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Περίληψη    

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα όπως είναι 

αυτό της προώθησης – λανσαρίσµατος πόλεων (city branding), µια έννοια πολύπλοκη 

και πολυδιάστατη η οποία εµπεριέχει τις παραπλήσιες νοηµατικά έννοιες του 

µάρκετινγκ, της προώθησης προϊόντων και του λανσαρίσµατος εταιριών. Αν ληφθεί 

λοιπόν υπόψη ότι η αναφορά σε µια ολόκληρη πόλη αντιστοιχεί σε αναφορά σε µια 

συγκροτηµένη κοινωνική δοµή που υφίσταται, λειτουργεί και αναπτύσσεται, µέσα 

από την κατά το δυνατό αρµονική συνεργασία των επιµέρους µονάδων οι οποίες 

συνιστούν το σύνολό της, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πρόκειται για µια διαδικασία 

που εξαρτάται µεν από πολλούς παράγοντες αλλά ταυτόχρονα δεν υπόκειται σε µια 

σαφή και διακριτή δροµολόγηση προς την ολοκλήρωσή της.  

Αυτές ακριβώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις – σχολές σχετικά µε την 

εφαρµογή µεθόδων παραδοσιακού µάρκετινγκ στην περίπτωση µιας πόλης 

(χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο διαχωρισµός Γερµανο-Ολλανδικής και Βρετανο-

Αµερικανικής Σχολής) αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργασίας, ερευνώντας 

ταυτόχρονα το πως η θεωρητική ανάλυση βρίσκει πρακτική εφαρµογή στο ∆ήµο του 

Αγίου Νικολάου. Έτσι, θα εντοπιστούν «δρόµοι» οικονοµικής ανάπτυξης και αστικής 

οργάνωσης που έχει αλλά και που πρόκειται να ακολουθήσει ο ∆ήµος, ενώ 

ταυτόχρονα θα αναγνωριστούν στοιχεία που συγκροτούν ένα δυναµικό δηµοτικό 

µοντέλο.       

Η δοµή της εργασίας συνοψίζεται στα ακόλουθα κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία για το αντικείµενο που πραγµατεύεται η 

συγκεκριµένη εργασία αλλά και τη σπουδαιότητα που χαρακτηρίζει τη διαδικασία 

του city branding. Παράλληλα, ορίζεται η έννοια του city branding, αποδίδοντας 

ιδιαίτερη σηµασία στα χαρακτηριστικά του στοιχεία, τα οποία σε τελική ανάλυση 

είναι εκείνα που αναδεικνύουν τη συγκεκριµένη διαδικασία σε γνώρισµα, αν όχι 

επιταγή των καιρών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η εφαρµογή του city branding από την 

εµφάνισή του µέχρι στις µέρες µας. Πραγµατοποιείται µε αυτόν τον τρόπο µια 

ιστορική αναδροµή – εξέλιξη της διαδικασίας, έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι 

διάφορες παραλλαγές και µεταλλάξεις που γνώρισε στην πάροδο του χρόνου από 

άλλες πόλεις στο ∆ιεθνή, Ευρωπαϊκό και Ελλαδικό χώρο. Επίσης, παρατίθενται οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις του ζητήµατος στην παγκόσµια βιβλιογραφία, έτσι ώστε 
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να γίνει πλήρης καταγραφή των απόψεων για το ύφος, τους στόχους και το 

«µονοπάτι» που ακολουθείται για την επίτευξή τους ανάλογα µε το µοντέλο που 

υιοθετείται κάθε φορά. Τέλος, αναλύονται τα στάδια που αποτελούν τη συνολική 

διαδικασία αλλά και οι συµµετέχοντες φορείς (καταναλωτές, αγορά, παραγωγοί) τόσο 

στον τοµέα των προϊόντων όσο και σε αυτόν των υπηρεσιών.     

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο ∆ήµο Αγ. Νικολάου 

Κρήτης, όσον αφορά στα ιστορικά, οικονοµικά και δηµογραφικά του στοιχεία, στην 

τουριστική του ανάπτυξη, τα αξιοθέατα και τα προβλήµατα που παρουσιάζει, 

ανιχνεύοντας παράλληλα το δυναµικό του συγκεκριµένου δήµου για τη σχεδίαση και 

την ανάπτυξη µιας στρατηγικής city branding. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για 

την καταγραφή της παρούσας κατάστασης και του δυναµικού εξέλιξης πέρα από 

θεωρητικά σχήµατα, αλλά µε βάση πραγµατικές αναφορές και γνώµες που έχουν 

βαρύνουσα σηµασία αφού προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι ζουν και 

δραστηριοποιούνται µέσα στον ίδιο το δήµο. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά δίνεται στη 

συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε µε το ∆ήµαρχο Αγίου Νικολάου στο ∆ηµαρχείο 

της πόλης. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο, µε βάση όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 

οδηγούµαστε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα, και παράλληλα διατυπώνουµε 

προτάσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν το όλο ζήτηµα σε σαφέστερες και 

καλύτερες προοπτικές για το δήµο, όχι µόνο στον τοµέα του τουρισµού αλλά σε 

ολόκληρο τον οργανωτικό και λειτουργικό του χαρακτήρα.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις – Κλειδιά: city branding, εφαρµογή, city, culture, προώθηση, λανσάρισµα, 

ταυτότητα  πόλης, ∆ήµος Αγ. Νικολάου 
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Abstract  

 

This paper deals with a particularly important issue as this promotion - launch 

cities (city branding), a complex and multidimensional concept that embraces the 

concepts conceptually similar marketing, product promotion and launch companies. 

So if you take into account that the reference to an entire city represents a reference to 

a coherent social structure that exists, operates and develops, through as possible 

harmonious cooperation of individual units that constitute the whole, is difficult to see 

that this is a process that depends on many factors, while at the same time not subject 

to a clear and distinct route to completion. 

These very different approaches - comments on the application of traditional 

marketing methods in the case of a city (an example is the separation of German-

Dutch and British-American School) are the subject of this work, while exploring 

how the theory finds practical application in City of Ag. Nikolaos. This will identify 

"paths" of economic development and urban organization and has to be followed by 

the Municipality, while recognized factors constituting a potential primary model. 

The thesis is summarized in the following sections. The first chapter presents 

introductory information on the subject dealing with the real work and the importance 

of characterizing the process of city branding. Furthermore, should the concept of city 

branding, paying special attention to characteristic features, which ultimately are the 

ones that make this process a trait, if not imperative of our times. 

The third chapter elaborates on the City of Aghios Nikolaos, on the historical, 

economic and demographic features, the tourist development, the attractions and 

problems, while scanning the potential of the municipality for the design and 

development a strategic city branding. 

The fourth chapter presents the survey to record the present situation and 

potential development beyond theoretical schemes, but based on actual reports and 

opinions are of prime importance as coming from people who live and work in the 

same municipality. 

Finally, using all these elements led to specific conclusions and also formulate 

proposals that could lead the whole matter in a clearer and better prospects for the 

municipality, not just in tourism but in the whole organizational and functional status. 

 

Key – Words: city branding, place branding, Municipality of Aghios Nikolaos 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 

1.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά µε το 

αντικείµενο που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, ξεκινώντας από πολύ γενικές 

θεωρήσεις για την έννοια της πόλης και το ρόλο που διαδραµατίζουν οι νέες πόλεις 

στο πλαίσιο της Ευρώπης, καθώς και τη σπουδαιότητα που χαρακτηρίζει τη 

διαδικασία του city branding για τις πόλεις σήµερα. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην 

έννοια της σύγχρονης ελληνικής πόλης και πως αυτή µπορεί να βοηθηθεί από µια 

τέτοια στρατηγική. Παράλληλα, ορίζεται η έννοια του city branding, του place 

branding και της σχέσης τους µε το µάρκετινγκ πόλεων, αποδίδοντας ιδιαίτερη 

σηµασία στο πως κτίζεται η ταυτότητα και ελκυστικότητα µιας πόλης. Ακόµα 

αναφέρονται οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία της διαδικασίας του city 

branding και ποιοι δίνουν αξία στην επωνυµία µιας πόλης. Ακολούθως, η κουλτούρα 

ενός τόπου δεν µπορεί να λείπει ως συστατικό στοιχείο επηρεασµού της διαδικασίας. 

 

1.1.1. Ορισµός του city branding 

Η ανάπτυξη των πόλεων είναι µια συνεχώς εξελισσόµενη έννοια. Αρχικά 

αφορούσε θέµατα χωροταξικά, ασφάλειας και υγιεινής, ενώ στις µέρες µας 

συµπεριλαµβάνει και µια οικονοµική διάσταση, µε στόχο την αύξηση της 

ελκυστικότητας µιας πόλης και τη διεθνή της προβολή. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι 

πόλεις ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την προσέλκυση νέων επενδυτών, τουριστών, 

αλλά και εκδηλώσεων. Ανταποκρινόµενες στις νέες προκλήσεις της παγκόσµιας 

αγοράς και οικονοµίας οι πόλεις χρησιµοποιούν µεθόδους µάρκετινγκ και branding 

για την βελτίωση της εικόνας τους και της θέσης τους στη διεθνή σκηνή.  

Η έννοια του όρου city branding βρίσκεται στη µέθοδο που πρέπει να 

ακολουθηθεί από τους υπεύθυνους φορείς µιας πόλης για την ανάπτυξη της. 

Πρόκειται για ένα σηµαντικό αστικό εργαλείο ανάπτυξης της πόλης,  όπου η έννοια 

της επωνυµίας και της ταυτότητας της παίζουν καθοριστικό ρόλο.[Η1]  
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Είναι γεγονός πως υπάρχει ένας αριθµός διαφοροποιούµενων, αν και 

παρόµοιων, ερµηνειών της διαδικασίας του city branding. Οι ερµηνείες αυτές 

αφορούν στη διαφορετική κάθε φορά προσέγγιση του όρου. Έτσι, άλλες φορές 

θεωρείται ως µάρκετινγκ, άλλες ως λανσάρισµα, άλλες ως καθαρή διαφήµιση, άλλες 

ως απλή προώθηση, έννοιες δηλαδή που κινούνται σε παραπλήσια πεδία και πολλές 

φορές αλληλοκαλύπτονται εξυπηρετώντας τον ίδιο ή κοντινούς στόχους.   

Η ερµηνεία που θα δοθεί κάθε φορά εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθµό µε 

τον οποίο το παραδοσιακό µάρκετινγκ ή άλλες εµπορικές πρακτικές (διαφήµιση, 

δηµόσιες σχέσεις) χρησιµοποιούνται και προσαρµόζονται στο πεδίο των πόλεων. 

Εποµένως, η απόδοση της έννοιας του city branding δε µπορεί να γίνει σε 

αυστηρά καθορισµένα πλαίσια, αφού εµπεριέχει πολλές διαφορετικές πρακτικές. Η 

έννοια της προώθησης πόλεων αποτελεί µέρος µίας ευρύτερης αστικής πολιτικής, 

γνωστής µε τον όρο χωρικό µάρκετινγκ, η οποία είναι δυνατό να κατανοηθεί αν η 

προσέγγισή της γίνει µε βάση το φαινόµενο της «αστικής επιχειρηµατικότητας» [Β1].  

Η εµφάνιση του συγκεκριµένου φαινοµένου είναι εκείνη που έχει ενθαρρύνει τις 

πόλεις να υιοθετήσουν σαφείς πολιτικές προώθησης πόλεων µε σκοπό την 

προσέλκυση επενδύσεων και καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη 

οικονοµικής ανάπτυξης [Β2]. 

Για να προσδιοριστεί λοιπόν η έννοια του city branding µε σαφήνεια και 

πληρότητα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν διεργασίες όπως το µάρκετινγκ, το 

λανσάρισµα, η προώθηση, η απόδοση και διατήρηση συγκεκριµένης ταυτότητας, 

έχοντας όµως πρωτίστως αναχθεί σε επίπεδο πόλεων. Πρόκειται δηλαδή για το 

συνονθύλευµα όλων των προαναφερόµενων διαδικασιών αφού έχει προηγηθεί η 

διαδικασία προσαρµογής τους, µε βάση γνωστές τεχνικές που αφορούν προϊόντα και 

επιχειρήσεις, σε πολιτικές που θα φέρουν αποτέλεσµα σχετικά µε την προώθηση της 

πόλης σε πολιτιστικό, κοινωνικό, τουριστικό και οικονοµικό επίπεδο.  

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο διάγραµµα, το οποίο απεικονίζει την 

αλληλεπίδραση διαφορετικών εµπορικών πρακτικών στον τοµέα του city branding. 
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∆ιάγραµµα 1.1: Αλληλεπίδραση διαφορετικών τοµέων για τη 

διαδικασία του city branding 

Το λανσάρισµα πόλεων επικεντρώνεται στην αντίληψη των ανθρώπων για τις 

πόλεις και επιχειρεί να την επηρεάσει κατά τρόπο ώστε να ευνοεί την παρούσες 

συνθήκες ή τις µελλοντικές ανάγκες της πόλης. Η αντίληψη αυτή διαµορφώνεται,  όχι 

µόνο βάσει της υλικής και γεωγραφικής διάστασης της πόλης, αλλά επίσης από το 

συµπαγές και ιστορικά εδραιωµένο σύνολο αναπαραστάσεων που εκπορεύεται από 

την αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία, την τέχνη, τις εικόνες και την διαλεκτική της 

πόλης όπως εκείνη εκφράζεται µέσω του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης, των 

περιοδικών και άλλων µέσων µαζικής προβολής [Β3]. 

 Συµπερασµατικά, η έννοια του city branding ορίζεται ως ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό να µετατρέψουν κατά τρόπο βέλτιστο την τάση 

προσφοράς των αστικών λειτουργιών σε τάση ζήτησης για αυτές από τους κατοίκους, 

τις επιχειρήσεις, τους τουρίστες και άλλους επισκέπτες [B10]. 

 

1.1.2 Η έννοια της πόλης  

 Η έννοια της πόλης δεν είναι µια ξεκάθαρη έννοια όπως αρχικά φαίνεται. 

Τούτο γιατί τα οικονοµικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτισµικά 

κριτήρια των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν δεν είναι πάντα ίδια. Ωστόσο, µπορεί να 

ειπωθεί µια έννοια µε βάση ορισµένα χαρακτηριστικά της.  

 Η πόλη αρχικά, είναι ένας µόνιµος οικισµός, σε αντίθεση µε τους 

προσωρινούς οικισµούς, που δηµιουργούνται για οικονοµικούς και άλλους λόγους. 

Ως δεύτερο στοιχείο της πόλης νοείται η εξωτερική της όψη. Η διαφορά του αστικού 

τοπίου από αυτό της υπαίθρου είναι σηµαντική. Μπορεί να είναι η πολεοδοµική 

οργάνωση ή η ύπαρξη ενός ναού και άλλων. Ως τρίτο στοιχείο και καθοριστικό για 

την έννοια της πόλης είναι το σύνολο του πληθυσµού ανά µονάδα οικοδοµηµένης 

Πρόσωπα - 

Επιχειρήσεις 

Πόλη 
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επιφάνειας. Τέταρτο και τελευταίο στοιχείο θεωρείται ο ορισµός της πόλης από τις 

εξειδικευµένες αστικές δραστηριότητες, εκείνες που θεωρούνται µη-γεωργικές. Η 

πόλη είναι άµεσα εξαρτώµενη από το ιδιοκτησιακό της καθεστώς σε σχέση µε τις 

περιβάλλουσες εκτάσεις της υπαίθρου. Στατιστικά αναφέρεται πως, κατά την περίοδο 

του Μεσαίωνα χρειάζονταν πάνω από δέκα αγρότες για να µπορεί να επιβιώνει ένα 

άτοµο στην πόλη. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η έννοια της πόλης στην αρχαιότητα είχε την 

έννοια ενός οικισµού µόνιµου χαρακτήρα µε αρκετό µέγεθος, δοµηµένος έτσι ώστε 

να εξυπηρετεί τη συλλογική ζωή. Όπως και σήµερα, ένα µεγάλο ή µικρό µέγεθος του 

πληθυσµού ασχολείται µε την γεωργική ζωή, ενώ για τη µελέτη της χρειάζεται 

τυποποιηµένα πρότυπα αναφοράς. Αυτά είναι  η θέση και η τοποθεσία της, οι φάσεις 

της ανάπτυξής της, οι λειτουργίες και η πολεοδοµία της, τα ιερά της, ο πληθυσµός 

της, ο ρόλος της στην ευρύτερη περιφέρεια, η πολιτική και οικονοµική της οντότητα, 

καθώς και ο ρόλος της ως µητρόπολη σε ορισµένες περιπτώσεις. 

 Κατά την αρχαιότητα η λέξη πόλις αντιπροσώπευε σε µεγάλο βαθµό την 

αστική περιοχή σε αντίθεση µε την έννοια της χώρας που αντιπροσώπευε την 

ύπαιθρο. Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η πολιτική της οντότητα, ακόµη και όταν 

δεν ήταν κατάλληλη να θεωρείται πόλη, εξαιτίας του πολεοδοµικού της σχεδιασµού ή 

της έλλειψης δηµοσίων κτηρίων. Η τελευταία παράµετρος αναδεικνύει το ρόλο της 

επιρροής της πόλης στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της περιφέρειας. [Η7] 

 

1.2 Η νέα πόλη στο πλαίσιο της Ευρώπης  

 Η δηµιουργία ελκυστικών πόλεων για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων αλλά και για κατοικία των ανθρώπων που τις ζουν αποτελεί βασική 

επιδίωξη των νέων πόλεων στο πλαίσιο της Ευρώπης.  

 Η νέα ελκυστική πόλη στο πλαίσιο της Ευρώπης θα πρέπει να έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και προϋποθέσεις: 

• Εύκολη προσβασιµότητα εντός και εκτός των ορίων της πόλης. ∆ηλαδή η 

κίνηση µέσα στην πόλη θα πρέπει να βρίσκεται σε ικανοποιητικούς ρυθµούς, 

ενώ αυτή η νέα πόλη θα πρέπει να έχει ισότιµη πρόσβαση και καλές 

παρεχόµενες υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες της. 
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• Ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος είτε αυτό είναι ανθρωπογενές, 

δηλαδή τα κτήρια, οι δρόµοι, είτε είναι το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή η 

ανάδειξη του πρασίνου. 

• Ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς. 

• Ενίσχυση των µικρών, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων.  

• Ενσωµάτωση της καινοτοµίας και διάχυση της οικονοµίας της γνώσης. 

• Αντιµετώπιση της ανεργίας.  

• Αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και βελτίωσης του µορφωτικού και 

εκπαιδευτικού επιπέδου.  

• Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων ευκαιριών.  

• Αύξηση της ασφάλειας των πολιτών. 

 

 Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, πολύ σηµαντικό για την ελκυστικότητα των 

πόλεων είναι αυτό της ανταγωνιστικότητας τους. Ανταγωνιστικότητα των πόλεων σε 

αυτό το επίπεδο νοείται η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους δύναµης και όχι η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ τους. Φαινόµενο που είναι πολύ συχνό στη 

χώρα µας [Η1].  

 

1.2.1.      Προκλήσεις και προτεραιότητες για τις πόλεις σήµερα  

Ανέκαθεν αλλά ιδιαίτερα τώρα, όπου ζούµε µια εποχή οικονοµικών 

δυσκολιών, ο καθένας προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα του προϊόντος του. Ο 

στόχος είναι απλός και ξεκάθαρος. Πουλάω περισσότερο ,εισπράττω περισσότερο. 

Οι πόλεις, βέβαια, δεν είναι προϊόντα. Αλλά µια βασική υποχρέωση των 

ανθρώπων που τις διοικούν είναι η συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Ανάπτυξη που επιδρά και στα δηµόσια και στα ιδιωτικά συµφέροντα. Οι πόλεις 

σήµερα αντιµετωπίζουν νέες αναπτυξιακές, κοινωνικοοικονοµικές και 

περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι οποίες ορίζονται από το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το 

εθνικό πλαίσιο. Το διεθνές πλαίσιο είναι γνωστό µε τον όρο «παγκοσµιοποίηση». Με 

αφετηρία αυτή τη γενική τοποθέτηση φαίνεται πως στις σηµερινές πόλεις 

πραγµατοποιείται µια οικονοµική αναδιάρθρωση, η οποία συνδέεται µε λειτουργικές 

και χωρικές µεταβολές ή µετασχηµατισµούς, καθώς επίσης και µε περιβαλλοντικές 

µεταβολές.  
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Οι πόλεις αλλάζουν, µετασχηµατίζονται, δεν είναι πλέον αυτό, που µας 

κληροδότησε η προηγούµενη γενιά και γνωρίζαµε µέχρι πρόσφατα. Σε ευρύτερο 

επίπεδο οι πόλεις τείνουν να λειτουργήσουν ως εστίες και κινητήρες της ευρύτερής 

τους περιφέρειας. Πρόκειται για τα κέντρα, µέσα από τα οποία προωθείται και 

συντελείται η ευρύτερη αναπτυξιακή διαδικασία. Όσον αφορά ειδικότερα το χώρο 

της πόλης, θεωρούνται ως οικονοµικές αναδιαρθρώσεις έχοντας νέες λειτουργικές 

ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται από το παγκόσµιο και ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

Αυτό σηµαίνει ότι προκύπτουν νέες απαιτήσεις.  

• Αυξάνουν οι διοικητικές ανάγκες.  

• Πολλαπλασιάζονται οι κεντρικές λειτουργίες.  

• Αυξάνονται τα αιτήµατα για ευρύτερη και πιο εύστοχη διαχείριση του 

χώρου.  

• Προκύπτουν ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση της αστικής κληρονοµιάς, 

την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον τουρισµό.  

Το πλαίσιο αυτό καθορίζει νέα ζητούµενα και νέες χρήσεις για τις πόλεις. Ο 

χώρος τους ανασυντάσσεται σύµφωνα µε τις νέες συνθήκες, καταµερίζεται και παύει 

να είναι ενιαίος.  

Το αστικό περιβάλλον απειλείται από προβλήµατα που καθορίζουν την 

ποιότητα ζωής, όπως για παράδειγµα αυτό της πυκνότητας κατοίκησης. Οι πόλεις 

πυκνώνουν. Πυκνώνουν όχι µόνο από την άποψη των κατασκευών και των 

δραστηριοτήτων, αλλά και από την άποψη της συγκατοίκησης των ανθρώπων. 

Για όλα τα παραπάνω, η µελέτη και ο ανασχεδιασµός της ταυτότητας των 

πόλεων, η βελτίωση της ελκυστικότητας, η προβολή τους και η µέτρηση της 

απόδοσης των αποτελεσµάτων είναι στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων των 

δηµοτικών αρχών και των υπηρεσιών διαχείρισης των πόλεων. 

 

Έτσι, η µεγαλύτερη πρόκληση των ∆ήµων σήµερα φαίνεται πως είναι ο 

σχεδιασµός της Τοπικής ανάπτυξης. Σηµαντικά στοιχεία για τον σχεδιασµό της 

Τοπικής ανάπτυξης µιας πόλης είναι τα εξής:  

Το πρώτο στοιχείο αφορά στο θεσµικό περιβάλλον της πόλης. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση µιας πόλης θα πρέπει να είναι σωστά θεσµοθετηµένη και µαζί µε 

αυτήν και ολόκληρη η χώρα. Τον πρώτο ρόλο πρέπει τον έχουν οι πολίτες. Ο 

δήµαρχος των σηµερινών πόλεων θα πρέπει να είναι πολυσύνθετος διότι σήµερα, 
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η αυτοδιοίκηση είναι δισυπόστατη, δηλαδή από τη µια µεριά είναι εκφραστής της 

τοπικής κοινωνίας και από την άλλη είναι λειτουργικό µέρος του κράτους. Αυτό 

βέβαια πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και οι άρχοντες τις πολιτικής κεντρικής 

εξουσίας.  

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι τα εργαλεία που πρέπει να διαθέτει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση µιας πόλης για την ανάπτυξη της. Βασικό εργαλείο για την πόλη 

σήµερα είναι ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της. Χωρίς πολεοδοµικό και 

χωροταξικό σχεδιασµό µια πόλη δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις που δέχεται.  Το σχέδιο µιας πόλης µπορεί να παροµοιαστεί µε το 

σύνταγµα της πόλης. Όπως µια χώρα δεν µπορεί να πορευτεί χωρίς το σύνταγµα 

και τους κανόνες της έτσι και µια πόλη δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς τον 

πολεοδοµικό σχεδιασµό της και αυτό αποτελεί το βασικό εργαλείο ανάπτυξης 

της.  

Το τρίτο και σηµαντικότερο στοιχείο για την ανάπτυξη µιας πόλης είναι το 

υποκείµενο στο οποίο απευθύνεται, δηλαδή οι πολίτες της.  Επειδή όµως οι 

πολίτες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα µε την πολιτική τους 

προέλευση, εκείνο που έχει σηµασία εδώ είναι τι ιδεολογία έχει η αυτοδιοίκηση 

για την πόλη της. Ο δήµαρχος της πόλης είναι ταγµένος να υπηρετεί το συµφέρον 

της πόλης του. Η µεγαλύτερη αποστολή του δηµάρχου είναι να κατορθώσει να 

καταλάβουν οι πολίτες ότι το συµφέρον τους ταιριάζει µε το συµφέρον 

ολόκληρης της πόλης [Β16].  

 

1.2.2. Κτίζοντας την ταυτότητα και ελκυστικότητα µιας πόλης   

Η Ταυτότητα µιας πόλης στις µέρες µας είναι εκείνο το στοιχείο που θα την 

κάνει να θεωρείται µοναδική και ξεχωριστή όπως µοναδική και ξεχωριστή είναι η 

ταυτότητα των ανθρώπων. Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν για τη 

δηµιουργία µιας «δυνατής» ταυτότητας µιας πόλης είναι η «εικόνα» της, οι αξίες και 

οι εµπειρίες που θα έχουν οι επισκέπτες καθώς και οι κάτοικοι της πόλης. 

Η «εικόνα» ουσιαστικά δεν µπορεί να ελεγχτεί εύκολα. Η «εικόνα» µιας 

πόλης προβάλλεται µέσω του ραδιόφωνου, της τηλεόρασης, των εφηµερίδων, από 

άρθρα σε περιοδικά, τα οποία αναφέρονται στην πόλη. Όλα αυτά επικοινωνούν την 

ταυτότητα της πόλης στο ευρύ κοινό. 
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Οι «αξίες» έχουν να κάνουν µε όλα τα στοιχεία που συνάντα κανείς στην 

πόλη όπως για παράδειγµα, ο τρόπος ζωής και η ανάπτυξη της σε κοινωνικό και 

επιστηµονικό επίπεδο. 

Οι «εµπειρίες» αφορούν όλες εκείνες τις εµπειρίες που ζουν οι κάτοικοι της 

καθηµερινά αλλά και οι επισκέπτες που θα έρθουν στην πόλη όπως εκδηλώσεις, 

νυκτερινή ζωή αλλά και υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη. 

Για να µπορέσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία να βγουν προς τα έξω και να 

επικοινωνήσουν µε τους κατοίκους της πόλης αλλά και µε τους πιθανούς επισκέπτες 

της θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια κοινή γλώσσα σε όλους. 

Αυτό µπορεί να συµβεί ακολουθώντας 3 βασικά βήµατα: 

Πρώτον, Ταυτότητα δηλαδή «ποιος είσαι». 

∆εύτερον, Ελκυστικότητα, διαλέγοντας τα στοιχεία της πόλης που θα «τραβήξουν» 

τους επισκέπτες και θα κάνουν τους κατοίκους της να θέλουν να παραµείνουν σε 

αυτήν.  

Τρίτον, Branding, δηλαδή µέσω του Marketing να προσδιοριστεί η πόλη σε σχέση µε 

τις άλλες πόλεις. 

Η Ταυτότητα µιας πόλης δηµιουργείται όταν εκείνη βασίζεται στις «Ρίζες» 

της, οδηγείται από το «Συναίσθηµα» και τα «αισθήµατα». Οι ενδιαφερόµενοι φορείς 

που θα έχουν αναλάβει τη διαδικασία δηµιουργίας ταυτότητας της πόλης θα πρέπει 

να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τι λένε και τι αισθάνονται οι κάτοικοι και οι 

επισκέπτες της πόλης, καθώς και τι κουβεντιάζουν καθηµερινά για τις εµπειρίες που 

αποκοµίζουν ζώντας σε αυτήν.   

Για τις «Ρίζες» µια πόλης θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα «τι είδους 

µέρος είναι αυτό;». ∆ηλαδή, όσον αφορά την όψη της πόλης να µπορεί να γίνει 

αντιληπτό τι είδους πόλη είναι αυτή. Σε ψυχολογικό επίπεδο τι µας κάνει να 

αισθανόµαστε και σύµφωνα µε τα σύµβολα που τη χαρακτηρίζουν τι µας κάνει να 

την έχουµε στην καρδιά και στο µυαλό µας. 

Όσον αφορά το «Συναίσθηµα» εννοείται αυτό που κάνει την πόλη ξεχωριστή 

και καλή επιλογή για τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της. Ποια γνώµη 

επικρατεί για την πόλη και πως βγαίνει το συµπέρασµα και η άποψη αυτή. 

Περιλαµβάνει ερωτήµατα που οδηγούν σε συναισθήµατα όπως «είναι εύκολη η 

µετάβαση µέσω αυτοκινήτου στα σηµεία ενδιαφέροντος;» κ.α. 

Τα «αισθήµατα» αφορούν αποκλειστικά το πώς οι κάτοικοι και οι πιθανοί 

επισκέπτες αισθάνονται για το µέρος αυτό.  
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Εφόσον λοιπόν έχει ξεκαθαριστεί πως δηµιουργείται η ξεχωριστή ταυτότητα 

µιας πόλης, επόµενο βήµα είναι η διαχείριση της Ελκυστικότητας της. Σηµαντικό σε 

αυτό το σηµείο θεωρείται το «Χτίσιµο» της ελκυστικότητας της πόλης οργανώνοντας 

οµάδες συνεργασίας µε σκοπό τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 Για τη διαχείριση της επωνυµίας και την ελκυστικότητα µιας πόλης θα πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα εξής: 

• «Προσοχή στο κενό». Υπάρχει ένας ισχυρός δεσµός µεταξύ της εικόνας της 

πόλης και της επωνυµίας της. Η επωνυµία µιας πόλης θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τις βασικές της αξίες, τα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες 

της. Το µήνυµα της επωνυµίας (brand message) δείχνει προς µια µελλοντική 

προοπτική, ενώ την ίδια στιγµή βασίζεται στις ρίζες της αληθινής ιστορίας της 

πόλης.  Ωστόσο, οι πόλεις θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές ώστε να µην 

µεγαλώνουν το κενό µεταξύ του µηνύµατος της επωνυµίας τους και την 

πραγµατικότητα: αντιθέτως, «πρώτα απόδειξέ το, και στη συνέχεια, 

ανακοίνωσε το!»  

• «∆εν υπάρχουν συντοµεύσεις». Η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων  φορέων 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη της επωνυµίας (brand 

development).  Ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων θα πρέπει να συµµετέχουν 

για να εξασφαλιστεί η συνέχεια και το κοινό όραµα. Ταυτόχρονα, η σαφή 

ηγεσία είναι απαραίτητη. Μόλις η επωνυµία έχει αναπτυχθεί, οι πόλεις 

µπορούν να την προωθήσουν µε διάφορους τρόπους: µε τις παραδοσιακές 

σχέσεις µε τον Τύπο, τη διαφήµιση και τις στοχευόµενες εκδηλώσεις, την 

δηµιουργία δικτύων πρεσβευτών, τη χρήση κοινωνικών µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και την παραγωγή εξατοµικευµένων εµπορευµάτων. Επιπλέον, η 

οργάνωση επιφορτισµένη µε την προώθηση της επωνυµίας πρέπει να 

εξασφαλίσει τη διαχείριση της επωνυµίας καθώς και την διακυβέρνησή της.  

•  «∆εν υπάρχει µία συνταγή για την επιτυχία». Κάθε πόλη πρέπει να 

δηµιουργήσει και να διαχειριστεί την επωνυµία της µε έναν τρόπο που να 

είναι καλύτερος για την κατάστασή της, αλλά οι πιθανότητες επιτυχίας θα 

είναι µεγαλύτερες εάν λειτουργεί προληπτικά και έχει γνώση των εµπειριών 

των άλλων [Β29].  
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1.2.3  Τι είναι η επωνυµία της πόλης (city brand) 

Ο παγκοσµίως καθιερωµένος αγγλόφωνος όρος “branding” αναφέρεται στο 

χτίσιµο και τη διαχείριση µιας εµπορικής ταυτότητας (brand). Το brand ορίζεται ως  

µια συλλογή συµβόλων, εµπειριών κ.α. που συνδέονται µε ένα προϊόν, υπηρεσία, 

άνθρωπο ή µε οποιαδήποτε άλλο δηµιούργηµα ή οντότητα. Περιλαµβάνει συχνά ένα 

λογότυπο, σύµβολα, ήχους που µπορούν να αναπτυχθούν για να υπονοήσουν άξιες, 

ιδέες, ακόµα και προσωπικότητα [H7]. 

Η διαχείριση ταυτότητας (branding) κάποτε αποτελούσε απλά ένα µέρος του 

προϊόντος και όχι µια ξεχωριστή διαδικασία. Σήµερα, οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες 

δίνουν εξαιρετική σηµασία σε αυτό που ονοµάζεται «χτίσιµο µιας ταυτότητας». 

Αποτελεί  θεµέλιο του σύγχρονου µάρκετινγκ και θεωρείται αδιάσπαστο από την 

επιχειρησιακή στρατηγική. Είναι εποµένως κάτι πολύ περισσότερο από την 

τοποθέτηση µιας ετικέτας σε ένα φανταχτερό προϊόν. Ένα δυνατό και πετυχηµένο 

brand συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά µε ένα διαφανή και 

συµπυκνωµένο τρόπο και επικοινωνεί άµεσα το µήνυµα που θέλει να περάσει ο 

εκάστοτε πελάτης-πόλη στο κοινό στόχο.  

Με τον ίδιο τρόπο οι πρωτοποριακές πόλεις σήµερα δεν προβάλλουν τα 

κλασσικά παραδοσιακά στοιχεία τους µε στατικό τρόπο, αλλά νέα ελκυστικά 

χαρακτηριστικά που στοχεύουν στην µετάδοση –υπόσχεση της αληθινής εµπειρίας. 

Εποµένως, οι επιτυχηµένοι προορισµοί, σε µια εποχή που ο όγκος 

πληροφοριών είναι τεράστιος και διαχέεται µέσω πολλαπλών και διαφοροποιηµένων 

δικτύων διανοµής στον παγκόσµιο πολίτη, είναι αυτοί που καταφέρνουν να 

αναδείξουν τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την πόλη-προορισµό από τις 

υπόλοιπες και δηµιουργούν στον υποψήφιο επισκέπτη την επιθυµία να γίνει 

συµµέτοχος και κοινωνός της ζωής και της εµπειρίας που του προσφέρει η κάθε 

πόλη. 

Σύµφωνα µε τη λογική αυτού που σήµερα ονοµάζεται city branding, µια πόλη 

δύναται, µεταφορικά τουλάχιστον, να αποτελέσει µια «επιχείρηση» και τα 

πλεονεκτήµατα διαβίωσης ή τουλάχιστον επίσκεψης σε αυτήν, τα «προϊόντα» της. 

Επειδή οι περισσότερες πόλεις διατηρούν κοινά ή παρόµοια χαρακτηριστικά, κυρίως 

σε επίπεδο υποδοµών και παρεχόµενων υπηρεσιών που προσφέρουν στους 

επισκέπτες τους για να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα απέναντι στους 

ανταγωνιστές τους, οφείλουν να αποδείξουν και στη συνέχεια να προβάλουν το 
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διαφορετικό ή το µη προφανές που τις κάνει τελικά να ξεχωρίζουν και να αυξάνουν 

την «πελατεία» τους. 

∆ηλαδή, οφείλουν να αναπτύσσουν και στη συνέχεια να προβάλλουν δυο 

βασικά χαρακτηριστικά: τη λειτουργικότητα των προϊόντων τους και την 

προστιθέµενη αξία από τη χρήση τους, η οποία αποτελεί και το εν δυνάµει συγκριτικό 

τους πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους. Τα δύο αυτά βασικά 

χαρακτηριστικά του branding µιας πόλης οφείλουν να συνδυάζονται µε τα 

οντολογικά χαρακτηριστικά ενός «προσώπου» ή µιας «προσωπικότητας», δηλαδή µε 

µια συγκεκριµένη ταυτότητα, µε συγκεκριµένες αρχές και αξίες, αντιγράφοντας κατά 

κάποιο τρόπο τις διαδικασίες δηµιουργίας ενός εταιρικού branding. Συνοπτικά, ένα 

σωστό brand πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

o αξιοπιστία,  

o διαφοροποίηση,  

o εύστοχο µήνυµα, το οποίο  

o να είναι εύκολα αντιληπτό από τον πιθανό επισκέπτη,  

o να προκαλεί ενθουσιασµό στους τοπικούς δρώντες της αγοράς αλλά και 

τους κατοίκους της πόλης.  

Η σηµασία του τελευταίου στοιχείου είναι καταλυτική αφού ένα πετυχηµένο 

brand δηµιουργεί και στους ίδιους τους κατοίκους ένα ψυχικό δεσµό, υπό την έννοια 

ότι αποκτούν ένα αίσθηµα υπερηφάνειας για τον τόπο διαµονής τους και έτσι 

γίνονται µε τη σειρά τους πρεσβευτές της πόλης τους, γεγονός µε αυτονόητα θετικά 

αποτελέσµατα καθώς οι πόλεις πάνω απ' όλα είναι οι κάτοικοί της και η προσέγγιση 

που έχουν προς τους επισκέπτες-φιλοξενούµενους σε αυτές [Η2]. 

 

1.2.4.  Η σύγχρονη ελληνική πόλη 

Η ελληνική πόλη παρουσιάζει µια σειρά από πλεονεκτήµατα, τα περισσότερα 

από τα οποία πηγάζουν από τη γεωγραφική της θέση. Εξαιτίας λοιπόν της µεγάλης 

ηλιοφάνειας και του εύκρατου κλίµατος µπορεί να εξασφαλίσει διαµονή µακριά από 

ακραία καιρικά φαινόµενα που απαιτούν ιδιαίτερη αντιµετώπιση (όπως η έντονη 

βροχόπτωση και το δριµύ ψύχος). Επίσης, δεν παρουσιάζει ακόµα τουλάχιστον, 

προβλήµατα στέγασης, ενώ διακρίνεται από περιορισµένο κοινωνικό διαχωρισµό. 

Από την άλλη µεριά η ελληνική πόλη έχει πολλά µειονεκτήµατα, όπως ακριβά 

προϊόντα και υπηρεσίες (σε σχέση µε ευρωπαϊκές πόλεις), έχει περιορισµένο εύρος 

παραγωγικής βάσης και έλλειψη εξειδικεύσεων σε τοµείς αιχµής, έχει έλλειψη 
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δηµόσιων χώρων και βασικών υποδοµών, χαµηλή αισθητική αξία και µια διάσπαρτη 

οικιστική δραστηριότητα χωρίς προκαθορισµένο µοτίβο αισθητικής και οργάνωσης. 

Ένα άλλο πρόβληµα που σχετίζεται µε την ελληνική πόλη έχει να κάνει µε την 

πολιτική. Ένα από τα µειονεκτήµατα των ελληνικών πόλεων είναι ότι σηµαντικά 

µέσα άσκησης πολιτικής δεν είναι στα χέρια τους. ∆ηλαδή η δοµή της ∆ιοίκησης, 

όπως αυτή τη στιγµή είναι διαρθρωµένη στην Ελλάδα, δεν επιτρέπει σηµαντικές 

παρεµβάσεις στο επίπεδο της πόλης. Αλλαγή στη συγκεκριµένη κατεύθυνση 

φιλοδοξεί να προσδώσει ο «Καλλικράτης», µε τις αυξηµένες διοικητικές 

αρµοδιότητες σε δήµους και περιφέρειες. 

Το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ή 

παραγωγικές αντανακλά τη συνολική οικονοµία της χώρας, µια διαπίστωση που 

ενισχύεται από την παρούσα οικονοµική κρίση. Το περιορισµένο εύρος σύγχρονων 

προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία µάλιστα παρουσιάζουν δυσκολίες να προωθηθούν 

στις ευρύτερες αγορές, επιβεβαιώνεται από το ότι το µεγαλύτερο µέρος της 

κατανάλωσης εισάγεται. Έτσι λοιπόν, από τη µια µεριά παρατηρείται χαµηλή 

παραγωγικότητα - ανταγωνιστικότητα και από την άλλη µεριά παρατηρούνται 

δύσµορφες αγορές οι οποίες σε πολλούς κλάδους διαµορφώνουν τιµές οι οποίες είναι 

από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.  

Ακόµα ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της ελληνικής πόλης είναι η έλλειψη 

πολεοδοµικού σχεδιασµού. Ελάχιστες διαθέτουν αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία να 

επεξεργάζονται τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες τους και να προτείνουν µια 

συγκεκριµένη στρατηγική και φυσικά τις απορρέουσες πολιτικές για την ανάπτυξή 

τους. Επίσης ελάχιστες έχουν αναπτυχθεί ακολουθώντας προϋπάρχοντα πολεοδοµικά 

σχέδια [Β16]. 

 

1.2.5.  Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της σύγχρονής ελληνικής πόλης 

 Η έννοια της σύγχρονης ελληνικής πόλης έχει ιδιαίτερη σηµασία στην 

παρούσα κοινωνική δοµή αφού αποτελεί µια ξεχωριστή δυναµική «οντότητα», µε τα 

δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, από τα οποία το καθένα προσδίδει στη 

συγκεκριµένη έννοια τη δική του βαρύτητα καθορίζοντας αντίστοιχους τρόπους 

αντιµετώπισης. Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσµατα έχουν ως εξής: 
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Λειτουργούν ως παραγωγικά υποσυστήµατα  

Οι ελληνικές πόλεις παράγουν περίπου το 90% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος. Συνεπώς, αποτελούν σε µεγάλο βαθµό µια απεικόνιση του παραγωγικού 

µας συστήµατος, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Εποµένως, στοιχεία όπως της µικρής 

επιχείρησης, της µικρής ιδιοκτησίας αλλά και της αυξηµένης παραβατικότητας που 

παρατηρούνται στην οικονοµική δραστηριότητα της ελληνικής πόλης δε µπορούν 

παρά να χαρακτηρίζουν και το ευρύτερο οικονοµικό σύνολο της χώρας. 

 

Υπόκεινται σε συνεχή µεταβολή 

Το γεγονός ότι οι πόλεις αλλάζουν είναι καθολικά αποδεκτό. Η τρέχουσα 

κάθε φορά εικόνα τους είναι ένα «στιγµιότυπο» της ιστορικής τους διαδροµής, καθώς 

µεγαλώνουν, εξελίσσονται, αναπτύσσονται, επηρεασµένες από µια σειρά ενδογενών 

και εξωγενών παραγόντων, δικά τους στοιχεία αλλά και στοιχεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος όπως η γεωγραφική τους θέση, το ανθρώπινο δυναµικό, οι επιλογές 

που κάνουν κάποια στιγµή στη διαδροµή τους και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

 

Παρουσιάζουν πολλές διαφορές µεταξύ τους 

Οι πόλεις διαφέρουν µεταξύ τους ως προς  

- το µέγεθος,  

- την κοινωνική και παραγωγική διάρθρωση,  

- τις προοπτικές και  

- τα προβλήµατα που παρουσιάζουν.  

Για παράδειγµα, είναι πολύ πιο εύκολο να συγκριθεί η Αθήνα µε µια άλλη 

ευρωπαϊκή µητρόπολη, παρά µε µια επαρχιακή πόλη της χώρας. Περισσότερα κοινά 

χαρακτηριστικά βρίσκονται µεταξύ δύο µητροπόλεων διαφορετικών χωρών παρά 

µεταξύ µιας µητρόπολης και µιας µικρής πόλης. 

Υπάρχουν πολλές ελληνικές πόλεις, οι οποίες εξαρτώνται από την αγροτική 

τους ενδοχώρα, πόλεις οι οποίες ζουν από τον δηµόσιο τοµέα, καθώς και πόλεις οι 

οποίες ζουν από τον τουρισµό. Σε άλλες χώρες βέβαια παρατηρούνται οι λεγόµενες 

βιοµηχανικές πόλεις οι οποίες όµως δεν αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

χώρας µας. 
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Αναπτυγµένο ιδιωτικό δυναµικό 

Το βασικό µοντέλο ανάπτυξης των πόλεων βασίζεται στο ιδιωτικό δυναµικό. 

Έτσι, παρατηρούνται ελληνικές πόλεις οι οποίες συνήθως προκύπτουν ως προϊόντα 

ιδιωτικών δυναµικών και όχι ως αποτελέσµατα των δυναµικών της οικονοµίας, της 

αγοράς και µιας οργανωµένης κρατικής παρέµβασης τόσο στον τοµέα της οικονοµίας 

όσο και στον τοµέα του φυσικού σχεδιασµού. 

Ο ιδιωτικός χώρος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στις ελληνικές πόλεις και έχει 

καταλάβει όχι µόνο τους πιθανούς ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής, αλλά 

επίσης και τους απαραίτητους χώρους για τις βασικές οδικές υποδοµές. Έτσι, ως 

αποτέλεσµα παρατηρείται η πυκνή δόµηση και οι στενοί δρόµοι να συνυπάρχουν σε 

ένα µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στα όριά του [Β16]. 

 

1.3. Η σηµασία του City Brand 

Η εντεινόµενη παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας είχε ως άµεση συνέπεια την 

παρακµή του ενδιάµεσου πεδίου της εθνικής οικονοµίας, του παραδοσιακού δηλαδή 

έθνους – κράτους, και τη συνακόλουθη αύξηση της αυτονοµίας και της σηµασίας 

επιµέρους περιοχών και πόλεων, οι οποίες αναδείχθηκαν έτσι σε ανταγωνιστικές 

οικονοµικές οντότητες [Β12].  

Έτσι, τη δεκαετία του ’80, οι παγκόσµιες πόλεις σηµατοδοτούν µε το 

σαφέστερο τρόπο την εξέλιξη των πόλεων σε ανεξάρτητους οικονοµικούς 

παράγοντες. Προσπαθούν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικές προκειµένου να 

αποτελέσουν κατοικίες (κυρίως ατόµων µε υψηλή µόρφωση), χώρους 

επιχειρηµατικής εγκατάστασης, επενδυτικά πεδία και µέρη στα οποία οι επισκέπτες 

θα επιθυµούσαν να διαµένουν ή τουλάχιστο να επισκεφθούν. 

Σήµερα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ οι πόλεις ανταγωνίζονται µεταξύ τους 

για την προβολή, τις επενδύσεις, τους επισκέπτες, τους αγοραστές, το ταλέντο, τις 

εκδηλώσεις και πολλά άλλα παρόµοια. Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης έχει 

οδηγήσει τις πόλεις να σκέπτονται πως ο κύριος ανταγωνισµός δε βρίσκεται πλέον 

µόνο στην γειτονική πόλη αλλά µπορεί να βρίσκεται και στην άλλη άκρη του 

κόσµου.  Ακόµα και µικρότερες πόλεις, µπορεί χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις να 

βρίσκονται αντιµέτωπες µε ανταγωνιστές άλλων ηπείρων.   

Για παράδειγµα, ολόκληρες πόλεις στην Ιταλία έχουν χάσει τον λόγο ύπαρξής 

τους καθώς οι βιοµηχανία επίπλων τους αφανίστηκε από τις πόλεις στην Κίνα, που 

παράγουν τα ίδια προϊόντα µε πολύ χαµηλότερο κόστος. Η πόλη της Αλικάντε στην 
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Ισπανία παλεύει για να ανταγωνιστεί µε άλλους τουριστικούς προορισµούς όπως την 

Αττάλεια της Τουρκίας ή το Πατάγια της Ταϊλάνδης.  Το Μπορντό και η περιοχή του 

αντιµετωπίζουν σκληρό ανταγωνισµό από τη Νότια Αυστραλία και τη περιοχή της 

χερσονήσου της Νότιας Αφρικής για την παραδοσιακή θέση της πρωταρχικής 

περιοχής οινοπαραγωγής.  Οι παραδοσιακές περιοχές της αυτοκινητικής βιοµηχανίας 

όπως το Ουέστ Μίντλαντς, το Ντιτρόιτ, η Στουτγάρδη και η Ναγκόγια αισθάνονται 

τον σκληρό ανταγωνισµό από την Μπρατισλάβα και τη Σαγκάη [Β10]. 

Έτσι λοιπόν, επειδή οι πόλεις βρίσκονται αντιµέτωπες µε τον σκληρό 

ανταγωνισµό σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, για να µπορέσει µια πόλη σήµερα 

να προσελκύσει νέους κατοίκους, επενδυτές, νέες επιχειρήσεις αλλά και τουρίστες, 

θα πρέπει να είναι γνωστή και να κατέχει τη θέση που της αναλογεί στον παγκόσµιο 

χάρτη των ελκυστικών πόλεων. Για τη δηµιουργία µιας επιτυχούς επωνυµίας (brand) 

µιας πόλης χρειάζεται να αναπτυχθεί µια καλή στρατηγική επωνυµίας (branding) µιας 

πόλης.  

 Η σηµασία του City Brand  βρίσκεται στην επιτυχής διαχείριση της 

επωνυµίας µιας πόλης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τα εξής: 

o την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της, έχοντας θετικές επιπτώσεις  

στις επενδύσεις, στους κατοίκους, στους επισκέπτες και στα τρέχοντα 

συµβάντα στη πόλη. 

o τις υψηλότερες αποδόσεις σε επενδύσεις ακινήτων, υποδοµών και 

διάφορων εκδηλώσεων µέσα στην πόλη. 

o τη συνολική ανάπτυξη της πόλης, καθώς οι φυσικές, οι κοινωνικές, οι 

οικονοµικές και πολιτιστικές πτυχές της πόλης συνδυάζονται για να 

προσφέρουν αυτά που υπόσχεται η επωνυµίας της πόλης.  

o τη µεγάλη δόση υπερηφάνειας από τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις 

και τα θεσµικά όργανα της πόλης, καθώς αντιµετωπίζουν µια νέα 

αίσθηση του σκοπού και της κατεύθυνσης.   

  

Μια ειλικρινή επανεξέταση του τι προσφέρει η πόλη και τι θα προσφέρει στο 

µέλλον αποτελούν στοιχεία µιας καλής στρατηγικής. Εποµένως, η επωνυµία της 

πόλης (City Brand) µπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία µιας νέας εικόνας της πόλης, 

τονίζοντας για παράδειγµα, το όραµα της για το µέλλον ή επιβεβαιώνοντας την 

υπάρχουσα εικόνα της, ενισχύοντας τα θετικά σηµεία της και αποσπώντας την 

προσοχή από οποιαδήποτε αρνητικά σηµεία. Μια καλή στρατηγική διαχείριση της 
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επωνυµίας της πόλης έχει σκοπό γενικά να τονίσει τον χαρακτήρα της και τι θέλει η 

ίδια να προβάλει προς τα έξω.  

Επίσης, η σηµασία της σωστής διαχείρισης της επωνυµίας µιας πόλης και το 

χτίσιµο της ταυτότητας της βοηθάει στην αποτελεσµατική εργασία των αστικών 

σχεδιαστών και των οικονοµικών προγραµµατιστών της. Αυτό επειδή, όταν οι 

πελάτες τους (ενδιαφερόµενοι φορείς) έχουν εντυπώσει στο µυαλό τους το branding  

του µέρους, είναι πιο εύκολο να αναπτύξουν τα κατάλληλα προγράµµατα και σχέδια 

τα οποία θα συµβάλλουν στο να κρατηθεί το brand της πόλης ζωντανό και να 

κρατήσει την υπόσχεση της αξίας του [Η1]. 

 

1.3.1  ∆ιαφορετικές θεωρήσεις του city branding  

 

Έκφραση ανταγωνιστικότητας πόλεων 

Οι πόλεις είναι πια σηµεία ενός διεθνούς δικτύου και ανταγωνίζονται η µια 

την άλλη σε πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα. Η πόλη «κατ' επιλογήν» αποτελεί 

µια αναπότρεπτη εξέλιξη της σύγχρονης αστικής κατάστασης. Πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη διαδικασία αυτή αποκτούν οι επιχειρηµατικές, πολιτιστικές και οικονοµικές 

δράσεις. Έτσι, µέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, ορισµένες προνοµιακές πόλεις 

αναδεικνύονται σε διεθνείς πόλους συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και κεφαλαίων.   

Στις πόλεις αυτές, µέσω του ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντος, 

σύγχρονων υποδοµών και τηλεπικοινωνιών και κυρίως µέσω της ποιότητας του 

αστικού χώρου, της εικόνας της πόλης, του αστικού τοπίου, των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και του ελεύθερου χρόνου - κατασκευάζονται συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα έναντι άλλων. 

Έτσι µεγάλες και µικρές πόλεις στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν ή και 

να αναβαθµίσουν τη θέση τους στις ιεραρχίες του παγκόσµιου αστικού δικτύου, 

συνειδητά προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν επιχειρηµατικά και 

πολιτιστικά επίκεντρα που αποτελούν δηµιουργικές νησίδες της νέας οικονοµίας και 

σχηµατίζουν εντοπισµένους χωρικούς θύλακες (clusters). Παραδείγµατα τέτοιων 

πόλεων υπάρχουν όχι µόνο στις µεγάλες µητροπόλεις που κατατάσσονται ψηλά στον 

οικονοµικό χάρτη της Ευρώπης (και στον παγκόσµιο) αλλά και σε µεγάλες και 

µεσαίες πόλεις της οικονοµικής περιφέρειάς όπως είναι η περίπτωση της Defense στο 

Παρίσι, των Docklands στο Λονδίνο, της Potzdamer Platz στο Βερολίνο αλλά και το 
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Μιλάνο µε την περιοχή Milan Fair, η Βαλένθια µε την “πόλη των τεχνών και των 

επιστηµών” και η Λυών µε την περιοχή Part Dieu. [Β20]. 

Μέρος µιας ευρύτερης χωροταξικής πολιτικής 

 Η έννοια του city branding µπορεί να θεωρηθεί σαν χωροταξική πολιτική σε 

συνδυασµό µε εργαλεία επικοινωνίας. Συγκεκριµένα, οι γεωγράφοι επιµένουν ότι η 

πόλη δεν είναι προϊόν και εποµένως δε µπορεί να γίνει διαχείριση της επωνυµίας της 

µε τον ίδιο τρόπο, όταν αυτός µάλιστα συγκροτείται  σύµφωνα µε τους δικούς της 

κανόνες. Με τον ίδιο τρόπο και η ταυτότητα µιας πόλης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεταφορικά. Θα ήταν πιο ακριβές να µιλήσουµε για την «αίσθηση µιας πόλης», µια 

διαδικασία που συνδυάζει τα ίδια αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά της [Η1]. 

 

∆ιαδικασία προώθησης «πόλης» και όχι «προϊόντος» 

Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να γίνει αναφορά στο ζήτηµα της διαφοράς 

της έννοιας της πόλης από την «στενή» έννοια του προϊόντος έτσι όπως αυτή είναι 

ευρύτερα γνωστή. Tα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές πόλεις εισάγουν, όλο και 

περισσότερο την έννοια και τις τεχνικές του «λανσαρίσµατος προϊόντος» (product 

branding) στο πεδίο του µάρκετινγκ πόλεων.  

Η µετάβαση από το µάρκετινγκ πόλεων στο «λανσάρισµα πόλεων» (city 

branding), διευκολύνθηκε όχι µόνο από την εκτεταµένη χρήση και επιτυχία του 

λανσαρίσµατος εµπορικών προϊόντων, αλλά επίσης από την ταχέως αναπτυσσόµενη 

έννοια του «εταιρικού λανσαρίσµατος» (corporate branding). 

Όποτε κάποιος δηµιουργεί ένα νέο όνοµα, λογότυπο, ή σύµβολο για ένα νέο 

προϊόν, τότε έχει δηµιουργήσει ένα brand (εµπορική ταυτότητα / µάρκα). Σκοπός του 

branding είναι ουσιαστικά να “χτίσει” την εικόνα ενός προϊόντος. Αυτή η εικόνα θα 

επηρεάσει την προσλαµβανόµενη αξία αυτού και θα αυξήσει την αξία της µάρκας / 

εµπορικής Ταυτότητας (brand) στο µυαλό του πελάτη / καταναλωτή, κάτι που θα 

οδηγήσει στην πίστη του προς αυτήν (brand loyalty) [Β27]. 

Με τον ίδιο τρόπο οι πόλεις συχνά προσπαθούν να αναπτύξουν µια επωνυµία 

(brand) που να διαφοροποιεί τη δική τους πόλη από τις άλλες πόλεις. Μέσα από ένα 

καθαρό και ευθύ λογότυπο – επωνυµίας µιας πόλης τόσο οι κάτοικοι όσο και οι 

άνθρωποι από άλλα µέρη θα µπορούν να κατανοήσουν το χαρακτήρα της πόλης [Η1].  
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1.3.2 Τι είναι  Place branding 

 Place branding γνωστό και ως branding προορισµού ή προώθηση µέρους, 

είναι ένας σχετικά νέος όρος του µάρκετινγκ, ο οποίος αποτελεί το στρατηγικό πλάνο 

για τη βελτίωση της εικόνας ενός τόπου. Είναι µια διαδικασία µακροπρόθεσµης 

προσπάθειας που βοηθάει στη δηµιουργία ταυτότητας ενός τόπου. Ο όρος place 

branding µπορεί να παραπέµπει σε µια πόλη, χώρα ή τουριστικό προορισµό. Το place 

branding βασίζεται σε µια στρατηγική προσέγγιση για τις δηµόσιες σχέσεις ενός 

τόπου δηλώνοντας ότι η αλλαγή της εικόνας είναι µια συνεχής, ολιστική, διαδραστική 

και ευρείας κλίµακας διαδικασία, ή οποία τελικά απαιτεί πολύ περισσότερα από µία 

γρήγορη αλλαγή στο σύνθηµα ή στο λογότυπο.  

Με άλλα λόγια, η διαχείριση της επωνυµίας ενός τόπου (πόλη, χώρα, 

τουριστικό προορισµό) δεν συνιστάται απλώς στο να προσδίδει νέες ετικέτες ή 

λογότυπα αλλά στο να παγιώνει και να µεταδίδει τα βασικά χαρακτηριστικά µιας 

µοναδικής και ξεχωριστής ταυτότητας µέσα από ένα καλά οργανωµένο και δοµηµένο 

Brand Name. Στην ουσία το place branding είναι η δηµιουργία πολιτικής για έναν 

τόπο, η δηµιουργία επωνυµίας για έναν τόπο, η όποια χτίζεται και δηµιουργείται όσο 

γρήγορα µπορεί κάποιος να πάρει και µια πολιτική απόφαση. Για παράδειγµα, 

δηµιουργείς επωνυµία για ένα τόπο όσο γρήγορα αποφασίζεις για την αρχιτεκτονική 

του, για τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων, για την αποκοµιδή των σκουπιδιών. 

Επίσης, δηµιουργείς επωνυµία όταν αποφασίζεις να απαγορεύσεις µια εκδήλωση 

αλλοδαπών ή να φιλοξενήσεις ένα αθλητικό γεγονός. ∆ηµιουργείς επωνυµία όταν 

αποφασίζεις να µειώσεις την ηχορύπανση ή να πεζοδροµήσεις ένα µέρος της πόλης 

σου. 

Η ανάπτυξη των κατάλληλων µηχανισµών που οδηγούν σε ένα ισχυρό και 

δυνατό brand name ενός τόπου είναι µια εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία για την 

προώθηση του τόπου. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει απλώς να προωθεί και να 

προβάλει ένα κεντρικό µήνυµα, ένα λογότυπο ή µια αξίωση προς το κοινό, αλλά 

επιπλέον να επικοινωνεί την επωνυµία του τόπου στο κοινό-στόχο του σε 

µακροπρόθεσµη βάση χρησιµοποιώντας µια ενιαία επικοινωνιακή πολιτική. Στην 

πραγµατικότητα, το branding ενός τόπου είναι µια άσκηση αναγνώρισης, οργάνωσης 

και συντονισµού όλων εκείνων των µεταβλητών που χαρακτηρίζουν την εικόνα ενός 

τόπου [Η1, Η7].  
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1.3.3 Η εσωτερική εικόνα,  η εξωτερική εικόνα και πως την αντιλαµβάνονται 

οι  κάτοικοι σε σχέση µε τους  επισκέπτες 

Γενικά, η εικόνα ενός τόπου είναι µια οµάδα νοητικών συσχετισµών που 

έχουν οι άνθρωποι για αυτόν. Είναι όλες οι λεπτοµέρειες που έρχονται συνειρµικά 

στο µυαλό κάποιου όταν ακούει το όνοµα του τόπου. Είναι ένα σύνολο εικόνων που 

αναφέρεται σε εξωτερικά στοιχεία όπως κτίρια, ιδιότητες της πόλης, χρώµατα, 

φαγητό ή πρακτικές αλλά και αντικατοπτρίζει και τον εσωτερικό κόσµο, τα 

αισθήµατα, οι επιθυµίες που γεννιούνται σκεπτόµενοι τον τόπο αυτό καθώς και τα 

συναισθήµατα που έχουµε για να ένα τόπο. Για παράδειγµα όταν κάποιος σκέφτεται 

ή ακούει το όνοµα «Παρίσι» βάζει αυτόµατα στο µυαλό του εικόνες και στοιχεία 

όπως ο Πύργος του Άιφελ, ο Σηκουάνας, αρώµατα, ποιοτικό φαγητό, ακριβές τιµές, 

αγχώδης άτοµα, αλλά και ένα είδος «προσωπικής µυθολογίας», από διηγήµατα ή 

ταινίες που περιµένει να ζήσει εκεί.  

  Η εικόνα ενός τόπου διαφέρει σηµαντικά από το πώς την αντιλαµβάνονται οι 

κάτοικοι σε σχέση µε τους επισκέπτες του. Είναι αναµενόµενο οι κάτοικοι ενός τόπου 

να έχουν µια πιο λεπτοµερή και διαφοροποιηµένη εικόνα του τόπου τους, σε σχέση 

µε αυτούς που είναι µακριά, που σίγουρα βλέπουν τον τόπο αυτό µε µια πιο 

απλοποιηµένη µατιά, οµοιογενή και επηρεασµένη από έµµεση γνώση, όπως αυτή 

διαδίδεται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. [Η1] 

Η διαφορετικότητα αυτής της αντίληψης έχει να κάνει µε την διαφορετική 

κάθε φορά προσέγγιση του τόπου αυτού. Είναι διαφορετική η αίσθηση που έχει 

κάποιος όταν διαµένει µόνιµα σε ένα τόπο και διαφορετική όταν τον επισκέπτεται µία 

ή και περισσότερες φορές. 

  Στο επίπεδο της εξωτερικής εικόνας ενός τόπου ο επισκέπτης απαιτεί την 

ύπαρξη µηχανισµών υποδοχής πριν, κατά την διάρκεια και µετά το ταξίδι,  

υποστήριξη σε επίπεδο µόνιµης και διαρκούς πληροφόρησης µε χαρακτηριστικά την 

άµεση,  έγκυρη,  συνεπή,  ειλικρινή και ακριβείας πληροφορία.  Η πληροφόρηση 

αυτή σχεδόν πάντα δηµιουργεί τις συνθήκες για τουριστική κατανάλωση. 

Επιπρόσθετα σε επίπεδο προορισµού, από τους επισκέπτες έχει αναγνωρισθεί 

ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την καλύτερη συλλογική µορφή εκπροσώπησης 

στο σύνολο του τόπου υποδοχής και της ευρύτερης περιοχής αυτού. Ο κοινός ζωτικός 

χώρος είναι η παρέµβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίπεδο της διοργάνωσης 

της προσφοράς σε επίπεδο πληροφόρησης προκειµένου µαζί µε τις άµεσα και έµµεσα 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να παρέχεται το σύνολο, δηλαδή ο προορισµός και οι  
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επιχειρήσεις ως ενιαίο δυναµικό και διαρκώς διαµορφούµενο και κατάλληλα 

τοποθετηµένο πακέτο πληροφόρησης προκειµένου να δηµιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες για τουριστική εµπειρία και τουριστική κατανάλωση.  

  Πέρα από την οργάνωση του τόπου για τους κατοίκους του και τους ντόπιους, 

σηµασία έχει και η οργάνωση του τόπου ως προορισµού για τους επισκέπτες. Η 

οργάνωση αυτή πρέπει να συναντά τις ανάγκες των επισκεπτών να τις εξατοµικεύει 

και να τις ντύνει µε την εικόνα και τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Όσο πιο 

αυθεντική είναι η εικόνα ενός τόπου απέναντι στους επισκέπτες του και όσο πιο 

ισχυρή η παρουσία του τόσο περισσότερη ταύτιση υπάρχει µεταξύ του επισκέπτη και 

του προορισµού.  

 

1.4.      Παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία του city branding 

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας του city branding αποτελεί µια 

πραγµατικότητα που στοιχειοθετείται από το πλήθος των παραµέτρων που τη 

συνθέτουν στο σύνολό της. Το ερώτηµα που ανακύπτει σχετίζεται µε την εκτίµηση 

των συγκεκριµένων παραµέτρων και τη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος. Η 

έναρξη της διαδικασίας δε σηµαίνει αυτόµατα και την επιτυχή της έκβαση, πόσο 

µάλλον όταν πρόκειται για έναν τέτοιο πολυσύνθετο µηχανισµό. Εποµένως, κάθε 

φορά θα πρέπει να γίνονται εκείνες οι επιλογές που θα µεγιστοποιούν τις  

πιθανότητες για µια επιτυχηµένη ανάπτυξη και εφαρµογή µιας στρατηγικής για το 

brand ενός τόπου. Οι επιλογές αυτές σχετίζονται µε 

- την καταλληλότητα της πόλης για εφαρµογή city branding 

- την προΰπαρξη ευνοϊκών παραγόντων για µια τέτοια διαδικασία 

- την ύπαρξη παραγόντων που επηρεάζουν δυναµικά τη διαδικασία 

- τη δυνατότητα πρόβλεψης [Β17]    

 

Οι παράγοντες και τα χαρακτηριστικά τα οποία συµβάλλουν στην επιτυχία 

της διαδικασίας του city branding είτε επειδή υπάρχουν πριν την εφαρµογή της 

διαδικασίας είτε γιατί δηµιουργούνται εξαιτίας των κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτικών συνθηκών είναι τα εξής: 

o Ενότητα: οι βασικοί ενδιαφερόµενοι φορείς του τόπου πρέπει να 

συµφωνήσουν να συνεργαστούν για να διαµορφώσουν το µέλλον µε την 

σωστή ανάπτυξη και την εφαρµογή στρατηγικής για τόπους.  
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o Ποικιλοµορφία: τα µέρη που είναι πιο οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά και 

πιο πλούσια σε φυσικά τοπία έχουν καλύτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

µιας ισχυρής και αποτελεσµατικής επωνυµίας.  

o Πρωτοβουλία: πόλεις των οποίων οι ενδιαφερόµενοι φορείς έχουν ήδη (από 

κοινού) αναλάβει την υποχρέωση να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Αυτές 

παρέχουν την απαραίτητη εµπειρία προς όφελος των αναπτυξιακών 

προσπαθειών του τόπου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν ήδη αποδεχθεί 

την ανάγκη για αλλαγές και αναλαµβάνουν δράση για να τις εφαρµόσουν. Η 

πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά στην ιδιωτική δράση, η 

οποία θα υποβοηθήσει την κρατική µέριµνα προς ένα κοινό σκοπό. 

o Πειραµατισµός: εκεί πρέπει επίσης να υπάρχει µια προθυµία να αναλάβουν 

κινδύνους και να επιδείξουν ορισµένη ανοχή απέναντι στην αποτυχία των 

πειραµάτων. Συχνά, αποδεκτοί τρόποι εργασίας είναι παγιωµένοι και οι 

άνθρωποι έχουν προσκολληθεί σε αυτά που γνωρίζουν. Η απροθυµία 

ανάληψης κινδύνων είναι συχνά εµφανής σε ορισµένες από τους µεγάλους 

(και γραφειοκρατικά) οργανισµούς που είναι σηµαντικοί παράγοντες σε 

πολλά µέρη. 

o Εταιρική σχέση και ηγεσία: η επωνυµία του τόπου πρέπει να αναπτυχθεί και 

να υλοποιηθεί από τους βασικούς φορείς του τόπου και όχι να αφεθεί στην 

κυβέρνηση και µόνο. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς και οργανώσεις του 

τόπου θα πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ τους για να µπορέσουν να 

διαµορφώσουν το µέλλον του τόπου και να επιδείξουν κοινή ηγεσία στον 

τοµέα της ανάπτυξης και εφαρµογής της στρατηγικής τους.  

o Όραµα και στρατηγική: θα πρέπει να τίθενται εφικτοί στόχοι και ταυτόχρονα 

µεγαλόπνοοι σε πρακτικό όµως επίπεδο, ανάλογα µε τα δεδοµένα της πόλης 

και των κατοίκων της και όχι των ατοµικών οραµάτων των ανθρώπων που 

έχουν αναλάβει τη διαδικασία. Από τη στιγµή που έχει αναπτυχθεί και 

συµφωνηθεί ένα κοινό όραµα, οι θεσµικοί παράγοντες ή εταίροι της πόλης 

πρέπει να χαράξουν µια στρατηγική για την επωνυµία του τόπου τους ώστε να 

µπορούν από κοινού να την εφαρµόσουν. 

o Αξιολόγηση και δηµιουργικότητα: πρέπει να υπάρχει ρεαλισµός και συνεχής 

αξιολόγηση της διαδικασίας έτσι ώστε κάθε φορά να γίνονται οι απαραίτητες 

διορθωτικές κινήσεις. ∆ηλαδή θα πρέπει κάθε φορά οι ενδιαφερόµενοι φορείς 
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να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν τι έχει διαµορφώσει την επωνυµία του 

τόπου τους µέχρι τώρα, τι δούλεψε και τι όχι στο παρελθόν. 

o Εφαρµογή στην επωνυµία: εδώ θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι φορείς της 

διαδικασίας του city branding να µπορούν να εµπλέκουν και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη για την υλοποίηση της στρατηγικής τους. ∆ηλαδή, µέσω 

επενδύσεων, δράσεων, προγραµµάτων και εκδηλώσεων να µπορούν να θέτουν 

την επωνυµία σε «πράξη» [Β17, Η1]. 

 

1.4.1  Παράγοντες   που δίνουν αξία στην επωνυµία µιας πόλης  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός από τους παράγοντες που συµβάλλουν στην 

επιτυχία της διαδικασίας του city branding, υπάρχουν και οι παράγοντες που δίνουν 

αξία στην επωνυµία µιας πόλης. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, τι είναι αυτό που πρέπει να 

ενσαρκώνει η επωνυµία µιας πόλης για να είναι επιτυχής.  

Καταρχάς, το σηµαντικότερο από όλα είναι η ίδια η αξία και ο σκοπός της 

επωνυµίας. Η επωνυµία υπόσχεται την αξία της πόλης και θεωρείται ως κάτι που 

πρέπει να διατηρηθεί. Όσο µεγαλύτερη αξία έχει η επωνυµία ενός τόπου για το 

βασικό κοινό του, τόσο πιο πιθανόν είναι ότι θα επηρεάζεται από αυτήν. Επίσης, όταν 

ο σκοπός της επωνυµίας ενσωµατώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θέλουν οι 

ενδιαφερόµενοι για την πόλη τους, είναι πιο πιθανό να υπάρξει καλή συνεργασία και 

απόδοση των ενδιαφερόµενων.  

Ένα δεύτερο και βασικό στοιχείο που δίνει αξία στην επωνυµία µιας πόλης 

είναι η αλήθεια. Η επωνυµία πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα του 

τόπου όπου υπάρχει και αναπτύσσεται η εκάστοτε πόλη. ∆εν θα πρέπει σε καµία 

περίπτωση να υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στην «υπόσχεση» της επωνυµίας µε 

τις πραγµατικότητες που υπάρχουν µέσα στην πόλη, διότι αυτό βλάπτει την ίδια την 

πόλη τελικά.  

Ένας τρίτος και εξίσου σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της 

επωνυµίας της πόλης είναι ότι πρέπει η επωνυµία να είναι συµµετοχική και για το 

κοινό καλό. Με πιο απλά λόγια, θα πρέπει το εµπορικό σήµα να απευθύνεται πρώτα 

στον πληθυσµό της πόλης, δηλαδή, στους κατοίκους, στις επιχειρήσεις, στους 

τοπικούς οργανισµούς και µετά στους τρίτους, τους επισκέπτες. Μόνο έτσι θα 

µπορέσει ένα σήµα να έχει µακροπρόθεσµη δυνατή και ισχυρή αξία. 

Επιπρόσθετα ένας άλλος παράγοντας είναι η δηµιουργικότητα και η 

καινοτοµία της επωνυµίας. Πρέπει να επιστρατεύεται κάθε φορά η επινοητικότητα 
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και η εφευρετικότητα των ενδιαφεροµένων στην προσπάθειά τους για υλοποίηση της 

στρατηγικής city branding, ώστε να προωθηθούν νέοι τρόποι εργασίας, επενδύσεων 

και επικοινωνίας.  

Ακόµα, η πολυπλοκότητα και η απλότητα της επωνυµίας παίζουν καθοριστικό ρόλο 

για την επιτυχία της επωνυµίας σε έναν τόπο. Η επωνυµία πρέπει να αντικατοπτρίζει 

τον πλούτο του τόπου και να µην προσπαθεί να τον περιορίσει σε µια ενιαία έκφραση 

και εκπροσώπηση. Ταυτόχρονα όµως, η σηµασία της επωνυµία θα πρέπει να είναι 

αρκετά απλή για τους ανθρώπους ώστε να κατανοήσουν την αξία του τόπου πιο 

εύκολα. 

Χαρακτηριστικό επίσης αποτελεί η συνδεσιµότητα της επωνυµίας µε τους 

ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς τόσο εντός όσο και εκτός του 

τόπου. Η επωνυµία που επιτρέπει και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συσπειρωθούν 

γύρω της έχει πολύ καλύτερη πιθανότητα να είναι επιτυχής.  

Τελευταίος και σηµαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία της επωνυµίας 

ενός τόπου είναι η ισχύς της επωνυµίας του. Η ισχύς της επωνυµίας εννοείται στη 

διάρκεια του χρόνου. Και αυτό, µόνο όταν η επωνυµία διατηρήσει την ποιότητα της 

µπορεί να παραµείνει σχετική µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και το κοινό της ακόµα και 

µε την πάροδο ενός µεγάλου χρονικού διαστήµατος.  

∆ε σηµαίνει βέβαια ότι η επωνυµία πρέπει να παραµείνει αµετάβλητη. Καθώς 

ο κόσµος αλλάζει και εξελίσσεται, το ίδιο κάνουν και οι επιθυµίες και οι προσδοκίες 

των πολιτών, ο ανταγωνισµός παραµένει, και οι οικονοµικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές εξελίξεις µεταβάλλονται. Εποµένως, σηµαντικό είναι να ελέγχετε 

τακτικά και να διαφυλάσσετε η αξιοπιστία της επωνυµίας στο χρόνο και να ληφθούν 

τα κατάλληλα µέτρα για τη διατήρηση της σηµασία της [Β17, Η1]. 

 

1.4.2.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του place branding και του µάρκετινγκ 

 Κατά βάση και οι δύο έννοιες χρησιµοποιούνται εναλλακτικά και είναι πολύ 

δύσκολο να βρεθεί η διαφορά τους. Βέβαια στην πραγµατικότητα, το µάρκετινγκ 

είναι η εφαρµογή πρακτικών που βασίζονται σε εργαλεία και τεχνικές, όπως είναι η 

διαφήµιση, οι δηµόσιες σχέσεις κλπ.. Όµως τα µέρη ή οι τόποι δεν είναι προϊόντα για 

να µπορέσουν να εφαρµοστούν πάνω τους οι τυπικές διαδικασίες του µάρκετινγκ. Θα 

πρέπει να υπάρχει µια πιο σφαιρική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση όταν πρόκειται 

να εφαρµοστούν στρατηγικές διαδικασίες σε έναν τόπο. Για αυτό το λόγο, στις µέρες 

µας, γίνεται περισσότερο λόγος για place branding παρά για µάρκετινγκ. Το place 
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branding είναι µια πολυσύνθετη στρατηγική διαδικασία, η οποία δηµιουργεί 

ταυτότητα σε έναν τόπο. 

 Παλαιότερα, οι πόλεις σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο εφάρµοζαν και 

υιοθετούσαν ορισµένες τεχνικές του µάρκετινγκ προκειµένου να πετύχουν τους 

λειτουργικούς και στρατηγικούς τους στόχους. Όµως, η µεταφορά του επιστηµονικού 

πεδίου του µάρκετινγκ στο επιχειρησιακό περιβάλλον των πόλεων φαίνεται να 

παρουσίαζε δυσκολίες και προβλήµατα κατά την εφαρµογή του, διότι οι τόποι και οι 

πόλεις δεν αποτελούν αντικείµενα προς εµπορευµατοποίηση. Έτσι, οι επιστήµονες 

του χώρου στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο branding, κάτι που αποτελεί ξεχωριστό 

επίκεντρο και κατευθυντήρια γραµµή του ευρύτερου µάρκετινγκ.  

Γενικότερα, το µάρκετινγκ πόλεων βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

κατασκευή, επικοινωνία και διαχείριση της εικόνας της πόλης, καθώς γίνεται 

κατανοητό ότι οι επαφές µε την πόλη λαµβάνουν χώρα µέσω αντιλήψεων και 

εικόνων. ∆ηλαδή, το πραγµατικό αντικείµενο του µάρκετινγκ πόλεων είναι η εικόνα 

της πόλης, κάτι που όµως αποτελεί το σηµείο εκκίνησης αλλά και την πρώτη ύλη για 

τη διαδικασία του branding.  

Το branding των πόλεων είναι µια ισχυρή στρατηγική κατασκευής της εικόνας 

µιας πόλης που στην ουσία ¨χτίζει¨ την εικόνα της πόλης, η οποία απαιτεί την 

δηµιουργία ενός brand µε νοητικές, συναισθηµατικές και ψυχολογικές διαστάσεις 

εκτός από τις υλικές και αισθητικές. Το place branding δεν είναι µόνο ο σχεδιασµός 

ενός λογότυπου και η δηµιουργία ενός σλόγκαν ή στην καλύτερη περίπτωση, χάραξη 

µιας διαφηµιστικής εκστρατείας, όπως θα γινόταν στην περίπτωση του µάρκετινγκ. 

Το brand µιας πόλης έχει ρίζες αλλά και επιπτώσεις στο φυσικό, χτιστό και κοινωνικό 

περιβάλλον της πόλης και πρέπει τόσο να υποστηρίζει όσο και να υποστηρίζεται από 

µακρά σειρά µέτρων, τα οποία εκτείνονται κατά πολύ πέρα από το σχεδιασµό 

λογοτύπων.  

Στην ουσία το branding έχει να κάνει µε τη δηµιουργία ταυτότητας, ψάχνω 

δηλαδή όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πόλη µου και από αυτά δηµιουργώ 

την ταυτότητα µου. Αυτό που µε ενδιαφέρει περισσότερο, είναι το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό που έχει η πόλη µου έναντι των άλλων, διότι στην ουσία όλες οι 

πόλεις είναι διαφορετικές, όπως διαφορετικοί είναι και οι άνθρωποί. Ποιο είναι όµως 

εκείνο το στοιχείο που εκτός από διαφορετική θα µε κάνει και ελκυστική; Γι' αυτόν 

το λόγο το place branding απαιτεί ευρεία αντίληψη των χωρικών επιπτώσεών του 
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τόπου και πρέπει να συνοδεύεται από ενέργειες σε διάφορους τοµείς όπως η 

πολεοδοµία, οι υποδοµές και ο αστικός σχεδιασµός.  

Επιπλέον, η σωστή υλοποίηση µιας τέτοιας δραστηριότητας απαιτεί 

κατάλληλη οργανωτική δοµή, η οποία θα υποστηρίζει την εύρεση συνεργειών 

ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και παράγοντες. 

Στην ουσία, η διαφορά του place branding από το µάρκετινγκ βρίσκεται στο 

ότι για την δηµιουργία µιας στρατηγικής place branding θα πρέπει να συντρέχουν τα 

παρακάτω συστατικά στοιχεία:  

o Όραµα-Στόχος και Στρατηγική: διατυπώνεται το επιλεγµένο όραµα για το 

µέλλον της πόλης και πραγµατοποιείται η κατάρτιση µιας ξεκάθαρης 

στρατηγικής για την επίτευξη του. 

o Εσωτερική Κουλτούρα: προσανατολίζεται και διαδίδεται προς το επιλεγµένο 

brand µέσα στην ίδια τη διοίκηση και το µάρκετινγκ της πόλης γενικά. 

o Τοπικές Κοινότητες: δίδεται προτεραιότητα στις τοπικές ανάγκες και γίνεται 

ανάµειξη των κατοίκων, επιχειρηµατιών και επιχειρήσεων στη διαδικασία 

ανάπτυξης και τελικής προσφοράς-παροχής του brand.  

o Συνέργειες: αναζητείται η υποστήριξη και η ισορροπηµένη συµµετοχή όλων 

των εµπλεκοµένων εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόµενων φορέων. 

o Υποδοµές: θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αντιµετώπιση των απαραίτητων 

αναγκών χωρίς την οποία η πόλη δεν είναι σε θέση να επιχειρήσει να καλύψει 

τις προσδοκίες που δηµιουργούνται από το brand του τόπου. 

o Αστικό Τοπίο και Είσοδοι: η ιδιότητα του αστικού περιβάλλοντος να 

λειτουργεί ως αναπαράσταση του εαυτού του και να ενισχύει ή να 

αποδυναµώνει την εικόνα της πόλης. 

o Ευκαιρίες: να υπάρχουν διαθέσιµες ευκαιρίες προς στοχευόµενα άτοµα, 

δηλαδή ως προς τον τρόπο ζωής µέσα στην πόλη, κατάλληλες υπηρεσίες, 

εκπαίδευση κλπ. Καθώς και εταιρίες (χρηµατοοικονοµικές, εργασιακές κλπ.) 

οι οποίες να σηµατοδοτούν το δυναµικό της πόλης. 

o Επικοινωνία: να υπάρχει ακριβής συντονισµός για την αποτελεσµατική 

επικοινωνία όλων των µηνυµάτων που εκπέµπονται [Β28]. 
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1.4.3 Το place branding και η  κουλτούρα ενός τόπου 

Το place branding όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι η στρατηγική διαχείριση για 

τη βελτίωση της εικόνας ενός τόπου. Είναι στην πραγµατικότητα η δηµιουργία 

¨ταυτότητας¨ ενός τόπου. Βέβαια η λέξη ταυτότητα στην συγκεκριµένη περίπτωση 

αναφέρεται µεταφορικά καθώς χρησιµοποιείται για την περιγραφή ενός τόπου και όχι 

για έναν άνθρωπο. 

 Βέβαια η εικόνα ενός τόπου περιλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

συνθέτουν το χαρακτήρα του τόπου, όπως είναι τα Υλικά (σπίτια, δρόµοι, πλατείες 

κτλ.), τα Ιδρύµατα (νόµοι, κανονισµοί, οργανισµοί, κτλ), οι Σχέσεις (τάξης, φύλλου, 

παραγωγή κτλ.), οι Άνθρωποι και οι πρακτικές. 

Κουλτούρα σηµαίνει την καλλιέργεια του πνεύµατος, την παιδεία αλλά και το 

σύνολο της πνευµατικής παράδοσης και δηµιουργίας ενός κοινωνικού συνόλου [Η7]. 

Κάθε ανθρώπινη οµάδα διαθέτει µια κουλτούρα, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων 

συµπεριφοράς και νοητικών αναπαραστάσεων.  Η κουλτούρα ταξιδεύει µια χαρά και 

µετασχηµατίζεται µε το πέρασµα του χρόνο, εκφράζεται µέσα από το σύνολο και την 

ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, την παράδοση, τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιµα, τα 

γράµµατα και τις τέχνες. Εποµένως, βρίσκεται και δηµιουργείται σε όλα εκείνα τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εικόνα ενός τόπου. Είναι ο εκφραστής του και 

τελικά η ¨ταυτότητα¨ του [Η1].  

Με λίγα λόγια, η κουλτούρα έχει µια προνοµιακή θέση στην επωνυµία ενός 

µέρους. ∆ηµιουργεί µια υποδήλωση που µπορεί να επηρεάσει άλλες πτυχές όπως την 

ποιότητα ζωής, τον τουρισµό ή το επιχειρηµατικό κλίµα. Αυτός ακριβώς είναι και ο 

λόγος που η επωνυµία ενός τόπου συσχετίζεται µε την κουλτούρα του. Εποµένως δεν 

µπορείς να δηµιουργείς στρατηγική place branding σε έναν τόπο χωρίς να λάβεις 

υπόψη σου την κουλτούρα του.  



 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 ΤΟΥ CITY BRANDING  

 
 
 
2.1. Εισαγωγή  

Όπως γίνεται σε µια µεγάλη επιχείρηση ή µάρκα έτσι και στη διαχείριση ενός 

τόπου απαιτείται ξεκάθαρη, συνεπής και µε συνεχή πολιτική, ένα ζητούµενο που 

ακόµα και στη µεσο-µακροπρόθεσµη εθνική πολιτική µας λείπει. ∆ίνοντας 

ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά σε µια σειρά από ελληνικά νησιά και 

δηµιουργώντας ένα ψυχογραφικό χάρτη των ελληνικών νησιών γίνεται εύκολα 

αντιληπτή η έννοια του branding σε πρακτικό επίπεδο.  

Για παράδειγµα, η ∆ήλος είναι το «ιερό» νησί, η Τήνος είναι το 

«θρησκευτικό» νησί, η Μύκονος από την άλλη είναι το κοσµοπολίτικο και ηδονικό 

νησί, η Ίος το ροκ νησί, η Ικαρία το νησί της ανεµελιάς, η Ύδρα είναι µια 

µεγαλοαστή, η Κέρκυρα µια παλιά αρχόντισσα, η Ανάφη µια εναλλακτική 

καλλιεργηµένη, η Πάρος µια γλεντζού και η Αντίπαρος η επαναστατηµένη µικρή της 

αδελφή. Αυτό που µοιάζει σαν παιχνίδι ή σαν µια άσκηση στην πραγµατικότητα είναι 

η προσπάθεια να καταλάβει κανείς τι ακριβώς χαρακτηριστικά έχει ο κάθε τόπος, η 

ιστορία του, η νοοτροπία των κατοίκων του, ακόµα και τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά του που όλα µαζί τον κάνουν να έχει ένα στίγµα διαφορετικό από 

όλους τους άλλους τόπους. 

Στην πραγµατικότητα οι τόποι δεν βρίσκονται κάπου εκεί έξω αλλά 

καταλαµβάνουν ένα µικρό κοµµάτι µέσα στο µυαλό µας, όπως τα brands Coca-Cola, 

BMW, SONY κ.λπ. Για να γίνει πιο σαφής η διαφοροποίηση των χαρακτήρων µια 

καλή πρακτική είναι πως επιλέγει κανείς φίλους. Όταν για παράδειγµα επιθυµείς να 

βγεις έξω σηκώνεις το τηλέφωνο αποφασίζοντας πως προτιµάς να βγεις µε κάποιον 

συγκεκριµένο φίλο τη συγκεκριµένη στιγµή επειδή έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο 

που χρειάζεσαι εκείνη τη στιγµή. Για παράδειγµα, βγαίνω έξω µε τον Τάσο γιατί είναι 

πλακατζής, τον Νίκο γιατί µοιράζοµαι µαζί του τα προβλήµατά µου και την Γιάννα 

γιατί νοσταλγούµε τα παλιά. Όπως όλοι αυτοί οι τελείως διαφορετικοί φίλοι έχουν 

χώρο στο µυαλό µας έτσι και όλοι οι τόποι έχουν χώρο στο µυαλό µας αρκεί να 

εκπέµπουν ξεκάθαρα µηνύµατα. 
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Τα µηνύµατα αυτά πρέπει να διατρέχουν όχι µόνο την ολική επικοινωνία του 

τόπου, δηλαδή διαφήµιση, λογοτύπηση, ιστοσελίδα, πινακίδες στο δρόµο, ακόµα και 

τον τρόπο που επικοινωνείται ένα τοπικό πανηγύρι. Ευτυχώς η Ελλάδα είναι γεµάτη 

παράδοση και περίσσεια από αυτό που λέγεται «τοπικό χρώµα», έτσι ώστε η δουλειά 

του συµβούλου στρατηγικής επικοινωνίας να διευκολύνεται µε ιστορίες του τόπου, 

ιδιωµατισµούς, σύµβολα, θρύλους, τοπικά έθιµα και παραδόσεις, ένα ανεξάντλητο 

υλικό για να χτιστεί ο τόπος-µάρκα. 

Οι πλέον προηγµένες τουριστικά χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία 

και η Γερµανία, έχουν εδώ και καιρό στρέψει την προσοχή τους στο branding τόπων. 

Η Ελλάδα για την οποία ο τουρισµός παραµένει η βαριά της βιοµηχανία υπολείπεται 

ακόµα στην εκλέπτυνση του τουριστικού µάρκετινγκ. Τα επόµενα χρόνια όµως 

αναµένεται η έκρηξη του ανταγωνισµού ανάµεσα στους τόπους µε κύριο εργαλείο το 

µάρκετινγκ-τόπων. Όταν οι προορισµοί-ανταγωνιστές απαντούν µε µείωση τιµών και 

προσφορές τότε σε αυτό που θα πρέπει να επενδύσει ένας τόπος για να αντέξει στις 

πιέσεις αλλά και να ισχυροποιηθεί µελλοντικά είναι στην ενδυνάµωση της εικόνας 

του ως µάρκα [Η16].  

Με αυτή την εισαγωγή ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, το οποίο 

σκοπό έχει να αναλύσει τον τρόπο και την µέθοδο που ακολουθείται κατά τη 

στρατηγική εφαρµογή της διαδικασίας του city branding. 

 
 
2.1.1 Πότε ένας τόπος χρειάζεται µια στρατηγική place branding; 

Είναι απόλυτα λογικό να υφίσταται η απορία για το αν όλοι οι τόποι πρέπει να 

προσπαθήσουν ενεργά να δηµιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα ή αν η µέθοδος 

αυτή είναι πιο σωστή για ορισµένα µέρη. Κυριαρχεί µια αντίληψη ότι κάποια µέρη 

που αντιµετωπίζουν κάποιο είδος κρίσης είναι πιο πιθανό να ενασχοληθούν µε την 

δηµιουργία ταυτότητας πόλεως σε σχέση µε πόλεις µε σταθερό οικονοµικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η διαδικασία του place branding µπορεί να 

αποτελέσει «µονοπάτι» διαφυγής από την κρίση, οποιουδήποτε µεγέθους και αν είναι 

αυτή, µια διαπίστωση περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ εξαιτίας της οικονοµικής 

κρίσης που ταλανίζει τη χώρα και εποµένως κάθε πόλη σε αυτή, σε µικρό ή 

µεγαλύτερο βαθµό.  

Η σχέση κρίσης µιας πόλης και προώθησής της επιβεβαιώνεται από δύο 

διαφορετικά στοιχεία. Αρχικά, οι ταυτότητες δε χτίζονται (και σπάνια 
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καταστρέφονται) σε µια µέρα. Το place branding είναι σίγουρα µια µακροπρόθεσµη 

προσπάθεια και απαιτεί αρκετά χρόνια συνεπούς και επίµονης προσπάθειας για την 

ταυτότητα να δηµιουργηθεί. Εποµένως, όσο περισσότερο έχει προχωρήσει η 

διαδικασία απόκτησης ταυτότητας από µια πόλη τόσο δυσκολότερο είναι να 

υποκύψει σε µια ενδεχόµενη κρίση (η οποία µπορεί να την «αγγίξει» αναπτυξιακά όχι 

όµως σε βαθµό οικονοµικής επιβίωσης).  Η δηµιουργία ταυτότητας δε θα βοηθήσει 

στην επίλυση της κρίσης µόνο και µόνο επειδή θα γίνουν αποφασιστικές και 

στοχευµένες δράσεις. Η επωνυµία ωστόσο, θα βοηθήσει στο σχηµατισµό ενός 

πλαισίου διαχείρισης των κρίσεων και ενδυνάµωσης της πόλης για δροµολόγηση 

της επίλυσης των προβληµάτων. 

 

Πέρα όµως από την ύπαρξη ή όχι µιας κρίσης, τόποι που είναι κατάλληλοι για 

εφαρµογή της διαδικασίας place branding είναι:  

o Τόποι που αντιµετωπίζουν έντονο και αυξανόµενο ανταγωνισµό, επειδή 

πρέπει να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να διατηρήσουν ή να 

βελτιώσουν τις θέσεις τους στην «αγορά». (χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη και η πολύχρονη διαµάχη τους για 

τους επισκέπτες, τους επενδυτές και τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσουν).  

 

Στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισµού έγκειται η µετεξέλιξη της πόλης σε 

έναν ανεξάρτητο οικονοµικό οργανισµό ο οποίος σχετίζεται ασφαλώς όχι µόνο µε τα 

ιδιωτικά (εντός της πόλης) ή κρατικά κεφάλαια αλλά και στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων σε άµεση µάλιστα σύνδεση (FDI – Foreign Direct Investments), πέρα 

από γραφειοκρατικά εµπόδια ή άλλες καθυστερήσεις που σχετίζονται µε τον αυστηρό 

και δυσκίνητο κρατικό έλεγχο. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο διάγραµµα στο 

οποίο παρουσιάζεται η σχέση της πόλης µε την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων από 

αγορές – στόχους που έχουν τεθεί κάθε φορά, µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

ανταγωνιστικότητας.    
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∆ιάγραµµα 2.1: ∆ράση της στρατηγικής του city branding σε πλαίσιο ανταγωνιστικότητας [Β19] 

 
o Τόποι που αντιµετωπίζουν σύνθετες εργασίες ανάπτυξης, όπως επέκταση 

αστικών περιοχών. Θα πρέπει να έχουν πολύ ισχυρή αίσθηση του τι επιθυµούν 

να γίνουν, αυτό που θα προσφέρουν και πώς θα λειτουργήσουν, το οποίο είναι 

και η ουσία του place branding.  

o Μέρη που αντιµετωπίζουν µια αργή και σταθερή πτώση. Τέτοιες πόλεις συχνά 

έχουν απώλειες στις επιχειρήσεις, στους κατοίκους, κ.α. µε αργό και 

«ύπουλο» ρυθµό µέχρι το µέγεθος του προβλήµατος να γίνει εµφανές. Αυτές 

οι πόλεις έχουν την ευκαιρία να σταµατήσουν τις απώλειες και µάλιστα να 

αντιστρέψουν το αρνητικό κλίµα αν ενεργήσουν συντονισµένα προσπαθώντας 

να εκµεταλλευτούν την επωνυµία τους.  

o Τόποι που «έζησαν» µια κρίση και έχουν την ανάγκη να επανιδρύσουν τον 

εαυτό τους. Αυτά τα µέρη πέρασαν µια κρίση που έχει αλλάξει εντελώς τις 

οικονοµικές, κοινωνικές και (µερικές φορές) πολιτιστικές δοµές. ∆εν υπάρχει 

καµία ευκαιρία για να αντιστραφεί η κατάσταση και το µόνο που αποµένει 

είναι να αναθεωρήσουν πλήρως την επωνυµία τους. Ένα από τα πιο προφανή 

παραδείγµατα είναι το Μπιλµπάο στην Ισπανία, που έχει επανιδρυθεί εκ νέου 

ως τουριστικός προορισµός µετά την κατάρρευση της βιοµηχανικής βάσης 

του [Β17,Η1].  

 

2.1.2 Αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας  

 Αναµφίβολα, κριτήριο για την επιτυχία µιας στρατηγικής αποτελεί η 

αποτελεσµατικότητά της. Η εφαρµογή του city branding αποτελεί την παρούσα 

δεκαετία µια κοινή πρακτική για όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι «καρποί» 

µάλιστα που απέδωσε κατά καιρούς η συγκεκριµένη διαδικασία αποτέλεσε 

αντικείµενο εκτεταµένων ερευνών. Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας έρευνας 

παρουσιάζονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν. Στο πρώτο παρουσιάζεται σε 
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ποσοστιαίες µονάδες η προώθηση συγκεκριµένων ευρωπαϊκών πόλεων µέσα από την 

εφαρµογή µιας οργανωµένης στρατηγικής city branding κατά την περίοδο 2002-2004, 

ενώ στο δεύτερο διάγραµµα παρουσιάζεται η βελτίωση της εικόνας αυτών των 

πόλεων, που επιτεύχθηκε για τη χρονική περίοδο 2003-2006, επίσης σε ποσοστιαίες 

µονάδες (η διαφορά του ενός έτους είναι εύλογη αφού για να οδηγήσει η εφαρµογή 

της διαδικασίας σε µετρήσιµα – παρατηρήσιµα αποτέλεσµατα θα πρέπει να παρέλθει 

επαρκές χρονικό διάστηµα).  

 Από τα διαγράµµατα αυτά παρατηρείται η ύπαρξη αναλογίας ανάµεσα στα 

ποσοστά προώθησης και σε αυτά της βελτίωσης της εικόνας των αντίστοιχων πόλεων 

(εξαίρεση αποτελεί η πόλη της Βαρκελώνης για το 2003, µε τα αποτελέσµατα όµως 

και για αυτή την πόλη να φτάνουν τα επιθυµητά επίπεδα την αµέσως επόµενη 

χρονιά). Η αναλογία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό της αποτελεσµατικότητας του 

city branding και την καθιέρωσή του ως µια επιτυχηµένη πρακτική σε γενικευµένο 

βέβαια επίπεδο, της οποίας η αναγωγή στην εκάστοτε πόλη που ενδιαφέρει κάθε 

φορά έγκειται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αλλά και της εποχής.     

 

 

 
 

∆ιάγραµµα 2.2: Προώθηση εικόνας ευρωπαϊκών πόλεων [Β18] 
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∆ιάγραµµα 2.3: Βελτίωση εικόνας ευρωπαϊκών πόλεων [Β18] 

 

 

2.1.3 City branding & Ευρωπαϊκές πόλεις 

Οι πόλεις αποτελούν τον «πλούτο των Εθνών», τον πόλο δυναµικής 

ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στην Ευρώπη. Το ισχυρό και όχι το 

αδύνατο σηµείο της. Οι πόλεις όµως δεν είναι απλά οικονοµικές µονάδες, έχουν 

µεγάλα περιθώρια να προωθήσουν την αστική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και 

την αστική και πολιτιστική ταυτότητα τους. Σε αυτό, σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης 

και προώθησης µιας πόλης αποτελεί το city branding, η διαχείριση δηλαδή της 

επωνυµίας µιας πόλης [Η1]. 

Μιλώντας για την Ευρώπη, θα πρέπει να γίνει γνωστό πως από το δίκτυο 

πόλεων EUROCITIES, έχει δηµιουργηθεί µια οµάδα εργασίας για τη διαχείριση της 

επωνυµίας  και  της ελκυστικότητας µιας πόλης (City Branding) στις αρχές του 2010. 

Το δίκτυο πόλεων EUROCITIES είναι το σηµαντικότερο δίκτυο πόλεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηµιουργήθηκε µε στόχο τη δηµιουργία δικτύου µεγάλων 

ευρωπαϊκών πόλεων για την αστική ανάπτυξη, την ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών 

και ιδεών, την ανάλυση κοινών προβληµάτων και την ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων. 

Ιδρύθηκε το 1986 και ενώνει περισσότερες από 130 µεγάλες πόλεις σε πάνω από 30 

Ευρωπαϊκές Χώρες. Συνδιαλέγεται µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επί όλων των πτυχών της Κοινοτικής νοµοθεσίας, πολιτικών και προγραµµάτων που 
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έχουν αντίκτυπο στις πόλεις και τους πολίτες τους. Στο δίκτυο αυτό µετέχει από την 

Ελλάδα η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και το Μαρούσι. [Η8] 

 

Παραδείγµατα ευρωπαϊκών πόλεων µε εφαρµογή του city branding: 

 

1. Η Βαρκελώνη της Ισπανίας, η οποία θεωρείται ένα από τα κατεξοχήν 

επιτυχηµένα παραδείγµατα city branding που συνδέθηκε µε τη φιλοξενία των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Ωστόσο, οι Αγώνες ήταν ένα µόνο από τα µεγάλα γεγονότα 

που εντάχθηκαν σε µια συνολική στρατηγική για την προώθηση της νέας εικόνας της 

πόλης. Η κυρίως στρατηγική city branding της πόλης, όµως, εδράστηκε σε µια ριζική 

µεταµόρφωση της πόλης, που ξεκίνησε ήδη από το 1980, µε κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά: 

- τη νέα αστική υποδοµή 

- τα µεγάλα έργα 

- την ανάδειξη της κάθε γειτονιάς 

- τη δηµιουργία πανεπιστηµίων και νέων επιχειρήσεων, καθώς και  

- την παραγωγή πολιτισµού.  

 

Όλα αυτά τα στοιχεία αναδείχθηκαν µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1992 

τόσο από την ίδια τη διοργάνωση, όσο και από την ενεργή συµµετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών στο γίγνεσθαι της πόλης τους, καθώς εκείνοι δεν σταµάτησαν να 

αναζητούν δηµιουργικούς και καινοτόµους τρόπους για να αναδείξουν την πόλη τους. 

Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, βέβαια, η Βαρκελώνη συνέχισε να 

επανασχεδιάζεται, τα µεγάλα έργα δεν σταµάτησαν, στις γειτονιές της 

πραγµατοποιούνται συνεχώς έργα υποδοµής, ενώ προωθούνται «Θεµατικές Χρονιές» 

(thematic years) όπως η Χρονιά του Gaudi, η Χρονιά του Design, η Χρονιά του 

Picasso και πολλές άλλες κεντρικές ιδέες (concepts) ανάδειξης της κληρονοµιάς και 

του πολιτισµού της πόλης, που λειτουργούν και ως πόλοι έλξης τουριστών. [Β30].  

 

2. Η πόλη της Γένοβας στην Ιταλία, η οποία είδε σηµαντικές αλλαγές στη 

δεκαετία του 1980 και του 1990, εξελισσόµενη από ένα βιοµηχανικό λιµάνι σε µια 

πόλη του τουρισµού, των υπηρεσιών και της προηγµένης τεχνολογίας. Το 2007, ο 

Renzo Piano, ο διεθνούς φήµης αρχιτέκτονας και υπεύθυνος για την αναγέννηση της 

λιµενικής ζώνης της Γένοβας, προσκλήθηκε να εργαστεί για να δώσει µια νέα εικόνα 
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στην πόλη. Ανέπτυξε την ιδέα ότι η Γένοβα µπορεί να προσδιοριστεί ως ένα αστικό 

εργαστήριο: µια αναπτυσσόµενη και µεταβαλλόµενη πόλη που νοιάζεται για την 

ιστορική και καλλιτεχνική κληρονοµιά της, αλλά είναι ανοικτή και έτοιµη για την 

καινοτοµία, µια πόλη που αλλάζει µε τους ανθρώπους της, µέσω του πολεοδοµικού 

σχεδιασµού, ώστε να µετατραπεί σε τόπο συνάντησης, ανάπτυξης και κοινωνικής 

ένταξης. 

 

Αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι το λογότυπο «Γένοβα Urban Lab», το 

οποίο έχει γίνει ένα σηµαντικό στοιχείο της επωνυµίας της πόλης. Σχεδιάστηκε µε 

έναν απλό αλλά επιβλητικό σχεδιασµός, που χαρακτηρίζεται από την ισχυρή 

παρουσία του ονόµατος της Γένοβας, µε ένα µόνο χρώµα να δηλώνει θερµή 

επικοινωνία. Το σύνθηµα είναι εύκολο για να το κατανοήσουν όλοι και µπορεί να 

διαβαστεί σε διάφορα επίπεδα: από το να αντανακλά µια µεταβαλλόµενη πόλη που 

πειραµατίζεται µε νέα δυναµική µέσα σε ένα εργαστήριο που σχεδιάζει λύσεις για 

τους ανθρώπους µε νέες αστικές προτάσεις. 

 

3. Το Karlstad της Σουηδίας, το οποίο ανέπτυξε τη δική του στρατηγική 

επωνυµίας για να επιβεβαιώσει την εικόνα που οι άνθρωποι είχαν ήδη για την πόλη. 

Στην πραγµατικότητα, έχει αναπτύξει τη δική του επωνυµία και το λογότυπό του 

µέσα από την παραδοσιακή εικόνα της Σουηδίας, που είναι: «ποιότητα ζωής».  

Οι κατευθυντήριες αρχές αυτού του µηνύµατος είναι: 

δηµιουργία µιας ελκυστικής αναπτυσσόµενης πόλης, 

εστίαση σε ανθρώπους για να εξασφαλιστεί η 

προσβασιµότητα στη πόλη για όλους και µια πράσινη 

και βιώσιµη πόλη. Από το 1989, το λογότυπο Karlstad 

έχει ένα χαµογελαστό ήλιο, υπογραµµίζοντας την 

ηλιόλουστη θέση της και τη χαρούµενη διάθεσή της 

πόλης. 

 

Εικόνα 2.1: Λογότυπο «Γένοβα Urban Lab» από το 2007 [Β29] 

Εικόνα 2.2: Λογότυπο της 

πόλης Karlstad, από το 1989 

[Β29] 
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4. Το Μπράιτον (Brighton) στη νότια ακτή της Αγγλίας, έχει κάνει µια 

σηµαντική προσπάθεια για 

την ανάπτυξη µιας 

επωνυµίας που συνδέεται 

στενά µε τις βασικές πτυχές 

της ταυτότητας της πόλης.  

Ως αποτέλεσµα, έχει 

αναπτυχθεί η επωνυµία της 

πόλης, µέσα από µια παλέτα χρωµάτων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά της 

πόλης: 

- Γαλάζιο: θάλασσα, ουρανός, ηρεµία 

- Ματζέντα: πολιτισµός, υγεία, θηλυκότητα 

- Μωβ: βασιλικό, πνευµατική διαύγεια 

- Μαύρο: κοµψό, διαχρονικό. 

 

Αυτό που θέλει το Μπράιτον να περάσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες 

του µέσω του λογότυπου αυτού ορίζεται σύµφωνα ε τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά: 

• Ενεργητικό: άνθρωποι ενθουσιασµένοι για την πόλη 

• Προσωπικά: µιλούν όπως θα µιλούσαν σε έναν φίλο 

• Ελεύθερη σκέψη: χαρούµενοι να είµαστε ο εαυτός µας 

• Ανεπίσηµο: χαλαρή συνοµιλία όπως θα µιλούσατε σε ένα φίλο 

• Άµεση: χωρίς ειδικές ορολογίες, άµεσα στο «ψητό» 

 

Οι κατευθυντήριες γραµµές της επωνυµίας καθορίζουν επίσης το είδος των 

εικόνων, το οποίο χρησιµοποιείται από οργανισµούς σε συνδυασµό µε την 

στρατηγική επωνυµίας του Μπράιτον. 

 
 

5. Η πόλη της Σαραγόσα στην Ισπανία αποφάσισε να αναπτύξει µια 

στρατηγική επωνυµίας για την 

ενίσχυση της εικόνας της, µε 

αποτέλεσµα να χρησιµοποιήσει 

ένα ενιαίο σύνθηµα για όλες τις 

Εικόνα 2.3: Λογότυπο της πόλης Μπράιτον για το city 
branding της πόλης [Β29] 

Εικόνα 2.4: Λογότυπο της πόλης Σαραγόσα για την 
προώθηση της πόλης [Β29] 
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οµάδες που στοχεύει: «µια πρόκληση, µια πόλη». 

Αυτό το σύνθηµα τονίζει ότι εάν έχετε µια πρόκληση, η Σαραγόσα είναι η 

πόλη για εσάς, και ότι η πόλη είναι ενωµένη καλωσορίζοντας την πρόκληση αυτή. Η 

λογική πίσω από αυτό το σύνθηµα είναι ότι ενισχύει την εικόνα και τις αξίες της 

επωνυµίας της Σαραγόσα. Αυτή η µοναδική πρόταση-σύνθηµα δίνει απαντήσεις σε 

δύο ανάγκες: φέρνει τους πολίτες µαζί σε ένα κοινό σκοπό και προσελκύει τις 

επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην Σαραγόσα.  

 

6. Το Μόναχο (Munich) της Γερµανίας δηµιούργησε µια πλήρως δοµηµένη 

επωνυµία. Πριν από το Παγκόσµιο κύπελλο του 2006, αποφάσισε να χτίσει την 

επωνυµία της πόλης για χρήση µε διάφορους τρόπους. Η πόλη ξεκίνησε µε τον 

καθορισµό ενός συνόλου των απαιτήσεων για την επωνυµία, έπρεπε να τη 

δηµιουργήσει γρήγορα 

- να είναι αυτονόητη, 

- να καλύπτει όλες τις πτυχές της πόλης 

- να βασίζεται στα αναγνωρισµένα σύµβολα 

- να είναι κατανοητή στο διεθνές κοινό 

- να είναι κατάλληλη για τις δηµόσιες σχέσεις και για τις σχέσεις µε τα ΜΜΕ,  

- να χρησιµοποιεί τη πόλη ως µέσο 

- να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα είδη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

και 

- να επιτρέψει και σε άλλους φορείς να συµµετάσχουν.  

 

Έτσι, το επιλεγµένο σλόγκαν πόλης ήταν: «Το Μόναχο σας αγαπά», το 

όποιο αντικατοπτρίζει όλες αυτές τις απαιτήσεις.  

Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και η εικόνα 

του δηµιουργήθηκαν για να αντικατοπτρίσει τα 

βασικά χαρακτηριστικά του Μονάχου: 

•    Ποιότητα ζωής και ελεύθερος χρόνος 

•    Άριστα δίκτυα, οικονοµικά και 

επιστηµονικά 

 

 

Εικόνα 2.5: Λογότυπο της πόλης 
Μόναχο στα Αγγλικά [Β29] 
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•    Φιλοξενία, ανεκτικότητα και κοσµοπολίτικο 

περιβάλλον 

•    ∆υναµικό µε υψηλές επιδόσεις στα αθλήµατα 

 

     

 Η επωνυµία αυτή έχει χρησιµοποιηθεί για την προώθηση του Μονάχου για το 

Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2006, για την επέτειο της πόλης, και για να 

προωθήσει το Μόναχο ως µια διεθνή πόλη µε µια σωστή πολιτική βιωσιµότητας. Για 

αυτούς τους λόγους το Μόναχο αποφάσισε να χρησιµοποιήσει το παραπάνω σλόγκαν 

στην αγγλική και στη γερµανική έκδοση του: η τοπική γλώσσα (Γερµανικά) το 

καθιστά ευκολότερο για τους πολίτες να συµµετάσχουν σε αυτό που υπόσχεται, ενώ η 

αγγλική εξασφαλίζει την ευρύτερη κατανόηση του µηνύµατος και µια διεθνή 

διάσταση [B29]. 

 

 7. Το Παρίσι ευλογηµένο µε αριστοκρατική αρχιτεκτονική και µια 

συναρπαστική ιστορία παραµένει το κέντρο της Γαλλίας και µια πόλη που πολλές θα 

ζήλευαν στον τοµέα της στρατηγικής επωνυµίας για την πόλη. Το Παρίσι παρά 

τις προσπάθειες αποκέντρωσης,  διατηρεί ακόµα τη σηµασία ενός Ευρωπαϊκού 

πολιτιστικού, εµπορικού και των επικοινωνιακού κέντρου.   

Το Παρίσι είναι γνωστό ακόµα για τη βιοµηχανία της µόδας και για την 

κατασκευή αντικειµένων πολυτελείας. 

Ο τουρισµός, όµως, είναι µακράν η µεγαλύτερη πηγή εισοδήµατος της πόλης. 

Το Παρίσι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς της 

Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, τα εµπορικά σήµατα του τουρισµού είναι αρκετά καλά. 

Όσον αφορά το branding της πόλης το Παρίσι βρίσκεται στον αγώνα για τις 

ετοιµασίες των θερινών Ολυµπιακών αγώνων του 2012. 

 

Ενόψει λοιπόν της εξάπλωσης των αθλητικών χώρων γύρω από την πόλη, 

έχουν δηµιουργηθεί δύο πόλοι συγκέντρωσης όπου µαζί πρόκειται να φιλοξενήσουν 

το 75% των γεγονότων. Το λογότυπό αποτελεί µια πραγµατικότητα για την πόλη το 

2012. 

Εικόνα 2.6: Λογότυπο της πόλης 

Μόναχο στα Γερµανικά [Β29] 
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Συµβολικά περισσότερο, το 

Ολυµπιακό Χωριό έχει 

δηµιουργηθεί εντός των ορίων 

της πόλης, έτσι ώστε οι 

αθλητές να έχουν τη 

δυνατότητα να απολαύσουν 

την πόλη του Φωτός από κοντά. Το Παρίσι είναι ίσως ένα από τα ισχυρότερα brand 

name πόλεων στο είδος του. Στόχος της πόλης είναι να συνεχίσει να είναι 

τόσο φωτεινή στο µέλλον όσο και τα φώτα της.  

Παρά τις πολλές οπισθοδροµήσεις που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια 

χιλιάδων χρόνων, όπως για παράδειγµα ο πόλεµος, το πολιτικό 

τοπίο και η οικονοµία, το Παρίσι παραµένει ισχυρό και συνεχίζει να κατέχει τα 

χαρακτηριστικά εκείνα ενός ισχυρού brand name πόλεως. Επίσης, το 

Παρίσι προωθεί µε συνέπεια την µοναδική προσωπικότητα του, τον πολιτισµό, τους 

ανθρώπους, την ιστορία, την οικονοµία,  τα αξιοθέατα και τις αξίες του. 

Αυτές οι ιδιότητες είναι που κάνουν έναν τόπο τόσο ισχυρό και έντονα 

ανταγωνιστικό προορισµό σε σχέση µε άλλες πόλεις του κόσµου. Το Παρίσι οφείλει 

να συνεχίσει έτσι καθώς θεωρείται η πόλη του Φωτός και κυριολεκτικά και 

µεταφορικά [Β31]. 

 

2.2 Case studies στο ∆ιεθνή και Ελλαδικό χώρο 

 

2.2.1. Case studies οπό το ∆ιεθνή χώρο 

 

Η περίπτωση της Νέας Υόρκης (New York) 

Η «αξία» της Νέας Υόρκης αρχικά είχε επικεντρωθεί γύρω από τα οικονοµικά 

συµφέροντα, κάτι που όµως  εξελίχθηκε και σήµερα βλέπουµε µια σειρά από νέα 

αξιοθέατα. Αυτά περιλαµβάνουν το Central Park, το Empire State Building, το 

Greenwich Village, το MET, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το SoHo, το Άγαλµα 

της Ελευθερίας, το Times Square, το United Nations Building, τη ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, το Guggenheim, το World Trade Center και την 

γειτονιά της Tribeca. Η αγορά της Νέας Υόρκης αποτελεί επίσης µια σειρά από 

αξιοθέατα, καθώς περιλαµβάνει το Hamptons, το Jersey Shore, το Belmar, το Hudson 

Εικόνα 2.7: Λογότυπο για τους Ολυµπιακούς αγώνες στο 

Παρίσι το 2012 [Β31] 
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Valley, το Hyde Park, το Jones Beach, το Long Island και την αµπελουργική 

περιοχή.  

Η αξία του brand name της Νέας Υόρκης δεν διαθέτει µόνο ιστορία, 

αλλά κάνει την ιστορία κάθε µέρα να παραµένει ζωντανή. Τα αξιοθέατα αυτά είναι 

πόλος έλξης όχι µόνο για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης αλλά και για τους 

τουρίστες, όπου παρατηρούνται 35 εκατοµµύρια επισκέψεις ετησίως για τη Νέα 

Υόρκη. 

 Πράγµατι, η Νέα Υόρκη από µόνη της κατάφερε να ξεπεράσει τη 

φυσική ακτογραµµή της και σήµερα συνεχίζει να παλεύει µε δύο  

αλληλοσυγκρουόµενα οράµατα, απ’ τη µία, η µνηµειώδης πόλη χτισµένη πάνω σε 

έναν µεγάλο σχεδιασµό και απ’ την άλλη η εµπορική Mecca που 

χτίστηκε αυθόρµητα από τον καπιταλισµό και τη δηµοκρατία. 

Έτσι λοιπόν, το 1970, η Πολιτεία 

της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι η  

προώθηση του τουρισµού θα 

πρέπει να συµβάλει στην 

αντιστάθµιση της 

ύφεσης, και ζήτησε από την Ad Agency Wells, Rich and Greene, και τον υπεύθυνο 

γραφιστικών Milton Glaser να βοηθήσουν για την ανάπτυξη µιας εκστρατείας. Το 

αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία του συνθήµατος "I Love NY" το όποιο και 

εξακολουθεί να είναι ένα  από τα πιο αναγνωρισµένα και επιτυχηµένα σλόγκαν  στην 

ιστορία του branding.  

Το “I LOVE NEW YORK” είναι το επίσηµο σλόγκαν της Νέας Υόρκης και 

χρησιµοποιείται για την προώθηση και προβολή της πόλης ακόµα και σήµερα.  

 Εξάλλου ο ανταγωνισµός για την Νέα Υόρκη είναι τόσο πραγµατικός που η 

πόλη δεν είναι δυνατόν να παραµείνει αδρανής σε αυτόν. Η διατήρηση ενός ισχυρού 

brand name είναι απαραίτητη για την συνεχιζόµενη επιτυχία της πόλης εξαιρετικά 

ξεχωριστή οντότητα όπως και η επωνυµία της.  

 

Η περίπτωση του Σαν Φρανσίσκο (San Francisco)  

O Robert Barrett, πρόεδρος των µεγαλύτερων πόλεων της Αµερικής και ένας 

µη κερδοσκοπικός οργανισµός που αποτελείται από τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, 

το Σικάγο, τη Βοστώνη, τη Φιλαδέλφεια, το Σηάτλ, και το Σαν Φρανσίσκο δηλώνουν 

Εικόνα 2.8: Επίσηµο λογότυπο της Νέας Υόρκης [Β31] 
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ότι «οι Προορισµοί πρέπει να παραµένουν στην αγορά για να υπενθυµίζουν στους 

καταναλωτές ότι υπάρχουν. Πρέπει να βρούµε νέους τρόπους ώστε να διατηρήσουν 

οι τόποι τη φήµη τους στους καταναλωτές- κατοίκους ή επισκέπτες και 

αυτό είναι που οδηγεί τις πόλεις σήµερα να σκέπτονται περισσότερο τις ενέργειες 

προώθησης". 

Το Σαν Φρανσίσκο έχει πολλά πλεονεκτήµατα ως πόλη και δηµιουργεί ένα 

ισχυρό brand name.  Όµως δεδοµένου τις 11ης Σεπτεµβρίου, το Σαν Φρανσίσκο  

όπως και άλλες πόλεις της Αµερικής είχε υποστεί ένα γερό πλήγµα.  

Έτσι, τον Ιούνιο του 2004, το Σαν Φραντσίσκο και ο Visitors 

Bureau ξεκίνησαν µια νέα διαφηµιστική καµπάνια για το brand της πόλης, η οποία 

αναπτύχτηκε από την γνωστή εταιρεία 

προώθησης brand ELEVEN, η όποια 

δηµιούργησε τελικά το σύνθηµα "Μόνο στο 

Σαν Φρανσίσκο" για να δοκιµάσετε την 

επανίδρυση της πόλης και τη νέα και 

βελτιωµένη ταυτότητα της επωνυµίας της. Η 

κύρια ιδέα ήταν να ενισχύσει την οικονοµική 

ανάκαµψη του τουρισµού. Έτσι, οι εταιρείες 

είχαν δεσµεύσει περισσότερα από 1,2 εκατοµµύρια δολάρια για τοπικές διαφηµίσεις 

και για την καµπάνια.  

Ο δήµαρχος του Σαν Φρανσίσκο, Gavin Newsom δηλώνει ότι  "Ήρθε η ώρα 

για αισιοδοξία στο Σαν Φρανσίσκο. Ήρθε η ώρα να γυρίσουµε πίσω στα βασικά και 

να κοιτάξουµε τριγύρω και να συλλογιστούµε όχι µόνο την ιστορία αλλά και το που 

είµαστε, που πηγαίνουµε, τι πραγµατικά αντιπροσωπεύει η πόλη µας και τι είναι 

τελικά αυτό που εκπροσωπεί.” ∆εν υπάρχει αµφιβολία λοιπόν πως το Σαν Φρανσίσκο 

έχει πολλά πλεονεκτήµατα ως πόλη, καθώς θεωρείται ένα µοναδικό µέρος λόγω της 

γεωγραφίας του, το έδαφος, τις παραδόσεις, τον πολιτισµό, την ανοχή, και τους 

διαφορετικούς και ποικίλους κατοίκους του. 

Η επιτυχία της πόλης βρίσκεται στο ότι το Σαν Φρανσίσκο έχει πολύ καλά 

συνειδητοποιήσει πως οι πόλεις σήµερα, έχουν ως στόχο την προσέλκυση όχι µόνο 

επισκεπτών αλλά και πολλών άλλων. Ο  Allen Adamson, διευθύνων σύµβουλος 

της Landor Associates, µια συµβουλευτική εταιρεία για το branding των πόλεων µε 

έδρα τη Νέα Υόρκη, αναφέρει ότι: «Έχει υπάρξει µια αλλαγή στο πώς οι πόλεις 

Εικόνα 2.9: Λογότυπο της πόλης Σαν 

Φραντσίσκο από το 2004 [Β31] 
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σκέφτονται για τον εαυτό τους ... είναι περισσότερο ενήµερες για το ποια είναι η αξία 

τους και πως είναι πολύ πιο αποδοτικό να αναπτύσσουν από µόνες τους ένα 

στρατηγικό πλάνο για την προβολή τους, αντί να περιµένουν οποιαδήποτε εταιρεία 

προώθησης. 

Το Σαν Φρανσίσκο λοιπόν, έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ισχυρό brand name 

λόγω των προαναφερθέντων στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια 

µεγάλη πόλη, τα χαρακτηριστικά του θυµίζουν γνωρίσµατα µικρής πόλης, όπως για 

παράδειγµα, το καλό κλίµα, οι άνθρωποι, η πολυµορφία, η ιστορία, και οι αξίες της 

πόλης, που όλα αυτά µαζί συµβάλουν στην δηµιουργία ενός επιτυχηµένου brand 

name [Β31].  

 

Η περίπτωση του Ρότσεστερ (Rochester)  

Το Ρότσεστερ των ΗΠΑ έχει µια σχετικά καλή εικόνα για την επωνυµία του 

καθώς έχει µάθει πολλά τα τελευταία 20 χρόνια και κοιτάει µπροστά. Ένας από τους 

κύριους στόχους του είναι η προσέλκυση νέων επενδυτών στην πόλη. 

Συνειδητοποιώντας λοιπόν, πως δεν µπορεί πλέον να βασιστεί στις παραδοσιακές 

βιοµηχανίες που έχτισε η πόλη στο παρελθόν, πρέπει να βρει τώρα νέους 

εναλλακτικούς τρόπους για να δηµιουργήσει νέες οικονοµικές ευκαιρίες ατενίζοντας 

στο µέλλον. Ιστορικά, το Ρότσεστερ χτίστηκε  πάνω 

σε πολλά φουτουριστικά ιδανικά από τους διάσηµους κατοίκους του, όπως ο 

George Eastman και Douglass Frederick. 

Με την παρακµή των µεγάλων βιοµηχανιών και τις θέσεις εργασίας να 

λείπουν από την περιοχή, το Ρότσεστερ ξεκινάει τη διαδικασία βελτίωσης της εικόνας 

του από τα τέλη της δεκαετίας του 70.  

Μια κοινή πρωτοβουλία του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Ρότσεστερ  και 

του κυβερνητικού φορέα Monroe County στοχεύουν στη δηµιουργία υπερηφάνειας 

για την πόλη και επέκταση της βιοµηχανικής δυνατότητας της.   

Έτσι, προώθησαν µια καµπάνια που είχε ως τίτλο “ Θα ήθελα να βρίσκοµαι 

στο Ρότσεστερ” µε αποτέλεσµα να φτιάξουν νέο έντυπο υλικό, οπτικοακουστικά 

µέσα και µια εκστρατεία µε άµεσους και συγκεκριµένους στόχους. Έλπιζαν λοιπόν µε 

αυτή την εκστρατεία να κεφαλαιοποιήσουν  το Ρότσεστερ σε µια 

ισχυρή βάση υψηλής τεχνολογίας και να είναι ανάµεσα στις  αναδυόµενες πόλεις 

της Βορειοανατολικής Αµερικής. Τα διαφηµιστικά φυλλάδια της καµπάνιας µε 
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τίτλο: "You ought to be in Rochester,....it’s got it" τόνιζε την δυνατότητα 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και ζωής στη πόλη. 

Έτσι από τότε το Ρότσεστερ έχει 

σηµειώσει κάποια σηµάδια βελτίωσης 

και αναζωογόνησης στην πόλη, κυρίως 

στο τοµέα της τέχνης αλλά και 

παρόµοιούς τοµείς. Παρόλα αυτά βέβαια 

έλειπε τότε µια συνεκτική προσπάθεια 

στρατηγικής επωνυµίας για την πόλη. 

Για αυτό το λόγο πρόσφατα, το 2002, το Ρότσεστερ επανεξέτασε την ταυτότητα του 

και ανέπτυξε µια στρατηγική επωνυµίας µε νέο σύνθηµα: "Rochester. Made 

For Living ". 

Η στρατηγική αυτή επικεντρώθηκε στους εξής τοµείς: 

� αθλήµατα και τουρισµός 

� εκδηλώσεις 

� Monroe Country  Parks 

� Ποιότητα ζωής 

� Εκπαίδευση 

� ∆ηµογραφικά  

� Επιχειρήσεις 

� Κατοικίες και σχολεία 

� Οι 10 καλύτεροι εργοδότες 

� ∆ιαµερίσµατα της περιοχής 

� Καλύτερους συλλόγους µεσιτών  

 

Η φήµη του Ρότσεστερ βρίσκεται τώρα στο ότι είναι µια πόλη µε ποιοτική 

εκπαίδευση, πολιτισµό και µοναδικά αξιοθέατα στην περιφέρεια. Αυτό που 

ενδιαφέρει το Ρότσεστερ τώρα είναι η συνεργασία των δηµοτικών αρχών µε τους 

κατοίκους του, έτσι ώστε να έχει κάθε είδους οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον 

αλλά και µια επιτυχηµένη προσέλκυση ανθρώπων στην πόλη των λουλουδιών, όπως 

θέλει να καλείται η µοναδική αυτή πόλη [Β31].  

 

 

Εικόνα 2.10: Λογότυπο της πόλης Ρότσεστερ 

από την επίσηµη καµπάνια της πόλης  το 2002 

[Β31] 
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Η περίπτωση της Πάντοβα (Padova) 

Η Πάντοβα είναι µια από τις µεγαλύτερες και οµορφότερες πόλεις της βόρειας 

Ιταλίας. Γύρω στα τα τέλη 

του  2005 οι δηµοτικές 

αρχές της ξεκίνησαν µία 

προσπάθεια αλλαγής της 

ταυτότητας της πόλης 

βασισµένη στην κλιµατική 

αλλαγή και την οικολογία.  

 

 

Αποφάσισαν έτσι, να 

προχωρήσουν στην 

σύνταξη ενός µακρόπνοου προγράµµατος σηµαντικής περικοπής του ενεργειακού 

κόστους της αυτοδιοικητικής µηχανής και, παράλληλα, δραστικής µείωσης του 

οικολογικού της αποτυπώµατος. Η σύνταξη του «∆ηµοτικού Προγράµµατος 

Ενεργειακής Εξοικονόµησης» κρίθηκε τόσο επίκαιρη όσο και αναγκαία αφενός για 

την κάρπωση των σοβαρών κινήτρων που είχαν θεσµοθετηθεί στο πεδίο της 

εξοικονόµησης ενέργειας και την ετήσια εξοικονόµηση σηµαντικών οικονοµικών 

πόρων και αφετέρου για πολυπόθητη υιοθέτηση των στόχων του πρωτοκόλλου του 

Κιότο αναφορικά µε την µείωση των ρυπογόνων εκποµπών και την κλιµατική 

αλλαγή. Την καταλυτική ώθηση στην εκπόνηση του προγράµµατος έδωσε η 

πεποίθηση του σηµαντικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην συστηµατική 

προαγωγή των παρεµβάσεων στο πεδίο της ενεργειακής εξοικονόµησης: οι 

επεµβάσεις που υλοποιεί ο ∆ήµος στα πλαίσια των περιουσιακών του στοιχείων 

επιδρούν µεν σηµαντικά στην µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της 

αυτοδιοικητικής µηχανής αλλά ενεργούν καταλυτικά και σαν παράδειγµα για τον 

πολίτη και τον ιδιωτικό τοµέα. 

Οι παρεµβάσεις έγιναν συγκεκριµένα σε 4 τοµείς: 

1. Τον τοµέα του δηµόσιου φωτισµού. 

2. Εκείνο του δικτύου των σηµατοδοτών της πόλης. 

3. Τον τοµέα του κτιριακού δυναµικού του ∆ήµου. 

4. Τον τοµέα των οχηµάτων της δηµοτικής αρχής. 

 

Εικόνα 2.11: Η πόλη της Πάντοβα σήµερα [Η1] 
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Η διαδικασία είχε ως στόχο τα αποτελέσµατα να έχουν τόσο οικονοµική όσο 

και οικολογική σκοπιά. Η σύνταξη του προγράµµατος απαίτησε την εντατική 

ενασχόληση µιας οµάδας εργασίας για 8 µήνες, µε την συµµετοχή των τεχνικών 

γραφείων του δήµου και µιας από τις πλέον έγκυρες εταιρείες του τοµέα ενεργειακών 

τεχνολογιών της χώρας, πρόβλεπε δε µια πρώτη ετήσια εξοικονόµηση της τάξης του 

1.2 εκ. ευρώ. 

Οι παρεµβάσεις που έγιναν ήταν οι εξής: 

1. επέµβαση σε όλα τα σηµεία δηµόσιου φωτισµού - αντικατάσταση των 

συνήθων λαµπτήρων πυράκτωσης µε λαµπτήρες ατµών νατρίου. 

2. επέµβαση στο πεδίο των σηµατοδοτών της πόλης - αντικατάσταση των 

συνήθων λαµπτήρων πυράκτωσης µε µέση διάρκεια ζωής 6 µηνών - ή 4.000 

ωρών - µε λαµπτήρες τεχνολογίας λεντ οι οποίοι προσφέρουν διάρκεια ζωής 

10 ετών - ή 80.000-100.000 ωρών - και καταναλώνουν 80% λιγότερο 

ηλεκτρικό ρεύµα. 

3. αντικατάσταση 58 καυστήρων δηµοτικών κτιρίων µε καυστήρες φυσικού 

αερίου. 

4. µεταλλαγή των 20 οχηµάτων του δήµου σε υβριδικά µε χρήση αερίου. 

5. σύναψη των συµφωνητικών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µε κατάλληλα 

επιλεγµένους πάροχους της ελεύθερης αγοράς. 

6. µία σειράς επεµβάσεων σε 110 κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ήµου, µε στόχο της 

βελτιστοποίηση του ενεργειακού προφίλ τους, που θα απέφερε µείωση της 

εκποµπής CO2 κατά 10.400 τόνους - εξωτερική θερµοµόνωση κτιριακού 

περιβλήµατος, αλλαγή κουφωµάτων, εφοδιασµός µε ηλιακούς συλλέκτες για 

την παροχή ζεστού νερού, αντικατάσταση των λαµπτήρων πυράκτωσης µε 

λαµπτήρες φθορίου, εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου ελέγχου του 

τεχνητού φωτισµού κ.λ.π. 

 

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε την πρόβλεψη της κατασκευής µίας 

µονάδας φωτοβολταικών στοιχείων µε την µορφή αρχιτεκτονικών στεγάστρων σε ένα 

από τα διατροπικά σηµεία αφετηρίας τραµ και παρκινγκ της πόλης, ετήσιας απόδοσης 

25.000 kWh περίπου. 

∆ύο χρόνια µετά την σύνταξη του προγράµµατος ένα σηµαντικό µέρος των 

παρεµβάσεων δραστικής ενεργειακής εξοικονόµησης και της µείωσης του 

οικολογικού αποτυπώµατος του ∆ήµου ήταν ήδη πραγµατικότητα: 
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1. Και τα 20 οχήµατα του ∆ήµου είχαν µετατραπεί από βενζινοκίνητα σε 

κινούµενα και µε αέριο 

2. Είχαν αντικατασταθεί 55 από τους 58 καυστήρες των δηµοτικών κτιρίων. 

3. Είχε αντικατασταθεί περισσότερο από το 1/3 των λαµπτήρων των 

σηµατοδοτών - 1.232 επί 6.066 - και το 1/10 των λαµπτήρων των σηµείων 

δηµόσιου φωτισµού - 1.300 επί 15.807. 

4. Είχαν ολοκληρωθεί οι επεµβάσεις θερµοµόνωσης σε 7 δηµοτικά κτίρια – 

εξωτερική µόνωση, αλλαγή κουφωµάτων, ενίσχυση µόνωσης δώµατος κ.λ.π. 

5. Τα 8 αθλητικά κέντρα του δήµου ήταν πλέον ενεργειακά αυτόνοµα µέσω 

της ενσωµάτωσης φωτοβολταικών στοιχείων. 

6. Σε 4 αθλητικά κέντρα και 8 σχολεία είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 

ηλιακών συλλεκτών. 

7. Η µονάδα φωτοβολταικών του διατροπικού σηµείου αφετηρίας τραµ και 

παρκινγκ ήταν σε πλήρη λειτουργία µε ετήσια παραγωγή 25.249 kWh. 

 

Σήµερα το πρόγραµµα βαίνει προς την ολοκλήρωση του. Συνεχίζεται η 

εγκατάσταση φωτοβολταικών σε δηµόσια κτίρια, της προγραµµατικής 

εξοικονόµησης νερού στα πλαίσια του κτιριακού δυναµικού της µε χρήση διπλών 

δικτύων ύδρευσης ή/και χρήση µηχανισµών ελέγχου της ροής, των πρωτοβουλιών 

όπως η θέσπιση του βραβείου «πράσινα µίλια» για τους µαθητές που µεταβαίνουν 

στο σχολείο µε τα πόδια ή µε χρήση βιώσιµων µέσων κίνησης κ.λ.π.  

Ο ∆ήµος προσπαθεί γενικά να βελτιώσει την ενεργειακή συµπεριφορά του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µέσω ακριβών υποδείξεων γύρω από την ορθολογική 

χρήση της ενέργειας και την καλύτερη δυνατή χρήση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα πιλοτικών κατασκευών 

δηµοτικών κτιρίων που θα ενσωµατώνουν µεν όλες τις γνωστές τεχνολογίες 

εξοικονόµησης ενέργειας αλλά θα πειραµατίζονται και άλλες, νέες, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η διαχρονική διάγνωση των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν [Η1]. 

 
2.2.2. Case studies από τον Ελλαδικό χώρο 

Στον Ελλαδικό χώρο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι καµία πόλη δεν έχει στην 

ουσία δηµιουργήσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική city branding όπως συµβαίνει µε 

τις πόλεις του εξωτερικού. Ακόµα και η πρωτεύουσα της Χώρας, η Αθήνα, δεν έχει 

ολοκληρώσει µια στρατηγική city branding. Ωστόσο βέβαια γίνονται προσπάθειες 
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δηµιουργίας µιας στρατηγικής διαχείρισης της επωνυµίας µίας πόλης από διάφορους 

ελληνικούς ∆ήµους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η περίπτωση του ∆ήµου Τρικάλων 

και το ορεινό χωριό Ανάβρα στο νοµό Μαγνησίας.  

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί το µνηµόνιο συνεργασίας των ∆ήµων Καβάλας, 

Βόλου και Ηρακλείου που υπογράφτηκε το Νοέµβριου του 2009, µε στόχο την 

βελτίωση της Τουριστικής εικόνας των πόλεων τους. ∆εδοµένου ότι οι τρεις αυτές 

πόλεις αποτελούν ισχυρά λιµάνια της Χώρας (Βορράς, Κέντρο, Νότος). Σκοπός του 

Μνηµονίου Συνεργασίας είναι η διαµόρφωση ενός πιλοτικού άξονα συνεργασίας και 

συντονισµού των ∆ήµων/µελών προς την κατεύθυνση της µελέτης και εφαρµογής 

προγραµµάτων ταυτότητας προορισµού για κάθε µία από τις τρείς πόλεις και, στην 

συνέχεια, επιλεγµένων ενεργειών προβολής κάθε προορισµού στις οµάδες κοινού που 

έχει επιλέξει, ως στόχους. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ακόµη, στη δηµιουργία 

οικονοµιών κλίµακας και στην ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας µεταξύ των ∆ήµων / 

µελών [Η1]. 

 

Η περίπτωση του ∆ήµου Τρικάλων (Πρώτη ψηφιακή πόλη στην Ελλάδα) 

Τα Τρίκαλα είναι σήµερα ο πιο εξελιγµένος δήµος όσον αφορά στην 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ιδέα για την υιοθέτηση του τίτλου ξεκίνησε το 2002, 

από τον τότε ∆ήµαρχο Τρικάλων κ. Μιχάλης Ταµήλος, ο οποίος άρχισε να σκέφτεται 

τα πλεονεκτήµατα που ήδη είχε ο δήµος του, αλλά και πώς θα µπορούσε να τον 

αναπτύξει.  

Βέβαια η περιοχή των Τρικάλων δεν είχε κάποιου είδους προσόντα για να 

αναπτύξει, όπως έλεγε και ο ∆ήµαρχος τότε. . Μειονεκτούσε ακόµη και σε σύγκριση 

µε την υπόλοιπη Θεσσαλία.  Έτσι, αυτά τα εµπόδια έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισµα 

για µία πορεία που θα ζήλευαν όχι µόνο οι υπόλοιποι δήµοι της χώρας αλλά και οι 

αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί. 

Έτσι, η έµφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, ήταν αυτό που θα έδινε στο δήµο 

Τρικάλων την ώθηση που χρειαζόταν. Έτσι, οι υπεύθυνοι του δήµου επισκέφτηκαν 

πόλεις του εξωτερικού και στη συνέχεια δηµιούργησαν µία οµάδα ψηφιακής δράσης 

που ανέλαβε το εξής εγχείρηµα: να γίνει η πόλη των Τρικάλων, η πρώτη ψηφιακή 

πόλη στην Ελλάδα. 

Έτσι, από τη στιγµή που η κατεύθυνση στην πόλη δόθηκε, η σκέψη ήταν πολύ 

απλή να υλοποιηθεί. Το µόνο που χρειαζόταν για να έχουν νόηµα οι ψηφιακές 
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τεχνολογίες και αργότερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πόλη των Τρικάλων, 

ήταν οι κάτοικοί της να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάτι που µέχρι το 2003 όπου 

ξεκίνησε το πρόγραµµα, ήταν σχεδόν άγνωστο για όλους.  

Αρχικά, ο στόχος ήταν να αποκτήσει ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο ο 

κεντρικός πεζόδροµος της Ασκληπιού, σύντοµα όµως οι προσδοκίες µεγάλωσαν. 

Σήµερα, σε όλη την πόλη των Τρικάλων υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και µάλιστα µε ταχύτητα αντίστοιχη εκείνης µίας ADSL σύνδεσης των 

768kbps. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία από το 2005 που λειτουργεί το ασύρµατο 

δίκτυο στα Τρίκαλα εξυπηρετούνται πάνω από 6.000 νοικοκυριά από συνολικά 14 

κόµβους. Οι επισκέπτες της πόλης µπορούν να απολαµβάνουν ελεύθερη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο από τον κεντρικό πεζόδροµο της Ασκληπιού. Σηµειωτέον ότι µέσω του 

ασύρµατου δικτύου δεν επιτρέπονται τα online παιχνίδια, η πρόσβαση σε 

πορνογραφικό περιεχόµενο και η ανταλλαγή «πειρατικών» αρχείων µουσικής και 

βίντεο. 

Εκτός από το ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης, ο δήµος Τρικάλων προχώρησε σε 

µία σειρά online υπηρεσιών µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην 

ιστοσελίδα του www.e-trikala.gr µπορούν οι κάτοικοι των Τρικάλων να 

απολαµβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. 

Το πρώτο πρόγραµµα που µπήκε σε εφαρµογή -και ίσως το πιο επιτυχηµένο- 

είναι το ψηφιακό πρόγραµµα ∆ηµοσθένης, το οποίο ξεκίνησε το 2006 µε την ιδέα να 

ανήκει στο πρόγραµµα Iris που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στη Βαρκελώνη. 

Μέσω του ∆ηµοσθένη, ο πολίτης µπορεί να ενηµερώσει τη δηµοτική αρχή για 

οποιοδήποτε πρόβληµα υπάρχει στην περιοχή του. Το πρόγραµµα λειτουργεί µε 

ειδική τηλεφωνική γραµµή (χωρίς χρέωση) αλλά φυσικά και µέσω διαδικτύου.  

Παίρνοντας απλώς ένα τηλέφωνο ή στέλνοντας µία αίτηση µέσω διαδικτύου, 

ο κάτοικος των Τρικάλων µπορεί να ενηµερώσει το δήµο για πιθανές βλάβες στη 

γειτονιά του, για κάποιον κατεστραµµένο κάδο, ακόµα και για ένα εγκαταλειµµένο 

αυτοκίνητο. Το αίτηµα αυτό καταχωρείται κωδικοποιηµένο σε µία βάση δεδοµένων 

και ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια υπηρεσία, η οποία δίνει και εκτίµηση για το 

χρόνο ικανοποίησης του αιτήµατος. Ο πολίτης µπορεί να ενηµερώνεται κάθε στιγµή 

για την εξέλιξη του αιτήµατος του.  

Έτσι, σύµφωνα µε στοιχεία του δήµου, τον πρώτο µήνα λειτουργίας του 

προγράµµατος, το µεγαλύτερο ποσοστό των παραπόνων αφορούσαν θέµατα 



- 65 - 

καθαριότητας και περιβάλλοντος, τα οποία και επιλύθηκαν το πρώτο εικοσιτετράωρο. 

Με τα µέσα που διαθέτει ο δήµος σήµερα φαίνεται πως µπορεί να επεκτείνει το 

πρόγραµµα ώστε να εξυπηρετήσει και κάποιον άλλο δήµο στη χώρα αλλά κυρίως 

µικρούς δήµους. 

Ένα άλλο δυνατό πρόγραµµα του δήµου Τρικάλων είναι το e-dialogos, µε το 

οποίο ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε ανοιχτό διάλογο για τα 

θέµατα που απασχολούν την πόλη του, να συµβάλλει στην επιλογή των θεµάτων που 

θα συζητηθούν στο επόµενο διοικητικό συµβούλιο και να το παρακολουθήσει online. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία εργαλεία τα οποία αλληλοσυµπληρώνονται: τις 

ηλεκτρονικές δηµοσκοπήσεις, τα ηλεκτρονικά αιτήµατα και τις ηλεκτρονικές 

διαβουλεύσεις. 

Ακόµα ένα άλλο πρόγραµµα που έχει αναπτύξει ο δήµος Τρικάλων είναι το  

πρόγραµµα τηλεπρόνοιας µε στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας ευπαθών 

οµάδων του πληθυσµού. 

Επίσης, οι τηλεµεταφορές θεωρείται ένα αξιόλογο και πολύ πρωτοποριακό 

πρόγραµµα. Είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα «ευφυών» µεταφορών µε στόχο να 

απεγκλωβιστεί το κέντρο της πόλης από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα. Στο 

πλαίσιο αυτού του στόχου λειτουργεί πληροφόρηση σε στάσεις των µέσων µαζικής 

κυκλοφορίας καθώς και σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης. 

Τέλος, το πιο πρωτοποριακό και ευφυές πρόγραµµα που λειτουργεί στο δήµο 

Τρικάλων από το ∆εκέµβριο του 2007 είναι το σύστηµα οπτικών ινών µήκους 28,5 

χλµ. Στόχος του εγχειρήµατος ήταν να βελτιωθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ο 

δήµος προσφέρει στους πολίτες και να συνδέει όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες µε τρόπο 

γρήγορο και αξιόπιστο. Έτσι, ο δήµος Τρικάλων γίνεται ο πρώτος δήµος σε όλη την 

Ελλάδα που χρησιµοποιεί οπτικές ίνες και επεξεργάζεται ένα σχέδιο επέκτασης των 

υποδοµών για µεταφορά της τεχνολογίας πιο κοντά στους χώρους τους, µε στόχο 

αφενός τη διασύνδεση στο σπίτι (FTTH) και αφετέρου τη διασύνδεσή τους µε άλλους 

δήµους καθώς και µε τη διοίκηση του κράτους για «γρήγορες» και ασφαλείς 

συναλλαγές [Η22]. 

 

Η περίπτωση της Ανάβρας 

Η Ανάβρα, κατάφερε να κάνει τη µεγάλη ανατροπή σε αυτό που λέγεται 

χτίσιµο ταυτότητας και δηµιουργία επωνυµίας σε έναν τόπο. Πρόκειται για ένα 

αποµακρυσµένο ορεινό χωριό του νοµού Μαγνησίας που κατάφερε µετά από 
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συστηµατική προσπάθεια, όχι µόνο να σταθεί όρθιο, αλλά να γίνει πρότυπο 

ανάπτυξης. Στις δυτικές πλαγιές της Όθρυος, σε υψόµετρο 1.000 µέτρων και  

σε απόσταση 40 χιλιοµέτρων από την κοντινότερη κωµόπολη (τον Αλµυρό), οι 700 

κάτοικοι, όλοι τους κτηνοτρόφοι, απολαµβάνουν εισοδήµατα από 30 έως 100 

χιλιάδες ευρώ και µια ποιότητα ζωής που µπορεί να 

συγκριθεί µόνο µε την πλούσια Ελβετία. 

Εδώ ο κόσµος δεν φεύγει προς τα αστικά κέντρα, αλλά επιστρέφει στο χωριό 

του. Με ποσοστό ανεργίας στο µηδέν και µε µέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη, ο 

πληθυσµός διπλασιάστηκε µέσα στα τελευταία 15 χρόνια. 

 

Υποδοµές – Έργα 

3 οργανωµένα κτηνοτροφικά 

πάρκα 

Γήπεδο ποδοσφαίρου και µπάσκετ 

Υπερσύγχρονο βιολογικό 

σφαγείο 

∆ηµοτικό γυµναστήριο 

Αιολικό πάρκο Εκχιονιστικά µηχανήµατα 

Περιβαλλοντικό - πολιτιστικό 

πάρκο 

Σύγχρονο οδικό δίκτυο 

Ολοήµερο νηπιαγωγείο και 

δηµοτικό 

Χώροι αναψυχής 

Μόνιµο αγροτικό ιατρείο Παραχώρηση οικοπέδων σε άστεγους 

«Βοήθεια στο σπίτι» Μόνιµο καταφύγιο θηραµάτων, σε έκταση 

8.000 στρεµµάτων 

∆ιώροφο πάρκινγκ 60 θέσεων Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Λαογραφικό µουσείο Ξενώνας για δασκάλους και γιατρούς 

Πίνακας 2.1: Υποδοµές – Έργα στο χωριό της Ανάβρας [Η23] 
 

Ακόµα η κοινωνική µέριµνα κατέχει πρώτιστη θέση: νηπιαγωγείο και 

δηµοτικό του «κουτιού», αγροτικό ιατρείο (πάντοτε στελεχωµένο),δωρεάν 

στέγαση για τους δασκάλους και τους γιατρούς, «Βοήθεια στο σπίτι», σύστηµα 

τηλεθέρµανης, σχεδιασµός για γηροκοµείο, ακόµα και για πισίνα. 

Η ανάπτυξη της Ανάβρας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, όταν τα 

ηνία της κοινότητας πήρε ο ∆ηµήτρης Τσουκαλάς, ένας άνθρωπος που άφησε την 

Αθήνα για να γυρίσει στο χωριό του και να προσφέρει στη γενέτειρά του. 
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Προτεραιότητά του, ήταν η κατασκευή κτηνοτροφικών πάρκων για να µπει 

τέλος στην αναρχία που επικρατούσε στο χωριό, αφού τα ζώα κυκλοφορούσαν 

ελεύθερα, δεν υπήρχε πουθενά άσφαλτος, µόνο χωµατόδροµοι και το χειµώνα 

περπατούσες µέσα στη λάσπη, ενώ το καλοκαίρι η σκόνη σε έπνιγε. 

Σήµερα η κτηνοτροφία είναι η πηγή των εισοδηµάτων στην Ανάβρα καθώς το 

χειµώνα τα ζώα σταβλίζουν µέσα σε σωστούς δοµηµένους χώρους, µε κατάλληλο 

φως, νερό και αέρα, ενώ τους υπόλοιπους µήνες βόσκουν ελεύθερα στα βουνά. Αυτός 

είναι και ο λόγος που το κρέας τους φηµίζεται για την ξεχωριστή γεύση του.  

Βέβαια η πρόοδος συνεχίστηκε στην Ανάβρα µε την κατασκευή του σφαγείου 

βιολογικής γραµµής, το µοναδικό δηµόσιο στην Ελλάδα, µε πιστοποίηση από τη 

∆ΗΩ. Έτσι δηµιουργήθηκε η βάση για την ανάπτυξη της βιοκτηνοτροφίας, µε 

συνέπεια οι παραγωγοί να κερδίζουν σηµαντικά ποσά από τις επιδοτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε χρήµατα της οποίας έγιναν όλες οι υποδοµές στο χωριό. 

Σε όλα τα παραπάνω βέβαια, συνέβαλλε η εξυπνάδα και το όραµα που είχε ο 

Πρόεδρος του χωριού καθώς αυτά µετέτρεψαν κυριολεκτικά το χωρίο αυτό σε µία 

περιοχή βιώσιµης ανάπτυξης µε συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο και ιδεολογία.. 

σηµαντική είναι και η αλλαγή της νοοτροπίας των κατοίκων, οι οποίοι στην αρχή 

έφεραν αντιρρήσεις στα σχέδιά του Προέδρου, όµως µετά µε επιµονή και υποµονή 

πείστηκαν για τα οφέλη της αλλαγής αυτής. Σηµαντικό επίσης είναι πως η Ανάβρα 

δεν βάσισε την ανάπτυξή της στο κράτος. Ήθελε έσοδα δικά της. Έτσι, η 

ολοκλήρωση του αιολικού πάρκου, έγινε µε τις 20 ανεµογεννήτριες και µε ανάδοχο 

την ισπανική εταιρία Gamesa [Η23]. 

 

Η περίπτωση του ∆ήµου Καβάλας 

Η Καβάλα σήµερα είναι µια από τις µεγαλύτερες (περίπου 80000 κάτοικοι), 

µετά την Θεσσαλονίκη, πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Είναι κτισµένη αµφιθεατρικά 

στις πλαγιές της οροσειράς «Σύµβολο» και βρίσκεται ανάµεσα στους ποταµούς 

Νέστο και Στρυµόναο. Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της αρχιτεκτονικής 

της διαρρύθµιση έχει χαρακτηριστεί ως το “µικρό Μόντε Κάρλο”. Θεωρείται ως η 

“γαλάζια πόλη” της Αν .Μακεδονίας που συνδυάζει αρµονικά όλα όσα θα περίµενε 

να δει ένας επισκέπτης. 

Είναι µια πόλη που διαθέτει:  
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Αεροδρόµιο 

Λιµάνι 

Τ.Ε.Ι  

Αξιοθέατα: 

Καµάρες 

Κάστρο 

Μονή Λαζαριστών 

Κτίριο Adolf Wix 

Σπίτι του Μεχµέτ Αλή 

∆ηµοτική Καπναποθήκη κ.α.  

Μουσεία: 
Αρχαιολογικό Μουσείο 

Μουσείο καπνού 

∆ηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο 

Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο 

Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων 

 

Φεστιβάλ 

Φεστιβάλ Φιλίππων, το όποιο αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο στη Χώρα       

µετά το Φεστιβάλ Επιδαύρου 

Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής «Γ.Α. Παπαϊωάννου», 

∆ιεθνές Φεστιβάλ «Cosmopolis», 

∆ιεθνές Λαογραφικό Φεστιβάλ «Ήλιος και Πέτρα» 

Φεστιβάλ Βιοµηχανικής Πληροφορικής [Η12] 

 

Από το 1999 µέχρι σήµερα ο ∆ήµος επικεντρώνεται στη βελτίωση του 

επίπεδου υποδοχής των επισκεπτών παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από το 

κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών που θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. 

Επίσης από το 2009 όπου συστάθηκε η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 

«∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», η πόλη στοχεύει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της περιοχής 

µέσω του πολιτισµού, του αθλητισµού, του τουρισµού, τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος κ.α. Έτσι βελτιώνονται η υποδοµές του Φρουρίου της πόλης µε 

συνέπεια την αύξηση κάθε χρόνο της επισκεψιµότητας των τουριστών καθώς 

ταυτόχρονα υποδέχεται τους τουρίστες κρουαζιέρας. 

 

Συγκεκριµένα οι στόχοι του ∆ήµου πλέον είναι: 

� να παίξει το ρόλο του συντονιστικού φορέα στον τοµέα του τουρισµού 

� να θέσει τα θεµέλια για µια ισχυρή συνεργασία µεταξύ των τοπικών φορέων 
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� να συστήσει ένα εταιρικό σχήµα που θα γίνει φορέας µιας κοινής τουριστικής 

πολιτικής  

� και να διεκδικήσει κονδύλια για την τουριστική προβολή του ∆ήµου 

 

Η νέα τουριστική πολιτική του ∆ήµου είναι κοινή, ανταγωνιστική, ευέλικτη, 

οικολογική, ψηφιακή και βιώσιµη, και στοχεύει στις ειδικές µορφές τουρισµού 

(τουρισµός πόλης, θαλάσσιος τουρισµός κρουαζιέρας, συνεδριακός, πολιτιστικός, 

προσκηνυµατικός, διακοπών και ιαµατικός). Σηµαντικό επίσης είναι η ταυτότητα της 

πόλης να διαθέτει ένα logo και ένα slogan, πολλές εικόνες και συνειρµούς, 

αναγνωσιµότητα και φήµη καθώς η δηµιουργία ταυτότητας είναι απαραίτητο 

εργαλείο για marketing προορισµού [Η13].  

Γίνεται εποµένως αντιληπτό πως η πόλη της Καβάλας έχει συνειδητοποιήσει 

την αξία του branding των πόλεων και οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση καθώς 

διαθέτει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία µε τους κατάλληλους φορείς, ώστε να µπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως µια δηµιουργική και πρωτοπόρα πόλη, η οποία γνωρίζει πολύ 

καλά τη σύνθεση και τις δυνατότητες της για την ανάπτυξη µιας ισχυρής και δυνατής 

επωνυµίας. 

 

Η περίπτωση του ∆ήµου Βόλου 

Ο Βόλος βρίσκεται στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και µε τον όµορο 

∆ήµο της Νέας Ιωνίας και άλλους µικρότερους αποτελεί το τρίτο σε έκταση 

πολεοδοµικό συγκρότηµα της χώρας µετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με 

πληθυσµό περισσότερο από 150.000 κατοίκους είναι σηµαντικό βιοµηχανικό κέντρο 

και το λιµάνι του, µοναδική διέξοδος στη θάλασσα της περιφέρειας Θεσσαλίας, 

αποτελεί γέφυρα της Ευρώπης µε την Ανατολική Μεσόγειο και την Ασία. 

Η νεότερη ελληνική πόλη-λιµάνι και η πιο νεόκτιστη µετά τους 

καταστρεπτικούς σεισµούς του 1955, εµφανίζει ιδιαίτερη δυναµική και συγκεντρώνει 

σύγχρονες υποδοµές.  
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Ο Βόλος διαθέτει: 

� Την Έδρα του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, ενός από τα πλέον 

ανερχόµενα πνευµατικά ιδρύµατα 

της χώρας 

� Το λιµάνι του Βόλου 

� Την Αργώ, την αναγέννηση του 

µύθου 

� Συνεδριακά κέντρα για φιλοξενία 

και διοργάνωση συνεδρίων, 

εκθέσεων και σηµαντικών 

πολιτιστικών κι επιστηµονικών 

εκδηλώσεων 

� Αθλητικά κέντρα διεθνούς 

επιπέδου 

� Ένα σύνολο από ξενοδοχεία, 

παραδοσιακά καταλύµατα, 

χώρους camping 

� Κέντρο Τουριστικής 

Πληροφόρησης του ∆ήµου 

� Ένα εκτεταµένο δίκτυο 

ποδηλατοδρόµων περίπου 20 χλµ 

� Χιονοδροµικό κέντρο 

� Καταδυτικά κέντρα 

� Το τρενάκι Πηλίου 

� Μοναστήρια 

� Τσιπουράδικα  

Επίσης, µε παραλία-σηµείο αναφοράς, µοναδική στην Ελλάδα, ζωντανή και 

απέραντη, µε όµορφη αγορά σε γραφικούς πεζόδροµους, µε θέα τον Παγασητικό και 

το Πήλιο, µε καταγάλανες βραβευµένες ακρογιαλιές, µε ένα πρωινό καφέ δίπλα στην 

θάλασσα, µε εξορµήσεις στο γεµάτο χρώµατα Πήλιο, µε γεύσεις από θαλασσινούς 

µεζέδες µέσα στην γλυκιά ζάλη των τσιπουράδικων, µε τα υπέροχα γλυκά του 

κουταλιού, µε όλα αυτά και άλλα τόσα, ο Βόλος είναι µια πόλη που ξεχωρίζει και 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την δηµιουργία ενός δυνατού brand name για 

την πόλη [Η10].  

Ήδη ο δήµος έχει ξεκινήσει προσπάθειες για την ανάπτυξη της πόλης του, 

βάση της συµµέτοχης του στο µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των τριών ελληνικών 

πόλεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.   

Ακόµα, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το νέο site που έχει ήδη 

δηµιουργηθεί από το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, το οποίο έχει µοναδικό 

προσανατολισµό την τουριστική πληροφόρηση, παρέχει όλες τις κατηγορίες 

πληροφόρησης που παρέχονται από αντίστοιχα sites τουριστικών προορισµών του 

εξωτερικού και έρχεται να καλύψει την διαπιστωµένη ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου 
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κόµβου. Μια τέτοια προσπάθεια βοηθάει τους χρήστες του δικτυακού τόπου να 

µπορούν να οργανώσουν όλες τις λεπτοµέρειες ενός επιτυχηµένου ταξιδιού στο Βόλο. 

Επίσης τα αµέσως επόµενα βήµατα που προγραµµατίζονται είναι το site να 

γίνει δίγλωσσο, κάτι άµεσα εφικτό καθώς το 85% της πληροφορίας είναι διαθέσιµο 

σε αγγλική γλώσσα, ενώ επίσης προγραµµατίζεται η ενσωµάτωση ενός ηµερολογίου 

µε τα τρέχοντα πολιτιστικά δρώµενα. Ταυτόχρονα η ηλεκτρονική διεύθυνση της 

ιστοσελίδας θα προωθηθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε τοπικούς φορείς του 

τουρισµού καθώς και σε τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να συγκεντρωθούν απόψεις 

που µπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του [Η1]. 

Γενικά ο Βόλος είναι µια πόλη που βασίζει τη στρατηγική επωνυµίας της σε 

τρία σηµεία: τα Μεγάλα γεγονότα (Ολυµπιακοί Αγώνες 2004, Ιστιοδροµία 2010, 

Μεσογειακοί αγώνες 2013), την Αργώ (το ζωντάνεµα του µύθου) και το Volos Info 

(Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης).  

 

Η περίπτωση του ∆ήµου Ηρακλείου 

Το Ηράκλειο αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, την 

πρωτεύουσα της περιφέρειας και το οικονοµικό κέντρο του νησιού. Η πόλη αποτελεί, 

επίσης, το εµπορικό και επιστηµονικό κέντρο του νησιού. Κατέχει στρατηγική 

γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, συνδέοντας τρεις 

ηπείρους και πολλούς διαφορετικούς πολιτισµούς. Είναι Γενέτειρα του πρώτου 

ευρωπαϊκού πολιτισµού από την Μινωική Περίοδο 3.000 π.X. µε έδρα το Μινωικό 

Ανάκτορο της Κνωσού και σήµερα ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 150.000 

κάτοικούς (137.711 στην απογραφή του 2001) καλύπτοντάς επιφάνεια 120 τετρ. 

χιλιόµετρα.  

 

Το Ηράκλειο διαθέτει:  

 

Μουσεία:  

� Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

� Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 

� Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

� Μουσείο Μάχης της Κρήτης 

 

Αεροδρόµιο:  

∆εύτερο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο της χώρας, 

πρώτο σε  ναυλωµένες πτήσεις 

Λιµάνι: 

Σηµαντικός σταθµός, επιβατικός, 

εµπορικός, κρουαζιέρας 
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Ερευνητικά Κέντρα: 

� Ίδρυµα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (FORTH) 

� Τεχνολογικό Πάρκο (Science and 

Technology Park of Crete STEP-

C) 

� ΕΛΚΕΘΕ Kέντρο Θαλάσσιας 

Έρευνας  

� Ενυδρείο Kρήτης (CretAquarium) 

του EΛKEΘE 

Ξενοδοχεία:  

Πλήθος ξενοδοχείων πολυτελείας, A', 

Β', Γ' κατηγορίας αλλά και ξενώνες 

και ενοικιαζόµενα δωµάτια 

 

Οδικό ∆ίκτυο:  

Εθνική Οδός συνδέει το Ηράκλειο µε 

τις άλλες 3 κύριες πόλεις του νησιού 

 

Νοσοκοµεία:  

Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό 

(ΠΕΠΑΓΝΗ), Βενιζέλειο [Η11] 

 

Το όραµα του ∆ήµου Ηρακλείου είναι η δηµιουργία µιας σύγχρονης, 

λειτουργικής, φιλικής, συµµετοχικής και ανθρώπινης πόλης, κέντρο ανάπτυξης και 

πολιτισµού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο [Η1]. 

Ο δήµος βέβαια γνωρίζοντας πως διαθέτει όλα τα παραπάνω εφόδια για την 

δηµιουργία ενός δυνατού και ισχυρού brand name για την πόλη του, έχει ήδη 

ξεκινήσει µια σειρά δραστηριοτήτων που τον καθιστούν ικανό ανταγωνιστικό 

προορισµό ανάµεσα στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και γιατί όχι παγκόσµιες πόλεις 

σήµερα. 

Μερικές απ’ τις δράσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από τον ∆ήµο και 

οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι:  

� Υιοθέτηση πολιτικών για την βελτίωση της Τουριστικής εικόνας των πόλεων 

(Μνηµόνιο συνεργασίας) 

� ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας νέων για τα 25 χρόνια του δικτύου EUROCITIES 

� ∆ιεκδίκηση του τίτλου «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» 

� ∆ηµιουργία χαρτών µε προτεινόµενες διαδροµές 

� Σήµανση των µνηµείων που συναντά ο τουρίστας στην προτεινόµενη διαδροµή 

και ασύρµατα δίκτυα σε όλο το µήκος των προτεινόµενων διαδροµών µέσα στην 

πόλη. 



- 73 - 

� Εκπροσώπηση της Χώρας στην 4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οργανισµών που 

εφαρµόζουν το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) που έγινε στο Βουκουρέστι 

το Σεπτέµβριο του 2010  

� Συνεργασία µε την free press εφηµερίδα πόλης MONITOR για θέµατα αστικής 

κουλτούρας 

� Συνεργασία µε την ISWA σχετικά µε τις δυνατότητες άµεσης µείωσης των 

εκποµπών από τη διαχείριση απορριµµάτων στις µεσογειακές συνθήκες. 

� ∆ηµιουργία δικτύου υπαίθριων γυµναστηρίων  

� Συνεργασία του Τολέδο της Ιταλίας για τη διοργάνωση µιας σειράς εκδηλώσεων 

στα πλαίσια της συµπλήρωσης 400 ετών από το θάνατο του ∆οµήνικου 

Θεοτοκόπουλου -El Greco. 

� Φιλοξενία του 5ου  Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας Πανεπιστηµίων 

� ∆ηµιουργία του Πρώτου Γραφείου Ενηµέρωσης για την Απασχόληση και την 

Επιχειρηµατικότητα στη Χώρα. 

� ∆ωρεάν διάθεση ποδηλάτων για χρήση από τους πολίτες στην παραλιακή 

λεωφόρο 

� Συνάντηση στην Ασίζη της Ιταλίας σχετικά µε την προληπτική πολιτική 

προστασία των ευρωπαϊκών Μνηµείων από σεισµούς και φυσικές καταστροφές 

� Υλοποίηση από το Τµήµα Παλιάς Πόλης του ∆ήµου το πρόγραµµα «∆ράσεις 

Προβολής της Περιοχής Παρέµβασης-Video» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος (ΠΕΠ) Κρήτης 2000-2006 

� Πραγµατοποίηση Ηµερίδας µε τίτλο "Πόλεις µε ταυτότητα :Εφαλτήριο ανάπτυξης 

στον 21ο αιώνα"  [Η1]. 

 

2.3  Πώς εµπλέκονται οι ενδιαφερόµενοι φορείς της πόλης στην εφαρµογή 

του place branding 

Το branding της πόλης δεν αποτελεί τη µοναδική αρµοδιότητα της τοπικής 

κυβέρνησης αλλά ούτε και των υπηρεσιών και των οργανισµών της. Αποτελεί κοινή 

ευθύνη και πρακτική των βασικών ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders) της πόλης, 

που περιλαµβάνει τους κατοίκους της, τις µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις της, 

και όλους αυτούς που συχνά ξεχνάµε, αυτούς δηλαδή που αποτελούν συχνούς 

επισκέπτες και αντιλαµβάνονται το µέρος όσο το δυνατόν καλύτερα [Η1]. 

Η διαχείριση της επωνυµίας µιας πόλης (city brand management) εξαρτάται 

από τους ανθρώπους της πόλης, ιδιαίτερα τους ηγέτες της. Αυτοί µπορούν να 
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παρέχουν κατευθυντήριες γραµµές, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ιδεών και να 

καθησυχάσουν τους διάφορους εταίρους.  

Για να µαζευτούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µαζί, και για να αναπτυχθεί και 

να διατηρηθεί µία ολοκληρωµένη εικόνα της πόλης, απαιτεί ένα δίκτυο ηγετών για 

την διαχείριση της διαδικασίας.  Συνήθως το δίκτυο ηγετών περιλαµβάνει δήµαρχους, 

υπεύθυνους πανεπιστηµίων καθώς και ανώτερα στελέχη των εταιρειών και των 

ενώσεων της πόλης.  Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα εγγυηθούν τα παραδοτέα από 

την υπόσχεση της προσπάθειας και θα πρέπει να απολαµβάνουν ισχυρή πολιτική 

ηγεσία. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει επίσης να συµµετάσχουν ενεργά για να 

βεβαιώσουν ότι οι πολιτικοί ηγέτες θα παραδώσουν το µήνυµα της επωνυµίας της 

πόλης µε το σωστό τρόπο. Επιπλέον, η συνέχεια του ηγετικού προσωπικού οφείλει να 

προστατεύσει τη µακροπρόθεσµη στρατηγική της επωνυµίας, καθώς και την 

αντιµετώπιση τυχόν βραχυπρόθεσµων πολιτικών στόχων που συνδέονται µε 

εκλογικούς όρους.  

Εποµένως, η ανάπτυξη της επωνυµίας µιας πόλης µπορεί να είναι µια 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό τοπικών 

ενδιαφεροµένων φορέων, ο καθένας µε τη δική του ατζέντα και το δικό του όραµα 

για την πόλη. Μια διαδικασία που έχει υλοποιηθεί σωστά φαίνεται να αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιτυχή δηµιουργία επωνυµίας την οποία όλοι οι ενδιαφερόµενοι 

φορείς θα υποστηρίξουν. Εποµένως, η συµµετοχή των εκπροσώπων όχι µόνον από 

την κυβέρνηση της πόλης, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα, τον τουρισµό και της 

κοινωνίας των πολιτών, είναι θεµελιώδης για την ανάπτυξη και διατήρηση µιας 

ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης.  

Επίσης και πολύ σηµαντικό είναι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάπτυξης της στρατηγικής του branding της πόλης, τα µέλη της συνεργασίας να 

κατανοήσουν και να συµφιλιώσουν αντικρουόµενες πολιτικές και στρατηγικές, 

αποφασίζοντας στο πώς θα µοιάζει το µέλλον της πόλης, στο ποια θα είναι η 

προσφερόµενη αξία στους καταναλωτές, στο πώς αυτό θα βιωθεί και στο τι µπορούν 

να πράξουν από κοινού για να κάνουν το µέλλον πραγµατικότητα [Η1]. 

 

Βέβαια, η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων θα πρέπει να εκπληρώνει 

ορισµένες απαιτήσεις για να είναι αποτελεσµατική: 
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1. Συνεργατική σχέση: οι εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων φορέων πρέπει να 

συνεργάζονται µε µια προσέγγιση συνεργατικής σχέσης, για να εξασφαλιστεί η 

συµµετοχή τους και η αξιοπιστία της ανταγωνιστικής ταυτότητας. 

2. Ηγεσία: οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρή ηγεσία για να 

αποφευχθούν ενδεχόµενες εσωτερικές διαφορές και να εξασφαλιστεί η πρόοδος και η 

αποτελεσµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

3. Συνέχεια: η συνέχεια είναι θεµελιώδους σηµασίας, τόσο στη συνεργατική σχέση 

όσο και στην ηγεσία, για να εξασφαλιστεί µια µακροπρόθεσµη στρατηγική και 

µακροζωία της ανταγωνιστικής ταυτότητας. 

4. Κοινό όραµα: οι ενδιαφερόµενα φορείς πρέπει να έχουν ένα κοινό όραµα για το 

µέλλον της πόλης εάν πρόκειται να διατυπωθεί µια σαφή στρατηγική διαχείρισης της 

επωνυµίας. 

5. Υλοποίηση µε δράση: για να εφαρµοστεί η στρατηγική της διαχείρισης της 

επωνυµίας και να δηµιουργηθεί η ταυτότητα αυτή, οι ενδιαφερόµενοι φορείς πρέπει 

να συµφωνήσουν σε ένα κατάλληλο σύνολο των δράσεων σε κάθε στάδιο. 

 

Η ενεργός συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία της επωνυµίας µιας πόλης, ιδίως επειδή: 

� ∆ιασφαλίζει µία διαδικασία δηµιουργίας ανταγωνιστικής ταυτότητας χωρίς 

αποκλεισµούς. 

� Καταµερίζονται οι ευθύνες και το κόστος. 

� Ενθαρρύνεται η µακροπρόθεσµη δέσµευση και η µακροζωία της ταυτότητας. 

 

Γενικά η οικοδόµηση µιας επιτυχηµένης επωνυµίας µιας πόλης, εξαρτάται 

από το τοπικό πολιτικό και δοµικό πλαίσιο της πόλης και τη συνεργασία των 

εµπλεκόµενων φορέων της διαδικασίας. Όλα θα πρέπει να γίνονται για ένα κοινό 

σκοπό, στο να κάνουν την πόλη περισσότερο έτοιµη να ανταγωνίζεται για πράγµατα 

που θα την αναδείξουν σε καλύτερο µέρος, περισσότερο βιώσιµο και ανταγωνιστικό 

µε ανανεωµένη αίσθηση του σκοπού στο που πηγαίνει και στο πώς θα φτάσει µέχρι 

εκεί. 
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Για παράδειγµα: Η ανάπτυξη του λογότυπου της επωνυµίας  «ONLYLYON»  στη 

Λυών της Γαλλίας είναι το αποτέλεσµα µιας συνεργατικής σχέσης µεταξύ των 

βασικών οικονοµικών και θεσµικών φορέων της πόλης. Ο αρχικός λόγος για την 

ανάπτυξη του λογότυπου ONLYLYON ήταν ο εξορθολογισµός των διεθνών 

δραστηριοτήτων µάρκετινγκ της πόλης. Στο παρελθόν, οι προσπάθειες αυτές είχαν 

αναληφθεί από διάφορους τοπικούς φορείς µε έναν ασυντόνιστο τρόπο µε 

αποτέλεσµα ένα πλήθος λογότυπων να θάµπωναν το µήνυµα της πόλης.  

Για να δηµιουργηθεί µια 

συνεκτική προσέγγιση για 

διεθνή µάρκετινγκ, 12 

οικονοµικοί και θεσµικοί φορείς 

της περιφέρειας της Λυών 

αποφάσισαν να αναπτύξουν το ONLYLYON. 

 
Σήµερα, αυτοί οι εταίροι χρησιµοποιούν το λογότυπο ONLYLYON για όλες 

τις διεθνές δηµόσιες σχέσεις τους και επίσης, εν γένει, στην στρατηγική µάρκετινγκ. 

Η επιτυχία της επωνυµίας αυτής σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στη δυνατή και σαφή 

ηγεσία στο πλαίσιο της σύµπραξης, η οποία εξασφαλίζει µία αποτελεσµατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ένα κοινό όραµα για την πόλη και τη βούληση να 

εφαρµοστεί η στρατηγική διαχείρισης της επωνυµίας [Η1].  

 

2.4.   Τα κριτήρια για τις λίστες κατάταξης των πόλεων  

Οι πόλεις κατατάσσονται µε βάση µια σειρά κριτηρίων ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγµα υπάρχουν οι οµορφότερες πόλεις, οι 

ακριβότερες πόλεις, οι πόλεις βιώσιµης ανάπτυξης κ.α. Οι λίστες κατάταξης των 

πόλεων µετράνε την επιτυχία της πόλης σε σχέση µε το όραµα και την ταυτότητα της.  

Στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού µεταξύ των πόλεων, οι κατατάξεις των 

πόλεων µπορούν να παρέχουν έναν πιο ακριβή οδηγό για την πραγµατικότητα της 

κατάστασης µιας πόλης από τις προσωπικές αντιλήψεις γι αυτήν.  Η διαδικασία 

κατάταξης µπορεί να βοηθήσει µία πόλη να κατανοήσει τόσο τις τρέχουσες 

κατατάξεις της καθώς και την µελλοντική της κατεύθυνση. Οι δείκτες κατάταξης των 

πόλεων από το 2008 προσφέρουν περισσότερες αποχρώσεις στις πόλεις και µία 

δηµιουργική εικόνα της αστικής οργάνωσης.  

Εικόνα 2.12: Επίσηµο λογότυπο της πόλης Λυών [Β29] 
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Λόγω της παγκοσµιοποίησης οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες γίνονται ολοένα 

και περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση µε την Ευρώπη, πράγµα που σηµαίνει ότι 

οι πόλεις σε όλο τον κόσµο µπορούν να επιτύχουν µέσω πολλαπλών επιχειρηµατικών 

κύκλων, εφόσον πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, ή ακόµη και να αποτύχουν αν δεν 

µπορούν να τα ικανοποιήσουν. 

Τα δύο βασικά κριτήρια για την επιτυχία µιας πόλης είναι: 

• Ηγεσία µε οραµατισµό: Ηγέτες των αστικών περιοχών πρέπει να µπορούν να 

επινοήσουν στρατηγικές για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων 

ανθρώπων, για την δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών, για την ανάπτυξη των 

πόλεων ως πολιτιστικά, πολιτικά ή επιχειρηµατικά κέντρα, και να µπορούν να 

το διαφηµίζουν αποτελεσµατικά. Οι ηγέτες πόλεων είναι επίσης υπεύθυνοι για 

την διαµόρφωση του στυλ ζωής µιας πόλης και για την βιωσιµότητα του. Η 

αυτονοµία των ηγετών της πόλης (την ελευθερία και το φάσµα κίνησης που 

χορηγούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις), είναι επίσης κρίσιµη. 

• Πολιτιστική ταυτότητα µιας πόλης. Μία ισχυρή αστική ταυτότητα έχει 

κρίσιµη σηµασία για την προσέλκυση τουριστών, ερευνητών, επιχειρήσεων, 

συνεδριών και επενδύσεων. Πόλεις που κατατάσσονται ψιλά σε καταστάσεις 

που αφορούν την αστική ταυτότητα και την αντίληψη των πολιτών βρίσκονται 

επίσης µεταξύ των πόλεων µε τους περισσότερους επισκέπτες και τις 

περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια. Οι επιχειρήσεις επίσης επιθυµούν την 

παρουσία τους σε πόλεις µε κύρος, και είναι αυτές οι πόλεις που έχουν την 

ισχυρότερη αστική ταυτότητα. 

 

Άλλα κριτήρια είναι: 

• Φιλοξενία πολυεθνικών εταιριών και ταλέντο 

• ∆ηµιουργικότητα και επιχειρηµατικότητα 

• Οµάδες υψηλής τεχνολογίας και µια βάση έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) 

• Μία βαθιά καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική δραστηριότητα 

• Φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων 

• Ισορροπία µεταξύ της ποιότητας ζωής και τη δηµιουργία πλούτου 

• Εγχώρια και διεθνή συνδεσιµότητα 

• Τοποθεσία και πρόσβαση σε αναπτυσσόµενες αγορές 
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Βέβαια πολλά από τα κριτήρια εξαρτούνται από την αντίληψη και τη φήµη, 

τις γνώµες των δυνητικών επενδυτών, των επιχειρηµατιών ή των κατοίκων, καθώς 

αυτές µπορούν να αλλάξουν χωρίς αναφορά σε αντικειµενικές περιστάσεις. Υπάρχει 

µια ανησυχία, επίσης, ότι καµία µέτρηση δεν µπορεί να είναι πλήρης: Αυτό που είναι 

καλό για ορισµένα είδη των επιχειρηµατικών επενδύσεων (όπως οι χαµηλοί µισθοί ή 

ένας διεθνής αερολιµένας) δεν µπορεί να είναι τόσο καλό για την ποιότητα ζωής, για 

παράδειγµα, και η αξιόπιστη αξιολόγηση της επιτυχίας του εν λόγω συµβιβασµού 

από πόλη σε πόλη σε όλη την Ευρώπη ή τον κόσµο είναι αδύνατη. 

Μια πολύ πιο ουσιαστική κριτική είναι ότι οι κατατάξεις των πόλεων 

καθορίζουν την «επιτυχία» κακώς. Με την απόδοση υψηλών βαθµολογιών σε 

ελκυστικές πόλεις της Ευρώπης, άνετες και πλούσιες σε κληρονοµιά, των οποίων η 

οικονοµική ανάπτυξη είναι σε µεγάλο βαθµό ιστορική, µία τέτοια κατάταξη 

παραµελεί την ίδια την ουσία της αστικής δυναµικής. Η διαδικασία της 

αστικοποίησης, όπως πραγµατοποιήθηκε στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα και βρίσκεται 

σε εξέλιξη σήµερα στην Κίνα, την Ινδία και αλλού, είναι µια διαδικασία ταχείας και 

χαοτικής επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης, όπου η ξαφνική συγκέντρωση των 

ανθρώπων, των πόρων και των αγορών δηµιουργεί τεράστιες οικονοµικές ευκαιρίες 

και δραµατική κοινωνική κινητικότητα.  

Επιτυχής πόλεις, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, είναι αυτές που δηµιουργούν 

νέο πλούτο, είναι πάντα βρώµικες, θορυβώδης, λειτουργικές και άνισες. Η πόλη του 

Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια, για παράδειγµα, δεν υπάρχει σε καµία κατάταξη πόλεων, 

ακόµη και από την άποψη της δηµιουργίας πλούτου, χάρης όµως στη Silicon Valley, 

είναι αναµφισβήτητα η πιο επιτυχηµένη πόλη των ΗΠΑ, αν όχι του κόσµου. Η 

άναρχη αστική επέκταση του, τα αµελητέα µέσα µαζικής µεταφοράς και η απουσία 

των πολιτιστικών αγαθών βυθίζουν το Σαν Χοσέ στις κατατάξεις πόλεων, ωστόσο 

όµως, προσελκύει αναµφίβολα εξαιρετικά ταλαντούχα άτοµα που χάρη στους 

υψηλούς τους µισθούς, απολαµβάνουν υψηλή ποιότητα ζωής [Η1]. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα (2010) της 

εταιρείας συµβούλων ανθρωπίνου δυναµικού Mercer που έλαβε υπόψη της συνολικά 

39 κριτήρια, όπως για παράδειγµα πολιτικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, ή ακόµα τα µέσα µαζικής µεταφοράς και τις δηµόσιες υπηρεσίες της 

κάθε πόλης, στην πρώτη θέση της κατάταξης µε τις πόλεις µε την καλύτερη ποιότητα 

ζωής βρίσκεται η Βιέννη, ακολουθεί η Ζυρίχη και η Γενεύη, ενώ η Αθήνα 

καταλαµβάνει την 75η θέση του σχετικού καταλόγου. Το Βανκούβερ του Καναδά και 
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το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας µοιράζονται την τέταρτη θέση της κατάταξης που 

περιλαµβάνει 221 µεγάλες πόλεις απ’ όλο τον κόσµο. Η Βαγδάτη βρίσκεται στην 

τελευταία θέση για πολλοστή χρονιά [Η9]. 

 

2.5.    Με ποια κριτήρια κρίνουµε µια πόλη ως «∆ηµιουργική πόλη» 

Ενόψει του παγκόσµιου ανταγωνισµού, ικανή να ανταποκριθεί σήµερα στις 

νέες προκλήσεις και προοπτικές είναι η δηµιουργική πόλη. Η έννοια της 

δηµιουργικότητας έρχεται τώρα για να οδηγήσει τα αστικά κέντρα σε µια συνεχή 

προσπάθεια εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης. Ο πολιτισµός θέτεται σε νέα βάση, 

καθώς συνδέεται µε τον τουρισµό και τη διασκέδαση. Η επένδυση στην πολιτιστική 

πολιτική λειτουργεί θετικά για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ενώ οι τοπικοί φορείς 

ευαισθητοποιούνται σχετικά µε τις ανάγκες των κατοίκων. Τα ουσιαστικότερα 

στοιχεία συνοχής και λειτουργίας των πόλεων είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που διαβιούν 

σε αυτές, το ταλέντο, η πολιτική πρωτοβουλία και η δηµιουργικότητα σε επίπεδο 

οργανισµών, η ανθρώπινη διαφορετικότητα και η τοπική ιδιαίτερη ταυτότητα καθώς 

και η "ισχυροποίηση" των δηµόσιων χώρων. Η γνώση, η καινοτοµία και ο πολιτισµός 

γίνονται τώρα χώροι δηµιουργικής έκφρασης και ενασχόλησης.  Η έννοια των 

«παραδοσιακών» πολιτιστικών βιοµηχανιών, σηµαντικό στοιχείο για την οικονοµική 

ζωή της πόλης.  

Η σηµασία τόσο των άυλων όσο και των υλικών υποδοµών για τη 

διαµόρφωση δηµιουργικών περιβαλλόντων είναι εξαιρετικής σηµασίας. Για τη 

σύσταση επιτυχηµένων παραδειγµάτων - πρακτικών πρέπει να συνδυάζονται οι αξίες 

και οι έννοιες των τόπων µε τις υλικές υποδοµές, δηλαδή µε το δοµηµένο περιβάλλον 

και τις πολιτιστικές υποδοµές. Εποµένως για να µπορέσει µια πόλη να χαρακτηριστεί 

δηµιουργική θα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

• Οικονοµικό επίπεδο: Η ανταγωνιστικότητα των αγορών έχει θέσει νέους 

στόχους σχετικά µε την κερδοφορία και την οικονοµική µεγέθυνση των 

πόλεων. Σηµασία πλέον έχει η στροφή προς την οικονοµία "έντασης γνώσης" 

καθώς και στη συµβολική οικονοµία. Το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των 

πολιτών βοηθάει τόσο τους ίδιους τους πολίτες όσο και τους φορείς της πόλης 

να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάπτυξη δηµιουργικών 

βιοµηχανιών σε µια πολιτιστική περιοχή και η οργάνωση «χωρικών θυλάκων» 

(clusters) δηµιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που επιθυµεί 
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να προσελκύσει µια πόλη. Επίσης η διαµόρφωση οικονοµιών κλίµακας δίνουν 

εξαιρετική ανάπτυξη στη συγκεκριµένη περιοχή.  

• Κοινωνικό επίπεδο: Το αίσθηµα της ασφάλειας των πολιτών είναι 

εξαιρετικής σηµασίας για µια δηµιουργική πόλη σήµερα, διότι τους δίνεται η 

δυνατότητα να ενασχολούνται αποκλειστικά µε τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα. Η κοινωνία θα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους και 

να προωθεί αξίες ανοχής προς τη διαφορετικότητα (µετανάστες, 

οµοφυλόφιλοι κ.ά.). Προϋπόθεση φυσικά, είναι το υψηλό µορφωτικό επίπεδο 

των πολιτών ώστε να υπάρχουν 'ανοιχτόµυαλα' άτοµα, τα οποία θα έχουν τα 

προσόντα να αποτελέσουν τους µελλοντικούς οραµατιστές της πόλης. Η 

πολυπολιτισµικότητα στην πόλη θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως προσόν και 

όχι ως µειονέκτηµα για τους κατοίκους και έτσι η τοπική ιδιαιτερότητα να 

ενδυναµώνεται από το παγκόσµιο.  

• Πολιτιστικό επίπεδο: Ο πολιτισµός πρέπει να κατέχει εξέχουσα σηµασία στο 

στρατηγικό σχεδιασµό µιας πόλης. Η εικόνα της πόλης βελτιώνεται από τις 

ταχύτατα αναπτυγµένες πολιτιστικές βιοµηχανίες. Η στροφή προς τον 

πολιτισµό διαφαίνεται, όχι µόνο στον αυξανόµενο αριθµό υποδοµών που 

αριθµεί η πόλη, αλλά και στη συµβολή αυτού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

των κατοίκων κάθε ηλικίας, την οικονοµική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται και 

την προβολή της πόλης σε διεθνές πλέον, επίπεδο µέσα από δίκτυα 

συνεργασιών. Ο πολιτισµός σε συνδυασµό µε τον τουρισµό γίνονται εργαλεία 

ανάκαµψης για τις τοπικές κοινότητες, βασική σχέση που ισχύει στη 

«δηµιουργική πόλη» την οποία οι πολιτιστικές αστικές στρατηγικές 

αναγέννησης ενισχύονται, οδηγώντας προς την πολύπλευρη προσέγγιση του 

πολιτιστικού προγραµµατισµού (cultural planning). Η αρχιτεκτονική 

κληρονοµιά επίσης,  γίνεται η βάση στον καθορισµό του οράµατος της πόλης 

και συνδυάζεται µε την πολυπολιτισµικότητα των κατοίκων.  

• Πολεοδοµικό επίπεδο: Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός και η αστική οργάνωση 

της πόλης αποτελούν εξίσου σηµαντικά στοιχεία για τη δηµιουργική πόλη. Η 

δηµιουργία «χώρων απόλαυσης» για όλους µέσα στην πόλη συµβάλουν στην 

αναβάθµιση του αστικού τοπίου. Οι δηµόσιοι χώροι θα πρέπει να γίνονται 



- 81 - 

προσβάσιµοι σε όλους και να προσφέρουν ασφάλεια στους περιηγητές. Τα 

πάρκα, οι δρόµοι, οι πλατείες και το θαλάσσιο µέτωπο αποτελούν στοιχεία της 

εικόνας µιας πόλης. Εποµένως, η αναβαθµισµένη θετική εικόνα οδηγεί στην 

προβολή του δηµόσιου χώρου µέσα από διάφορες εκδηλώσεις, καθιστώντας 

αυτόν χώρο απόκτησης εµπειριών και συνδιαλλαγής µε 'νέα στοιχεία'. Ο 

συνδυασµός πολιτιστικών υποδοµών µε τους δηµόσιους χώρους και τη 

χάραξη δικτύων µπορεί να γίνει σηµαντικό εργαλείο για την αστική 

µορφολογία της πόλης. Η αξιοποίηση ενός καινοτόµου σχεδιασµού για την 

ανάδειξη της αστικής µορφολογίας µπορεί να οδηγήσει στη θετική εικόνα για 

την πόλη.  

• ∆ιακυβέρνηση και χάραξη πολιτικής: Η χάραξη συγκεκριµένης πολιτικής 

κρίνεται για την δηµιουργική πόλη. Ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να είναι σε 

άµεση συνεργασία µε τον ιδιωτικό, ιδρύοντας δίκτυα συνεργασίας, ακόµα και 

στο εσωτερικό του ίδιου φορέα σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας και 

διαφορετικές θεµατικές ενότητες δράσης και αποφάσεων. 

Η σύσταση ευέλικτων φορέων είναι βασική προϋπόθεση για τη συνεχή 

ενηµέρωση των ατόµων που στελεχώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Η 

ανάγκη για συνεργασίες και συµµετοχή σε προγράµµατα και δίκτυα διεθνούς 

χαρακτήρα κρίνεται αναγκαία, καθώς αυτά αποτελούν ευκαιρίες για 

ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας. Μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασµό 

της πόλης θα πρέπει να µελετώνται  οι µελλοντικές ανάγκες των κατοίκων και 

να ορίζονται συγκεκριµένοι στόχοι, οι οποίοι θα ανανεώνονται, λαµβάνοντας 

υπόψη τις εξελισσόµενες ανάγκες των πολιτών.  

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση των 

κατοίκων της πόλης και συµµετοχή αυτών σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού και 

καθορισµού στρατηγικής πολιτικής, ενισχύοντας παράλληλα τους θεσµούς 

δηµοκρατίας. Η χάραξη ενιαίας πολιτικής είναι απαραίτητη για τη 

διαµόρφωση ενός ιδιαίτερου τοπίου και µιας ξεχωριστής µοναδικής 

ταυτότητας για την πόλη. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πόλης θα γίνουν 

ο άξονας ανάπτυξης της. Η αρχιτεκτονική κληρονοµιά, ο καινοτόµος 

σχεδιασµός και ο πολιτισµός της πόλης κρίνονται ως βασικά εργαλεία 

προβολής για την προσέλκυση νέου πληθυσµού. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να διατηρούνται για να γίνεται ξεκάθαρη η µοναδικότητα της πόλης αλλά και 
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να προβάλλονται εξίσου, µε στόχο την αύξηση της τουριστικής ζήτησης, η 

οποία µπορεί να επιφέρει πολλαπλασιαστικά  αποτελέσµατα [Η1]. 

 

Παραδείγµατα «∆ηµιουργικών» πόλεων είναι: 

 

1. Η περίπτωση της Βιέννης: Η πόλη αποτελεί έναν από τους πλέον 

δυναµικούς αστικούς χώρους της Ευρώπης, έχει έκταση 415 τ.χλµ. και 

οργανώνεται σε 23 περιοχές . Η ιστορική µητρόπολη της Κεντρικής Ευρώπης, 

περίπου 1,7 εκατοµµυρίων κατοίκων, διαγράφει ανάπτυξη 2.000 χρόνων  και  

κατηγοριοποιείται στις µεσαίες πόλεις. Η Βιέννη έχει κατορθώσει να συνδέσει 

την ιστορική της κληρονοµιά µε το πνεύµα της νέας εποχής , ενώ τα τελευταία 

30 χρόνια ως µοντέρνα µητρόπολη αποκτά νέα µορφή, επαναπροσδιορίζοντας 

τη στρατηγική κατεύθυνση ανάπτυξής της, επιδεικνύοντας δηµιουργικό 

χαρακτήρα.  

• Βασικό υπόβαθρο για την δηµιουργικότητα της πόλης είναι οι 

δηµόσιοι χώροι. Την περίοδο 2002 έως 2006 πραγµατοποιήθηκαν 

διαπλατύνσεις 1.000 µέτρων πεζοδροµίων, βελτιώθηκαν 40 

διασταυρώσεις και ο φωτισµός σε 26 διαφορετικές γειτονιές.   

• Τα πάρκα, οι παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης δικαιολογούν το 

χαρακτηρισµό της ως "πράσινη πόλη".    

• Η πόλη έλαβε µέτρα για την προστασία της µπαρόκ αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς της. 

• Το ιστορικό κτιριακό δυναµικό της αποτελεί βασικό στοιχείο της 

αστικής εµφάνισης και ταυτότητάς της. 

• Έλαβε µέρος στην κοινοτική πρωτοβουλία URBAN, ένα πρόγραµµα 

που στοχεύει στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της 

συµµετοχής των ίδιων των πολιτών , µε την αναβάθµισή της σε 

παραδοσιακή αγορά τροφίµων, προερχόµενων από τα διάφορα κράτη 

των µειονοτήτων που συγκεντρώνονται στην περιοχή. 

• Η Βιέννη είναι µια πόλη "ανοικτή" καθώς συνιστά σηµείο συνάντησης 

πολιτισµών, αφού σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσµού 

έχει γεννηθεί εκτός Αυστρίας. 
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•  Η Βιέννη, όπως και το Παρίσι διαθέτει από το παρελθόν, εύπορη 

µεσαία τάξη η οποία υποστήριζε την τέχνη αλλά ακόµα και οι 

κατώτερες τάξεις της αποτελούσαν 'δηµιουργική µάζα', ανοιχτή στο να 

δεχτεί αλλαγές. 

• Η Βιέννη είναι η πόλη που επενδύει τους περισσότερους οικονοµικούς 

πόρους στην τέχνη και τον πολιτισµό. 

• Έρχεται δεύτερη στην κατάταξη των ιδανικών πόλεων, όσο αφορά την 

αξιολόγηση των τόπων όπου οι γενικότερες υποδοµές διασφαλίζουν 

την καλύτερη δυνατή διαβίωση, γεγονός που γίνεται κατανοητό αν 

λάβει κανείς υπόψη ότι η πόλη διαθέτει 30 συνολικά σκηνές θεάτρου, 

98 κινηµατογράφους, 7 αίθουσες συναυλιών και 71 µουσεία. 

• Το Museumsquartier, είναι ένα από τα δέκα µεγαλύτερα πολιτιστικά 

clusters υψηλής τέχνης του κόσµου. 

• Η πόλη διαθέτει µουσεία, κέντρο αρχιτεκτονικής, οργανωµένους 

χώρους εκθέσεων και φεστιβάλ, το διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο χορού 

TanzQuartier, στούντιο για υποτροφίες καλλιτεχνών, εστιατόρια και 

δεκάδες µαγαζιά µπαρόκ αρχιτεκτονικής. 

• Η Φιλαρµονική της Βιέννης, η διεθνή της φήµη για την τέχνη και την 

υψηλή θεατρική εκπαίδευση, η Ακαδηµία καλών τεχνών, τα φεστιβάλ 

χορού, η βιοµηχανία µόδας, η γαστρονοµία της περιοχής, η 

εκπαίδευση σε πανεπιστήµια αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για την 

παραγωγή δηµιουργικού δυναµικού στην πόλη. 

• Το Τουριστικό Γραφείο της πόλης διεξάγει διαφήµιση στο εξωτερικό, 

κυρίως στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες ασιατικές αγορές.  

• Η Εφηµερίδα της Βιέννης που εκδίδεται µια φορά το έτος, 

παρουσιάζει τουριστικά αξιοθέατα της πόλης σε έξι διαφορετικές 

γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και 

Ιαπωνικά), καθώς χρησιµοποιούνται και σύγχρονα οπτικοακουστικά 

µέσα, αφίσες και ενηµερωτικά φυλλάδια.  

• Το Γραφείο branding και διαφήµισης καλλιεργεί παράλληλα, την 

εικόνα και το περιεχόµενο του προορισµού της Βιέννης για τη διεθνή 

ταξιδιωτική αγορά καθώς και για την εταιρική ταυτότητα της πόλης, 
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ενισχύοντας την προβολή της Βιέννης, ως εµπορική τουριστική 

τοποθεσία [Η1]. 

 

2. Η περίπτωση της Μελβούρνης: Η Μελβούρνη, πρωτεύουσα της 

Πολιτείας της Βικτώριας της Αυστραλίας, αποτελεί µια βιώσιµη πόλη. Η 

µουσική, οι εικαστικές τέχνες, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο, οι εκδόσεις, ο σχεδιασµός και η αρχιτεκτονική, το λογισµικό και 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα πολυµέσα, η διαφήµιση και το µάρκετινγκ 

αποτελούν µερικούς από τους τοµείς όπου διαφαίνεται η δηµιουργικότητα που 

τη χαρακτηρίζει (Future Melbourne, 2010). 

Οι τοπικές αρχές της πόλης για την ενεργοποίηση της δηµιουργικότητας 

της προβάλλουν αξίες όπως η ασφάλεια, η διαφορετικότητα των ανθρώπων, η 

ελευθερία του πνεύµατος, οι τέχνες και η φιλοξενία. Αυτά τα βασικά 

χαρακτηριστικά της πόλης, της προσδίδουν δυναµική ανάπτυξη σε παγκόσµια 

κλίµακα όσον αφορά το δηµιουργικό τοµέα. Συγκεκριµένα: 

• Σηµαντικά βήµατα αναβάθµισής της, εκτός από τον αστικό σχεδιασµό 

ο οποίος στοχεύει στη δηµιουργία ποιοτικού αστικού χώρου 

(Enterprise Melbourne 2010), έχουν επιτευχθεί και µέσω της 

καινοτοµίας και συγκεκριµένα της τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας 

και των "µεγάλων γεγονότων".  

• Οι ανερχόµενοι καλλιτέχνες, οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις καθώς 

και τα άτοµα και οι οργανισµοί είναι ελεύθεροι να καινοτοµήσουν.  

• ∆ίκτυα µάθησης και ιδεών ενισχύουν το προφίλ της και ενθαρρύνουν 

το διεθνές ενδιαφέρον και τη συµµετοχή στις τέχνες και τον πολιτισµό 

(Future Melbourne, 2010). 

• Οι δυνατότητες προσβασιµότητας έχουν βελτιωθεί σηµαντικά µε 

αποτέλεσµα τη διευκόλυνση των επισκεπτών να την προσεγγίσουν 

αλλά και να περιηγηθούν σε αυτή (συνεργασία µε διεθνείς 

αεροπορικές εταιρείες). 

• Η διαµονή στην πόλη προσφέρει µια ποικιλία δραστηριοτήτων σε κάθε 

επισκέπτη καθώς σχετίζεται µε το θέατρο, τις αγορές (ψώνια), τα 

παγκόσµιας κλάσης εστιατόρια, τις καφετέριες και τη νυχτερινή ζωή. 
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• Η Βικτώρια χαρακτηρίζεται ως "Πολιτεία των Γεγονότων". Στη 

Μελβούρνη τα σηµαντικότερα µεγάλα γεγονότα που φιλοξενούνται 

είναι το Φεστιβάλ Κωµωδία και το Φεστιβάλ φαγητού και κρασιού (10 

year Tourism and Events Industry Strategy, 2006). 

• Το 2004, επενδύθηκαν 370 εκατοµµύρια δολάρια για την κατασκευή 

Συνεδριακού Κέντρου 5.000 θέσεων. 

• Η πολιτεία της Βικτώριας φιλοξένησε 88.500 επιχειρηµατικές 

εκδηλώσεις σε 360 χώρους, προσελκύοντας 5,4 εκατοµµύρια 

ενδιαφερόµενους και δηµιουργώντας 22.600 θέσεις εργασίας. 

• Η πόλη της Μελβούρνης αποτελεί κορυφαίο παροχέα διεθνούς 

εκπαίδευσης φοιτητών, πληθυσµιακή οµάδα που αποφέρει κέρδη τόσο 

στον τουρισµό όσο και στην οικονοµία.  

• Η πόλη φιλοξενεί πολλές λογοτεχνικές εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ 

Συγγραφέων Μελβούρνης, το Φεστιβάλ Ποίησης, τα Συνέδρια 

καινοτοµίας Alfred Deakin και το Φεστιβάλ για ανερχόµενους 

συγγραφείς (Unesco, 2010) ενώ διαθέτει το µεγαλύτερο εκδοτικό οίκο 

της χώρας. 

• Το cluster της «Federation Square», η Εθνική Πινακοθήκη της 

Βικτώριας, το Κέντρο Ian Potter, το Αυστραλιανό Κέντρο για την 

κινούµενη εικόνα, αποτελούν τις πιο σηµαντικές υποδοµές για την 

πόλη. 

• Η ποικιλοµορφία της πολιτιστικής ζωής της είναι ένα από τα 

µεγαλύτερα πλεονεκτήµατά της. Για αυτό κατάφερε να χαρακτηριστεί 

ως «πολυπολιτισµική πρωτεύουσα» της Αυστραλίας (Future 

Melbourne, 2010) [Η1]. 

 

2.6 ∆ιαδικασία εφαρµογής του city branding 

 Στο διάγραµµα που ακολουθεί αναλύονται τα στάδια υλοποίησης µιας 

ολοκληρωµένης διαδικασίας city branding, η οποία ασφαλώς µπορεί να 

παραλλάσσεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε πόλης. Στη 

συνέχεια καθένα από αυτά τα στάδια αναλύεται εκτενέστερα.  
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∆ιάγραµµα 2.4: Τα στάδια της διαδικασίας του city branding 

 

Ανάλυση αγοράς 

Αφορά την ανάλυση των υφιστάµενων αστικών υπηρεσιών / οργανωτικών δοµών 

(προσφορά) και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών, της συµπεριφοράς και των 

αναγκών των καταναλωτών (ζήτηση) µε το σκοπό της διακρίβωσης της κατάλληλης 

στρατηγικής. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στάδιο, γιατί κατά την υλοποίησή 

του προσδιορίζεται πλήρως το δυναµικό της πόλης της οποίας το όνοµα πρέπει να 

αποκτήσει «οντότητα» και αναγνωσιµότητα. 

 
Τοποθέτηση «προϊόντος» 

Στο συγκεκριµένο στάδιο πρέπει να γίνει η εµπορευµατοποίηση των λειτουργιών της 

πόλης και η τοποθέτησή τους σε σχέση µε τον υπάρχοντα ανταγωνισµό [Β15]. Έτσι, 

στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί στο προηγούµενο στάδιο, θα πάρουν εκείνη τη 

µορφή που θα τα καταστήσει εκµεταλλεύσιµα. Πρόκειται ουσιαστικά για µια 

διαδικασία στρατηγικής επανατοποθέτησης του αστικού προϊόντος και η προσαρµογή 

της προσφοράς στις επιταγές των «καιρών». Συνεπώς, θα αλλάξει συνακόλουθα το 

προφίλ της πόλης, προσδίδοντάς της συγκεκριµένη ταυτότητα και αναδεικνύοντας το 

δυναµικό της στο εξωτερικό περιβάλλον. 

 

Εξωτερικός Έλεγχος 

Αναφέρεται στην πλευρά της προσφοράς και ασχολείται µε θέµατα τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να επηρεασθούν από τις αστικές αρχές (όπως εθνικές και διεθνείς 

οικονοµικές εξελίξεις, τεχνολογικές εξελίξεις) όπως επίσης και άλλους παράγοντες 
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που επηρεάζουν τις αστικές πολιτικές αλλά δεν επηρεάζονται από αυτές (οικονοµική 

πολιτική σε εθνικό επίπεδο µε ακούσια αποτελέσµατα όπως τις επιπτώσεις 

ανακατανοµής των δηµοσίων επενδύσεων και της φορολογίας, τις σχέσεις κεντρικής 

και τοπικής κυβέρνησης) [Β21]. 

 

Εσωτερικός Έλεγχος 

Αναφέρεται στην πλευρά της ζήτησης και παρέχει περιληπτικά τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατα του αστικού προϊόντος εξετάζοντας/αναλύοντας ζητήµατα που 

µπορούν να επηρεασθούν από την αστική πολιτική. Αυτό θα οδηγήσει πολιτικές 

διαµόρφωσης αστικών υπηρεσιών έτσι ώστε να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των 

πιθανών χρηστών [Β8]. 

 

Τµηµατοποίηση αγοράς 

Περιλαµβάνει την τµηµατοποίηση της αγοράς σε µικρότερες οµάδες µε διαφορετικές 

απαιτήσεις για το ίδιο αστικό προϊόν. Για τη συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αδιαφοροποίητο µάρκετινγκ (καµιά τµηµατοποίηση), 

διαφοροποιηµένο µάρκετινγκ επιλέγοντας κάποια τµήµατα της αγοράς και 

αναπτύσσοντας ειδικά επεξεργασµένα σχέδια µάρκετινγκ για το καθένα, και 

συγκεντρωτικό µάρκετινγκ, σκοπεύοντας ένα µόνο τµήµα του πληθυσµού [B11].  

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις πόλεων, εφαρµόζεται συνδυασµός των παραπάνω 

τρόπων, ιδιαίτερα στην εξέλιξη της διαδικασίας. 

 
Προσδιορισµός λήψης αποφάσεων καταναλωτών 

Αφού έχει πραγµατοποιηθεί τµηµατοποίηση της αγοράς, το ζητούµενο πια είναι να 

προσδιοριστούν µε σαφήνεια τα κριτήρια εκείνα µε βάση τα οποία οι καταναλωτές – 

πελάτες – επισκέπτες, λαµβάνουν την απόφασή τους όσον αφορά στην εκάστοτε 

πόλη. Τέτοια κριτήρια µπορεί να είναι: 

� οικονοµικά (π.χ. κόστος ζωής, φορολογία),  

� χρονικώς καθοριζόµενα (π.χ. χρόνος διαδροµών/αναµονής),  

� χωρικά καθοριζόµενα (π.χ. προσβασιµότητα περιοχών, διαµόρφωση οδών),  

� αισθητικά (π.χ. θόρυβος/κακοσµία, συνωστισµένες/βρώµικες οδοί),  

� ψυχικά (π.χ. αίσθηση προσωπικής ασφάλειας, υψηλότερο/χαµηλότερο 

κοινωνικό προφίλ), 

� πολιτιστικά (π.χ. µνηµεία, κουλτούρα, µεγάλα γεγονότα και εκδηλώσεις). 
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Καθορισµός Στόχων 

Στο στάδιο αυτό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσει ο 

σχεδιασµός της απαραίτητης στρατηγικής. Για να είναι όµως δυνατό µια στρατηγική 

να χαρακτηριστεί ως επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη θα πρέπει να ανταποκριθεί σε 

συγκεκριµένους στόχους. Βέβαια, οι στόχοι που τίθενται κάθε φορά θα πρέπει να 

έρχονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, την 

παράδοσή της αλλά και τις δυνατότητές της. Οι ουτοπικοί άλλωστε στόχοι 

δηµιουργούν ένα προδιαγεγραµµένο αρνητικό αποτέλεσµα.  

 

Σχεδιασµός στρατηγικής 

Στο συγκεκριµένο στάδιο σχεδιάζεται η στρατηγική του city branding. Είναι πρόδηλο 

το γεγονός της σηµασίας του σταδίου αυτού, αλλά και της άµεσης εξάρτησή του από 

τα προηγούµενα στάδια της διαδικασίας. Οι πιθανές στρατηγικές που είναι δυνατόν 

να υιοθετηθούν είναι η επεκτατική ή διαφοροποιηµένη στρατηγική, η αµυντική 

στρατηγική ή στρατηγική εδραίωσης, η στρατηγική ποιότητας και η στρατηγική 

µείωσης.  

Η επεκτατική στρατηγική σκοπεύει να εντοπίσει νέες αγορές για τις 

υπάρχουσες αστικές υπηρεσίες και συνοδεύεται επίσης από ταυτόχρονη επέκταση 

ολόκληρου του φάσµατος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις τοπικές αρχές. 

Όσον αφορά τη στρατηγική διαφοροποίησης, αναζητούνται νέες αγορές για νέες 

οµάδες υπηρεσιών. Αυτό συνεπάγεται αναδιαµόρφωση του αστικού προϊόντος έτσι 

ώστε να συνάδει µε τις ανάγκες των νέων χρηστών που θα προσεγγισθούν µέσω της 

εκστρατείας προώθησης που θα ακολουθηθεί. 

Η αµυντική στρατηγική αφορά στη διατήρηση του υπάρχοντος φάσµατος 

υπηρεσιών για τους υπάρχοντες πελάτες και την ανάλυση εξελίξεων που θέτουν σε 

κίνδυνο τη σταθερότητα. Η στρατηγική µείωσης συνεπάγεται τη µείωση του 

φάσµατος των προσφερόµενων από τις τοπικές αρχές υπηρεσιών, και χρησιµοποιείται 

µε το σκοπό της αποφυγής αρνητικών επιδράσεων που απορρέουν από φαινόµενα 

υπερβολικής αστικοποίησης (π.χ. περιβαλλοντική µόλυνση, κυκλοφοριακός 

συνωστισµός). Τέλος, στη στρατηγική ποιότητας, δίνεται βάρος στη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών για τους ίδιους καταναλωτές/πελάτες χωρίς την επέκταση ή 

διαφοροποίησή τους [Β11]. 
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∆υναµική αναπροσαρµογή 

Θα πρέπει η διαδικασία να συντονίζεται στο σύνολό της ώστε να διαπιστώνονται 

εγκαίρως αποκλίσεις από την αρχικά σχεδιασµένη πορεία. Επίσης θα πρέπει να 

λαµβάνονται αποφάσεις για δυναµική αναπροσαρµογή της διαδικασίας, µε βάση 

πάντα τις ευµετάβλητες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις που θα καθορίζουν και 

την ανταπόκριση του κοινού.  

 

2.7  Εντασσόµενες διαδικασίες και µέσα εφαρµογής του city branding 

 Στην παρούσα ενότητα θα παρατεθούν συνοπτικά όλες εκείνες οι 

εφαρµοσµένες πολιτικές και διαδικασίες που εντάσσονται στο γενικότερο µηχανισµό 

του city branding, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτός ο ρόλος που µπορεί να 

διαδραµατίσει κάθε µια διαδικασία χωριστά όσον αφορά στην εφαρµογή µιας 

επιτυχηµένης και αποδοτικής στρατηγικής city branding. Βέβαια η χρησιµοποιούµενη 

προσέγγιση κάθε φορά θα καθοριστεί από το στοχευόµενο ακροατήριο και φυσικά 

από τους διαθέσιµους πόρους. Εποµένως, το ζητούµενο είναι να ανάγεται ο ορισµός 

και η λειτουργία της κάθε πρακτικής στη µορφή που βρίσκει εφαρµογή στην 

περίπτωση της προώθησης µιας πόλης.  Γι’ αυτό το λόγο παρατίθενται µερικά 

παραδείγµατα πόλεων που έχουν θέσει σε εφαρµογή τις συγκεκριµένες διαδικασίες 

για την προβολή-προώθηση τους.  

 
 
2.7.1  Σχέσεις µε τον Τύπο 

 Οι σχέσεις µε τον Τύπο περιλαµβάνουν τις παραδοσιακές σχέσεις µε τα 

περιοδικά, τις εφηµερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Αυτές είναι σχέσεις που 

αποσκοπούν στις πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις για την προώθηση µιας πόλης, όπως 

για παράδειγµα η συντακτική κάλυψη σε στοχευόµενες εφηµερίδες, περιοδικά ή 

τηλεοπτικά κανάλια, η απλή διαφήµιση, καθώς και η προώθηση της κατάταξης µιας 

πόλης σε εθνικές ή διεθνείς πίνακες σύγκρισης πόλεων. 

Για παράδειγµα: η πόλη του Ταµπέρε (Tampere) της Νότιας Φιλανδίας, 

αποφάσισε να αναπτύξει τις σχέσεις του µε τον Τύπο για να επιτύχει κάλυψη της 

πόλης σε τοποθετηµένα περιοδικά και εφηµερίδες. Το 2009, µε τη βοήθεια του 

Φινλανδικού Τουριστικού Οργανισµού και οργανισµών δηµοσίων σχέσεων, η πόλη 

κάλεσε 90 ξένους δηµοσιογράφους από διάφορες εφηµερίδες, περιοδικά, 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς για ένα τριήµερο θεµατικό ταξίδι 
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εξερεύνησης και ανακάλυψης. Αυτοί οι δηµοσιογράφοι επιλέχθηκαν από χώρες απ’ 

όπου υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς το αεροδρόµιο του Τάµπερε.  Την διαδικασία 

πρόσκλησης επιµελήθηκαν οι οργανισµοί δηµοσίων σχέσεων, ενώ οι αεροπορικές 

εταιρείες, ο Φινλανδικός Οργανισµός Τουρισµού, η εταιρία GoTampere Α.Ε., η 

καµπάνια «Επισπευτείτε την περιφέρεια του Τάµπερε» και άλλες εταιρείες 

µοιράζονταν τα έξοδα.  

 
Εικόνα 2.13: Εικόνα από την επίσηµη παρουσίαση της καµπάνιας του Ταµπέρε στη συνάντηση 

της οµάδας εργασίας µε τίτλο “Branding Management & City Attractiveness” του δικτύου 

EUROCITIES, τον Ιούνιο του 2010 [Η1] 

Προσφέρθηκαν εκπτώσεις στους επισκέπτες από τους τοπικούς φορείς της 

πόλης καθώς η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε µία επένδυση µάρκετινγκ. Η προσέγγιση 

αυτή αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσµατική σε οικονοµικό επίπεδο.  Με 100 

οργανώσεις ΜΜΕ που συµµετείχαν, το µήνυµα της πόλης έφτασε σε ένα ακροατήριο 

περίπου 88 εκατοµµυρίων ανθρώπων καθώς αξιοποιήθηκαν γι’ αυτό περισσότερα 

από 73.000 χιλιοστά σε χώρο στηλών εφηµερίδων.   Η επένδυση από την GoTampere 

Α.Ε. και της καµπάνιας «Επισπευτείτε την περιφέρεια του Τάµπερε» ήταν του ύψους 

περίπου 68.000€, δίνοντας µια τιµή στα 0,07 λεπτά ανά επαφή.  Ενώ αν το Τάµπερε 

είχε πληρώσει για µία αντίστοιχη κάλυψη από τα µέσα, το κόστος θα άγγιζε τα 

310.000€ [Η1]. 

 

2.7.2 ∆ιαφήµιση 

Εκτός από το γενικό στόχο της διαφήµισης, ο οποίος είναι η εδραίωση µίας 

ευνοϊκής εικόνας της πόλης, περισσότερο εξειδικευµένοι στόχοι απαιτούνται για να 

εξασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου αυτού, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το 

διαφοροποιηµένο περιεχόµενο της διαφήµισης. Το περιεχόµενο αυτό συνήθως δίνει 

έµφαση στις δυνατότητες που παρέχει η πόλη για επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 

δραστηριότητες. Η ύπαρξη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών θα παράσχει στοιχεία 

των δυνατοτήτων αυτών, εποµένως η διαφήµιση θα επιχειρήσει να προβάλλει τα 

χαρακτηριστικά αυτά έτσι ώστε να αποδείξει ότι το καλό επιχειρηµατικό κλίµα και το 

υψηλό επίπεδο διαβίωσης είναι µέρος της αντικειµενικής πραγµατικότητας της πόλης. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν  
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o Πολιτιστική κεντρικότητα: Εκδηλώνεται ως η εδραίωση της θέσης της πόλης 

στο επίκεντρο της δράσης η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων όπως µπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, 

µπαλέτο, µουσική, αθλητισµό. 

o Επιχειρηµατικές εικόνες (συντιθέµενες από εικόνες αρχιτεκτονικής, 

τεχνολογίας και επικοινωνιών): Οι επιχειρηµατικές εικόνες είναι στενά 

εξαρτηµένες από εικόνες αρχιτεκτονικής που καθορίζουν το υψηλό status της 

εν λόγω πόλης, εικόνες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπουν τη 

δηµιουργία/διατήρηση ενός επιχειρηµατικού δικτύου χωρίς σύνορα ανάµεσα 

σε µακρινές περιοχές, και τέλος, εικόνες ενός εξειδικευµένου και ποιοτικού 

εργατικού δυναµικού, για να ικανοποιήσει τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων. 

o Εικόνες του τρόπου ζωής: Οι εικόνες του τρόπου ζωής (lifestyle) 

περιλαµβάνουν εικόνες πολιτιστικής κεντρικότητας που αναφέρθηκαν 

πρωτύτερα, και περιβαλλοντικές εικόνες. 

o Εικόνες του δοµηµένου περιβάλλοντος: Όσον αφορά τις τελευταίες, οι τοπικές 

αρχές έχουν επιχειρήσει να αναδοµήσουν το αστικό περιβάλλον µέσω 

εκστρατειών προώθησης βασισµένων πάνω σε τρία στοιχεία: αρχιτεκτονική, 

προάστια και εξοχή. Η αρχιτεκτονική εικόνα είναι δυνατό να πάρει δύο 

διαφορετικές µορφές: θεαµατική (φουτουριστικά σχέδια που υποδηλώνουν 

µία προοδευτική, δυναµική πόλη) και ιστορική (αντικατοπτρίζοντας την 

αστική παράδοση εκφρασµένης µέσω της διατήρησης ιστορικών κτιρίων). 

Μία ευνοϊκή εικόνα προαστίων αποτελείται από κατοικίες υψηλού κύρους µε 

καλοδιατηρηµένους κήπους οι οποίοι υποδηλώνουν ένα «ωραίο» µέρος 

διαµονής, ενώ η εξοχή προσφέρει µία διέξοδο από την πόλη σε ένα 

περισσότερο ξεκούραστο και πρόσχαρο περιβάλλον.  

 

Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για να 

καθιερώσει την εκάστοτε πόλη ως «καλό µέρος» τόσο για διαβίωση όσο και για 

επιχειρηµατική δράση [Β14]. 

Υπάρχουν κυρίως τρεις στόχοι της διαφήµισης πόλεων [Β15], όπως φαίνεται από το 

διάγραµµα που ακολουθεί: 
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∆ιάγραµµα 2.5: Στόχοι ∆ιαφήµισης Πόλης 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα πόλης αποτελεί: η πόλη Βίλνιους (Vilnious), 

πρωτεύουσα της Λιθουανίας, η οποία επενδύει σε καθαρή διαφήµιση σε ξένα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης καθώς και µέσω εντύπων φυλλαδίων και µέσω συµµετοχής σε 

διεθνείς εκθέσεις τουρισµού.   

Εστιάζοντας τις εκστρατείες του στις βασικές 

προτεραιότητες του µάρκετινγκ πόλης, το Βίλνιους 

συνεργάζεται µε περιοδικά αεροπορικών εταιρειών, 

εξειδικευµένα ταξιδιωτικά περιοδικά, εφηµερίδες κύρους 

του εξωτερικού και µε τα διεθνή τηλεοπτικά κανάλια. Τα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο τουρισµός από χώρες 

όπου το Βίλνιους έντονα διαφηµίζεται αυξάνεται κάθε 

χρόνο.  Η πόλη οργανώνει επίσης επισκέψεις για φορείς τουρισµού και εκδροµών του 

εξωτερικού καθώς και για εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης. Το 2009 

επισκέφθηκαν το Βίλνιους 340 δηµοσιογράφοι ενώ, αν και οι επισκέψεις αυτές έχουν 

ένα σχετικά µικρό κόστος, απτά αποτελέσµατα θα εµφανιστούν µε έναν πολύ αργό 

ρυθµό [Β29].  

 

Αλλά παραδείγµατα διαφήµισης τόπων είναι: 

• Η διαφήµιση για την προώθηση της Γερµανίας ως τόπο επενδύσεων.  Ήταν 

µια φωτογραφία του διάσηµου µοντέλου Claudia Schiffer, που ήταν 

ξαπλωµένη γυµνή, καλυµµένη µε τη γερµανική σηµαία. Η διαφήµιση έχει ως 

εξής: «Αγόρια, επενδύστε στη Γερµανία!». 

Εικόνα 2.14: Λογότυπο της 

πόλης Βίλνιους [Β29] 
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Εικόνα 2.15: Φωτογραφία του µοντέλου Claudia Schiffer µε τη γερµανική σηµαία για τη 

διαφήµιση της Γερµανίας ως τόπο επενδύσεων [Η1] 

 

• Η φωτογραφία µιας ηµίγυµνης Νότιας Κορεάτισας κρατώντας µια πινακίδα 

που έγραφε: «Made in Korea». 

• Η αφίσα για την προώθηση της Βουδαπέστης µε τη φωτογραφία της Μις 

Ευρώπη του 2003 που έγραφε: «Είναι µία από εµάς. Για περισσότερη οµορφιά 

επισκεφτείτε την Βουδαπέστη».  

• Μια αφίσα που προωθεί την πόλη Πιράν στη Σλοβενία. ∆εν απεικονίζει την 

πόλη,  αλλά δύο όµορφα κορίτσια µε µπικίνι που κάνουν ηλιοθεραπεία και 

ρωτάει τους θεατές αν παρατηρήσανε την πόλη που βρίσκεται στο βάθος της 

φωτογραφίας [Η1].  

 

2.7.3  Εκδηλώσεις  

Εκδηλώσεις, όπως πολιτιστικές, αθλητικές ή οικονοµικές που φιλοξενούνται 

σε µια πόλη είναι χρήσιµες για την προώθηση του µηνύµατος της πόλης σε µια 

στοχευόµενη οµάδα ανθρώπων, καθώς µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 

εικόνα της πόλης. Γεγονότα όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες, µπορεί να έχουν ζωτική 

σηµασία για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής ταυτότητας µιας πόλης. Η επιτυχής 

υλοποίηση ενός σηµαντικού γεγονότος συµβάλει στη βελτίωση της διεθνείς 

αντιλήψεις για την πόλη και δηµιουργεί σηµαντικές θετικές απόψεις γι’ αυτή.  

Παράδειγµα αποτελεί το Μάντσεστερ (Manchester), που επιλέχτηκε για να 

φιλοξενήσει τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2002 αµέσως µετά από δύο 

προσπάθειες για την φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων.  Αυτές οι προσπάθειες 

βοήθησαν στην ενίσχυση των συνεργατικών σχέσεων µέσα στην πόλη και εστίασε 

την προσοχή στις υπάρχουσες υποδοµές και στις τυχόν ελλείψεις σε αυτές. Οι 
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Αγώνες της Κοινοπολιτείας είχαν τόσο µεγάλη επιτυχία που η θετική εικόνα του 

Μάντσεστερ που δηµιούργησε, µπορεί να µετρηθεί ακόµη και σήµερα. Μέρος της 

κληρονοµιάς των Αγώνων ήταν η αναγνώριση ότι η συνεργασία καθώς και η 

φιλοδοξία είναι στοιχεία ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη µιας ισχυρής 

ανταγωνιστικής ταυτότητας µιας πόλης [Η1]. 

Επίσης, οι εκδηλώσεις προσφέρουν την ευκαιρία να προβληθούν στοχευόµενα 

µηνύµατα σχετικά µε την πόλη και την ελκυστικότητά της.  Ένα άλλο παράδειγµα 

είναι το Όσλο στη Νορβηγία που όταν 

φιλοξένησε το ∆ιαγωνισµό Τραγουδιού της 

Eurovision του 2010, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας 

υποδοχής Norwegian Broadcasting Corporation 

(NRK) έγινε η πρώτη οργάνωση που 

ενσωµάτωσε τα τοπικά γραφεία τουρισµού 

VisitOSLO  στην παραγωγή.  Σε στενή 

συνεργασία µε την NRK και την πόλη, τα γραφεία VisitOSLO παρήγαγαν ένα 

πρόγραµµα κοινωνικών εκδηλώσεων για τους καλλιτέχνες, τον Τύπο και τις 

αντιπροσωπείες της Eurovision.  

Με τη δηµιουργία του καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους 

εµπλεκοµένους στη παραγωγή, η εκδήλωση παρήγαγε ένα τεράστιο όγκο θετικής 

κάλυψης της πόλης από τον τύπο σε όλο τον κόσµο, υποστηρίζοντας την εικόνα του 

Όσλο ως µια πόλη αντιθέσεων στον πολιτισµό και τη φύση, καθώς και ένα 

σκανδιναβικό κέντρο αρχιτεκτονικής και ντιζάιν [Β29]. 

 

2.7.4  ∆ίκτυα πρεσβευτών 

Τα δίκτυα πρεσβευτών βοηθούν στην εξάπλωση των µηνυµάτων της πόλης σε 

όλη την υδρόγειο και είναι επίσης χρήσιµα για να κερδίσουν την υποστήριξη για την 

ταυτότητα της πόλης από µέλη της τοπικής κοινότητας, δίνοντάς τους το αξίωµα του 

Πρέσβη. 

Παράδειγµα σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η πόλη της Λυών στη Γαλλία, 

όπου δηµιουργήθηκε το δίκτυο 

πρεσβευτών ONLYLYON και 

το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι 

Εικόνα 2.16: Επίσηµο Λογότυπο του Όσλο 

της Νορβηγίας για το διαγωνισµό της 

Eurovision το 2010 [Η1] 

 

Επίσηµο λογότυπο της πόλης Λυών [Β29] 
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οι πολίτες της Λυών είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι της και συνεπώς, είναι το 

πολυτιµότερο στοιχείο της πόλης.  

Με το συνδυασµό των ατοµικών προσπαθειών των πολιτών της πόλης, το 

πρόγραµµα του Πρέσβη της πόλης µπορεί να κάνει µια πραγµατική διαφορά στην 

αύξηση του κύρους της Λυών στη διεθνή σκηνή. Ο στόχος του προγράµµατος αυτού 

είναι διπλός: να συµβάλει στην ενθάρρυνση της συµµετοχής από τους τοπικούς 

πολίτες και να διαφηµίσει την πόλη διεθνώς [Η1]. 

 

 

2.7.5  Κοινωνικά Μέσα 

Η άνθιση του φαινοµένου των κοινωνικών δικτύων δε µπορεί να αφήσει 

αδιάφορη µια στρατηγική city branding. Η δηµιουργία για παράδειγµα µιας οµάδας 

(group) που θα ανήκουν στην προς προώθηση πόλη θα είναι µια πρώτης τάξεως 

επιλογή, αφού θα µπορεί να προσελκύσει νέα µέλη ή τουλάχιστον να προσδώσει µια 

αναγνωρίσιµη δυναµική.  

Τα κοινωνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης προσφέρουν όλο και περισσότερο τη 

δυνατότητα της επικοινωνίας µε το νεανικό κοινό το οποίο µπορεί να µην έχει τόση 

πρόσβαση ή επαφή µε τα πιο παραδοσιακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης όπως το Facebook, το YouTube και το 

Twitter, τα µέλη συνεχώς αυξάνονται και αυτό µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

για το πώς οι πόλεις επιλέγουν να επικοινωνούν, καθώς µερικές πόλεις ήδη 

αξιοποιούν την δυναµική των κοινωνικών µέσων. 

  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα προβολής µιας πόλης µέσω των κοινωνικών 

δικτύων αποτελεί η πόλη του Τάµπερε, όπου το φθινόπωρο του 2007, κάλεσε τους 

πολίτες της να εισέλθουν σε διαγωνισµό για τη δηµιουργία ενός δίλεπτου βίντεο µε 

τίτλο «Το δικό µου Τάµπερε» στο YouTube.   

Η ιδέα ήταν να υπογραµµίσει τις απόψεις και εµπειρίες τους και να 

χρησιµοποιήσουν το βίντεο για να προωθηθεί η πόλη.  Το αποτέλεσµα ήταν να 

ανέβουν στο διαδίκτυο 50 βίντεο, από τα οποία  η κριτική επιτροπή επέλεξε τέσσερα, 

τα πιο ενδιαφέρον,  που τελικά γραφτήκαν σε ένα DVD και διανέµονται από την 

Creative Τάµπερε [Η1]. 
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2.7.6. Εµπορεύµατα 

Τα εργαλεία εµπορευµατοποίησης µπορεί να είναι ένας πολύ 

αποτελεσµατικός τρόπος για την προώθηση της ανταγωνιστικής ταυτότητας µιας 

πόλης σε ένα µεγάλο ακροατήριο. Τα εµπορεύµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για 

την ενσωµάτωση των ενδιαφερόµενων σε ένα πρόγραµµα του Πρέσβη µιας πόλης και 

να διαδώσουν τη εικόνα της πόλης σε όλο τον κόσµο, µε τη µορφή διαφηµιστικών 

ειδών. 

Παράδειγµα αποτελεί η Γάνδη, µια ιστορική πόλη στο Βέλγιο, που το τµήµα 

προώθησης της πόλης και αθλητισµού όχι µόνο παράγει γενικά εµπορεύµατα για την 

πόλη, που φέρουν το σύνθηµα 

«Γάνδη: Πάρα Πολύ Πόλη», αλλά και 

προσφέρει στις οµάδες παροχής 

υπηρεσιών της πόλης υπηρεσίες 

συντονισµού και διοίκησης σχετικά 

µε τα προϊόντα αυτά όταν οι οµάδες 

των υπηρεσιών αγοράζουν εξειδικευµένα διαφηµιστικά εµπορεύµατα όπως για 

παράδειγµα εµπορεύµατα µε το σύνθηµα «Γάνδη Αθλητισµός» [Β29].  

 

 

2.8  City branding και Τουρισµός-Πολιτισµός 

Η έννοια του Τουρισµού- Πολιτισµού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

έννοια του city branding. Το να γίνει το όνοµα µιας πόλης, µέρος της συνείδησης ενός 

εν δυνάµει επισκέπτη της, µοιάζει να είναι δυνατό εφόσον έχει κάτι απολύτως 

ξεχωριστό. Έτσι, αν εξαιρέσουµε την οικονοµική δράση και ανάπτυξη καθώς και την 

πώληση φτηνών ή ιδιαίτερων αγαθών και υπηρεσιών, ο πολιτιστικός τουρισµός 

µοιάζει να είναι το απόλυτο δέλεαρ για κάποιον που θέλει να επισκεφθεί αρχικά µια 

πόλη, µε τις οικονοµικές προεκτάσεις αυτής της επίσκεψης να έπονται.  

Εποµένως, έχει ιδιαίτερη σηµασία να µπορέσει να µετατραπεί µια πόλη σε 

πολιτιστική περιοχή. H έννοια των πολιτιστικών περιοχών δεν είναι εντελώς 

καινούρια, αφού σε πολλές πόλεις εντοπίζονται πολιτιστικές περιοχές µε µακρά 

ιστορία όπως το Σόχο του Λονδίνου, η Lower East Side της Νέας Υόρκης ή η 

Αριστερή Όχθη του Παρισιού. Τις τελευταίες δεκαετίες η τάση για τη δηµιουργία 

Εικόνα 2.17: Επίσηµο λογότυπο για την 

πόλη της Γάνδης 
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πολιτιστικών περιοχών σε υποβαθµισµένες ή αναξιοποίητες αστικές περιοχές έχει 

εξαπλωθεί και σε µικρότερου µεγέθους πόλεις στην Αµερική και την Ευρώπη.  

Κεντρικό ρόλο σε µία πολιτιστική περιοχή ή σε ένα πολιτιστικό cluster (όπως 

µπορεί να ονοµαστεί) κατέχουν οι λεγόµενες πολιτιστικές βιοµηχανίες. O ορισµός 

των πολιτιστικών βιοµηχανιών ξεκινά από τα προϊόντα τους, δηλαδή τις παραστάσεις, 

τις καλές τέχνες και τη λογοτεχνία, την αναπαραγωγή τους, δηλαδή βιβλία, 

περιοδικά, εφηµερίδες, κινηµατογράφος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηχογραφήσεις, και 

τις δραστηριότητες που συνδυάζουν διαφορετικές µορφές τέχνης, όπως είναι η 

διαφήµιση. Ακόµη περιλαµβάνονται οι διαδικασίες παραγωγής, διανοµής και 

πώλησης τυπογραφίας και µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και τα µουσεία, οι 

βιβλιοθήκες, τα θέατρα, τα νυχτερινά κέντρα και οι γκαλερί [Β24]. 

Μια πολιτιστική περιοχή µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας αυθόρµητης 

διαδικασίας (µε τη συγκεκριµένη περίπτωση να παρουσιάζει και το µικρότερο χρόνο 

ζωής από πλευράς απόδοσης)  ή µέσα από µακροχρόνιες διαδικασίες παράλληλα µε 

την γενικότερη ανάπτυξη της πόλης. Για παράδειγµα, µια συναυλία, ή ένας αγώνας σε 

µια πόλη θα έχει ως αποτέλεσµα ένα µεγάλο αριθµό επισκεπτών, οι οποίοι όµως 

γρήγορα θα ξεχάσουν τη συγκεκριµένη πόλη εφόσον µε αφορµή το γεγονός αυτό δεν 

προσφέρονται ευκαιρίες για παράλληλες δράσεις. Εποµένως πρέπει να χαραχθεί µια 

ολοκληρωµένη αστική πολιτιστική πολιτική, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τους 

εξής παράγοντες: 

� Νέα Πρότυπα Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης: υψηλή τέχνη και 

λαϊκή κουλτούρα πρέπει πια να συνυπάρχουν αρµονικά. 

� Αστικός Ανταγωνισµός: η κάθε πόλη πρέπει να αποκτήσει συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα έναντι µιας άλλης, εποµένως πρέπει τα σύγχρονα εργαλεία 

µάρκετινγκ να αξιοποιηθούν στο έπακρο. 

� Φεστιβάλ και Μεγάλα γεγονότα: Γεγονότα όπως µια σειρά συναυλιών 

πασίγνωστων καλλιτεχνών ή οι Ολυµπιακοί Αγώνες δε µπορούν παρά να 

προσελκύσουν µεγάλο αριθµό επισκεπτών, προσδίδοντας στην πόλη που τους 

φιλοξενεί µια ξεχωριστή δυναµική. Το ζητούµενο είναι η δυναµική αυτή να έχει 

διάρκεια, µε τα γεγονότα αυτά να αποτελούν την απαρχή µιας ανοδικής 

εξελικτικής πορείας (αρνητικό παράδειγµα αποτελούν τα ανεκµετάλλευτα 

ολυµπιακά ακίνητα της πόλης της Αθήνας) 
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� Αστικός Τουρισµός: Η συγκεκριµένη µορφή τουρισµού, ιδιαίτερα στη σηµερινή 

εποχή οικονοµικής κρίσης, ευνοεί τις µικρές και σύντοµες µετακινήσεις, οπότε 

και τους αστικούς προορισµούς [Β22] 

� Μνηµειακή Αρχιτεκτονική: Τα µεγάλα µνηµειακά έργα του παρελθόντος αλλά 

και του παρόντος αποτελούν σηµείο αναφοράς για τον πολιτισµό µιας πόλης 

πάνω στα οποία µπορούν οι πολίτες να σταθούν και να επαναπροσδιορίσουν την 

εικόνα του τόπου τους [Β25].    

 

Τα κύρια σηµεία που χαρακτηρίζουν µια «ιστορική ή τουριστική πολιτιστική 

περιοχή» είναι τα εξής:  

o Το ίδιο το πολιτιστικό τοπίο, το οποίο αποτελείται από µεµονωµένα µνηµεία 

και τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονοµιάς 

o Οι πολιτιστικοί παραγωγοί 

o Οι νέες πολιτιστικές εκφράσεις και οι «δηµιουργικές βιοµηχανίες» υψηλής 

τεχνολογίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη ελαστικότητα και ζωτική 

σχέση µε τις κυρίαρχες οικονοµικές δραστηριότητες της πόλης. 

o Η «βιοµηχανία γεγονότων» (event industry), που περιλαµβάνει τους µάνατζερ 

των χώρων, τους συµβούλους καθώς και τους διοργανωτές συνεδρίων, 

φεστιβάλ, αθλητικών γεγονότων, κλπ.[Β26]. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 
∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 

3.1   Εισαγωγικά στοιχεία  

Κρήτη, σηµείο συνάντησης τριών Ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής. Άγιος 

Νικόλαος, Σταυροδρόµι Πολιτισµών, όπου καθένας άφησε την ιδιαίτερη µαρτυρία 

του. 

Ο Άγιος Νικόλαος, πρωτεύουσα του 

νοµού Λασιθίου, είναι κτισµένη στο 

ανατολικό άκρο της Κρήτης και στη 

βορειοδυτική πλευρά του κόλπου 

Μιραµπέλλο. Ο κόλπος ονοµάστηκε έτσι 

εξαιτίας της όµορφης θέας (mira bella) 

που απολαµβάνει κάποιος από την πόλη 

προς τη θάλασσα. Αποτελεί ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο που προσελκύει 

επισκέπτες από όλο τον κόσµο καθώς διαθέτει πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες και 

τις τουριστικές υποδοµές. Είναι µία όµορφη, γραφική πόλη που τη στολίζει η 

µοναδική λίµνη Βουλισµένη που επικοινωνεί µε τη θάλασσα µε διώρυγα.  

Στην λίµνη αυτή σύµφωνα µε τη µυθολογία λούζονταν οι Θεές Άρτεµις και 

Αθηνά. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι η λίµνη δεν έχει πάτο, ενώ σύµφωνα µε µια άλλη 

λαϊκή παράδοση η λίµνη συνδέετε υπογείως µε τη Σαντορίνη. Οι εικόνες της πόλης 

του Αγ. Νικολάου εναλλάσσονται συνεχώς: σπίτια µε κεραµίδια, παλιές γειτονιές, 

όµορφες εκκλησίες αλλά και πολυτελή εστιατόρια, ταβερνάκια και εµπορικά 

καταστήµατα περνάνε µπροστά από τα µάτια του επισκέπτη καθώς περπατάει στην 

πόλη. Το γραφικό λιµανάκι µε τα αραγµένα καΐκια και τα 2 µικρά νησιά στην είσοδο, 

τραβάνε την προσοχή κάθε επισκέπτη για να αποκαλύψει στο βάθος το φάρο της 

πόλης και την εκκλησία των Αγίων Πάντων. 

Ο Άγιος Νικόλαος έχει ένα σηµαντικό από την αρχαιότητα λιµάνι το οποίο 

σήµερα υποδέχεται πλοία και κυρίως κρουαζιερόπλοια από όλο τον Κόσµο για 

τουριστικούς κυρίως σκοπούς. Επίσης η χιλιοµετρική του απόσταση από την πόλη 

Εικόνα 3.1: Λογότυπο ∆ήµου Αγίου Νικολάου 
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του Ηρακλείου, µόλις 65 χιλιόµετρα, επιτρέπει στον επισκέπτη εύκολη πρόσβαση από 

το αεροδρόµιο ή το λιµάνι του Ηρακλείου. 

Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου εκτείνεται στις λοφοσειρές της δυτικής πλευράς 

του κόλπου Μιραµπέλλου που αποτελεί συνέχεια της βόρειας ακτογραµµής του 

νησιού. Η ακτογραµµή του ∆ήµου έχει µήκος 84,6 χλµ. Από αυτά τα 57,7 χλµ 

αποτελούν το χερσαίο τµήµα των ακτογραµµών ενώ 26,9 χλµ είναι συνολικά η 

περίµετρος των νησιών (περιλαµβάνεται και η χερσόνησος Σπιναλόγκα). 

Μία γενική παρατήρηση για τη µορφολογία του ∆ήµου είναι το µεγάλο εύρος 

υψοµετρικών διαφορών (0-2.085µ) που παρατηρείται και το µεγάλο ποσοστό της 

έκτασης µε ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις που καταλαµβάνει. Τα όρια του ∆ήµου 

ορίζονται από τις κορυφογραµµές µεγάλων και µικρών ορεινών όγκων ενώ τα 

υψόµετρα του εδάφους µειώνονται στις περισσότερες περιοχές, οµαλά προς το 

επίπεδο της θάλασσας. Οι πεδινές εκτάσεις είναι ελάχιστες και περιορίζονται σε 

ορισµένες µόνο παράκτιες περιοχές καθώς και γύρω από τον οδικό άξονα Αγ. 

Νικολάου-Νεάπολης. 

Αναφορικά µε το κλίµα γύρω από τον κόλπο του Μιραµπέλλου είναι 

ξηροθερµικό και χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις τους χειµερινούς µήνες και από 

άνυδρες συνθήκες τους καλοκαιρινούς. Συµπερασµατικά, το κλίµα της περιοχής 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικό µεσογειακό δηµιουργώντας αφ’ ενός τα γνωστά 

προβλήµατα από τη µείωση του υδατικού δυναµικού και την έλλειψη 

κατακρηµνισµάτων κατά τους θερινούς µήνες, αφ’ ετέρου όµως ιδανικές συνθήκες 

διαβίωσης και αναψυχής από την έλλειψη υγρασίας λόγω των ισχυρών ανέµων και 

της µεγάλης διάρκειας ηλιοφάνεια [Η17].  

  Από το έτος 2000, λόγω του σχεδίου Καποδίστρια, στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου 

ανήκουν 14 δηµοτικά διαµερίσµατα, τα οποία είναι: ∆.∆ Αγίου Νικολάου, ∆.∆ 

Ελούντας, ∆.∆ Βρουχά, ∆.∆. Κριτσάς, ∆.∆. Λούµα., ∆.∆. Σκινιών, ∆.∆ Έξω 

Λακωνίων, ∆.∆ Μέσα Λακωνίων, ∆.∆. Ζενίων, ∆.∆ Έξω Ποτάµων, ∆.∆. Καλό 

Χωριού, ∆.∆. Πρίνας, ∆.∆ Κρούστα και ∆.∆ Λιµνών.  

Ενώ από το έτος 2011 κι έπειτα από το νόµο του Καλλικράτη, στο δήµο Αγίου 

Νικολάου συγχωνεύθηκαν η Περιφερειακή Κοινότητα Νεαπόλεως και η 

Περιφερειακή Κοινότητα Βραγχασίου. [Η7].  
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3.1.1 Ιστορικά χαρακτηριστικά του δήµου 

Η πόλη του Αγίου Νικολάου θεωρείται ότι είναι χτισµένη στην περιοχή που 

βρισκόταν η αρχαία 

πόλη «Λατώ προς 

Καµάρα» και  

αποτελούσε το 

επίνειο της πόλης 

«Λατώ η Ετέρα» (Η 

Λατώ προς Καµάρα 

εντοπίζεται κυρίως 

στην περιοχή του 

Λιµανιού- 

Κιτροπλατείας της 

πόλης του Αγίου Νικολάου). Οι δύο πόλεις αποτελούσαν µια διοικητική ενότητα τον 

3ο π.Χ. αιώνα, λάτρευαν την ίδια θεότητα, την Ειλειθυία, προστάτιδα των τοκετών κι 

είχαν ενιαία νοµίσµατα που από το ένα µέρος εικόνιζαν την Ειλειθυία ή την Άρτεµη 

κι από το άλλο τον Ερµή µε τη λέξη ΛΑΤΙΩΝ. Οι πολίτες της Λατούς προς Καµάρα 

ονόµαζαν τους εαυτούς τους Καµαρίτες. 

Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας και εγκατάστασης στην πόλη 

του Αγίου Νικολάου ανάγονται στα µεσοµινωϊκά χρόνια (2100 - 1560 π.X.), όπως 

δείχνουν διάφορα αρχαιολογικά ευρήµατα που ήλθαν στο φως. Άλλα ευρήµατα στην 

περιοχή του Καλού Χωριού αναφέρονται σε οικισµούς που υπήρχαν από το 3.000 

π.Χ. µε συνεχή ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα µέχρι τις µέρες µας. 

Ο Κόλπος του Μεραµπέλου, λογαριαζόταν πάντα ως θεϊκή µήτρα αφού 

ευτύχησε να έχει στην κορυφή του, τη ∆ίκτη, το ιερό βουνό στο οποίο γεννήθηκε ο 

∆ίας και στην έξοδο του τις ∆ιονυσάδες, τα νησιά του ∆ιονύσου, που µόνος του, 

λένε, δηµιούργησε στη θέση αυτή ο δηµοφιλής Θεός του κρασιού. 

Αυτός ο κόλπος αποτέλεσε κάποτε το Κέντρο της Γης όχι µόνο επειδή το 

τεκµηριώνει ο Πλούταρχος στους «Βίους Παραλλήλους» (Ολούς το όλον το 

Κέντρον) αλλά και από τα ευρήµατα στη ξηρά. Το βέβαιο πάντως είναι ότι 

ολόκληρος ο Κόλπος του Μεραµπέλου υπήρξε κέντρο εµπορίου και ναυσιπλοΐας 

εκείνες τις εποχές. 

Εικόνα 3.2: Χάρτης Νοµού Λασιθίου [Η4] 
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Τα ευρήµατα του Ναυαγίου που ανακάλυψε η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

βορειοανατολικά του Αγίου Νικολάου, κοντά στην νήσο Ψείρα, είναι σηµαντικότατα 

και χρονολογούνται περί το 2.000π.Χ. Είναι από τα αρχαιότερα ναυάγια στον κόσµο! 

Η πόλη έφτασε στη µεγαλύτερή της ακµή κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. ενώ 

σηµαντικά ευρήµατα από τον οικισµό αυτό φυλάγονται σήµερα στο αρχαιολογικό 

µουσείο Αγίου Νικολάου.  Στα µεταγενέστερα χρόνια, από τον 8ο π.X. αιώνα και 

µετά, η πόλη που υπήρχε εδώ - Καµάρα - ήταν το λιµάνι της Λατούς, της σηµαντικής 

δωρικής πόλης, που τα ερείπια της σώζονται µέχρι σήµερα. 

Άραβες, Γενουάτες, Ενετοί και Τούρκοι διεκδίκησαν στη συνέχεια τον τόπο 

γνωρίζοντας τη σηµασία του στο έλεγχο της Μεσογείου, τον κυρίευσαν αλλά ποτέ 

δεν τον κατέκτησαν. Από τους Γενουάτες µάλιστα κτίστηκε φρούριο που ονοµάστηκε 

Mιραµπέλο και έδωσε το όνοµά του σε ολόκληρη την επαρχία. 

Η ακµή της πόλης στα νεότερα χρόνια οφείλεται στο ασφαλές φυσικό λιµάνι, 

στο υπέροχο κλίµα και στις µοναδικές οµορφιές που της έκανε δώρο η φύση [Η7]. 

 

3.1.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δήµου 

Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου έχει έκταση 318 χιλ. στρ. που αναλογεί στο 17,4% 

της έκτασης του Nοµού Λασιθίου, έχει πληθυσµό ,σύµφωνα µε την απογραφή του 

2001, 19.462 κατοίκους ενώ µελλοντικές προβλέψεις για το 2015 δείχνουν αύξηση 

του πληθυσµού στους 24.959 κατοίκους [Η17]. 

Σηµαντική επίσης είναι η εξέλιξη της πόλης του Αγίου Νικολάου όπως 

φαίνεται µε την πάροδο των χρόνων. Συγκεκριµένα, το 1920 ο Άγιος Νικόλαος είχε  

µόλις 1.381 κατοίκους. ενώ σύµφωνα µε την απογράφη που έγινε το 1928 η πόλη είχε 

1.720 µόνιµους κατοίκους, ενώ το 1951 απογράφονται 3.321 κάτοικοι. Στη δεκαετία 

1971-1981 ο πληθυσµός της πόλεως αυξήθηκε από 5.170 σε 8.130 κατοίκους, 

ποσοστό 57%, το µεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Γεγονός που φαίνεται και από την 

απογραφή του 1991, όπου η πόλη είχε 8.810 κάτοικους ενώ σύµφωνα µε την 

τελευταία απογραφή του 2001 η πόλη έχει 10.464 µόνιµους κατοίκους [Β32].  

 

3.1.3 Οικονοµικά χαρακτηριστικά του δήµου 

Η οικονοµία και η ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου Αγίου Νικολάου 

βασίζεται στον τουρισµό και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από τα όποια 

διακρίνεται το ελαιόλαδο, το µέλι και τα γαλακτοκοµικά. 
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 Ιδιαίτερο βάρος για την ανάπτυξη της οικονοµίας του δήµου έχει η υλοποίηση 

του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) που αναµένεται µέσω αυτού η στήριξη της 

δευτερογενούς παραγωγής και της σύνδεσης της µε τον τουρισµό. 

 Ακόµα στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η οικοδοµική 

δραστηριότητα µε τη ζήτηση για αγορά παλαιών και νέων κατοικιών από 

αλλοδαπούς, ενώ δηµιουργούνται νέα δεδοµένα και προοπτικές για την οικονοµία της 

περιοχής. 

Το καλό κλίµα, το φυσικό περιβάλλον και η επισκεψιµότητα των 

αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων βοηθάνε την οικονοµία του Αγίου Νικολάου. 

Ακόµα, σηµαντικό και ταυτόχρονα συνεχώς εξελισσόµενο κοµµάτι της οικονοµίας 

του τόπου αποτελεί και ο αγροτουρισµός, ενώ πλέον η κρουαζιέρα αποτελεί µια 

πραγµατικότητα στο λιµάνι του Αγίου Νικολάου.  

 

3.1.4    Τουριστική ανάπτυξη και αξιοθέατα του δήµου  

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη απ’ όπου ξεκίνησε 

η τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Σε αυτό συνέβαλλε τόσο το καλό κλίµα της 

περιοχής, όσο και το φυσικό περιβάλλον και η επισκεψιµότητα των αρχαιολογικών 

χώρων και µνηµείων. Ένα από τα βασικότερα αξιοθέατα, το οποίο αποτελεί 

ταυτόχρονα το χαρακτηριστικότερο κοµµάτι του Αγίου Νικολάου, το οποίο κάθε 

επισκέπτης αναµένει να δει από κοντά, είναι η περίφηµη λίµνη του Αγίου Νικολάου, 

γύρω από την οποία είναι χτισµένο ολόκληρο το κέντρο της πόλης. 

 

Βέβαια πριν γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην τουριστική ανάπτυξη του ∆ήµου 

Αγίου Νικολάου είναι εύλογο και σκόπιµο να αναφερθούν λίγα στοιχεία για την 

τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης µε µικρή αναφορά στο Νοµό Λασιθίου. 

 

Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το 5ο µεγαλύτερο της 

Μεσογείου. Εδράζει περίπου 160 χλµ νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας 

εκτεινόµενη κατά διεύθυνση Ανατολή - ∆ύση, νότια του Αιγαίου πελάγους, του 

οποίου και αποτελεί το νότιο φυσικό όριο και βόρεια του Λιβυκού. Καλύπτει έκταση 

8.336 km² και σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ο πληθυσµός της ανέρχεται στα 

601.131 άτοµα. Αποτελεί τµήµα της περιφερειακής διοίκησης της Ελλάδας και 

χωρίζεται σε τέσσερις νοµούς: Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύµνου. 

Πρωτεύουσα καθώς και µεγαλύτερη πόλη της είναι το Ηράκλειο. 
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Η Κρήτη είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους ελληνικούς προορισµούς 

διακοπών. Το 15% των συνολικών αφίξεων, λιµένα και αερολιµένα, στη χώρα 

γίνονται µέσω της πόλης του Ηρακλείου. Το 2006, οι ναυλωµένες πτήσεις στο 

Ηράκλειο, αριθµούσαν το 20% του συνόλου των πτήσεων ναύλωσης στη χώρα και 

συνολικά, περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Κρήτη 

κατά το έτος αυτό. Η αύξηση, αυτή στον τουρισµό απεικονίζεται στον αριθµό κλινών 

των ξενοδοχείων, ο οποίος αυξήθηκε κατά 53% από το 1986 ως το 1991, ενώ το 

υπόλοιπο της Ελλάδας παρουσίαζε αύξηση 25%.  

Η σηµερινή τουριστική υποδοµή στην Κρήτη εξυπηρετεί µεγάλο εύρος 

προτιµήσεων, από µεγάλα, πολυτελή ξενοδοχεία, µε όλες τις προδιαγεγραµµένες 

εγκαταστάσεις (πισίνες, εγκαταστάσεις αθλητισµού και αναψυχής κλπ), έως 

µικρότερα ιδιόκτητα οικογενειακά διαµερίσµατα ή οργανωµένες κατασκηνώσεις. Η 

πρόσβαση των επισκεπτών στο νησί γίνεται αεροπορικώς µέσω του διεθνούς 

αερολιµένα του Ηράκλειου και των κρατικών αερολιµένων Χανίων και Σητείας, ή 

ακτοπλοϊκώς στους λιµένες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, Σητείας 

και Καστελίου  Κισσάµου [Η7]. 

Η Κρήτη έχοντας το λεγόµενο κλασσικό µοντέλο «ήλιος –θάλασσα», 

προφέρεται λόγω της γεωµορφολογίας της και του κλίµατος της για την ανάπτυξη 

όλων σχεδόν των µορφών τουρισµού όπως είναι για παράδειγµα, ο Θαλάσσιος, ο 

Φυσιολατρικός , ο Επιστηµονικός, ο Ορειβατικός, ο Θρησκευτικός, ο Συνεδριακός 

κ.α. 

Μέσω του τουρισµού της, η Κρήτη στηρίζει και προωθεί την τοπική ανάπτυξη 

του νησιού ενώ τη δυναµική παρουσία του στην τοπική οικονοµία επιβεβαιώνει η 

ευρεία συµµετοχή του στην διαµόρφωση του Ακαθάριστου Περιφερειακού 

Προϊόντος καθώς προσφέρονται ευκαιρίες απασχόλησης, όχι µόνο για τον ντόπιο 

πληθυσµό, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. 

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις ποικίλουν καθώς διατίθενται ξενοδοχεία για 

κάθε είδους προτιµήσεις.. Βέβαια εκείνο που χαρακτηρίζει τις τουριστικές υποδοµές 

της Κρήτης είναι ότι έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µονάδων πέντε αστέρων σε 

ολόκληρη την Ελλάδα δίνοντας έτσι σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισµού 

πολυτελείας.  

Οι επισκέψεις των απαιτητικών Ρώσων τουριστών στις πολυτελείς µονάδες 

και ιδιαίτερα αυτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό 

τουρισµού της περιοχής. Το 2007 και το 2008, η Κρήτη µοιράστηκε µαζί µε τη 
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Χαλκιδική το σύνολο των Ρώσων επισκεπτών και συνεχίζει να εστιάζει στη 

συγκεκριµένη αγορά και για το 2010, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι όλα τα 

µεγάλα συγκροτήµατα του νησιού έχουν ανοίξει γραφεία στη Μόσχα. Είναι λοιπόν 

ξεκάθαρο ότι το νησί προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει τουρισµό 

πολυτελείας. 

Παράδειγµα πολυτελών εγκαταστάσεων στη Κρήτη αποτελεί το διεθνούς 

φήµης ξενοδοχείο «Elounda Βeach», το όποιο ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που 

κατασκευάστηκε το 1971 στη περιοχή της Ελούντας του Αγίου Νικολάου από τον κ. 

Σπύρο Κοκοτό, γνωστό αρχιτέκτων και επιχειρηµατία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

σε ένα χωριό, όπως ήταν τότε η Ελούντα και γενικότερα η περιοχή του Αγίου 

Νικολάου, να µπει δυναµικά στην παγκόσµια τουριστική αγορά, καθώς ήταν το 

πρώτο υψηλών τουριστικών προδιαγραφών ξενοδοχείο Μπανγκαλόους. 

Η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου είναι ξεκάθαρα µια τουριστική 

περιοχή που εξελίσσεται συνεχώς στο τοµέα του τουρισµού. Ενδεικτικά, ο εποχιακός 

πληθυσµός της, ο οποίος λαµβάνεται ίσος µε τον αριθµό των τουριστικών κλινών, για 

το 2001 ήταν συγκεντρωµένος στους παραλιακούς οικισµούς του Αγίου Νικολάου 

(3.821 κλίνες), του Σχίσµατος (747) και της Πλάκας (242) στην Ελούντα, του Ίστρον 

(475) στο Καλό Χωριό και της Αµµουδάρας (607). 

Η αύξηση των τουριστικών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα πολυτελών 

ξενοδοχειακών µονάδων µε τη πάροδο των χρόνων στην περιοχή του Αγίου 

Νικολάου είναι εµφανής καθώς µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε 

αρ. 2647/ΥΠΕΘΟ 538866/ ΕΙ∆. 135/ ΕΟΤ/86 (ΦΕΚ 797 Β’ της 19-11-1986) τα 

παραλιακά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Βρουχά, Ελούντας, Αγ. Νικολάου, Κριτσάς 

(παραλιακό τµήµα) και Καλού Χωριού έχουν χαρακτηρισθεί ως Περιοχές Ελέγχου 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΕΤΑ) [Η17].   

Συγκεκριµένα στην περιοχή, το 2003 ξεκίνησε η λειτουργία της πολυτελής 

ξενοδοχειακής µονάδας «Blue Palace Resort & Spa» στη Πλακά Ελούντας, 

δυναµικότητας 442 κλινών.  Έγινε επέκταση των ξενοδοχείων «Candia Park» (Α’ 

κατηγορίας resort hotel) γύρω στις 70 κλίνες και «Miramare» (Α’ κατηγορίας) γύρω 

στις 200 κλίνες. Κατασκευάστηκε επίσης νέα ξενοδοχειακή µονάδα Α’ κατηγορίας µε 

την επωνυµία «Blue Marin» δυναµικότητας 400 κλινών περίπου ενώ η κατασκευή 

της υπερπολυτελής µονάδας δυναµικότητας 720 κλινών µε την επωνυµία «Gran 

Mellia Resort & Luxury Village», στην περιοχή Βαθύ, λίγο πιο έξω από την πόλη του 

Αγίου Νικολάου είναι πλέον µια πραγµατικότητα από το τέλος του 2010.  
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Ακόµα στη Πλάκα Ελούντας έγινε επέκταση του «Blue Palace resort & spa», 

περίπου στις 200 κλίνες ενώ κατασκευάστηκε νέο ξενοδοχειακό συγκρότηµα 5 

αστέρων, το «Domes of Elounda & spa», δυναµικότητας 300 κλινών περίπου. 

Επιπλέον η επέκταση του «Elounda Village» µε την ονοµασία «Aquila» και η 

κατασκευή κέντρου θαλασσοθεραπείας (spa) και µικρού συνεδριακού κέντρου 

αποτελούν πλέον µια πραγµατικότητα στο δυναµικό της Ελούντας. 

Πολλά τα παραδείγµατα πολυτελών ξενοδοχειακών µονάδων αλλά και απλών 

ξενοδοχείων υπάρχουν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου γεγονός που φαίνεται και 

από τον πίνακα που ακολουθεί, καθώς αντικατοπτρίζει τις διανυκτερεύσεις που 

έγιναν από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες στο Νοµό Λασιθίου από το 2005 

έως το 2009, ενώ φαίνονται οι διαθέσιµες κλίνες καθώς και η πληρότητα που είχαν 

σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  

Έτσι, αν παρατηρήσουµε το έτος 2009 φαίνεται πως ενώ υπήρχε αύξηση του 

τουρισµού στην περιοχή µε περισσότερες διαθέσιµες κλίνες, η πληρότητα των 

ξενοδοχείων είναι µικρότερη σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές, γεγονός που 

σηµατοδοτεί τις νέες ξενοδοχειακές µονάδες που δηµιουργήθηκαν ή την επέκταση 

των ήδη υπαρχόντων. 

 

Πίνακας 3.1: Στατιστικά αποτελέσµατα για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα πλην camping 
στο Νοµό Λασιθίου [Β35] 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΛΗΝ CAMPINGS  

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΕΤΟΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

2005 1.744.686 13.129 68,1% 

2006 1.990.949 13.633 72,1% 

2007 2.149.696 18.436 65,7% 

2008 2.176.491 19.721 63,5% 

2009 2.281.625 
 

22.164 
 

56,5% 
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Βέβαια, η τουριστική εξέλιξη του ∆ήµου Αγίου Νικολάου δεν σταµατάει εδώ 

καθώς χαρακτηριστικό αποτελούν οι συνεχείς πλέον αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο 

λιµάνι της πόλης, γεγονός που συντελεί σηµαντικά στη µεγάλη αύξηση του 

θαλάσσιου τουρισµού. Η κρουαζιέρα είναι ένα τουριστικό προϊόν µεγάλης 

οικονοµικής σηµασίας που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µε σηµαντικούς 

ρυθµούς ιδιαίτερα στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Ενδεικτικά, ο αριθµός 

των κρουαζιερόπλοιων που «αράζουν» στο λιµάνι του Αγίου Νικολάου τα τελευταία 

χρόνια είναι: 

ΕΤΟΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 

2004                    26 

2005                    51 

2006                    47 

2007                    38 

2008                    70 

2009                    90 

 

   Πίνακας 3.2: Αριθµός αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στο λιµάνι του  

Αγίου Νικολάου από το έτος 2004 έως 2009 [Η17] 

Τέλος, σύµφωνα µε τη µελέτη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τµήµατος περιοχής του ∆ήµου Αγίου 

Νικολάου που λαµβάνει χώρα σήµερα, ενδέχεται µέχρι το 2021 αύξηση της 

τουριστικής κίνησης της τάξης του 15% και τούτο λόγω κυρίως της βελτίωσης στη 

προσβασιµότητα που θα αποκτήσει ο ∆ήµος µε την ολοκλήρωση των έργων 

επέκτασης του Β.Ο.Α.Κ από Ηράκλειο προς Σητεία, ένα έργο που µαζί µε την 

ολοκλήρωση του Ν.Ο.Α.Κ. από την Ιεράπετρα µέχρι το Ηράκλειο, πρόκειται να 

αποτελέσουν τους δύο κύριους οδικούς άξονες που θα συνδέσουν το Νοµό Λασιθίου 

µε το Νοµό Ηρακλείου και την υπόλοιπη Κρήτη. Η αύξηση αυτή ανέρχεται στο 

0,75% ετησίως για τους παραλιακούς οικισµούς του δήµου ενώ για τους υπόλοιπους 

εκτιµάται µέσα στην εικοσαετία συνολική αύξηση 10%, δηλαδή 0,5% ετησίως [Η17] 

[Βλέπε Παράρτηµα]. 
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Αξιοθέατα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου 

 Μια σειρά από αξιοθέατα πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς 

συγκαταλέγονται στο δυναµικό του δήµου Αγίου Νικολάου. Ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα είναι η λίµνη του, µε το όνοµα Βουλισµένη, η οποία βρίσκεται 

στο κέντρο της πόλης και είναι το πιο γνωστό σηµείο συνάντησης για επισκέπτες και 

ντόπιους. 

Ακόµα, µερικά από τα αξιοθέατα που µπορεί να δει κανείς στην πόλη του 

Αγίου Νικολάου είναι το πάρκο, η Μαρίνα, το κέρας της Αµάλθειας, η πλατεία 

Νεάρχου, η µόνιµη έκθεση ΙΡΙΣ, η δηµοτική Πινακοθήκη, η Κιτροπλατεία, ο λόφος 

του Αγίου Χαραλάµπους και τα νησάκια Αγίων Πάντων και Φάρου. 

Επίσης, ως αξιοθέατα της περιοχής είναι και οι αρχαιολογικοί χώροι, όπως η 

Λατώ, η Σπιναλόγκα, η Παναγία Κερά, η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η Παναγία 

Βρεφοτρόφος, ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος κ.α.[Βλέπε Παράρτηµα].  

 

3.2  Γιατί ο δήµος Αγίου Νικολάου µπορεί να εφαρµόσει city branding 

Σύµφωνα µε τη θεωρία που έχει ειπωθεί παραπάνω, τίθεται το ερώτηµα αν 

όλοι οι τόποι είναι κατάλληλοι να εφαρµόσουν µια στρατηγική διαχείρισης της 

επωνυµίας τους (city branding) ή ποια είναι τα κριτήρια που θα κάνουν µια πόλη ή 

έναν προορισµό ικανό προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συγκεκριµένα τόποι που είναι κατάλληλοι να εφαρµόσουν µία στρατηγική 

διαχείριση της επωνυµίας τους είναι συνήθως: 

• Τόποι που αντιµετωπίζουν έντονο και αυξανόµενο ανταγωνισµό. 

• Τόποι που αντιµετωπίζουν σύνθετες εργασίες ανάπτυξης, όπως επέκταση 

αστικών περιοχών. 

• Μέρη που αντιµετωπίζουν µια αργή και σταθερή πτώση.  

• Τόποι που «έζησαν» µια κρίση και έχουν την ανάγκη να επανιδρύσουν τον 

εαυτό τους.  

 

Η διαδικασία λοιπόν του city branding µπορεί να αποτελέσει «µονοπάτι» 

διαφυγής από την κρίση σε αυτούς τους τόπους, οποιουδήποτε µεγέθους και αν είναι 

αυτή, µια διαπίστωση περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ εξαιτίας της οικονοµικής 

κρίσης που ταλανίζει τη χώρα και εποµένως κάθε πόλη σε αυτή, σε µικρό ή 

µεγαλύτερο βαθµό.  
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Εποµένως, για τον τόπο που µελετάται στην παρούσα εργασία, τον Άγιο 

Νικόλαο Κρήτης, αυτό που έχει σηµασία είναι να δούµε σε τι κατάσταση βρίσκεται 

σήµερα ο δήµος σε όλους τους τοµείς και να κατανοηθεί πως θα µπορούσε να 

βοηθήσει τον Άγιο Νικόλαο η εφαρµογή µιας τέτοιας διαδικασίας, του city branding.  

Ο Άγιος Νικόλαος θεωρητικά µπορεί να εφαρµόσει city branding επειδή είναι 

ένας τόπος που αντιµετωπίζει έντονο και αυξανόµενο ανταγωνισµό, λόγω του 

τουριστικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αλλά και εξαιτίας 

των πολυάριθµων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει η περιοχή, τα οποία 

κάνουν τον τόπο ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό σε τοπικό αλλά και διεθνές 

επίπεδο. Σηµασία όµως έχει προς σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί για να διαφέρει 

τελικά από τους άλλους τόπους.  

 Για την αντιµετώπιση του έντονου ανταγωνισµού πρέπει τώρα να γίνουν οι 

απαραίτητες κινήσεις για την βελτίωση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήµατος και 

της θέσης του στην «αγορά».  

Στην ουσία αυτό που κάνει τον Άγιο Νικόλαό ικανό να εφαρµόσει µια 

στρατηγική διαχείρισης της επωνυµίας του είναι η κατάσταση της περιοχής, η οποία 

µε τα µέχρι πρότινος στοιχεία, χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη και εξέλιξη σε 

τουριστικό αλλά και πολεοδοµικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 

Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Αγίου Νικολάου το οποίο έχει ήδη 

ξεκινήσει την υλοποίηση του, ύστερα από την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας Κρήτης µε Α.Π. 3680/9-8-2010. Ακόµα έργα υποδοµής και ανάπλασης, 

που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπως για παράδειγµα το Βιοτεχνικό Πάρκο και το 

Υποθαλάσσιο Πάρκο αναµένεται να δώσουν στην περιοχή νέα τουριστική και 

οικονοµική εξέλιξη.  

Επιπλέον µια µατιά, στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής όπως 

περιγράφτηκε παραπάνω δίνει απάντηση στο γιατί ο Άγιος Νικόλαος µπορεί να 

εφαρµόσει city branding. Γενικά η διαδικασία του branding θα βοηθήσει τον Άγιο 

Νικόλαο να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του και τι θέλει τελικά να γίνει ως 

προορισµός. Άλλωστε η ιστορία της πόλης του Αγίου Νικολάου αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγµα εξελισηµότητας και ανάπτυξης της περιοχής, που δεν 

µπορεί να λείψει από τα βασικά στοιχεία που κάνουν τον Άγιο Νικόλαο µια περιοχή 

που µπορεί να εφαρµόσει τη διαδικασία του city branding.  

Χαρακτηριστικά είναι µάλιστα τα λόγια του Γάλλου ιστορικού Victor Berard 

στο οδοιπορικό του το 1897 για τον Άγιο Νικόλαο:  
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«Στα νότια της Σπιναλόγκας, το µικρό ελεύθερο λιµάνι του Αγίου Νικολάου 

αποτελεί αυτή τη στιγµή το κέντρο του κρητικού εµπορίου και αποβάθρα ανταρτών» και 

«Μερικές καινούργιες καλύβες και αποθήκες και µια δωδεκάδα καφενεία και µαγαζιά 

αποτελούν όλη την πόλη του Αγίου Νικολάου. Αργότερα οι Έλληνες θα 

δηµιουργήσουν εδώ κάποια µεγάλη εµπορική αγορά, έναν Πειραιά µε πλατιές 

λεωφόρους. Σήµερα ο µοναδικός δρόµος και η προκυµαία χρησιµοποιούνται από 

γαϊδούρια και πολεµιστές» [Β32].  

Βέβαια σύµφωνα µε τη θεωρία, η διαδικασία του city branding για µια πόλη 

είναι σίγουρα µια µακροπρόθεσµη διαδικασία, η οποία απαιτεί αρκετά χρόνια 

συνεπούς και επίµονης προσπάθειας για την ταυτότητα να δηµιουργηθεί. Λέγεται 

ακόµα πως οι ταυτότητες δε χτίζονται (και σπάνια καταστρέφονται) σε µια µέρα και 

γι’ αυτό όσο περισσότερο έχει προχωρήσει η διαδικασία απόκτησης ταυτότητας από 

µια πόλη τόσο δυσκολότερο είναι να υποκύψει σε µια ενδεχόµενη κρίση. 

Το να έχεις όµως ισχυρή αίσθηση του τι επιθυµείς να γίνεις, τι επιθυµείς να 

προσφέρεις και πώς θα λειτουργήσεις, είναι πολύ σηµαντικό στις µέρες µας όπου ο 

ανταγωνισµός των πόλεων είναι τόσο έντονος καθώς µπορεί να βρίσκεται πλέον όχι 

µόνο στην γειτονική πόλη αλλά και στην άλλη άκρη του κόσµου. Αυτό προσπαθεί να 

µελετήσει η παρούσα εργασία για τον δήµο του Αγίου Νικολάου Κρήτης.  

 

3.2.1 Ανίχνευση του υπάρχοντος δυναµικού για το σχεδιασµό και  την ανάπτυξη  

city branding  στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου 

Σύµφωνα µε τη θεωρία που έχει αναπτυχθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, για να 

µπορέσει να γίνει σωστή διαχείριση της επωνυµίας- ταυτότητας µιας πόλης θα πρέπει 

πρώτα να οριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν τον πραγµατικό 

χαρακτήρα της, τα όποια στη συνέχεια θα αποτελέσουν  και το εν δυνάµει συγκριτικό 

της πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της. 

Έτσι, στην παρούσα ενότητα καταγράφονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, τα όποια στη συνέχεια θα συµβάλλουν στη 

δηµιουργία µιας ενιαίας και ανταγωνιστικής ταυτότητας.  

Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάται ότι τα ουσιαστικότερα στοιχεία συνοχής 

και λειτουργίας των πόλεων είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που διαβιούν σε αυτές, το 

ταλέντο, η πολιτική πρωτοβουλία και η δηµιουργικότητα σε επίπεδο οργανισµών, η 

ανθρώπινη διαφορετικότητα και η τοπική ιδιαίτερη ταυτότητα καθώς και η 

"ισχυροποίηση" των δηµόσιων χώρων. Επίσης, για τη διαµόρφωση δηµιουργικών 
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περιβαλλόντων είναι εξαιρετικής σηµασίας να συνδυάζονται οι αξίες και οι έννοιες 

των τόπων µε τις υλικές υποδοµές, δηλαδή µε το δοµηµένο περιβάλλον και τις 

πολιτιστικές υποδοµές.  

Στοιχεία που αφορούν το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολεοδοµικό 

και πολιτικό επίπεδο της πόλης είναι στοιχεία που συνθέτουν το χαρακτήρα και την 

ταυτότητα της.  

 

Συγκεκριµένα για το ∆ήµο Αγίου Νικολάου: 

• Ο Άγιος Νικόλαος είναι η πρωτεύουσα και το διοικητικό κέντρο του Νοµού 

Λασιθίου. 

• Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό από αξιόλογους 

οικισµούς τόσο παραλιακούς όσο και ηµιορεινούς και ορεινούς.  

• Είναι στη ουσία ένα τουριστικό θέρετρο που ξεκίνησε την ανοδική του πορεία 

40 χρόνια πριν.  

• Ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει ξενοδοχεία για κάθε είδους προτιµήσεις, από 

µεγάλες πολυτελής ξενοδοχειακές µονάδες, που διαθέτουν πισίνες, 

εγκαταστάσεις αθλητισµού και αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα 

γκολφ κ.α. έως µικρότερα ιδιόκτητα οικογενειακά διαµερίσµατα. 

• Τα διεθνούς φήµης ξενοδοχεία πολυτελείας που βρίσκονται στον Άγιο 

Νικόλαο και συγκεκριµένα στην περιοχή της Ελούντας, συνεχώς αυξάνονται 

ή επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της 

περιοχής. 

• Στην καλύτερη προσβασιµότητα του ∆ήµου πρόκειται να συµβάλει η 

υλοποίηση του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) προς τον οποίο 

αρθρώνεται ολόκληρο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού. Το τµήµα του 

Β.Ο.Α.Κ. που διέρχεται από το Νοµό Λασιθίου ξεκινάει από τα όρια µε το Ν. 

Ηρακλείου και διερχόµενος από τη Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο καταλήγει 

στη Παχειά Άµµο ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται σήµερα το τµήµα έως τη 

Σητεία, όπου επρόκειτο να καταλήγει οριστικά. Το αντίστοιχο τµήµα του 

Ν.Ο.Α.Κ. στο Νοµό Λασιθίου ξεκινάει από την Ιεράπετρα και φτάνει µέχρι τα 

όρια του Ν. Ηρακλείου. Οι δύο αυτοί οδικοί άξονες µετά την ολοκλήρωσή 

τους θα αποτελούν τους δύο κύριους τρόπους επικοινωνίας του Νοµού 

Λασιθίου µε το Ν. Ηρακλείου και την υπόλοιπη Κρήτη. 
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• Η γεωγραφική θέση του Αγίου Νικολάου αποτελεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα καθώς η πόλη βρίσκεται στη Βόρεια Ανατολική Κρήτη και 

συγκεκριµένα στον κόλπο του Μεραµβέλλου, σε απόσταση περίπου 55 χλµ. 

από το Ηράκλειο, κάτι που τον κάνει εύκολα προσβάσιµο από και προς το 

λιµάνι και το αεροδρόµιο Ηράκλειου. Η διαδροµή αυτή γίνεται σήµερα σε 

περίπου 45', ενώ µε την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα θα διαρκεί 

µόλις 30'. 

• Το κλίµα γύρω από τον κόλπο του Μιραµβέλλου µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

τυπικό µεσογειακό δηµιουργώντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης και 

αναψυχής από την έλλειψη υγρασίας λόγω των ισχυρών ανέµων και της 

µεγάλης διάρκειας ηλιοφάνεια. 

• Η φύση της περιοχής είναι κατάλληλη για διάφορες µορφές ειδικού τουρισµού 

όπως ο καταδυτικός τουρισµός (ανάδειξη του Υποθαλάσσιου Πάρκου), 

θαλάσσιος τουρισµός, ο αθλητικός, ο ναυταθλητικός, ο θρησκευτικός, ο 

φυσιολατρικός, ο οικολογικός, ο εκπαιδευτικός και ο συνεδριακός. 

• Η πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά του Αγίου Νικόλαου είναι 

εξαιρετικής σηµασίας αφού κάποτε αποτέλεσε το Κέντρο της Γης όχι µόνο 

επειδή το τεκµηριώνει ο Πλούταρχος στους «Βίους Παραλλήλους» (Ολούς το 

όλον το Κέντρον) αλλά και από τα ευρήµατα στη ξηρά. Το βέβαιο πάντως 

είναι ότι ολόκληρος ο Κόλπος του Μεραµβέλλου υπήρξε κέντρο εµπορίου και 

ναυσιπλοΐας εκείνες τις εποχές. 

• Το ιστορικό αρχαιολογικό δυναµικό της περιοχής όπως η ΛΑΤΩ, η 

Σπιναλόγκα, η Παναγία Κερά αποτελεί βασικό στοιχείο της αστικής και 

πολιτιστικής ταυτότητάς της περιοχής. 

• Βασικό υπόβαθρο για την δηµιουργικότητα της πόλης είναι οι δηµόσιοι 

χώροι. Το Νοέµβριο του 2009 αποφασίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η 

έγκριση της µελέτης για την ανάπλαση της πιο κεντρικής οδού της πόλης, της 

Ρούσου Κούνδουρου. Πραγµατοποιήθηκε έτσι ανάπλαση των πεζοδροµίων 

και δηµιουργήθηκε ένα ενιαίο επίπεδο στο δρόµο. Το οδόστρωµα 

περιορίστηκε σε πλάτος 4.00 µέτρων µε απαγόρευση στάθµευσης ενώ οι 

χώροι των πεζών απέκτησαν πλάτος 5.00 µέτρα έκαστος, αριστερά και δεξιά. 

• Στον τοµέα της εκπαίδευσης, παρατηρούνται αρκετές αλλαγές και 

αναβαθµίσεις κατόπιν µεγάλων προσπαθειών και πιέσεων των αρµόδιων 
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φορέων, για την κατανοµή και χωροθέτηση ανώτερων και ανώτατων σχολών 

στον Άγιο Νικόλαο. Έτσι, από το 1995 λειτουργεί στην πόλη η Ανωτέρα 

Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων (ΑΣΤΕΑΝ), ενώ το 2003 στεγάζεται η 

πρώτη Ανωτάτη Σχολή, το «Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης», καθώς παράλληλα ιδρύεται και νέο τµήµα, το «Τµήµα 

Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων», το οποίο 

ξεκίνησε τη λειτουργία του µόλις το Σεπτέµβριο του 2009. Και τα δύο αυτά 

τµήµατα αποτελούν ένα ισχυρό Παράρτηµα του ΤΕΙ Κρήτης στον Άγιο 

Νικόλαο.  

• Η Μαρίνα της πόλης του Αγίου Νικολάου δεν θα πρέπει να παραλείπεται ως 

ξεχωριστό κοµµάτι δηµιουργικότητας και ανάπτυξης της περιοχής [Βλέπε 

Παράρτηµα].  

• Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου έρχεται δεύτερος στην κατάταξη των ∆ήµων στην 

Ελλάδα µε τις περισσότερες γαλάζιες σηµαίες, αφού έχει αποσπάσει 22 

Γαλάζιες Σηµαίες το 2010 [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Η Γαστρονοµία της περιοχής είναι σηµαντικό στοιχείο για τη δηµιουργία 

ταυτότητας καθώς η Κρητική Κουζίνα είναι ευρέως διαδοµένη ως την 

καλύτερη Μεσογειακή διατροφή. Συγκεκριµένα το λάδι της Κριτσάς 

βραβεύτηκε από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου µε το πρώτο βραβείο 

ποιότητας ελαιολάδου το 2008 [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Τα τοπικά ήθη και έθιµα όπως ο Κρητικός Γάµος και το κάψιµο του Ιούδα 

στη Λίµνη το Πάσχα του Αγίου Νικολάου µπορούν να αποτελέσουν  

ξεχωριστά στοιχεία του χαρακτήρα της περιοχής [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Η ανάπτυξη σηµαντικών έργων υποδοµών που βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη 

όπως το ΒΙΟΠΑ και το Υποθαλάσσιο Πάρκο έχουν ιδιαίτερη σηµασία για 

την οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Σηµαντικό επίσης, για την ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου αποτελεί η 

υλοποίηση του νέου σχεδίου πόλεως (επέκταση) που εγκρίθηκε και τέθηκε σε 

εφαρµογή µε την απόφαση ΕΠΑ 245/6-9-94 του Νοµάρχη Λασιθίου, ύστερα 

από την αλµατώδη ανάπτυξη της πόλης ιδιαίτερα µετά το 1970, όπου 

δηµιουργήθηκαν νέες µεγάλες ανάγκες σε οικοδοµήσιµη γη και οικοδοµικές 

εκτάσεις.  
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• Ακόµα η ανάπλαση του παραλιακού µετώπου σε συνεργασία µε το Λιµενικό 

Ταµείο που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υλοποίηση της µελέτης ανάπλασης της 

περιοχής Σταυρού που έχουν ενταχθεί 4.000.000 ευρώ, η ολοκλήρωση 

µελετών ανάπλασης σε 4 γειτονιές του Αγίου Νικολάου, κατασκευή 2ης 

γέφυρας Ξηροπόταµου µε βάση τη µελέτη, η κατασκευή πεζογέφυρας στην 

είσοδο της πόλης, η συνέχιση αναπλάσεων δρόµων και πεζοδροµίων στον 

κεντρικό ιστό της πόλης του Αγίου Νικολάου, η ολοκλήρωση της 

κυκλοφοριακής µελέτης στον Άγιο Νικόλαο και οι παρεµβάσεις στον αστικό 

ιστό της πόλης µε βάση τις προτάσεις της και η ολοκλήρωση οδοποιίας στην 

επέκταση Αγίου Νικολάου, αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

ταυτότητα της πόλης και δείχνουν πως ο Άγιος Νικόλαος είναι µια εξελίξιµη 

πόλη που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Το µορφωτικό επίπεδο των πολιτών του Αγίου Νικολάου κρίνεται ως υψηλό, 

καθώς κάθε χρόνο αυξάνονται τα ποσοστά των µαθητών που εισάγονται στα 

ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας, κάτι που αποδεικνύεται και από τα στατιστικά 

στοιχεία της έρευνας.  

• Οι Μουσειακές και Κτιριακές Υποδοµές στο χώρο του Πολιτισµού δεν 

λείπουν από την πόλη του Αγίου Νικολάου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου 

Νικολάου, το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, το Μουσείο Ίρις 

(χρώµατα και αρώµατα από τα φυτά της Κρήτης), το Κινηµατοθέατρο REX, ο 

θερινός κινηµατογράφος ΧΡΙΣΤΙΝΑ, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, η ∆ηµοτική 

Πινακοθήκη. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες του δήµου για τη σωστή 

λειτουργία και εξέλιξη τους [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Ο ∆ήµος είναι µέλος στα δίκτυα συνεργασιών ∆ήµων, το ∆ίκτυο ΙΚΑΡΟΣ και 

το ∆ίκτυο Τουριστικών ∆ήµων, ενώ έχει αδελφοποιηθεί µε το ∆ήµο ∆οµετίου 

της Λευκωσίας της Κύπρου [Βλέπε Παράρτηµα]. 

• Η πόλη επίσης διαθέτει πολυάριθµες πολιτιστικές εκδηλώσεις, µε την 

ονοµασία «ΛΑΤΩ», κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Φεστιβάλ, όπως 

το Φεστιβάλ Τεχνών TOUCH – ΕΠΑΦΗ, που διοργανώνεται κάθε χρόνο 

στο δήµο από το 2003. Το Παιδικό Φεστιβάλ που πραγµατοποιήθηκε φέτος 

για 2η συνεχή χρονιά, ενώ πολύ σηµαντική θα είναι η συµµετοχή του ∆ήµου 

στο 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Τεχνών που θα πραγµατοποιηθεί φέτος το 

καλοκαίρι σε όλη την Κρήτη [Βλέπε Παράρτηµα]. 
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• Ακόµα νέες προσπάθειες γίνονται για την ανάδειξη του συνεδριακού 

τουρισµού καθώς πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας  "Επ' αρωΓή", µε θέµα "Το Παρόν και το 

Μέλλον  της Κοινωνικής Φροντίδας"  το οποίο διοργάνωσε το Θεραπευτήριο 

Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Η Τοπική Εφηµερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ, η όποια εδράζεται στον Άγιο Νικόλαο, 

εκδίδεται καθηµερινά και διανέµεται σε όλο το Νοµό Λασιθίου αναγράφοντας 

όλα τα τοπικά νέα του Νοµού, της Ελλάδος αλλά και του Κόσµου γενικότερα, 

καθώς διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό ιστότοπο µε σύγχρονα 

οπτικοακουστικά µέσα, απόψεις µελών και συνδέσµους όπως το facebook, 

twitter κ.α [Βλέπε Παράρτηµα]. 

 

3.2.2       Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της περιοχής 

Οι δήµοι στην Ελλάδα είναι µορφή διακυβέρνησης που έχει µεγάλη 

προϊστορία, καθώς υπήρχε ήδη από τα κλασικά χρόνια ενώ σήµερα αποτελεί 

πρωτοβάθµιο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) [Η7]. 

Έτσι όπως συµβαίνει και σε κάθε ιδιωτικό οργανισµό-επιχείρηση, για να 

ξεκινήσει η διαδικασία ενός επιχειρηµατικού πλάνου, που αφορά έναν ∆ήµο, θα 

πρέπει, κατ’ αρχήν, να υπάρξει µία αποτύπωση της επιχειρηµατικής κατάστασης που 

βρίσκεται σήµερα. Έτσι η ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος όπως και οι εξελίξεις στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και 

τεχνολογικό γίγνεσθαι είναι καθοριστικές.  

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- Ανάλυση PEST 

Η ανάλυση PEST είναι η µέθοδος που επιτρέπει την ανάλυση των τεσσάρων 

εξωτερικών παραγόντων του Μακροοικονοµικού Περιβάλλοντος  του οργανισµού, 

στη συγκεκριµένη περίπτωση του ∆ήµου, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τις 

επιδόσεις του. Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι : 

� Πολιτικοί (Political) 

� Οικονοµικοί (Economic) 

� Κοινωνικοί (Social) 

� Τεχνολογικοί (Technological)  
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Η ανάλυση PEST συνήθως διεξάγεται µε τη χρήση τεχνικών "brainstorming". 

Προσφέρει µια όψη του ευρύτερου περιβάλλοντος του οργανισµού, σε αντίθεση µε 

την SWOT ανάλυση που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο του 

οργανισµού, µια υποδοµή, αλλαγή, δράση κ.λπ. Καθώς και τα δύο εργαλεία 

αποτυπώνουν όψεις της υφιστάµενης κατάστασης, συνήθως τα αποτελέσµατα της 

PEST ανάλυσης µπορούν να προσανατολίσουν τις κατευθύνσεις για την SWOT 

ανάλυση. 

Πολιτικοί-Νοµικοί παράγοντες  

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, το πολιτικό σύστηµα της χώρας εισπράττει 

δυσαρέσκεια, απαξίωση και µεγάλη αµφισβήτηση από την πλειοψηφία των Ελλήνων 

πολιτών. Αυτό έχει ως συνέπεια, να λέγεται ότι το πολιτικό σύστηµα περνά τη 

µεγαλύτερη κρίση του από την εποχή της Μεταπολίτευσης. Η προσφυγή στον 

µηχανισµό στήριξης της ελληνικής οικονοµίας (∆ΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), βάζει τη χώρα στο δρόµο της δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης αλλά παράλληλα µειώνει τις ελευθερίες της Κυβερνήσεως, αφού πλέον η 

συµµόρφωση προς τις επιταγές του ∆ΝΤ αποτελεί µονόδροµο. Άλλοι πολιτικοί 

παράγοντες είναι: 

Γενικά: 

• Η Ελλάδα έχει δηµοκρατικό πολίτευµα και µετά τις πρόσφατες εκλογές 

(Οκτώβριος 2009) υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. 

• Το κράτος είναι θετικό προς οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης βιοτικού 

επιπέδου µε διαφάνεια. Η αποκέντρωση και βελτίωση υπηρεσιών µέσω 

εκσυγχρονισµένων υποδοµών φαίνεται να έχουν προτεραιότητα. 

• Η ισχυρή πλειοψηφία της Κυβέρνησης στη Βουλή της δίνει τη δυνατότητα να 

νοµοθετεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα.  

• Υπάρχει κίνδυνος για κλονισµό της κυβερνητικής σταθερότητας εξαιτίας της 

ασυµφωνίας των Βουλευτών σε αναγκαστικά νοµοσχέδια που υπαγορεύονται 

από την υπαγωγή της Ελλάδας στο ∆ΝΤ. 

• Γίνονται προσπάθειες για την εξισορρόπηση ισοζυγίου εισαγωγών- εξαγωγών, 

την προσέλκυση ξένων επενδυτών και τη σύναψη συµφωνιών µε ξένους 

επενδυτές για τη διαχείριση ή τη µερική ιδιωτικοποίηση δηµόσιων 

οργανισµών και εταιρειών. 
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• Πραγµατοποιούνται ευρύτατες µεταρρυθµίσεις και αλλαγές στο εργασιακό και 

ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας. 

• Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εξυγίανσης του δηµόσιου τοµέα και γίνονται 

διαρθρωτικές αλλαγές. 

• Σε ισχύ η ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση του σχεδίου του Καλλικράτη. 

• Πραγµατοποιούνται συχνές απεργίες σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα εξαιτίας των 

µεταρρυθµίσεων και των νέων µέτρων. 

 

Ειδικότερα για τον ∆ήµο: 

• ∆ίνεται µεγαλύτερη προτεραιότητα τώρα στην προστασία του περιβάλλοντος, και 

στην πράσινη ανάπτυξη. 

• Ίδρυση Ατµοηλεκτρικού Σταθµού και  Αιολικού Πάρκου του Οµίλου ∆ΕΗ, στην 

Περιφέρεια Λασιθίου. 

• Συµµετοχή του ∆ήµου στο ∆ίκτυο Τουριστικών ∆ήµων, το οποίο ιδρύθηκε το 

2000 και έχει σκοπό τη συνεργασία και το συντονισµό των τουριστικών ∆ήµων 

σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

• Ο ∆ήµος έχει αδελφοποιηθεί µε το ∆ήµο ∆οµετίου της Λευκωσίας της Κύπρου. 

 

Οικονοµικοί παράγοντες  

Η Ελλάδα είναι µια ανεπτυγµένη χώρα, µε ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και 

"πολύ υψηλό" ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, όπου κατατάσσεται 25η στον κόσµο 

το 2007, και 22η στον δείκτη του «The Economist» του 2005 για την ποιότητα ζωής 

παγκοσµίως. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας 

ήταν ίσο µε το 95% του µέσου όρου της ΕΕ το 2008. Οι κύριοι µεγάλοι κλάδοι της 

Ελληνικής οικονοµίας είναι ο τουρισµός, η ναυτιλία, η βιοµηχανική παραγωγή 

τροφίµων και η επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χηµικά, τα προϊόντα 

µετάλλου, η µεταλλευτική και η µονάδες διύλισης πετρελαίου. Ωστόσο, από τον 

Οκτώβριο του 2009 βιώνει την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση από την εποχή της 

µεταπολίτευσης. Η επιβράδυνση της οικονοµίας, η µείωση δαπανών του ∆ηµοσίου 

τοµέα και η µείωση της αγοραστικής δύναµης φαίνεται πως είναι χαρακτηριστικά της 

Χώρας µας. Άλλοι οικονοµικοί παράγοντες είναι: 
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Γενικά: 

• Οικονοµική κρίση και υπαγωγή στον µηχανισµό στήριξης (∆ΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ)  

• Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος   

• Μαζικές απολύσεις 

• Μείωση του ΑΕΠ 

• Μεγάλη µείωση της τουριστικής κίνησης 

• Αύξηση της ανεργίας 

• Αναδυόµενες οικονοµίες 

• ∆ιευρυµένη γραφειοκρατία 

• Ανταγωνισµός από νέους ταξιδιωτικούς προορισµούς  

• Συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους  

• Εκτεταµένη διαφθορά 

• ∆υσκίνητη κρατική µηχανή 

• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

• Υψηλό δηµόσιο έλλειµµα εξαιτίας του συνδυασµού της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης και των διαφόρων εσωτερικών παραγόντων. 

• Αιχµαλωσία της ελληνικής οικονοµίας σε υψηλότοκους δανεισµούς. 

• Πάγωµα  των προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα. 

• Αλλαγές και εξυγίανση του φορολογικού συστήµατος (µέτρα για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής, δίκαιη φορολόγηση ανάλογη του εισοδήµατος). 

• Περικοπές µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές 

οµάδες. 

• Μείωση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών. 

• Κακή ψυχολογία, εσωστρέφεια και ανασφάλεια λόγω της οικονοµικής κρίσης 

• Αναξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας 

 
Ειδικότερα για τον ∆ήµο: 
 
• Περικοπές κατά 30% στον προϋπολογισµό του 2010 για όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα 

• Περικοπή των µισθών και των επιδοµάτων όλων των δηµοσίων υπαλλήλων, 

εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 

• Περικοπή του τέλος παρεπιδηµούντων.  
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Κοινωνικό-πολιτιστικοί παράγοντες  

Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της 

Ελλάδας είναι τα εξής: 

Γενικά: 

• ∆υσκολία κοινωνικής εξέλιξης ατόµων µέσα στην κοινωνία εξαιτίας της άνισης 

κατανοµής του πλούτου και της δηµιουργίας κλειστών κοινωνικών οµάδων 

• Έντονη υπογεννητικότητα και δηµογραφική γήρανση 

• Άνιση κατανοµή του εισοδήµατος. Ο παραγόµενος πλούτος διανέµεται σε όλο και 

λιγότερες οµάδες πληθυσµού, µε αποτέλεσµα την αύξηση της φτώχειας. 

• Επιδίωξη και προσδοκία διορισµού στο δηµόσιο τοµέα µε οποιονδήποτε τρόπο 

(αναξιοκρατία) 

• Πρόωρες συντάξεις 

• Αµφισβήτηση των δοµών και της λειτουργίας του κράτους από τους πολίτες και 

ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους 

• Άνοδος βιοτικού επιπέδου 

• Μακρινά ή εγγύτερα ταξίδια  

• Ανοργάνωτα Πανεπιστηµιακά-Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (µε επίπτωση την εξαγωγή 

φοιτητών στο εξωτερικό) 

• Πολύπολιτισµικότητα  

 

Ειδικότερα για το ∆ήµο: 

• Ανεπαρκής εκπαίδευση και έλλειψη εξοικείωσης των πολιτών και των τοπικών 

κοινωνιών µε το πολιτιστικό περιβάλλον και την ιστορία τους.  

• Λειτουργία «γραφείου του δηµότη» για απόψεις, ερωτήµατα και παράπονα.  

 

Τεχνολογικοί παράγοντες 

Η τεχνολογία και τεχνογνωσία στην Ελλάδα  έχει αλλάξει ριζικά καθώς 

υπαρχή αρκετή ανάπτυξη στον τοµέα των τεχνικών υποδοµών και συγκεκριµένα: 

• Παρατηρείται ανάπτυξη στον τοµέα των τεχνικών Υποδοµών και ∆ικτύων 

• Υπάρχουν πολλές δράσεις του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ) που 

ενισχύουν την ανάπτυξη σε τοµείς τεχνολογίας, έρευνας, καινοτοµίας και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  



- 120 - 

• Υπάρχει πλέον ευρεία διάδοση του Internet και των εξ αποστάσεως υπηρεσιών σε 

πολλούς τοµείς 

• Υπάρχουν αρκετές αναξιοποίητες τεχνικές υποδοµές, λόγω έλλειψης 

εξειδικευµένου προσωπικού 

• Επιχειρείται και εφαρµόζεται σε αρκετούς τοµείς η ανοιχτή διακυβέρνηση 

(opengov) 

• Υπάρχει διάδοση Internet, E-payment & Self-booking 

• Βέβαια υπάρχουν αρκετές αναξιοποίητες τεχνικές υποδοµές 

• ∆εν έχουν υιοθετηθεί και αφοµοιωθεί οι νέες τεχνολογίες σε ικανοποιητικό βαθµό 

από το δηµόσιο τοµέα  και η δηµοσία διοίκηση δεν προσαρµόζεται στις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

• Παρατηρείται µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, που 

όµως δεν ενισχύεται και δεν αξιοποιείται. 

• Υπάρχει µεγάλο χάσµα µεταξύ των νέων (κάτω των 30 ετών) και των 

µεγαλύτερων ηλικιακά οµάδων σε σχέση µε την αποδοχή και την εξοικείωση τους 

µε τις νέες τεχνολογίες. 

 
Ειδικότερα για τον ∆ήµο: 

• Συµµετοχή στο ∆ίκτυο  Ίκαρος, το διαδηµοτικό δίκτυο συνεργασίας των δήµων 

Κρήτης και νήσων Αιγαίου για την πληροφορική και τις επικοινωνίες.  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) εξετάζει 

τα δυνατά σηµεία, τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται σε 

µία επιχείρηση ή οργανισµό [Βλέπε Παράρτηµα]. 

 

Συγκεκριµένα στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου παρατηρούνται τα εξής:  

 

Πίνακας 3.3: Ανάλυση SWOT- ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
 

� Τοπική Αυτοδιοίκηση- Περιφέρεια Κρήτης 

� Χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους και από κοινοτικούς για υλοποίηση 

προγραµµάτων 

� ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

� Πρωτεύουσα Νοµού 
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� Τουριστικός ∆ήµος – Προορισµός 

� Συµµέτοχη του ∆ήµου στο ∆ίκτυο Τουριστικών ∆ήµων Ελλάδος 

� Φυσικό Τοπίο 

� Γεωγραφική θεση 

� Θάλασσα- Παραλίες βραβευµένες µε Γαλάζια σηµαία  

� Κλίµα-Ηλιοφάνεια 

� Ιστορία-Πολιτισµός 

� Ασφάλεια  

� Τοπική µικρή κοινωνία 

� Μνηµεία-Αξιοθέατα 

� Υποδοµές 

� Μαρίνα 

� Λιµάνι 

� Μουσεία-Κινηµατοθέατρο REX 

� Γενικά Αρχεία του Κράτους (Νεάπολη) αποτελούν ένα πολύτιµο πνευµατικό 

υλικό 

� Γενικό Νοσοκοµείο (Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης) 

� Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 

� Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΣΤΕΑΝ κ.α.)  

� Πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΛΑΤΩ) από Ιούλιο έως Οκτώβριο µε Εκθέσεις 

ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, θέατρο, µουσικοχορευτικές 

παραστάσεις, συναυλίες και θεµατικές βραδιές στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

� Καλλιτεχνικός ∆ιαγωνισµός TOUCH υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Πολιτισµού 

� Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός Λογοτεχνίας και Κρητικής Μαντινάδας 

� Θεατρικές Παραστάσεις για παιδιά 

� Επαναλειτουργία της ερασιτεχνικής θεατρικής οµάδας ΕΘΟΑΝ 

� Εκδηλώσεις: τις Απόκριες µε την γιορτή "ΌΞΩ ΝΟΥ", το Πάσχα, τα 

Χριστούγεννα µε την «Ηµέρα Αγάπης» σε συνεργασία µε τους καθηγητές και 

τα παιδιά 

�  Γιορτή Πόλης – 6 ∆εκεµβρίου – τιµούνται άνθρωποι που προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς όπως προέδρους, κοινοτάρχες κ.λπ. 

� Εκδηλώσεις σε συνεργασία µε τους φορείς της πόλης όπως π.χ. «Ηµέρα 

Χωρίς Αυτοκίνητο», «Η Ηµέρα των Εθνών», «Η Ώρα Της Γης», «Πλανήτης 

Κρήτη», κ.λπ. 

� Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων µε την εκδήλωση «Κρασί & Ψωµοτύρι» και 

το Συνέδριο της «Μεσογειακής Κουζίνας». 

� Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού - Έκθεση Κρητικών Προϊόντων και βράβευση 

των πολιτών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 

� Εκδηλώσεις για τις Παγκόσµιες Ηµέρες 
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� Τοπική Εφηµερίδα (ΑΝΑΤΟΛΗ) 

� Παραδοσιακά χωριά (Κριτσά, Ελούντα, Καλό Χωριό) 

� Παραδοσιακά ήθη και έθιµα (Κρητικός Γάµος, Κάψιµο του Ιούδα στη Λίµνη 

την ηµέρα της Αναστάσεως)  

� Τουρισµός Κρουαζιέρας 

� Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (Πολυτελής και Παραδοσιακές) 

� Αστικές αναπλάσεις (πεζόδροµοι) 

� Αθλητικές εγκαταστάσεις 

� Αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες ( Blue Water Rally, J24 Πανελλήνιοι 

Αγώνες, Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Σωµάτων Ασφαλείας, 1ο Φεστιβάλ Μαχητικών 

Τεχνών, µε το ΝΟΑΝ, Final Six) 

� Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωµατεία 

� Παραγωγή και εµπόριο τοπικών προϊόντων 

� Εύκολη µετακίνηση µέσα στην πόλη επειδή όλα βρίσκονται σε κοντινές 

αποστάσεις 

� Μικρή χιλιοµετρική απόσταση από το Ηράκλειο (εύκολη πρόσβαση από το 

λιµάνι και το αεροδρόµιο Ηρακλείου) 

 

 

Πίνακας 3.4: Ανάλυση SWOT- Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 

� Κυκλοφοριακή συµφόρηση  

� Έλλειψη χώρων στάθµευσης  

� Έλλειψη καθαριότητας  

� Ελλιπής ενηµέρωση για την πράσινη ανάπτυξη (ανεπαρκής κάλυψη κάδων 

ανακύκλωσης σε όλη την πόλη και στη γύρω περιοχή) 

� Ηχορύπανση  

� Υποβάθµιση υποδοµών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α)  

� Κακή οδική συµπεριφορά  

� Έλλειψη δηµοσίων τουαλετών  

� Έλλειψη ποδηλατοδρόµων 

� Άσχηµη όψη κτιρίων 

� Απουσία υποδοµών στο λιµάνι 

� Ανεπαρκής σήµανση για την κίνηση µέσα στην πόλη και στην ευρύτερη 

περιοχή 

� Έλλειψη ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού και συντονισµού 

δράσεων που θα καταστήσει τον τόπο ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό 

� Έλλειψη διαφηµιστικών εκστρατειών και προβολής της πόλης προς τα έξω 
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� Έλλειψη τουριστικής και επαγγελµατικής συνείδησης 

� Έλλειψη κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. Εµπορικό κέντρο) 

� Έλλειψη γραφείου ΕΟΤ 

� Έλλειψη ειδικά καταρτισµένου προσωπικού σε θέσεις λήψης απόφασης 

� Επιλογή ανώτατων στελεχών διοίκησης µόνο βάσει ανωτέρου κοινωνικού 

κύρους και όχι βάσει µορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου 

� Έλλειψη µόνιµου και εποχιακού προσωπικού στους αρχαιολογικούς χώρους 

µε αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα λειτουργίας στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο και τους αρχαιολογικούς χώρους Σπιναλόγκας ,Κερά και Λατώ 

� Ταξικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις 

� Ανεργία 

� Ανεπαρκή κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού 

� Ανεπάρκεια εξειδικευµένου προσωπικού σε ορισµένους τοµείς (πχ διοίκηση, 

νέες τεχνολογίες) 

� Κακή νοοτροπία όσων υπαλλήλων εφησυχάζουν λόγω µονιµότητας 

� Κακή νοοτροπία επιχειρηµατιών και υπάλληλων λόγω έλλειψης µορφωτικού 

επίπεδου (µόνο κέρδος) 

� Ανεπαρκής οργανωτική δοµή 

� Έλλειψη κάλυψης των τουριστικών αναγκών του ∆ήµου από το Γραφείο 

Τουρισµού 

� Έλλειψη µέριµνας για την καλύτερη εποπτεία, λειτουργία και εκσυγχρονισµό 

των µουσείων, πολιτιστικών οργανισµών και αρχαιολογικών χώρων του 

∆ήµου. 

� Μη αποδοτικό σύστηµα διαχείρισης Ανθρωπίνου δυναµικού (δυσκολία 

πρόσληψης ανθρωπίνου δυναµικού, έλλειψη σχήµατος διαρκούς εκπαίδευσης, 

έλλειψη σωστής κατανοµής αρµοδιοτήτων) 

� Έλλειψη εξειδικευµένων θέσεων εργασίας στον τοµέα της διοίκησης αλλά και 

γενικότερα 

� Ανταγωνισµός υπαλλήλων για θέσεις εργασίας 

� Ανταγωνισµός των επιχειρηµατιών µεταξύ τους 

� ∆υσκαµψία προµηθειών λόγω της γραφειοκρατίας και της οικονοµικής 

δυσπραγίας 

� Απροθυµία και έλλειψη ευελιξίας και προσαρµογής στις αλλαγές εκ µέρους 

των παλαιότερων υπαλλήλων του ∆ήµου 

� Ελλιπής χρηµατοδότηση του ∆ήµου από κονδύλια της κρατικής µηχανής και 

αδυναµία κάλυψης ακόµα και των βασικών αναγκών του 

� Καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργων που έχουν ήδη πάρει έγκριση από τους 

αρµόδιους φορείς λόγω κακής διαχείρισης και αδιαφορίας των υπευθύνων 

� Κατάργηση της σύνδεσης µε το λιµάνι του Πειραιά και τα νησιά Μήλος, 

Θήρα, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, λόγω µικρού µεταφορικού έργου 
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� Έλλειψη οράµατος από τους ∆ιοικούντες αλλά και από τους κατοίκους για τον 

τόπο τους 

� Έλλειψη brand Name 

 
 
Πίνακας 3.5: Ανάλυση SWOT- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

� ∆υνατότητες χρηµατοδότησης από το ∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

� Νέο θεσµικό πλαίσιο των Συµπράξεων του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

(Σ∆ΙΤ) 

� Εξασφάλιση εσόδων από πόρους που προέρχονται , κυρίως, από την Ε.Ε 

� Χρηµατοδότηση από το «Πράσινο Ταµείο» [Β33] 

� ∆ηµιουργία πρότασης για την ένταξη στο Πρόγραµµα 

Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την Πραγµατική Οικονοµία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής [Β34] 

� Υιοθέτηση του προγράµµατος ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών και των τουριστών του δήµου όπως 

στην περίπτωση των Τρικάλων 

� Συµµέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράµµατα για την «πράσινη» ανάπτυξη όπως 

ήταν το Πρόγραµµα Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy 

Europe), 2007-2013, το Life+, 2007-2013, τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Ενέργειας 

(TEN-E Transeuropean Energy Networks), 2007-2013 και το Περιβάλλον και 

Αειφόρος ∆ιαχείριση των Φυσικών Πόρων, συµπεριλαµβανοµένης και της 

Ενέργειας (Environment and Sustainable Management of Natural Resources 

Including Energy), 2007-2013 

� Επιστροφή του πλοίου της λασιθιώτικης ναυτιλιακής εταιρείας ΛΑΝΕ στον 

Άγιο Νικόλαο 

� Στρατηγικός σχεδιασµός µε επαναπροσδιορισµό και εµπλουτισµό του 

τουριστικού προϊόντος ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 

και να σχεδιάσει για τις επόµενες δεκαετίες 

� Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα συνεργασίας και ανάπτυξης πόλεων. 

� Χρηµατοδότηση του ∆ήµου από κυβερνητικούς φορείς αλλά και από 

χορηγήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη των φυσικών πόρων της 

περιοχής. 

� Χρηµατοδότηση για συνέχιση των ανασκαφών στις περιοχές µε αρχαίους 

πολιτισµούς 

� Έµφαση στη διαχείριση και στην προβολή της πόλης 

� Σχέδιο «Καλλικράτης» 

� ∆ηµιουργία νέας οργανωτικής δοµής στον πολιτιστικό οργανισµό και 

στελέχωση του µε ικανό προσωπικό να υλοποιήσει την πολιτιστική πολιτική 
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του ∆ήµου 

� Ανάδειξη της ΛΑΤΟΥΣ σαν χώρο εκδηλώσεων 

� ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

� ∆ηµιουργία Φορέα Τουριστικού Μάρκετινγκ για την ανάδειξη της ευρύτερης 

περιοχής και του νέου προφίλ του δήµου 

� Άµεση γειτνίαση µε το Νέο ∆ιεθνή Αερολιµένα Κρήτης 

� Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του ∆ήµου µέσω οικολογικών 

φορέων Παγκόσµιας φήµης. (WWF, GREENPEACE) 

� Επέκταση του Σχεδίου Πόλεως 

� Ενίσχυση του συνεδριακού –αθλητικού – πολιτιστικού - φυσιολατρικού 

τουρισµού 

� Ολοκλήρωση του Βιοτεχνικού Πάρκου, όπου θα εγκατασταθούν οι βιοτεχνίες 

της περιοχής, αρκετές από τις οποίες είναι επιχειρήσεις επεξεργασίας και 

τυποποίησης αγροτικών προϊόντων 

� Ανάδειξη του αγροτουρισµού στην ευρύτερη περιοχή 

� Υλοποίηση του έργου «Υποθαλάσσιο πάρκο στον Άγιο Νικόλαο» 

� Αναβάθµιση υποδοµών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) 

� ∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

� Ένταξη των αλλοδαπών που διαµένουν στην περιοχή µε σεβασµό στη 

διαφορετικότητα και την ανάδειξη της πολυπολιτισµικότητας 

� Ίδρυση και λειτουργία γραφείου ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο 

� Ένταξη στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για το έργο 

«Ανάδειξη της νήσου Σπιναλόγκας» 

� Ολοκλήρωση των εγκρίσεων και ένταξη  στο ΕΣΠΑ του έργου «Αλιευτικού 

καταφυγίου Καλού Χωριού» 

� ∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου σε όλο το µήκος του παραλιακού µετώπου 

� Κατάλληλη σήµανση για την κίνηση µέσα στην πόλη και στην ευρύτερη 

περιοχή µέσω ψηφιακών µέσων 

� Ένταξη του έργου ανάδειξης και αναστήλωσης των εκκλησιών που 

παρουσιάζουν προβλήµατα στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου 

� Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέµα της καθαριότητας και των 

απορριµµάτων µέσω της πράσινης ανάπτυξης 

� Συµµετοχή του ∆ήµου σε προγράµµατα ανακύκλωσης των απορριµµάτων 

� Καλύτερη λειτουργικότητα της Μαρίνας σύµφωνα µε το κτιριολογικό 

πρόγραµµα και ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισµού 

� Μελέτη αναστήλωσης και ανάδειξης του καναλιού της Ελούντας και των 

αλυκών της Ελούντας 

� Μελέτη για την κατασκευή αρχαιολογικού πάρκου στο Νησί Κολοκύθα της 

Ελούντας 

� Αξιοποίηση των υπαρχόντων κινηµατογράφων ΡΕΞ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ∆ΡΗΡΟΣ, 
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και βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους 

� Χρήση των αρχαιολογικών χώρων για εκδηλώσεις σε συνεργασία µε την Κ∆ 

εφορεία αρχαιοτήτων 

� Καταγραφή των µοναστηριών, των δεξαµενών και του πλούτου της 

αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς 

� ∆ηµιουργία ανοιχτής γλυπτοθήκης και λαογραφικού πάρκου 

� Αξιοποίηση παλιών σχολείων και κοινοτικών καταστηµάτων 

� Ενίσχυση και στήριξη των φιλοζωικών φορέων για τη φροντίδα και 

προστασία των αδέσποτων ζώων –Προγράµµατα Pet Therapy 

� Ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς (παραδοσιακές εκδηλώσεις) 

� Αξιοποίηση µε ανάλογη διαµόρφωση και φύτεµα του χώρου της ∆ηµοτικής 

Πλαζ σε χώρο αναψυχής, παιχνιδιού, εκδηλώσεων και περιπάτου 

� Στήριξη των ερασιτεχνικών θεατρικών οµάδων Αγίου Νικολάου και 

Νεάπολης, ΚΑΠΗ και µαθητών καθώς και δηµιουργία παιδικής σκηνής 

� ∆ηµιουργία και υλοποίηση νέων αθλητικών χώρων (Νέο Κολυµβητήριο, 

Γήπεδα ποδοσφαίρου στα τοπικά διαµερίσµατα του ∆ήµου) µε χρήση υλικών 

φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. χρήση όζον στο νερό της πισίνας) 

� Προσέλκυση νέων επενδυτών «πράσινης» ανάπτυξης στην πόλη 

� Προσαρµογή των παλαιότερων υπάλληλων στις νέες τεχνολογίες 

� ∆ιορισµός µόνιµου και εποχιακού προσωπικού στους αρχαιολογικούς χώρους 

για την καλύτερη και συνεχή λειτουργία τους 

� Ανάδειξη της γαστρονοµίας της περιοχής ως στοιχείο καλής ποιότητας ζωής 

� Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής 

� Ανάπτυξη του περιηγητικού και φυσιολατρικού τουρισµού 

� Αξιοποίηση του χειµερινού τουρισµού 

� Πιστοποίηση ποιότητας (ISO) και απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας για την 

εκτέλεση µεγάλων έργων 
 
 
 Πίνακας 3.6: Ανάλυση SWOT- ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

� Οικονοµική κρίση 

� Περιορισµός των κρατικών πόρων, ιδιαίτερα µετά την επίκληση του 

µηχανισµού στήριξης του ∆ΝΤ 

� Έλλειψη µέτρων στάθµευσης και δηµιουργίας παρκινγκ για τη ρύθµιση 

του κυκλοφοριακού 

� Έλλειψη καθαριότητας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 

� Έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών για την πράσινη ανάπτυξη 

� Ελλιπής χρηµατοδότηση, η όποια θα δηµιουργεί πάντα προβλήµατα ακόµη 
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και σε βασικές λειτουργίες 

� Καθυστερήσεις για την έγκριση του Υποθαλάσσιου Πάρκου 

� Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού που θα θέσει της βάσεις για µια 

αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

� Έλλειψη προσωπικού θα δηµιουργεί πάντα δυσλειτουργία στο ∆ήµο και 

τις Υπηρεσίες του  και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων 

και στην παραγωγή έργου 

� Κοινωνικές ανισότητες και ανταγωνισµός υπάλληλων 

� Έλλειψη µέτρων για την ένταξη των µεταναστών στην περιοχή 

� Ανταγωνισµός για τον τουρισµό άλλων πόλεων της ευρύτερης περιοχής 

της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Σητεία) 

� Συνεχιζόµενη επιλογή προσωπικού µόνο βάσει παλαιότητας θα εµποδίσει 

την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή 

� Συνεχιζόµενη επιλογή υψηλόβαθµων ατόµων της ∆ιοίκησης του ∆ήµου 

µόνο βάσει κοινωνικού κύρους και όχι εξειδίκευσης βάσει εκπαίδευσης θα 

δηµιουργεί πάντα προβλήµατα στη σωστή διαχείριση και στη λήψη 

αποτελεσµατικών αποφάσεων για την εξέλιξη του ∆ήµου 

� Έλλειψη ανταγωνισµού µεταξύ των υπάλληλων του ∆ήµου λόγω 

µονιµότητας προκαλεί την µη παραδοχή της αναγκαιότητας για θέσπιση  

στόχων και οράµατος 

� Απροθυµία του ∆ήµου για προσωπική βελτίωση και µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα θα διαιωνίσει την κακή νοοτροπία και τον «ωχαδερφισµό» 

των πολιτών 

� Κοινωνική απαξίωση, αν ο ∆ήµος αποτύχει να δηµιουργήσει 

ανταποδοτικά οφέλη για τους πολίτες του 

� Αδυναµία διαχείρισης κινδύνων και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών θα 

υπονοµεύσει το κύρος του ∆ήµου και ειδικότερα του ∆ήµαρχου και της 

∆ιοίκησης 

� Επιφυλακτική στάση και καχυποψία του τοπικού πληθυσµού για τις όποιες 

καινοτόµες προτάσεις των δηµοτικών αρχών [Η14, Η15] 
 
 

3.2.3 ∆όµηση της ανταγωνιστικής ταυτότητας 

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, 

φαίνεται πως βρίσκεται ακόµα σε κατάσταση ανάπτυξης και δηµιουργίας. Οι 

δυνατότητες και οι ευκαιρίες που προσφέρει στους επισκέπτες και τους κατοίκους 

του, δίνουν την αίσθηση µιας πόλης µε δυνατά χαρακτηριστικά που όµως ακόµα δεν 

έχουν αξιοποιηθεί σωστά. Στην ουσία βρίσκεται ακόµα υπό κατασκευή. ∆ιότι ο Άγιος 
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Νικόλαος είναι ένα τουριστικό θέρετρο, το όποιο ξεκίνησε την ανοδική του πορεία  

40 χρόνια πριν.  

Αυτό καθιστά αµέσως τον Άγιο Νικόλαο σε µια πόλη µε πολλές νέες 

δυνατότητες και ευκαιρίες σηµαντικές που θα βοηθήσουν στη µελλοντική του 

ανάπτυξη. Σηµασία τώρα έχει προς τα πού θα κινείται αυτή η κατεύθυνση. 

Χρειάζεται τώρα επαναπροσδιορισµός της κατεύθυνσης και εµπλουτισµός της 

ταυτότητας για να φανεί ξεκάθαρα προς τα πού οδηγείται η νέα πόλη. 

Σηµαντικό είναι πως η ιστορία του Αγίου Νικολάου έχει δείξει ότι είναι µια 

πόλη που δεν σταµατάει ποτέ και ξέρει να βγαίνει γρήγορα από τα δύσκολα. Έτσι 

βελτιώθηκε γρήγορα στην πάροδο των χρόνων και από χωριό που ήταν µόνο µε 95 

κατοίκους έγινε πόλη και δη Πρωτεύουσα Νοµού. Βέβαια έχει ακόµα να δώσει πολλά 

στους επισκέπτες και τους κατοίκους του καθώς πρέπει να προχωρήσει µπροστά µε 

σταθερά επαγγελµατικά και στρατηγικά βήµατα. 

Η επιβεβαίωση της παραδοσιακής εικόνας που έχουν ήδη κάτοικοι και 

επισκέπτες για τον Άγιο Νικόλαο πρόκειται να δώσει το στίγµα της ταυτότητας του 

και να προσδιορίσει τους στόχους του οδηγώντας προς µια πολύ συγκεκριµένη 

κατεύθυνση, αυτή της «ποιότητας ζωής». Η δηµιουργία µιας ελκυστικής και 

αναπτυσσόµενης πόλης, µε στόχο πάντα τον τουρισµό σε συνδυασµό µε την 

«πράσινη» οικονοµία και τη νέα τεχνολογία ως εργαλείο εξυπηρέτησης των ίδιων των 

πολιτών του, πρόκειται να αποτελέσουν τα στοιχεία της δοµηµένης ταυτότητας του 

δήµου Αγίου Νικολάου.  

Το µίγµα όλων των παραπάνω, δηλαδή, Τουρισµός- Περιβάλλον-Τεχνολογία, 

πρόκειται να δώσει νέα κατεύθυνση στην πόλη στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη 

«ποιότητα ζωής». Αναπτύσσοντας αυτό το µοντέλο δόµησης της ανταγωνιστικής 

ταυτότητας, ικανοποιούνται αυτόµατα δύο βασικές ανάγκες του σύγχρονου 

ανθρώπου, η χαλάρωση και η ψυχαγωγία σε συνδυασµό µε την «ήσυχη» 

περιβαλλοντική συνείδηση. Κάτι πολύ επίκαιρο στις µέρες µας που όµως δεν είναι 

εύκολο να υιοθετήσουν όλες οι πόλεις, καθώς είναι πολύ πιθανόν ένας από τους τρεις 

τοµείς να µην ευνοείται (π.χ. ο τουρισµός) ή µπορεί να έχει δοθεί από το στρατηγικό 

σχεδιασµό της πόλης έµφαση στην ανάπτυξη ενός µόνο τοµέα (π.χ. η πόλη των 

Τρικάλων που έδωσε έµφαση µόνο στην ψηφιακή τεχνολογία). 

Εποµένως η υιοθέτηση αυτού του µοντέλου µίγµατος Τουρισµός - 

Περιβάλλον – Τεχνολογία, στο δήµο Αγίου Νικολάου πρόκειται να δώσει την 
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αίσθηση ενός µοναδικού και ξεχωριστού χαρακτήρα που είναι και η ουσία του city 

branding, όπως µελετάται στην παρούσα εργασία. 

 

Η ανταγωνιστική ταυτότητα του Αγίου Νικολάου βασίζεται στα εξής:  

• στη Γεωγραφική θέση, το εύκρατο κλίµα και τις παραλίες της περιοχής 

• στους ανθρώπους 

• στα αρχαιολογικά- πολιτιστικά µνηµεία 

• στα Μουσεία και τους χώρους πολιτισµού  

• στις αθλητικές δραστηριότητες  

• στους παραδοσιακούς οικισµούς και τους χώρους αναψυχής 

• στις σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις παγκόσµιας φήµης 

• στις δυνατότητες που παρέχονται από το συνεδριακό, θαλάσσιο, 

θρησκευτικό, καταδυτικό, αθλητικό, παραδοσιακό, πολυτελή και τον 

τουρισµό κρουαζιέρας.  

• κυρίως τα σηµαντικά έργα υποδοµής όπως η Μαρίνα Αγίου Νικόλαου αλλά 

και τα σηµαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία θα δώσουν µια 

νέα πνοή στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή (Υποθαλάσσιο Πάρκο, 

ΒΙΟΠΑ). 

 

 

3.2.4 ∆ιάρθρωση της στρατηγικής επικοινωνίας  

 

Όραµα: ο Άγιος Νικόλαος να γίνει ένας σύγχρονος «πράσινος» και 

«έξυπνος» ∆ήµος, µε υψηλή «ποιότητα ζωής» σε όλες τις εκφάνσεις της. Να γίνει 

ένας προορισµός αναψυχής µε υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, αποκτώντας έτσι 

ένα ισχυρό και δυνατό Brand Name. 
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Στρατηγικοί στόχοι  
 
 Πρωταρχικός στόχος είναι, ο Άγιος Νικόλαος να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων του µέσα από µία «πράσινη» και βιώσιµη» ανάπτυξη, έχοντας ως 

εργαλείο την ψηφιακή τεχνολογία, ενισχύοντας έτσι ακόµα περισσότερο το 

τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής.  

Σηµαντικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αποτελεσµατική αξιοποίηση 

των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του δήµου: 

 
• Είτε πρόκειται για τα όµορφα τοπία του 
• Είτε πρόκειται για τη γεωγραφική θέση και το κλίµα του 
• Είτε πρόκειται για τις ειδικές µορφές τουρισµού 
• Είτε πρόκειται για την πολιτιστική κληρονοµιά του 
• Είτε πρόκειται για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις  
• Είτε πρόκειται για τις παραδόσεις του 
• Είτε πρόκειται για την µεσογειακή διατροφή του 
 

 

 Βασική επιδίωξη της στρατηγικής επικοινωνίας του ∆ήµου πρέπει να είναι η 

δηµιουργία µιας φιλικής προς τον άνθρωπό πόλη, η οποία θα ενισχύσει και θα 

επαναπροσδιορίσει το τουριστικό προϊόν της, δηµιουργώντας έτσι ευκαιρίες 

απασχόλησης κυρίως προς τους νέους ανθρώπους, που θα ήθελαν να ζήσουν µόνιµα 

σε αυτήν.  

 

• Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε επίπεδο άυλων και υλικών υποδοµών 

• Εκσυγχρονισµός και βελτίωση των υπηρεσιών σε υπάρχουσες τουριστικές 

µονάδες 

• Πράσινη ανάπτυξη  

• Ψηφιακή ανάπτυξη 

• Προσέλκυση επενδύσεων 

• Εµπέδωση του «τουριστικού κλίµατος» στην κοινωνία  

• ∆ιάχυση της ανάπτυξης παντού  

 

Επίσης σηµαντικό προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις της περιοχής να ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν προς µία «πράσινη» 

και «βιώσιµη» ανάπτυξη υιοθετώντας τρόπους λειτουργίας που βασίζονται σε µία 

µακροπρόθεσµη βάση, φιλική προς το φυσικό περιβάλλον.  



- 131 - 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ξενοδοχείο Jury's Inn  στην 

Γλασκόβη, το οποίο χτίστηκε το 2003 και είναι το µεγαλύτερο ξενοδοχείο αυτή τη 

στιγµή στη Σκωτία. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο µε 321 δωµάτια που ακολουθήθηκαν 

αυστηρές αρχές θερµοµόνωσης, τριπλά τζάµια και σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης 

και ψύξης αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά µε την λειτουργία του 

παρατηρήθηκε αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Από τότε ξεκίνησε ένας 

αγώνας προσπάθειας εξοικονόµησης φυσικών πόρων από τους manager και το 

προσωπικό του ξενοδοχείου µε κυρίως απλές µεθόδους. Η πρωτόγνωρη 

περιβαλλοντική συνείδηση και η εφαρµογή απλών βηµάτων εξοικονόµηση ενέργειας 

και νερού και ανακύκλωσης το έκαναν να ξεχωρίσει.  

Οι µέθοδοι εξοικονόµησης φυσικών πόρων και ενέργειας που 

εφαρµόστηκαν είναι: 

• Συνεχής ενηµέρωση και προτροπή του προσωπικού για  εξοικονόµηση. 

Για παράδειγµα στα συνεργεία καθαρισµού επιτρέπεται µόνο µία φορά να 

τραβάνε το καζανάκι για τον καθαρισµό της τουαλέτας. 

• Ηλεκτρικές συσκευές µε υψηλή ενεργειακή απόδοση, µειώνοντας έως και 

60% την κατανάλωση ενέργειας . 

• Ηλεκτρονικές συσκευές µε πιστοποιηµένη χαµηλή ενεργειακή 

κατανάλωση. 

• Τακτική συντήρηση των κλιµατιστικών και των καυστήρων. 

• Εγκατάσταση θερµοστατών στα δωµάτια και αυτονοµία θέρµανσης ή 

κλιµατισµού. 

• Ρύθµιση θερµοσίφωνα στους 50οC (αντί για τους 60οC), του 

κλιµατιστικού στους 26οC βαθµούς το καλοκαίρι και στους 20οC βαθµούς 

το χειµώνα . 

• Κλείσιµο των συσκευών από τον κεντρικό διακόπτη (ON/OFF και όχι από 

το τηλεχειριστήριο, δηλαδή Stand-by) κυρίως αυτών που 

χρησιµοποιούνται από τους υπαλλήλους. 

• Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης (εξασφάλιση 8-15 φορές µεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαµπτήρες καθώς και 4-5 φορές λιγότερη 

κατανάλωση ενέργειας. 

• Αισθητήρες φώτων σε όλους τους διαδρόµους και τους κοινόχρηστους 

χώρους. 

• Χρήση καρτών (key card) για τον έλεγχο του φωτισµού και κλιµατισµού. 
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• Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά έτσι ώστε να ρυθµίζεται το 

επίπεδοo φωτεινότητας του χώρου και να αποφεύγεται η σπατάλη. 

• Αισθητήρες σε όλες τις βρύσες για αυτόµατο κλείσιµο. Μια ανοιχτή 

βρύση καταναλώνει 9 λίτρα νερό το λεπτό.(πλύσιµο πιάτων βούρτσισµα 

δοντιών κ.λ.π.) 

• Τοποθετώντας µετρητές κατανάλωσης νερού σε όλο το κτίριο έτσι ώστε 

να επισκευάζεται αµέσως η παραµικρή διαρροή. Μια σταγόνα το 

δευτερόλεπτο κοστίζει πάνω από 4 λίτρα  την ηµέρα ή αλλιώς 1500 λίτρα 

ετησίως. 

• Καζανάκια µε µηχανισµό διπλής ροής νερού 

• Συσκευές µετατοπίσεως νερού (hippo bags). Η αντικατάσταση όλων των 

καζανακίων ενός ξενοδοχείου µε νέας τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα ακριβή 

γι’ αυτό υπάρχουν ειδικές σακούλες που τοποθετούνται µέσα στο 

καζανάκι µετατοπίζοντας σηµαντικές ποσότητες νερού. Ακόµα και η 

τοποθέτηση ενός µπουκαλιού µέσα στο καζανάκι κάνει την ίδια δουλειά, 

υπολογίζεται ότι εξοικονοµείται περίπου ένα 10 τοις εκατό νερού. 

• Τηλέφωνα ντους και βρύσες ψεκασµού νερού µε ποσοστά αέρα, 

εξοικονοµούν 12 και 65 λίτρων ανά ηµέρα. Το νερό τρέχει µε ποσοστά 

αέρα έτσι ώστε να µειώνει την κατανάλωση του νερού. 

• Συλλογή βρόχινου νερού για το πότισµα του κήπου 

• Ανακύκλωση σε γυαλί, µαγειρικό λάδι, χαρτί, πλαστικά και µπαταρίες. 

Στέλνοντας στερεά απόβλητα σε εταιρείες ανακύκλωσης εξοικονοµούν 

χρήµατα. 

• Ενηµέρωση των επισκεπτών µε τις µεθόδους εξοικονόµησης και 

δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών καθαρισµού και αλλαγής σεντονιών 

και πετσετών να µην γίνονται κάθε µέρα. Έτσι ώστε να εξοικονοµείται 

νερό και ενέργεια ακόµα και  από το πλύσιµο πετσετών και σεντονιών. 

 
Με την εφαρµογή όλων των ανωτέρω, το Jury' s Inn έχει λάβει πολλά βραβεία 

συµπεριλαµβανοµένου του χρυσού βραβείου (Gold Award) από τον 

Οργανισµό  βραβείων Πράσινου τουρισµού (Green Tourism Awards Agency). 

Παρόλα αυτά οι υπεύθυνοι του συγκεκριµένου ξενοδοχείου 

δεν καθησυχάζονται συνεχίζουν να αναζητούν νέες τεχνολογίες εξοικονόµησης αλλά 
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και την χρησιµοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Αυτό καθιστά αµέσως το 

ξενοδοχείο Jury' s Inn  µοναδικό και ξεχωριστό [Η24].  

 

Ένα άλλο παράδειγµα «Πράσινου» ξενοδοχείου είναι το Cavendish στο 

Λονδίνο, το οποίο έχει λάβει το πρώτο χρυσό βραβείο (Gold Award) ξενοδοχείου στο 

Λονδίνο από τον Οργανισµό βραβείων πράσινου τουρισµού 

(Green Tourism Awards Agency) και Οργανισµό Ανάπτυξης του Λονδίνου 

(London Development Agency). Το σχέδιο Πράσινου τουρισµού,  συγκεκριµένα στο 

Λονδίνο προωθήθηκε το 2007 και στοχεύει να βελτιώσει την ενεργειακή και 

περιβαλλοντική απόδοση των ξενοδοχείων µε ταυτόχρονη οικονοµική ανάπτυξη. Τα 

βραβεία, που δίνονται επιτρέπουν στους επισκέπτες να κρίνουν την πράσινη πολιτική 

των επιχειρήσεων λαµβάνοντας υπόψη την ενεργειακή κατανάλωση και τη διαχείριση 

των φυσικών πόρων. Το Cavendish έχει ακολουθήσει παρόµοια πολιτική µε το 

ξενοδοχείο Jury's Inn όπως είναι η αντικατάσταση λεβήτων και καυστήρων µε νέας 

τεχνολογίας, λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης, τηλέφωνα ντους και βρύσες 

ψεκασµού νερού µε ποσοστά αέρα κ.α [Η24]. 

 

Ενθαρρυντικό είναι βέβαια το γεγονός πως και στη Χώρα µας 

πραγµατοποιούνται ήδη τέτοιου είδους ενέργειες µε τη βράβευση αρκετών 

ξενοδοχείων που κάνουν πράσινη διαχείριση. Συγκεκριµένα, τη ∆ευτέρα 6 Ιουνίου 

2011, στο ξενοδοχείο Galaxy του Ηρακλείου έγινε τελετή βράβευσης από την 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, υπεύθυνης για τις Γαλάζιες Σηµαίες και 

τα Green Key, των Κρητικών Ξενοδοχείων που έλαβαν τη διάκριση Green Key για το 

2011. Τα εν λόγω ξενοδοχεία εφαρµόζουν πράσινη διαχείριση ενεργειακών πόρων 

και γενικά πράσινη λειτουργική διαχείριση µε σεβασµό στο περιβάλλον [Η19]. 

Στην Ελλάδα βραβεύτηκαν γενικά 108 ξενοδοχεία, από τα οποία τα 47 

βρίσκονται στην Κρήτη, ενώ στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου βραβεύτηκαν δύο 

ξενοδοχεία, το Aquila Elounda Village και το Elounda Aqua Sol Resort στην 

Ελούντα, µε το βραβείο « The Green Key Eco Label για το 2011» [Η19]. 
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Επιχειρησιακοί στόχοι 

Ο Άγιος Νικόλαος να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνθήκες 

διαβίωσης των πολιτών του,  να προωθήσει και να αξιοποιήσει  αποτελεσµατικά 

τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα, στοχεύοντας πάντα στην πράσινη και βιώσιµη 

ανάπτυξη του δήµου: 

 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

• Ενηµέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών για την ιστορία και εξέλιξη της 

πόλης δηµιουργώντας συνείδηση εκτίµησης και σεβασµού για τον τόπο. 

• Προστασία των αδέσποτων ζώων της περιοχής µέσα από προγράµµατα Pet 

Therapy [H25]. 

• Βελτίωση της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στο νέο ∆ήµο 

Αγίου Νικολάου µε χαρακτήρα οικολογικό. 

• Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων στην πόλη του 

Αγίου Νικολάου και τα διαµερίσµατα µε υλικά οικολογικής ποιότητας. 

• ∆ιεύρυνση της δυνατότητας ίδρυσης νέων σχολικών µονάδων σε 

αναπτυσσόµενες περιοχές. 

• Στήριξη ΤΕΙ και ΑΣΤΕΑΝ για την προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού 

σπουδαστών. 

• Συνέχιση και στήριξή των ΚΑΠΗ (Κέντρο ανοιχτής προστασίας 

ηλικιωµένων), ΚΕ∆ΑΝ (Κοινωφελής Επιχείριση Αγίου Νικολάου), Κ∆ΑΠ 

(Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών) µέσα από τη συµµέτοχη σε 

ευρωπαϊκά προγράµµατα για ενίσχυση του τουρισµού σε ηλικιωµένους. 

• Συνέχιση του «Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστηµίου» και βελτίωση της 

λειτουργίας του µέσω ψηφιοποίησης των µαθηµάτων.   

• Εµπλουτισµός και ψηφιοποίηση των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών και δηµιουργία 

τµήµατος Λασιθιωτών Συγγραφέων.  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

• ∆ηµιουργία νέας οργανωτικής δοµής στον πολιτιστικό οργανισµό και 

στελέχωση του µε ικανό προσωπικό να υλοποιήσει την πολιτιστική πολιτική 

του ∆ήµου µε κατεύθυνση την πράσινη και οικολογική συνείδηση παντού. 
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• ∆ηµιουργία και στέγαση δραστηριοτήτων πολιτισµού στις περιοχές που 

υπάρχει έλλειψη και το έχουν ανάγκη (π.χ. µουσείο λαδιού στην Κριτσά, 

ιστορικό µουσείο στη Νεάπολη, λαογραφικό µουσείο σε κάθε διαµέρισµα, 

µουσείο τεχνών και εργαλείων, παλαιών επαγγελµάτων και µορφολογικών 

στοιχείων κτηρίων στη Φουρνή κλπ) 

• Χρήση όζον στο νερό της πισίνας του κολυµβητηρίου. 

• Πότισµα του χόρτου του γηπέδου µε αφαλάτωση του νερού από τη θάλασσα.  

• Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων χώρων πολιτισµού και βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας τους από περιβαλλοντική σκοπιά (Κινηµατοθέατρο REX, 

θερινό σινεµά ΧΡΙΣΤΙΝΑ). 

• Συνέχιση, αξιοποίηση και περεταίρω προβολή των Πολιτιστικών εκδηλώσεων 

που συµβάλλουν ήδη στην πολιτιστική δραστηριότητα του ∆ήµου όπως οι 

εκδηλώσεις «ΛΑΤΩ», το Φεστιβάλ TOUCH, το παιδικό Φεστιβάλ, ο 

Λογοτεχνικός ∆ιαγωνισµός Μαντινάδας 

• Σύνδεση του Πολιτισµού µε τον Τουρισµό 

• Χρήση των αρχαιολογικών χώρων για εκδηλώσεις σε συνεργασία µε την Κ∆ 

εφορεία αρχαιοτήτων 

• Τοποθέτηση γλυπτών οικολογικής φύσης σε διάφορα σηµεία της πόλης.  

• Συνεργασία των ΟΤΑ µε τις εφορείες αρχαιοτήτων για ανάδειξη και 

λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και πέραν του ωραρίου του δηµοσίου. 

• ∆ηµιουργία θεµατικών µουσείων σε κάθε πόλη και οικισµό µε θέµα το 

περιβάλλον και τη διαφορετικότητα της κάθε περιοχής αναδεικνύοντας έτσι 

την µοναδική πολιτιστική κληρονοµιά µας σε συνδυασµό µε την 

περιβαλλοντική συνείδηση.  

• Ενίσχυση και στήριξη των φιλοζωικών φορέων για τη φροντίδα και 

προστασία των αδέσποτων ζώων. 

• Εκσυγχρονισµός και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων φιλικά προς το 

περιβάλλον και την εξοικονόµηση ενέργειας.  

• Ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισµού της περιοχής (Ιστιοπλοΐα, 

κολύµβηση, καταδύσεις, στίβος). 

• Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµίας και τις πράσινης όψης των κτιρίων.  

• Επέκταση των εγκαταστάσεων της Μαρίνας και εκµετάλλευση της για 

υλοποίηση Ιστιοπλοϊκών Αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων. 



- 136 - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• ∆ηµιουργία όµορφου περιβάλλοντος σε πόλεις, χωριά, κοινόχρηστούς χώρους 

και παραλίες, µε στόχο πάντα την εξοικονόµηση πράσινης ενέργειας.  

• Επέµβαση σε όλα τα σηµεία δηµόσιου φωτισµού µε αντικατάσταση των 

συνήθων λαµπτήρων πυράκτωσης µε λαµπτήρες ατµών νατρίου. 

• Περιβαλλοντική πολιτική και ενίσχυση του οικοτουρισµού. 

• Επεµβάσεις σε όλα τα κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ήµου, αλλά και τις 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της περιοχής µε στόχο τη βελτιστοποίηση του 

ενεργειακού προφίλ τους, δηλαδή, εξωτερική θερµοµόνωση κτιριακού 

περιβλήµατος, αλλαγή κουφωµάτων, εφοδιασµός µε ηλιακούς συλλέκτες για 

την παροχή ζεστού νερού, αντικατάσταση των λαµπτήρων πυράκτωσης µε 

λαµπτήρες φθορίου, εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου ελέγχου του 

τεχνητού φωτισµού κ.λ.π.   

• Αντιµετώπιση των σκουπιδιών και δηµιουργία συνείδησης από τους 

κατοίκους για την «πράσινη ανάπτυξη». 

• Εκµετάλλευση της µεγάλης ηλιοφάνειας για τη χρήση φωτοβολταικών ως 

πηγή ενέργειας παντού. 

• Επέµβαση στο πεδίο των σηµατοδοτών της πόλης µε αντικατάσταση των 

συνήθων λαµπτήρων πυράκτωσης µε µέση διάρκεια ζωής 6 µηνών ή 4.000 

ωρών, µε λαµπτήρες τεχνολογίας λεντ οι οποίοι προσφέρουν διάρκεια ζωής 10 

ετών ή 80.000-100.000 ωρών καθώς καταναλώνουν 80% λιγότερο ηλεκτρικό 

ρεύµα. 

• Προστασία του υδροβιότοπου Αλµυρού, όπως προτείνει το Σχέδιο Χωρικής 

και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης" (ΣΧΟΟΑΠ) και µέσω της 

οργάνωσης WWF. 

• Εξασφάλιση και αξιοποίηση χώρων πρασίνου και ένταξη τους στον ιστό της 

πόλης µε τρόπο ώστε να προσφέρουν στη λειτουργία της πόλης και την 

ισορροπία της. 

• Αντικατάσταση των καυστήρων δηµοτικών κτιρίων µε καυστήρες φυσικού 

αερίου. 

• Μεταλλαγή των οχηµάτων του δήµου σε υβριδικά µε χρήση αερίου. 

• Έντονο φύτεµα σε κάθε ελεύθερο χώρο (παρκάκια τσέπης). 
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• Λειτουργία ολοκληρωµένων κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, όπου όλο 

το 24ωρο τα παιδιά και οι ενήλικες, θα µπορούν να επιστρέφουν για 

ανακύκλωση πλαστικά µπουκάλια, µπαταρίες και άλλες συσκευασίες, 

κερδίζοντας εκπτωτικά κουπόνια σε συνεργαζόµενα καταστήµατα.  

• Οργάνωση δικτύου για τη συλλογή των χρησιµοποιούµενων µαγειρικών 

λαδιών. 

• Υλοποίηση προγράµµατος κοµποστοποίησης και διαχείρισης οργανικών 

αποβλήτων. Ένα τέτοιο πρόγραµµα θα έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικού υλικού για τους κήπους ιδιωτικούς και δηµόσιους και θα 

µειώνει την ποσότητα σκουπιδιών προς τον ΧΥΤΑ. 

• Ορθολογικότερη χρήση τσιµέντου και χρήση φιλικών υλικών στις 

διαµορφώσεις εξωτερικών χώρων. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

• Αντιµετώπιση και λήψη µέτρων για την κυκλοφοριακή συµφόρηση και τους 

χώρους στάθµευσης στο κέντρο τη πόλης (δηµιουργία ποδηλατοδρόµων). 

• Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στα µεγάλα διαµερίσµατα 

και πληροφόρηση για τους χώρους στάθµευσης, µέσω ενός πρωτοποριακού 

ψηφιακού προγράµµατος, που θα λειτουργεί στη πόλη ηλεκτρονικά. (π.χ. 

περίπτωση των Τρικάλων µε το «τηλεµεταφορές»). 

• Εθνικό δίκτυο ΒΟΑΚ σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες για ολοκλήρωση του. 

• Επαρχιακό δίκτυο. Συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για 

ολοκλήρωση των µελετών που εκπονούνται και ένταξη σε προγράµµατα για 

τη δηµοπράτηση τους (µελέτη δρόµου Καλού Χωριού Κρούστας Πρίνα- 

Μάλλες, διαπλάτυνση οδού προς Σίσι, παρακαµπτήριος Πλάκας, βελτίωση 

τµήµατος Ζένια- Ποτάµοι, κλπ.) 

• Τακτική ενδοδηµοτική συγκοινωνία µε ευέλικτα mini bus έτσι ώστε να µην 

επιβαρύνονται τα αστικά κέντρα και να µη δηµιουργούνται κυκλοφοριακά 

προβλήµατα. 

• Αγροτική οδοποιία, βελτιώσεις και διανοίξεις όπου είναι απαραίτητο. 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

• Ένταξη των αλλοδαπών που διαµένουν στην περιοχή µε σεβασµό στη 

διαφορετικότητα και ανάδειξη της πολυπολιτισµικότητας. 

• Τµήµατα Κοινωνικής Μέριµνας. 

• Εκπαιδευτικά προγράµµατα για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και την 

απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης για την περιοχή αλλά και γενικότερα.  

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• Ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού µε έµφαση στο Συνεδριακό τουρισµό 

για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης. 

• ∆ηµιουργία «Πράσινων» ξενοδοχείων ή προσαρµογή των ήδη υπαρχόντων 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

• Οικολογική νοοτροπία στη διαχείριση της τουριστικής βιοµηχανίας του 

τόπου. 

• Προσέλκυση επισκεπτών για τριήµερα και σαββατοκύριακα, προσφέροντας 

στους επισκέπτες ευκαιρίες χαλάρωσης και ψυχαγωγίας µέσα από 

περιβαλλοντικές δράσεις. 

• «Πράσινα» πακέτα διακόπτων. 

• Οδηγός περιήγησης επισκεπτών για τις πόλεις και τα χωριά του νέου ∆ήµου, 

δίνοντας έµφαση στην περιβαλλοντική συνείδηση του δήµου.  

• Ιδιαίτερη τουριστική προβολή των χωριών για ανάδειξη του παραδοσιακού 

στοιχείου και της καλής διατροφής. 

• Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφορικών πινακίδων και σήµανση για τους 

τουρίστες, µέσω της νέας τεχνολογίας.  

• Εκδηλώσεις: Τριήµερο τουρισµού, εβδοµάδα κρητικής κουζίνας, ανάδειξη 

παραδοσιακών προϊόντων, προβολή πέρα των ορίων του ∆ήµου. 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

• Ανάπλαση των κεντρικών πλατειών µε πεζοδροµήσεις, φωτισµό και ανάδειξη 

και συντήρηση των µνηµείων κάθε χωριού και οικισµού (είτε αυτό είναι 

βρυσούλα, είτε κτήριο, είτε δροµάκι). 

• Υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρικού σε οικισµούς και πόλεις, µέσω της 

χρήσης φωτοβολταικών.  
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• Προστασία της φυσιογνωµίας και του παραδοσιακού χαρακτήρα των 

οικισµών, ανάδειξη και καταγραφή των µορφολογικών στοιχείων και των 

ιστορικών στοιχείων, δηµιουργία φωτογραφικού αρχείου. 

• ∆ηµιουργία χώρων διαφύλαξης και προβολής εκείνων των στοιχείων 

(εργαλείο, υλικά, συνταγές, µέθοδοι, γητειές, παραγωγή, επαγγέλµατα κλπ.) 

που χάνονται και που είχαν σχέση µε τις παραδόσεις και του τρόπου ζωής στο 

χωριό. 

• Επισκευή, αποκατάσταση και σήµανση παλιών µονοπατιών, καλντεριµιών, 

ενοποίηση χώρων. 

• Σύνταξη ενοποιηµένων ψηφιακών χαρτών κάθε οικισµού µε ένδειξη των 

ενδιαφερόντων στοιχείων του, τα αξιοθέατα, τα µονοπάτια, τις διαδροµές, τα 

φαράγγια κλπ. Ανάρτηση τους στην κεντρική πλατεία για την ενηµέρωση των 

επισκεπτών.  

• Ανάπλαση του παραλιακού µετώπου σε συνεργασία µε το Λιµενικό Ταµείο. 

• Υλοποίηση της µελέτης ανάπλασης της περιοχής Σταυρού. Έχουν ήδη 

ενταχθεί 4.000.000 ευρώ. 

• Ολοκλήρωση µελετών ανάπλασης σε 4 γειτονιές του Αγίου Νικολάου. 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

• ∆ηµιουργία πρόσβασης από ΑΜΕΑ σε όλα τα δηµόσια κτήρια και δηµόσιους 

ανοιχτούς χώρους. 

• ∆ηµιουργία δικτύου διαδροµών θαλάσσιων, βουνού (πεζοπορίας), ποδηλάτου. 

• Κατασκευή ποδηλατοδρόµου που θα ενώνει µέσω του παλιού εθνικού δρόµου 

και των µονοπατιών, όλους τους οικισµούς µεταξύ τους. 

• ∆ηµιουργία υποθαλασσίου Πάρκου 

• Επέκταση του σχεδίου πόλης στα αστικά κέντρα Αγίου Νικολάου (στους 

περιαστικούς οικισµούς) και στη Νεάπολη. 

• Πολεοδοµικές µελέτες για τους οικισµούς και τις νέες περιοχές που 

προβλέπεται να πολεοδοµηθούν από το ΣΧΟΟΑΠ. 

• Ανάπλαση θαλάσσιων µετώπων Ελούντας, Αγίου Νικολάου, Μιλάτου, Σισίου 

µε δηµιουργία χώρων για τις τελετές πολιτικών γάµων, στήριξη του θεσµού. 

• Κατασκευή 2ης γέφυρας Ξηροπόταµου µε βάση τη µελέτη. 

• Κατασκευή πεζογέφυρας στην είσοδο της πόλης. 
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Στρατηγικοί στόχοι για την Τουριστική πολιτική και προβολή του ∆ήµου  

• ∆ηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µέσα από το οποίο θα παρουσιάζονται όλες 

οι πληροφορίες για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή σε ένα εύχρηστο και 

ευχάριστο περιβάλλον για το χρήστη. 

• Προβολή των ξενοδοχειακών µονάδων ως τουριστικές µονάδες µε χαρακτήρα 

οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης. 

• ∆ηµιουργία πολλαπλών σηµείων πληροφόρησης επισκεπτών µε αρχή το 

∆ιεθνή Αεροδρόµιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και το Κρατικό 

Αεροδρόµιο Σητείας. Επέκταση των σηµείων πληροφόρησης και σε άλλα 

σηµεία της πόλης για την υποδοχή και ενηµέρωση των επισκεπτών του Αγίου 

Νικολάου 

• Έκδοση έντυπου ενηµερωτικού υλικού που θα σταλεί σε όλους τους tour 

operators και τους επαγγελµατίες τους τουρισµού. 

• Οδηγός περιήγησης επισκεπτών για τις πόλεις και τα χωρία του νέου ∆ήµου. 

Ιδιαίτερη τουριστική προβολή των χωριών. 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πύλης προβολής της περιοχής που θα αφορά µόνο 

τους επισκέπτες που καταφθάνουν στην πόλη µέσω των κρουαζιερόπλοιων. 

• Εκµετάλλευση των πολυτελών ξενοδοχειακών µονάδων για φιλοξενία και 

παρουσίαση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων µε θέµατα κυρίως για το 

περιβάλλον και την οικολογία.  

• Εκµετάλλευση του φυσικού κάλους της περιοχής για παραδοσιακές και 

φυσιολατρικές εξορµήσεις. 

• ∆ηµιουργία εκθεσιακού κέντρου τοπικών προϊόντων. 

• ∆ηµιουργία γραφείου προβολής, επικοινωνίας, µάρκετινγκ, δηµοσίων 

σχέσεων. 

• Αποστολή mail και διαφηµιστικού DVD σε οργανισµούς, ενώσεις, 

συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σχολεία του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. 

• ∆ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού spot διάρκειας 1,30́ για την 

ευρύτερη προβολή της περιοχής. 

• Προώθηση µε επιτυχία την επικοινωνιακή ταυτότητα της πόλης µέσα από 

σύγχρονες µεθόδους marketing. 
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3.2.5 Χρήση της ταυτότητας 

Χρησιµοποιώντας το µίγµα Τουρισµός – Περιβάλλον – Τεχνολογία, ο Άγιος 

Νικόλαος µπορεί αξιοποιώντας σωστά τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα να οδηγηθεί 

σε µια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση. Αυτό από 

µόνο του δηµιουργεί την αίσθηση µιας ισχυρής πολίτικής διαχείρισης της επωνυµίας 

του και εποµένως ένα ισχυρό και δυνατό Brand Name. Υλοποιώντας σωστά, προς 

αυτή την κατεύθυνση, τους στρατηγικούς στόχους του, θα µπορούσε το όνοµα του 

δήµου να συνδεθεί  µε την έννοια των «πράσινων» διακοπών.  

Έτσι, όλοι θα µπορούν να µιλούν για ένα δήµο που κατάφερε να 

συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει σωστά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την 

ανταγωνιστική του ταυτότητα και να δηµιουργήσει την εικόνα ενός «πράσινου» 

τουριστικού δήµου που δεν παραλείπει τη λειτουργικότητα και τη χρησιµότητα των 

νέων τεχνολογιών.  

Στοιχεία συνθέτουν την ταυτότητα του Αγίου Νικολάου: 

 

        ∆ιάγραµµα 3.1: Στοιχεία συνθέτουν την ταυτότητα του Αγίου Νικολάου 

 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 
ΕΡΓΑ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 
 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

 
 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 
 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Ο δήµος σήµερα προσφέρει στους επισκέπτες και τους κατοίκους του 

πολυάριθµές επιλογές σε σχεδόν όλους τους τοµείς. Χάρης το φυσικό κάλος και το 

κλίµα της περιοχής αναπτύχθηκε γρήγορα σε ένα τουριστικό θέρετρο διεθνούς φήµης 

και αναγνωσιµότητας.  

Σηµασία τώρα έχει ο Άγιος Νικόλαος να παραδειγµατιστεί από την ιστορία 

του και την ένδοξη αναπτυξιακή πορεία που είδε τα προηγούµενα χρόνια, 

συνεχίζοντας και βελτιώνοντας ακόµα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των 

πολιτών και επισκεπτών του, στοχεύοντας προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, αυτή 

της «ποιότητας ζωής», µέσα από την «πράσινη» και βιώσιµη ανάπτυξη. 

Βέβαια, χρειάζεται πρώτα να λυθούν τα προβλήµατα και να υλοποιηθούν οι 

στρατηγικοί στόχοι κάνοντας διαρθρωτικές κινήσεις ώστε να µπορέσει να 

ανταγωνιστεί επάξια άλλες πόλεις ανάλογου τουριστικού ενδιαφέροντος σε τοπικό 

αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Έτσι, ο Άγιος Νικόλαος δεν πρέπει να ξεχνάει που ήταν, που είναι και που 

µπορεί να φτάσει. Τα ήδη υπάρχοντα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα είναι αρκετά 

δυνατά ώστε να µπορέσει να στηρίξει την επωνυµία και ταυτότητα του και να 

προχωρήσει µπροστά.  

Εποµένως, ξεπερνώντας τα προβλήµατα και υλοποιώντας τα έργα υποδοµών 

που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ο Άγιος Νικόλαος σίγουρα µπορεί να ατενίζει 

δηµιουργικά στο µέλλον.  

Αυτό όµως που αξίζει να σηµειωθεί εδώ και είναι πολύ σηµαντικό, είναι πως 

για τη σωστή χρήση της ταυτότητας του, ο Άγιος Νικόλαος θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει όχι µόνο τα υλικά αγαθά που τον χαρακτηρίζουν, όπως είναι για 

παράδειγµα οι πολιτιστικές προσφορές, οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες, όλα τα είδη των 

εγκαταστάσεων, οι πλατείες, τα κτίρια και τα µνηµεία, αλλά και τα άυλα αγαθά, 

δηλαδή το συναίσθηµα που προκύπτει από τη ζωή µέσα στην πόλη και συγκεκριµένα 

στο δήµο. 

∆ιότι η πόλη, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα συναίσθηµα. Ένα 

συναίσθηµα που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων µε όλα αυτά τα 

στοιχεία. Η πόλη είναι στην ουσία η ατµόσφαιρα της. Μια ατµόσφαιρα που δεν είναι 

δυνατόν να ταυτοποιηθεί, δεν µπορεί να εκφραστεί σε χαρτί, δεν µπορεί να 

εµφανιστεί σε µια φωτογραφία, δεν µπορεί να σταλεί σε ήχο, ούτε σε βίντεο. Σίγουρα 

δεν µπορεί να συµπεριληφθεί σε ένα σύνθηµα. Για την αίσθηση της πόλης και για την 

ατµόσφαιρα της πόλης, θα πρέπει να είσαι εκεί. Θα χρειαστεί να περπατήσεις στους 



- 143 - 

δρόµους και τις πλατείες, θα πρέπει να σταθείς µπροστά από τα κτίρια, θα πρέπει να 

συµµετάσχεις στην καθηµερινότητα της πόλης, θα πρέπει να αναπνέεις την 

ατµόσφαιρα της. Μόνο τότε µπορεί κανείς να καταλάβει τη µοναδική αίσθηση της 

πόλης [Η1].  

Θα ήταν λοιπόν άτοπο να παρουσιαστεί ο Άγιος Νικόλαος ως µια µοναδική 

ανταγωνιστική πόλη, που θα προβάλει µόνο όλα τα σχετικά στοιχεία που τονίζουν 

την προώθηση της. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τον Άγιο Νικόλαο στη κατάταξη της 

λίστας µε όλες αυτές τις οµογενοποιηµένες πόλεις που παρουσιάζονται σε διάφορα 

διαφηµιστικά σποτ. Και τελικά αυτό που θα έβλεπε το κοινό του Αγίου Νικολάου θα 

ήταν άλλη µία πόλη που είναι ο τέλειος προορισµός. 

Σηµασία λοιπόν για την παρούσα εργασία είναι να διαπιστωθούν όλα εκείνα 

τα στοιχεία που συνθέτουν τον πραγµατικό χαρακτήρα του Αγίου Νικολάου και να 

χρησιµοποιηθούν µε τρόπο βέλτιστο για τη διεξαγωγή µιας επιτυχηµένης 

στρατηγικής διαδικασίας city branding.  

Εποµένως σηµαντικό στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε µέσω των αφηγήσεων των βιωµάτων των πολιτών στο ∆ήµο 

Αγίου Νικολάου, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

3.3 Επιλογή των συµµετεχόντων (stakeholders) και δράσεις που οδηγούν 

στην προτεινόµενη κατεύθυνση της διαδικασίας του city branding 

Η ανάπτυξη της επωνυµίας µιας πόλης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στη θεωρία 

της εργασίας είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που χρειάζεται στρατηγική και όραµα 

από όλους τους συµµετέχοντες. Προϋπόθεση για την επιτυχία µιας στρατηγικής city 

branding αποτελεί η σωστή διαχείριση της επωνυµίας της πόλης από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς. Η συµµετοχή των εκπροσώπων όχι µόνον από την 

κυβέρνηση της πόλης, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα, τον τουρισµό και τη 

κοινωνία των πολιτών, είναι σηµαντική για την ανάπτυξη και διατήρηση µιας 

ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης [Η1].  

Σηµασία τώρα έχει όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία να προσφέρουν 

προς ένα κοινό καλό για το µέλλον της πόλης τους. Και επειδή η κατεύθυνση που 

προτείνεται για το ∆ήµο Αγίου Νικολάου στην παρούσα εργασία, είναι η υιοθέτηση 

του µίγµατος Τουρισµός – Περιβάλλον – Τεχνολογία  για µία καλύτερη ποιότητα 

ζωής κατοίκων και επισκεπτών, οι ενδιαφερόµενοι φορείς που θα συµµετέχουν στη 

διαδικασία του branding της πόλης τους οφείλουν να είναι καταρχάς όλοι οι 
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δηµοτικοί υπάλληλοι µε πρωτεργάτη το ∆ήµαρχο της πόλης και κατά δεύτερον όλα 

τα µέλη των δηµοτικών επιτροπών και συγκεκριµένα της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Τουρισµού της ∆ηµοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Παιδείας. 

Βέβαια, δεν αρκούν µόνο όσοι εργάζονται και ασχολούνται µε τα κοινά του 

δήµου, αλλά χρειάζεται η δράση και άλλων φορέων του δηµοσίου της πόλης, όπως η 

Περιφέρεια Λασιθίου, που εδράζει στον Άγιο Νικόλαο, οι τοπικοί οργανισµοί 

δηµόσιου συµφέροντος, όπως η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. 

Νικολάου (∆ΕΥΑΑΝ), η ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (∆ΑΕΑΝ), ο 

Πολιτιστικός- Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟ∆ΑΝ), το 

Επιµελητήριο Λασιθίου.  

Επίσης, ο ρόλος των πνευµατικών, πολιτιστικών και αθλητικών σωµατείων 

είναι καθοριστικός για τη διαδικασία του branding της πόλης, καθώς µπορούν να 

συνεισφέρουν µε τον τρόπο τους στην «πράσινη» και τουριστική ανάπτυξη του 

τόπου. 

Ακόµα τα δύο ξενοδοχεία, το Aquila Elounda Village και το Elounda Aqua 

Sol Resort, τα οποία βραβεύτηκαν φέτος από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης, υπεύθυνης για τις Γαλάζιες Σηµαίες και τα Green Key, για την πράσινη 

διαχείριση τους, µπορούν να αποτελέσουν παράδειγµα προς µίµηση των άλλων 

ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Η 

ενηµέρωση των ιδιοκτητών άλλων ξενοδοχείων αλλά και των δηµοτικών αρχών της 

περιοχής για τα θετικά αποτελέσµατα που µπορεί να έχει µία τέτοια ανάπτυξη είτε για 

το ίδιο το ξενοδοχείο είτε για ολόκληρη την περιοχή, µπορεί να βοηθήσει στην 

υιοθέτηση ενός τέτοιου είδους µοντέλου από όλα τα ξενοδοχεία του Αγίου Νικολάου, 

συµβάλλοντας έτσι στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης στον τουρισµό. ∆ιότι 

δεν πρέπει να ξεχνάµε πως ο τουρισµός είναι ο τοµέας που θα πρέπει να συµβάλει 

στην εξοικονόµηση των πόρων και την προστασία της φύσης και όχι στην 

καταστροφή της. 

Βέβαια, από τη στιγµή που µιλάµε για ποιότητα ζωής και «πράσινη» 

ανάπτυξη της πόλης, είναι σηµαντική και καθοριστική η συµµετοχή όλων των 

πολιτών του δήµου, διότι στην ουσία εκείνοι πρόκειται να ωφεληθούν της 

διαδικασίας. Ολόκληρη λοιπόν η κοινωνία συµπεριλαµβανοµένων τους 

επιχειρηµατίες, τους ακαδηµαϊκούς, τους αντιπρόσωπους της πόλης, τους πολιτικούς, 
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τους καλλιτέχνες και τους αθλητές οφείλουν να είναι κοινωνοί της διαδικασίας του 

city branding.  

Σωµατεία όπως η οικολογική Κίνηση Μιραµβέλλου και ο Φιλοζωικός Κόσµος 

Αγίου Νικολάου, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεάπολης, η ιδιωτική επιχείρηση 

Φωτοβολταϊκά Λασιθίου Ε.Π.Ε., τα ακτοπλοϊκά και τουριστικά γραφεία του Αγίου 

Νικολάου, η ιδιωτική εταιρεία Creative Studio αρµόδια για τη νέα τεχνολογία, τα 

ξενοδοχεία της περιοχής κ.α. είναι µερικοί από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

Βέβαια, η διαδικασία του city branding φαίνεται πως µπορεί να «πατήσει» και 

να σχεδιαστεί σε στέρεο έδαφος καθώς οι δράσεις του δήµου και άλλων φορέων 

διεξάγουν δραστηριότητες, οι οποίες συµβάλλουν στην «πράσινη» και βιώσιµή 

ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριµένα στο πλαίσιο της παγκόσµιας ηµέρας 

Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο δράσεις 

για το  Περιβάλλον που στόχο είχαν να παρακινήσουν  την κοινωνία, τους πολίτες, 

τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους φορείς, ώστε  να βρίσκονται σε εγρήγορση 

για µια δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη και ένα ασφαλέστερο µέλλον. 

Πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις  σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του 

∆ήµου µε δράσεις που συµβάλουν στην «πράσινη» ανάπτυξη της περιοχής, όπως 

καθαριότητα παραλιών, ποδηλατοδροµία µε τη συµµετοχή µικρών και µεγάλων, 

δενδροφύτευση, συζήτηση για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από 

την θεοµηνία το µήνα Ιανουάριο, συζήτηση για εξεύρεση λύσης ως προς την 

ανεξέλεγκτη συµπεριφορά των επισκεπτών µε «Τζίπ-Σαφάρι» οι οποίοι µετατρέπουν 

την  µικρή παραλία  και τα γύρω οικόπεδα σε επικίνδυνες υπαίθριες ψησταριές και 

υπαίθριες τουαλέτες κ.α. 

Επίσης, σηµαντική είναι και η προσφορά του 2ου 

Παιδικού Φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο, µε τη 

στήριξη του Πολιτιστικού Οργανισµού και του 

∆ήµου Αγίου Νικολάου, στο οποίο οργανώθηκαν 

πολλές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις όπως ο 

ποδηλατικός γύρος της πόλης, οι κατασκευές µε 

ανακυκλώσιµα υλικά µε πρωτοβουλία της 

Οικολογικής Κίνησης Μιραµβέλλου, η 

προβολή «∆ράσεις δικτύου παρακολούθησης 

υγροτόπων Ν. Λασιθίου»,  από τη WWF Ελλάς, η 

Εικόνα 3.3: Αφίσα 2ου Παιδικού 

Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου 
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εικαστική έκθεση και τις δύο ηµέρες   µε θέµα «Ανθρώπινα δικαιώµατα-Περιβάλλον-

Παιδί» µε έργα παιδιών ∆ηµοτικού, κοµποστοποίηση των σκουπιδιών και η φύτευση, 

από την Οικολογική Κίνηση Μιραµβέλλου καθώς και η δηµιουργία γλυπτών από 

ανακυκλώσιµα υλικά. 

Η φιλοσοφία και το µήνυµα που µεταδίδει το 2ο Παιδικό Φεστιβάλ στον Άγιο 

Νικόλαο αναφέρεται  στην ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, να ζει ελεύθερος σε µία 

πόλη που σέβεται και αγαπά το φυσικό περιβάλλον.  

Το θέµα του Φεστιβάλ είναι το δικαίωµα 

του ανθρώπου στο καθαρό περιβάλλον, 

στην υγεία, στον πολιτισµό, στην εργασία, 

στην οικογένεια και γενικότερα στην 

ποιότητα ζωής..  

Έτσι, προτάσσει τα δικαιώµατα 

των παιδιών και τα συνδέει µε την 

αντίστοιχη ατοµική και συλλογική ευθύνη 

για: 

 

� ένα ασφαλές περιβάλλον 

� ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον,  

� για πολυεθνικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες, χωρίς βία, διακρίσεις και 

αποκλεισµούς 

� για περισσότερες πράσινες γωνιές στην πόλη,  

� για παιχνίδι στο δηµόσιο χώρο, 

� το δικαίωµα των πεζών στην πόλη,  

� το δικαίωµα των ποδηλατών στην πόλη [Η4]. 

 

Εξίσου σηµαντική είναι και η δράση του ∆ήµου Αγίου Νικολάου σχετικά µε 

την ανακύκλωση υλικών, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 σε συνεργασία µε 

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. 

(Ε.Ε.Α.Α). Τοποθετήθηκαν ΜΠΛΕ κάδοι σε διάφορα σηµεία της πόλης και των 

υπόλοιπων οικισµών  και ξεκίνησε η προσπάθεια για οργάνωση του όλου 

συστήµατος. Επίσης ανακύκλωση γίνεται και στον πρώην ∆ήµο Νεάπολης ενώ 

πρόσφατα έγινε η αρχή για τοποθέτηση Μπλε κάδων ανακύκλωσης και στην πρώην 

Κοινότητα Βραχασίου.  

Εικόνα 3.4: Αφίσα για τον Ποδηλατικό γύρω 

της πόλης Αγίου Νικολάου 
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Οι ποσότητες των ανακυκλώσιµων υλικών που συγκεντρώθηκαν τα έτη 2008-

2010 ανέρχεται στους 4.133,11 τόνους. Επίσης την ίδια χρονιά και συγκεκριµένα τον 

Ιούλιο του 2007 ξεκίνησε η συνεργασία µε την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και 

άρχισε η συλλογή των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

(ΑΗΗΕ). Τοποθετήθηκαν κάποιοι κάδοι για τον σκοπό αυτό καθώς και ένα κοντέινερ 

πλησίον του χώρου του βιολογικού Καθαρισµού Αγίου Νικολάου, για την 

συγκέντρωση των ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών.  Η συνολική ποσότητα 

συσκευών που συγκεντρώθηκε και ανακυκλώθηκε τα έτη 2008-2010 είναι 60.710 kg. 

και η προσπάθεια συνεχίζεται για αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στο ∆ήµο. 

Είναι ενθαρρυντικό βέβαια ότι ο ∆ήµος αναγνωρίζει πως το µέλλον της 

διαχείρισης των απορριµµάτων βρίσκεται στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση των 

υλικών, στο κλείσιµο του κύκλου ζωής των προϊόντων και σε πρακτικές µείωσης και 

πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων. Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η 

µείωση του όγκου και του ρυπαντικού τους φορτίου αποτελούν την καρδιά της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για µία «Κοινωνία της ανακύκλωσης» όπως αυτό 

προβλέπεται από την οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα».  

Επίσης, πολύ ενθαρρυντική είναι η δήλωση του δήµου ότι η «Κοινωνία 

Ανακύκλωσης», θα εξαρτηθεί από την αποτελεσµατικότητα των Κεντρικών και 

Αυτοδιοικητικών Αρχών ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ από την αφύπνιση και Ενεργή 

Συµµετοχή των Πολιτών [Η4].  

Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν αρκούν για τη σωστή διαχείριση της επωνυµίας 

του δήµου από τους αρµόδιους φορείς, δεν αρκεί µόνο µία εκδήλωση ή ένα 

µεµονωµένο γεγονός. Χρειάζεται επίµονη και διαρκή προσπάθεια από όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς και συγκεκριµένα χρειάζεται να δηµιουργηθούν οµάδες 

εργασίας οι οποίες θα είναι αρµόδιες για τη σωστή διαχείριση και τον 

προγραµµατισµό της διαδικασίας. 

Χρειάζεται να δηµιουργηθούν οµάδα παρακολούθησης της διαδικασίας, 

οµάδα καθοδήγησης για να εξετάζει και να σχολιάζει το έργο ηλεκτρονικά, οµάδα 

χρηστών για να σχολιάζει το έργο, να προσφέρει ιδέες και να ενηµερώνει τρίτους για 

το έργο της ανταγωνιστικής ταυτότητας, οµάδα επιρροής για να διαδώσει 

πληροφορίες σχετικά µε τις εργασίες της ανταγωνιστικής ταυτότητας κ.α.  

Οι οµάδες αυτές πρέπει να συνέρχονται τουλάχιστον µια φορά το µήνα και να 

χρησιµοποιούν διάφορα εργαλεία για ανάλυση, όπως η συγκριτική αξιολόγηση, 

ερευνητικά δεδοµένα και τάσεις που εξετάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι επιθυµούν 
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να ζουν. Βέβαια, τα πιο κρίσιµα σηµεία σε αυτό το έργο είναι ο προγραµµατισµός της 

διαδικασίας και οι αποφάσεις σχετικά µε ποιες πτυχές θα περιληφθούν και ποιες όχι 

[Η1].  

 

3.4 Προβλήµατα που παρουσιάζει ο δήµος 

Σε συνεδρίαση που είχε πραγµατοποιήσει η ∆ηµοτική Επιτροπή Τουρισµού 

στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου στις 18 Μαρτίου 2011, τονίστηκαν οι βασικές ανάγκες και 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος, τα όποια επιζητούν επιτακτικά τη λύση 

τους. 

Συγκεκριµένα, τονίστηκε η ανάγκη του στρατηγικού σχεδιασµού, προβολής 

και διαφήµισης του Αγίου Νικολάου και αυτόνοµα, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της 

χώρας, παράλληλα µε τη συµµέτοχη στις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού στο 

πλαίσιο της ενιαίας προβολής της Κρήτης. Επίσης, τονίστηκε πως είναι ιδιαίτερη και 

σηµαντική η σηµασία απόκτησης τουριστικής αλλά και επαγγελµατικής συνείδησης 

από όλους. Είναι ανάγκη, ο τόπος να αποκτήσει σχέδιο που θα τον καταστήσει 

σταθερά ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό στη διεθνή αγορά και όχι απλά µια 

επιλογή που επωφελείται συγκυριακά αυξοµειώσεις στη φιλοξενία τουριστών. 

Το κυκλοφοριακό, η ηχορύπανση, η έλλειψη υπηρεσιών καθαριότητας, η 

απουσία υποδοµών στο λιµάνι, η υποβάθµιση των υποδοµών για τα άτοµα µε 

κινητικές αναπηρίες, η άσχηµη όψη των κτιρίων, η έλλειψη χώρων στάθµευσης, η 

αγενής ή και επικίνδυνη συµπεριφορά των ντόπιων οδηγών απέναντι στους πεζούς, η 

έλλειψη δηµοσίων τουαλετών, η ανεπαρκής σήµανση και πληροφόρηση για την 

κίνηση στην πόλη και στην περιοχή, η άσχηµη συµπεριφορά υπάλληλων είναι µερικά 

από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος σήµερα.  

Επίσης, η δραµατική µείωση του τέλους παρεπιδηµούντων από 2 σε 0,5% έχει 

οδηγήσει σε αδιέξοδο όλους τους τουριστικούς ∆ήµους οι οποίοι αδυνατούν να 

παρέµβουν σε αυτά που χρειάζεται ο επισκέπτης µε δεδοµένο ότι ο τουρισµός δεν 

παράγεται µόνο στα ξενοδοχεία.  

Βέβαια, ιδιαίτερο είναι και το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος για τα 

διοικητικά και λειτουργικά προβλήµατα του Λιµενικού Ταµείου Λασιθίου, στην 

αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται ολόκληρο σχεδόν το παραλιακό µέτωπό της πόλης 

και η υλοποίηση ζωτικών υποδοµών στο λιµάνι από τις οποίες εξαρτάται η 

προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων που στηρίζουν σηµαντικά την τουριστική οικονοµία 

της πόλης.  
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Αυτό που τονίστηκε αρκετά από την Επιτροπή Τουρισµού του ∆ήµου ήταν ότι 

θα πρέπει να εστιάσει σε συγκεκριµένους τοµείς µε πρώτο και κυριότερο τη 

συστηµατική και στοχευόµενη τουριστική προβολή και διαφήµιση του ∆ήµου Αγίου 

Νικολάου, όπου διαπιστώνεται ιδιαίτερο έλλειµµα [Η15]. 

 

Η Κατάργηση του Τµήµατος «Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και  Πληροφοριακών 

Συστηµάτων» του ΤΕΙ Κρήτης στο Παράρτηµα Αγίου Νικολάου 

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να µην περιλάβει το 

Τµήµα "Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων" στα 

µηχανογραφικά δελτία εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 

2011-2012, δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα στην οικονοµική και αναπτυξιακή 

πορεία του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, πόσο που ανέρχεται στα 6,800 € το εξάµηνο. 

Βέβαια, το θέµα έχει δηµιουργήσει έντονες αντιδράσεις από όλους και συγκεκριµένα 

από τη ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, η οποία θεωρεί την 

απόφαση µη εγγραφής φοιτητών στο τµήµα ¨Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 

Πληροφοριακών Συστηµάτων¨ άδικη, παράνοµη και  βεβιασµένη επειδή: 

1. Το τµήµα δεν εµπίπτει σε κανένα από τα 6 κριτήρια που ορίσθηκαν από το 

Υπουργείο Παιδείας για την παραπάνω απόφαση, αφού το τµήµα λειτουργεί 2 µόλις 

χρόνια και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της ύπαρξης και 

λειτουργίας του. 

2. Ο αριθµός των 130 φοιτητών στα 2 πρώτα έτη λειτουργίας του τµήµατος, 

είναι απόλυτα λογικός και βιώσιµος για ένα τµήµα Πληροφορικής µε πολλά 

εργαστήρια. Η αναλογία 129 ενεργοί φοιτητές προς 173 εγγεγραµµένοι, είναι 

απόλυτα δικαιολογηµένη, εξαιτίας  του υψηλού αριθµού µεταγραφών που επιτρέπει 

το Υπουργείο. 

3. Η απόφαση για µηδενικό αριθµό υποψηφίων για το τµήµα σύµφωνα µε 

κριτήρια που καθορίστηκαν µονόπλευρα από το Υπουργείο Παιδείας είναι παράνοµη, 

αφού ο Ν. 3794/2009 αριθµ. 17 παρ. 4 αναφέρει ότι : «για να µπορεί ο υπουργός να 

αναστείλει την εισαγωγή φοιτητών θα πρέπει το τµήµα να έχει εγγεγραµµένους 

λιγότερο από το 10 % των εισακτέων για 5 συνεχή έτη» και το τµήµα όπως 

αναφέρθηκε ήδη, λειτουργεί µόλις 2 χρόνια. 

4. Το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος είναι σύγχρονο, ποιοτικό και 

ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της αγοράς. Τα µαθήµατά του  κατά το ήµισυ είναι 

κοινά µε το ¨Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής¨, µε αποτέλεσµα η 
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επιβάρυνση του ∆ηµοσίου  από την λειτουργία του τµήµατος να είναι µε υπολογισµό 

των υπηρεσιών του τµήµατος, περίπου 7.000 ευρώ το εξάµηνο. 

5. Αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο υπάρχει µόνο σε ένα ακόµη τµήµα ΤΕΙ 

στην Πάτρα. Το 56 % των φοιτητών κατάγονται από την Κρήτη µε ότι συνεπάγεται  

για τις οικογένειές τους,  η αναστολή εισαγωγής φοιτητών. 

6. Είναι αδιανόητο και πέρα κάθε λογικής να αναστέλλεται η λειτουργία ενός 

πανεπιστηµιακού τµήµατος δύο µόλις χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, 

προτού ολοκληρωθεί η 4ετής λειτουργία, η απονοµή πτυχίων στους πρώτους 

αποφοίτους και η δίκαιη  αξιολόγηση της ύπαρξης και λειτουργίας του. 

 

Ωστόσο η οριστική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Ιωαν. Πανάρετος, 

στις 15 Μάιου 2011, απέκλεισε το ενδεχόµενο να συµπεριληφθεί το Τµήµα ΤΕΙ - 

Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων Αγίου Νικολάου, στο 

µηχανογραφικό δελτίο για το ακαδηµαϊκό έτος 2011 – 2012, κάτι που σηµαίνει πως 

δεν έγινε οριστική η κατάργηση του.   

Βέβαια, µε την απόφαση αυτή διαψεύδεται το πολιτικό σύστηµα του Νοµού 

αλλά και του Υπουργείου, που κατά καιρούς είχε δηλώσει ότι δεν θα κλείσει κανένα 

Τµήµα ΤΕΙ του Νοµού Λασιθίου. 

Η Υφυπουργός Παιδείας κ Πανάρετου και ο γενικός Γραµµατέας αρµόδιος 

για τα θέµατα ΤΕΙ κ.Παπάζογλου, δεσµεύτηκαν, πεισµένοι από τα στοιχεία που 

κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Αγίου Νικολάου, ότι «το Τµήµα έχει δυναµική και 

ότι δεν πρέπει να κλείσει, αλλά αντιθέτως πρόκειται σύµφωνα µε το νέο νοµοσχέδιο 

των ΤΕΙ στη Χώρα να υπάρξουν προτάσεις για αναδιάταξη και ενίσχυσή του, ώστε 

να διαδραµατίσει το ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί». Στην ουσία λοιπόν, 

το δεύτερο Τµήµα ΤΕΙ Αγίου Νικολάου δεν θα κλείσει, αντιθέτως θα ενισχυθεί, όπως 

δεσµεύτηκε το υπουργείο, παρ' ότι δεν θα εισαχθεί κανένας νέος φοιτητής την 

ερχόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. 

Ωστόσο σηµαντική είναι η δήλωση του ∆ήµαρχου Αγίου Νικολάου σε 

διαµαρτυρία που πραγµατοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 17 Μαΐου 

2011 για το συγκεκριµένο θέµα, ότι «Θεωρούµε αδιαπραγµάτευτη τη συνέχιση 

λειτουργίας του Τµήµατος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Στη βάση αυτού ζητούµε την εισαγωγή σπουδαστών την επόµενη 

περίοδο µε την εγγραφή του τµήµατος στο µηχανογραφικό και ∆ιεκδικούµε 
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Ολοκληρωµένες δοµές παιδείας µε νέα τµήµατα για ολοκληρωµένες ακαδηµαϊκές 

σπουδές στη περιοχή µας» [Η4]. 

 

Η Έλλειψη εποχιακού προσωπικού για τη σωστή λειτουργία των παραλιών, των 

καντινών και του γραφείου πληροφοριών 

Το πρόβληµα που προκύπτει από την έλλειψη εποχιακού προσωπικού στο 

∆ήµο Αγίου Νικολάου είναι σοβαρότατο για την κάλυψη των αναγκών της 

τουριστική περιόδου. Ενώ λοιπόν, η ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Αγίου Νικολάου 

(∆ΑΕΑΝ) είχε ζητήσει από το ΑΣΕΠ να προσλάβει 54 άτοµα εποχικό προσωπικό για 

τη λειτουργία των παραλιών, των καντινών, του γραφείου πληροφοριών κλπ., έλαβε 

έγκριση µόνο για 43 άτοµα.  

Η µείωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επιταγών του Μνηµονίου, που 

επιβάλλουν περικοπή δαπανών στο προσλαµβανόµενο προσωπικό κατά 15%. 

Αυτό βέβαια, όπως είπε ο Πρόεδρος της ∆ΑΕΑΝ Κωστής Κουνενάκης, σηµαίνει ότι 

οι δηµοτικές πλαζ από την Ελούντα µέχρι το Καλό Χωριό θα πρέπει να 

λειτουργήσουν φέτος µόνο µε 19 άτοµα, που σηµαίνει πως µε το προσωπικό αυτό η 

λειτουργία τους θα καλυφθεί οριακά. 

Το σοβαρότερο όµως είναι ότι από τα 14 άτοµα που είχε ζητήσει η ∆ΑΕΑΝ 

για τη λειτουργία των αναψυκτηρίων στις παραλίες, πήρε έγκριση µόνο για 2. 

Εποµένως από το παρόν πρόβληµα του ∆ήµου προκύπτει το επόµενο [Η19]. 

 

Η έλλειψη δηµοτικών αναψυκτήριων φέτος στις παραλίες του Αγίου Νικολάου 

Το συγκεκριµένο πρόβληµα προκύπτει από το ότι καµία από τις καντίνες που 

λειτουργεί η ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (∆ΑΕΑΝ)  στις παραλίες 

δεν διαθέτει νόµιµη άδεια, εκτός από δύο, οι οποίες βρίσκονται στις παραλίες 

«Βούλισµα» και «Άγιος Παντελεήµων» στο Καλό Χωριό. 

Έτσι το ∆.Σ. της ∆ΑΕΑΝ αποφάσισε να µη λειτουργήσει φέτος τις καντίνες 

που υπάρχουν στις δηµοτικές παραλίες της περιοχής και να  προκηρύξει διαγωνισµό, 

όπου θα ζητά την τοποθέτηση ιδιωτικών τροχήλατων  καντινών σε εκείνες τις 

παραλίες που τα δηµοτικά αναψυκτήρια θα παραµείνουν κλειστά. Οι παραλίες αυτές 

είναι συγκεκριµένα ο Αλµυρός, το Αµµούδι και τα Χαβάνια, τρείς από τις καλύτερες 

παράλιες του ∆ήµου, οι οποίες βρίσκονται σχεδόν στο κέντρο της πόλης και κάθε 

χρόνο κατακλύζονται από τουρισµό. 
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Το πρόβληµα αυτό προέκυψε δεδοµένου ότι από φέτος κάθε απόφαση που 

αφορά κάθε δαπάνη της ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας και όχι µόνο, τελεί υπό τον 

έλεγχο και την έγκριση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπεται µόνο η λειτουργία «κινητών αναψυκτηρίων» στις 

παραλίες και όχι αναψυκτήρια που στεγάζονται σε σταθερές κατασκευές, όπως 

συµβαίνει στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις. Αυτό σηµαίνει κατ' αρχήν ότι στις 

δηµοτικές καντίνες δεν θα µπορούσε νόµιµα να απασχοληθεί κανένας από τους 

εργαζόµενους που θα προσλάβει για το σκοπό αυτό η εταιρεία. Εποµένως, η έλλειψη 

νόµιµης άδειας λειτουργίας εµποδίζει τη ∆ΑΕΑΝ να προβεί ακόµη και σε µίσθωση 

των εγκαταστάσεων αυτών σε ιδιώτη. 

Έτσι , από τη µια µεριά η γενικότερη άσχηµη οικονοµική κατάσταση που 

επικρατεί στο ∆ήµο σήµερα και η πρόσληψη µειωµένου αριθµού εποχικού 

προσωπικού από την άλλη, αποτρέπει το ενδεχόµενο να αγοράσει η ∆ΑΕΑΝ 

τροχήλατες καντίνες και να τις λειτουργήσει µε αυτεπιστασία. 

Για αυτό το λόγο, φέτος δεν θα λειτουργήσουν οι καντίνες στις παραλίες όπως 

λειτουργούσαν τα προηγούµενα χρόνια, κάτι που σίγουρα θα αποτελέσει τεράστιο 

πλήγµα και ζηµιά στο τόπο, όχι µόνο από αισθητικής απόψεως αλλά και λειτουργικής 

καθώς οι λουόµενοι στις παραλίες δεν έχουν τη δυνατότητα να προµηθευτούν βασικά 

είδη κατά την παραµονή τους στις παραλίες [Η19].  

 

Ο δρόµος προς το ΒΙΟΠΑ  

Ένα σηµαντικό έργο υποδοµής για την αναβάθµιση των επιχειρηµατικών 

υποδοµών της περιοχής του Αγίου Νικολάου, είναι το Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου 

Νικολάου, το οποίο καλύπτει µία έκταση περίπου 250 στρεµµάτων, η οποία 

αναµενόταν εντός του δεύτερου εξαµήνου του 2008 να είναι έτοιµη για να υποδεχθεί 

τις πρώτες επιχειρήσεις.  

Όµως, το πρόβληµα που προέκυψε στην συνέχεια για την πρόσβαση του 

Πάρκου καθυστερεί την υλοποίηση του έργου, καθώς ακόµα δεν έχει ξεκινήσει η 

εγκατάσταση των επιχειρήσεων και βέβαια η ουσιαστική λειτουργία του πάρκου.  

Το βασικότερο λοιπόν πρόβληµα βρίσκεται στο δρόµο πρόσβασης προς το 

πάρκο και στην υλοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς απαιτείται 

περεταίρω χρηµατοδότηση για την υλοποίηση τους.  

Ενώ λοιπόν το έργο είχε αναλάβει αρχικά η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Λασιθίου, τώρα βρίσκεται στα χέρια του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, επειδή 
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αποφασίστηκε πως ο δρόµος ανήκει στο δίκτυο των δηµοτικών δρόµων. Καθώς 

λοιπόν, έχει τώρα ενταχτεί στο πρόγραµµα των ∆ηµοτικών ∆ρόµων, αναµένεται η 

περεταίρω χρηµατοδότηση του στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Υποδοµές 

και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης» του Ε.Π. Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου 2007-2013 [Η19].  

 

Τα διοικητικά και λειτουργικά προβλήµατα του Λιµενικού Ταµείου Λασιθίου 

Το πρόβληµα που προκύπτει από την διαχείριση και λειτουργία του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αγίου Νικολάου έκανε τον ∆ήµαρχο Αγίου 

Νικολάου κ. ∆ηµήτρης Κουνενάκης να αποστείλει πρόσφατα (11 Μαΐου 2011) 

επιστολή  στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων  Νήσων και Αλιείας σχετικά µε το 

αριθµ.5091/5-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Συγκεκριµένα ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου ζητάει από τον Υπουργό, 

κατάργηση του υφιστάµενου Κρατικού Λιµενικού Ταµείου Λασιθίου, ώστε επιτέλους 

το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αγίου Νικολάου να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης 

του χώρου. 

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται πως οι µηχανισµοί που αντιδρούν 

διαχρονικά, εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των πόλεων του Αγίου 

Νικολάου, της Ιεράπετρας και της Σητείας για τις οποίες η χερσαία ζώνη 

διαδραµατίζει τον κρισιµότερο ρόλο στη λειτουργία του ιστού της πόλης. 

και αναφέρει επίσης πως ενώ υπάρχουν ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία  σε δεκάδες 

πόλεις και νησιά της χώρας αλλά και στις πόλεις της Κρήτης, δεν υπάρχει κανένα 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο στο Νοµό Λασιθίου. 

Η λύση του προβλήµατος είναι σηµαντική καθώς τα λειτουργικά, οργανωτικά 

και διοικητικά προβλήµατα  στο Λιµενικό Ταµείο Λασιθίου αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της 

λειτουργίας των πόλεων. 

 

Η Καθαριότητα του ∆ήµου 

Έντονα προβλήµατα καθαριότητας παρουσιάζει ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου,  

καθώς η κατάσταση πλέον του εθνικού δρόµου όσον αφορά την καθαριότητα, 

ιδιαιτέρως στους χώρους στάθµευσης, είναι σε απελπιστική κατάσταση. 
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Καθηµερινά ο ∆ήµος δέχεται  παράπονα από τους ξένους επισκέπτες , τους 

οδηγούς  τουριστικών λεωφορείων και τα τουριστικά πρακτορεία. Βέβαια δε λείπουν 

και τα προβλήµατα καθαριότητας µέσα στην πόλη.  

Για αυτό το λόγο ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου προχωράει σε έγκριση της 

απόφασης από τον Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης µε 

χρηµατοδότησης 3 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση µελέτης και κατασκευής της 

επέκτασης του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.  

Το κόστος της µελέτης προβλέπεται σε 200.000 ευρώ και περιλαµβάνεται στα 

3 εκατοµµύρια, από εθνικούς πόρους. 

 
Η λειτουργία του Νοσοκοµείου 

Το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου αντιµετωπίζει σοβαρά 

λειτουργικά προβλήµατα λόγω έλλειψης κονδυλίων και προσωπικού. Συγκεκριµένα 

χρειάζεται περίπου 2.000.000 € για να ολοκληρωθεί η αποπεράτωση του, κάτι που το 

διεκδικούν επί χρόνια.  

Έτσι το νοσοκοµείο φαίνεται να θυµίζει περισσότερο µε Κέντρο Υγείας πάρα 

µε Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόµενο που 

παρατηρείται κυρίως σε εορταστικές περιόδους, όπως Χριστούγεννα και Πάσχα. ∆ε 

σηµαίνει όµως πως δεν είναι ένα σοβαρό πρόβληµα, εφόσον στον τοµέα της υγείας 

δεν µπορεί κανείς να θέτει χρονικά όρια και περιορισµούς. 

Γι’ αυτό το λόγο ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου επισήµανε τα προβλήµατα και 

ζήτησε τη στήριξη της λειτουργίας του νοσοκοµείου, σε επιστολή που έστειλε προς 

τον κ.κ. Υπουργό Υγείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφού τόνισε πως η 

λειτουργία του νοσοκοµείου είναι δεδοµένης σηµασίας τόσο για τον τοπικό 

πληθυσµό, όσο και για τη στήριξη του τουρισµού.  

Σηµειωτέον ότι στο Γενικό Νοσοκοµείο Αγ. Νικολάου λειτουργεί ΜΕΘ, η 

Μονάδα Νεφρού, ο Αξονικός τοµογράφος καθώς και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που 

είναι και τα µοναδικά τµήµατα αυτού του είδους στο Νοµό. Επιπλέον τονίστηκε η 

σηµασία της χρηµατοδότησης για την αποπεράτωση της νέας πτέρυγας, ύψους 

1.500.000 ευρώ, ώστε να αξιοποιηθεί η επένδυση που έχει γίνει µέχρι σήµερα αλλά 

και να αναβαθµιστούν συνολικά οι υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. 

Ακόµα παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των συνταξιοδοτικών 

δικαιωµάτων των πολιτών από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 
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Ωστόσο µεγάλα λειτουργικά προβλήµατα αντιµετωπίζει και η Παιδόπολη 

Νεάπολης και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου λόγω έλλειψης 

προσωπικού [Η4]. 

 

 ∆ιαπιστώσεις  

 Αυτό που ενδιαφέρει την παρούσα εργασία δεν είναι να καταγράψει απλά 

ποια είναι τα προβλήµατα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να 

δει µέσα από τα υπάρχοντα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δήµος σήµερα, σε ποια 

κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγµή ο Άγιος Νικόλαος και προς τα πού κινείται, σε 

ποια κατεύθυνση οδηγούν οι στόχοι και οι προβληµατισµοί του και τι είναι τελικά 

αυτό που χαρακτηρίζει το δήµο Αγίου Νικολάου.   

 Σύµφωνα λοιπόν µε τα όσα ως τώρα έχουν καταγραφεί και εξεταστεί, 

διαπιστώνεται πως τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο δήµος σήµερα είναι κυρίως 

προβλήµατα βιωσιµότητας, αστικής οργάνωσης, οικονοµικής και τουριστικής 

ανάπτυξης, τα οποία επιζητούν επιτακτικά τη λύση τους για να µπορέσει να επέλθει 

µια αναπτυξιακή πορεία και ολοκλήρωση του τόπου. 

 Εποµένως οι στρατηγικοί στόχοι όπως περιγράφηκαν παραπάνω και το 

προτεινόµενο µοντέλο µε συγκεκριµένη κατεύθυνση, φαίνεται πως είναι εφαλτήριο 

διεξαγωγής του δήµου από τα υπάρχοντα προβλήµατα του. ∆ιότι όπως έχει ήδη 

αναφερθεί όταν έχεις γερή επίγνωση του τι επιθυµείς να γίνεις, τι επιθυµείς να 

προσφέρεις και πως θα λειτουργήσεις είναι πολύ σηµαντικό για την επίλυση των 

προβληµάτων σου.  

Κατά πόσο λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος είναι σε θέση να εφαρµόσει µια 

στρατηγική διαχείρισης της επωνυµίας του; Η επίλυση των προβληµάτων του είναι 

ικανή προσπάθεια για να οδηγήσει στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας µοναδικής 

και ξεχωριστής ταυτότητας - επωνυµίας; 

Αναλυτικές απαντήσεις για µια πιο πλήρης και ολοκληρωµένη εικόνα 

σύµφωνα µε τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο δήµος, και το πως αυτά τα 

αντιλαµβάνονται οι πολίτες του, δίνονται στο επόµενο κεφάλαιο της εργασίας, όπου 

παρουσιάζεται αναλυτικά η επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο δήµο Αγίου 

Νικολάου.  
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ΕΡΕΥΝΑ 
 
 

 

4.1 Εισαγωγικά στοιχεία της έρευνας  

 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ∆ήµο του Αγίου Νικολάου κατά το χρονικό 

διάστηµα 10-18/08/2010. Τόσο ο τόπος όσο και το χρονικό διάστηµα 

πραγµατοποίησης της έρευνας, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Αφενός, η συµµετοχή 

δηµοτών στην παρούσα έρευνα, επιτρέπει την ανίχνευση απόψεων από τον εσωτερικό 

µηχανισµό του ∆ήµου, από ανθρώπους που µέσα από την καθηµερινότητά τους 

«αφουγκράζονται» καλύτερα από κάθε άλλον τα προτερήµατα και τις αδυναµίες του 

και αφετέρου στο µήνα Αύγουστο, κατά τη διάρκεια του οποίου απαντήθηκαν τα 

ερωτηµατολόγια,  όπου εντοπίζεται η αιχµή της τουριστικής κίνησης στο ∆ήµο. 

Άλλωστε, αυτή ακριβώς η αξιοποίηση του τουρισµού αποτελεί το «όχηµα» µε το 

οποίο επιχειρείται να πραγµατοποιηθεί η προώθηση του συγκεκριµένου ∆ήµου και η 

διαδικασία του city branding στο σύνολό της. Επίσης, η συνέντευξη µε το ∆ήµαρχο 

που έλαβε χώρα στο ∆ηµαρχείο Αγίου Νικολάου αργότερα στις 03/05/2011 είναι 

εξαιρετικής σηµασίας για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων σχετικά µε 

την εφαρµογή της διαδικασίας του city branding στο δήµο Αγίου Νικόλαου.  

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν ποιες είναι οι υπάρχουσες 

συνθήκες που επικρατούν στο δήµο σήµερα, σύµφωνα πάντα µε την γνώµη των 

πολιτών, ποια είναι η άποψη τους για το δυναµικό του δήµου, τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει και τελικά αν όλα αυτά µπορούν να συµβάλλουν στην εφαρµογή της 

διαδικασίας του city branding. 

Με µια πρώτη ανάγνωση των ερωτηµατολογίων προκύπτει ότι το στατιστικό 

δείγµα που προέκυψε είναι επαρκές για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 

Απαντήθηκαν συνολικά 103 ερωτηµατολόγια (αριθµός που διευκολύνει την αναγωγή 

σε ποσοστιαίες µονάδες), µε αρκετές διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της ηλικίας, των 

σπουδών και της επαγγελµατικής ιδιότητας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την 

κάλυψη περισσότερων κοινωνικών διαβαθµίσεων, δηµιουργώντας παράλληλα µια 
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αντιπροσωπευτική εικόνα της τοπικής κοινότητας. Απαντήθηκε το σύνολο των 

ερωτήσεων, µε αρκετά σχόλια και παρατηρήσεις στα αντίστοιχα πεδία ανοιχτού 

τύπου. Στη συνέχεια:  

o θα γίνει ποσοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας, µε καταγραφή 

των απαντήσεων σε πίνακες  

o θα γίνει η απόδοσή τους σε σχετικά διαγράµµατα για οπτικοποίηση των 

δεδοµένων 

o θα αναλυθούν ποιοτικά τα συνολικά αποτελέσµατα και τέλος 

o µε βάση τα θεωρητικά στοιχεία θα εκτιµηθεί η παρούσα κατάσταση του 

∆ήµου και θα εξαχθούν συµπεράσµατα για την έκταση και τη µεθοδολογία 

της προώθησης που δύναται να ακολουθηθεί. 

 

 

4.1.1 ∆οµή ερωτηµατολογίου 

 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τέσσερα µέρη. Στο πρώτο απαντώνται 

ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε γενικά στοιχεία της διαδικασίας, ενώ στο δεύτερο 

µέρος το ζήτηµα εξειδικεύεται στην περίπτωση του εξεταζόµενου ∆ήµου, µε την 

προοπτική ανάπτυξης να εξετάζεται στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου, το οποίο 

ολοκληρώνεται µε το τέταρτο µέρος, αυτό των γενικών ερωτήσεων. Συνολικά, το 

ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 4 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και 9 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, καθώς και χώρο για στοιχεία του συµµετέχοντα στην έρευνα και για 

περαιτέρω σχόλια. 

 
Πίνακας 4.1: Γενικά στοιχεία συµµετέχοντος 

 

Όνοµα και Επώνυµο  

Στοιχείο Επικοινωνίας (τηλ, mail)  

Φύλλο / εύρος ηλικίας Α   -  Θ    / 20-30   31-40   41-50   51-65 

Επαγγελµατική Ιδιότητα  

Χρόνια στην παρούσα θέση  

Προηγούµενη θέση / απασχόληση  

Χρόνια στην προηγούµενη θέση  

Επίπεδο σπουδών  
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Επιθυµείτε να λάβετε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας; 
ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

 
 
 
Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

 
 

Πίνακας 4.2: Γενικά στοιχεία για τη διαδικασία του city branding 

 

  ΟΧΙ Μάλλον 

ΟΧΙ 

Μάλλον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 Γνωρίζετε τι σηµαίνει city branding     

2 

Η εφαρµογή της συγκεκριµένης διαδικασίας 

είναι σηµαντική για την αξιοποίηση και την 

ανάπτυξη µιας πόλης 

    

3 

Το city branding είναι µια πολύπλοκη 

διαδικασία που εµπεριέχει διάφορες τεχνικές 

µάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών  

    

4 
Όλες οι πόλεις µπορούν να ακολουθήσουν το 

ίδιο µοντέλο city branding 

    

 

 

 
Πίνακας 4.3: Στοιχεία για το ∆ήµο 

 

  ΟΧΙ Μάλλον 

ΟΧΙ 

Μάλλον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 
Ο ∆ήµος παρουσιάζει σηµαντικό τουριστικό 

ενδιαφέρον 

    

2 
Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στο ∆ήµο 

που ζητούν επιτακτικά τη λύση τους 

    

3 

Οι κάτοικοι του ∆ήµου είναι έτοιµοι να 

συµµετάσχουν σε ένα συγκεκριµένο 

στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξή του 

    



- 159 - 

 
 

Πίνακας 4.4: ∆υναµική και προοπτικές ανάπτυξης της διαδικασίας στο ∆ήµο 

 

  ΟΧΙ Μάλλον 

ΟΧΙ 

Μάλλον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 
Η διαδικασία του city branding είναι 

εφαρµόσιµη και αποδοτική στο ∆ήµο  

    

2 

Η υπάρχουσα οργανωτική δοµή µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για µια επιτυχηµένη 

στρατηγική city branding  

    

 
 

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

 
Α) Αναφερθείτε σε συγκεκριµένα προβλήµατα που πιστεύετε πως αντιµετωπίζει ο 

δήµος και αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή του πορεία  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Β) Περιγράψτε συνοπτικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προώθηση του 

∆ήµου 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Γ) Ποια από τα παρακάτω στάδια θεωρείτε πως έχουν µεγαλύτερη σηµασία κατά την 

εφαρµογή µιας στρατηγικής city branding (παρακαλώ κυκλώστε, µπορείτε να 

κυκλώσετε παραπάνω από µία απάντηση) 
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(1) Έρευνα αγοράς 

(2) Στρατηγική τοποθέτηση προϊόντων - υπηρεσιών 

(3) Έλεγχος και τµηµατοποίηση αγοράς 

(4) Αναγνώριση συµπεριφοράς καταναλωτών 

(5) Καθορισµός στόχων 

 

∆) Ποια από τα παρακάτω µοντέλα city branding θεωρείτε πως ταιριάζει περισσότερο 

στο ∆ήµο κατά την εφαρµογή µιας τέτοιας στρατηγικής (παρακαλώ κυκλώστε, 

µπορείτε να κυκλώσετε παραπάνω από µία απάντηση) 

 

(1) Μοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης  

(2) Μοντέλο συνολικής αστικής οργάνωσης και ανάπτυξης 

 

 

Χώρος για παρατηρήσεις και πρόσθετα σχόλια. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4.2 Ποσοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων 

 

4.2.1 Στοιχεία ταυτότητας δείγµατος  

 

Στους πίνακες και στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται 

αναλυτικά η σύσταση του δείγµατος που συµµετείχε στην έρευνα, όσον αφορά στα 

κύρια χαρακτηριστικά του, όπως το φύλλο, η ηλικία, η επαγγελµατική ιδιότητα και το 

µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων, δίνοντας έτσι µια σαφή εικόνα του 

πληθυσµιακού δείγµατος της έρευνας, µε ζητούµενα αυτής της εικόνας να αποτελούν 

η ποικιλοµορφία και η διασπορά ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατό καλύτερη 

αντιπροσώπευση του συνόλου του πληθυσµού του ∆ήµου αλλά και να ανιχνευθεί το 

δυναµικό ανάπτυξης µιας διαδικασίας city branding στο συγκεκριµένο ∆ήµο. 

 

Πίνακας 4.5: Φύλλο συµµετεχόντων 

 

Άνδρες Γυναίκες 

53 50 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4.6: Ηλικία συµµετεχόντων 

 

21-30 31-40 41-50 51-65 

36 37 15 15 

Πίνακας 4.8: Μορφωτικό 

επίπεδο συµµετεχόντων 

 

Λύκειο 24 

ΙΕΚ 7 

ΤΕΙ 25 

ΑΕΙ 47 

Πίνακας 4.7: Επάγγελµα συµµετεχόντων 

 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 21 

∆ηµόσιος – ∆ηµοτικός Υπάλληλος 56 

Συνταξιούχος 3 

Άνεργος 3 

Φοιτητής 8 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας 12 
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4.2.2 Σύνολα απαντήσεων 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα σύνολα των απαντήσεων του 

ερωτηµατολογίου για τα διάφορα µέρη του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε 

στην έρευνα της παρούσας εργασίας.  

 
Πίνακας 4.9: Γενικά στοιχεία για τη διαδικασία του city branding 

 

  ΟΧΙ Μάλλον 

ΟΧΙ 

Μάλλον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 Γνωρίζετε τι σηµαίνει city branding 14 14 45 30 

2 

Η εφαρµογή της συγκεκριµένης διαδικασίας 

είναι σηµαντική για την αξιοποίηση και την 

ανάπτυξη µιας πόλης 

0 1 36 66 

3 

Το city branding είναι µια πολύπλοκη 

διαδικασία που εµπεριέχει διάφορες τεχνικές 

µάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών  

2 2 43 56 

4 
Όλες οι πόλεις µπορούν να ακολουθήσουν το 

ίδιο µοντέλο city branding 
39 38 17 9 

 

 
Πίνακας 4.10: Στοιχεία για το ∆ήµο 

 

  ΟΧΙ Μάλλον 

ΟΧΙ 

Μάλλον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 
Ο ∆ήµος παρουσιάζει σηµαντικό τουριστικό 

ενδιαφέρον 
0 4 20 79 

2 
Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στο ∆ήµο 

που ζητούν επιτακτικά τη λύση τους 
0 0 15 88 

3 

Οι κάτοικοι του ∆ήµου είναι έτοιµοι να 

συµµετάσχουν σε ένα συγκεκριµένο 

στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξή του 

10 50 31 12 
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Πίνακας 4.11: ∆υναµική και προοπτικές ανάπτυξης της διαδικασίας στο ∆ήµο 

 

  ΟΧΙ Μάλλον 

ΟΧΙ 

Μάλλον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 
Η διαδικασία του city branding είναι 

εφαρµόσιµη και αποδοτική στο ∆ήµο  
2 20 53 28 

2 

Η υπάρχουσα οργανωτική δοµή µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για µια επιτυχηµένη 

στρατηγική city branding  

16 36 40 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.12: Στάδια µε τη µεγαλύτερη σηµασία για την εφαρµογή της 

στρατηγικής city branding 

 

Έρευνα αγοράς 56 

Στρατηγική τοποθέτηση προϊόντων - υπηρεσιών 58 

Έλεγχος και τµηµατοποίηση αγοράς 35 

Αναγνώριση συµπεριφοράς καταναλωτών 49 

Καθορισµός στόχων 84 

Πίνακας 4.13: Καταλληλότερο µοντέλο για την εφαρµογή της στρατηγικής city 

branding 

 

Μοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης  27 

Μοντέλο συνολικής αστικής οργάνωσης και ανάπτυξης 89 
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4.3 Ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων  

 

Ταυτότητα δείγµατος 

 

53; 51%

50; 49%
Άνδρες

Γυναίκες

 
 

∆ιάγραµµα 4.1: Φύλλο συµµετεχόντων 
 
 

37; 35%

36; 35%

15; 15%

15; 15%
20 έως 30

31 έως 40

41 έως 50

51 έως 65

 
 

∆ιάγραµµα 4.2: Ηλικία συµµετεχόντων 
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24; 23%

7; 7%

25; 24%

47; 46%

Λύκειο

ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.3: Μορφωτικό επίπεδο συµµετεχόντων 
 

 
 

3; 3%

3; 3%

12; 12%
8; 8%

21; 20%

56; 54%

Φοιτητής

Ιδ.Υπάλληλος

Δημ.Υπάλληλος

Άνεργος

Συνταξιούχος

Ελ.Επαγγελματίας

 
 

∆ιάγραµµα 4.4: Επάγγελµα συµµετεχόντων 
 

 

Από τα ποσοτικά στοιχεία περιγραφής του δείγµατος µπορεί να παρατηρηθεί 

πως υφίσταται διασπορά σε όλες τις κατηγορίες διαχωρισµού του. Ιδιαίτερη σηµασία 

έχει το σύνολο των δηµόσιων-δηµοτικών υπαλλήλων που συµµετείχαν στην έρευνα 

και αποτελούν το µισό πληθυσµό του δείγµατος γιατί εκφράζουν την ουσιαστική 

άποψη του κρατικού µηχανισµού, ο οποίος και σε τελική ανάλυση είναι και ο 

αρµόδιος φορέας υλοποίησης όσον αφορά στη διαδικασία του city branding. 

Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί και το υψηλό µορφωτικό επίπεδο της 
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πλειονότητας του δείγµατος, γεγονός που καθιστά περισσότερο «πρόσφορο» το 

έδαφος για την υποδοχή διαρθρωτικών αλλαγών στο συγκεκριµένο τοµέα δράσης, 

τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.  

 

Γνώση της διαδικασίας του city branding 

 

30; 29%

14; 14%

14; 14%

45; 43%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
∆ιάγραµµα 4.5: Γνώση της διαδικασίας του city branding 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο όσον αφορά στις απαντήσεις της συγκεκριµένης 

ερώτησης αποτελεί το ποσοστό της αρνητικής απάντησης της γνώσης της πλήρους 

διαδικασίας του city branding (άθροισµα των απαντήσεων ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ και 

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ αφού και σε αυτή την περίπτωση εντοπίζεται η αµφιβολία για την 

ακριβή γνώση της διαδικασίας). Η συγκεκριµένη διαπίστωση οδηγεί αναπόφευκτα 

στο συµπέρασµα της επιτακτικής ανάγκης για πλήρη ενηµέρωση από τους αρµόδιους 

φορείς. Η έναρξη εποµένως οποιασδήποτε οργανωµένης προσπάθειας θα πρέπει να 

γίνει µε βάση την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το σκοπό και τον τρόπο 

υλοποίησης αυτής της προσπάθειας. Μόνο όταν επιτευχθεί πλήρης ενηµέρωση είναι 

δυνατό να ξεπεραστούν εµπόδια που σχετίζονται µε προσωπικά συµφέροντα και 

ιδιοτέλειες αφού θα γίνει αντιληπτό πως το συνολικό «καλό» συνεπάγεται και την 

επιµέρους ανάπτυξη.  
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Σηµασία της διαδικασίας για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη της πόλης 

 

0; 0% 1; 1%

36; 35%

66; 64%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
∆ιάγραµµα 4.6: Σηµασία της διαδικασίας για την αξιοποίηση και 

την ανάπτυξη της πόλης 
 

Οι απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι χαρακτηριστικές και 

ταυτόχρονα ενδεικτικές του γενικότερου κλίµατος που επικρατεί όσον αφορά στο city 

branding, δηλαδή τη διαπίστωση ότι η διαδικασία είναι µεν σηµαντική αλλά 

επικρατεί σύγχυση σχετικά µε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί κάθε 

φορά. Έτσι, το σύνολο των ερωτηθέντων (ποσοστό 99%) αναγνωρίζει τη σηµασία της 

διαδικασίας, ακόµα και αν στην αµέσως προηγούµενη ερώτηση οι απαντήσεις 

σχετικά µε τη γνώση της διαδικασίας ήταν συγκεχυµένες. ∆ηλαδή, οι πολίτες 

αντιλαµβάνονται πως το city branding µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης χωρίς όµως να µπορούν ταυτόχρονα να οριοθετήσουν 

µε σαφήνεια το «µονοπάτι» οργάνωσης µιας τέτοιας προσπάθειας. Εκείνο το οποίο 

πρέπει να «κρατήσουµε» από τις συγκεκριµένες απαντήσεις είναι ότι δεν υπήρξε 

απάντηση που να θεωρεί το city branding «ξένο» ως προς την αξιοποίηση της πόλης, 

γεγονός που αποτελεί µια αισιόδοξη ένδειξη για την ευρύτερη αποδοχή µιας άρτιας 

οργανωµένης προσπάθειας.   
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Πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

 

43; 42%
56; 54%

2; 2%
2; 2%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
∆ιάγραµµα 4.7: Πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

 

 
Και σε αυτή την περίπτωση οι απαντήσεις είναι σαφείς ως προς την αποδοχή 

της πολυπλοκότητας της διαδικασίας (ποσοστό 96%). Το συµπέρασµα αυτό έρχεται 

σε απόλυτη συµφωνία µε τα προαναφερθέντα και τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά 

µε τη «διαδροµή» που πρέπει να ακολουθηθεί κάθε φορά από µια πόλη ώστε να 

υλοποιηθούν µε επιτυχία οι στόχοι του city branding. Αυτή ακριβώς η 

πολυπλοκότητα είναι που καθιστά αναγκαία την οργάνωση και το συντονισµό όλων 

εκείνων των φορέων, τεχνικών και µεθοδολογιών που συµµετέχουν, µε απώτερο 

σκοπό τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του συνδυασµού – µίγµατος που 

υιοθετείται κάθε φορά (π.χ. διαδικασίες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών, εγνωσµένες µεθοδολογίες µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων και δηµοτικοί 

φορείς, εγρήγορση και άµεση αντίδραση από τους δηµόσιους φορείς κτλ.)    
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Υιοθέτηση ίδιου µοντέλου από κάθε πόλη 

 
 

9; 9%

17; 17%

38; 37%

39; 37% ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.8: Υιοθέτηση ίδιου µοντέλου από κάθε πόλη 

 

 

 Η πλειονότητα των απαντήσεων στη συγκεκριµένη ερώτηση καταδεικνύει 

πως το ευρύ κοινό είναι «υποψιασµένο» σχετικά µε την πολυπλοκότητα και την 

ανάγκη προσαρµογής της διαδικασίας χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει πως η 

«υποψία» αυτή αρκεί για την πετυχηµένη εφαρµογή της. Μπορεί όµως να αποτελέσει 

τη βάση ανάπτυξης συγκεκριµένων κάθε φορά µεθοδολογιών αφού η ευελιξία των 

υιοθετούµενων µοντέλων αποτελεί ουσιαστικό ζητούµενο.  

 Η επικρατούσα αυτή άποψη βρίσκει εφαρµογή στα πλαίσια οργάνωσης 

της διαδικασίας αφού είναι πιθανό να χρησιµοποιηθούν κάθε φορά συγκεκριµένες 

διακριτές παράµετροι εγνωσµένων µοντέλων δηµιουργώντας τον καταλληλότερο 

συνδυασµό, όπως για παράδειγµα η κατεύθυνση που προτείνετε στην παρούσα 

εργασία, δηλαδή η εύρεση ισορροπίας ανάµεσα στην «πράσινη» και στην τουριστική 

ανάπτυξη µε την παράλληλη εκµετάλλευση νέων τεχνολογιών, κατευθύνοντας έτσι 

την αναπτυξιακή τουριστική πολιτική µέσα από δρόµους φιλικούς προς το 

περιβάλλον και εποµένως προς τους ίδιους τους πολίτες του ∆ήµου. Ένα τέτοιο 

µίγµα, κινούµενο σε τρεις διαφορετικούς άξονες (τουρισµός – περιβάλλον –

τεχνολογία) δε µπορεί να υιοθετηθεί από κάθε πόλη, αφού αφενός υπάρχει η 

περίπτωση κάποιος από τους συγκεκριµένους άξονες να µην ευνοείται (για 

παράδειγµα η έλλειψη τουριστικής κίνησης) και αφετέρου µπορεί να έχει προβλεφθεί 
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από τον αρχικό σχεδιασµό η ενίσχυση ενός µόνο άξονα (όπως για παράδειγµα η 

περίπτωση των Τρικάλων που δόθηκε βαρύτητα αποκλειστικά στον άξονα των 

ψηφιακών νέων τεχνολογιών).  

 
 
Παρουσία τουριστικού ενδιαφέροντος 

 
 

20; 19%

79; 77%

0; 0% 4; 4%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.9: Παρουσία τουριστικού ενδιαφέροντος 

 

 

Το τουριστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο ∆ήµος αποτελεί µια κοινή 

παραδοχή. Το ζητούµενο είναι αυτό το ενδιαφέρον να γίνει διαχρονικά 

εκµεταλλεύσιµο. Έτσι, η καταφυγή σε πρόχειρες λύσεις για αποκόµιση κέρδους 

µπορεί µεν να ικανοποιήσει πρόσκαιρα επιχειρηµατικά συµφέροντα αλλά αυτό δε 

σηµαίνει πως παράλληλα θα εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων σε βάθος 

χρόνου. Πρέπει εποµένως το τουριστικό προϊόν να γίνει ορθά διαχειρίσιµο, ως µέρος 

ενός γενικότερου πλάνου δράσης που θα «χαρίσει» στο ∆ήµο ένα δυνατό και ισχυρό 

brand name µε ότι συνεπάγεται αυτό. Το τουριστικό δυναµικό του ∆ήµου µπορεί 

αναµφισβήτητα να κατευθύνει µια διαδικασία city branding, οδηγώντας την, χωρίς 

όµως να την καθορίζει πλήρως, τουλάχιστον µε την παραδοσιακή µορφή τουρισµού, 

έτσι όπως είναι γνωστή µέχρι σήµερα.  

Μπορούµε για παράδειγµα να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες για τουρισµό 

που παρέχει ο ∆ήµος σε συνδυασµό µε την ικανοποίηση της ανάγκης για 
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εξοικονόµηση ενέργειας και «πράσινη» ανάπτυξη, µια ανάγκη που ξεφεύγει από τα 

στενά όρια του ∆ήµου, της πόλης, της χώρας αλλά απευθύνεται στον καθένα, 

κεντρίζοντας ταυτόχρονα το τουριστικό του ενδιαφέρον. Ο συγκεκριµένος εποµένως 

συνδυασµός συγκεντρώνει αυξηµένες πιθανότητες επιτυχίας αφού ικανοποιεί 

ταυτόχρονα δύο ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, να κάνει διακοπές κρατώντας 

«ήσυχη» την περιβαλλοντική του συνείδηση. Αντίθετα, η µονοδιάστατη ανάπτυξη 

ενός εκ των δύο αξόνων δε συνεπάγεται την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. Η 

δηµιουργία για παράδειγµα τουριστικών µονάδων όσο πολυτελών ή όσο στοχευµένων 

σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες και αν είναι, είναι πολιτικές που έχουν 

εφαρµοστεί χωρίς να συνδυάσουν µια πόλη µε τις συγκεκριµένες δράσεις, 

αποτυγχάνοντας έτσι στην ίδια την ουσία του city branding. Από την άλλη, το να 

προσεγγιστεί το όλο ζήτηµα µε αυστηρή περιβαλλοντική σκοπιά, επιβαρύνοντας και 

περιορίζοντας τουριστικές δράσεις, µειώνει την αξία του τουριστικού προϊόντος εν τη 

γενέσει του. Οδηγούµαστε εποµένως στο συµπέρασµα πως ο συνδυασµός των 

παραπάνω µπορεί να έχει αποτέλεσµα και να συνδέσει το όνοµα του ∆ήµου µε την 

έννοια των «πράσινων διακοπών», όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο 3ο Κεφάλαιο της 

εργασίας.     

 
 
Ύπαρξη προβληµάτων στο ∆ήµο 

 
 

0; 0%0; 0%

15; 15%

88; 85%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.10: Ύπαρξη προβληµάτων στο ∆ήµο 
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Η συγκεκριµένη ερώτηση έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί καταδεικνύει την 

ύπαρξη προβληµάτων στο ∆ήµο. Προβλήµατα που µπορεί στον τύπο τους να 

µοιάζουν απλά και καθηµερινά (όπως η αποκοµιδή των απορριµάτων, η έλλειψη 

χώρων στάθµευσης, η απουσία απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης µε τον Πειραιά 

κτλ.), στην ουσία τους όµως είναι καθοριστικά όχι µόνο για τη ζωή των πολιτών και 

των επισκεπτών στην καθηµερινότητά τους, αφού µπορούν να αποβούν 

καταδικαστικά σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια σχετικά µε το ∆ήµο. Όταν 

«χτίζουµε» πάνω σε µία βάση, το ζητούµενο είναι η βάση αυτή να είναι όσο το 

δυνατό λιγότερο σαθρή. Έτσι, και στην περίπτωση του city branding θα πρέπει να 

διορθωθούν τα εσωτερικά προβλήµατα του ∆ήµου, ώστε να µπορεί αυτός να 

«ανοίξει» απροκάλυπτα τις «πόρτες» του για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, οι 

οποίοι τελικά θα καθιερώσουν το brand name της πόλης αλλά και για να χαρίσει 

στους ίδιους τους δηµότες µια καλύτερη ποιότητα ζωής.   

 
 
Ετοιµότητα των κατοίκων για συµµετοχή στη διαδικασία 

 
 

10; 10%12; 12%

31; 30%

50; 48%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.11: Ετοιµότητα των κατοίκων για συµµετοχή στη διαδικασία 
 

 
 
 
 



- 173 - 

Άξια παρατήρησης στις απαντήσεις της συγκεκριµένης ερώτησης είναι η 

αµφιβολία που εκφράζεται µε το ΜΑΛΛΟΝ (τόσο όσον αφορά στο ΝΑΙ όσο και στο 

ΟΧΙ) και κρύβει το ύφος της γενικότερης στάσης του κοινού απέναντι στη 

διαδικασία. Ιδιαίτερα επίσης σηµαντικό είναι το αρνητικό ποσοστό στο σύνολό του 

(άθροισµα των απαντήσεων ΟΧΙ και ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ), γεγονός που φανερώνει πως 

ναι µεν η διαδικασία είναι αναγνωρισµένης αξίας για την ανάπτυξη του ∆ήµου αλλά 

η εφαρµογή της συναντά πολλές δυσκολίες. Βέβαια, αυτή τη γενικότερη άρνηση 

µπορούµε να τη «χρεώσουµε» στην έλλειψη πλήρους ενηµέρωσης των πολιτών, στο 

«φόβο» που επικρατεί όσον αφορά σε κάθε καινοτοµία, στην καχυποψία για δράσεις 

των κρατικών φορέων µε κίνητρα προσωπικές εξυπηρετήσεις και στην αποθέωση του 

ιδίου συµφέροντος έναντι του συνολικού.  

Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα πως πρέπει να αλλάξει η 

νοοτροπία των ίδιων των πολιτών, που δεν θα τα περιµένουν όλα από το κράτος και 

την ηγεσία του ∆ήµου αλλά θα διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο. Πρόκειται ασφαλώς για 

µια χρονοβόρα µα αναγκαία διαδικασία που προϋποθέτει συντονισµό σε πολλούς 

διαφορετικούς τοµείς. Η συµµετοχή όλων των πολιτών µπορεί να εξασφαλίσει την 

απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανισµού του city branding, διαφορετικά µπορεί να 

δηµιουργηθούν προβλήµατα σε πολλά σηµεία εφαρµογής που θα έχουν κάθε φορά το 

ίδιο δυσάρεστο αποτέλεσµα, την αναστολή της διαδικασίας.   

 
 
Εφαρµόσιµη και αποδοτική διαδικασία  

 

2; 2%

28; 27%

20; 19%

53; 52%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.12: Εφαρµόσιµη και αποδοτική διαδικασία 
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Οι απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση έχουν ιδιαίτερη σηµασία όσον 

αφορά στο υψηλό ποσοστό της θετικής αντίληψης για τη δυνατότητα εφαρµογής και 

απόδοσης της διαδικασίας. ∆ηλαδή, οι πολίτες έχουν διαγνώσει πως ο ∆ήµος µπορεί 

να αποκτήσει ένα brand name, δε ξέρουν όµως µε ακρίβεια το «πως» θα γίνει αυτό. 

Στο σηµείο αυτό έγκειται ο ρόλος των δηµόσιων φορέων που θα πρέπει να 

συστρατευθούν µε όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις της πόλης και την  ενεργή 

συµµετοχή των πολιτών, ώστε τελικά να έρθει το επιθυµητό αποτέλεσµα.   

 
 
Υπάρχουσα οργανωτική δοµή του ∆ήµου ως βάση της διαδικασίας 

 
 

40; 38%

36; 35%

16; 16%11; 11%

ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
 

∆ιάγραµµα 4.13: Υπάρχουσα οργανωτική δοµή του ∆ήµου ως  
βάση της διαδικασίας 

 
 

Η πίστη στην υπάρχουσα οργανωτική δοµή µοιάζει να είναι αµφίβολη αφού 

το ΜΑΛΛΟΝ συγκεντρώνει αρκετά υψηλό ποσοστό (76%) µε τους ερωτηθέντες να 

αµφιταλαντεύονται µεταξύ του ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ και του ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ. Βέβαια, το 

ζητούµενο δεν είναι µια αλλαγή εκ βάθρων. Η αµφιβολία σχετίζεται περισσότερο µε 

τον κυκεώνα της γραφειοκρατίας που απειλεί κάθε φορά µια ολοκληρωµένη κρατική 

διαδικασία. Η µεταρρύθµιση του Καλλικράτη αποτέλεσε µια αισιόδοξη «νότα», 

κυρίως όσον αφορά στην ανεξαρτητοποίηση του ∆ήµου και την εκ των έσω 

δραστηριοποίησή του (αρνητική εξαίρεση αποτελεί η υπαγωγή της διαχείρισης του 
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λιµανιού στο Κρατικό Λιµενικό Ταµείο, ενώ θα έπρεπε ο ίδιος ο ∆ήµος Αγ. 

Νικολάου να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εκµετάλλευση 

του λιµανιού του). Η εξέλιξη που υποδεικνύεται από τις συγκεκριµένες απαντήσεις 

έχει να κάνει µε τη µετατροπή του ΜΑΛΛΟΝ σε σαφές ΝΑΙ, εξέλιξη που θα 

σηµαίνει πως η οργανωτική δοµή θα εµπνέει πια εµπιστοσύνη στους ίδιους τους 

πολίτες, οι οποίοι θα καλούνται να δράσουν µακριά από  µικροκοµµατικά 

συµφέροντα και ιδιοτέλειες. 

 

Σηµασία των επιµέρους σταδίων της διαδικασίας 
 
 
 

58; 21%

56; 20%

84; 30%

49; 17%

35; 12%

Έρευνα αγοράς

Στρατηγική τοποθέτηση

προϊόντων - υπηρεσιών

Έλεγχος και τμηματοποίηση

αγοράς

Αναγνώριση συμπεριφοράς

καταναλωτών

Καθορισμός στόχων

 
 

∆ιάγραµµα 4.14: Σηµασία των επιµέρους σταδίων της διαδικασίας 
 

 

Από τον προσδιορισµό της σηµασίας των διαφόρων σταδίων έτσι όπως αυτά 

γίνονται αντιληπτά από το ευρύ κοινό, παρατηρούµε πως όλα έχουν αναγνωριστεί ως 

σηµαντικά για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφού τα ποσοστά δε 

διαφέρουν κατά πολύ µεταξύ τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει το στάδιο 

του καθορισµού στόχων, µια επιλογή απολύτως λογική αν αναλογιστούµε πως σε µια 
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τόσο πολύπλοκη διαδικασία, είναι πολύ εύκολο να χαθεί ο «δρόµος» που έχει αρχικά 

τεθεί και να αναλωθούν πόροι και ενέργεια σε λανθασµένη κατεύθυνση.   

Καταλληλότερο µοντέλο για την εφαρµογή της στρατηγικής city branding 
 

Από τις απαντήσεις στο ζήτηµα του µοντέλου που θεωρείται από το ευρύ 

κοινό ως το καταλληλότερο για το ∆ήµο προκύπτει πως το µοντέλο συνολικής 

αστικής οργάνωσης και ανάπτυξης προτιµάται από την πλειονότητα των 

ερωτηθέντων. Το συγκεκριµένο όµως µοντέλο, όσον αφορά στο θεωρητικό του 

πλαίσιο, δε µοιάζει να ταιριάζει απόλυτα στο δυναµικό ανάπτυξης του ∆ήµου και 

στην προτεινόµενη κατεύθυνση ανάπτυξης city branding σχετικά µε το τρίπτυχο 

τουρισµός - πράσινη ανάπτυξη - ψηφιακή τεχνολογία.  Αντίθετα, από µόνο του 

θεωρείται καταλληλότερο για µεγάλες πόλεις, τόσο γεωγραφικά όσο και 

πληθυσµιακά. Ασφαλώς, θα ήταν αποδοτικότερος ο συνδυασµός των δύο µοντέλων, 

αστικής οργάνωσης και οικονοµικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να γίνουν εκµεταλλεύσιµα 

στο έπακρο τα πλεονεκτήµατα και των δύο, αλληλοκαλύπτοντας τις όποιες αδυναµίες 

τους.    

 

 

4.4 Ερωτήσεις προς το ∆ήµαρχο Αγίου Νικολάου 

 

Η συνέντευξη που δόθηκε µε το ∆ήµαρχο Αγίου Νικολάου έλαβε χώρα στο 

∆ηµαρχείο της πόλης στις 03/05/2011 µε έξι (6) συνολικά ερωτήσεις. Σκοπός των 

ερωτήσεων ήταν να κατανοηθεί και να εισακουστεί η άποψη του ∆ηµάρχου σχετικά 

µε την ισχύουσα κατάσταση του δήµου και κατά πόσο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για 

την εφαρµογή της διαδικασίας του city branding στο δήµο. 

 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι οι εξής: 

 
1. Εάν υποθέσουµε πως έχετε όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεστε, 

πείτε µου 4 µέτρα που θα παίρνατε για την ανάπτυξη της πόλης σήµερα 

αλλά και µελλοντικά; 4 µέτρα συγκεκριµένα; Τι πιστεύετε πως έχει 

ανάγκη ο τόπος; 

 

2. Εσείς είστε ευχαριστηµένος από την υφιστάµενη κατάσταση; 
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3. Υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη και βελτίωση της 

εικόνας της πόλης µας; Αν ναι, ποιοι είναι οι άµεσοι και ποιοι οι 

µακροπρόθεσµοι  στόχοι για το µέλλον της πόλης; 

 

4. Ποιοι είναι οι φορείς που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και προβολή της 

πόλης; Υπάρχει ανάλογη συνεργασία µε άλλους δήµους ή τον  ιδιωτικό 

τοµέα ( π.χ. πολιτιστικοί φορείς, επιχειρήσεις κλπ) της περιοχής; 

 

5. Ποιο πιστεύετε πως είναι το ανταγωνιστικό µας συγκριτικό πλεονέκτηµα 

που καθιστά την πόλη ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό;  

 

6. Όταν τελειώσει η θητεία σας ως δήµαρχος πως θα θέλατε να σας 

θυµούνται οι πολίτες του Αγίου Νικολάου; Τι θα θέλατε να αφήσετε στον 

τόπο αυτό; 

 

 

Συµπεράσµατα από τη συνέντευξη του ∆ηµάρχου 
 

Από τη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική συµµετοχή του 

∆ηµάρχου του Αγ. Νικολάου προέκυψε πως το στρατηγικό πλάνου του ∆ήµου δε 

συµπεριλαµβάνει σε άµεσο επίπεδο υλοποίησης τη στρατηγική του city branding. 

Αντίθετα, περιορίζεται σε δράσεις που προορίζονται για να ικανοποιήσουν πιο 

άµεσες ανάγκες του ∆ήµου, έτσι όπως αυτές υποδεικνύονται από την καθηµερινή ζωή 

των πολιτών. Βέβαια, αυτό δε σηµαίνει πως η δηµοτική αρχή δεν είναι θετική σε κάθε 

προσπάθεια οργάνωσης µιας τέτοιας διαδικασίας. Άλλωστε, η λύση των απλών 

προβληµάτων µόνο θετική επίδραση µπορεί να έχει σε οποιοδήποτε τέτοιο 

σχεδιασµό. Εποµένως, ακόµα ένα ζητούµενο αποτελεί το να πειστεί µαζί µε τους 

πολίτες και η δηµοτική αρχή πως η ανάπτυξη του city branding µπορεί µόνο να 

προσφέρει στο ∆ήµο και η επίσπευση της διαδικασίας είναι µια αναγκαία 

πραγµατικότητα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 
5.1 Προβληµατισµοί 
 
 

Η διαδικασία του city branding, παρόλο που καλείται να εφαρµόσει 

δοκιµασµένες πρακτικές, εντούτοις  παρουσιάζει κάποια αδύνατα σηµεία, τα οποία 

αποτελούν ταυτόχρονα και τις εν γένει αδυναµίες της κατασκευής ενός επιτυχηµένου 

brand µιας πόλης και σχετίζονται µε την αναγωγή του προς προώθηση προϊόντος 

στην περίπτωση µιας ολόκληρης πόλης. Τα θέµατα που ανακύπτουν είναι: 

 

Απουσία καθολικής συναίνεσης 

Οι πόλεις δεν µπορούν απαραίτητα να ελέγξουν ούτε τη διαδικασία που 

οδηγεί στη δηµιουργία του brand τους, ούτε να διασφαλίσουν ότι αυτή αποτελεί 

αποτέλεσµα συναίνεσης όλων των µερών που την αποτελούν (κοινωνικών εταίρων), 

δεδοµένα που είναι µάλλον απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα επιτυχηµένο εταιρικό 

branding. 

 

Έλλειψη εναρµόνισης εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης 

Οι δύο αυτές διαστάσεις προσδιορίζουν τη σχέση που πρέπει να αναπτύσσεται 

ανάµεσα στα χαρακτηριστικά της πόλης που προβάλλονται στο εξωτερικό της και 

στα χαρακτηριστικά που εµπειρικά βιώνονται στο εσωτερικό της. Με άλλα λόγια, το 

brand της πόλης οφείλει να παρουσιάζει ταυτόχρονα την αντίληψη που έχουν οι 

κάτοικοι για την πόλη τους και την εµπειρία που αποκτούν οι επισκέπτες της.  

 

∆υσκολία επικέντρωσης σε ένα µόνο στόχο 

Σε αντιδιαστολή µε το εταιρικό branding, ο λόγος δηµιουργίας ενός brand για 

µια πόλη δεν είναι απαραίτητα δεδοµένος ή προφανής. ∆ιαφορετική φιλοσοφία 

προσέγγισης θα αναπτυχθεί όταν το branding αποσκοπεί στην προσέλκυση 

επισκεπτών και διαφορετική όταν προσβλέπει στο να προσελκύσει ανθρώπους να 

ζήσουν σε αυτή. Επιπλέον, το branding της πόλης δεν µπορεί ταυτόχρονα να 
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αναφέρεται σε ετερόκλητες κοινωνικές, οικονοµικές και γεωγραφικές οµάδες. Είναι 

τουλάχιστον σύνηθες, η δυσκολία καθορισµού ενός ή δύο κοινών στόχων, στους 

οποίους θα απευθύνεται το branding, να οδηγεί σε γενικότητες που εξασθενίζουν εξ 

ορισµού τόσο την ίδια τη διαδικασία κατασκευής όσο και το ίδιο το brand της πόλης. 

 

Μη ανταπόκριση στην πραγµατικότητα 

Είναι επιπλέον προφανές ότι το branding µιας πόλης πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα πραγµατικά στοιχεία που προσφέρει η πόλη-προορισµός. Η 

εξιδανίκευση µιας πόλης και η απόκρυψη ορισµένων ενδεχοµένως αρνητικών 

χαρακτηριστικών µπορούν εύκολα να λειτουργήσουν καταστροφικά για την εικόνα 

της σε µη αναστρέψιµο βαθµό, ακόµη και εάν οι αδυναµίες αυτές αντιµετωπιστούν σε 

µεταγενέστερο χρόνο [Β10]. 

 

5.2. Συµπεράσµατα – Προτάσεις  
 

Η µελέτη του ∆ήµου Αγίου Νικολάου για την εφαρµογή της διαδικασίας του 

city branding ήταν το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Η δηµιουργία ενός νέου 

οράµατος µε συγκεκριµένη κατεύθυνση και στρατηγική, ήταν από τα ενδιαφέροντα 

κοµµάτια αυτής της προσπάθειας. Τόσο η θεωρία όσο και η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στο δήµο βοήθησαν για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων 

συµπερασµάτων όσον αφορά στην υλοποίηση της διαδικασίας. 

Συγκεκριµένα, από τη βιβλιογραφική αναφορά είδαµε ότι στοιχεία που 

συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φυσικό, 

χτιστό και κοινωνικό περιβάλλον του και πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά 

την εφαρµογή της διαδικασίας του city branding. Η ταυτότητα µιας πόλης οφείλει να 

βασίζεται στις «ρίζες» της, να οδηγείται από το «συναίσθηµα» και να κατευθύνεται 

από τα «αισθήµατα» που έχουν κάτοικοι και επισκέπτες γι’ αυτήν. Οι ίδιοι οι 

άνθρωποι που διαβιούν σε αυτήν, το ταλέντο, η πολιτική πρωτοβουλία και η 

δηµιουργικότητα σε επίπεδο οργανισµών, η ανθρώπινη διαφορετικότητα και η τοπική 

ιδιαίτερη ταυτότητα καθώς και η "ισχυροποίηση" των δηµόσιων χώρων είναι µερικά 

από τα στοιχεία που συνθέτουν τη δοµηµένη ταυτότητα ενός τόπου - προορισµού. Η 

σηµασία τόσο των άυλων όσο και των υλικών υποδοµών για τη διαµόρφωση 

δηµιουργικών περιβαλλόντων είναι εξαιρετικής σηµασίας για την επιτυχία της 

διαδικασίας του branding ενός τόπου. 
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Για αυτό το λόγο καταγράψαµε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το 

χαρακτήρα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου καταλήγοντας στην υιοθέτηση ενός µοντέλου 

που συνδυάζει τον Τουρισµό µε το Περιβάλλον και την νέα ψηφιακή Τεχνολογία. 

Μια κατεύθυνση που προσδίδει στο δήµο νέα «πνοή» ανάπτυξης και δηµιουργίας, 

εφόσον ικανοποίει δύο βασικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, να κάνει διακοπές 

µε «ήσυχη» περιβαλλοντική συνείδηση. Ο συνδυασµός των τριών αυτών αξόνων 

µπορεί να αποτελέσει τη δηµιουργία ενός ισχυρού και δυνατού Brand Name για το 

δήµο, συνδέοντας το όνοµα του µε την έννοια των «πράσινων» διακοπών. Εξάλλου, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο δεν µπορούν όλες οι πόλεις 

να εφαρµόσουν το ίδιο µοντέλο δηµιουργίας ταυτότητας διότι είναι πολύ πιθανόν 

ένας από τους τρεις άξονες να µην ευνοείται κατάλληλα (π.χ. ο τουρισµός). 

Σηµαντικό είναι να κατανοηθεί από όλους πως ο τουρισµός είναι ο τοµέας που θα 

πρέπει να συµβάλει στην εξοικονόµηση των πόρων και την προστασία της φύσης και 

όχι στην καταστροφή της. 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο δήµο Αγίου Νικολάου µε τη συµµετοχή 

των πολιτών, µας κάνει να συµπεραίνουµε πως το δυναµικό του δήµου, κάθε άλλο 

παρά αδύναµο είναι. Τόσο το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των πολιτών, όσο και οι 

απαντήσεις τους για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δήµος και η 

συνειδητοποίηση τους για ανάγκη προσδιορισµού στόχων και συγκεκριµένων 

κατευθύνσεων, µόνο αδιάφορα δεν µπορεί να είναι για την εφαρµογή µιας τόσο 

πολύπλοκης διαδικασίας, όπως είναι το city branding.  

Βέβαια, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα οι πολίτες φαίνεται µεν να είναι 

«υποψιασµένοι» για τη σηµασία της διαδικασίας του city branding, όµως δεν 

γνωρίζουν την ακριβή έννοια του όρου και τα θετικά αποτελέσµατα που µπορεί να 

επιφέρει στον τόπο τους. Κάτι που πιθανόν να πει κανείς πως δεν είναι και τόσο 

απαραίτητο να γνωρίζουν, διότι είναι «δουλειά» των διοικητικών αρχών και όχι των 

πολιτών. Όµως όπως έχει ήδη αναφερθεί στη θεωρία, «µία πόλη είναι οι κάτοικοι 

της» και τελικά εκείνοι είναι που γίνονται πρεσβευτές του µηνύµατος που µεταδίδει η 

επωνυµία της. 

Επίσης, µία πόλη, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα συναίσθηµα. 

Ένα συναίσθηµα που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων µε όλα αυτά τα 

στοιχεία. Η πόλη είναι στην ουσία η ατµόσφαιρα της. Μια ατµόσφαιρα που δεν είναι 

δυνατόν να ταυτοποιηθεί, δεν µπορεί να εκφραστεί σε χαρτί, δεν µπορεί να 

εµφανιστεί σε µια φωτογραφία, δεν µπορεί να σταλεί σε ήχο, ούτε σε βίντεο και 
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σίγουρα δεν µπορεί να συµπεριληφθεί σε ένα σύνθηµα. Για την αίσθηση της πόλης 

και για την ατµόσφαιρα της, θα πρέπει να είσαι εκεί. Θα χρειαστεί να περπατήσεις 

στους δρόµους και τις πλατείες, θα πρέπει να σταθείς µπροστά από τα κτίρια, θα 

πρέπει να συµµετάσχεις στην καθηµερινότητα της, θα πρέπει να αναπνέεις την 

ατµόσφαιρα της. Μόνο τότε µπορεί κανείς να καταλάβει τη µοναδική αίσθηση της 

πόλης. 

Όταν λοιπόν οι αρµόδιοι φορείς του δήµου Αγίου Νικολάου συµβάλλουν στην 

πλήρη ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το σκοπό και τον τρόπο υλοποίησης αυτής 

της διαδικασίας, είναι δυνατό το συναίσθηµα της πόλης να αντανακλά όλη αυτή την 

προσπάθεια που συνεπάγεται και την επιµέρους ανάπτυξη. 

Βέβαια, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δήµος φαίνεται να αποτελούν 

τροχοπέδη για την αναπτυξιακή του πορεία, εφόσον στην περίπτωση του city 

branding θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν τα εσωτερικά προβλήµατα και ύστερα να 

µπορέσει να καθιερώσει ένα ισχυρό και δυνατό brand name.  

Ενθαρρυντικό βέβαια είναι το τουριστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο 

δήµος, το οποίο αποτελεί κοινή παραδοχή, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, κάτι που µπορεί να δηµιουργήσει το κίνητρο για την έναρξη της διαδικασίας 

από τους ενδιαφερόµενους φορείς. ∆ιαφορετικά, δεν θα είχε νόηµα να µιλάµε για city 

branding στο δήµο Αγίου Νικολάου.  

Σηµαντικό είναι επίσης, το γεγονός πως οι πολίτες έχουν θετική αντίληψη 

σχετικά µε την εφαρµογή της διαδικασίας του city branding, διότι αναγνωρίζουν το 

γεγονός πως κάτι τέτοιο θα επιφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα στη φήµη και την 

εικόνα του τόπου τους, δηµιουργώντας ένα αίσθηµα υπερηφάνειας στους ίδιους για 

τον τόπο διαµονής τους. Εποµένως, αρµοδιότητα των ενδιαφερόµενων φορέων είναι 

να συµβάλλουν στην ενηµέρωση των πολιτών για το «πως» θα γίνει η εφαρµογή του. 

Η πλήρης ενηµέρωση των πολιτών συνεπάγεται και την αλλαγή νοοτροπίας 

τους, ως προς την ένδειξη εµπιστοσύνης και σεβασµού στις όποιες καινοτόµες 

δράσεις των κρατικών φορέων ξεπερνώντας το «φόβο» και την καχυποψία που 

επικρατεί, πιστεύοντας πως οι τελευταίοι εξυπηρετούν µόνο προσωπικά συµφέροντα 

και ιδιοτέλειες. Αδιαµφισβήτητα, η ενεργή συµµετοχή των πολιτών µπορεί να 

εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του city branding, διαφορετικά είναι πολύ 

πιθανόν κάθε φορά να επέρχεται η αναστολή του. 

Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό µέρος 

της εργασίας, συµπεραίνουµε ότι η διαδικασία του city branding µπορεί να είναι 
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εφαρµόσιµη στο δήµο Αγίου Νικόλαου, αρκεί να γίνει αντιληπτό από τις δηµοτικές 

αρχές η σηµασία της για την εξέλιξη και ανάπτυξη του τόπου, συµβάλλοντας έτσι 

στην άµεση υλοποίηση της. Ο καθορισµός στόχων που οδηγούν σε συγκεκριµένη 

κατεύθυνση φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για το δήµο, κάτι που αναγνωρίζει 

και η πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σωστός και 

µακρόπνοος σχεδιασµός, αλλαγή νοοτροπίας και αν µη τι άλλο φαντασία.  

Σηµασία έχει ο δήµος να µπορέσει να οδηγήσει και να κατευθύνει τις 

επιχειρήσεις του προς µία βιώσιµη και «πράσινη» ανάπτυξη, η οποία θα έχει ως 

κίνητρο το συνολικό «καλό». ∆ίνοντας άδειες και επιδοτήσεις για το άνοιγµα 

επιχειρήσεων που κινούνται κάτω από το µίγµα Τουρισµός – Περιβάλλον – 

Τεχνολογία, µπορεί µακροπρόθεσµα ο δήµος να «χτίσει» το όνοµα του γύρω από την 

έννοια των «πράσινων» διακοπών που θα συνδυάζουν τη νέα ψηφιακή τεχνολογία 

πάντα προς όφελος του πολίτη. 
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Ιστορική αναδροµή του Αγίου Νικολάου  

 

Η  ίδρυσης της νέας πόλεως   

Υπάρχουν µαρτυρίες που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στο µεγάλο διάστηµα 

της Πρώτης Τουρκοκρατίας (1669-1869), στο διάστηµα δηλαδή πριν από τη Μεγάλη 

Κρητική Επανάσταση (1866-1869), η θέση του σηµερινού Αγίου Νικόλαου 

υποβαθµίστηκε οικιστικά και ερηµώθηκε (αν εξαιρεθούν τέσσερα-πέντε µικρά 

εκκλησάκια), ενώ οι κάτοικοι της την εγκατέλειψαν παντελώς. Στα ίδια αυτά χρόνια 

το φρούριο Mirabello δεν ξανακτίστηκε πότε. Χωρίς αγροτικό-οικονοµικό 

ενδιαφέρον η περιοχή του σηµερινού Αγίου Νικολάου αλλά και χωρίς πλέον 

αµυντική σηµασία (το φρούριο της Σπιναλόγκας απορρόφησε όλες τις λειτουργίες 

του φρουρίου του Mirabello), η περιοχή παρήκµασε. Μόνο µια ιστορική µαρτυρία 

αναφέρει το χωριό «Άγιος Νικόλαος» στα 1828. Είναι η µαρτυρία του Βυζαντινού 

Χουρµούζιου, που βρέθηκε τότε στην Κρήτη. Η µαρτυρία αυτή, µολονότι είναι και 

ελλιπής (δεν αναφέρει αν έχει κατοίκους και πόσους έχει), δεν επιβεβαιώνεται από 

την επίσηµη απογραφή, που διενήργησε το αιγυπτιακό κράτος στην Κρήτη το 1834, 

µόλις έξι χρόνια αργότερα (την δεκαετία 1830-1840 η Κρήτη αποτελεί επαρχία της 

Αιγύπτου). Στην απογραφή αυτή δεν αναφέρεται καν ο Άγιος Νικόλαος ούτε το 

όνοµα Μαντράκι, µια πιθανή ονοµασία του τότε τόπου. Την ίδια χρονιά, εξάλλου, 

(1834) πέρασε από την περιοχή του Αγίου Νικολάου ο Γάλλος πρόξενος A. 

Fabreguettes, ο οποίος αναφέρει «µερικά αποµεινάρια» παλαιότερων εποχών, που 

Πίνακας Π1: Λίστα Ακρωνυµίων - Συντοµογραφιών 

 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

FDI Foreign Direct Investments 
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βρήκε εκεί, και ότι αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει µέσα σ’ ένα από τους τέσσερις 

ερειπωµένους ναούς της παραλίας.  

 Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό της ασηµαντότητας του τόπου στις πρώτες 

δεκαετίες ακόµη του περασµένου αιώνα ότι ο αυστριακός γιατρός F. W. Sieber, που 

περιόδευε στην Κρήτη και στα χωρία του Μεραµπέλου λίγο νωρίτερα, το 1817, όχι 

µόνο δεν πέρασε από τον Άγιο Νικόλαο, αλλά ούτε αναφέρεται καθόλου σ’ αυτόν. 

Ακολούθησε την γνωστή «βασιλική οδό» της Τουρκοκρατίας, η οποία αγνοούσε τον 

Άγιο Νικόλαο και ένωνε την Ιεράπετρα µε το Μεγάλο Κάστρο περνώντας µέσω της 

Κριτσάς, Λακωνίων και Καινούργιου Χωριού.  

∆ύο ακόµη αρνητικές ιστορικές µαρτυρίες για την ανάπτυξη του Αγίου 

Νικολάου προ του 1870 

είναι: η µία του Γάλλου 

γεωλόγου Victor Raulin, 

που επισκέφτηκε την Κρήτη 

το 1845 και αναφέρει ότι το 

λιµάνι του Αγίου Νικολάου 

εγκαταλείφθηκε εντελώς 

ύστερα από την τουρκική 

κατάκτηση.  

Η άλλη είναι η µαρτυρία 

του Άγγλου Captain Spratt, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή το 1845, µελέτησε 

γεωλογικά τη Λίµνη και χαρτογράφησε την περιοχή, αλλά δεν κάνει λόγο για 

υπάρχοντα οικισµό. Απλά χαρακτηρίζει τον Άγιο Νικόλαο ως τόπο εξαγωγής των 

προϊόντων της επαρχίας Μεραµπέλου, δραστηριότητα που την εποχή εκείνη δεν 

απαιτούσε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις.  

 

Εποµένως το πότε ιδρύθηκε η νέα πόλη, ο σηµερινός Άγιος Νικόλαος, είναι 

ζήτηµα που πρέπει να διακριβωθεί από την ιστορική έρευνα. ∆εν υπάρχει βεβαίως 

κανένα ιστορικό έγγραφο που να πιστοποιεί την απαρχή της και η ίδρυση της νέας 

πόλεως δεν είναι γεγονός στιγµιαίο, που να µπορεί να ακινητοποιηθεί µε ακρίβεια 

µέσα στον ιστορικό χρόνο. Όλες οι πληροφορίες όµως συγκλίνουν στην άποψη ότι ο 

πρώτος πυρήνας της σχηµατίστηκε γύρω από τη Λίµνη και το λιµάνι αµέσως µετά το 

πέρας της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης (1869-1870). Κατά µία άλλη εκδοχή, που 

Εικόνα Π1: Φωτογραφία της λίµνης Αγίου Νικολάου 

τη δεκαετία του 30’ [Β32] 
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διατυπώνει ο ιστορικός Μ. Κοζύρης, στα χρόνια αυτά (τα όποια συνδέονται και µε τη 

διοικητική µεταρρύθµιση που έκαναν τότε στην Κρήτη οι Τούρκοι και µε την 

παρουσία, ως επικεφαλής της ∆ιοίκησης Λασιθίου, του Νοµάρχη Κωστή Αδοσίδη 

Πασά στην Νεάπολη) υπήρχαν κάποια κτίσµατα, κάποιες καλύβες στην παραλία και 

δεν ήταν τελείως έρηµος ο τόπος, αφού, όπως είναι εξακριβωµένο, ο Κωστής 

Αδοσίδης Πασάς έκαµε αρχικά την σκέψη να εγκαταστήσει την πρωτεύουσα του 

Λασιθίου εδώ, στο Μαντράκι, όπως το έλεγαν.  

 

 Η νέα πόλη όµως φαίνεται να αναπτύχτηκε γρήγορα, κάτι στο οποίο 

συνέβαλλαν οι πρώτοι οικιστές της, οι σφακιανοί αδελφοί Ρούσος, Σήφης και 

Ανδρέας Κουνδουράκης (αργότερα Κούνδουροι) και ο γνωστός «Αρχηγός των έξι 

Ανατολικών Επαρχιών» Κων/νος Σφακιανάκης από το Βραχάσι (Σφακιανός και 

αυτός στη καταγωγή). Ο τόπος είδε γρήγορη ανάπτυξη καθώς στην περιοχή 

εγκαταστάθηκαν και άλλοι συγγενείς, φίλοι και νέοι µέτοικοι από τα γειτονικά χωριά 

και αλλού. 

Αποτέλεσµα που φαίνεται και από την απογραφή του 1881 όπου ο σηµερινός 

Άγιος Νικόλαος είχε µόλις 95 κατοίκους, ενώ το 1900 αριθµούσε τους 500. Ο Άγιος 

Νικόλαος λοιπόν αποτελούσε ένα µικρό χωριό την εποχή εκείνη µε διαφαινόµενες 

όµως άριστες προοπτικές. Χαρακτηριστικά µάλιστα είναι τα λόγια του Γάλλου 

ιστορικού Victor Berard στο οδοιπορικό του το 1897 για τον Άγιο Νικόλαο:  

«Στα νότια της Σπιναλόγκας, το µικρό ελεύθερο λιµάνι του Αγίου Νικολάου 

αποτελεί αυτή τη στιγµή το κέντρο του κρητικού εµπορίου και αποβάθρα ανταρτών» και 

«Μερικές καινούργιες καλύβες και αποθήκες και µια δωδεκάδα καφενεία και µαγαζιά 

αποτελούν όλη την πόλη του Αγίου Νικολάου. Αργότερα οι Έλληνες θα 

δηµιουργήσουν εδώ κάποια µεγάλη εµπορική αγορά, έναν Πειραιά µε πλατιές 

λεωφόρους. Σήµερα ο µοναδικός δρόµος και η προκυµαία χρησιµοποιούνται από 

γαϊδούρια και πολεµιστές».  

 
Το σηµερινό όνοµα της πόλης 

 Από διαφορές ιστορικές µαρτυρίες είναι προφανές ότι το όνοµα Άγιος 

Νικόλαος δεν υπήρχε στην θέση της σηµερινής πόλεως στο µεγαλύτερο διάστηµα της 

Τουρκοκρατίας. Είτε πρόκειται για χωρίο ή πόλη, όταν γίνεται λόγος στα χρόνια αυτά 

για τον Άγιο Νικόλαο, είναι σαφές ότι γίνεται αναφορά στο τοπωνύµιο, το οποίο 

εκπορεύεται από το όνοµα του µικρού Βυζαντινού ναΐσκου της περιόδου της 
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Εικονοµαχίας, που είναι κτισµένος στη θέση Νησί ή Καθολικό και είναι αφιερωµένος 

στη µνήµη του προστάτη των Ναυτικών Αγίου Νικολάου. Από το εκκλησάκι αυτό 

ονοµάστηκε καταρχήν (πολύ πριν από την κατάκτηση των Βενετών) ο διπλανός 

µικρός όρµος του Αµµουδιού, ο οποίος αναγράφεται ως Porto di S. Nicolo  (λιµανάκι 

του Αγίου Νικολάου) και είναι γνωστό ότι οι Βενετοί κράτησαν και σεβάστηκαν κατά 

κανόνα τις τοπικές ονοµασίες. 

 Φαίνεται όµως ότι η ονοµασία αυτή συνυπήρχε για πολλά χρόνια, πολύ 

πιθανόν καθόλη τη διάρκεια του 19ου αι., µε την λαϊκή ονοµασία του χώρου, 

Μαντράκι. Η ονοµασία αυτή είναι µεσαιωνική-βενετική. Mandracchio έλεγαν οι 

Βενετοί κάθε µικρό ορµίσκο που έµοιαζε µε µάντρα, όπου γαλέρες µπορούσαν να 

ελλιµενίζονται ασφαλείς από τις φουρτούνες. Έτσι ήταν τότε ο Άγιος Νικόλαος. 

Προς το τέλος λοιπόν του αιώνα, στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, υπήρχε 

η ανάγκη ενός πιο ελληνικού ονόµατος, και έτσι καθιερώθηκε το όνοµα Άγιος 

Νικόλαος επισηµοποιώντας το στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι έδρα του ∆ήµου 

Κριτσάς µεταφέρθηκε στον Άγιο Νικόλαο (1900, πρακτικά Κρητικής Βουλής), ο 

οποίος ήταν τότε ένας από τους οικισµούς που συµπεριλαµβάνονταν στον µέχρι τότε 

∆ήµο Κριτσάς.  

 
Η ανάπτυξη της πόλης ως το 1903 

Στα τελευταία τριάντα χρόνια του περασµένου αιώνα τέθηκαν οι βάσεις για 

την ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου. Στα χρόνια αυτά το λιµάνι αποκτούσε ολοένα και 

µεγαλύτερη σηµασία, αν και ήταν πολύ αισθητή η έλλειψη έστω και στοιχειωδών 

λιµενικών εγκαταστάσεων. Τότε, στα 1867-71 επί Κωστή Αδοσίδη Πασά, 

διανοίχτηκε για πρώτη φορά το κανάλι της Λίµνης, η οποία επικοινώνησε µε τη 

θάλασσα κι έπαψε να είναι ανθυγιεινό τέλµα (Βρωµολίµνη). Έτσι ο χώρος 

εξυγιάνθηκε και δηµιουργήθηκαν καλύτερες συνθήκες για µόνιµές εγκαταστάσεις 

ανθρώπων.  

∆εν πρέπει να λησµονείται ότι η πόλη ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας, η οποία 

διήρκησε µέχρι το 1897 και ακολούθησε η περίοδος της αυτονοµίας της Κρήτης 

(Κρητική Πολιτεία) ως το 1912. Έτσι η πρώτη οργάνωση της αυτονοµίας της νέας 

πόλεως έγινε µε την παρουσία των Τούρκων. Το Τουρκικό Λιµεναρχείο κτίστηκε στη 

θέση της σηµερινής Στρατιωτικής ∆ιοίκησης, ενώ σώζεται από την περίοδο εκείνη το 

κτίριο του Τελωνείου, από τα παλαιότερα κτίσµατα της πόλεως. Η πόλη, λοιπόν, 

προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον της Πολιτείας πρώτα της τούρκικης και µετά 
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της κρητικής. Παράλληλα η ιδιωτική πρωτοβουλία πρωτοστατεί στα έργα 

πνευµατικής και οικονοµικής ανάπτυξης.  

 

1883 Ιδρύεται και κτίζεται το πρώτο δηµοτικό σχολείο µε 45 µαθητές και  

µαθήτριες.  

1900 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (υπουργός Κρητικής Πολιτείας) ιδρύει το 

Ειρηνοδικείο Αγίου Νικόλαου. Στη συνέχεια της ίδιας περιόδου, οι 

αδελφοί Κουνδουράκη ιδρύουν την πρώτη σ’ ολόκληρο το νοµό 

Λασιθίου πυρηνελαιουργία µε την επωνυµία «Χηµικόν Ελαιουργείον ο 

Ερµής» ενώ παράλληλα το λιµάνι αναπτύσσεται ως µια από τις 

σηµαντικότερες ναυτικές σκάλες της Κρήτης. 

1903 Ο Άγιος Νικόλαος ανακηρύσσεται σε πρωτεύουσα του Νοµού 

Λασιθίου. Η πόλη µετατρέπεται σε οικονοµικό, διοικητικό και πολιτικό 

κέντρο του νοµού. Έτσι στα τριάντα, περίπου, αυτά χρόνια τέθηκαν οι 

βάσεις για µια ισχυρή τοπική οικονοµία, που βασίστηκε κυρίως στο 

εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο 

.  

Ο Άγιος Νικόλαος ως το 1920 

Η πόλη του Αγίου Νικολάου το 1920 είχε 1500 κατοίκους περίπου, 28 

επαγγελµατικές και εµπορικές κατηγορίες. Ανάµεσα τους µνηµονεύονται µια 

τράπεζα, δύο ξενοδοχεία ύπνου, δύο εστιατόρια, εννέα δικηγορικά γραφεία, δύο 

συµβολαιογραφεία, έντεκα παντοπωλεία και πολλές εισαγωγικές και εξαγωγικές 

εταιρείες. Από το λιµάνι εξάγονταν όλα τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και 

εισάγονταν πάρα πολλά προϊόντα από το εξωτερικό ή µεταφέρονταν εδώ από τον 

Πειραιά και τα νησιά. 

 Η πόλη στα είκοσι πρώτα χρόνια του αιώνα φαίνεται πως αναπτύσσεται 

σηµαντικά και αυτό γιατί διατήρησε το χαρακτήρα του µοναδικού εισαγωγικού και 

εξαγωγικού εµπορικού κέντρου για το Μεραµπέλο, το Οροπέδιο Λασιθίου και για 

µεγάλο τµήµα της Ιεράπέτρας και της Βιάννου. Έτσι την εποχή αυτή µπορεί να µιλάει 

κανείς για µεγάλο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο που διεξάγετε από την πόλη. Η 

οικονοµική άνθιση έφερε όπως ήταν φυσικό, και την κοινωνική άνοδο που θα 

συνεχιστεί και τις επόµενες δεκαετίες.  
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1904 ∆ιανοίγεται ο δρόµος της Νεαπόλεως 

1905 Εφαρµόζεται η κατάρτιση του Σχεδίου Πόλεως µε αποτέλεσµα ο Άγιος 

Νικόλαος να αποκτά πλατιές λεωφόρους και ικανοποιητικούς δηµόσιους 

χώρους. (διαµορφώνεται η προκυµαία της Κιτροπλατείας). 

1914 Η πόλη αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή Κοινότητα και αποκόπτεται από το  

∆ήµο Κριτσάς. Οι Φυλακές και τα ∆ικαστήρια µεταφέρονται στην 

Νεάπολη. 

 

 Το φυσικό λιµάνι, η κεντρική θέση της πόλεως, η αναγνώριση της ως 

διοικητικού κέντρου καθώς και η φυσική αποµόνωση του νοµού από το Ηράκλειο 

καθιστούσαν το µικρό λιµάνι του Αγίου Νικολάου την µοναδική σχεδόν πύλη 

εισόδου και εξόδου από και προς την άλλη Ελλάδα.  

 
Το διάστηµα του Μεσοπολέµου 

Η οικονοµική δυσπραγία που ακολούθησε µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και 

την Μικρασιατική Καταστροφή δεν έθιξε την πληθυσµιακή και γενική αύξηση της 

πόλεως του Αγίου Νικόλαου, η 

οποία συνέχισε να αυξάνεται 

και να προοδεύει. 

Εξακολούθησε να είναι κέντρο 

εµπορίου της περιοχής 

κρατώντας τον κεντρικό της 

χαρακτήρα, γεγονός που το 

επιβεβαιώνει η ύπαρξη 

τεσσάρων ξενοδοχείων ύπνου. 

Είναι το «Ξένων», το «Αιγαίων», το «Λατώ» και το «Αθήναι». 

 

Ακόµα υπήρχαν πληθώρα οινοµαγειρείων που εξυπηρετούσαν καθηµερινά 

τους ξένους και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, που έρχονταν στην πόλη για 

τις δουλειές τους. 

Η ανάπτυξη της πόλεως συνεχίζεται µε προγραµµατισµό και εκτέλεση έργων 

υποδοµής, από ιδιωτική και κρατική πρωτοβουλία. 

 

Εικόνα Π2:  Η κεντρική λεωφόρος Ρούσσου Κουνδούρου 

από τη µεριά του λιµανιού [Β32] 
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1924 Η πόλη, ως πρωτεύουσα του νοµού, ανακηρύσσεται σε ∆ήµο. 

1926 Ίδρυση του Γυµνασίου  

1928 Ίδρυση του Υδραγωγείου της Χιλιάς 

1929 Ανοίγεται η αµαξιτή οδός προς το Ηράκλειο 

1930 Η πόλη φωτίζεται τη νύχτα µε ηλεκτρικό ρεύµα. 

1932 Ίδρυση της τοπικής εφηµερίδας «ΑΝΑΤΟΛΗ» από τον Μιχαήλ Ηλία   

Κοζύρη. Αποτελεί τη µοναδική καθηµερινή εφηµερίδα του νοµού 

Λασιθίου µέχρι σήµερα 

1936 ∆ιαµορφώνεται η κεντρική πλατεία τη πόλεως, η Πλατεία Ελευθερίου 

Βενιζέλου, µε το µαρµάρινο ηρώο. 

 

1937 Γίνονται σηµαντικά τεχνικά έργα στην προκυµαία του λιµανιού και της 

Λίµνης που ολοκληρώνουν έτσι την πολεοδοµική και οικονοµική εικόνα 

της πόλης, καθιερώνοντας την ως το τρίτο λιµάνι της Κρήτης, µετά το 

Ηράκλειο και τη Σούδα. 

1938 Εγκαινιάζεται ο ναός της Αγίας Τριάδος στο κέντρο της πόλης 

1939 Ίδρυση του πρώτου θερινού και αργότερα χειµερινού Κινηµατογράφου 

«ΛΑΜΠΗΣ» της πόλης (δεν υπάρχει σήµερα).  

1940 Εγκαινιάζεται το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο 

 

 Τα παραπάνω έργα επιβεβαιώνουν τον πρωταρχικό χαρακτήρα της πόλης 

στην περιοχή. Όµως, τα συνταρακτικά ιστορικά γεγονότα της εποχής, όπως ήταν η 

Μικρασιατική Καταστροφή (1922), το αποτυχηµένο κίνηµα του 1935, η δικτατορία 

του Μεταξά το 1936, η κήρυξη του Β΄ Παγκοσµίου Πόλεµου, η Μάχη της Κρήτης 

(Μάιος 1941) συντάραξαν την τοπική κοινωνία. Όµως η Πόλη δείχνει να µην το 

βάζει κάτω και συνεχίζει αλώβητη την ανοδική πορεία της. 

 

Ο Άγιος Νικόλαος από το 1945 έως το 1960  

Μετά τη λήξη του Εµφυλίου Πόλεµου (1945-1949) έγιναν στον Άγιο Νικόλαο 

σηµαντικά έργα υποδοµής, που τόνωσαν την οικονοµία του τόπου ύστερα από την 

οδυνηρή παρένθεση µιας δεκαετίας. Πάρα το γεγονός ότι το µεγάλο εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εµπόριο µετακοµίζει οριστικά στο Ηράκλειο, οι έµποροι του Αγίου 

Νικολάου επιµένουν να διακινούν από το λιµάνι τους τα παραδοσιακά τουλάχιστον 

προϊόντα (λάδι, χαρούπι, αµυγδαλόψιχα) ενώ συνεχίζουν ή αρχίζουν τώρα τη ζωή 
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τους επιχειρήσεις δευτερογενούς 

επεξεργασίας των προϊόντων αυτών. 

Έτσι, η πόλη αρχίζει και πάλι να βλέπει 

προς µια αυξανόµενή οικονοµική 

διαδικασία όπως ήταν προπολεµικά.  

 

 

 

 

Τα µεγάλα έργα που δηµιουργούνται είναι:  

1951 Σύνδεση του Αγίου Νικολάου µε την Ελούντα και ίδρυση της Σχολής               

Χωροφυλακής στο Αµµούδι. 

1959 Θεµελίωση του Γηροκοµείου, του σηµερινού Θεραπευτηρίου Χρόνιων 

Παθήσεων.  

 
 
Ο Άγιος Νικόλαος από το 1960 ως σήµερα 

Ο Άγιος Νικόλαος µε τα έργα που 

ήδη είχαν δηµιουργηθεί βρέθηκε να 

ξεπερνά σταδιακά τη µεταπολεµική 

ύφεση. Οι ευνοϊκές συνθήκες που 

ακολουθούν τις επόµενες δεκαετίες 

στην πόλη φαίνεται πως είναι 

καταλυτικές για την ανοδική πορεία 

της εξέλιξης της. 

 

1963 Ιδρύεται η ανώνυµος εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», η 

οποία άλλαξε ριζικά τη µεταπολεµική φυσιογνωµία του τόπου και 

ανέτρεψε εκ βάθρων την οικονοµική δραστηριότητα ολόκληρης της 

περιοχής από την Κριτσά και την Ελούντα ως το Καλό Χωριό, 

µετατρέποντας τον Άγιο Νικόλαο σε ένα από τα πιο γνωστά 

τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου. 

 

Εικόνα Π3: Λιµάνι. Εµπορική Κίνηση γύρω στο 
1960 [Β32] 

Εικόνα Π4: Η λίµνη τη νύχτα [Η4] 
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Ακολουθεί η ίδρυση του παλαιότερου στην πόλη και διεθνούς φήµης 

ξενοδοχείου «Minos Beach». 

Με την ίδρυση του ξενοδοχείου αυτού ξεκινάει η ανοδική πορεία της 

τουριστικής ανάπτυξης του Αγίου Νικολάου. Σήµερα η πόλη και γενικότερα η γύρω 

περιοχή του δήµου διαθέτει ανεκτίµητη υποδοµή σε τουριστικές εγκαταστάσεις κάθε 

µορφής, ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, επιπλωµένα διαµερίσµατα, βίλες κλπ.  

Μερικά γνωστά ονόµατα ξενοδοχείων διεθνούς φήµης είναι τα “Minos 

Beach”, “Hermes”, “Coral”, “Rea”, “Mirabello”, “Elounda Beach”, “Elounda Bay” 

“Elounda Marming” ‘Elounda Mare”, “Elounda Village”, “Porto Elounda Mare”, 

“Candia Park” “Minos Pallace” “Istron Bay” και πολλά άλλα ξενοδοχεία µε πολλές 

χιλιάδες κλίνες και δυνατότητες, τα οποία εκτίνονται σε όλο τα παραλιακό µέτωπο 

από την Ελούντα ως το Καλό Χωριό.  

 

1960 Ανέγερση του ναού Αγίου Χαραλάµπου  

1963 Ανέγερση του ναού Αγίου Ανδρέα  

1963 Ίδρυση του το Αρχαιολογικό Μουσείο Άγιου Νικολάου  

1964 Ίδρυση της Κουνδουρείας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, και µόλις  

1978  Ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου Αγίου Νικολάου 

1987 Ίδρυση του Νέου Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου 

 

Ακόµη ο ∆ήµος θέλοντας να συµβάλει περισσότερο στην πολιτιστική και οικονοµική 

ανάπτυξη του τόπου ιδρύει το 

πολιτιστικό πολύκεντρο REX µε 

θαυµάσια αίθουσα θεάτρου και 

κινηµατογράφου κατάλληλη για 

συνέδρια, ενώ διατηρεί και ένα από τα 

οµορφότερα θερινά σινεµά στο κέντρο 

της πόλης, το ΧΡΙΣΤΙΝΑ.  

Επιπλέον, στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της περιοχής συµβάλλει η κατασκευή 

της νέας εθνικής οδού Αγίου Νικολάου- 

Ηρακλείου, που άρχισε το 1968 που έδωσε νέα ώθηση στον τουρισµό. Παράλληλα η 

ίδρυση των νέων σχολικών συγκροτηµάτων στην περιοχή Ξηρόκαµπος έχει µέγιστη 

σηµασία για την εκπαίδευση των νέων του Αγίου Νικολάου.  

Εικόνα Π5: Η ρυµοτοµία της πόλεως από ψηλά 
(1965) [Β32] 
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1990 Εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού στο Καστέλι. 

1995 Λειτουργεί η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου 

1995 Ίδρυση του τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της πόλης, η Ανωτέρα 

Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Άγιου Νικολάου (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν)  

2000 Η διαχείριση της Μαρίνας περιήλθε στο ∆ήµο για τα επόµενα σαράντα 

χρόνια έναντι µισθώµατος 20 εκατ. δρχ ετησίως και την υποχρέωση σε 

δύο χρόνια να ολοκληρώσει τις απαιτούµενες χερσαίες υποδοµές όπως 

έχουν περιληφθεί στη σύµβαση. 

2003 Ίδρυση της πρώτης Ανώτατης Σχολής του ΤΕΙ Κρητης «Τµήµα 

Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης» 

 

 Σε αυτήν την περίοδο λοιπόν, η πόλη κυριολεκτικά άλλαξε µορφή µε την 

πρωτοβουλία των τότε δηµάρχων, αλλά και των ιδιωτών. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν 

είναι µια σχετικά νέα πόλη που είδε ανοδική πορεία και τουριστική εξέλιξη από το 

1963 και µετά [Β32].  

 

Αξιοθέατα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου 

 

Η λίµνη του Αγίου Νικολάου  

Η λίµνη του Αγίου Νικολάου 

αναφέρεται επίσης µε το 

όνοµα Βουλισµένη, όπως και µε το 

καθόλου δελεαστικό όνοµα 

Βρωµολίµνη, που προέρχεται από το 

µακρινό παρελθόν, όταν η λίµνη 

ανέδυε δυσάρεστη οσµή από τα 

στάσιµα νερά πριν ανοιχτεί το κανάλι 

επικοινωνίας µε τη θάλασσα το 1867.  

 Εικόνα Π6: Αεροφωτογραφία της λίµνης 
[Η4] 
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Τότε κατασκευάστηκε και η µικρή γέφυρα από τον Πασά Κωστή Αδοσίδη. 

Χαρακτηριστικό της λίµνης στον Άγιο 

Νικόλαο είναι ότι έχει κάθετα τοιχώµατα 

που θυµίζουν κρατήρα ηφαιστείου, γι’ αυτό 

κάποιοι υποστηρίζουν ότι δηµιουργήθηκε 

από την καθίζηση ηφαιστείου. Αυτή η 

θεωρία αν και ακούγεται πειστική χάνει 

σταδιακά έδαφος και σήµερα πιστεύεται ότι 

η λίµνη είναι το στόµιο εξόδου υπόγειου 

ποταµού. 

 

Σήµερα η κυκλική λίµνη του 

Αγίου Νικολάου, µε διάµετρο 137µ., 

αποτελεί το σήµα κατατεθέν της πόλης 

που γύρω της συγκεντρώνονται πολλά 

καφέ και εστιατόρια. Η λίµνη µε τα 

ακίνητα νερά της, τις πάπιες, τις 

ψαρόβαρκες και τις κατάφυτες πλαγιές 

που την περιβάλλουν είναι ένα σηµείο που 

προσφέρει ηρεµία και όµορφες εικόνες.[Η7]. 

 

Η Μαρίνα 

Η Μαρίνα του Αγ. Νικολάου, πραγµατικό στολίδι για την πόλη είναι Ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών και 

διαστάσεων 

χωρητικότητας 255 

σκαφών.  

Καθόλη τη διάρκεια 

του καλοκαιριού 

φιλοξενούνται 

σκάφη από κάθε 

µέρος της γης.  

Εικόνα Π7: Η λίµνη σήµερα [Η4] 

Εικόνα Π9: Πανοραµική όψη της Μαρίνας Αγίου Νικολάου [Η4] 

Εικόνα Π8: Πανοραµική θέα της λίµνης και του 
λιµανιού [Η4] 
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Παρέχει όλες τις υπηρεσίες µιας σύγχρονης µαρίνας, (ασφαλή αγκυροβόλια, 

συστήµατα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού, σύνδεση Internet, travel lift, καύσιµα, 

συντήρηση, ανεφοδιασµό, κλπ) και προσωπικό έτοιµο να καλύψει κάθε ανάγκη. 

Η κατασκευή της άρχισε το 1992 από το υπουργείο Τουρισµού (ΕΟΤ) και µερικά 

χρόνια αργότερα παραχωρείτο (1999) στον ∆ήµο Αγίου Νικολάου. 

Με την δηµιουργία της Μαρίνας η ∆ηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία 

∆ΕΠΑΜΑΝ, διεκδίκησε αξιόλογο κοµµάτι του θαλάσσιου τουρισµού αλλά και 

πρόσθεσε νέες υπηρεσίες στο ήδη υψηλό τουριστικό προϊόν του Αγίου Νικολάου (Ν. 

Λασιθίου) και της Ανατολικής Κρήτης. 

Οι διεθνείς ιστιοπλοϊκοί αγώνες που διοργανώνονται αλλά και οι προπονητικές 

ευκαιρίες που προσφέρει, έχουν αναδείξει τον κόλπο του Μεραµπέλου ως έναν από 

τους καλύτερους στίβους για ναυταθλητικά γεγονότα, και την Μαρίνα του Αγίου 

Νικολάου ως τον φιλόξενο οικοδεσπότη µεγάλων ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων 

(Παγκόσµιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα IMS 600, Odyssail, COJI, Aegean Rally, 

κλπ).  

 

Το κέρας της Αµάλθειας 

Είναι ένα γλυπτό που έχει κατασκευασθεί από τους ντόπιους, αναγνωρισµένους 

καλλιτέχνες αδελφούς 

Σωτηριάδη, έχει στηθεί σε ένα 

πετρόχτιστο αίθριο παραθίν 

αλός, έτσι ώστε να έχει φόντο 

τον κόλπο του Μεραµβέλου και 

το νησάκι των Αγίων Πάντων.  

Θεωρείται ένα από τα 

χαρακτηριστικά της πόλης 

καθώς στο σηµείο που βρίσκεται 

δεν µπορεί να παραµείνει 

απαρατήρητο από κάθε λογής 

επισκέπτη. 

 

 

 

Εικόνα Π10: Το κέρας της Αµάλθειας το ηλιοβασίλεµα [Η4] 
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Η µόνιµη έκθεση ΙΡΙΣ 

Είναι µια έκθεση που φιλοξενεί φυτά και άνθη από 

τη τοπική χλωρίδα της περιοχής καθώς παρουσιάζει 

τον τρόπο που χρησιµοποιήθηκε στην καθηµερινή 

ζωή των Κρητικών.  

Η έκθεση στεγάζεται σε ένα 

ανακαινισµένο νεοκλασικό κτίριο  στον πεζόδροµο 

της οδού 28ης Οκτωβρίου.  

 

Η Κιτροπλατεία 

Είναι µια πλατεία στο κέντρο της πόλης µε µια µικρή παραλία, από την οποία 

ξεκινάει ένας πετρόχτιστος 

πεζόδροµος που ακολουθεί την 

ακτογραµµή και καταλήγει στη 

Μαρίνα. Το όνοµά της προέρχεται 

από το εµπόριο των κίτρων γιατί 

στην παραλία εξαιτίας του βάθους 

της µπορούσαν να φορτώσουν τα 

εµπορικά καΐκια, όταν η πόλη δεν 

διέθετε λιµάνι. 

 

Τα νησάκια Αγίων Πάντων και Φάρου 

Τα νησάκια αυτά βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το λιµάνι του Αγ. 

Νικολάου και είναι ένα παράδειγµα στην Φυσική Ιστορία καθώς ενώ απέχουν 

ελάχιστα µέτρα το ένα από το άλλο τα είδη της πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενούν 

έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Κάθε χρόνο, στη γιορτή των Αγ. Πάντων καραβάκια 

µεταφέρουν δωρεάν ντόπιους και επισκέπτες στη µοναδική εκκλησία των Αγ. 

Πάντων [Η7]. 

 

 

 

 

 

Εικόνα Π11: Αγριαγκινάρα. 
Φυτό της Περιοχής [Η4] 

Εικόνα Π12: Πανοραµική θέα της Κιτροπλατείας [Η4] 
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Αρχαιολογικοί χώροι του Αγίου Νικολάου 

 

ΛΑΤΩ  

Από τις πιο γνωστές και 

καλύτερα διατηρηµένες 

αρχαίες ελληνικές πόλεις της 

Κρήτης. Κτίστηκε από 

τους ∆ωριείς τον 7ου αιώνα 

π.Χ. Ήκµασε από τον 4ο ως 

τον 2ο αιώνα π.Χ., και ήταν 

από τις πλέον ισχυρές πόλεις 

της Κρήτης.  

 

Απέχει 3 χλµ. από την Κριτσά και είναι κτισµένη σ' ένα οχυρό διάσελο µε µοναδική 

θέα του κόλπου του 

Μεραµπέλλο. Έλαβε το 

όνοµά της από την θεά 

Λητώ (δωρ. Λατώ) µητέρα 

του Απόλλωνα και της 

Άρτεµης. Είχε δικό της 

κράτος, νόµισµα, δικό της 

ηµερολόγιο, και επίνειό 

της ήταν η Καµάρα, ο 

σηµερινός Άγιος Νικόλαος. 

Θεωρείται η γενέτειρα του Νέαρχου, του µεγάλου ναυάρχου και εξερευνητή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Π13: ΛΑΤΩ: Η Αγορά και το διοικητικό 
κέντρο της πόλεως- κράτους [Β32] 

Εικόνα Π14: ∆ιοικητικά κτίρια της Πόλεως Λατούς [Β32] 
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ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ  

Το πιο γνωστό νησί της Κρήτης, βράχος και φρούριο στη B.∆. είσοδο της 

λιµνοθάλασσας της 

Ελούντας. Το κάστρο 

κτίστηκε κατά τη 

Βενετοκρατία µε τη 

χρησιµοποίηση του 

οικοδοµικού υλικού 

προϋπάρχοντος αρχαίου 

φρουρίου.  

Θεµελιώθηκε το 1579.  

 

Από το 1669 ως το 1715 

υπήρξε καταφύγιο 

Βενετών, Xαΐνηδων και παρανόµων. 

Στη συνέχεια κατοικήθηκε 

σχεδόν αποκλειστικά από 

Μουσουλµάνους µέχρι και 

το 1903 που έφυγαν και οι 

τελευταίοι κάτοικοί του, 

όταν µετατράπηκε 

σε λεπροκοµείο µε 

απόφαση της Κρητικής 

Πολιτείας. 

Το 1957 σταµάτησε η 

λειτουργία του και από τότε παραµένει ακατοίκητο. Τα δηµόσια κτήρια, οι κατοικίες 

και τα τείχη που αναστηλώνονται, ανασυνθέτουν την ιστορία του νησιού και 

µεταδίδουν την ένταση των περιπετειών του. Οι επισκέπτες βιώνουν την ιστορία του 

και απολαµβάνουν την εκπληκτική οµορφιά του φρουρίου, του νησιού και 

ολόκληρου του τοπίου. 

 

 

 

Εικόνα Π15: Πανοραµική Θέα νήσου Σπιναλόγκας [Η4] 

Εικόνα Π16: Σπιναλόγκα. Άποψη από τα δυτικά [Η4] 
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ  

Το πιο διάσηµο Βυζαντινό µνηµείο της Κρήτης (13ος-14ος αι.) βρίσκεται στο 

"Λογάρι", 1χλµ. ανατολικά της Kριτσάς. H 

τρίκλιτη Βυζαντινή εκκλησία αφιερωµένη 

στην Κοίµηση της Θεοτόκου, στον Άγιο 

Αντώνιο και την Αγία Άννα. 

Ο χώρος της εκκλησίας κοσµήθηκε µε 

τοιχογραφίες πριν από τα µέσα του 

13ου αιώνα µε τοιχογραφίες εξαιρετικής 

τέχνης και ιδιαίτερου θεµατολογικού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Στα βόρεια της πόλης, στην κορυφή µικρής χερσονήσου βρίσκεται η εκκλησία 

του Αγίου Νικολάου, χαρακτηριστικό δείγµα πρωτοβυζαντινής αρχιτεκτονικής, από 

την οποία πήρε το όνοµά της η πόλη του Αγίου Νικολάου.  

Χτίστηκε τον 7ο - 9ο αιώνα κατά την περίοδο της εικονοµαχίας. Στο ναό σώζονται 

σποραδικά λείψανα από τις αρχικές 

τοιχογραφίες µε ανεικονικά θέµατα, ενώ σε 

άλλα σηµεία σώζονται τοιχογραφίες από 

νεώτερα στρώµατα ζωγραφικής των αρχών 

του 14ου αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Π17: Εκκλησία Παναγία η 

Κερά. Ανατολική όψη του ναού [Β32] 

Εικόνα Π18: Εκκλησία Αγίου Νικολάου στο 

Αµµούδι. Άποψη Ν∆ [Β32] 
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΕΦΟΤΡΟΦΟΣ  

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Το αρχικό του κτίσµα 

είναι του 12ου αιώνα. Στο εσωτερικό έχει αξιόλογο 

τοιχογραφικό διάκοσµο του 13ου και 14ου αιώνα. Στην 

είσοδο υπάρχει κατασκευή ταφικού µνηµείου που 

σύµφωνα µε εγχάρακτη επιγραφή, µε χρονολογία 1602 

ανήκε στον Castellano de Mirabello. 

 

 

 

 

Βραβευµένες µε τη Γαλάζια σηµαία παραλίες 

 

 Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου έχει αποσπάσει 22 Γαλάζιες Σηµαίες το 2010 και 

κατέχει τη δεύτερη θέση πανελλαδικά. 

 
Εικόνα Π20: Η ∆ηµοτική Πλαζ του Αλµυρού [Β32] 

 
Οι βραβευµένες µε την γαλάζια σηµαία παραλίες αρχίζουν µέσα από την πόλη 

και καταλήγουν σε απόµερες µαγευτικές ακρογιαλιές. 

Θα µπορούσε να πει κανείς πως οι παραλίες τόσο στην πόλη όσο και στη γύρω 

παροχή του ∆ήµου είναι τόσο πολλές που άνετα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ο Αγ. 

Νικόλαος ως τη µοναδική πόλη στην Ελλάδα µε τόσες παραλίες στο κέντρο της. 

Συγκεκριµένα οι δηµοτικές παραλίες της πόλης είναι οι:  

• "Πλαζ E.O.T.": Tο µοναδικό µίνι γκολφ της περιοχής θαλάσσια σπορ, 

καντίνα, µπιλιάρδο, πινκ πονκ, πλάι σε γήπεδα ποδοσφαίρου και µπάσκετ, 

στάδιο κλασσικού αθλητισµού και κολυµβητήριο αγωνιστικών προδιαγραφών 

είναι στη διάθεσή σας.  

Εικόνα Π19: Ο Ναός της 

Κοίµησης της Θεοτόκου [Β32] 
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• "Άµµος": Κυριολεκτικά στη καρδιά της πόλης, ιδανική για βουτιές και 

θαλασσινά σπορ, δίπλα στα κέντρα και τα καταστήµατα των κεντρικών 

δρόµων. 

• "K ιτροπλατεία": Άλλη µια υπέροχη παραλία στο κέντρο της πόλης και 

περιτριγυρισµένη από εστιατόρια και ξενοδοχεία.  

• "Aµµούδι": M ικρή πλήρως οργανωµένη παραλία ιδανική για απολαυστικό 

κολύµπι και διασκέδαση στην άµµο.  

• "Xαβάνια": O παραλιακός δρόµος για Eλούντα µας οδηγεί σε µια 

οργανωµένη παραλία, µε όλες τις ανέσεις των οργανωµένων παραλιών.  

• "Aµµουδάρα": M ικρή πλήρως οργανωµένη παραλία, ιδανική για δροσερά 

µπάνια και παιχνίδια στο νερό.  

• "Aλµυρός": Νότια της πόλης, στο 2ο χλµ. του δρόµου προς Kαλό Xωριό. 

Ένας από τους σηµαντικότερους υδροβιότοπους στη χώρα µας. Ολόκληρη η 

περιοχή είναι κατάφυτη από πανύψηλους ευκαλύπτους, καλάµια και βούρλα 

που φυτρώνουν µέσα στα νερά των πηγών. H αµµουδιά του Αλµυρού είναι 

µαγευτική και ο επισκέπτης απολαµβάνει τις ανέσεις της τέλεια οργανωµένης 

παραλίας [Η4]. 

 

Εικόνα Π21: Παραλίες της περιοχής [Η4] 
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Τα Χωριά της περιοχής 
 

Όλα τα χωριά της περιοχής του Κάτω Μεραµπέλου είναι αξιόλογα από 

πολιτιστική άποψη και διατηρούν γνήσια στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής και τρόπου 

ζωής. Σήµερα βέβαια τα παλιά «χωριάτικα σπίτια» µινωικού τύπου (που ήταν πέτρινα 

µε επίπεδη δωµατοσκεπαστή στέγη) ελάχιστα διατηρούνται. Μια ιδέα όµως παίρνει 

κανείς έστω και από τις αλλοιωµένες επιβιώσεις τέτοιων σπιτιών, τα οποία διατηρούν 

τους πέτρινους τοίχους, χωρίς όµως το δώµα, που το αντικατέστησαν οι ταράτσες. Οι 

ταράτσες επίσης αντικατέστησαν και πολλές κεραµοσκεπές, που δεν αποτελούν 

φυσικά τυπικό δείγµα κρητικού σπιτιού.  

Παρά τις αλλοιώσεις, όµως αυτές όλα τα χωριά της περιοχής διατηρούν σε 

ικανοποιητικό βαθµό τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του παρελθόντος πλάι- πλάι στις 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές σπιτιών ή ξενοδοχείων. Έτσι για παράδειγµα η 

Κριτσά θεωρείται και σήµερα τυπικό δείγµα παλαιού κρητικού παραδοσιακού χωριού 

και ανάλογοι χαρακτηρισµοί µπορούν να δοθούν και για άλλα χωριά της ενότητας. 

Παντού υπάρχουν τα στενά, ακανόνιστα, ελικοειδή, πολλές φορές αδιέξοδα δροµάκια 

(σοκάκια), σε όλα τα χωριά διατηρούνται παλιοί τύποι σπιτιών µε υπέρυθρο ίσιο ή 

καµπυλωτό στην είσοδο, απλά ή καµαρόσπιτα, µονόσπιτα, µονόχωρα ή µε σοφά.  

Κάθε χωριό, ανάλογα και µε τη θέση που είναι χτισµένο, έχει και τη δική του 

οµορφιά. Η Κριτσά µε το ξακουστό µοναστήρι της Παναγίας της Κεράς, το Καλό 

Χωριό µε τις γαλάζιες παραλίες  και η Ελούντα µε τις περίφηµες Αλυκές και τα 

πολυτελή ξενοδοχεία που φιλοξενούν κάθε χρόνο σηµαντικές προσωπικότητες της 

παγκόσµιας πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής [Β32]. 

 

Γαστρονοµία της περιοχής 

Η Κρητική κουζίνα του σήµερα, βασίζεται στις πολλές παραδόσεις 

της Κρήτης και στα ντόπια υλικά. 

Η Κρητική διατροφή δεν είναι µόνο αρωµατική και γευστική, αλλά 

και εξαιρετικά υγιεινή! Το φαγητό έχει ήδη λάβει τη σωστή θέση 

στην κουλτούρα µας. Το σηµαντικότερο προϊόν το οποίο από πάντα χαρακτήριζε την 

Κρητική διατροφή, είναι το παρθένο ελαιόλαδο. Η συµβολή του τοπικού κρασιού, 

των λαχανικών, του κρέατος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι επίσης 

σηµαντική. 
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Για τους Κρητικούς, το µυστικό για 

καλή υγεία και µακροζωία είναι πολύ 

απλό: Τρώνε ότι πλουσιοπάροχα τους 

δίνει η κρητική γη. Πολλά φρούτα, 

λαχανικά, όσπρια, ποικιλίες τυριών, 

ελαιόλαδο και ψωµί. ∆ίνουν ακόµα 

περισσότερη γεύση στο φαγητό 

χρησιµοποιώντας θαυµάσια 

αρωµατικά φυτά όπως η ρίγανη, 

κάνουν τα επιδόρπια µε φυσικές γλυκαντικές ύλες, όπως το µέλι και το πετιµέζι, και 

συνοδεύουν το γεύµα τους µε εξαιρετικό ντόπιο κρασί. 

Η τοπική κουζίνα έχει να προσφέρει πολλά 

παραδοσιακά πιάτα: Ντάκος (παραδοσιακό 

παξιµάδι µε ελαιόλαδο και τριµµένη 

ντοµάτα), Ξύγαλο (είδος ξινόγαλου),  

Γαµοπίλαφο (παραδοσιακό πιλάφι του 

γάµου), Απάκι(καπνιστό παστό 

ξυδάτοκρέας), Ντολµαδάκια, Κολοκυθανθοί (γεµιστά άνθη κολοκυθιού), Κατσικάκι 

µε σταµναγκάθι (σταµναγκάθι: άγρια ποικιλία ραδικιού), Σύγκλινο (καπνιστό 

χοιρινό), Μπάµιες µε κοτόπουλο, Χοχλιοί µπουµπουριστοί (σαλιγκάρια µε 

δεντρολίβανο και κρασί),  Γίδα βραστή µε χυλοπίτες, Μαυροµάτικα 

φασόλια, Χόρτα,Κολοκύθια µε τ' αυγά, Χόντρος µε χοχλιούς (χοντροαλεσµένο σιτάρι 

µε σαλιγκάρια), Αγκινάρες µε κουκιά, Κόκορας κοκκινιστός, Γιαχνί(ψητά αρωµατικά 

Εικόνα Π23: Κρητικά Παραδοσιακά 
εδέσµατα [Β32] 

Εικόνα Π22: Κρητικά Παραδοσιακά εδέσµατα [Β32] 
 

Εικόνα Π24: Κρητικό Παραδοσιακό Παξιµάδι [Β32] 
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χόρτα και πατάτες), Μυζηθροπιτάκια (µικρές γλυκές τυρόπιτες, µερικές φορές µε 

µέλι), Νεράτες (λεπτές πίτες µε µυζήθρα),Ξεροτήγανα, Καλτσούνια µε γλυκιά 

µυζήθρα και κανέλα) και πολλά άλλα. 

∆οκιµάστε τα ντόπια κρητικά κρασιά που είναι τα καλύτερα σε ποιότητα και γεύση. 

Ακολουθήστε την κρητική παράδοση και δοκιµάστε ρακή (αγίασµα όπως πολλοί το 

λένε) µαζί µε τοπικούς µεζέδες. Συνδυάστε επίσης την κρητική ρακή µε 

µέλι (ρακόµελο) [Β32]. 

Ήθη και Έθιµα της περιοχής 

Ο Κρητικός γάµος  

Οι κρητικοί διατηρούν πολλές παραδόσεις και έθιµα, µε κορυφαία την παραδοσιακή 

τελετή του γάµου, που ακόµα και 

σήµερα διατηρείται σε πολλά 

χωριά. Μετά την επίσηµη έγκριση 

του πατέρα, µε την παρουσία παπά, 

πραγµατοποιείται η τελετή της 

µνηστείας και αφού συνταχθεί το 

προικοσύµφωνο, ορίζεται η 

ηµεροµηνία του µυστηρίου. 

Ακολουθεί το "κάλεσµα", όπου 

προσκαλούνται όλοι. Μέχρι την ηµέρα του µυστηρίου οι συγγενείς και οι φίλοι 

στέλνουν δώρα, τα λεγόµενα "κανίσκια" που είναι ένα καλάθι µε λάδι, τυρί, κρασί και 

πατάτες. Την παραµονή όλοι βοηθούν τους "προικαδόρους" στη µεταφορά των 

προικιών της νύφης στο σπίτι του 

γαµπρού. Τα φορτώνουν πάνω σε 

στολισµένα άλογα που 

ακολουθούνται από την ποµπή 

συγγενών και φίλων, ενώ 

ακούγονται πυροβολισµοί και 

κρητικές µαντινάδες .Σε όσους 

συµµετέχουν στη προετοιµασία 

του γάµου προσφέρονται 
Εικόνα Π26: Στιγµιότυπα από Κρητικό Γάµο στην  

Κριτσά [Β32] 

Εικόνα Π25: Στιγµιότυπα από Κρητικό Γάµο στην 
Κριτσά [Β32] 
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νόστιµα σπιτικά ξεροτήγανα µε µέλι και η περίφηµη κρητική κουλούρα µε τον 

υπέροχο στολισµό, που φτιάχνεται µόνο σ' αυτές τις περιπτώσεις. 

Η τελετή ξεκινά µε ποµπή από το σπίτι του γαµπρού που συνοδεύεται από µαντινάδες 

και ντουφεκιές και καταλήγει στο σπίτι της νύφης.  

Εκεί µια µαντινάδα τραγουδισµένη από γλυκιά γυναικεία φωνή πείθει την οικογένεια 

της νύφης να ανοίξει την πόρτα που µέχρι τότε παραµένει κλειστή. Αφού 

ανταλλάσσονται φιλιά και ευχές, το χτύπηµα της καµπάνας ειδοποιεί τους 

µελλόνυµφους πως πρέπει να κατευθυνθούν προς την εκκλησία. Μετά τη τελετή, το 

ζευγάρι φτάνει στο σπίτι του γαµπρού, όπου η µητέρα του ταΐζει τη νύφη καρύδια µε 

µέλι και χαράζει σταυρό στη πόρτα, ενώ η νύφη χύνει µέλι στην είσοδο και σπάει ένα 

ρόδι, για να γίνει ο γάµος γλυκός σαν το µέλι και καρπερός σαν το ρόδι. Το γλέντι 

ξεκινά µε τραγούδια που λέει πρώτο το ζευγάρι και συνεχίζεται µε χορό και φαγοπότι 

που φτάνουν µέχρι το πρωί. 

 Ο Κρητικός Γάµος αναβιώνει κάθε καλοκαίρι στο παραδοσιακό χωριό 

Κριστά κοντά στον Άγιο Νικόλαο και συγκεντρώνει χιλιάδες επισκεπτών. 

 

 

Το κάψιµο του Ιούδα στη Λίµνη  

Από τα πιο ζωντανά λαϊκά έθιµα στην πόλη και στην περιοχή, που συνδέονται µε την 

ορθόδοξη λατρευτική και θρησκευτική 

παράδοση, είναι ο εορτασµός των 

«Χαιρετισµών¨ κατά την περίοδο της 

Μεγάλης Σαρακοστής (πριν το Πάσχα).  

Οι πιστοί τότε κατακλύζουν τις 

εκκλησίες, για να ακούσουν τους 

Χαιρετισµούς της Παναγίας.  

 

Οι βυζαντινοί ύµνοι, ο 

κατάλληλος στολισµός των ναών, η λαµπρότητα γενικά του εορτασµού δηµιουργούν 

µια ατµόσφαιρα κατανυτικτικότητας, που προετοιµάζει ψυχικά τους πιστούς για το 

Θείο ∆ράµα και το και το Άγιο Πάσχα.  

Εικόνα Π27: Αφίσα του ∆ήµου Αγ. Νικολάου για 
το Πάσχα [Η4] 
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 Με επίσηµο τρόπο και µεγαλοπρέπεια γιορτάζεται στην πόλη του Αγίου 

Νικολάου κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή η «περιφορά του επιταφίου». Η µπάντα 

του ∆ήµου δίνει τον τόνο στη γιορτή.  

 Με ιδιαίτερη, λαµπρότητα αλλά και εµµονή στην παράδοση γιορτάζεται στο 

ύπαιθρο, έξω από τις εκκλησιές, η Ανάσταση του κυρίου. Στον Άγιο Νικόλαο το 

Πάσχα γιορτάζεται µε θεαµατικότητα στη Λίµνη. Εκεί χιλιάδες ανθρώπων στηµένοι 

στις όχθες γύρω- γύρω µε αναµµένα κεριά περιµένουν το «Χριστός Ανέστη» και το 

συµβολικό κάψιµο του Ιούδα (πρόκειται για οµοίωµα του Ιούδα) πάνω σε ξύλινη 

εξέδρα, που στήνεται κάθε χρόνο στο κέντρο της Λίµνης. Το έθιµο αυτό γιορτάζεται 

στον Άγιο Νικόλαο από τον προηγούµενο αιώνα και συνοδεύεται από καύση 

βεγγαλικών και κροτίδων. 

 

Ο  Άγιος Νικόλαος και ο Κινηµατογράφος  

 Την οµορφιά του Αγίου Νικολάου ανακάλυψε και ο διεθνής κινηµατογράφος. 

Λένε πως τον Άγιο Νικόλαο έκανε γνωστό σε όλον τον κόσµο ο δίσηµος σκηνοθέτης 

κα δηµιουργός των κινουµένων σχεδίων Walt Disney, ο οποίος γύρισε την ταινία «Τα 

κρόσσια του φεγγαριού» (The moon Spiners) το 1964. Πράγµατι η ταινία αυτή 

στάθηκε πολύ σηµαντική για την προβολή του Αγίου Νικολάου, που ξεκινούσε 

εκείνον τον καιρό την πορεία του ως τουριστικό θέρετρο, αν υπολογιστεί το βάρος 

των αστέρων του διεθνούς κινηµατογράφου, που έπαιρναν µέρος σ’ αυτήν την ταινία 

(Hayley Mills, Eli Wallash, Irene Pappas, Pola Negri κ.α.) 

 Αν όµως ο Αµερικάνος Walt Disney ήταν αυτός που έκανε πολύ γνωστό τον 

Άγιο Νικόλαο, ένας άλλος αµερικάνος κινηµατογραφιστής τον ανακάλυψε πρώτος. 

Ήταν ο διάσηµος σκηνοθέτης Jule Dassin, που γύρισε στη γειτονική Κριτσά και εδώ, 

σε ταινία, το µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη « Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». 

Πρωταγωνιστησε στο έργο αυτό η µεγάλη Ελληνίδα σταρ Μελίνα Μερκούρη και 

άλλοι πολύ γνωστοί Γάλλοι και Έλληνες ηθοποιοί (1975). 

 Το 1969 γυρίστηκε εδώ µια ελληνική ταινία µε πρωταγωνιστές την Αλίκη 

Βουγιουκλάκη, το ∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ και το ∆ιονύση Παπαγιανόπουλο, «Η 

νεράιδα και το παλικάρι», που διακωµωδεί τα κρητικά έθιµα. Το 1995, ο γνωστός 

Σέρβος σκηνοθέτης Darko Bazic γύρισε στον Άγιο Νικόλαο την κινηµατογραφική 

ταινία Balkan Rulls µε πρωταγωνιστές γνωστούς Έλληνες και Σέρβους ηθοποιούς. 

Μια ταινία που γυρίστηκε στον Άγιο Νικόλαο το 1993 από τη ντόπια σκηνοθέτιδα 
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Λάγια Γιούργου µε τίτλο «Σπίτι στην εξοχή» βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Γυναικείου 

Κινηµατογράφου στο Μόντρεαλ του Καναδά [Β32]. 

 Γνωστή είναι επίσης η τηλεταινία «Ποιος πληρώνει το βαρκάρη» (Who pays 

the Ferryman), που γυρίστηκε για λογαριασµό του B.B.C. το 1974 στην Ελούντα και 

επενδύθηκε µε τη µουσική του κρητικού µουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου. 

Ξεχωριστή και πολύ σηµαντική για τον τόπο του Αγίου Νικολάου είναι και η 

παραγωγή του MEGA «Το Νησί», που µε εταιρείες παραγωγής την TVE 

(Tηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Β.Ε.Ε.) και την Indigo View, ξεκίνησε από τον 

∆εκέµβριο του 2009 τα γυρίσµατα της σειράς, η οποία είναι βασισµένη σε 

πραγµατικά γεγονότα που αφορούν στη ζωή των κατοίκων της Πλάκας και της 

Σπιναλόγκας, οι οποίοι ήρθαν αντιµέτωποι µε τη νόσο του Χάνσεν (της λέπρας).  

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο πολυβραβευµένος Χανιώτης 

σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης και βασίζεται στο οµότιτλο βιβλίο της Victoria 

Hislop, που από τότε που εκδόθηκε στην Αγγλία το 2006, έγινε παγκόσµιο bestseller 

µε 2.000.000 πωλήσεις εκ των οποίων 185.000 πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα.  

Τα γυρίσµατα της σειράς έγιναν στο νησί της Σπιναλόγκας και στην απέναντι 

περιοχή Πλάκα της  Ελούντας και αποτελεί µια νέα πραγµατικότητα για τα ελληνικά 

δεδοµένα καθώς η σειρά έχει γυριστεί µε καθαρά κινηµατογραφικό τρόπο που 

νοµίζεις ότι παρακολουθείς ταινία και όχι µια τηλεοπτική σειρά.  

 

Κτιριακές Υποδοµές του Αγίου Νικολάου  

• Η Μαρίνα Αγίου Νικολάου 

• Παράρτηµα του Γενικού Χηµείου του κράτους 

• Στατιστική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο κτίριο της Περιφέρειας Λασιθίου 

• Το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου, είναι το µεγαλύτερο και 

αρτιότερα στελεχωµένο νοσηλευτικό ίδρυµα του Νοµού Λασιθίου. ∆ιαθέτει 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κ.ά. 

• Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου, που είναι δυναµικότητας 

150 κλινών, διαθέτει εµπειρία στη διαχείριση προγραµµάτων της Ε.Ε. που 

σχετίζονται µε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και χρονίως πάσχοντες. 

• Ιδιωτικές κλινικές. Υπάρχουν δύο ιδιωτικά πολυιατρεία-κλινικές, το 

«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ» που διαθέτει αξονικό τοµογράφο και το 

«CRETAN MEDICARE». 
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Μουσειακές- Κτηριακές Υποδοµές στο χώρο του Πολιτισµού 
• το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου 

• το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου 

• το Μουσείο Ίρις (χρώµατα και αρώµατα από τα φυτά της Κρήτης) 

• το Κινηµατοθέατρο REX  

• ο θερινός κινηµατογράφος ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

• η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

• η ∆ηµοτική Πινακοθήκη 

 
 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Φεστιβάλ 

• οι πολυάριθµες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΛΑΤΩ» (µουσικές συναυλίες, 

παραδοσιακή µουσική, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, τοπικές 

γιορτές), που γίνονται καθ" όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά κυρίως τους 3 

σηµαντικούς µήνες του καλοκαιριού. 

• Το Φεστιβάλ Τεχνών TOUCH – ΕΠΑΦΗ, το οποίο ξεκίνησε το 2003 ως 

µέρος µιας προσπάθειας του Πολιτιστικού Οργανισµού Αγίου Νικολάου για 

να προωθήσει τις εικαστικές τέχνες στην πόλη, να φέρει σε ΕΠΑΦΗ – 

TOUCH τους καλλιτέχνες που ζουν και δηµιουργούν στον τόπο, να 

προκαλέσει την έµπνευση και να ενθαρρύνει την δηµιουργικότητα µέσα από 

την διαπολιτισµική σχέση και την ανταλλαγή ιδεών.  

 
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) 

• Η τοπική καθηµερινή εφηµερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ , η οποία λειτουργεί αδιάκοπα 

από το 1932. 

 
Υποδοµές Εκπαίδευσης 

• ΤΕΙ Αγίου Νικολάου-Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστική και 

Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων, τα 

οποία λειτουργούν από το 2003. 

• Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕΑΝ), λειτουργεί στην πόλη 

από το 1995. 

• Πρόγραµµα «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π)» 

εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση 
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και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας και έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης.  

• Στα σχολεία της Περιφέρειας του ∆ήµου συγκαταλέγονται 11 Νηπιαγωγεία, 9 

∆ηµοτικά Σχολεία, 3 Γυµνάσια, 1 Ενιαίο Λύκειο και 1 Επαγγελµατικό Λύκειο 

(ΕΠΑΛ). 

• Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Λασιθίου 

 

Πνευµατικά και πολιτιστικά σωµατεία: 

• Η «Λαογραφική Εταιρεία Νοµού Λασιθίου», που εκδίδει το περιοδικό 

«Αµάλθεια» από το 1969, το µοναδικό περιοδικό για θέµατα λαογραφίας σ’ 

όλο το νησί 

• Η «Πολιτιστική Εταιρεία Ανατολικής Κρήτης», που διατηρεί το Λαογραφικό 

Μουσείο στην πόλη του Αγίου Νικολάου και το «Λύκειο Ελληνίδων», που 

ασχολείται µε τους παραδοσιακούς χώρους. 

• Ο οργανισµός «Κέντρο Μελέτης Ορθόδοξου Πολισµού» που 

δραστηριοποιείται στον Άγιο Νικόλαο και εκδίδει το θεολογικό περιοδικό 

«Ύδωρ εκ Πέτρας».  

• Η Ερασιτεχνική Θεατρική Οµάδα Αγίου Νικολάου (Ε.Θ.Ο.Α.Ν.) και ένα 

σωµατείο που ασχολείται µε τον κινηµατογράφο, η Κινηµατογραφική Λέσχη. 

• Το «Τοπικό Συµβούλιο Νέων» το όποιο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 

νέους και τις νέες της περιοχής, ηλικίας 15-28 ετών, να συµµετέχουν ενεργά 

και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες σε θέµατα που τους αφορούν, αλλά και 

σε θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος 

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Εθνικό στάδιο, µε χλοοτάπητα και 5 ακόµα χωµάτινα γήπεδα 

• Εθνικό Κολυµβητήριο 

• Κλειστό γυµναστήριο  

• ∆ύο ανοικτά γήπεδα µπάσκετ 

• Ανοικτό γήπεδο 5Χ5 

• Ανοικτό γήπεδο τένις 
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Αθλητικά σωµατεία: 

• Τα ζωντανά αθλητικά σωµατεία στην πόλη όπως είναι ο Αθλητικός Όµιλος 

Αγίου Νικολάου (Α.Ο.Α.Ν.) και ο Ναυτικός Όµιλος Αγίου Νικολάου 

(Ν.Ο.Α.Ν.) µε αξιόλογες επιδόσεις σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο (ο 

Α.ΟΑ.Ν. αγωνίζεται από το 1998 στην ΄Β εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου) 

• Ο Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «ΑΣΤΕΡΑΣ», που ασχολείται µε το 

ποδόσφαιρο, ο Αθλητικός Όµιλος Λασιθίου (Α.Ο.Λ.), που ασχολείται µε το 

στίβο 

• Ο Αθλητικός Σύλλογος Ελληνορωµαϊκής πάλης «ΑΛΜΥΡΟΣ» 

• Ο Αθλητικός Όµιλος «ΛΑΤΩ», που ασχολείται µε το σκάκι, το τένις, το βόλεϊ 

κ.α. και ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Αγίου Νικολάου. 

 

Στην πόλη λειτουργούν επίσης:  

• Μουσική Σχολή (Ωδείο) από τον «Μουσικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου», ενώ 

αρκετοί ιδιώτες παρέχουν υπηρεσίες στον κλασσικό αθλητισµό, τα θαλάσσια 

σπορ, τις καταδύσεις κλπ. 

• Το «Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αγίου Νικολάου», το όποιο διοργανώνει 

τα τελευταία χρόνια σηµαντικές εκδηλώσεις πολιτισµού. Το καλοκαίρι, τους 

τρείς βασικούς µήνες  του καλοκαιριού Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 

διοργανώνονται οι εκδηλώσεις «¨ΛΑΤΩ», µε πανελλήνια απήχηση, στις 

οποίες περιλαµβάνεται και ο καθιερωµένος Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός 

Λογοτεχνίας και Κρητικής Μαντινάδας. Το χειµώνα διοργανώνεται ο 

καθιερωµένος επίσης εορτασµός της Πρωτοχρονιάς και του Νέου Έτους 

(υποδοχή Αι Βασίλη, που έρχεται συνήθως µε πλοίο από τη θάλασσα, 

θεατρικά και χορευτικά δρώµενα, διανοµή δώρων στα παιδιά της πόλης κ.α.). 

• Το «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ», που διοργανώνει και αυτό σηµαντικές 

εκδηλώσεις στην πόλη, ανάµεσα στις οποίες τα δύο διεθνή σκακιστικά 

τουρνουά (1995, 1997).  

• Η δηµοτική µπάντα, που λειτουργεί στην πόλη αδιάκοπα από την 

προπολεµική περίοδο.  

• Η κεντρική ενορία της Αγίας Τριάδος, που έχει εκδώσει αρκετά βιβλία, που 

αφορούν την ιστορία της πόλης και τη χριστιανική ζωή των κατοίκων. 
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• Αρκετά εργαστήρια επαγγελµατιών καλλιτεχνών, που υπηρετούν 

επαγγελµατικά στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, βυζαντινή ζωγραφική, 

γλυπτική). Εργάζονται όµως στο χώρο αυτό και πολλοί ερασιτέχνες. Το 1993, 

στα πλαίσια εκδηλώσεων «ΛΑΤΩ», εξέθεσαν ζωγραφικά έργα τους πάνω από 

είκοσι ερασιτέχνες ζωγράφοι που ζουν και εργάζονται στον Άγιο Νικόλαο.  

• Η συµβολή του « Ιδρύµατος Γ. Μαµιδάκη» είναι σηµαντική για τον τόπο, 

όπου έχει οργανώσει µέχρι τώρα στις αίθουσες και τους υπαίθριους χώρους 

των ξενοδοχείων “Minos Beach” και “Candia Park” τέσσερις εκθέσεις 

ζωγραφικής και τρία « Συµπόσια Τέχνης». 

• Η έδρα και οι υπηρεσίες του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λασιθίου. 

Το ΕΒΕ αποτελεί µια έγκυρη πηγή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών 

που χρησιµοποιούνται για προγράµµατα υποστήριξης επιχειρήσεων, κ.α. 

 
 
 
∆ίκτυα Συνεργασιών του ∆ήµου: 

∆ίκτυο ΙΚΑΡΟΣ 

Το δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ ιδρύθηκε στις 27-3-2009  από τους ∆ήµους της Κρήτης 

και των νήσων του Αιγαίου που διαθέτουν δίκτυα οπτικών ινών και έχει στόχο την 

συνεργασία για την προώθηση των νέων τεχνολογιών σε θέµατα πληροφορικής και 

επικοινωνιών µέσα από την κοινή δράση. 

Στο δίκτυο συνεργασίας συµµετέχουν οι ∆ήµοι Αγ. Νικολάου, Βαθέος, Ερµούπολης, 

Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Μυτιλήνης, Νάξου, 

Ν.Αλικαρνασσού, Πάρου, Ρεθύµνης, Ροδίων, 

Σητείας, Χανίων και Χίου. 

Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι ο 

Αλεξάκης Εµµ αντιδήµαρχος ∆. Ηρακλείου, 

αντιπρόεδρος ο Παπαδογιάννης Άρης 

αντιδήµαρχος ∆.Χανίων. Στη ∆ιοικούσα Επιτροπή συµµετέχουν οι ∆ήµοι Μυτιλίνης 

και Ρόδου 

Τεχνικός συντονιστής του δικτύου είναι ο Μοχιανάκης Κων. προϊστάµενος  

πληροφορικής και επικοινωνιών του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 

 

Εικόνα Π28: Λογότυπο ∆ικτύου ΙΚΑΡΟΣ 
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∆ίκτυο Τουριστικών ∆ήµων 

Το ∆ίκτυο ιδρύθηκε το 2000 και έχει σκοπό τη συνεργασία και το συντονισµό 

των τουριστικών ∆ήµων σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.  

Ο Πρόεδρος του ∆ικτύου Τουριστικών ∆ήµων είναι ο κύριος ∆ηµήτρης Κουνενάκης, 

∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου. 

Στόχος του ∆ικτύου είναι η δηµιουργία ενός φορέα για την προώθηση της 

Ευρυζωνικότητας αλλά και γενικότερα των 

Ψηφιακών Τεχνολογιών. Μ' αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η 

συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης 

και Αιγαίου ώστε να δηµιουργηθεί ένα κοινό 

επίπεδο υποδοµών και ένας ενιαίος Ηλεκτρονικός 

Νησιωτικός Χώρος [Η20].  

 

Αδελφοποίηση του ∆ήµου  

Ο ∆ήµος έχει αδελφοποιηθεί µε το ∆ήµο ∆οµετίου της Λευκωσίας της 

Κύπρου. Η αδελφοποίηση των δήµων έγινε µε σκοπό να δηµιουργηθούν κοινές 

δράσεις ανάµεσα τους ώστε να  γίνουν επενδύσεις και ανταλλαγές πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Έργα υποδοµών σε εξέλιξη  

 

Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου: 

Η ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑ θα έχει ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµία και 

ανάδειξη της περιοχής για τη στήριξη της δευτερογενούς παραγωγής και της 

σύνδεσης της µε τον τουρισµό. 

Το ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου, οριοθετήθηκε 

το 2003 µε την υπαριθµ. 14722/808 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των υπουργών 

Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε ενώ µε απόφαση 

του υπουργού Ανάπτυξης κύριου ∆ηµήτρη 

Σιούφα, το ∆εκέµβριο του 2005 

Εικόνα Π29: Λογότυπο 
Τουριστικών ∆ήµων Ελλάδος 

[Η4] 
 

Εικόνα Π30: Εξωτερικές Υποδοµές 
Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου [Η18] 
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(Αρ.31013/2378) εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου για τα έργα 

ίδρυσής του.  

Ο προϋπολογισµός του έργου, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, µε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ 

Κρήτης, και µε την εξαιρετική συνεργασία του Επιµελητηρίου Λασιθίου, φθάνει 

τα 5,2 εκατ. µε τη δηµόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 2,1 εκατ. 

Το Βιοτεχνικό Πάρκο του Αγίου Νικολάου, έχει έκταση περίπου 250 

στρεµµάτων, ενώ πρόκειται να προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν 

όλες τις σύγχρονες υποδοµές που απαιτούνται: 

• ∆ίκτυο οδοποιίας και πεζοδρόµους, προϋπολογισµού 1,1 εκατ. 

• ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων και βιολογικό καθαρισµό, 

προϋπολογισµού 547.932 

• ∆ίκτυο ύδρευσης, προϋπολογισµού 511.520 

• ∆ίκτυα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισµού, προϋπολογισµού 617.594 

• Κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο και περίφραξη, 

προϋπολογισµού166.735 

• Κτίριο ∆ιοίκησης, προϋπολογισµού 660.308 

 

Τα πλεονεκτήµατα από τη λειτουργία του νέου Βιοτεχνικού Πάρκου, 

συνολικά από τη χωροθέτηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε σύγχρονες 

και λειτουργικές βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές περιοχές είναι δεδοµένα σε ότι 

αφορά τόσο στην άµβλυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη συνακόλουθη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, όσο και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων λόγω της επίτευξης 

οικονοµιών κλίµακας [Η18].  

Σήµερα όµως το Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου βρίσκεται ακόµα υπό 

κατασκευή, καθώς υπολείπονται µια σειρά από σηµαντικά έργα, προκειµένου να 

µπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία για εγκατάσταση των επιχειρήσεων και βέβαια 

να ακολουθήσει η ουσιαστική λειτουργία του πάρκου. Το βασικότερο έργο όµως 

είναι ο δρόµος πρόσβασης προς το πάρκο και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, 

καθώς απαιτείται περεταίρω χρηµατοδότηση για την υλοποίηση τους.  

Το πρόβληµα τώρα βρίσκεται στο ότι ενώ το έργο είχε αναλάβει αρχικά η 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, κατόπιν πέρασε στα χέρια του ∆ήµου Αγίου 
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Νικολάου, επειδή αποφασίστηκε πως ο δρόµος ανήκει στο δίκτυο των δηµοτικών 

δρόµων και έχει τώρα ενταχτεί στο πρόγραµµα των ∆ηµοτικών ∆ρόµων και 

αναµένεται η περεταίρω χρηµατοδότηση του στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

1 «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης» του Ε.Π. 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 [Η19].  

 

ΒΟΑΚ  (Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης) 

Η σηµαντικότερη κεντρική αρτηρία είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας της 

Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) προς τον οποίο αρθρώνεται ολόκληρο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο 

του νησιού. Παράλληλα προς τον Β.Ο.Α.Κ λειτουργεί ο Νότιος Οδικός Άξονας 

Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη. Το τµήµα του Β.Ο.Α.Κ. 

που διέρχεται από το Νοµό Λασιθίου ξεκινάει από τα όρια µε το Ν. Ηρακλείου και 

διερχόµενος από τη Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο καταλήγει στη Παχειά Άµµο ενώ 

υπό κατασκευή βρίσκεται σήµερα το τµήµα έως τη Σητεία, όπου επρόκειτο να 

καταλήγει οριστικά. Το αντίστοιχο τµήµα του Ν.Ο.Α.Κ. στο Νοµό Λασιθίου ξεκινάει 

από την Ιεράπετρα και φτάνει µέχρι τα όρια του Ν. Ηρακλείου. Οι δύο αυτοί οδικοί 

άξονες µετά την ολοκλήρωσή τους θα αποτελούν τους δύο κύριους τρόπους 

επικοινωνίας του Νοµού Λασιθίου µε το Ν. Ηρακλείου και την υπόλοιπη Κρήτη. 

 

Ανάπλαση και δίκτυο όµβριων στην περιοχή του Σταυρού 

Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 

Ανάπτυξης  (ΟΣΑΑ) προχωράει στις παρακάτω δράσεις  στην περιοχή Σταυρού όπου 

παρουσιάζονται  σοβαρές ελλείψεις υποδοµών µε στόχο την ενίσχυση της 

οικονοµικής  δραστηριότητας και τη  διαµόρφωση ενός  ανταγωνιστικού  

παραγωγικού  περιβάλλοντος.  

Ο Φορέας υποβολής σχεδίου είναι ο 

∆ήµος Αγίου Νικολάου, ο συνολικός  

προϋπολογισµός  των δράσεων 

ανέρχεται  στο ύψος των  4.000.000,00 € 

ευρώ  και η χρονική διάρκεια του σχεδίου 

έχει καθοριστεί  από την 1η/03/2011 έως 

την 31η/12/2013. Η Περιοχή 

Παρέµβασης βρίσκεται εντός του Εικόνα Π31: Σχέδιο Ανάπλασης δικτύου 

όµβριων στην περιοχή του Σταυρού [Η4] 
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εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως Αγίου Νικολάου, στη δυτική πλευρά της πόλης, 

αποτελεί διακριτή πολεοδοµική ενότητα µε ενιαία κοινωνικοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά και οριοθετείται από τη γραµµή ρέµατος του ποταµού (οδός 

Ποτεµού), την Εθνική οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας, την οδό Κρητών Αγωνιστών, η 

οποία οριοθετεί και το Νέο Σχέδιο Πόλης από τη βόρεια πλευρά και κλείνει µε τις 

οδούς Ηρακλέους, Αναπαύσεως και Γαργαδόρου. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδίου είναι η αναβάθµιση του φυσικού και 

πολιτιστικού  περιβάλλοντος, η αειφορική ανάπτυξη,  η πρόσβαση των πολιτών στην 

εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην ψυχαγωγία, η δυναµική και 

ανταγωνιστική οικονοµική ανάπτυξη, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

Η στρατηγική ανάπτυξης λαµβάνει υπόψη της το συνδυασµό των παρακάτω 

στοιχείων: 

• Εκσυγχρονισµός των δικτύων υποδοµής. 

• ∆ηµιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δηµόσιων χώρων 

• Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

• Βιώσιµη αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 

• Προώθηση δυναµικών πολικών επιµόρφωσης και κατάρτισης ιδιαίτερα για 

παιδιά και νέους. 

• Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστηµάτων αστικής µεταφοράς. 

• Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αυτό φιλοδοξεί να διαµορφώσει ένα νέο – ιδιαίτερο  

πρόσωπο για την περιοχή και αποβλέπει στην ανασυγκρότηση της περιοχής µε 

δράσεις που συµβάλλουν στην δηµιουργία των  αναγκαίων αστικών  υποδοµών, στην 

πολεοδοµική οργάνωσή της, στην τόνωση της οικονοµικής και επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, στην κοινωνική αναζωογόνηση, στην απάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση.    

Προτεινόµενες δράσεις σχεδίου περιοχής  Σταυρού: 

• ∆ηµιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ∆ηµοσίων 

χώρων έκφρασης κίνησης και αναψυχής. Θα δηµιουργηθούν χώροι φιλικοί 

σε όλες τις ηλικίες µε κατασκευές που δίνουν την δυνατότητα µικρών 
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εκδηλώσεων, αναψυχής και ξεκούρασης. Κατασκευές φιλικές στα παιδιά. 

∆ιαδρόµους κίνησης και περιπάτου. ∆υνατότητα προσπέλασης και 

υποστήριξης χρήσης ποδηλάτων.  Συνολικό κόστος 670.000€ ευρώ. 

• Επέκταση δικτύου ύδρευσης και αποχετευτικών δικτύων. Συνολικό 

κόστος  140.000€ ευρώ.  

• Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Με την  «Εφαρµογή 

Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού» θα χρησιµοποιηθούν   βιοκλιµατικά  υλικά 

(δάπεδα που αναπνέουν, αποφυγή ασφάλτου όπου είναι εφικτό) µε  

εµπλουτισµό  πράσινου, ηλιακά φωτιστικά και όπου είναι δυνατόν χρήση 

ηλιακής ενέργειας (µικρή µονάδα µε ηλιακούς συλλέκτες) Σκοπός της δράσης 

είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αισθητική αναβάθµιση και το φιλικό 

αστικό περιβάλλον. Συνολικό κόστος έργου 500.000€ ευρώ. 

• Έργα προστασίας και βιωσιµότητας. Η συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνει 

αντιπληµµυρικά έργα, διαµόρφωση ι κοινόχρηστων  χώρων της περιοχής 

δίνοντας έµφαση στη χρήση του ποδηλάτου.  θα γίνει ανάπλαση στα όρια του 

Ξηροπόταµου ενώ θα ενισχυθεί το πράσινο.  Συνολικό κόστος 550.000€ ευρώ. 

• Αναβάθµιση υποδοµών εκπαίδευσης. Θα διαµορφωθούν υποδοµές στο 

εντός και περιφερειακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών δοµών (5ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο και 5ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου)  για την αναβάθµιση και την 

αρτιότερη λειτουργία τους.  Συνολικό κόστος  100.000€ ευρώ.  

• Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστηµάτων αστικής 

µεταφοράς. Τα  «Αποδοτικά συστήµατα µεταφοράς» περιλαµβάνουν  δίκτυο 

ποδηλατοδρόµων και πεζοδρόµων, προτύπου για την πόλη του Αγίου 

Νικολάου όπου  θα γίνει προµήθεια ποδηλάτων και λοιπού εξοπλισµού. 

Ταυτόχρονα θα γίνει πρόβλεψη  για σύνδεση µε τον υπόλοιπο αστικό ιστό.  

Σκοπός της  δράσης αυτής είναι να περάσει το µήνυµα στους ∆ηµότες  ως 

προς τη µείωση της  χρήσης του αυτοκινήτου αλλά και η  ένταξη του 

ποδηλάτου και ενός γενικότερου τρόπου οικολογικής συνείδησης στις 

µεταφορές και µετακινήσεις. Συνολικό κόστος  1.450.000,00 € ευρώ. 

• Προβολή, ∆ικτύωση  και Κοινωνική Συνοχή.  Θα γίνουν δράσεις προβολής 

δικτύωσης δηµοσιότητας του Σχεδίου και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η Οµάδα 

∆ιάσωσης Κρήτης.  Στόχος δράσης  η εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και 

προβολής του Σχεδίου. Συνολικό κόστος  90.000,00 € ευρώ. 
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Οι δρόµοι που επιλέχθηκαν να διαµορφωθούν χαρακτηρίζονται ως κεντρικοί 

και δίνουν λύση τόσο στα κυκλοφοριακά προβλήµατα όσο και στη διευθέτηση των 

όµβριων, αναβαθµίζοντας γενικά την ευρύτερη περιοχή [Η4].. 

 

Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Αράπικα Αγ. Νικολάου 

Η σύµβαση  ανάθεσης εκπόνησης της  µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης 

Περιοχής Αράπικα Αγίου 

Νικολάου» υπεγράφη τη ∆ευτέρα 

29/11/2010, ανάµεσα στο ∆ήµο Αγίου 

Νικολάου και τη σύµπραξη των 

µελετητών «Πετράκη Γιώργη, Φαρσάρη 

Μιχαήλ και Καραλάκη Μάρκο» 

µεχρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ και 

προϋπολογισµό 45.014,31€ ευρώ.  

Η συνολική έκταση της περιοχής που πρόκειται να µελετηθεί είναι 3.240,00 

m2 περίπου και περιλαµβάνει την περιοχή του Νοσοκοµείου, του Αρχαιολογικού 

Μουσείου, του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου και γι’ αυτό το λόγο προσελκύει µεγάλο 

αριθµό πολιτών καθηµερινά, οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

εξυπηρέτησή τους, λόγω της ακατάλληλης διαµόρφωσης των γύρω δρόµων (ασαφής 

διαχωρισµός µεταξύ χώρων στάθµευσης και κυκλοφοριακού ρεύµατος, απουσία 

πεζοδροµίων κ.λπ.). 

Εποµένως απαιτούνται παρεµβάσεις όπως η δηµιουργία και η ανακατασκευή 

πεζοδροµίων ασφαλούς  κυκλοφορίας, η δηµιουργία προσβάσεων για ΑΜΕΑ, η 

τοποθέτηση φωτισµού για την ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και 

την ανάδειξη αυτών, αισθητικές αναπλάσεις αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων, 

όπως πλακοστρώσεις και δηµιουργία χώρων πρασίνου κ.α. Η περιοχή περικλείεται 

από την Ακτή του Αµµουδίου, τον παραλιακό δρόµο Στυλ. Κουνδούρου και τους 

περιµετρικούς δρόµους µέχρι το Νοσοκοµείο.  

Στόχος της ανάπλασης είναι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και των ΑΜΕΑ, αλλά και της αναβάθµισης 

του περιβάλλοντος της πόλης, τη βελτίωση της εικόνας της και την ανάδειξη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αρετών της τοπικής  αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.. 

 

Εικόνα Π32: Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής 

Αράπικα Αγ. Νικολάου [Η4] 
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Μελέτη Ανάπλασης  Περιοχής Μύλος Αγ. Νικολάου 

Η σύµβαση  ανάθεσης εκπόνησης της  µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης 

Περιοχής Μύλος Αγίου 

Νικολάου» υπεγράφη τη ∆ευτέρα 

29/11/2010, ανάµεσα στο ∆ήµο Αγίου 

Νικολάου και τη σύµπραξη των 

µελετητών «Βλάσιος Καραγιάννης, 

Ευστάθιος Τζουανάκης και Φραϊδάκης 

∆ηµήτριος» µε χρηµατοδότηση από 

ΣΑΤΑ και προϋπολογισµό  22.408,14 € 

ευρώ. Η συνολική έκταση της περιοχής που πρόκειται να µελετηθεί είναι 1.300 m2. Η 

συνοικία του Μύλου βρίσκεται στην κορυφή του οµώνυµου λόφου δίπλα στην 

θάλασσα και δεσπόζει στην περιοχή ενώ  περικλείεται από την ακτή της 

Κιτροπλατείας, την παραθαλάσσια Ακτή Θεµιστοκλέους και το Λιµάνι του Αγίου 

Νικολάου. Η  µελέτη   περιλαµβάνει  ειδική   αρχιτεκτονική   µελέτη   διαµόρφωσης 

της περιοχής µε  προσδιορισµό   των   υλικών  πλακόστρωσης,  µελέτη 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (µελέτη φωτισµού  και   άλλων 

εγκαταστάσεων), φυτεύσεις κοινόχρηστων χώρων και πρόβλεψη αστικού εξοπλισµού 

όπως παγκάκια, καλάθια  απορριµµάτων, βρύσες κ.λπ. Περιλαµβάνονται επίσης 

κατασκευή πεζοδροµίων µε ασφαλείς προσβάσεις για πεζούς και ΑΜΕΑ, πρόβλεψη 

χώρων στάθµευσης καθώς και αναπλάσεις πλατειών – πλατωµάτων. 

 

Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Νοµαρχιακού Μεγάρου Αγ. Νικολάου 

Την Παρασκευή 26/11/2010, υπεγράφη η σύµβαση  ανάθεσης εκπόνησης της  

µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης 

Περιοχής Νοµαρχιακού Μεγάρου Αγίου 

Νικολάου», ανάµεσα στο ∆ήµο Αγίου 

Νικολάου και τη σύµπραξη των 

µελετητών «Οδυσσέα Σγουρό, Φαρσάρη 

Μιχαήλ και Καραλάκη Μάρκο» µε 

χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ και 

προϋπολογισµό  29.340,43 € ευρώ. Η 

συνολική έκταση της περιοχής που 

Εικόνα Π33: Μελέτη Ανάπλασης  Περιοχής 

Μύλος Αγ. Νικολάου [Η4] 

Εικόνα Π34: Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής 

Νοµαρχιακού Μεγάρου Αγ. Νικολάου [Η4] 



- 218 - 

πρόκειται να µελετηθεί είναι 1.900 m2. Οι παρεµβάσεις που πρόκειται να γίνουν 

αφορούν την περιοχή γύρω από τη Νοµαρχία, τον αρχαιολογικό χώρο έναντι του 

ΟΤΕ, την περιοχή που βρίσκεται η Παναγία η Βρεφοτρόφος καθώς και την περιοχή 

της µαρίνας. 

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο κεντρικό ιστό της πόλης και οι   

λειτουργικές παρεµβάσεις  που προβλέπονται έχουν σκοπό τη συνολική  αναβάθµισή 

τους, λειτουργικά και αισθητικά, δίνοντας οριστική λύση σε  καθηµερινά 

κυκλοφοριακά προβλήµατα των πολιτών [Η4]. 

 

 

Υποθαλάσσιο Πάρκο στον Άγιο Νικόλαο  

Υποθαλάσσιο πάρκο δηµιουργεί η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου στον Άγιο 

Νικόλαο, µε στόχο την προώθηση του καταδυτικού  τουρισµού. Το έργο θα είναι το 

πρώτο που γίνεται µε τη 

συγκεκριµένη τεχνική και µε στόχο 

τις καταδύσεις σε ολόκληρη τη 

Μεσόγειο ενώ έχει µελετηθεί να 

υλοποιηθεί µε δαπάνη της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Λασιθίου. 

  

Η πρωτοβουλία στηρίζεται από τον 

υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων κ. Μιχάλη Καρχιµάκη, ο οποίος σε 

γραπτή δήλωσή του τονίζει πως η 

συγκεκριµένη υποδοµή είναι πρωτοποριακή 

και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Το έργο µετά από πολλές χρονοβόρες 

διαδικασίες και εγκρίσεις από 12 υπηρεσίες είναι 

πλέον έτοιµο να υλοποιηθεί. 

Είναι ένα έργο που έκτος από την ανάδειξη του καταδυτικού τουρισµού στην 

περιοχή θα βοηθήσει παράλληλα την ανάπτυξη των ιχθυο- αποθεµάτων στην περιοχή, 

Εικόνα Π35: Όψη Υποθαλάσσιου Πάρκου [Η19] 

Εικόνα Π36: Βυθός µε δύτες [Η19] 
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επίσης την θαλάσσια χλωρίδα αφού είναι ένα έργο βασισµένο στην πολιτική της 

πράσινης ανάπτυξης.  

Ο τρόπος κατασκευής των υφάλων και τα υλικά τους είναι ξεχωριστός καθώς 

γίνονται µε ειδικό τρόπο έτσι ώστε να µπορούν οι θαλάσσιοι οργανισµοί να κινούνται 

ανάµεσα και παράλληλα να αναπτύσσεται ενδιαφέρον για την κατάδυση. Ακόµα, στο 

µέλλον µπορεί να αναπτυχθεί και το σενάριο της πόντισης ενός πολεµικού πλοίου 

που θα δίνει την εικόνα ενός ναυαγίου, το οποίο θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον για τους 

δύτες, εφόσον προηγουµένως έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά που κρίνονται 

επικίνδυνα. 

Σε σχέση µε το οικονοµικό όφελος του έργου εκτιµάται από τους µελετητές 

ότι τα έσοδα του πάρκου, σύµφωνα µε συντηρητικές εκτιµήσεις, το πρώτο έτος θα 

είναι της τάξεως των 150.000 ευρώ, ενώ τα επόµενα χρόνια µπορεί να φτάνουν τα 

500.000 - 600.000 ευρώ [Η19]. 

 

 

SWOT Ανάλυση 

Τα βασικά ερωτήµατα που θέτονται στην SWOT ανάλυση και πρέπει να 

απαντηθούν είναι:  

 

Πίνακας Π2 Ερωτήµατα SWOT Ανάλυσης  

∆υνάµεις: 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα; 

• Ποιο είναι το πλέον 

ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία; 

• Ποιοι είναι οι διαθέσιµοι πόροι 

που είναι µοναδικοί ή έχουν το 

µικρότερο συγκριτικά κόστος; 

• Τι θεωρούν οι τοπικοί 

οικονοµικοί παράγοντες ως 

ενδογενή δύναµη της περιοχής; 

  

Αδυναµίες: 

• Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί; 

• Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί; 

• Τι θεωρούν οι τοπικοί 

οικονοµικοί παράγοντες ως 

ενδογενή αδυναµία; 
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Ευκαιρίες 

• Ποίες είναι οι καλές ευκαιρίες 

που προβάλλουν; 

• Ποίες είναι οι ενδιαφέρουσες 

τάσεις που αφορούν την περιοχή; 

 

Χρήσιµες ευκαιρίες µπορεί να θεωρηθούν: 

• Αλλαγές στην τεχνολογία και τις 

αγορές, σε µικρή ή µεγάλη 

κλίµακα. 

• Αλλαγές στην κρατική πολιτική 

στο πεδίο ενδιαφέροντος. 

• Αλλαγές σε κοινωνικά µοτίβα, 

πληθυσµιακά προφίλ, αλλαγές 

τρόπου ζωής. 

• Τοπικά γεγονότα. 

Απειλές: 

• Ποια εµπόδια εµφανίζονται 

συνήθως; 

• Τι κάνουν οι ανταγωνιστές; 

• Εµφανίζονται αλλαγές στις 

προδιαγραφές για τα ήδη 

παρεχόµενα προϊόντα ή 

υπηρεσίες; 

• Οι τεχνολογικές αλλαγές 

απειλούν ή ακυρώνουν τη 

υφιστάµενη οικονοµία της 

περιοχής; 

• Υπάρχουν χρηµατοδοτικά ή 

χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα; 

• Αποτελεί κάποια από τις 

Αδυναµίες πραγµατική απειλή για 

την οικονοµία της περιοχής; [Η7]. 
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