι προορισμοί της Μεσογείου που ανταγωνίζονται το
Ηράκλειο διαθέτουν μαρίνα και όλες τις αντίστοιχες παροχές και υπηρεσίες που προσελκύουν
επισκέπτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου , επομένως το Ηράκλειο δε θα έπρεπε να
υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Παράγοντες όπως η έλλειψη πόρων αλλά και ειδικά καταρτισμένου
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και οι πολλαπλοί περιορισμοί που επιβάλλονται συχνά απο το
νομοθέτη αποτελούν τροχοπέδη στις προσπάθειες δημιουργίας ταυτότητας.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη μιας ξεχωριστής ταυτότητα
για το Δήμο Ηρακλείου, δε θα μπορούσαν να μη ζητηθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων
σχετικά με τις κατευθύνσεις στη βάση των οποίων θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέα
τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και η αναζήτηση καλών πρακτικών άλλων
προορισμών, από τις οποίες θα μπορούσε να ωφεληθεί το Ηράκλειο.
Καταρχήν προτάθηκε από πολλούς ερωτώμενους η αξιοποίηση της ενδοχώρας του Ηράκλειου,
όχι μόνο λόγω των προϊόντων που παράγει και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο
διαφοροποίησης των διατροφικών επιλογών που προσφέρονται στον επισκέπτη της πόλης, αλλά
σε σχέση με τη δυνατότητα που θα μπορούσε να προσφέρεται για επίσκεψη και εξοικείωση των
τουριστών με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παραγωγή των παραδοσιακών
προϊόντων (πχ. το λάδι, πέραν του ότι θα πρέπει να ενταχθεί πιο δυναμικά στην αγορά του
Ηράκλειου θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για κάποιον να επισκεφτεί ένα ελαιοτριβείο
στην ενδοχώρα και να δει από κοντά τη διαδικασία παραγωγής του. Επιπλεόν, το γεγονός ότι
μπορούν να δημιουργηθούν δράσεις «τουρισμού εμπειρίας» (π.χ., η σύνδεση εκθεμάτων στη
Κνωσσό
και το αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με παραδοσιακές πρακτικές που
ακολουθούνται ακόμα και σήμερα στα χωρία του δήμου Ηρακλείου) μπορεί να αποτελέσει μια
πηγή διαφοροποίησης της πόλης. Η ενδοχώρα μπορεί να προσφέρει πολλές επιλογές υπό την
προϋπόθεση δημιουργίας ενός πλάνου δράσης και αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων.
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Επισημάνθηκε βέβαια και το γεγονός ότι στην παραδοσιακή αγορά υπάρχουν προϊόντα τα οποία
πωλούνται ως Κρητικά ενώ έχουν παραχθεί σε άλλη χώρα. Προτάθηκε να δημιουργηθεί ένα
σύστημα διασφάλισης της προέλευσης των προϊόντων ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει ότι
επιλέγει ένα αυθεντικό τοπικό προϊόν. Και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να
είναι απόλυτα συμβατός με το όραμα του Δήμου, δημιουργώντας επίσης και προϋποθέσεις για
νέες θέσεις εργασίας. Η ενδοχώρα υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για το
φυσιολατρικό τουρισμό και δόθηκαν παραδείγματα από περιπατικές ομάδες στον Έβρο που
αποτέλεσαν αρωγό στη δημιουργία διαδρομών και πλέον αποτελούν πόλο έλξης ενδιαφερόμενων
για τέτοιες μορφές τουρισμού. Η γαστρονομία της ευρύτερης περιοχής θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί και μέσω της οργάνωσης φεστιβάλ γαστρονομίας όπου θα συμμετέχουν σύλλογοι,
σχολεία βραβευμένοι σεφ κ.α. Το Ηράκλειο διαθέτει πρώτες ύλες αλλά και επιστημονικά
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει αυτή τη
διοργάνωση.
Προτάθηκε επίσης από ορισμένους συμμετέχοντες να αξιοποιηθούν οι πλατείες και τα πάρκα του
αστικού ιστού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως κρητικές βραδιές, κυρίως τη
θερινή περίοδο, αλλά και ό,τι ακόμα δραστηριότητες θα ήταν εφικτές κατά τη χειμερινή. Σε
σχέση με τις εκδηλώσεις, έγινε αναφορά και στην αξιοποίησή τους για δημιουργία βιωματικών
εμπειριών, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη στις εκδηλώσεις αυτές.
Ο εμπλουτισμός των αθλητικών εκδηλώσεων προτάθηκε ως μία ακόμα εναλλακτική που στόχο
θα είχε τη δημιουργία και προσφορά διαφόρων επιλογών στο δυνητικό επισκέπτη της πόλης,
συμβάλλοντος έτσι στην ανάπτυξη και του αθλητικού τουρισμού στην πόλη.
Επιπλέον, και με δεδομένο το ναυτιλιακό απόθεμα που διαθέτει το Ηράκλειο προτάθηκε η
δημιουργίακαταδυτικών πάρκων αλλά και ναυτικού μουσείου όπου ο επισκέπτης θα έχει την
ευκαιρία για κατάδυση και εξερεύνηση. Τονίστηκε εξάλλου ότι οι δυνατότητες προστασίας των
αποθεμάτων αυτών υπάρχουν, ώστε να μην απειληθούν από πιθανή υψηλή επισκεψιμότητα.
Μια ακόμη πρόταση αφορούσε στη διαμόρφωση του Ηρακλείου ως έξυπνη-πράσινη- και
τεχνολογική πόλη. Μια έξυπνη πόλη η οποία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται δεδομένα και κυρίως
θα αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους. Στην βάση αυτής της πρότασης το Ηράκλειο ταυτίστηκε με
την πορεία και τις δυνατότητες του Εσκισεχιρ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση για
τη δημιουργία εφαρμογών και εκτυπωμένων χαρτών για την ξενάγηση του επισκέπτη, οι οποίοι
ουσιαστικά θα πληροφορούν τον επισκέπτης και για τοποθεσίες-σημεία ενδιαφέροντος που μέχρι
τώρα δεν ήταν γνωστά στους περισσότερους τουρίστες του Δήμου, ενισχύοντας έτσι την
πιθανότητα επίσκεψης.
Τέλος έγινε αναφορά στη δημιουργία παραλίας σε κεντρικό σημείο της παραλιακής ζώνης του
Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή και πιστεύεται ότι θα
αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην παροχή περαιτέαίρω επιλογών στους επισκέπτες του
αστικού ιστού του Δήμου Ηρακλείου.
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Προτάθηκε επίσης η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου σε εκθέσεις με διαχρονικό τρόπο όπου θα
προβάλλεται το Ηράκλειο αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες. Η συμμετοχή του επίσης σε διεθνή και
παγκόσμια φόρα και γενικότερα να επενδύσει στις συνεργασίες με το εξωτερικό. Επίσης
προτάθηκε η ανάπτυξη και η προβολή του city break ταυτιζόμενο με την πόλη του Ηρακλείου.
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4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας, ποιοτικής έρευνας ήταν η διερεύνηση της γνώμης ειδικών που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, σχετικά με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής
ταυτότητας προορισμού για το Δήμο Ηρακλείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των
προσωπικών συνεντεύξεων και με τη χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά είκοσι (20) συνεντεύξεις.
Τα γενικά συμπεράσματα από τα επιμέρους στοιχεία της πρωτογενούς, ποιοτικής έρευνας,
συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
 Οι κύριοι παράγοντες που προσελκύουν τους επισκέπτες στο Ηράκλειο είναι το Αρχαιολογικό
Μουσείο και η Κνωσσός. Παράγοντες όπως η δυναμική της αγοράς και η επίσκεψη σε
συγγενικά η φιλικά πρόσωπα αποτελούν κυρίως κίνητρα επίσκεψης Ελλήνων επισκεπτών.
 Από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες στο Ηράκλειο είναι η
έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ανεπαρκής σήμανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης,
καθώς και υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες, η έλλειψη πράσινων και δημόσιών
χώρων αλλά και η ανεπαρκής καθαριότητα.
 Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δυσαρέσκεια των Ελλήνων επισκεπτών είναι μικρότερη από
αυτή των αλλοδαπών επισκεπτών, καθώς οι Έλληνες επισκέπτες αντιλαμβάνονται
προβλήματα στο Ηράκλειο που είναι συνήθη στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
 Για τους ερωτώμενους το Ηράκλειο ήδη διαθέτει μια ξεχωριστή ταυτότητα ως τουριστικός
προορισμός αλλά χρήζει ανάδειξης. Συνοπτικά, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η υφιστάμενη
ταυτότητα του Ηρακλείου βασίζεται στο τρίπτυχο «Ιστορία – Πολιτισμός», «Πρωτεύουσα
της Κρήτης» και «Σύγχρονη Πόλη-Ανεπτυγμένη Αγορά». Παρόλα αυτά, οι συνεντεύξεις
φανερώνουν ότι δεν έχει γίνει κάποια συνειδητή προσπάθεια σύνθεσης και ανάδειξης αυτών
των στοιχείων. Με άλλα λόγια αυτά τα στοιχεία, ενώ έχουν εντοπιστεί δεν έχουν αναδειχθεί
όπως πρέπει.
 Μοναδικά χαρακτηριστικά για το Ηράκλειο, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο
μέλλον είναι, σύμφωνα με τη γνώμη των συμμετεχόντων στην έρευνα, η διαχρονική
πολυπολιτισμικότητα της περιοχής, η ενδοχώρα (ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον
παραθαλάσσιο χαρακτήρα της πόλης) και η ασφάλεια που τον χαρακτηρίζει ως προορισμό.
 Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφηκαν προτάσεις για δράσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
προς αυτήν την κατεύθυνση: ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν ως
πεδίο εφαρμογής την ενδοχώρα του Ηρακλείου για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας
του επισκέπτη, μεγαλύτερη αξιοποίηση του ιστορικού κέντρου της πόλης αλλά και ανάδειξη
των τειχών του Ηρακλείου, δημιουργία δράσεων γαστρονομικού τουρισμού που θα συνδέουν
το Ηράκλειο με την Κρητική Διατροφή, περαιτέρω αξιοποίηση της ειδικών μορφών
τουρισμού (π.χ. συνεδριακός τουρισμός λόγω της ύπαρξης ακαδημαϊκών φορέων στην
περιοχή, πολιτιστικός και αθλητικός τουρισμός, μέσω πιο οργανωμένων σχετικών
διοργανώσεων), καθώς και πρωτοβουλίες ανάπτυξης εφαρμογών που θα καταστήσουν το
Ηράκλειο μια «έξυπνη» πόλη.
 Για σχεδόν όλους τους ειδικούς η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ηρακλείου
προϋποθέτει αρχικά την δημιουργία ή τη βελτίωση βασικών ή συμπληρωματικών υποδομών
(από το αεροδρόμιο έως τους ποδηλατόδρομους της πόλης). Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των
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ερωτώμενων πιστεύει ότι έχουν γίνει βήματα βελτίωσης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια,
επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα τεράστια περιθώρια βελτίωσης.
 Για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μελλοντικά να αναπτυχθεί μια ξεχωριστή ταυτότητα
προορισμού για το Ηράκλειο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι χρειάζεται διάθεση διαρκούς
συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (αλλά και των πολιτών) και σχέδιο /
στρατηγική που θα υποστηρίζεται ολιστικά και με συνέπεια σε μακροχρόνια επίπεδο.
Γενικότερα, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα είναι χρήσιμα και
με προστιθέμενη αξία, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να χαρακτηριστούν και αναμενόμενα. Η
έρευνα καταγράφει, συγκεντρώνει και παρέχει τεκμηρίωση για παγιωμένες απόψεις των ειδικών
και εντοπίζει τα κοινά σημεία συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, δεν προκύπτουν ιδιαίτερα
καινοτομικά στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν. Το γεγονός αυτό μπορεί
να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Ίσως η μη αντιμετώπιση διαχρονικών αλλά βασικών προβλημάτων
του Ηρακλείου (π.χ. σε θέματα υποδομών) να είναι τόσο σημαντική για τους εμπλεκόμενους στα
τουριστικά θέματα του Δήμου, ώστε να πιστεύουν πως χωρίς την παροχή λύσεων στο πεδίο αυτό,
όλα τα υπόλοιπα (π.χ. οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες) φαντάζουν δευτερεύοντα. Ίσως η άποψη
των ειδικών να αποτυπώνει απλά το αυτονόητο και αυτό που πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα. Κατά
την κρίση των ερευνητών, οι εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού είναι τόσο ραγδαίες που
επιβάλλουν όχι μόνο την “προτεραιοποίηση”, τη στόχευση και το συνδυασμό πολλών από τις
προτεινόμενες δράσεις, αλλά και τον εμπλουτισμό τους με πιο σύγχρονες έννοιες και πρακτικές
της δημιουργίας και της προώθησης τουριστικών εμπειριών που τελικά θα στοιχειοθετήσουν μια
διακριτή ταυτότητα προορισμού για το Ηράκλειο.
Τα παραπάνω συμπεράσματα βρίσκονται σε περαιτέρω επεξεργασία και σε επόμενα παραδοτέα
θα γίνει προσπάθεια να συνδυαστούν τόσο με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, όσο και
με την αποτύπωση πρακτικών άλλων περιοχών στη δημιουργία και υποστήριξη μια ξεχριστής
ταυτότητας προορισμού.
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[Αυτή η σελίδα παραμένει κενή]
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Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων
(Παρακαλούμε για λόγους Ηθικής Δεοντολογίας, η συγκεκριμένη σελίδα να
αφαιρείται σε περίπτωση δημοσιότητας της μελέτης)
Κωδικοποίηση

Ιδιότητα

Φορέας – Υπηρεσία

X1

Διευθυντής Προγραμματισμού

Δήμος Ηρακλείου

X2

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού-Οργάνωσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης -Διαφάνειας Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης
και συντονισμού Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων

Δήμος
Ηρακλείου

X3
X4
X5
X6
X7
X8

Διευθυντής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ονοματεπώνυμο
Κωνσταντίνος
Μοχιανάκης
Πέτρος Ιωνιτάκης

Εμπορικό Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Ηρακλείου

Παράσχος Tζόρβας

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Καθαράκης

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού
Ηρακλείου
Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Εστίασης Ηράκλειο Κρήτης

Μαρία Xαλβατζή
Ιδιώτης

Φυρτανάκης

Διευθυντής

Τεχνολογικό Πάρκο ΙΤΕ

Αρτέμης Σαϊτάκης

Εμπορικός Σύλλογος
Ηρακλειου
Δήμος Ηρακλείου

Βασίλης
Εφραίμογλου
Αριστέα Πλεύρη

Χ9

Αναπληρώτρια Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού –
Εθελοντισμού και Μνημείων

Χ10

Υπεύθυνος Τουριστικής Προβολής Κρήτης

Χ11

Υπεύθυνη γραφείου Τουρισμού (infopoint)

Τμήμα Τουρισμού

Δέσποινα Δαλυνά

Χ12

Ιδιοκτήτρια Επιχείρησης Φιλοξενίας

Ένωση επιχειρηματιών
Ενοικιαζόμενων

Χατζημαρκάκη Πέπη

Χ13

Ιδιοκτήτης Επιχειρήσεων Εστίασης και Φιλοξενίας

Ιδιώτης

Χ14

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού ως Πρόεδρος της Επιτροπής

Καραταράκης
Μιλτιάδης
Gian Andrea Paolo
Garancini
Χαράλαμπος Λεκάκης

Χ15
Χ16
Χ17
Χ18
Χ19
Χ20

Αλεξάκης Νίκολαος

ΟΕΒΕΝΗ
Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού

Βαμιεδάκης Μιχάλης
Καραπιδάκης Ιωάννης

Διευθυντής ΕΟΤ

Αριστείδης
Στρατάκης

Υπεύθυνος Προσλήψεων

Sbokos Hotels

Μενέλαος Μποκέας

Ξεναγός

Αρχαιολογικό Μουσείο

Παπανικολάου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ποιτικό Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ερωτηματολόγιο Προς τους Φορείς
Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι παράγοντες που προσελκύουν τους επισκέπτες στο
Ηράκλειο σήμερα;
PR1: Είναι οι ίδιοι παράγοντες για Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες;
PR2: Έχουν διαφοροποιηθεί αυτοί οι παράγοντες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια
(ή τα τελευταία χρόνια σε σχέση με παλαιότερα);
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Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη γνώμη σας οι
επισκέπτες του Ηρακλείου και ποιοι οι βασικότεροι παράγοντες δυσαρέσκειάς τους;
PR1: Θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα / παράγοντες δυσαρέσκειας οι
Έλληνες και οι αλλοδαποί επισκέπτες;
PR2: Πιστεύετε ότι έχουν γίνει βήματα βελτίωσης τα τελευταία χρόνια και αν ναι προς
ποια κατεύθυνση κυρίως;
Πιστεύετε ότι το Ηράκλειο διαθέτει μια ξεχωριστή ταυτότητα ως τουριστικός προορισμός;
PR1: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μοναδικό/ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί
και ξεχωρίζει το Ηράκλειο από αντίστοιχους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό;
PR2: Έχουν διαφορετική εικόνα οι Έλληνες από τους αλλοδαπούς επισκέπτες;
Σε ποιο ή ποια χαρακτηριστικά του τόπου θα πρέπει να βασισθεί η στρατηγική για την
ανάπτυξη μιας ξεχωριστής ταυτότητας για το Δήμο Ηρακλείου; Ποια είναι τα δυνατά
σημεία του Δήμου που θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τη γνώμη σας προς αυτή την
κατεύθυνση;
Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες ή διαρθρωτικές δυσκολίες στη
δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας για το Δήμο Ηρακλείου;
PR1: Υπάρχουν παράγοντες που ναι μεν επηρεάζουν τη δημιουργία μιας ξεχωριστής
ταυτότητας για το Ηράκλειο, αλλά ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να ελέγξει ή
επηρεάσει;
Πάνω σε ποια βάση (concept) και προς ποιες κατευθύνσεις θα μπορούσαν κατά τη γνώμη
σας να αναπτυχθούν νέα τουριστικά προϊόντα & υπηρεσίες;
PR1: Υπάρχουν καλές πρακτικές από άλλα μέρη/προορισμούς που να μπορούν να
εφαρμοστούν στη περίπτωση του Ηρακλείου;
Ποιες μορφές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών θα προσέλκυαν περισσότερο
Έλληνες και ποιες αλλοδαπούς;
PR1: Πώς θα αναπτυχθούν αυτές οι μορφές; ή γιατί δεν αναπτύσσονται ως τώρα;
(Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους;)
Θεωρείτε ότι το Ηράκλειο πρέπει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα από την υπόλοιπη
Κρήτη;
Υπάρχουν άλλες σκέψεις που θα θέλατε να προσθέσετε και που πιστεύετε ότι μπορεί να
επηρεάσουν την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διακριτής ταυτότητας για το Δήμο
Ηρακλείου;
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