
1 
 

∆ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. 
Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των 

τουριστικών περιοχών 

∆ρ. Σεραφείμ Πολύζος  

Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

∆ρ. Γιάννης Σαράτσης   

∆ιδάσκων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Περίληψη 

Μία από τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις των τελευταίων ετών στη βιβλιογραφία 
αναφορικά με την εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή, είναι η θεωρία 
του «κύκλου ζωής». Σύμφωνα με αυτή, κάθε τουριστική περιοχή διέρχεται από κάποια 
διακριτά στάδια στην εξέλιξη της συνολικής τουριστικής της «ελκυστικότητας», όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τον αριθμό των τουριστών που δέχεται. Εντός του πλαισίου της εν λόγω 
θεωρίας, στο άρθρο αυτό επιχειρείται η διερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής ανάπτυξης 
και δραστηριότητας που εμφανίζει τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή του Ν. Μαγνησίας. 
Αφού προηγηθεί η σύντομη επισκόπηση της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών 
περιοχών (The Tourism Area Life Cycle, TALC) και τα βασικά της στάδια, αναλύεται η 
συνολική εξέλιξη της δραστηριότητας στον εν λόγω τομέα του Ν. Μαγνησίας και 
προσδιορίζεται το στάδιο στο οποίο αυτή τοποθετείται. Ειδικότερα, γίνεται ανάλυση της 
εξέλιξης των διανυκτερεύσεων στο Ν. Μαγνησίας για 30 χρόνια, καθώς και μια συνολική 
εκτίμηση του ρόλου που έχει ο τουρισμός στην οικονομία του Ν. Μαγνησίας. Επιπλέον, με 
βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, προτείνονται πολιτικές και δράσεις για τη διατήρηση ή 
τη βελτίωση της τουριστικής επισκεψιμότητας και της ανταγωνιστικής θέσης του Ν. 
Μαγνησίας στον κλάδο του τουρισμού.  
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1. Εισαγωγή 
 
Ο τουρισμός, ως οικονομική δραστηριότητα, αποτελεί έναν κλάδο που αναπτύσσεται με 

ταχύτατους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Νέοι τουριστικοί προορισμοί εμφανίζονται στο 

«χάρτη» της διεθνούς τουριστικής αγοράς, ενώ ορισμένοι παραδοσιακές τουριστικές 

περιοχές χάνουν την αρχική τους «ελκυστικότητα» και τουριστική «αίγλη» και παρακμάζουν, 

αποτέλεσμα κυρίως της συνεχούς αύξησης του διεθνούς ή διαπεριφερειακού ανταγωνισμού. 

Ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται η τυπολογία με νέες μορφές τουρισμού και καινοτομικά 
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τουριστικά προϊόντα, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών και 

απαιτήσεων των σύγχρονων πολυκινητρικών τουριστών (Τσάρτας 1996). 

Αναφορικά με την εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές χώρες της 

Μεσογείου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον αριθμό των τουριστικών αφίξεων σε κάθε 

περιοχή, παρατηρείται μια δυναμική πορεία μετά τη δεκαετία του ‘50. Η σημασία του στην 

οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού συμβάλει σε μεγάλο 

βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριμένα,  συμμετέχει στο ΑΕΠ σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 15%, βοηθά στη βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 

με εισαγωγή συναλλάγματος που υπερβαίνει τα 9 δισεκατομμύρια € ετησίως και συμβάλει 

στην εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων με την ενίσχυση της απασχόλησης στις 

Περιφέρειες (ΣΕΤΕ, 2010). Για την επίδραση  του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

καθοριστικό ρόλο παίζει η γεωγραφική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και 

άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη δομή της τοπικής οικονομίας, το χρόνο παραμονής 

των τουριστών, το επίπεδο τουριστικής κατανάλωσης κ.λ.π. (Πολύζος, 2002; Ανδριώτης, 

2005).   

∆ιαχρονικά, τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα και τις μεσογειακές χώρες 

μεταβάλλονται, με κυρίαρχο γνώρισμα τη «μαζική» του εντατικοποίηση. Οι μεταβολές αυτές 

οδήγησαν πολλές περιφέρειες στην επιλογή του τουρισμού και των συναφών 

δραστηριοτήτων ως «στρατηγικών» κλάδων της οικονομίας για την τοπική ή περιφερειακή 

ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ιδίως σε στρώματα της αγοράς εργασίας 

που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (Polyzos et al 2007). Για την Ελλάδα και τις περιφέρειες 

της, ο τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της οικονομίας, καθώς 

συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, θεωρείται ως 

«ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας και ένας από τους βασικούς της «πυλώνες» 

(Πολύζος 2002, Polyzos and Sdrolias 2006; ΣΕΤΕ, 2010).  

Εκτός όμως των θετικών επιδράσεων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, 

υπάρχουν και αρνητικές επιδράσεις, αποτέλεσμα της άναρχης και χωρίς επαρκή 

προγραμματισμό ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η εξέλιξη ορισμένων 

χαρακτηριστικών του φαινομένου, όπως  εποχικότητα, γεωγραφική ανισοκατανομή, 

κορεσμός και περιβαλλοντική υποβάθμιση τουριστικών περιοχών, απόλυτη εξειδίκευση της 

οικονομίας στις τουριστικές δραστηριότητες, επέδρασε αρνητικά στις τουριστικές περιοχές, 

συμβάλλοντας στην κάμψη της τουριστικής ελκυστικότητας και τη μείωση των ωφελειών των 

περιοχών.  

Για την ανάλυση και την ερμηνεία της διαχρονική εξέλιξης της τουριστικής 

δραστηριότητας στις διάφορες περιοχές, έχουν αναπτυχθεί προσεγγίσεις και υποδείγματα, 

με κυρίαρχη τη θεωρία του «κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών» (The Tourism Area 

Life Cycle, TALC). Στη θεωρία αυτή, περιγράφονται και αιτιολογούνται κάποια στάδια από τα 
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οποία διέρχεται κάθε τουριστική περιοχή, τα οποία αφορούν στην εξέλιξη της συνολικής 

τουριστικής της «ελκυστικότητας». Στο πλαίσιο της θεωρίας TALC διερευνάται στην εργασία 

αυτή η εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας που εμφανίζει τις τελευταίες 

δεκαετίες η περιοχή του Ν. Μαγνησίας. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τουριστικών 

διανυκτερεύσεων των τελευταίων 30 ετών, γίνεται ανάλυση της εξέλιξης της τουριστικής 

ελκυστικότητας του νομού και διατυπώνονται προτάσεις στρατηγικής για την ανανέωση και 

ενίσχυσης της. Τέλος, διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση που προηγήθηκε και τα αποτελέσματά της.     

  

2. Η θεωρία του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών 
 
Η προσέγγιση του κύκλου ζωής αφορούσε αρχικά τα καταναλωτικά προϊόντα ή τις συναφείς 

επιχειρήσεις, ενώ για τη μελέτη της εξέλιξης της ελκυστικότητας των τουριστικών περιοχών 

έκανε την εμφάνισή της στη διεθνή τουριστική βιβλιογραφία προ 65 ετών περίπου. Στις 

πρώτες προσεγγίσεις, ο Gilbert (1939) πρότεινε τρία στάδια εξέλιξης, την ανακάλυψη, την 

ανάπτυξη και τον μαρασμό, ενώ ο Defert (1954) με διαφορετική θεώρηση τυποποίησε της 

εξέλιξη κάθε τουριστικής περιοχής στα στάδια της γέννησης, της γήρανσης και του 

μαρασμού. Κατά τον Defert (1954), κάθε περιοχή μπορεί να ξεφύγει από το στάδιο του 

μαρασμού δια μέσου της ανανέωσής της.  

Στη συνέχεια ο Christaller (1964) είδε τη μεταβολή της ελκυστικότητας μιας τουριστικής 

περιοχής ως ένα κύκλο μετεξέλιξης και δίνει την εξής τυπική διαδρομή εξέλιξης με τα 

επόμενα στάδια: (α) ∆ιάφοροι ζωγράφοι (painters) επιλέγουν μια ήσυχη και απομακρυσμένη 

περιοχή για να εργασθούν, ενώ ακολουθούν και άλλοι καλλιτέχνες. (β) Η περιοχή αποκτά 

φήμη την οποία εκμεταλλεύονται τουριστικές επιχειρήσεις και δημιουργούν τις απαραίτητες 

υποδομές. (γ) Τέλος, ακολουθεί η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία κατακλύζεται 

από μαζικούς τουρίστες, ενώ σε περίπτωση υπερβολικής συγκέντρωσης τουριστών 

επέρχεται η στασιμότητα και η κάμψη.    

Ο προσδιορισμός των σταδίων εξέλιξης μιας τουριστικής περιοχής, ως μέρος μιας 

τυπικής και προβλέψιμης διαδικασίας, επιχειρήθηκε στη συνέχεια από άλλους ερευνητές. 

Πολλοί εξ αυτών, όπως ο  Butler (1980), ο Douglas (1997) και οι Russell and Faulkner 

(1998), επιδίωξαν τον προσδιορισμό των σταδίων εξέλιξης μιας τουριστικής περιοχής εντός 

του γενικότερου πλαισίου της έννοιας του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Εξ αυτών, ο Butler 

(1980) επιδίωξε πιο συστηματικά τον καθορισμό των σταδίων του κύκλου ζωής μιας 

τουριστικής περιοχής βασιζόμενος σε προηγούμενες μελέτες και παρουσίασε ένα 

γενικευμένο υπόδειγμα πιθανής εξέλιξης μιας τουριστικής περιοχής.  



4 
 

Το τυπικό υπόδειγμα του Butler εμφανίζεται στο Σχήμα 1, σύμφωνα με το οποίο η 

μεταβολή των τουριστικών αφίξεων σε ένα τουριστικό προορισμό ακολουθεί μία εξέλιξη έξι 

σταδίων. Συνοπτικά, αυτά τα στάδια είναι: 

• Εξερεύνηση (Exploration) 

Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από ένα μικρό αριθμό μεμονωμένων επισκεπτών, που 

ανακαλύπτουν κάποιο προορισμό χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων. Οι υποδομές, οι 

εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται είναι τοπικής ιδιοκτησίας και ο 

αριθμός των επισκεπτών περιορισμένος, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων μέσων 

πρόσβασης και υποδομών. 

 

Σχήμα 1: Ο κύκλος ζωής μιας τουριστικής περιοχής 
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Πηγή: Butler (1980) 

• Εμπλοκή (Involvement) 

Στο στάδιο αυτό αυξάνεται ο αριθμός και η συχνότητα των τουριστικών αφίξεων, που 

συνοδεύεται από ανάλογη προσαρμογή της τοπικής κοινωνίας στο φαινόμενο, θεωρώντας 

τον τουρισμό ως κύριο μέσο οικονομικής ανάπτυξης. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες 

ενεργοποιούνται στην προσφορά κατάλληλων υπηρεσιών και χώρων διαμονής, εστίασης και 

ψυχαγωγίας για τους τουρίστες. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διαφήμιση για την προσέλκυση 

τουριστών και πιθανόν να εκδηλωθούν πιέσεις προς τις τοπικές αρχές για ποσοτική και 

ποιοτική αύξηση της προσφερόμενης υποδομής. 

• Ανάπτυξη (Development) 

Στο στάδιο της ανάπτυξης, η τουριστική υποδομή (κτίρια, υπηρεσίες και μονάδες διαμονής) 

αυξάνεται και κάνει την εμφάνισή της μια τακτική τουριστική αγορά που προσελκύεται από 
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την εντατική διαφήμιση. Η συμμετοχή και ο έλεγχος της ανάπτυξης από την τοπική κοινωνία 

μειώνεται αλματωδώς, με αποτέλεσμα ο έλεγχος της τουριστικής βιομηχανίας να μεταφέρεται 

σε ξένους επιχειρηματίες. Επίσης, ο αριθμός τουριστών κατά τις περιόδους αιχμής 

υπερκαλύπτει τον αριθμό των ντόπιων κατοίκων. 

• Εδραίωση (Consolidation) 

Στο στάδιο της εδραίωσης ο ρυθμός αύξησης των τουριστών βαίνει μειούμενος, ενώ ο 

συνολικός αριθμός αυξάνεται υπερβαίνοντας τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων. Το στάδιο 

χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός επιχειρηματικού κέντρου στην τουριστική περιοχή και 

την φθορά ορισμένων κτιρίων, ενώ οι προσπάθειες καταβάλλονται για την επέκταση της 

τουριστικής περιόδου και την αύξησης του μεριδίου της τουριστικής αγοράς (Agarwal 1994). 

Ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, αλλά πολλοί 

από τους κατοίκους θεωρούν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα προσπέλασης στα τοπικά 

θέλγητρα. Η συνειδητοποίηση των πρόκλησης αρνητικών συνεπειών από τον τουρισμό έχει 

ως αποτέλεσμα την εκδήλωση κάποιων εχθρικών αισθημάτων προς τους επισκέπτες. 

• Μαρασμός (Stagnation) 

Στο στάδιο αυτό, ο μεγάλος αριθμός τουριστών οδηγεί στο μαρασμό μια τουριστική περιοχή, 

παρά την εδραίωσή της στον τουριστικό χάρτη και τον γενικότερο χωρικό ανταγωνισμό και τη 

δημιουργία μιας καλής εικόνας στην τουριστική αγορά. Η ελκυστικότητα της περιοχής με το 

χρόνο φθίνει, αφού η περιοχή ως τουριστικός προορισμός «δεν είναι πλέον της μόδας». 

Χαρακτηριστικά του σταδίου είναι η συνεχής αλλαγή ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, ο μικρός 

αριθμός νέων επιχειρήσεων, μείωση της αξίας γης και η αύξηση του ποσοστού των 

ιδιοκτησιών σε γη και ακίνητα από τον τοπικό πληθυσμό. 

Η φάση που ακολουθεί το τέλος του κύκλου που περιγράφηκε μπορεί να είναι φάση 

πτώσης (decline) ή αναζωογόνηση ή ανανέωσης (rejuvenation) του τουριστικού προορισμού. 

Συγκριμένα, η πτώση μπορεί να εκδηλωθεί στην περίπτωση συνέχισης της συρρίκνωσης της 

τουριστικής αγοράς και αδυναμία της περιοχής να ανταγωνιστεί τους άλλους τουριστικούς 

προορισμούς. Το στάδιο χαρακτηρίζεται από μεταβολή των χρήσεων των κτιρίων και την 

αξιοποίησή τους για δραστηριότητες χωρίς άμεση σχέση με τον τουρισμό, ενώ αυξάνεται η 

συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στην τουριστική ανάπτυξη. 

Πέραν της πτώσης, η περιοχή μπορεί να εισέλθει στη φάση της αναζωογόνησης μέσω 

της ενίσχυσης των υφιστάμενων ή της ανάδειξης νέων πλεονεκτημάτων με τουριστικό 

ενδιαφέρον και την εκμετάλλευση υφιστάμενων αλλά αναξιοποίητων τουριστικών πόρων. Ο 

Stansfield (1978) εξετάζοντας την περίπτωση της Atlantic City των ΗΠΑ επιδίωξε την 

ανάλυση και ερμηνεία της επίδρασης των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην ελκυστικότητα 

των τουριστικών περιοχών. Κατά τον Stansfield η αρχική βελτίωση της ελκυστικότητας 
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Atlantic City επετεύχθη με τη σιδηροδρομική της σύνδεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η 

συνεχής εξάπλωση του οδικού και του αεροπορικού δικτύου οδήγησε την πόλη στο στάδιο 

του μαρασμού, ενώ η ίδρυση των καζίνων βοήθησε στην αναζωογόνηση της τουριστικής της 

βιομηχανίας. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με την ίδρυση της EuroDisney, η οποία βοήθησε την 

πόλη του Παρισιού στην υπέρβαση των προβλημάτων που εμφάνισε στην τουριστική της 

ελκυστικότητα με τη μείωση των τουριστικών αφίξεων. 

Η θεωρία του κύκλου ζωής των τουριστικών προορισμών έχει επικριθεί για διάφορους 

λόγους, ιδιαίτερα για την απλότητά της, την έλλειψη ακρίβειας, και την περιορισμένη καθολική 

εφαρμογή. Ο Bianchi (1994) αμφισβητεί αυτή τη φυσική ακολουθία των σταδίων και 

υποστηρίζει ότι δεν είναι ρεαλιστική μια τέτοια προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία κάθε 

τουριστικός προορισμός θα περάσει όλα τα στάδια με τη συγκεκριμένη ακολουθία. Σύμφωνα 

με τον Hovinen (1981), η προσέγγιση ενός κύκλου ζωής σε ένα συγκεκριμένο προορισμό 

είναι μοναδική, με διαφορετικό μήκος, σχήμα και μορφή της καμπύλης. Επιπλέον, το επίπεδο 

της χωρικής ομαδοποίησης είναι αρκετά ασαφές. Προορισμοί που καλύπτουν ευρύτερα 

γεωγραφικά όρια, θα έχουν διαφορετική καμπύλη.  

Όπως και στην θεωρία ζωής ενός προϊόντος, η μορφή της καμπύλης S της θεωρίας 

ζωής ενός τουριστικού προορισμού έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς 

παράγοντες όπως τους ρυθμούς μεταβολής της οικονομικής ανάπτυξης, τις κυβερνητικές 

πολιτικές, τις υποδομές σε μια περιοχή που εξασφαλίζουν πρόσβαση στον προορισμό. 

Επίσης, από τις ανταγωνιστικές στην τουριστική δραστηριότητα χώρες, καθώς και την 

εξελισσόμενη προτίμηση των τουριστών (di Benedetto and Bojanic 1993). 

Ένα άλλο σημείο που έχει επιδειχθεί κριτικής είναι ότι, ως δείκτης για την εύρεση του 

σταδίου όπου στάδιο βρίσκεται κάθε προορισμός, είναι ο αριθμός των επισκεπτών του 

προορισμού. Στατιστικά στοιχεία για την παράμετρο αυτή είναι πιο εύκολα διαθέσιμα σε 

σχέση με άλλους δείκτες, όπως η ποιότητα και το είδος των τουριστών, το ύψος των 

τουριστικών εσόδων, η εξέλιξη των οικονομικών πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων του 

τουρισμού ή ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο. Θα είναι ιδιαίτερα 

απίθανο η μορφή της καμπύλης αυτών των δεικτών να είναι παρόμοια με εκείνη που 

απεικονίζει το συνολικό αριθμό των τουριστών. Τα τουριστικά έσοδα για έναν προορισμό 

μπορεί να αυξηθούν, παρά την πτώση των τουριστικών αφίξεων, αν για παράδειγμα οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης υψηλότερων δαπανών (O’Hare and 

Barrett 1997).  

Επιπλέον, σε κάθε στάδιο το επίπεδο της «φέρουσας ικανότητας» ή η ικανότητα του 

προορισμού να διατηρεί επισκέπτες μεταβάλλεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο τέλος 

του σταδίου της ανάπτυξης και στη συνέχεια στο στάδιο του μαρασμού, όταν η ποιότητα της 

«τουριστικής εμπειρίας» αρχίζει να χάνει την αίγλη της, υποδεικνύοντας έτσι ότι η φέρουσα 

ικανότητα του προορισμού έχει ξεπεραστεί.  
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Ένα άλλο σημείο, όπου η θεωρία του κύκλου ζωής των τουριστικών προορισμών έχει 

επιδειχθεί έντονες κριτικές, αφορά στην τάση του να απλοποιεί τη μοναδική και σύνθετη 

διαδικασία της τουριστικής εξέλιξης σε ένα προορισμό. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα τείνει να 

ομαδοποιεί σε κάθε προορισμό τις μοναδικές εσωτερικές κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές συνθήκες. Αυτό είναι προφανώς ανακριβή, επειδή ο ρυθμός και η κατεύθυνση 

της τουριστικής εξέλιξης ενός προορισμού μπορεί να είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και 

ζωτικότητας των ενδογενών επιχειρηματιών ή ακόμη περισσότερο να υπάρχει έλλειψη 

εξωτερικών δικτύων πρακτορείων, tour operators και θεσμών, οι οποίοι καθορίζουν την 

τουριστική αγορά διεθνώς (Tsartas 1992, Ioannides 1992, Bianchi 1994). 

Ύστερα από τα παραπάνω, είναι δυνατόν να εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν πρέπει να θεωρείται ούτε ως ένα εργαλείο πρόβλεψης της 

εξέλιξης ενός προορισμού, αλλά ούτε μπορεί να εφαρμοστεί στον τουριστικό σχεδιασμό ή 

στη χάραξη τουριστικής πολιτικής. Η τουριστική βιομηχανία ενός προορισμού αναπτύσσεται 

από την συνύπαρξη πολλών ξεχωριστών γεγονότων και καταστάσεων, συχνά 

απρόβλεπτων, και όχι μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών όπως προτείνεται από την εν 

λόγω θεωρία (Cooper and Jackson 1989).  

Κλείνοντας, εκτιμούμε ότι πολλές από τις προαναφερθείσες κριτικές της θεωρίας του 

κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών μπορούν να θεωρηθούν και μη ρεαλιστικές, 

δεδομένου ότι ο Butler δεν είχε την πρόθεση το υπόδειγμά του να είναι ένα ακριβές εργαλείο 

πρόβλεψης, ούτε και μια παγκόσμια εφαρμόσιμη θεωρία, αλλά μια ευρύτερη εννοιολογική 

προσέγγιση. Ο κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας 

μηχανισμός προσδιορισμού των ευρύτερων εσωτερικών (π.χ. κυβερνητική πολιτική, 

κατασκευή έργων υποδομής) και εξωτερικών παραγόντων (π.χ. τιμές καυσίμων, 

εξελισσόμενα κίνητρα τουριστών κ.α.) που επηρεάζουν την εξέλιξη ενός προορισμού. Η 

υιοθέτηση του υποδείγματος μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της εξέλιξης της 

τουριστικής αγοράς σε όρους προέλευσης, είδος και αριθμού των επισκεπτών, όπως επίσης 

στην ανάπτυξη των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, των διοικητικών δομών ακόμη 

και της επιρροής της τουριστικής βιομηχανίας στον προορισμό.  

Για το λόγο αυτό το υπόδειγμα έχει εφαρμοστεί σε πλήθος μελετών και είναι ευρέως 

αποδεκτό για την περιγραφή της τουριστικής εξέλιξης ενός προορισμού (Hovinen 1981, 

Strapp 1988, Cooper and Jackson 1989, Ioannides 1992). Πρόκειται για ένα υπόδειγμα 

ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους γεωγράφους (Butler 1993, Butler 2006, Pearce 1989, 

Burton 1995), αποτελώντας ένα γενικό υπόδειγμα που ενσωματώνει μια δυναμική 

συνιστώσα, δηλαδή την ανάπτυξη του τουρισμού μιας περιοχής στο χώρο και στο χρόνο. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότερες εφαρμογές της θεωρίας του κύκλου 

ζωής αφορούν περιοχές διαφορετικού μεγέθους από ότι ο Ν. Μαγνησίας, κυρίως 

μεμονωμένους τουριστικούς προορισμούς, ή νησιά, καθώς η ίδια η θεωρία δεν έχει σαφές 
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προσδιορισμό αναφορικά με το είδος των προορισμών που μπορεί να εφαρμοστεί (Haywood 

1986). Έτσι, η ίδια ανάλυση θα μπορούσε να γίνει για κάθε επιμέρους περιοχή του Ν. 

Μαγνησίας, για παράδειγμα ξεχωριστά για κάθε νησί των Σποράδων, για κάποιους οικισμούς 

του Πηλίου, ή μόνο για το χιονοδρομικό κέντρο. Με τον τρόπο αυτό θα είχαμε την εξέλιξη 

κάθε περιοχής ξεχωριστά και τα συμπεράσματα πιθανόν να ήταν διαφορετικά. Είναι όμως 

βασικό ζήτημα η διαθέσιμη πληροφορία και το αντίστοιχο επίπεδο στο οποίο συλλέγεται και 

διατίθεται, κάτι το οποίο μας εμποδίζει να έχουμε μεγάλης διάρκειας χρονοσειρές για πολλές 

από τις μεταβλητές που θέλουμε να ελέγξουμε σε επίπεδο προορισμών μικρότερων από το 

επίπεδο του Νομού που είναι βασική μονάδα στατιστικών παρατηρήσεων. Επίσης, πολλές 

από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές αφορούν την κλίμακα του νομού, καθώς τα μικρότερα 

χωρικά επίπεδα δεν είχαν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μιας σειράς πολιτικών 

για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Στην συνέχεια αναλύεται η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στο Νομό Μαγνησίας, 

περιγράφονται οι βασικές παράμετροι της εξέλιξης αυτής, γίνεται μια εκτίμηση του συνολικού 

επιπέδου της τουριστικής ανάπτυξης και προσδιορίζεται το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο 

Νομός Μαγνησίας σύμφωνα με την θεωρία του κύκλου ζωής που περιγράφθηκε 

προηγουμένως. 

 

3. Η εξέλιξη του τουρισμού στο Ν. Μαγνησίας  
 
Με τη θεωρία του TALC, κάθε τουριστικός προορισμός αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική 

οντότητα υποκείμενη σε μεταβολές με την πάροδο του χρόνου, ενώ εγκαθιδρύεται μια 

ιεραρχία στις ανταγωνιζόμενες τουριστικές περιοχές, εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής των 

οικονομικών παραγόντων στον τουριστικό κλάδο και καταγράφονται οι αλλαγές στον τομέα 

της ζήτησης.  

Στο Ν. Μαγνησίας τα τελευταία 30 περίπου χρόνια υπάρχει μια σημαντική τουριστική 

κίνηση, καθώς το νησιωτικό τμήμα του Νομού και ειδικά η Σκιάθος είναι ένας διεθνώς 

αναγνωρισμένος τουριστικός προορισμός που προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών με 

κυρίαρχο το μοντέλου του μαζικού τουρισμού «ήλιος και θάλασσα», αλλά και το ηπειρωτικό 

κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο στην τουριστική προσφορά του Νομού Μαγνησίας με 

αρκετούς πόρους και υποδομές. Έτσι παρατηρούμε ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων έχει 

αυξηθεί από τις περίπου 600.000 διανυκτερεύσεις το 1980, σε περίπου 1.400.000 το 2009  

(και με μια ελάχιστη μείωση το 2010 που είναι η τελευταία χρονιά με διαθεσιμότητα 

στοιχείων) μια αύξηση περίπου 2,5 φορές από την αρχική τιμή, γεγονός που δείχνει μια 

σημαντική δυναμική. 
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Μια προσεκτικότερη όμως ματιά στο Γράφημα 1, μας δείχνει ότι η εξέλιξη αυτή είναι 

σχετικά σταθερή (παρά τις όποιες διακυμάνσεις από έτος σε έτος) με μια ελαφρά ανοδική 

όπως είναι φυσικό τάση. Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε 2 διαφορετικά στάδια στο υπόδειγμα 

του κύκλου ζωής. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της εμπλοκής και μάλιστα στην αρχή αυτής 

της φάσης, όπως περιγράφεται παραπάνω και αφορά τα αρχικά στάδια της τουριστικής 

ανάπτυξης μιας περιοχής. Το άλλο στάδιο, στο οποίο θα μπορούσε να ταιριάζει η εικόνα 

αυτή, είναι το στάδιο της εδραίωσης, όπου ο ρυθμός αύξησης των τουριστών μειώνεται, κάτι 

όμως που δεν αντιστοιχεί στην περίπτωσή μας. Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να 

είναι ότι η περιοχή έχει ήδη φτάσει στο σημείο σταθεροποίησης και έχει περάσει στην 

αναζωογόνηση, κάτι όμως επίσης αβέβαιο να συμβαίνει στο Νομό Μαγνησίας, όπως θα 

εξηγήσουμε στη συνέχεια. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί για την κατανόηση της 

φάσης στην οποία βρίσκεται η περιοχή, είναι η αναγνωρισιμότητά της στη διεθνή τουριστική 

αγορά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το σύνολο των διανυκτερεύσεων το 60% 

αφορά ημεδαπούς τουρίστες και το 40% αλλοδαπούς, γεγονός που επίσης παραπέμπει σε 

αρχικά στάδια ανάπτυξης (Γράφημα 2). 

 

Γράφημα 1. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθμού των διανυκτερεύσεων στο Νομό Μαγνησίας 

 
Πηγή: Βάση ∆εδομένων «Οι Νομοί της Ελλάδας», ΕΠΙΛΟΓΗ, δική μας επεξεργασία 
 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων ανάλογα με την 

προέλευση των τουριστών (Γράφημα 2) δίνει ανοδική τάση για τους ημεδαπούς επισκέπτες, 

ενώ για τους αλλοδαπούς επισκέπτες δίνει μια τάση με μειωμένο ρυθμό αύξησης που τείνει 

στη σταθεροποίηση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, οι περιοχές που προσελκύουν τον 

μεγαλύτερο αριθμό ξένων επισκεπτών, ειδικά τα νησιά των Σποράδων και κατά το μέγιστο 

βαθμό η Σκιάθος, βρίσκονται ίσως σε διαφορετική φάση ως προς το μοντέλο TALC σε σχέση 

με τον υπόλοιπο νομό. 
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Γράφημα 2. ∆ιαχρονική εξέλιξη των διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών στο Νομό 
Μαγνησίας 
 

 
Πηγή: Βάση ∆εδομένων «Οι Νομοί της Ελλάδας», ΕΠΙΛΟΓΗ, δική μας επεξεργασία 
 

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται αν εξεταστούν τα στοιχεία για τη βασική τουριστική 

υποδομή στο Νομό Μαγνησίας, όπως αυτή μετράται από τις τουριστικές κλίνες. Όπως 

βλέπουμε στο Γράφημα 3, ο αριθμός των κλινών στο νομό έχει ανέλθει από τις 5000 

περίπου το έτος 1980 σε σχεδόν 20.000 το έτος 2012. Αυτό σημαίνει έναν τετραπλασιασμό 

τα τελευταία 30 χρόνια με ένα σταθερό ρυθμό αύξησης, όπως φαίνεται από τα στοιχεία. Η 

εικόνα αυτή παραπέμπει περισσότερο στα αρχικά στάδια της εμπλοκής, όπως αναλύθηκε 

προηγουμένως και όχι στα στάδια εδραίωσης ή αναζωογόνησης, στα οποία η άνοδος της 

υποδομής είναι μικρότερη έως και μηδενική, καθώς στα στάδια αυτά παίζει ρόλο 

περισσότερο η πυκνότητα της χρήσης των διαθέσιμων δομών και υποδομών. Ακόμη, 

σύμφωνα με την ανάλυση του Butler μια περιοχή στο στάδιο της ανάπτυξης θα εμφανίζει και 

σημαντικό αριθμό ξένων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, και κυρίως αριθμό 

επισκεπτών που υπερβαίνει τον αριθμό των ντόπιων κατοίκων στις περιόδους αιχμής. 

Φυσικά, αυτό μπορεί να συμβαίνει στο νησιωτικό τμήμα του νομού, αλλά στο σύνολο της 

Μαγνησίας δεν υψηλές συγκεντρώσεις επισκεπτών ούτε και έχουν γίνει μεγάλες ξένες 

επενδύσεις στον τουρισμό.  

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθμού των κλινών στο Νομό Μαγνησίας 
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Πηγή: Βάση ∆εδομένων «Οι Νομοί της Ελλάδας», ΕΠΙΛΟΓΗ, δική μας επεξεργασία 

 
Ένα άλλο βασικό στοιχείο για την κατανόηση της συμβολής του τουρισμού στην τοπική 

οικονομία και τη διερεύνηση της φάσης ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται, είναι η συμμετοχή 

του τουρισμού στο τοπικό ΑΕΠ. Από τα διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας 15-ετίας βλέπουμε 

ότι η συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ του Νομού Μαγνησίας μόλις που υπερβαίνει το 7%, 

με ανώτερη τιμή λίγο πάνω από το 8% και αρχική τιμή για την περίοδο που διαθέτουμε 

στοιχεία λίγο πάνω από το 5%. Όπως προαναφέρθηκε, το αντίστοιχο ποσοστό για το 

σύνολο της χώρας υπερβαίνει το 15%, Βέβαια τα στοιχεία αυτά μόνο ως ενδεικτικά 

μπορούμε να τα παραθέσουμε, καθώς δεν υπάρχει μια αναλυτική μελέτη εισροών-εκροών 

της τοπικής οικονομίας ή μία μελέτη ∆ορυφορικών Λογαριασμών Τουρισμού (Tourism 

Satellite Accounts) για τον Νομό Μαγνησίας που θα μας έδειχνε την πραγματική επίδραση 

του τουρισμού στην τοπική οικονομία. Αν και μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι, σε 

κάποιες περιοχές και ειδικά στα νησιά των Σποράδων ο τουρισμός είναι σχεδόν το 50% της 

τοπικής οικονομίας η εικόνα που βλέπουμε εδώ για το σύνολο του Νομού παραπέμπει τελικά 

σε αρχικά στάδια τουριστικής ανάπτυξης όπως και τα προηγούμενα γραφήματα.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4. Συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ του Ν. Μαγνησίας 
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Πηγή: Βάση ∆εδομένων «Οι Νομοί της Ελλάδας», ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης, είναι το κατά πόσο οι δυνατότητες 

ανάπτυξης του τουρισμού επηρεάζονται από μεταβολές σε άλλους κλάδους της τοπικής 

οικονομίας, οι οποίοι εν μέρει λειτουργούν ανταγωνιστικά με τον τουρισμό ως προς την 

χρήση ορισμένων πόρων, όπως είναι π.χ. ο πρωτογενής τομέας. Επίσης, να ερευνηθούν οι 

επιδράσεις και τα αποτελέσματα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και του πλαισίου 

της τοπικής διακυβέρνησης του τουρισμού. Ειδικότερα, είναι ευνόητο ότι επηρεάζει την 

εξέλιξη του τουρισμού το θεσμικό πλαίσιο για τη δόμηση σε πολλές περιοχές που 

θεωρούνται περιοχές προστασίας (όπως το Πήλιο για παράδειγμα), ενώ επίσης σημαντικό 

ρόλο παίζει η λειτουργία των τοπικών φορέων σε ότι αφορά την εγκατάσταση νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή. Βεβαίως, το 

ζήτημα της έγκρισης ή απόρριψης επενδυτικών πρωτοβουλιών δεν μπορεί να 

επικεντρώνεται μόνο στα θέματα της οικονομίας, αφού ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες 

κυρίως περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί, όμως είναι σαφές ότι σε μια οικονομία με επίκεντρο 

τον τουρισμό τα μεγέθη των επενδύσεων θα ήταν πολύ υψηλότερα. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι 

ένας ακόμη λόγος για να κατατάξουμε το Νομό Μαγνησίας στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του 

τουρισμού και επομένως στα αρχικά στάδια του υποδείγματος του κύκλου ζωής των 

τουριστικών περιοχών. 

 

4. Προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Ν. 
Μαγνησίας  
 
Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε, μας δείχνουν 

ότι ο Νομός Μαγνησίας στο σύνολό του και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που 

υπάρχουν ανά περιοχή, βρίσκεται σε αρχικά ή ενδιάμεσα στάδια τουριστικής ανάπτυξης. 

Καθώς ο τουρισμός σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες αναλύσεις είναι ένας από τους κλάδους 
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που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αναμένεται και 

στην Μαγνησία να αποτελέσει έναν διευρυμένο αναπτυξιακό παράγοντα. Για τον λόγο αυτό η 

περιοχή θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για την καλύτερη διαχείριση της δυναμικής του τουρισμού. Παρακάτω 

διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις που αφορούν τον τομέα του τουρισμού με στόχο την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξή του στη Μαγνησία. 

(α) Βελτίωση τουριστικής ανωδομής 

Τόσο οι αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις, όσο και οι εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής 

θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πέρα από την αισθητική πλευρά η 

ανανέωση θα πρέπει να γίνεται και για λόγους βελτίωσης της αποδοτικότητας των κτιρίων 

και εγκαταστάσεων σε μια σειρά παραμέτρους όπως για παράδειγμα η ενεργειακή 

αποδοτικότητα, και η αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης νερού ή άλλων φυσικών πόρων. 

Παράλληλα, η βελτίωση της ανωδομής θα πρέπει να γίνεται και με την απόσυρση των 

γηρασμένων δομών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να  δεχθούν περαιτέρω βελτίωση. 

(β) Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών 

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης στον 

τουριστικό τομέα μιας περιοχής είναι η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες με ταυτόχρονη διατήρηση της σχέσης ποιότητας / τιμής σε αποδεκτά από τους 

καταναλωτές επίπεδα. Για το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού και των συνοδευτικών 

υπηρεσιών (εστίαση, αναψυχή, μεταφορές), το επίπεδο της ποιότητας είναι ένα θέμα που 

πρέπει να προσεχθεί. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 

των επιχειρήσεων να προχωρήσει στην εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας 

(όπως για παράδειγμα ISO ή HACCP) τόσο για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, όσο και για 

τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ή ενδιάμεσες ύλες. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ένα 

υψηλό και διαχρονικά σταθερό επίπεδο στις παρεχόμενες υπηρεσίες.   

(γ) Ενίσχυση δικτύων συνεργασίας 

Τα δίκτυα συνεργασίας έχουν δύο όψεις. Η μία είναι η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο είτε 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου για την εξασφάλιση κοινών διαδικασιών 

προμήθειας πρώτων υλών ή προσέγγισης των πελατών, είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

διαφορετικών κλάδων για την εξασφάλιση κάθετης διασύνδεσης και ολοκλήρωση της τοπικής 

οικονομίας. Τα δίκτυα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στην περιοχή και θα πρέπει οι 

μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά και οι συλλογικοί φορείς τους να επιδιώξουν την ενίσχυση 

των δικτύων συνεργασίας.  

Η άλλη διάσταση των δικτύων συνεργασίας είναι τα δίκτυα συνεργασίας των τοπικών 

επιχειρήσεων συνολικά με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού και με τα πρακτορεία που 
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καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης. Στο επίπεδο αυτό η 

προσέγγιση και η ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας είναι πιο πολύπλοκη καθώς οι μεγάλοι 

tour operators λειτουργούν με τους δικούς τους όρους που προσπαθούν να επιβάλλουν στις 

επιμέρους περιοχές. Μία όμως συστηματική προσέγγιση της περιοχής συνολικά και όχι των 

επιμέρους επιχειρήσεων θα μπορούσε να δώσει διαφορετική προοπτική στην συνεργασία 

αυτή. 

(δ) Βελτίωση τουριστικής προβολής 

Τα παραδοσιακά δίκτυα διανομής της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς εξακολουθούν να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη. Όμως, τα τελευταία χρόνια με την 

ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και την ανάπτυξη ειδικών αγορών και 

εξειδικευμένης ζήτησης το θέμα της τουριστικής προβολής μέσα από εξειδικευμένα κανάλια 

παίζει σημαντικό ρόλο. Ουσιαστικά, η περιοχή θα πρέπει αφενός να εστιάσει σε δύο 

διαφορετικά θέματα. Η πλειονότητα της τουριστικής κίνησης που αφορά τον μαζικό τουρισμό 

θα πρέπει να προσεγγιστεί με τους κλασσικούς τρόπους προβολής (εκθέσεις, διαφημιστικά 

σποτ κλπ), αλλά η προβολή αυτή θα πρέπει να αφορά όλη την περιοχή και τις δυνατότητες 

που έχει για υποδοχή επισκεπτών συνολικά και όχι για τις επιμέρους ενότητές της. Από την 

άλλη, τα εναλλακτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί δίνουν την δυνατότητα προσέγγισης και 

εναλλακτικών πελατών, αλλά στην περίπτωση αυτή οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει 

να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες, ώστε να καλύπτουν τις εξειδικευμένες αυτές 

απαιτήσεις. 

(ε) Επενδύσεις σε εναλλακτικές δραστηριότητες 

Οι εναλλακτικές δραστηριότητες είναι πρακτικά όσες δραστηριότητες δεν αφορούν τον χώρο 

της παραλίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης είναι εστιασμένο γύρω 

από την θάλασσα, την κολύμβηση και τον ήλιο. Οι εναλλακτικές αυτές δραστηριότητες 

προσφέρουν δυνατότητες για τους τουρίστες να γνωρίσουν και με διαφορετικό τρόπο την 

περιοχή που επισκέπτονται. Επιπλέον, για την περιοχή αποτελούν και μια πρόσθετη πηγή 

εισοδήματος και μια πιθανότητα να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, καθώς προσελκύουν 

ζήτηση και εκτός της περιόδου αιχμής. Η εναλλακτικότητα μπορεί να αφορά 

φιλοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, 

θρησκευτικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, αγροτουριστικές δραστηριότητες 

και πολλά άλλα είδη εξειδικευμένης προσέγγισης. Στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 

αρκετές τέτοιες προσπάθειες και θα πρέπει να προωθηθεί και η υλοποίηση και άλλων 

σχεδίων προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

(στ) Αναβάθμιση του Ανθρώπινου ∆υναμικού 
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Ένας από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας στον τουρισμό είναι το επίπεδο του 

ανθρώπινου δυναμικού. Από την στιγμή που ο επισκέπτης φθάνει σε έναν τόπο σε κάθε 

δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει και σε κάθε υπηρεσία που του παρέχεται, εμπλέκονται 

άμεσα ή έμμεσα μια σειρά εργαζομένων. Το μεγαλύτερο μέρος της ποιότητας που λαμβάνει 

ο επισκέπτης επηρεάζεται από το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τις υπηρεσίες 

αυτές. Επομένως, είναι κρίσιμος παράγοντας, ίσως ο κρισιμότερος, να υπάρχει κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Αυτό όμως σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά 

στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σχεδόν ανέφικτο να γίνει, καθώς εργασία σε 

τέτοιες επιχειρήσεις προσφέρουν ο ίδιος ο επιχειρηματίας και τις περισσότερες φορές τα 

μέλη του νοικοκυριού του (στενού ή διευρυμένου). Με τον τρόπο αυτό όμως δεν 

εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό έχει την κατάλληλη εξειδίκευση. Θα πρέπει επομένως να 

μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και να 

αρθούν μια σειρά προβλήματα θεσμικού χαρακτήρα που αφορούν την δυνατότητα 

πρόσβασης στις ενέργειες αυτές. 

(ζ) Προσδιορισμός περιοχών υποδοχής επενδύσεων 

Ανεξάρτητα αν μιλάμε για τουριστικές ή άλλου είδους επενδύσεις θα πρέπει να γίνει σαφής 

προσδιορισμός καταρχάς των περιοχών απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος, και κατά 

δεύτερο λόγο των περιοχών που υπόκεινται σε άλλου είδους περιορισμούς όπως 

αρχαιολογικές περιοχές, γη υψηλής παραγωγικότητας κλπ. Ο προσδιορισμός αυτός  θα 

πρέπει όμως πέρα από τα στοιχεία απαγόρευσης να υποδεικνύει τις διαθέσιμες προς 

ανάπτυξη περιοχές, καθώς και τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, τοπικής 

ολοκλήρωσης, ποιοτικής προσαρμογής κ.ο.κ., τα οποία θα πρέπει να τηρούν τα 

προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια. Για να γίνει όμως αυτός ο προσδιορισμός, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί και παραπάνω, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των 

σχεδίων πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.  

(η) Συστήματα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης – Παρακολούθηση τουριστικής ανάπτυξης 
– ανάλυση επιπτώσεων 
Εκτός από τα κατεξοχήν συστήματα ποιότητας, όπως ISO και HACCP, που αναφέρονται και 

πιο πάνω, θα πρέπει να προωθηθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων η 

εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως για παράδειγμα είναι το EMAS. 

Παρότι τα συστήματα αυτά δεν επηρεάζουν άμεσα τις προσφερόμενες υπηρεσίες ενισχύουν 

την «αειφορική» διάσταση των δραστηριοτήτων. Έτσι, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές 

επιβαρύνσεις που παράγονται από τις επιμέρους δραστηριότητες σε κάποια περιοχή 

μπορούμε να πούμε ότι η περιοχή αυτή γίνεται πιο ελκυστική, ιδιαίτερα για υψηλού επιπέδου 

τουρισμό, καθώς ο βασικότερος παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών είναι η ποιότητα του 

περιβάλλοντος.  
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Πέρα όμως από την εφαρμογή σε επίπεδο επιχείρησης των όποιων βελτιωτικών 

κινήσεων, θα πρέπει η τοπική κοινωνία και οι θεσμοθετημένοι φορείς να διαθέτουν τα 

κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης της τουριστικής κίνησης και των 

επιδράσεων που αυτή προκαλεί στην περιοχή, με απώτερο στόχο τη διατήρηση του 

επιπέδου ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και την αποφυγή αρνητικών επιδράσεων. Το στόχο 

αυτό εξυπηρετεί η πρόταση της δημιουργίας ενός μηχανισμού παρακολούθησης της 

τουριστικής δραστηριότητας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρακολουθεί την εξέλιξη της 

τουριστικής κίνησης σε τοπική κλίμακα, των εξελίξεων στην τουριστική ζήτηση και θα είναι 

αρμόδιος να κάνει προτάσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, αλλά και προς 

την Κεντρική ∆ιοίκηση για την υιοθέτηση και θέσπιση μέτρων βελτίωσης του τουριστικού 

προϊόντος της περιοχής. 

 

5. Συμπεράσματα   
 
Στο άρθρο αυτό επιδιώχθηκε η σύντομη παρουσίαση της θεωρία του κύκλου ζωής των 

τουριστικών περιοχών και η εφαρμογή της στην περιοχή του Ν. Μαγνησίας για τη χρονική 

περίοδο 1980 – 2010. Η εφαρμογή της θεωρίας TALC πραγματοποιήθηκε με την μελέτη της 

μεταβολής του αριθμού των επισκεπτών και την αναγνώριση του σταδίου (εξερεύνηση, 

εμπλοκή, ανάπτυξη, εδραίωση, μαρασμός, πτώση ή αναζωογόνηση) στο οποίο βρίσκεται η 

περιοχή.  

Ο προσδιορισμός της θέσης μιας περιοχής στο υπόδειγμα εξέλιξης του TALC έχει 

αναμφίβολα μια ξεχωριστή σπουδαιότητα, αφού παρέχει τη δυνατότητα κατάταξης της 

περιοχής σε ένα από τα στάδια ή τις καμπύλες της θεωρίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα βήμα 

εντοπισμού των αδυναμιών και των ελλείψεων της περιοχής στην τουριστική αγορά.  

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο άρθρο, ο Ν. Μαγνησίας, με 

εξαίρεση ορισμένες υποπεριοχές του, βρίσκεται σε αρχικά ή ενδιάμεσα στάδια ανάπτυξης και 

αναμένεται τα επόμενα χρόνια να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Έχοντας ως 

δεδομένο ότι, ο τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που μπορούν να συνεισφέρουν στην 

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας γίνεται σαφές ότι θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη 

προετοιμασία και ο σωστός σχεδιασμός, έτσι ώστε οι διαφαινόμενες ευνοϊκές προοπτικές να 

υλοποιηθούν προς όφελος της περιοχής. 
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