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∆έσποινα Νάζου 
OI OIKOΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 
 
Οι οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις στη Μύκονο, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο 

τουριστικά νησιά της Ελλάδας, αποτελούν τον βασικό οικονοµικό άξονα  πάνω στον οποίο 
στηρίζεται η ντόπια οικονοµία. 

Οι µυκονιάτες επιχειρηµατίες και οι οικογένειές τους έχουν εµπλακεί άµεσα στον τοµέα 
του τουρισµού και έχουν επιχειρήσεις που τις λειτουργούν τουλάχιστον έξι µήνες το χρόνο 
(ξενοδοχεία αλλά και εστιατόρια ή γενικό εµπόριο βασικών αγαθών). Mέσα από την 
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, κατέχουν µια ηγεµονική θέση στην παραγωγή 
τουριστικών υπηρεσιών και έχουν πολύ υψηλό εισόδηµα. Οι περισσότεροι και οι 
περισσότερες από αυτούς είναι µεταξύ 40 και 50 ετών. Θεωρούνται παραγωγοί υπηρεσιών 
µιας ‘δεύτερης’ πολυάριθµης γενεάς επιχειρηµατιών, οι οποίοι, παραλαµβάνοντας ένα αρχικό 
περιουσιακό κεφάλαιο από τους γονείς τους, το επαύξησαν µέσα από συνεχείς επενδύσεις 
στον επιχειρηµατικό τοµέα τουριστικών παροχών.  

Oι επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση της οικονοµικής ή της προσωπικής τους 
ολοκλήρωσης, αποτελούν το κέντρο της επιχειρηµατικής δράσης όλης της οικογένειας. Oι 
περισσότεροι, ή οι περισσότερες, δηλώνουν ότι είναι αυτοδίδακτοι «στις  µπίζνες», δεν έχουν 
εκπαιδευτεί δηλαδή σε κάποια σχολή σχετική µε τουριστικές επιχειρήσεις. Στόχος τους όµως 
είναι να επηρεάσουν τις επιλογές των παιδιών τους για επιχειρηµατικές –ως επί το πλείστον– 
σπουδές ώστε, όταν αυτά αναλάβουν µελλοντικά τις οικογενειακές επιχειρήσεις, να 
µπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της ντόπιας τουριστικής αγοράς και 
της επιχειρηµατικής περιουσίας που αξιώνει ικανούς διαχειριστές. 

Γενικότερα στην τοπική κοινωνία, οι Μυκονιάτες επιχειρηµατίες αποτελούν ίσως την 
πολυπληθέστερη κατηγορία επαγγελµατιών, η οποία, παρά τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις 
της, εµφανίζεται να κατέχει και να διαχειρίζεται σηµαντικά υλικά κεφάλαια. Από αυτή την 
άποψη, έχει το χαρακτήρα µιας διακριτής ‘οικονοµικής’ κατηγορίας που µεταφράζει την 
οικονοµική της δύναµη σε πολιτική εξουσία. Οι επιχειρηµατίες αποτελούν, κατά κάποιο 
τρόπο, ένα είδος ‘κέντρου’ λήψης πολιτικών αποφάσεων, γύρω από το οποίο συγκροτούνται 
κοινωνικοί και οικονοµικοί δεσµοί στη βάση αµοιβαίων συµφερόντων και επιδιώξεων. 

Σε ένα άλλο πλαίσιο, η κατηγορία των επιχειρηµατιών παρουσιάζεται άκρως 
συσσωρευτική –κάτι που την κάνει να µοιάζει µε την προηγούµενη γενεά ‘πρωτεργατών’ των 
τουρισµού, αλλά ταυτοχρόνως και πολύ καταναλωτική–, γεγονός που τη διαφοροποιεί. 
Επίσης κατέχει συµβολικά αγαθά, όπως υψηλό κοινωνικό γόητρο σε σχέση µε άλλες 
κατηγορίες του ντόπιου πληθυσµού.  

Αναµφίβολα, οι επιχειρηµατίες αποτελούν µια κοινωνικά διαφοροποιηµένη κατηγορία 
τής τοπικής κοινωνίας µε πολύ υψηλά εισοδήµατα και προνοµιακές προσβάσεις στις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές του τουρισµού.   

∆εν µπορούν ωστόσο να θεωρηθούν, ούτε οµοιογενής αλλά ούτε και ιδεολογικά 
συµπαγής πολιτισµική κατηγορία. Aποτελείται από τους/τις επιχειρηµατίες και τις οικογένειές 
τους, τα µέλη των οποίων έχουν διαφοροποιηµένες σχέσεις µε το ‘παρελθόν’ και την τοπική 
‘ιστορία’, έχουν εξίσου διαφοροποιηµένη προσωπική και οικογενειακή µνήµη και, κάποιες 
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φορές, διαφορετική κοινωνικο-οικονοµική προέλευση. Η κατηγορία των επιχειρηµατιών 
παρουσιάζει εσωτερικές διαφορές ως προς τις καταναλωτικές της πρακτικές, ως προς τους 
τρόπους αντίληψης του έµφυλου καταµερισµού εργασίας και ως προς τους τρόπους µε τους 
οποίους συµµετέχουν σε κοινούς πολιτισµικούς κώδικες που τους εντάσσουν σε, ή τους 
αποκλείουν από, ευρύτερες συλλογικότητες.  

Oι περισσότερες όµως οικογένειες επιχειρηµατιών, µέσα από την πρακτική διαχείρισης 
των επιχειρήσεών τους, συναντιούνται στον τρόπο που εννοιολογούν την ανάπτυξη και την 
οικονοµική τους πρόοδο, προβάλλοντας κοινά ‘επιχειρηµατικά’ οράµατα µεγιστοποίησης των 
κερδών, σε καθαρά οικονοµικό αλλά και σε συµβολικό επίπεδο. 

Η µυκονιάτικη ‘επιχειρηµατικότητα’ συγκροτείται στη βάση της γυναικείας και της 
ανδρικής εργασίας, ενώ συντελεί στην κατασκευή των έµφυλων ταυτοτήτων. Από αυτήν την 
άποψη, µία από τις κυρίαρχες όψεις της γυναικείας ταυτότητας σχετίζεται µε την εργασία των 
γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις καθώς τους δίνει µια αίσθηση ενεργών 
‘επιχειρηµατικά’ υποκειµένων. H γυναικεία εργασία εµπίπτει στην κατηγορία των 
οικογενειακών ‘καθηκόντων’ και ευθυνών µε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό που 
αντιλαµβάνονται οι άνδρες επιχειρηµατίες ως ‘καθήκον’ απέναντι στην οικογένειά τους. Η 
γυναικεία εργασία στις οικογενειακές επιχειρήσεις δεν µπορεί να διαχωριστεί από την 
οικογενειακή/οικιακή σφαίρα επειδή όχι µόνο γίνεται αντιληπτή ως συνώνυµη της φροντίδας 
για την οικονοµική επιβίωση του νοικοκυριού, αλλά λόγω του ότι είναι αυτή που µεταφέρει και 
συµβολικά το ‘ιδίωµα’ της οικογένειας στον επιχειρηµατικό χώρο. 

Η ανδρική διάσταση της ‘επιχειρηµατικότητας’ αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Η µία αφορά τη διαρκή παρουσία των ανδρών στην επιχείρηση (στο 
ξενοδοχείο), την άµεση εµπλοκή τους µε τις τρέχουσες ανάγκες της και την ανάληψη 
διοικητικών ευθυνών. Η δεύτερη, η οποία εµφανίζεται συχνότερα, σχετίζεται µε την απουσία 
τους από τις καθηµερινές διεκπεραιωτικές εργασίες της επιχείρησης, την απασχόλησή τους 
σε άλλους επαγγελµατικούς τοµείς και την ταυτόχρονη υψηλή εποπτεία στην ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην οποία απασχολούνται συστηµατικά τα περισσότερα µέλη της οικογένειάς 
τους. Κεντρικής σηµασίας αντίληψη των ανδρών ‘επιχειρηµατιών’ αποτελεί το γεγονός ότι η 
προσωπική και οικογενειακή ‘αυτοπραγµάτωση’ προέρχεται από τη σκληρή εργασία και τη 
συνεχή πρόβλεψη του µέλλοντος µέσα από πολλαπλές επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες θα 
µεγιστοποιήσουν τα οικονοµικά οφέλη για τις επόµενες γενεές. Οι άνδρες ‘επιχειρηµατίες’ 
ενσαρκώνουν την έννοια του παντοδύναµου υποκειµένου του οποίου η δράση διαµορφώνει 
τον κόσµο, καθορίζοντας έτσι ένα ιεραρχικό πλαίσιο όπου ασκούν ποικίλες εξουσίες. 

Όσον αφορά την επιχειρηµατική ταυτότητα των νεότερων µελών των οικογενειών, αυτή 
προσδιορίζεται από µια αίσθηση «καθήκοντος», «υποχρέωσης» και «ευθύνης» απέναντι 
στους γονείς τους και στις δικές τους επιχειρηµατικές προσπάθειες.  

Το θεσµοθετηµένο πρόσωπο των οικογενειακών επιχειρήσεων στη Μύκονο έχει τη 
µορφή των «Ανωνύµων Εταιρειών». Οι «Συστάσεις Ανωνύµων Εταιρειών» είναι 
έγγραφα/δείγµατα γραπτών τεκµηρίων που αναπαριστούν την επιχειρηµατική 
πραγµατικότητα των υποκειµένων, αλλά ταυτοχρόνως µετέχουν και στην κατασκευή αυτής 
της πραγµατικότητας. Μέσα σε αυτά επαναθεσµοθετείται η οικογένεια ως επιχειρηµατική 
οντότητα επικυρώνοντας νέους τρόπους δεσµεύσεων µεταξύ των µελών της και µια σειρά 
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καινούργιων υποχρεώσεων και ιεραρχιών στο όνοµα µιας «Ανώνυµης Εταιρείας». Οι «Α.Ε.» 
παρουσιάζονται ως το αποτέλεσµα της αναστοχαστικότητας των επιχειρηµατιών προκειµένου 
να οργανώσουν το µέλλον τής οικογενειακής τους επιχείρησης σε µια νεωτερική και 
ορθολογική προοπτική. Το µέλλον µέσα από τις «Συστάσεις Ανωνύµων Εταιρειών» 
οργανώνεται στο παρόν, ενώ οι ίδιες οι «Συστάσεις» ως θεσµοθετηµένες πρακτικές της 
αναστοχαστικής ‘επιχειρηµατικότητας’ δίνουν ερµηνείες για τα κίνητρα της δράσης στο όνοµα 
των υποκειµένων, αποτελώντας ‘ειδικευµένα’ συστήµατα που οργανώνουν την κοινωνική 
εµπειρία των επιχειρηµατιών. Πρόκειται δηλαδή για νοµικές πράξεις/έγγραφα που 
αναφέρονται σε θεσµικές οντότητες οικονοµικού χαρακτήρα, οι οποίες στηρίζονται στις 
εξειδικευµένες γνώσεις επαγγελµατιών (δικηγόρων και φοροτεχνικών). 
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