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Στη δίνη του πολέμου

Δ ύο χρόνια μετά την πανδημία, όλα έδει-
χναν πως φέτος τα πράγματα θα ήταν κα-
λύτερα στην τουριστική κίνηση. Τα πρώ-
τα μηνύματα ήταν ήδη ενθαρρυντικά και 
υπήρχαν βάσιμες ελπίδες πως θα είχαμε 

ταχύτερη ανάκαμψη. 

Φαίνεται όμως πως λογαριάζαμε χωρίς τον… ξε-
νοδόχο. Στις 24 Φεβρουαρίου η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία ανέτρεψε όλα όσα γνωρίζαμε και 
μπήκαμε σε μια νέα εποχή, όπου το λιγότερο με το 
οποίο θα βρεθούμε αντιμέτωποι είναι ένας νέος ψυ-
χρός πόλεμος στην  Ευρώπη, με νέες κούρσες εξο-
πλισμών και γεωπολιτικές αναταράξεις. 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ο πόλεμος έχει 
εντείνει και το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας με 
την βενζίνη να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, 
ενώ το φυσικό αέριο έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Ακόμη 
και αν έληγαν αύριο οι πολεμικές συγκρούσεις η ζη-
μιά που έχει προκληθεί στην οικονομία είναι μεγάλη. 

Η χώρα μας δεν είχε καν αναρρώσει  από τις συνέ-
πειες της δημοσιονομικής κρίσης και των μνημονί-
ων και βρέθηκε αντιμέτωπη με την πανδημία  και 
τώρα με την οικονομική ύφεση και την ακρίβεια 

που επιδεινώνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο ελληνικός τουρι-
σμός καλείται να βρει τον βηματισμό του και να κά-
νει τις κινήσεις που θα φέρουν τα καλύτερα αποτε-
λέσματα. Με δεδομένη και τη στάση της ΕΕ και της 
κυβέρνησης η αγορά της Ρωσίας αποτελεί παρελθόν 
για φέτος τουλάχιστον και θα πρέπει να βρεθούν 
εναλλακτικές αγορές για να καλυφθούν τα κενά σε 
εισερχόμενους τουρίστες. 

Προϋπόθεση είναι να διασφαλιστούν οι αερομε-
ταφορές εντός της Ευρώπης και να παρθούν μέτρα 
για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ανατιμή-
σεων. 

Πέρα από αυτά όμως και η κάθε τουριστική 
επιχείρηση μπορεί να κάνει βήματα για να βελτιώ-
σει την επισκεψιμότητα και τα έσοδα. Όπως να βά-
λει στην υπηρεσία του μάρκετινγκ τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, ένα θέμα για το οποίο φιλοξε-
νούμε εκτενές αφιέρωμα στο παρόν φύλλο της 
εφημερίδας. 

Με την ελπίδα να έχουμε σύντομα θετικές εξελί-
ξεις σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Γιώργος Καραχρήστος  
Εκδότης της  
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O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Γρ. Τάσιος: Ενισχύουμε τις  
προσπάθειές μας για την όσο 
πιο γρήγορη έναρξη της σεζόν

Σ τις πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία, μέσα 
στις οποίες οι επιχειρήσεις θα κλη-

θούν να επανεκκινήσουν τη δραστηριό-
τητά τους κατά την έναρξη της θερινής 
τουριστικής περιόδου, αναφέρθηκε ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, στην ει-
σαγωγική τοποθέτησή του στο Webinar 
που διοργάνωσε η ΠΟΞ, με αφορμή τη 
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΒΙT στο Μιλά-
νο (10 – 12 Απριλίου 2022). «Θεσμικά εί-
μαστε υποχρεωμένοι να προετοιμαστού-
με για τη σεζόν. Μετά από δύο χρονιές 
πανδημίας με απώλειες, θέλουμε να αξι-
οποιήσουμε όλα τα θετικά μηνύματα στο 
πεδίο της ζήτησης. Είναι σαν να ξεκινάμε 
από το μηδέν» είπε χαρακτηριστικά.

Δίνοντας το λόγο στη δημοσιογράφο κ. 
Ελένη Σαρικώστα – επίσημη  αντιπρόσω-
πο της τουριστικής έκθεσης στην ελληνι-
κή αγορά, ο κ. Τάσιος τόνισε:  «H ΠΟΞ 
συμμετέχει στη μεγάλη προσπάθεια των 
ανθρώπων του κλάδου, ενίσχυσης των 
ροών από μεγάλες αγορές που βρίσκονται 
στην πρώτη εξάδα των αφίξεων στην Ελ-
λάδα, ώστε να καλυφθούν απώλειες που 
αναμένονται από τη ρωσική κυρίως, αλλά 
και την ουκρανική αγορά. Ευχόμαστε να 

επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή. Όσο πιο 
γρήγορα ξεκινήσει η σεζόν, τόσο το κα-
λύτερο για την οικονομία. Κάνουμε τα 
πάντα για την ανάκαμψη του τουρισμού».

«Τα μηνύματα από την ιταλική αγορά 
είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την Ελ-
λάδα, τόσο σε αναζήτηση όσο και σε κρα-
τήσεις για την ερχόμενη τουριστική πε-
ρίοδο. Οι Ιταλοί «ξανάρχονται» το 2022, 
όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των 
απευθείας αεροπορικών πτήσεων από 14 
ιταλικές πόλεις που θα συνδέονται με ελ-
ληνικούς προορισμούς, από τον Μάρτιο 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2022», ανέφερε 
η κ. Σαρικώστα, ενημερώνοντας εκπρο-
σώπους Ξενοδοχειακών Ενώσεων και 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ίδια, «η 
ουκρανική κρίση δεν δημιούργησε αρνη-
τική διάθεση, αντιθέτως, η χαλάρωση των 
υγειονομικών περιορισμών και η αποκλι-
μάκωση της πανδημίας σε συνδυασμό με 
τον ενθουσιασμό των Ιταλών, άνοιξε την 
όρεξη τους για τα ταξίδια και ειδικότερα 
σε χώρες της Μεσογείου και λιγότερο σε 
πιο μακρινούς εξωτικούς προορισμούς».

Το ξεκίνημα της νέας τουριστικής σεζόν 
στην Ιταλία θα γίνει επίσημα με τη διορ-
γάνωση της πιο ιστορικής έκθεσης του-
ρισμού για τη χώρα, την ΒΙΤ. Tour Oper-

ators, ταξιδιωτικά πρακτορεία, αεροπο-
ρικές εταιρείες και δημοσιογράφοι προ-
γραμματίζουν να βρεθούν στο Μιλάνο 
για να συζητήσουν και να ενημερωθούν 
για τις νέες τάσεις: «πράσινα» ξενοδοχεία, 
βιωσιμότητα, εναλλακτικός τουρισμός, 
βιωματικές εμπειρίες, γαστρονομικός 
τουρισμός, Β2Β συναντήσεις κ.α. Πιο συ-
γκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα ελλη-
νικό κεντρικό περίπτερο με τις ελληνικές 

συμμετοχές, το οποίο θα βρίσκεται σε 
κεντρικό σημείο του Pavillion World. 
Σύμφωνα με την κ. Σαρικώστα έχουν επι-
βεβαιώσει τη συμμετοχή τους τα Ιόνια 
νησιά (ΠΕΔΙN), η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός 
Χαλκιδικής, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδη-
λώσει και άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας 
όπως και Δήμοι, αλλά και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αφί-
χθηκε την Τρίτη το πρωί στο Ελευθέριος 
Βενιζέλος (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών) 
η πρώτη απευθείας πτήση αμερικανικής 
αεροπορικής εταιρείας από τις Η.Π.Α.. Η 
πτήση απογειώθηκε από το διεθνές αερο-
δρόμιο της Νέας Υόρκης John F. Kennedy 
International Airport και πραγματοποι-
ήθηκε από την εταιρεία Delta. 

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας (φωτό) υποδέχθηκε μαζί με τον Πρέ-
σβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα Geoffrey Pyatt 
την πρώτη απευθείας πτήση αμερικανικής 
αεροπορικής εταιρείας στον Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών. 

Ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δή-
λωση: «Καλωσορίζουμε την πρώτη απευ-
θείας αμερικανική πτήση στο αεροδρόμιο 
“Ελευθέριος Βενιζέλος”. Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι που είναι πολύ πολύ νωρίς 

φέτος και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης 
για τη χώρα και τον ελληνικό Τουρισμό. 
Εννέα απευθείας πτήσεις καθημερινά από 
τις Η.Π.Α. για την Ελλάδα, κάτι που δείχνει 
πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που 
κάνουμε – και θα είναι επιτυχής – να φέ-
ρουμε τουρίστες από την Αμερική στην 
Ελλάδα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ 
πολύ για τη στήριξη».

Από την πλευρά του, ο κ. Pyatt δήλωσε: 
«Καταρχάς συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ. 
Θέλω να πω συγχαρητήρια και στην Delta, 
για την πρώτη αμερικανική πτήση της 
φετινής τουριστικής χρονιάς, για την 
οποία έχουμε εξαιρετικά μεγάλες προσ-
δοκίες. Η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να προ-
σφέρει. Η άνοιξη είναι μια φανταστική 
εποχή του χρόνου εδώ, και είμαι πραγμα-
τικά ενθουσιασμένος που έχουμε την 
πρώτη από τις απευθείας αμερικανικές 

πτήσεις μας, νωρίτερα από ποτέ. Αυτή 
είναι μόνο η αρχή. Θα έχουμε αριθμό ρε-
κόρ απευθείας πτήσεων από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες φέτος. Θέλω επίσης να πω, κύριε 
Υπουργέ, καθώς συναντιόμαστε με φόντο 
τις τρομερές εξελίξεις στην Ουκρανία, 
πόσο πολύ εκτιμώ τις σαφείς δηλώσεις 
σας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του 
Υπουργείου Τουρισμού για θέσεις εργα-
σίας στον τουριστικό τομέα, για τον ου-
κρανικό λαό που εκτοπίζεται από τη βία 
που υφίσταται η χώρα του. Επομένως, 
είναι υπέροχο ότι έχουμε κάποια καλά νέα 
σήμερα στα οποία επικεντρωνόμαστε και 
είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δούμε έναν 
αριθμό ρεκόρ Αμερικανών τουριστών, 
που θα έρθουν για να απολαύσουν όλα 
όσα έχει να προσφέρει η Ελλάδα τους επό-
μενους οκτώ, εννέα μήνες».

Η πρώτη απευθείας αμερικανική πτήση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών 
(ΠΟΞΕΝ) απέστειλε εξώδικο στον Υπουργό 
Εργασίας κ.Κωστή Χατζηδάκη και τον Διοι-
κητή του e-Ε.Φ.Κ.Α κ. Δουφεξή Παναγιώτη. 
Η Ομοσπονδία δηλώνει πως αναγκάστηκε 
να προβεί στην συγκεκριμένη διαδικασία 
διότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθει-
ες συνεννόησης το καίριο ζήτημα της κατα-
μέτρησης των ενσήμων παραμένει άλυτο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδί-
ας: Η Ομοσπονδία μας αναγκάστηκε να 
προβεί στην παραπάνω διαδικασία διότι 
παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας αλ-
λά και τις συναντήσεις μας με υπηρεσια-
κούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασί-
ας εξακολουθεί να παραμένει άλυτο το ζή-
τημα της καταμέτρησης των ενσήμων μας. 
Ένσημα 3 ολόκληρων χρόνων δεν έχουν 

καταμετρηθεί!!!! ( 2019 ,2020 ,2021 ). Αποτέ-
λεσμα αυτού είναι: 1. Η μη έγκαιρη ανανέ-
ωση της ασφαλιστικής μας ικανότητας. 2. 
Η μη καταβολή επιδομάτων που δικαιού-
μαστε, όπως ΟΑΕΔ, ατυχημάτων, μητρότη-
τας κλπ. 3. Η αδυναμία συνταξιοδότησης 
των Ξεναγών που συγκεντρώνουν όλες τις 
προϋποθέσεις. -Είναι κοινωνικά ανάλγητο 
να διακινδυνεύει κάθε χρόνο η ασφαλιστι-
κή μας ικανότητα. -Είναι ανήκουστο οι Ξε-
ναγοί να στερούνται το χειμερινό επίδομα 
ανεργίας, που νόμιμα δικαιούνται.
Πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί μία πα-
ρατεταμένη λόγω πανδημίας περίοδος 
ανεργίας. -Είναι απάνθρωπο Ξεναγοί που 
έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης να μην μπορούν να συντα-
ξιοδοτηθούν γιατί τα ένσημα τους δεν 

έχουν καταμετρηθεί και να εξαναγκάζονται 
έτσι να συνεχίζουν να εργάζονται. Όλα τα 
παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί 1.εάν είχε 
προχωρήσει η μηχανογράφηση των ενσή-
μων των Ξεναγών. Η σχετική Υπουργική 
Απόφαση που έχει τη σύμφωνη γνώμη του 
ΔΣ του ΕΦΚΑ είναι έτοιμη μέχρι παραμι-
κρής λεπτομέρειας.
Δυστυχώς, όμως, παραμένει μέχρι σήμερα 
για άγνωστους σε εμάς λόγους κλειδωμένη 
στα συρτάρια του Υπουργείου. 2. εάν μέχρι 
την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης 
ο ΕΦΚΑ καταμετρούσε τα ένσημά μας. Ο 
ΕΦΚΑ, αντίθετα προς τη νόμιμη υποχρέω-
σή του, που υφίσταται ακόμη, αρνείται να 
καταμετρήσει τα ένσημά μας.
Ζητούμε: 1. Να ολοκληρωθεί άμεσα η κατα-
μέτρηση των ημερών ασφάλισης των ξενα-

γών, των ετών 2019, 2020 και 2021, εφό-
σον, δε, παρίσταται ανάγκη, ακόμα και με 
περαιτέρω στελέχωση (έστω και παροδική) 
του τμήματος ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) Ξεναγών Συντάγ-
ματος. 
2. Να προβεί (επιτέλους) ο Υπουργός στην 
έκδοση της -μέχρι λεπτομέρειας επεξεργα-
σμένης- Υπουργικής Απόφασης που εκκρε-
μεί από το 2020 για την μηχανογράφηση 
των ενσήμων μας. 
3. Να εφαρμοστεί στην περίπτωση των ξε-
ναγών το αρ. 60 του Ν. 4872/2021, ώστε για 
τη χορήγηση του φετινού επιδόματος ανερ-
γίας να απαιτηθούν 50 ασφαλιστικές ημέ-
ρες εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
είμαστε αναγκασμένοι να προασπίσουμε 
την ήδη τρωθείσα αξιοπρέπειά μας με κάθε 
νόμιμο μέσο και προς κάθε κατεύθυνση.

Άλυτο το ζήτημα καταμέτρησης των ενσήμων  
για Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών

Μ ε ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η 
υποβολή των αιτήσεων στον 3ο 
νεανικό διαγωνισμό Idea 

Platform του CapsuleT Travel & Hospitality 
Accelerator. Επισημαίνεται ότι η λήξη της 
περιόδου των αιτήσεων είναι η 21η Μαρ-
τίου 2022.

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα Ιδεών δι-
οργανώνεται για 3η συνεχόμενη χρονιά 
από τον επιταχυντή του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος με σκοπό να δώ-
σει την ευκαιρία σε νέες και νέους από 
18-35 ετών, φοιτητές ή απόφοιτους πανε-
πιστημίων αλλά και σε ομάδες που βρί-
σκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυ-
ξης, να παρουσιάσουν μια επιχειρηματική 
ιδέα που να λύνει ένα πρακτικό πρόβλη-
μα στον τουρισμό μέσω της χρήσης της 
τεχνολογίας. Κεντρικός στόχος, να ωρι-
μάσουν την ιδέα αυτή δίπλα σε ηγέτες του 
κλάδου, αναγνωρισμένους startuppers 
και στελέχη μεγάλων εταιριών και τελικά 
να δημιουργήσουν την επόμενη τεχνολο-
γική νεοφυή επιχείρηση που θα κάνει τη 
διαφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Ο επιταχυντής επιδιώκοντας να προω-
θήσει την έννοια της καινοτομίας και να 
συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνι-
κού τουριστικού προϊόντος προσκαλεί τις 
ομάδες να συμμετέχουν στο 12ημερο δι-

αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι 
γεμάτο από mentoring sessions, ομιλίες 
από ειδικούς του κλάδου και ξεχωριστά 
workshops. Ο τρόπος επιλογής των σω-
στών συνεργατών, η σχεδίαση προϊόντος, 

η χρηματοδότηση, digital marketing, travel 
trends, οι τεχνικές παρουσίασης κ.ά., κα-
θώς και οι ειδικές συζητήσεις αναφορικά 
με τον τρόπο που οι διαστημικές υπηρε-
σίες (Space For Tourism) μπορούν να 

υποστηρίξουν περισσότερο βιώσιμο του-
ρισμό και να μάς φέρουν πιο κοντά στη 
«σύγχρονη κανονικότητα» είναι μόνο 
ορισμένα από όσα θα βρουν οι υποψήφι-
οι στο calendar του 3ου Idea Platform.

Οι ομάδες πρέπει να συμμετέχουν στο 
Idea Platform με ιδέες για εφαρμογές σε 
προϊόντα/υπηρεσίες που είναι σχετικές 
με τους στόχους και τη θεματική ενότητα 
του προγράμματος, δηλαδή εφαρμογές 
και λύσεις, όπως: 

α) για τον τουριστικό κλάδο ξενοδοχί-
ας και εστίασης, β) για τουριστικές με-
ταφορές, γ) για μηχανές αναζήτησης 
κρατήσεων και ηλεκτρονικών τουριστι-
κών γραφείων δ) για τουριστικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις 
και εκδηλώσεις ε) προϊόντα και λύσεις 
για αερολιμένες, θαλάσσιο τουρισμό-μα-
ρίνες στ) εφαρμογές και λύσεις αειφορί-
ας (sustainability solutions), όπως εφαρ-
μογές και λύσεις εξοικονόμησης ενέρ-
γειας και φυσικών πόρων, food waste, 
ανακύκλωση υλικών κ.ά. ζ) εφαρμογές 
με χρήση τεχνολογιών διαστήματος σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
“Space for Tourism” σε τομείς όπως επι-
κοινωνίες, συνδεσιμότητα, προσβασιμό-
τητα, ασφάλεια μετακινήσεων κ.ά., η) 
εξειδικευμένες λύσεις επικοινωνίας και 
προωθητικών ενεργειών κ.ά.

Οι αιτήσεις για το 3ο Idea Platform  
του CapsuleT συνεχίζονται μέχρι 21 Μαρτίου
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COCO-MAT: Στις 17 Μαρτίου 
το Hospitality Goes Live 
Event Athens

Διοργανώνονται τα Road Show 
Business Events,  με σκοπό την προ-
βολή και προώθηση νέων πρακτικών 
και τάσεων της ξενοδοχειακής αγο-
ράς με προσκεκλημένους διακεκριμέ-
νους ομιλητές από διάφορους τομείς 
του τουρισμού, την Πέμπτη 17 Μαρ-
τίου, 11.00-17.00, στο ξενοδοχείο 
COCO-MAT Athens BC, που βρίσκεται 
στην οδό Φαλήρου 5 στην Αθήνα. Η 
συνάντηση απευθύνεται σε επιχειρη-
ματίες του τουρισμού (ξενοδοχεία, 
boutique hotels, μικρά και μεγάλα 
καταλύματα, βίλλες, αρχιτέκτονες, 
designers, κα.) αλλά και όλους όσους 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, να 
μοιραστούν καινοτόμες σκέψεις και 
ιδέες, προσωπικές ιστορίες και επι-
τυχημένες πρακτικές στον χώρο της 
φιλοξενίας. 
Με γνώμονα έναν ξεκούραστο και 
ποιοτικό ύπνο και στο ταξίδι η 
COCO-MAT επενδύει σε νέα προϊό-
ντα, υπηρεσίες που αφορούν τις του-
ριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
και συνεργάζεται με πάνω από 6.500 
ξενοδοχεία ανά τον κόσμο.  Στόχος 
είναι η αναβάθμιση του ύπνου στα 
ξενοδοχειακά καταλύματα  και η ανά-
δειξη του ως προστιθέμενη αξία στο 
τουριστικό προϊόν, προσφέροντας 
στους πελάτες των ξενοδοχείων μία 
μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και 
ξεκούρασης σε χειροποίητα στρώμα-
τα και προϊόντα ύπνου από φυσικά 
υλικά. 

O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Συνεργασία SKY Express 
με Transavia
Νέα συνεργασία διασύνδεσης για τη SKY 
express με την αεροπορική εταιρία 
Transavia. H συγκεκριμένη συνεργασία 
προσφέρει ακόμη έναν παγκόσμιο στρα-
τηγικό προορισμό, καθώς προβλέπει τη 
δυνατότητα κράτησης ενιαίου εισιτηρίου 
στο δίκτυο και των δύο αερομεταφορέων.
Η Transavia ανήκει στον Όμιλο Air France-
KLM και εκτελεί περισσότερες από 100 
πτήσεις που αναχωρούν από τη Γαλλία 
(Παρίσι, Νάντη, Λυών και Μονπελιέ) προς 
την Ευρώπη και τo λεκανοπέδιο της Μεσο-
γείου. Η Transavia παρουσίασε ισχυρή 
ανάπτυξη μεταφέροντας 7,4 εκατομμύρια 
επιβάτες το 2019, σημειώνοντας αύξηση 
5%. Αντίστοιχα, η δραστηριότητα της SKY 
express εκτείνεται σε σημαντικές ευρωπαϊ-

Η Αλόννησος και η Αστυπάλαια εί-
χαν την τιμητική τους στην πρώ-
τη παρουσίαση του ελληνικού 

τουρισμού για το 2022 στην βρετανική 
τουριστική αγορά. Στο επίκεντρο της πα-
ρουσίασης ήταν η προβολή του καταδυ-
τικού τουρισμού και της βιώσιμης τουρι-
στικής ανάπτυξης, η ποικιλομορφία των 
προσφερόμενων τουριστικών  προϊόντων 
και το πλήθος των επιλογών, που έχουν 
οι επισκέπτες της χώρας μας σε λιγότερο 
προβεβλημένους προορισμούς, ικανούς 
να συμπεριληφθούν σε μελλοντικά του-
ριστικά πακέτα διακοπών. Με στόχο την 
τόνωση των κρατήσεων προς την Ελλάδα 
για διακοπές με εναλλακτικό –οικοφιλικό 
πρόσημο, η Υπηρεσία Εξωτερικού Ην. 
Βασιλείου & Ιρλανδίας οργάνωσε την εκ-
δήλωση στην Πρεσβευτική Κατοικία της 
Ελλάδας στο Λονδίνο, σε συνεργασία και 
με την ευγενική υποστήριξη της Πρεσβεί-
ας της Ελλάδας,  τον Δήμο Αλοννήσου και 
τον Δήμο Αστυπάλαιας.

Καλεσμένοι ήταν 34 επαγγελματίες του 
Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων εκ-
προσώπων: Tour Operators που ειδικεύ-
ονται στην Ελλάδα, όπως οι: Sunvil, 
Olympic Holidays, Kuoni, Sailing Holidays, 
αεροπορικών εταιριών όπως Aegean 
Airlines, Sky Εxpress, και επαγγελματιών 
που ειδικεύονται σε ειδικές μορφές του-
ρισμού όπως το Responsible Travel και 

το Charitable Travel. Σημειώνεται ότι, η 
εκπροσώπηση των Τour Οperators στην 
εκδήλωση έγινε από άμεσους χειριστές 
τουριστικών πακέτων σε call centers, 
product managers, contracting και regional 
managers, για την όσο δυνατόν μεγαλύ-
τερη ενημέρωση σε όλους τους τομείς της 
δημιουργίας και πώλησης πακέτων δια-
κοπών.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στο Λονδίνο κ. Ιωάννης Ραπτά-
κης, που παρείχε για πρώτη φορά, στην 
τελευταία πενταετία, τη δυνατότητα στον 
ΕΟΤ να πραγματοποιήσει εκδήλωση υψη-
λού κύρους στην πρεσβευτική κατοικία. 
Προλόγισε η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας 
ΕΟΤ- Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, κα Ελένη 

Σκαρβέλη, και ακολούθησαν παρουσιά-
σεις των δύο προορισμών με τη συμμετο-
χή του Δημάρχου Αλοννήσου κ. Πέτρου 
Βαφίνη, και του Δημάρχου Αστυπάλαιας 
κ. Νίκου Κομηνέα.

Ακολούθησε networking event στη δι-
άρκεια του οποίου οι εκπρόσωποι των 
δύο νησιών είχαν την ευκαιρία να συνο-
μιλήσουν εκτενέστερα με τους επαγγελ-
ματίες της βρετανικής αγοράς και να δι-
ερευνήσουν ενδεχόμενες μελλοντικές 
συνεργασίες. Στην πρώτη στοχευμένη 
παρουσίαση της Ελλάδας στην βρετανική 
αγορά εντός του 2022, ανακοινώθηκε η  
κατάργηση της PLF φόρμας για την είσο-
δο των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας 
κατά τη φετινή τουριστική περίοδο.

Αλόννησος και Αστυπάλαια 
στην πρώτη παρουσίαση 
της Ελλάδας για το 2022

κές χώρες και εξυπηρετεί 34 ελληνικούς 
προορισμούς. Η συμμαχία με την Transavia 
προστίθεται στις συμφωνίες διασύνδεσης 
της SKY express με τις American Airlines, 
Air Serbia, Qatar Airways, Air France, KLM, 
Middle East Airlines, Cyprus Air-ways, 
Condor, EL AL και easyJet.
Η εταιρεία που άλλαξε το τοπίο στις αερο-
μεταφορές της χώρας συνεχίζει δυναμικά 
την πορεία ανάπτυξης στο εξωτερικό, ενι-
σχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της 
στην διεθνή αγορά. «Θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε την Transavia για τη συνεργασία 
μας. Συνεχίζουμε τη συστηματική προσπά-
θεια και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να 
έχουμε περισσότερες νέες συνεργασίες με 
σημαντικές εταιρείες του χώρου μας. Η συ-
νεργασία ενισχύει τη στρατηγική μας, κύρι-
ος στόχος της οποίας είναι να προσφέρουμε 
στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές, 
αλλά και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες 
της χώρας μας ως δυναμικού ταξιδιωτικού 
προορισμού», τόνισε ο Εμπορικός Διευθυ-
ντής της εταιρίας, κύριος Γιάννης Λιδάκης.
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, σε συνεργασία με το Ελλη-
νοϊταλικό Επιμελητήριο, συμμε-

τείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ οινογευσίας 
που πραγματοποιήθηκε στη Ματέρα της 
Ιταλίας. Στο Διεθνές Φεστιβάλ οινογευσί-
ας το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 
έως 7 Μαρτίου 2002, συμμετείχαν κυρίως 
οινοποιεία της Ιταλίας, αλλά και της Σερ-
βίας και της Ελλάδας, ενώ η Ελλάδα ήταν 
τιμώμενη χώρα.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ παρου-
σιάστηκε από τους εκπροσώπους της Πε-
ριφέρειας ο πλούτος των οινικών γεύσε-
ων της περιοχής, ενώ προβλήθηκαν και 
οι ιδιαίτεροι πολιτιστικοί δεσμοί που έχει 
η Κεντρική Μακεδονία με την Κάτω Ιτα-
λία, τη Μεγάλη Ελλάδα, όπου και διεξα-
γόταν το Φεστιβάλ. Επίσης παρουσιάστη-
καν και προβλήθηκαν τουριστικά τα οι-
νοποιεία και οι εξαιρετικοί οίνοι της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, έγινε οινογευσία 
από ειδικούς σομελιέ και σεφ, αλλά και 
από το κοινό, ενώ ταυτόχρονα παρουσι-
άστηκε και η περιοχή ως τουριστικός 
προορισμός σε τοπικούς δημοσιογράφους.

Στο περιθώριο του Φεστιβάλ η ελληνική 
αποστολή συμμετείχε σε συναντήσεις που 
διοργάνωσε το Ελληνοϊταλικό Επιμελη-
τήριο με τον Δήμο, το Επιμελητήριο και 

την Επαρχία της Ματέρα, την Περιφέρεια 
της Basilicata, καθώς και το ελληνικό προ-
ξενείο της περιοχής.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης ο 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
και οι Δήμοι Κατερίνης, Βέροιας και Παι-
ονίας. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας συμμετείχε στοχευμένα σε ένα 
εξειδικευμένο Φεστιβάλ στη Ματέρα της 
Ιταλίας, προβάλλοντας μία εναλλακτική 
μορφή τουρισμού, όπως είναι ο οινοτου-

ρισμός, που προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
οίνων, επισκέψιμα οινοποιεία της περιο-
χής, καθώς και βιωματικές εμπειρίες στους 
επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Επίσης με τις επαφές της ελληνικής απο-
στολής με τους τοπικούς φορείς, δημιουρ-
γήθηκαν οι πρώτες βάσεις για μια μελλο-
ντική συνεργασία με μία περιοχή με την 
οποία μας συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί», 
δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 
Αλέξανδρος Θάνος.

Η Qatar Airways θα ξεκινήσει πτήσεις 
προς τη Σαντορίνη από τις 7 Ιουνίου 2022, 
ενώνοντας την Αθήνα και τη Μύκονο για 
να γίνει ο τρίτος προορισμός που θα εξυ-
πηρετείται στην Ελλάδα από τον εθνικό 
αερομεταφορέα του Κράτους του Κατάρ. 
Η υπηρεσία θα εκτελείται με Airbus A320 
με 12 θέσεις στην Business Class και 132 
θέσεις στην Economy Class. Η αεροπορι-
κή εταιρεία θα επανεκκινήσει επίσης τις 
εποχικές πτήσεις της προς τη Μύκονο την 
ίδια εβδομάδα, με τέσσερις εβδομαδιαίες 
πτήσεις, επιπλέον, η Αθήνα θα μεταβεί σε 
διπλή ημερήσια υπηρεσία.

Με την προσθήκη τριών εβδομαδιαίων 
πτήσεων προς τη Σαντορίνη, οι επιβάτες 

μπορούν πλέον να απολαμβάνουν απρό-
σκοπτη συνδεσιμότητα με περισσότερους 
από 140 προορισμούς στο εκτεταμένο 
παγκόσμιο δίκτυο της αεροπορικής εται-
ρείας μέσω του καλύτερου αεροδρομίου 
στον κόσμο, του Διεθνούς Αεροδρομίου 
Hamad, που συνδέεται με δημοφιλείς 
προορισμούς στη Μέση Ανατολή, την Ασία 
και την Αυστραλία. 

Η βελτιωμένη συνδεσιμότητα σημαίνει 
ότι οι πελάτες μπορούν να φύγουν από 
την Αυστραλία την Παρασκευή το βράδυ 
και να φτάσουν στη Σαντορίνη μέχρι το 
απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qatar 
Airways Group Akbar Al Baker δήλωσε: 

Qatar Airways: Επεκτείνει  
το θερινό πρόγραμμα στην Ελλάδα

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσθέ-
σουμε τη Σαντορίνη στο παγκόσμιο δίκτυό 
μας το 2022, με αυτόν τον συναρπαστικό 
νέο προορισμό να ενώνει την Αθήνα και 
τη Μύκονο για να γίνει η τρίτη μας πύλη 
σε αυτή την όμορφη χώρα. Δεσμευόμαστε 
να προσφέρουμε στους επιβάτες μας όσο 
το δυνατόν περισσότερες απρόσκοπτες 
επιλογές σύνδεσης μίας στάσης. Αυτή η 
επέκταση θα εδραιώσει περαιτέρω τη σχέ-
ση μας με την Ελλάδα».

ΣΕΤΚΕ για  
τα Ακίνητα  
βραχυχρόνιας  
μίσθωσης
Πλήθος προβλημάτων συνεχίζουν 
να αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματί-
ες του κλάδου από τις επιπτώσεις 
που έχει επιφέρει η υγειονομική 
κρίση τα τελευταία δυο χρόνια, 
αναφέρει η ΣΕΤΚΕ. Σα να μην έφτα-
νε αυτό, ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
που δημιουργείται απέναντι στα 
τουριστικά καταλύματα από το φαι-
νόμενο «ακίνητα βραχυχρόνιας μί-
σθωσης» είναι τεράστιος, δυσχε-
ραίνοντας ακόμη περισσότερο την 
λειτουργία τους, την ανάπτυξη 
τους, έως και τη βιωσιμότητα τους.
Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις 
τουριστικών καταλυμάτων έχουν 
δεχθεί ισχυρό πλήγμα, προσπαθώ-
ντας να επιβιώσουν και να συνεχί-
σουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους υπό την “πίεση” της υγειονομι-
κής και της οικονομικής κρίσης, τα 
ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 
συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς 
κανόνες, χωρίς υγειονομικά πρωτό-
κολλα και χωρίς να έχει επέλθει κα-
μία αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργί-
ας τους.
Επιβεβλημένη ανάγκη είναι η άμε-
ση επίλυση του θέματος, ώστε η 
ενασχόληση με την τουριστική δια-
μονή να υπόκειται σε ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις για όλους, δια-
σφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
πρώτον την ποιότητα του παρεχό-
μενου τουριστικού προϊόντος της 
χώρας και δεύτερον την εξάλειψη 
του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πάγια 
θέση της ΣΕΤΚΕ είναι η ένταξη τους 
στο πλαίσιο λειτουργίας των μη κύ-
ριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
αφού πρόκειται για ίδιου μεγέθους 
και αντικειμένου «επιχειρήσεις».

Η Περιφέρεια Κεντρικής  
Μακεδονίας στο Διεθνές Φεστιβάλ 
οινογευσίας στην Ιταλία
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Ισχυρό μήνυμα για την Ουκρανία αλλά 
και για την ανάγκη σεβασμού του περι-
βάλλοντος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, 
μετέφερε ο νέος ομοσπονδιακός υπουργός 
Οικονομίας και Κλιματικής Προστασίας 
της Γερμανίας, κ. Robert Habeck κατά την 
πρώτη παρουσία του στη διεθνή τουρι-
στική έκθεση ITB του Βερολίνου. Ο κ. 
Habeck, με θητεία στο υπουργείο Οικο-
νομίας και Κλιματικής Προστασίας της 
Γερμανίας που μετρά μόλις από τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο, κατά την εξ αποστά-
σεως παρουσία του στην έκθεση, σημεί-
ωσε ότι πιθανόν τα λόγια του να είναι τα 
πιο δύσκολα για το άνοιγμα εκδήλωσης 
στην έκθεση.

Τα νέα για θανάτους ανθρώπων, βόμβες, 
παιδιά και γυναίκες που εγκαταλείπουν 
την πατρίδα τους, καθιστά την ομιλία μου 
πολύ δύσκολη, επισήμανε. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό για εμένα να απευθυνθώ στην 
τουριστική βιομηχανία καθώς πιστεύω 
ότι δεν υπάρχει καλύτερη δραστηριότητα 
από αυτήν που να μπορεί να λειτουργήσει 
ως αντίβαρο του πολέμου, υπογράμμισε. 

ITB: Πρωταθλητές στα διεθνή ταξίδια οι Γερμανοί

Στην Ακρόπολη το τρόπαιο 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
στο μπάσκετ

O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Σ την Ακρόπολη υποδέχθηκαν ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Β. Λιόλιος το 
βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου στο μπάσκετ. Το σύμβολο του πο-
λιτισμού και της δημοκρατίας, η Ακρόπο-
λη, ήταν ένας από τους βασικούς σταθμούς 
για το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
Μπάσκετ το οποίο συνεχίζει την περιοδεία 
του ανά την υφήλιο. Το βαρύτιμο τρόπαιο 
του Μπάσκετ υποδέχθηκαν στην Ακρό-
πολη ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος 
Πατούλης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέ-
λης Λιόλιος. 

«Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα, 
να το υποδέχομαι του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου Μπάσκετ, εδώ, στην κοιτίδα του πο-
λιτισμού και του αθλητισμού! Στον  Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης! Είμαστε περήφανοι 

που καλωσορίζουμε το τρόπαιο στην Ατ-
τική μας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία 
με ιδιαίτερο συμβολισμό. Εύχομαι ολόψυ-
χα, αφού ολοκληρώσει το μεγάλο ταξίδι 
του σε διάφορα σημεία του κόσμου,  η 
εθνική μας ομάδα να είναι εκείνη που θα 
το κρατήσει στα χέρια κατά την ολοκλή-
ρωση του Παγκόσμιου Κυπέλου το φθι-
νόπωρο του 2023 στις Φιλιππίνες», ανέ-
φερε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης. 

 «Το Παγκόσμιο Κύπελλο στον Παρθε-
νώνα, στο μέρος που γέννησε τη δημο-
κρατία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι 
γιατί αυτός ο υπέροχος τόπος υποδέχεται 
ένα μοναδικό τρόπαιο. Ελπίζουμε μετά 
από λίγα χρόνια, πολύ σύντομα, να το αγ-
γίξουν τα χέρια μας και να το φέρουμε 
εδώ ξανά, να το σηκώσουμε στον αττικό 
ουρανό», τόνισε με τη σειρά του ο Βαγγέ-
λης Λιόλιος.

ξίδια το 2021, συνεισφέροντας έσοδα στη 
χώρα τους αλλά και βοηθώντας στη δη-
μιουργία οικονομικών οφελών για άλλες. 
Ωστόσο, οι Γερμανοί είναι επίσης πρω-
ταθλητές στα ταξίδια όσον αφορά στην 
κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με 
στοιχεία που παρουσιάζει η ομοσπονδι-
ακή στατιστική υπηρεσία, το 3,3% της 
συνολικής γερμανικής κατανάλωσης 
ενέργειας χρησιμοποιείται για την πα-
ραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με 
τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Habeck, τα γερμα-
νικά ταξίδια αντιπροσωπεύουν το 8% του 
συνόλου εκπομπών διοξειδιο του άνθρα-
κα από μεταφορές που σχετίζονται με τον 
τουρισμό. Οι ταξιδιώτες χρειάζεται να 
υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση στην 
αειφορία και την ουδετερότητα. Δεν θέ-
λουμε τα ταξίδια να γίνονται παράγοντας 
κατάρρευσης του πλανήτη μας, υπογράμ-
μισε ο κ. Habeck, καλώντας για καλύτερη 
αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών 
δημόσιας συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια 
των ταξιδιών.

Η παρουσία του Γερμανού υπουργού, ο 
οποίος αυτοχαρακτηρίστηκε «υπουργός 
τουρισμού», στην ITB Berlin Convention 
περιλάμβανε επίσης ισχυρό μήνυμα για 
τη σημασία της τουριστικής βιομηχανίας. 
Πάνω από το 40% του συνόλου των κρα-
τικών επιχορηγήσεων, δηλαδή 20 δισ. 

ευρώ, κατευθύνθηκαν στην τουριστική 
βιομηχανία, τόνισε και ανέφερε ότι ο του-
ρισμός έχει συμβολή 4% στο ΑΕΠ της Γερ-
μανίας, αντιπροσωπεύοντας το 9% της 
απασχόλησης στη χώρα.

Οι Γερμανοί, τόνισε, συνέχισαν να είναι 
παγκόσμιοι πρωταθλητές στα διεθνή τα-
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Η Περιφέρεια Αττικής στο Mobile World Congress 2022
Με τη δυναμική παρουσία της Περιφέρει-
ας Αττικής και συνολικά της Ελληνικής 
αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε η σημα-
ντικότερη διεθνής εκδήλωση του κλάδου 
της Ψηφιακής Τεχνολογίας, το Mobile 
World Congress 2022 (MWC)  στη Βαρκε-
λώνη.
Η έκθεση, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας και διεθνούς δραστηρι-
οποίησης των επιχειρήσεων και των φορέ-
ων της καινοτομίας, φιλοξένησε από τις 
28.02 έως και τις 03.03.2022,1.500 εκθέτες 
από 150 χώρες. Την Περιφέρεια Αττικής 
εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή, 
ενώ στο εθνικό περίπτερο συμμετείχαν  
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δο-
μές υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας  καθώς και περισσότερες από 
40 κορυφαίες εταιρείες και επιχειρήσεις  

που έχουν αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα, 
εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες αξιο-
ποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες και 
μπορούν να διακριθούν διεθνώς.
Στο πλαίσιο του MWC, οι συμμετέχοντες 
είχαν την δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν τη μετάβαση στο 5G και τον τρόπο 
με τον οποίο αναμένεται να αλλάξει όλες 
τις πτυχές της καθημερινότητας, μέσω της 
αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιακής δια-
σύνδεσης,(5G, AI/ML, Internet of Things, 
Cloud, Mobile Internet, Data Analytics), τις 
Smart Cities, τις εφαρμογές της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, αλλά και την πράσινη ενέρ-
γεια.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης 
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
αναφέρθηκε στον στρατηγικό στόχο για 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-

σιών μέσω των ψηφιακών έργων και δρά-
σεων που αφορούν στις δημόσιες μεταφο-
ρές, τον πολιτισμό, την οδική ασφάλεια, 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, πρό-
νοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. « Επι-
διώκουμε να γίνει η Περιφέρεια Αττικής 
πρότυπο καινοτομίας. Με σαφή προσανα-
τολισμό στη νέα ψηφιακή εποχή αναβαθ-
μίζουμε τεχνολογικά ένα ευρύ φάσμα υπη-
ρεσιών μας προς όφελος του πολίτη» ση-
μείωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης.
Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρ-
χης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Μα-
ρία Κουρή, επισήμανε: «Εκπροσωπώντας 
την Περιφέρεια Αττικής, είχα την ευκαιρία 
αφενός να επικοινωνήσω το όραμά μας 
για το πώς η Περιφέρεια Αττικής μπορεί 
να καταστεί ένας φωτεινό παράδειγμα ψη-
φιακής και τεχνολογικής καινοτομίας, 
αφετέρου να πραγματοποιήσω συναντή-

σεις με κολοσσούς υψηλής τεχνολογίας, 
με σκοπό τη διασύνδεση φορέων και τη δι-
ερεύνηση υφιστάμενων και προτεινόμε-
νων έργων που έχουν ως στόχο την ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πολίτες».

Γιορτή ορειβατικού σκι  
«Pierra Creta 2022»

Πρεσβευτές της Κρήτης ο πρέσβης 
της Νορβηγίας, η πρόξενος Σου-
ηδίας, Δανίας, Νορβηγίας και 160 

Έλληνες και ξένοι χιονοδρόμοι.Με επιτυ-
χία στο χιονισμένο Ψηλορείτη η συνδιορ-
γάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η γιορ-
τή του ορειβατικού σκι «Pierra Creta 2022» 
Τη Διεθνή προβολή της Κρήτης σηματο-
δοτεί η επιτυχημένη συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Κρήτης, η γιορτή του ορει-
βατικού σκι που πραγματοποιήθηκε για 
πέμπτη χρονιά, το «Pierra creta 2022» 
στην βόρεια πλευρά του χιονισμένου Ψη-
λορείτη σε μια διαδρομή που έχει κατα-
χωρηθεί ως μια από τις 100 καλύτερες 
καταβάσεις στον κόσμο από το National 
Geographic.

Περισσότεροι από 160 χιονοδρόμοι 
αθλητές, από 11 χώρες, Αυστρία, Ελβετία, 
Γαλλία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Τσεχία, 
Νορβηγία, Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα 
όλοι μια μεγάλη παρέα, ανάμεσα τους ο 
Πρέσβης της Νορβηγίας στη Ελλάδα, ξένοι 
δημοσιογράφοι και η Επίτιμη πρόξενος 
Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας βίωσαν εκ-
πληκτικές στιγμές στον χιονισμένο Ψη-
λορείτη και όπως οι ίδιοι δήλωσαν, θα 
γίνουν καλοί πρεσβευτές της Κρήτης στον 
εξωτερικό με δημοσιεύματα, αναρτήσεις 

τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως και άλλες παρεμβάσεις τους. To 5o 
Pierra Creta οργανώθηκε από την ΑΜΚΕ 
«Το Μαύρο Πρόβατο» σε συνδιοργάνωση 
με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους 
Ανωγείων και Μυλοποτάμου και το Φυ-
σικό Πάρκο Ψηλορείτη. 

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με την 
ευγενική υποστήριξη και την αιγίδα του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) 
ενώ ήταν υπό την αιγίδα και της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχη-
σης (ΕΟΟΑ). 

Ο αγώνας υποστηρίχθηκε από τους ορει-
βατικούς συλλόγους Λασιθίου, Ηρακλείου, 
Μοιρών, Ρεθύμνου και Χανίων, τον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό και με τη συνδρομή 
των κατοίκων Ανωγείων, Ζωνιανών, Λι-
βαδιών και Κράνας. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης διεξάχθη-
κε και ο αγώνας ομάδων του 31ου Πανελ-
λήνιου πρωταθλήματος ορειβατικού σκι 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασί-
ας-Αναρρίχησης. Επίσης έγινε ο 1ος Πα-
νελλήνιος αγώνας ορειβατικού σκι για 
παιδιά 12-15 ετών με τη συμμετοχή αθλη-
τών από τους Ορειβατικούς Συλλόγους 
Χανίων, Λασιθίου και το Σύλλογο Χιονο-
δρομίας Ορειβασίας Αράχωβας.
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Το Υπουργείο Μεταφορών και το 
Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύ-
πρου προβαίνουν σε ενέργειες για 

προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών 
από υφιστάμενες και νέες αγορές, ώστε 
να αναπληρωθεί το κενό από την μη έλευ-
ση στην Κύπρο τουριστών από την Ρωσία 
και την Ουκρανία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ 
Αμμοχώστου συνήλθε σε ειδική συνεδρία 
στο Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα, 
στην παρουσία του Υπουργού Μεταφο-
ρών, του Υφυπουργού Τουρισμού και Δη-
μάρχων της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώ-
στου, όπου συζητήθηκε το θέμα των επι-
πτώσεων που αναμένεται να φέρει στην 
τουριστική βιομηχανία της περιοχής, ο 

πόλεμος στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του 
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων Γιάννης Καρούσος (φωτό) ανέ-
φερε ότι «κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 
ακούστηκαν οι απόψεις των ξενοδόχων 
για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση 
που έχει δημιουργηθεί, γιατί» όπως εξή-
γησε «είναι ένας φορέας που γνωρίζει 
πάρα πολύ καλά, έχει τις εμπειρίες και 
μπορεί να προτείνει διάφορα μέτρα, τα 
οποία οφείλουμε να ακούσουμε και να 
αξιολογήσουμε για να δούμε ποια μπο-
ρούν να υλοποιηθούν».

Πρόσθεσε ότι έχουμε αναλύσει στους 
ξενοδόχους «κάποιες ιδέες και εισηγήσεις 
που έχουμε υπόψη, ορισμένες είναι του 
Υπουργείου Μεταφορών και άλλες σε 

συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού». 

Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο «φέτος να 
μην υπολογίζουμε να έχουμε τουρίστες 
από την Ρωσία και την Ουκρανία, υπάρ-
χει ένας πόλεμος και πρέπει να κάνουμε 
ό,τι είναι δυνατό ούτως ώστε να αναπλη-
ρώσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν» 
το κενό που θα προκύψει, κάτι που όπως 
είπε «δεν είναι εύκολο».

Πρέπει, συνέχισε ο κ. Καρούσος «να 
δούμε πως θα φέρουμε επιβάτες και να 
δημιουργήσουμε αεροπορική σύνδεση 
και τουρισμό με άλλες χώρες. Στα Υπουρ-
γεία ήδη εργαζόμαστε εδώ και μερικές 
μέρες πάρα πολύ σκληρά για να ετοιμά-
σουμε κάποιες τεκμηριωμένες εισηγήσεις 

και μάλιστα να πάμε και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
να ζητήσουμε κάποιες εξαιρέσεις στα θέ-
ματα κρατικών ενισχύσεων ή κάποια 
αντισταθμιστικά μέτρα».

Είναι δεδομένο, συνέχισε «ότι η Κύπρος 
επηρεάζεται δυσανάλογα σε σχέση με 
τον επηρεασμό που έχουν άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της 
εξάρτησης που είχαμε και έχουμε από 
την ρωσική αγορά αλλά και την ουκρα-
νική που ήταν μια αναδυόμενη αγορά. 
Περίπου 1,6 εκατομμύρια επιβάτες, αφί-
ξεις και αναχωρήσεις, έχουν χαθεί ενώ 
υπάρχουν και άλλες αγορές που αναμέ-
νεται πως θα επηρεαστούν» από τον πό-
λεμο στην Ουκρανία.   

Άμεσες ενέργειες για να  
αναπληρωθεί το «τουριστικό κενό»  
από Ρωσία και Ουκρανία

Έτοιμο να ανοίξει ξανά για τη νέα σεζόν 
είναι το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Λε-
μεσό, St Raphael Resort. Σύμφωνα με δημο-
σίευση της ξενοδοχειακής μονάδας στα 
κοινωνικά δίκτυα, το re-opening θα γίνει 
21 Μαρτίου. «Σύντομα, θα είστε εδώ απο-
λαμβάνοντας τον αγαπημένο σας παράδει-
σο διακοπών στη Λεμεσό. Καλωσορίζουμε 
την άνοιξη και ας αρχίσει η αντίστροφη μέ-
τρηση», αναφέρει η ανάρτηση του ξενοδο-
χείου. Το St Raphael Resort λειτουργεί πέ-
ραν των τριάντα χρόνων. 
Συγκεκριμένα, το 1981 ο Shukri Hanna 
Shammas υπέγραψε συμφωνία με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία να χτίσει μια μαρίνα, 
ξενοδοχείο και ένα πύργο 60 δωματίων. 
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2021 στο 
The Tower Limassol, τον πύργο του St 
Raphael Resort & Marina, άνοιξε τις πόρτες 
του το Golden Monkey. Πρόκειται για ένα 
αυθεντικό ταϊλανδέζικο που φέρνει ένα νέο 
είδος ασιατικής εμπειρίας στο νησί και ανε-
βάζει τον πήχη της γαστρονομίας στα ύψη.

Αντίστροφη μέτρηση για  
το re-opening του St Raphael Resort
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Ωστόσο, ανέφερε, η δουλειά που έγινε 
από το Υπουργείο Μεταφορών και το 
Υφυπουργείο Τουρισμού «έχει αρχίσει 
να φέρνει αποτελέσματα και παρά το 
γεγονός ότι είμαστε σε ένα πόλεμο, βλέ-
πουμε πως προγραμματίζονται πτήσεις 
σε νέους προορισμούς». 

Ήδη, είπε, η TUS Airways ανακοίνωσε 
ότι εντάσσει στο πρόγραμμα της πτήσεις 
από Γερμανία, Γαλλία, Σαουδική Αραβία 
και άλλους προορισμούς, υπάρχει ενδι-
αφέρον από αεροπορικές εταιρείες για 
αύξηση των αεροσκαφών στη βάση τους, 
ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες 
εταιρείες κρουαζιερόπλοιων που θέλουν 
να έχουν ως βάση τους την Κύπρο.

Το Υπουργείο Μεταφορών, ανέφερε ο 
Γιάννης Καρούσος «μαζί με τα άλλα συ-
ναρμόδια Υπουργεία θα είμαστε έτοιμοι, 
θα υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο 
θα τεθεί το συντομότερο σε ισχύ, ούτως 
ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες 
αυτής της κρίσης».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος χαρακτήρισε 
«μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον του-
ρισμό το 2022» και πρόσθεσε ότι «οι απώ-
λειες φέτος από την ρωσική και την ου-
κρανική αγορά θα είναι αισθητές ιδιαί-
τερα για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώ-
στου. Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα 
κάνει ό,τι μπορεί για να μετριάσει την 
κατάσταση, ωστόσο θα είναι αδύνατο να 

αναπληρώσουμε πλήρως αυτές τις απώ-
λειες».

Χαρακτήρισε «χρήσιμη τη συνάντηση» 
αφού όπως εξήγησε μαζί με τον Υπουργό 
Μεταφορών θα κληθούν σε λίγες εβδο-
μάδες να δώσουν τις δικές τους απόψεις 
«σε ότι αφορά τη στήριξη που θα πρέπει 
να τύχει η τουριστική βιομηχανία ευρύ-
τερα, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Είναι 
σημαντικό για μας να ακούσουμε από 
πρώτο χέρι τις ιδέες των ανθρώπων που 
θα επηρεαστούν από την κατάσταση ού-
τως ώστε να μεταφέρουμε τα σωστά μη-
νύματα προς άλλα αρμόδια Υπουργεία».

Ο κ. Περδίος είπε ακόμα ότι «έχουν ήδη 
ξεκινήσει οι ενέργειες του Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού, για ενισχυμένο μάρκε-
τινγκ, για έκτακτες συνεργασίες με ορ-
γανωτές ταξιδίων και για έκτακτες συ-
νεργασίες με  αεροπορικές εταιρείες που 
είναι μια σύμπραξη μεταξύ του Υφυπουρ-
γείου και του Υπουργείου Μεταφορών». 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας ο Σάββας Περδίος ανέφερε ότι 
το Υφυπουργείο Τουρισμού προβαίνει 
σε ενέργειες για προσέλκυση περισσο-
τέρων τουριστών από χώρες μεταξύ των 
οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, 
τη Γερμανία, τη Πολωνία, την Αυστρία, 
την Ελβετία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη 
Σουηδία και την Ουγγαρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δημόσια ακρόαση θα πραγματοποιήσει το Συμβούλιο Μελέτης 
Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας με στόχο την 
προσθήκη κλινών σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, στον Δήμο 
Παραλιμνίου. Το Συμβούλιο θα εξετάσει την αίτηση της Kapetanios 
Constructions Ltd, η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλι-
μνίου (2013). Πρόκειται για το ξενοδοχείο Kapetanios Bay, στον 
Πρωταρά.
Το Kapetanios Bay είναι ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, στην καρδιά 
του Πρωταρά, κοντά στις παραλίες Yianna Marie και Fig Tree. Το ξε-
νοδοχείο διαθέτει 140 δωμάτια σε δύο κτήρια, με ιδιωτικό μπαλκό-
νι. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  pool bar, 
εστιατόριο , εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, παιδική χαρά, φωτα-
γωγημένο γήπεδο τένις, υπαίθριο πάρκινγκ και καφετέρια.
Η δημόσια ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 
2022 στον χώρο της ανάπτυξης, στον Πρωταρά, αποσκοπεί στη δια-
σφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικα-
σία εξέτασης της αίτησης. Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρί-
ως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου 
Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να κα-
ταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

ΠΗΓΗ: InBusinessNews  

Άδεια για έξτρα δωμάτια ζητά  
γνωστό ξενοδοχείο του Πρωταρά
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ΦΑΚΕΛΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΝΗ  

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο πόλεμος και η αγωνία 
για τους αιθέρες
Η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας έχει ανατρέψει πολιτικά και  
οικονομικά δεδομένα και δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε τον τουριστικό τομέα. 
Πρώτο μεγάλο στοίχημα στην Ευρώπη η διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων 
για την τουριστική σεζόν και ο περιορισμός των τιμών στα καύσιμα

Γράφει ο  
ΓΙΆΝΝΗΣ ΆΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η 24η Φεβρουαρίου του 2022 
θα γραφτεί στην Ιστορία 
ως μια μέρα που άλλαξε τον 
κόσμο, το πόσο πολύ θα τον 
αλλάξει θα φανεί το επόμε-

νο διάστημα. Η επίθεση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία έβαλε οριστική ταφόπλακα στην 
παγκοσμιοποίηση, αλλά και στην Pax 
Americana που είχε εγκαθιδρυθεί από το 
1991 μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. 

Με τον πόλεμο να μαίνεται στην Ουκρα-
νία και τις διπλωματικές προσπάθειες να 
πέφτουν στο κενό, όπως η σημερινή συ-
νάντηση Λαβρόφ – Κουλέμπα στην Αττά-
λεια, είναι ζητούμενο να δούμε τι συνέ-
πειες θα έχει όλη αυτή κατάσταση και στην 
τουριστική κίνηση του 2022. Σε ρεπορτάζ 
της Deutche  Welle ορθά επισημαίνεται 
πως την ώρα που χάνονται ζωές στην Ου-
κρανία και διακυβεύεται η παγκόσμια 
ειρήνη είναι μάλλον άβολο και άκομψο 
να συζητάμε για τουριστικά ταξίδια. Ο 
Γερμανός συνάδελφος ωστόσο δίκαια συ-
μπληρώνει ότι ο τουριστικός τομέας στην 
Ευρώπη αποτελεί την πηγή εσόδων για 
εκατομμύρια εργαζόμενους και επιχειρή-
σεις και ως εκ τούτου το πράγμα χρήζει 
μελέτης, ενώ οι πρώτες συνέπειες για τη 
φετινή σεζόν είναι ήδη ορατές. 

Θα πρέπει πάντως να επισημάνουμε 
πως κάθε πρόβλεψη στην παρούσα φάση 
είναι παρακινδυνευμένη, όμως τόσο ο 
τουριστικός κλάδος, όσο και η πολιτεία 
θα πρέπει να είναι σε θέση εγρήγορσης 
και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τις 
εξελίξεις για να έχουμε σεζόν φέτος. Μετά 
το πλήγμα που προκάλεσε η πανδημία δύο 
χρόνια τώρα ο τουρισμός σε Ελλάδα και 
Ευρώπη δεν αντέχει να βρεθεί με ένα ακό-
μη λοκντάουν.

Το μεγάλο πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι 
οι αεροπορικές μεταφορές και οι ασφαλείς 
πτήσεις πάνω από την Ευρώπη. Με τα ση-
μερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται πως θα 
υπάρχει πρόβλημα στις πτήσεις για τις 
χώρες εντός ΕΕ και τη Βρετανία που απο-
τελούν και τις κύριες αγορές για την Ελ-
λάδα. Τα προβλήματα όμως είναι ήδη με-
γάλα. Η οικονομική κρίση που έχει προ-

καλέσει η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανί-
ας και η εκτίναξη στις τιμές των καυσίμων 
αποτελούν πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Αυτή 
η αύξηση του κόστους των καυσίμων θα 
προσθέσει περαιτέρω πιέσεις στον κλάδο 
των αερομεταφορών, ο οποίος ήδη ανα-
κάμπτει πολύ αργά από την προηγούμενη 
περίοδο των ταξιδιωτικών περιορισμών 
που σχετίζονται με την πανδημία.

Να μη συζητήσουμε για τις ακυρώσεις 
των πτήσεων σε Ρωσία, Ουκρανία και 
Λευκορωσία από και προς την Ευρώπη. 
Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της 
Ευρώπης, η Lufthansa, δήλωσε ότι οι πα-
ρακάμψεις στην Ασία θα κοστίζουν ένα 

«μονοψήφιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ» 
τον μήνα. Απευθυνόμενος στους δημοσι-
ογράφους κατά τη διάρκεια της ενημέρω-
σης για τα αποτελέσματα της εταιρείας 
την Πέμπτη, ο οικονομικός διευθυντής 
της Lufthansa Remco Steenbergen δήλω-
σε ότι ο αερομεταφορέας θα χρειαστεί να 
αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για να 
αντισταθμίσει την αύξηση των τιμών των 
καυσίμων και άλλων εξόδων.

Μια αύξηση των ναύλων θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης - και 
αυτό σημαίνει άσχημα νέα για μια βιο-
μηχανία που ήδη αγωνίζεται να καλύψει 
τις απώλειες που σχετίζονται με την παν-

δημία, για να μην αναφέρουμε τον πλη-
θωρισμό.

Τα «καλά» νέα, αν μπορεί να το πει κα-
νείς αυτό, είναι πως εξαιτίας των προβλη-
μάτων που υπήρχαν και με τα εμβόλια η 
ρωσική αγορά για την Ελλάδα δεν ήταν 
τόσο ζωτική τουριστικά τα τελευταία χρό-
νια, σε αντίθεση με τη γειτονική Τουρκία. 

Ωστόσο οι απώλειες για τη Χαλκιδική 
που δεχόταν κυρίως τουρίστες από Ρω-
σία είναι μεγάλες. Είναι ζωτικό, όπως 
επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΞ να λη-
φθούν μέτρα και να αναληφθούν πρω-
τοβουλίες για να καλυφθούν οι απώλειες 
που προκαλούνται από τη ρωσική και 
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Σε μια πρωτοφανή κίνηση ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τουρισμός θα ψηφίσει τις 
επόμενες ημέρες για την προσωρινή 
αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας 
στον οργανισμό λόγω της εισβολής της 
χώρας στην Ουκρανία.
Το εκτελεστικό συμβούλιο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), 
που εδρεύει στη Μαδρίτη, συνεδρίασε 
την περασμένη Τρίτη για να λάβει την 
πρωτοφανή απόφαση να ζητήσει ψηφο-
φορία για την ιδιότητα μέλους μιας χώ-
ρας, αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που 
πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη κατό-
πιν αιτήματος πολλών μελών, όπως η 
Κολομβία, η Λιθουανία και η Πολωνία, 
οι περισσότεροι συμφώνησαν να διεξα-
χθεί η ψηφοφορία εν μέσω ανησυχιών 

και παγκόσμιας καταδίκης της εισβολής 
στην Ουκρανία. Η πρώτη έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση του ΠΟΤ θα συγκληθεί τις 
επόμενες ημέρες.
«Εάν είστε μέλος, τότε δεσμεύεστε στους 
κανόνες μας. Και πρέπει να υιοθετήσετε 
τις αξίες μας», δήλωσε ο γενικός γραμμα-
τέας του ΠΟΤ Zurab Pololikashvili. «Όταν 
τα μέλη εναντιώνονται στους στόχους 
μας, πρέπει να υπάρχουν συνέπειες».
Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που 
θα υποστηρίξουν την προσωρινή ανα-
στολή της Ρωσίας ως μέλος, εάν ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέσει 
τέλος στη «σκληρή και αδικαιολόγητη 
επίθεση», κατά της Ουκρανίας, δήλωσε 
ο υπουργός Τουρισμού Ρέγιες Μαρότο 
στη συνεδρίαση του ΠΟΤ, σύμφωνα με 
κυβερνητική ανακοίνωση.

«Εάν είστε μέλος,  
τότε δεσμεύεστε  

στους κανόνες μας.  
Και πρέπει να υιοθετή-

σετε τις αξίες μας»,  
δήλωσε ο γενικός 

γραμματέας του ΠΟΤ 
Zurab Pololikashvili

Την αποβολή της Ρωσίας αποφασίζει ο ΠΟΤ

ουκρανική αγορά και να καλυφθούν τα 
κενά από άλλες αγορές.

Πάντως ο Οργανισμός Ασφάλειας της 
Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γνωστός ως EASA, προειδοποίησε για 
«υψηλό κίνδυνο» για τα πολιτικά αερο-
σκάφη που πετούν κοντά στα ουκρανικά 
σύνορα. Ο εναέριος χώρος πάνω από τη 
Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία, τη 
Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία 
και τη Μολδαβία είναι επίσης στη λίστα 
κινδύνου. 

Ο EASA διπλασίασε το μέγεθος της ζώ-
νης προειδοποίησης γύρω από την Ου-
κρανία την Παρασκευή, φοβούμενος «πυ-

ραύλους μεσαίου βεληνεκούς που διεισ-
δύουν σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο». Ο 
οργανισμός πρόσθεσε ότι «ειδικότερα, 
υπάρχει κίνδυνος τόσο σκόπιμης στόχευ-
σης όσο και λανθασμένης αναγνώρισης 
πολιτικών αεροσκαφών». 

Η προειδοποίηση του EASA δεν θα λη-
φθεί ελαφρά τη καρδία αφού υπάρχει το 
προηγούμενο με την κατάρριψη της πτή-
σης MH17 της Malaysia Airlines πάνω από 
την ανατολική Ουκρανία το 2014, με απο-
τέλεσμα να σκοτωθούν 298 άνθρωποι. 
Τότε οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο πύραυ-
λος που κατέρριψε το αεροπλάνο εκτο-
ξεύτηκε από εκτοξευτή που ανήκε στην 

53η αντιαεροπορική ταξιαρχία πυραύλων 
της Ρωσίας.

Για πολλούς ταξιδιώτες και πληρώματα, 
η ιδέα να πετάξουν οπουδήποτε κοντά σε 
μια ζώνη συγκρούσεων δεν είναι δελεα-
στική καθόλου.

«Είναι πιθανό ότι οι προορισμοί κοντά 
στη Ρωσία θα υποφέρουν, καθώς οι κατα-
ναλωτές θα φοβούνται την εγγύτητα του 
πολέμου, ακόμη και αν αυτό είναι παρά-
λογο, με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
δηλωμένη απειλή από τη Ρωσία», δήλωσε 
στο CNN ο Olivier Ponti, αντιπρόεδρος 
του τμήματος Insights της εταιρείας ταξι-
διωτικών αναλύσεων ForwardKeys. 

Η εκτίναξη της τιμής 
των καυσίμων τραβάει 

προς τα πάνω και  
το κόστος των ταξιδιών, 

που ήλπιζαν φέτος σε 
ανάκαμψη μετά τα δύο 

χρόνια πανδημίας

«Η αμερικανική αγορά είναι πιθανό να 
αποτραπεί σημαντικά από το να επισκε-
φθεί την Ανατολική Ευρώπη και να απο-
τραπεί, αν και όχι τόσο πολύ, από το να 
επισκεφθεί τη Δυτική Ευρώπη», πρόσθε-
σε. Πολιτεία και φορείς το επόμενο διά-
στημα θα πρέπει να παρακολουθήσουν 
τις εξελίξεις, όμως όλα δείχνουν πως θα 
πρέπει φέτος να δοθεί ιδιαίτερο βάρος 
στις αγορές της Ευρώπης και να αντιμε-
τωπιστεί, έστω εγχώρια σε κάποιο βαθμό 
το ζήτημα του ενεργειακού κόστους για 
να «ψαλιδιστούν» οι συνέπειες από τον 
πόλεμο.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Ο ι ελπίδες για ανάκαμψη του 
τουρισμού στην Τουρκία 
μετά την πανδημία COVID-19 
φαίνεται να διαψεύδονται 
στον απόηχο της εισβολής 

της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκατομμύρια 
Ρώσοι και Ουκρανοί πετούν κάθε χρόνο 
νότια για να κάνουν διακοπές στην Τουρ-
κία, αλλά τα νούμερα αναμένεται να είναι 
πολύ χαμηλότερα φέτος, οδηγώντας σε 
προβλέψεις για μείωση της βιομηχανίας 
κατά 30%.

Με την τουριστική περίοδο να πλησιά-
ζει, τα νότια θέρετρα αισθάνονται ήδη τις 
επιπτώσεις της εισβολής και των επακό-
λουθων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με 
τις ακυρώσεις να ξεπερνούν το 70%.

Πέρυσι, σε μια χώρα όπου ο τουρισμός 
αντιπροσώπευε το 10 % του ΑΕΠ λίγο πριν 
από την πανδημία, περίπου 4,7 εκατομ-
μύρια Ρώσοι και 2,1 εκατομμύρια Ουκρα-
νοί επισκέφθηκαν την Τουρκία, αντιπρο-
σωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο του 
συνόλου των 24,7 εκατομμυρίων ξένων 
τουριστών που έφτασαν καθ' όλη τη δι-
άρκεια του έτους.

Η Ένωση των τουρκικών ταξιδιωτικών 
γραφείων ανέμενε την άφιξη 7 εκατομ-
μυρίων Ρώσων και 2,5 εκατομμυρίων 
Ουκρανών φέτος, αλλά οι προσδοκίες εί-
ναι τώρα πολύ χαμηλότερες. Για τα νότια 
θέρετρα της Τουρκίας, η υψηλή περίοδος 
για τους Ρώσους τουρίστες ξεκινά συνή-
θως στις αρχές Μαΐου.

Πολλοί από τους Ουκρανούς και Ρώσους 
τουρίστες που ταξιδεύουν για πολιτιστικά 
και ιστορικά ταξίδια στην Κωνσταντινού-
πολη κατά τη διάρκεια του χειμώνα ακύ-
ρωσαν φέτος τα ταξίδια τους.

Το αντιπολιτευόμενο στον Ερντογάν 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα δημοσί-
ευσε πρόσφατα μια έκθεση, στην οποία 
υποστηρίζει ότι η έλλειψη Ρώσων και Ου-
κρανών τουριστών θα μπορούσε να κο-
στίσει στον τουρκικό τουριστικό τομέα 
περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Εάν η σύγκρουση στην Ουκρανία πα-
ραταθεί περαιτέρω μετά τον Μάρτιο ή 
τον Απρίλιο, δεν περιμένω ότι οι Ρώσοι 

Οι Τούρκοι ανέμεναν 
φέτος 7 εκατομμύρια 

Ρώσους και  
2,5 εκατομμύρια  

Ουκρανούς τουρίστες, 
αλλά οι προσδοκίες 

πλέον είναι  
πολύ χαμηλότερες

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΝΗ  

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

«Μαύρα» μαντάτα  
για τον τουρισμό 

στην Τουρκία
Με την τουριστική περίοδο να πλησιάζει, τα νότια θέρετρα 
αισθάνονται ήδη τις επιπτώσεις της εισβολής  
και των επακόλουθων κυρώσεων κατά της Ρωσίας,  
με τις ακυρώσεις να ξεπερνούν το 70%
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και Ουκρανοί παραθεριστές θα έρθουν 
αυτό το καλοκαίρι. Αυτό σχετίζεται από-
λυτα με την ψυχολογία του πολέμου. Δεν 
μπορείς να κάνεις καλοκαιρινές διακοπές 
στο εξωτερικό αν οι γονείς σου πολεμούν 
για τη χώρα σου ή αν έχασες κάποιον συγ-
γενή σου στο πεδίο της μάχης», δήλωσε 
σε ξένες ιστοσελίδες ο Bulut Bagci, πρόε-
δρος του Ινστιτούτου του Παγκόσμιου 
Τουριστικού Φόρουμ.

Οι Ρώσοι και Ουκρανοί τουρίστες κα-
τευθύνονται συνήθως στις πόλεις-θέρετρα 
στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας, 
όπως η Αττάλεια, καθώς και σε τουριστι-
κά hot spots όπως η Καππαδοκία στην 
κεντρική Τουρκία, όπου ξεκίνησαν πτή-
σεις τσάρτερ από την Ουκρανία πριν από 
δύο χρόνια.

Εάν η κατάσταση στην Ουκρανία απο-
κλιμακωθεί, είναι ακόμη πιθανό οι Ρώσοι 
τουρίστες, ως επί το πλείστον, να κάνουν 
κρατήσεις στην Τουρκία, αλλά θα μπο-
ρούσαν επίσης να προκύψουν προβλήμα-
τα λόγω των βαριών οικονομικών κυρώ-
σεων και κυρώσεων πληρωμών που έχουν 
επιβληθεί στη Ρωσία.

Μετά τον αποκλεισμό των επτά μεγά-
λων τραπεζών της Ρωσίας από το σύστη-
μα SWIFT, η Visa και η Mastercard έχουν 
μπλοκάρει τη χρήση ρωσικών πιστωτικών 
καρτών στο εξωτερικό. Οι ειδικοί δήλω-
σαν ότι ο τερματισμός των μεταφορών 
SWIFT για τους Ρώσους πολίτες έχει ήδη 
οδηγήσει σε ακυρώσεις στην Τουρκία.

«Μπορούμε να αναπληρώσουμε μέρος 
των απωλειών αν καταφέρουμε να κινη-
τοποιήσουμε τους εγχώριους τουρίστες. 
Ωστόσο, θα έπρεπε ήδη να έχουμε λάβει 
μέτρα για να επεκταθούμε και να διαφο-

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕ ΣΤΟ SKIFT  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΟΤ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

«Δεν πιστεύαμε 
πως θα μας  
επιτεθούν»
Ο Ivan Liptuga, πρόεδρος του Εθνι-
κού Οργανισμού Τουρισμού της Ου-
κρανίας, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε πρόσφατα στο Skift τόνισε 
ότι  η απειλή ενός απρόκλητου πολέ-
μου και μιας επίθεσης από τη Ρωσία 
δεν φαινόταν πραγματική στον ίδιο 
ή στους Ουκρανούς συμπολίτες του.
«Η Ουκρανία, μέχρι την τελευταία 
στιγμή, δεν πίστευε στους κινδύ-
νους», δήλωσε ο Liptuga, μιλώντας 
από το σπίτι του στην Οδησσό στη 
νότια Ουκρανία. Είπε ότι η τρέχουσα 
κατάσταση από την πλευρά του, 
προς το παρόν, ήταν καλύτερη από 
άλλες πόλεις του Βορρά, συμπερι-
λαμβανομένου του Κιέβου, όπου 
βρίσκεται το γραφείο της τουριστι-
κής επιτροπής.
«Αυτό αντικατοπτρίζει πραγματικά 
αυτό που συνέβη στην Ουκρανία μό-
λις πριν από μία εβδομάδα. Κανείς 
δεν πίστευε, συμπεριλαμβανομένου 
του προέδρου, συμπεριλαμβανομέ-
νης της κυβέρνησης και όλων των 
ανθρώπων, όλη μου η οικογένεια, 
δεν το κάναμε, δεν το πιστεύαμε».
Ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού δήλωσε ότι εξακο-
λουθεί να προσπαθεί να σκέφτεται 
τον τουρισμό, ο οποίος δεν είναι πλέ-
ον δυνατός στην Ουκρανία, ενώ μοι-
ράστηκε τις απόψεις του σχετικά με 
την επικείμενη συνεδρίαση του εκτε-
λεστικού συμβουλίου του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνω-
μένων Εθνών για την εξέταση των αι-
τημάτων αναστολής της συμμετοχής 
της Ρωσίας, τον τρόπο με τον οποίο 
η τουριστική βιομηχανία μπορεί να 
βοηθήσει και το πόσο αβέβαιο παρα-
μένει το μέλλον για την Ουκρανία και 
τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Marriott αναστέλλει το άνοιγμα νέων  
ξενοδοχείων και τις επενδύσεις στη Ρωσία
Η αλυσίδα ξενοδοχείων Marriott International ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να 
αναστείλει την έναρξη λειτουργίας νέων ξενοδοχείων, καθώς και τη μελλοντική 
ανάπτυξη μονάδων και τις επενδύσεις στη Ρωσία, ύστερα από την εισβολή στην 
Ουκρανία.
Η Marriott International θα κλείσει τα εταιρικά της γραφεία στη Ρωσία, ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα της Hilton Worldwide Holdings και της Hyatt Hotels που ανα-
κοίνωσαν ήδη αντίστοιχες κινήσεις.
«Τα ξενοδοχεία μας στη Ρωσία ανήκουν σε τρίτα μέρη και θα συνεχίσουμε να αξιο-
λογούμε την δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά αυτά τα ξενοδοχεία», ανέφερε η 
εταιρεία.

ροποιηθούμε σε διαφορετικές αγορές αντί 
να εξαρτόμαστε από ορισμένες χώρες», 
δήλωσε ο Bagci.

Ο Goksel Gungor, συνιδρυτής της YTM 
Tourism Villa Aparts στο Fethiye, προει-
δοποίησε ότι οι εγχώριοι τουρίστες δεν θα 
μπορέσουν να αναπληρώσουν την απώλεια 
των Ρώσων και Ουκρανών επισκεπτών.

«Είναι η πρώτη φορά που έχω συμπλη-
ρώσει μόνο το 12% των κρατήσεων σε 
ξενοδοχεία για το καλοκαίρι. Ακόμη και 
κατά τη διάρκεια των τεταμένων σχέσεων 
με τη Ρωσία, καταφέραμε να αντισταθμί-
σουμε το κενό με την άφιξη των Ουκρα-
νών τουριστών. Τώρα δεν ισχύει το ίδιο. 
Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους 
ανθρώπους που αγωνίζονται για τις χώρες 
τους να προγραμματίσουν τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές», δήλωσε σε ΜΜΕ.

Μετά την κατάρριψη ενός ρωσικού μα-
χητικού αεροσκάφους από τουρκικά F-16 

κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συ-
ρίας το 2015, η τουριστική βιομηχανία της 
χώρας επλήγη επίσης σκληρά, αφού η 
Ρωσία απαγόρευσε τις τουριστικές πτή-
σεις τσάρτερ προς την Τουρκία σε αντί-
ποινα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται 
επίσης να επηρεάσει τις προτιμήσεις των 
Βρετανών τουριστών για τις διακοπές τους.

«Αρκετοί τουρίστες από το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν έχουν ακυρώσει ακόμη τις 
κρατήσεις τους. Αλλά δεν έχουν ακόμη 
επιβεβαιώσει τις κρατήσεις τους. Όλοι 
κάνουν τα καλοκαιρινά τους σχέδια ανά-
λογα με την πορεία των γεγονότων στο 
πεδίο των μαχών", δήλωσε ο Γκούνγκορ.

Οι εκπρόσωποι του τομέα προειδοποί-
ησαν επίσης ότι οι τουρίστες θα αποφύ-
γουν να επιλέξουν προορισμούς κοντά 
στην Ουκρανία λόγω του φόβου ότι θα 
βρεθούν κοντά σε εμπόλεμη ζώνη.
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Δραματικές αλλαγές στο τοπίο  
των αερομεταφορών στη Ρωσία

Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σχεδόν πλήρη αποκλεισμό από το να πετούν δυτικά  
πάνω από την Ευρώπη. Την ίδια ώρα η αμερικανική Boeing και η ευρωπαϊκή Airbus  ανακοίνωσαν  
την αναστολή της τεχνικής υποστήριξης των ρωσικών αεροπορικών εταιρειών. Τι μέλλει γενέσθαι

Γράφει η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε την 
απαγόρευση της πώλησης, μίσθω-

σης, μεταφοράς ή εξαγωγής αεροσκαφών 
και οποιωνδήποτε εξαρτημάτων στη Ρω-
σία μετά την εισβολή της χώρας στην Ου-
κρανία. Η απαγόρευση δεν ισχύει μόνο 
για νέες συμβάσεις, αλλά και για υφιστά-
μενες συμβάσεις μίσθωσης που λύνονται 
εντός 30 ημερών.

Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες αντι-
μετωπίζουν σχεδόν πλήρη αποκλεισμό 
από το να πετούν δυτικά πάνω από την 
Ευρώπη, αφού τους απαγορεύτηκε από 
τον εσωτερικό χώρο σχεδόν 30 χωρών 
μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ήδη η Aeroflot -μια από τις μεγαλύτερες 
αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως- ανα-
κοίνωσε ότι σταματά όλες τις διεθνείς 
πτήσεις από τις 8 Μαρτίου λόγω «νέων 

πρόσθετων συνθηκών που εμποδίζουν τη 
λειτουργία των πτήσεων».  Ωστόσο, θα 
συνεχίσει να πετά στο Μινσκ της Λευκο-
ρωσίας.

Η Aeroflot είχε διεθνείς διαδρομές σε 
σημαντικούς προορισμούς, μεταξύ των 
οποίων στις ΗΠΑ όπως σε Ουάσιγκτον, 
Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Λος Άντζελες, στη 
Μέση Ανατολή σε Ντουμπάι Βηρυτό, Τελ 
Αβίβ, Τεχεράνη, την Ασία και την Ευρώπη 
σε Παρίσι, Λονδίνο, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, 
Ρώμη και Δουβλίνο.

Όπως ανακοινώθηκε, διακόπτονται και 
τα διεθνή δρομολόγια που έχουν προ-
γραμματιστεί από τις Rossiya Airlines και 
Aurora Airlines.

Η Ursula von der Leyen πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι το όλο 
μπλοκ θα κλείσει τον εσωτερικό χώρο του 
στα ρωσικά αεροσκάφη.

Το κλείσιμο του ενιαίου χώρου επανα-
σχεδιάζει τον χάρτη δρομολογίων για τα 
ρωσικά αεροσκάφη. Το αποτέλεσμα είναι 

μεγαλύτερα ταξίδια τα οποία θα κοστίζουν 
περισσότερο για τις αεροπορικές εταιρεί-
ες, τη στιγμή που η εισβολή της Μόσχας 
στην Ουκρανία έχει ωθήσει τις τιμές του 
πετρελαίου στα ύψη.  

Η ρωσική αεροπορία στράφηκε επίσης 
προς την απομόνωση, καθώς η αμερικα-
νική εταιρεία Boeing και η ευρωπαϊκή 
Airbus  ανακοίνωσαν την αναστολή της 
τεχνικής υποστήριξης των ρωσικών αε-
ροπορικών εταιρειών, την παροχή ανταλ-
λακτικών και τη συντήρηση των αερο-
σκαφών της με τη Ρωσία.

H Airbus ανακοίνωσε ότι «το Μηχανο-
λογικό Κέντρο της στη Ρωσία (ECAR) ανέ-
στειλε όλες τις επιχειρήσεις του ευθυγραμ-
μιζόμενο με τις κυρώσεις». Ομοίως και η 
Boeing ανακοίνωσε δήλωσε ότι σταματά 
τις περισσότερες λειτουργίες της αντι-
προσωπείας της στη Μόσχα.

Η Boeing ανέφερε ότι «όσο η σύρραξη 
συνεχίζεται» στην Ουκρανία, δίνει την έμ-
φαση στην ασφάλεια των «εργαζομένων 

της» στην περιοχή. Η κατασκευάστρια αε-
ροσκαφών έχει ήδη ανακοινώσει πως έκλει-
σε προσωρινά το γραφείο της στο Κίεβο.

Τα μέτρα έρχονται σε μία ιδιαίτερα κρί-
σιμη στιγμή, όπου τα διεθνή αεροπορικά 
ταξίδια αρχίζουν να επιστρέφουν μετά 
την πανδημία. Αν και υπάρχουν λιγότερες 
επιβατικές πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και 
Ασίας καθώς πολλές χώρες, όπως η Κίνα 
και η Ιαπωνία, παραμένουν ως επί το πλεί-
στων κλειστές για ξένους πολίτες. Ωστόσο, 
οι αλλαγές δρομολογίων να επηρεάσουν 
και τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο αντίκτυπος στις ρωσικές 
αεροπορικές μεταφορές
Αυτό σημαίνει ότι, η Ρωσία θα πρέπει 

να εγκαταλείψει τη λειτουργία τόσο των 
αεροσκαφών Airbus ευρωπαϊκής κατα-
σκευής όσο και αεροσκαφών Boeing αμε-
ρικανικής κατασκευής.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρε-
σία Αερομεταφορών, υπάρχουν 337 αε-
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ροσκάφη εγγεγραμμένα στην ΕΕ και 308 
αμερικανικά αεροσκάφη στον στόλο των 
ρωσικών αεροπορικών εταιρειών. 

Συνολικά, οι ρωσικοί αερομεταφορείς 
εκμεταλλεύονται 980 επιβατικά αεροσκά-
φη, 777 εκ των οποίων είναι μισθωμένα 
(τόσο από ξένους όσο και από Ρώσους 
εκμισθωτές). Περισσότερα από τα μισά 
από αυτά τα 777 αεροσκάφη είναι μισθω-
μένα από ξένες εταιρείες.

Ενώ αυτό είναι προφανώς μια μεγάλη 
οπισθοδρόμηση για τη ρωσική βιομηχανία 
αεροπορικών μεταφορών, οι ειδικοί στη 
Ρωσία πιστεύουν ότι ο τομέας θα μπορέ-
σει να επιβιώσει, αφού κατά τη χειμερινή 
περίοδο οι πτήσεις δεν λειτουργούν τόσο 
πολύ, ενώ σε τρεις μήνες, στην αρχή του 
καλοκαιριού εποχή, η κατάσταση θα μπο-
ρούσε να είναι σημαντικά διαφορετική, 
ειδικά από πολιτική άποψη.

Το ζήτημα των ανταλλακτικών
Ωστόσο οι αναλυτές προέβλεψαν ότι οι 

αερομεταφορείς μπορεί να αφαιρέσουν 
από τα σταθμευμένα αεροπλάνα ανταλ-
λακτικά ή να μπουν στον πειρασμό να 
εξερευνήσουν εναλλακτικές πηγές για να 
συνεχίσουν να πετάνε.

«Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν η 
Ρωσία θα μπορέσει να αγοράσει ανταλλα-
κτικά και κινητήρες από τρίτες χώρες. Θα 
μπορέσει η Ρωσία να επισκευάσει και να 
συντηρήσει νόμιμα αυτά τα ξένα αεροσκά-
φη που έχει ακόμα;» αναρωτιέται ο Roman 
Gusarov επικεφαλής της Avia.ru. 

Το γεγονός είναι ότι μέρος των Boeing 
και Airbus της κύριας γραμμής μισθώνο-
νται από θυγατρικές ρωσικών τραπεζών. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να 
επιστραφούν στο εξωτερικό, μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. 
Αλλά χωρίς επισκευή και ανταλλακτικά 
-όχι για πολύ- μέχρι την πρώτη βλάβη ή 
την πρώτη προγραμματισμένη επισκευή.

Τεχνικά, η Ρωσία θα μπορούσε να χει-
ριστεί η ίδια την επισκευή, λέει ο Roman 

Gusarov. Αλλά για να το κάνει αυτό χωρίς 
την άδεια και τα πιστοποιητικά του κα-
τασκευαστή, κατά τη γνώμη του, δεν 
αξίζει τον κόπο.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, η παραβίαση 
των κανονισμών συντήρησης αεροσκα-
φών, που θα προκύψουν κατά την επό-
μενη επιθεώρηση της επιτροπής του Δι-
εθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ICAO), θα οδηγήσει σε απαγόρευση 
της Ρωσίας, γενικά, να πετάει οπουδήπο-
τε. Και σημαίνει ακόμη περισσότερο πώς 
ούτε μια ξένη εταιρεία δεν θα μπορεί να 
πετάξει στη Ρωσία για αυτόν τον λόγο. 

Ο ρωσικός ουρανός απλά θα κλείσει 
γιατί θα αναγνωριστεί ως μη ασφαλής. 
Αυτό μεταφράζεται σε πλήρη αεροπορι-
κή απομόνωση για τη Ρωσία. Και στο 
μέλλον, θα είναι πολύ δύσκολο να ανα-
κτηθεί η εμπιστοσύνη της διεθνούς αε-
ροπορικής κοινότητας, όταν η κατάστα-
ση με τα αεροσκάφη επιλυθεί με κάποιο 
τρόπο.

Όπως υπογραμμίζουν  
οι ειδικοί για να αντι-
καταστήσει η Ρωσία  
τα ξένα αεροσκάφη,  
θα χρειαστεί χρόνος. 
Ακόμα κι αν η μαζική 
παραγωγή του MS-21  

ξεκινήσει αυτό  
ή το επόμενο έτος,  
αυτό δεν θα είναι  
μια πλήρης νίκη

Είναι η Ρωσία αυτάρκης 
στον τομέα των 
αεροπορικών μεταφορών;
Έτσι τίθεται το ερώτημα: Είναι η Ρωσία 

αυτάρκης στον τομέα των αεροπορικών 
μεταφορών; Ναι και όχι. Ενώ είναι αλή-
θεια ότι υπάρχει το αεροσκάφος κύριας 
γραμμής MS-21, το οποίο δημιουργήθηκε 
για να αντικαταστήσει τα αεροπλάνα των 
Boeing και Airbus, σε αυτό το σημείο εί-
ναι απίθανο να το κάνει.

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί για να 
αντικαταστήσει πραγματικά τα ξένα αε-
ροσκάφη, θα χρειαστεί χρόνος. Ακόμα κι 
αν η μαζική παραγωγή του MS-21 ξεκι-
νήσει αυτό ή το επόμενο έτος, αυτό δεν 
θα είναι μια πλήρης νίκη.

Η σειριακή παραγωγή για παράδειγμα 
στα χιτώνια είναι αρχικά χαμηλή. Τον 
πρώτο χρόνο μπορούν να παραχθούν 
τέσσερα MS-21, μετά έξι, μετά δέκα κλπ. 

Είναι ξεκάθαρα αδύνατο να αντικατα-
σταθεί γρήγορα η αναχώρηση περίπου 
600-700 ξένων αεροσκαφών κύριας γραμ-
μής. 

Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα χρειαστεί 
χρόνο -όχι ένα ή δύο χρόνια, αλλά δεκα-
ετίες- για να μεταβεί στο MS-21 και να 
ανακτήσει όλες τις κύριες μεταφορές. 

Σε αυτόν τον μεταβατικό χρόνο, η κα-
τασκευή αεροπορικών μεταφορών σχε-
δόν από το μηδέν θα χρειαστεί τη βοήθεια 
ξένων αεροπορικών εταιρειών, που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στη μεταφορά 
Ρώσων σε ξένα δρομολόγια.

Τουλάχιστον μέρος της εσωτερικής 
κίνησης θα πρέπει επίσης να δοθεί σε 
ξένους αερομεταφορείς με αεροσκάφη 
μεγάλων αποστάσεων στον στόλο και 
δυνατότητα πτήσεων μεγάλων αποστά-
σεων.  Ο αριθμός των αεροπορικών εται-
ρειών στη Ρωσία θα πρέπει να μειωθεί 
δραστικά από 20 σε τουλάχιστον πέντε, 
λένε οι ειδικοί.
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Το προφίλ  
των digital  
nomads
Σύμφωνα με μελέτη της MBO Partners το 2021  
15,5 εκατομμύρια Αμερικανοί εργαζόμενοι  
καταγράφηκαν ως ψηφιακοί νομάδες.  
Ποιους προορισμούς και ποιους τύπους  
καταλυμάτων προτιμούν

Γράφει η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

Από την έναρξη του Covid-19, ο αριθ-
μός των digital nomads που συν-
δυάζουν εργασία και ταξίδια χρη-

σιμοποιώντας τεχνολογία ψηφιακών τη-
λεπικοινωνιών έχει αυξηθεί στις ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με μελέτη της MBO Partners 
το 2021 15,5 εκατομμύρια Αμερικανοί ερ-
γαζόμενοι ακολουθούν αυτόν τον τρόπο 
ζωής, όπου οι ευθύνες δεν τους εμποδίζουν 
να απολαύσουν την αλλαγή του τοπίου. Το 
ποσοστό πέρυσι αυξήθηκε 42% από το 2020 
και 112% από το 2019.

Έχοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες, 
ο τουριστικός τομέας θα μπορέσει να προ-
σαρμόσει καλύτερα την προσφορά του στις 
απαιτήσεις εκείνων που αισθάνονται ότι 
δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια και ότι το 
απομακρυσμένο έχει έρθει για να μείνει.

Ποιο είναι 
το δημογραφικό τους προφίλ
• Millennials 44%
• Gen X 23%
• Gen Z 21%
• Baby Boomers 12%
Τα δεδομένα δεν προκαλούν έκπληξη, 

καθώς οι millennials είναι μια ομάδα σε 
ηλικία εργασίας, αλλά ίσως λιγότερο επι-
βαρυμένη με οικογενειακές ευθύνες από 
τους μεγαλύτερους πληθυσμούς.

• Mόνο το 26% των digital nomads έχει 
ανήλικα παιδιά. Ωστόσο το 59% από αυτούς 
δεν ταξιδεύει ποτέ μαζί τους. 

• Το 61% είναι παντρεμένοι. 
• Το 31% των παντρεμένων νομάδων 

• Το 33% είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
• Το 21% είναι μόνιμοι υπάλληλοι μιας 

μόνο εταιρείας.
• Το 64% αυτών των θέσεων εργασίας 

απαιτούν εξειδικευμένη κατάρτιση, εκπαί-
δευση ή και εμπειρία.

• Το 72% από αυτούς έχει τουλάχιστον 
πτυχίο.

• Το 33% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό.
Όπως είναι αναμενόμενο, ασχολούνται 

με πολύ διαφορετικούς τομείς, αν και κά-
ποιοι υπερισχύουν των υπολοίπων. Ξεχω-
ρίζουν όσοι ασχολούνται με:

• Πληροφορική (19%)
• Δημιουργικές υπηρεσίες (10%)
• Εκπαίδευση (9%)
• Συμβουλευτική ή καθοδήγηση (8%)
• Πωλήσεις και μάρκετινγκ (8%)

• Χρηματοδότηση και λογιστική (8%)
Ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους, 

περίπου το 77% χρησιμοποιεί την τεχνο-
λογία για να αποκτήσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην εργασία. Οι περισσό-
τεροι το υιοθετούν ή είναι πιο πιθανό να 
την υιοθετήσουν νωρίτερα από τους μη 
νομάδες.

Παρά τα όσα πιστεύουμε, η πλειονότητα 
(85%) είναι πολύ ικανοποιημένη με τη 
δουλειά τους. Απλώς έχουν μια πιο ευέλι-
κτη προσέγγιση, η οποία τους επιτρέπει 
να απολαμβάνουν τη μετακίνηση από το 
ένα μέρος στο άλλο χωρίς τους παραδοσι-
ακούς περιορισμούς. Φυσικά, ο τρόπος 
ζωής τους δεν σημαίνει ότι εργάζονται 
λιγότερο, καθώς εργάζονται κατά μέσο 
όρο 46 ώρες την εβδομάδα.

Οι millennials έχουν 
την «πρωτιά» στους 

digital nomads,  
καθώς είναι μια ομάδα 

σε ηλικία εργασίας,  
αλλά λιγότερο επιβαρυ-
μένη με οικογενειακές 
ευθύνες από τους μεγα-
λύτερους πληθυσμούς

ταξιδεύει με τον σύντροφό τους με πλήρη 
απασχόληση και το 38% με μερική απα-
σχόληση. Όσον αφορά το φύλο, οι άνδρες 
είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες (59% 
έναντι 41%) να είναι digital nomads. 

Η πλειοψηφία και στις δύο περιπτώσεις 
θεωρεί ότι έχει προοδευτικές πολιτικές 
απόψεις, το 52% των ανδρών και το 73% 
των γυναικών αυτοπροσδιορίζονται έτσι.

Σε ποιους τομείς εργάζονται
Σύμφωνα με στοιχεία, το 71% των ψηφι-

ακών νομάδων είναι εργαζόμενοι πλήρους 
απασχόλησης. 

Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός 
ως προς το ποιοι είναι τα αφεντικά τους.

• Το 36% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες 
με πολλούς εργοδότες.
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Ποιους τύπους καταλυμάτων 
προτιμούν οι digital nomads
Όσον αφορά στον μέσο μισθό των digital 

nomads, το μηνιαίο εισόδημα τους είναι 
περίπου 4.500 δολάρια ΗΠΑ, που ισοδυνα-
μεί με περίπου 4.000 ευρώ. Υπάρχουν κά-
ποιες διαφορές εδώ: 

• Το 21% κερδίζει λιγότερα από 25.000 
δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

• Το 44% περισσότερα από 75.000 δολά-
ρια ΗΠΑ ετησίως. 

Ανεξαρτήτως μισθού, το 79% δηλώνει 
ικανοποιημένο με αυτό που παίρνει. Με 
αυτούς τους μισθούς, μπορούν να αντέξουν 
οικονομικά να ταξιδέψουν, αν και ξοδεύ-
ουν μόνο 211 δολάρια για το ταξίδι, περί-
που 409 δολάρια για φαγητό και το μεγα-
λύτερο μέρος των εξόδων πηγαίνει στη 
διαμονή με 1.000 δολάρια. 

Όσον αφορά στον τύπο καταλύματος που 
προτιμούν οι digital nomads:

• 51% επιλέγει ξενοδοχείο. 
• 41% προτιμά να μείνει με φίλους ή συγ-

γενείς.
• Οι υπόλοιποι προτιμούν να μείνουν σε 

ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, αυτοκινούμε-
νο και ξενώνες.

Οι λόγοι που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην κράτηση καταλύματος είναι 5 παρά-
γοντες: 

Αξιόπιστο διαδίκτυο, επαρκή χώρο για 
εργασία, τιμή, εγγύτητα σε τοπικά αξιοθέ-
ατα και ήσυχο δωμάτιο για συναντήσεις.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια πολύ ενδια-
φέρουσα ευκαιρία για τουριστικά καταλύ-
ματα σε όλο τον κόσμο. 

Ειδικά επειδή οι ψηφιακοί νομάδες τα-
ξιδεύουν κατά μέσο όρο σε 3 ή 4 χώρες το 

χρόνο. Ενώ οι παραμονές των τουριστών 
τείνουν να είναι σύντομες, οι περισσότεροι 
νομάδες (65%) ταξιδεύουν και εργάζονται 
μεταξύ 1 και 3 μηνών.

Ποιοι είναι οι πιο 
δημοφιλείς προορισμοί
Οι βασικές χώρες για τους ψηφιακούς 

νομάδες είναι το Μεξικό και η Κολομβία 
στην Αμερική, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
στην Ευρώπη και η Ταϊλάνδη και η Ινδο-
νησία στην Ασία. Από όλα αυτά, η Ινδονη-
σία είναι η πιο περιζήτητη παγκοσμίως.

Οι παράγοντες 
επιλογής προορισμού
Τι προσέχουν όμως όταν παίρνουν από-

φαση για τον προορισμό; Ο κύριος παρά-

Οι λόγοι που δίνουν  
ιδιαίτερη προσοχή 

στην κράτηση καταλύ-
ματος είναι 5: Αξιόπι-

στο διαδίκτυο, επαρκή 
χώρο για εργασία, τιμή, 
εγγύτητα σε τοπικά αξι-

οθέατα και ήσυχο δω-
μάτιο για συναντήσεις

γοντας είναι η ποιότητα της σύνδεσης στο 
Διαδίκτυο. Μετά εκτιμούν το καλό κλίμα, 
το χαμηλό κόστος ζωής, τις εύκολες βίζες 
και τα αξιοθέατα του προορισμού.

Οι λόγοι που οι digital nomads έχουν 
ασπαστεί αυτόν τον τρόπο ζωής

• Μπορούν και ταξιδεύουν συνέχεια.
• Βιώνουν διαφορετικούς πολιτισμούς.
• Συναντούν ντόπιους.
• Επισκέπτονται μέρη με χαμηλότερο 

κόστος ζωής.
• Έχουν έναν πιο απλό τρόπο ζωής.
• Συναντούν ομοϊδεάτες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 

digital nomads ταξιδιωτών συνεχίζει να 
αυξάνεται, είναι εύκολο να φανταστεί κα-
νείς ότι θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο τα 
επόμενα χρόνια.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των κριτικών 
σε πύλες όπως η Airbnb που αναφέρουν 
σχετικά με την απομακρυσμένη εργασία 
έχει τριπλασιαστεί. Γι’ αυτό είναι σημαντι-
κό για τους επαγγελματίες του κλάδου να 
δώσουν προσοχή στις κύριες τάσεις και να 
τις εκμεταλλευτούν.

Υπό αυτή την έννοια, είναι εντυπωσιακό 
ότι το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων 
νομάδων εργαζομένων αυξήθηκε κατά 
15% ή ότι το μερίδιο των millennials και 
της Gen Z αυξήθηκε κατά δύο μονάδες 
αντίστοιχα.

Αυτό δείχνει ότι αυτό το προφίλ των 
digital nomads γίνεται νεότερο, καθώς την 
ίδια στιγμή το μερίδιο των baby boomers 
έχει πέσει, πιθανότατα λόγω ανησυχιών 
που σχετίζονται με την υγεία.
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Περί Τουρισμού…  
ο λόγοςΓράφει o

Χρήστος  
Αναστασόπουλος 

Οικονομολόγος, MSc

Οι ψηφιακοί νομάδες και
 οι χώρες που τους διεκδικούν

Η ραγδαία εξάπλωση της τη-
λεργασίας που προξένησε η 
πανδημία και τα νέα εργασι-
ακά ήθη που έχει εισαγάγει 

έχουν πυροδοτήσει πλήθος συζητήσεων 
και προκαλέσει ποικίλες επιδράσεις. Έφε-
ρε, μεταξύ άλλων, στο προσκήνιο, παρό-
λο που προϋπήρχε, το φαινόμενο των 
Digital Nomads (Ψηφιακών Νομάδων), 
προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον χω-
ρών, που αναγνώρισαν στην ιδιότυπη 
αυτή μορφή τουρισμού μια αναδυόμενη 
ευκαιρία. Έχουν περάσει είκοσι πέντε 
χρόνια από όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο 
με τίτλο «Digital Nomad» των Tsugio 
Makimoto και David Manners, οι οποίοι 
εισήγαγαν τον ομώνυμο όρο, περιγράφο-
ντας με αυτόν τον εργαζόμενο που δεν 
είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε κάποια 
συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία, 
ούτε είναι αναγκαία η φυσική του παρου-
σία σε κάποιον εργασιακό χώρο. 
Οι ψηφιακοί νομάδες έχουν κοινό στοι-
χείο με τους απομακρυσμένους εργαζο-
μένους (remote workers) το γεγονός 
πως εργάζονται εξ αποστάσεως. Σε αντί-
θεση όμως με αυτούς, είναι συνήθως αυ-
τοαπασχολούμενοι, τυγχάνουν ευέλι-
κτου ωραρίου και παρέχουν τις υπηρεσί-
ες τους από οπουδήποτε στον κόσμο, αρ-
κεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Σε αντίθεση επίσης με τους τουρίστες-ε-
πισκέπτες, δεν ταξιδεύουν με την κλασι-
κή έννοια του όρου αλλά επιλέγουν μια 
χώρα, έναν προορισμό και διαμένουν 
εκεί για αρκετούς μήνες. Φυσικά, ελκύο-
νται από τα τουριστικά αξιοθέατα και εν 

Πλήθος χωρών διαγκωνίζονται για το ποια θα προσελκύσει το μεγαλύτερο μερίδιο από αυτή  
την ολοένα και αυξανόμενη αγορά.  Αν η Ελλάδα κατάφερνε να προσελκύσει για ένα εξάμηνο 100.000  
ψηφιακούς νομάδες θα είχε όφελος της τάξης του 1,6 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα έσοδα  

που αποφέρει μία εβδομάδα παραμονής 2,5 εκατομμυρίων «κλασικών» τουριστών

γένει από το τουριστικό προϊόν ενός 
προορισμού και αξιοποιούν τις τουριστι-
κές υποδομές του. 
Ως προς το προφίλ τους, ανήκουν στην 
πλειονότητά τους στη γενιά των 
Millenials, έχουν υψηλή εξειδίκευση και 
υψηλές απολαβές. Εργάζονται κατά κύριο 
λόγο σε ψηφιακού και δημιουργικού χα-
ρακτήρα επαγγέλματα όπως προγραμμα-
τιστές, γραφίστες, συγγραφείς, διαχειρι-
στές σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, στε-
λέχη δημιουργικών τμημάτων και τμημά-
των Marketing των επιχειρήσεων κ.ά. 
Ως προς τη δυναμική του φαινομένου, 
σύμφωνα με εκτίμηση που ανακοινώθη-
κε στο DNX Global το 2015, το 2035 ανα-
μένεται να υπάρχουν ένα δισεκατομμύ-

ριο ψηφιακοί νομάδες. Η πανδημία 
όμως, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία 
πλήθους ερευνών, επιταχύνει σημαντικά 
τους ρυθμούς αύξησής τους σε σχέση με 
τις προβλέψεις. Σύμφωνα με έρευνα της 
συμβουλευτικής εταιρείας MBO Partners 
που διενεργήθηκε το 2020 στις ΗΠΑ, οι 
ψηφιακοί νομάδες αυξήθηκαν κατά 50% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συ-
γκεκριμένα ο αριθμός τους από τα 7,3 
εκατομμύρια το 2019 ανήλθε στα 10,9 
εκατομμύρια το 2020. Αξιοσημείωτο εί-
ναι το ότι η μεγαλύτερη αύξηση δεν αφο-
ρούσε τους αυτοαπασχολούμενους ψηφι-
ακούς νομάδες - που αυξήθηκαν από τα 
4,1 εκατομμύρια στα 4,6 εκατομμύρια - 
όσο αυτούς που είχαν συμβατικές σχέ-

σεις εργασίας οι οποίοι από τα 3,2 εκα-
τομμύρια, αυξήθηκαν στα 6,3 εκατομμύ-
ρια. Άλλο σημαντικό πόρισμα της έρευ-
νας συνιστά η διαπίστωση ότι ενώ το 
2019 αυτοί που εξέφραζαν την πρόθεση 
να γίνουν ψηφιακοί νομάδες ήταν 19 
εκατομμύρια, το 2020 ανήλθαν στα 45 
εκατομμύρια. 
Μια περιήγηση στις σχετικές με τους ψη-
φιακούς νομάδες σελίδες είναι αρκετά 
διαφωτιστική σχετικά με το ποια είναι τα 
κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν 
έναν προορισμό. Είναι αυτά βάσει των 
οποίων βαθμολογούνται οι προορισμοί. 
Σημαντικά τέτοια κριτήρια είναι το κό-
στος ζωής, η ύπαρξη κοινότητας ψηφια-
κών νομάδων και εναλλακτικών χώρων 
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Εμπόδια στη χώρα μας  
οι υπολειπόμενες υποδομές 

τηλεπικοινωνίας,  
η γραφειοκρατία, το υψηλό 
κόστος χρήσης του διαδι-

κτύου αλλά και οι ελλείψεις 
στο επίπεδο των υγειονομι-
κών υποδομών, ιδιαίτερα 

σε προορισμούς εκτός  
των αστικών κέντρων

εργασίας (π.χ. co-working spaces), οι τη-
λεπικοινωνιακές υποδομές, η ταχύτητα 
και το κόστος χρήσης του διαδικτύου, η 
ύπαρξη αεροδρομίου και γενικότερα η 
ευκολία της μετακίνησης, οι υποδομές 
υγείας, η ασφάλεια, η ποικιλία δραστηρι-
οτήτων, οι επιλογές εστίασης και ψυχα-
γωγίας.
Πλήθος χωρών διαγκωνίζονται για το 
ποια θα προσελκύσει το μεγαλύτερο με-
ρίδιο από αυτή την ολοένα και αυξανό-
μενη αγορά, παρέχοντας διευκολύνσεις 
και πακέτα παροχών. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν η Γερμανία 
που χορηγεί τη βίζα «Freiberufler», η 
οποία απευθύνεται σε  αυτοαπασχολου-
μένους, η Φινλανδία που προώθησε σχε-
τικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Ζήσε σαν 
Φινλανδός για 90 ημέρες» και η Αυστρα-
λία που παρέχει την «Working Holiday 
Visa», που αφορά νέους ψηφιακούς νο-
μάδες ηλικίας 18 έως 35 ετών.
Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απέχει 
από αυτή την διεκδίκηση. Οι κλιματολο-
γικές της συνθήκες, η γεωγραφική της 
θέση, οι μοναδικοί φυσικοί, αρχιτεκτονι-
κοί και πολιτισμικοί πόροι, η ασφάλεια 
συνιστούν ισχυρά πλεονεκτήματα. Η θέ-
ση αυτή αποτέλεσε κοινό τόπο μεταξύ 
των τοποθετήσεων στο Συνέδριο Digital 
Mobilities που διενεργήθηκε το 2021. 
Παρά τα πλεονεκτήματα όμως αυτά η 
χώρα μας κατατάσσεται στην 50η θέση 
σε σύνολο 85 χωρών σύμφωνα με τον 
δείκτη για τον ψηφιακό νομαδισμό της 
βρετανικής εταιρίας Circleloop.  Σημα-
ντικά εμπόδια στην επιτυχία του εγχει-
ρήματος είναι οι υπολειπόμενες του δέο-
ντος υποδομές τηλεπικοινωνίας, η γρα-
φειοκρατία, το υψηλό κόστος χρήσης του 
διαδικτύου αλλά και οι ελλείψεις στο επί-
πεδο των υγειονομικών υποδομών, ιδι-
αίτερα σε προορισμούς εκτός των αστι-
κών κέντρων. Σύμφωνα με μελέτη του 
φορέα ΜΙΤ Enterprise Forum, εάν η Ελ-
λάδα κατάφερνε να προσελκύσει για ένα 
εξάμηνο 100.000 ψηφιακούς νομάδες θα 

των ενταγμένων σε all-inclusive τουρι-
στικών πακέτων - και την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου. Οι εξ αποστά-
σεως εργαζόμενοι σε μια χώρα οι οποίοι 
δεν ανήκουν στην κατηγορία των ψηφι-
ακών νομάδων μπορούν κάλλιστα να 
αξιοποιηθούν, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 
αποκέντρωσης, έτσι ώστε και τα αστικά 
κέντρα, και ιδιαίτερα τα μεγάλα, να απο-
συμφορηθούν αλλά και τόποι που κινδυ-
νεύουν με αφανισμό να ωφεληθούν.
Όμως πρέπει ταυτόχρονα με τη λαμπερή 
πλευρά του θέματος να αναφερθεί και η 
σκοτεινή. Στην προσπάθειά τους να 
ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις-ανάγκες των ψηφιακών 
νομάδων, οι προορισμοί κινδυνεύουν να 
χάσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, 
να χάσουν την αυθεντικότητά τους, να 
αλλοιωθεί η φυσιογνωμία τους. Ο ολοέ-
να και αυξανόμενος αριθμός τους συμ-
βάλλει στην παγκόσμια «ομογενοποίη-
ση», που συνιστά εχθρό για κάθε αληθι-
νό ταξιδιώτη, και στην εμφάνιση του 
φαινομένου του υπερτουρισμού. Ενδει-
κτικά αναφέρεται η άποψη της travel 
blogger Τζίνας Τρούμαν, όπως αποτυπώ-
νεται σε άρθρο της στο Lonely Planet, η 
οποία χρησιμοποιεί την αλλαγή που 

επήλθε στο Μπαλί μεταξύ του 2015 και 
του 2020 λόγω της αυξημένης παρουσίας 
ψηφιακών νομάδων. Στις αρνητικές επι-
πτώσεις αναφέρει την αλλαγή του κοι-
νωνικού ιστού ολόκληρων κοινοτήτων, 
την αλλοίωση της τοπικής γαστρονομι-
κής παράδοσης, της αντικατάστασης 
των παραδοσιακών ξενώνων από τα κα-
ταλύματα της πλατφόρμας Airbnb, την 
δραματική αύξηση των ενοικίων και την 
αύξηση του κόστους ζωής για τους ντό-
πιους. 
Ο ψηφιακός νομαδισμός,  ο διαφορετι-
κός αυτός  τρόπος ζωής, θα συνεχίσει να 
αποτελεί επιλογή για ολοένα και περισ-
σότερους εργαζομένους. Κάθε χώρα και 
κάθε προορισμός εκτός από την ανάπτυ-
ξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προ-
σέλκυση των ψηφιακών νομάδων πρέπει 
να αναπτύσσει και τις αντίστοιχες πολι-
τικές αποφυγής εμφάνισης των αρνητι-
κών επιπτώσεων από την  παρουσία 
τους. Η αποφυγή των μειονεκτημάτων 
δεν πρέπει να είναι μέλημα μόνο των φο-
ρέων της πολιτείας και των επιχειρήσε-
ων αλλά κάθε πολίτη και κάθε επισκέ-
πτη-ψηφιακού νομάδα ξεχωριστά. Η 
απόκτηση τουριστικής συνείδησης καθί-
σταται το απόλυτο ζητούμενο! 

είχε όφελος της τάξης του 1,6 δις ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα έσοδα 
που αποφέρει μία εβδομάδα παραμονής 
2,5 εκατομμυρίων «κλασικών» τουρι-
στών. Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε σχε-
τικός νόμος από την κυβέρνηση το προη-
γούμενο έτος βάσει του οποίου προβλέ-
πεται έκπτωση 50% στον φόρο εισοδή-
ματος, με κάποιες φυσικά προϋποθέσεις. 
Επίσης, με στόχο τη δημιουργία μιας γέ-
φυρας μεταξύ των ψηφιακών νομάδων, 
των φορέων διοίκησης και των επιχειρή-
σεων ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο Ψηφι-
ακών Νομάδων. Αρκετές πόλεις εμφανί-
ζουν μια κινητικότητα στο ζήτημα όπως 
η Ρόδος, η Αθήνα, τα Ιωάννινα, τα Τρίκα-
λα, η Ερμούπολη, το Ηράκλειο και η Κα-
λαμάτα, με τις τρεις τελευταίες να έχουν 
επιλεγεί, όπως ανακοινώθηκε τον Νοέμ-
βριο του 2021,  για πιλοτική εφαρμογή 
της πρωτοβουλίας Digital Nomads.
Τα οφέλη για έναν τόπο από την παρου-
σία των ψηφιακών νομάδων είναι αρκε-
τά, με σημαντικότερα τη θετική επίπτω-
ση στην τοπική οικονομία, τη διάχυση 
του οικονομικού οφέλους στην κοινωνία 
- διάχυση η οποία είναι σαφώς  μεγαλύ-
τερη από αυτή που προκύπτει από τους 
συμβατικούς επισκέπτες και ιδιαίτερα 
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Είναι μεγάλο πράγμα να πετυ-
χαίνεις τα αποτελέσματα στις 
επιχειρήσεις. Αλλά για να είναι 
σε εξέλιξη, οι μάρκες πρέπει να 

είναι σε θέση να αποκτήσουν, να διατη-
ρήσουν, να ικανοποιήσουν και να προ-
σελκύσουν αποτελεσματικά τους πελά-

τες τους.
Τα καλά νέα για τις 

μάρκες είναι ότι 
σχεδόν τα δύο 
τρίτα των 
millennials αλ-
ληλοεπιδρούν 
με μάρκες στα 
κοινωνικά μέσα. 
Αλλά υπάρχει δι-
αφορά μεταξύ 
της δελεαστικής 

ενημέρωσης των καταναλωτών μέσα 
από το καθημερινό τους ταξίδι στο δια-
δίκτυο σαν πελάτες και της τελικής πρά-
ξης της αγοράς προϊόντων.
Εάν στοχεύετε τους millennials και θέ-
λετε να καταλάβετε τι πραγματικά κά-
νει αυτούς τους καταναλωτές να σας 
προτιμήσουν, είναι καλύτερο εξ αρχής 
να αγνοήσετε το στίγμα που περιβάλλει 
αυτή τη γενιά.
Εδώ θα εξηγούμε πώς να οικοδομήσου-
με τον σωστό τύπο στρατηγικής περιε-
χομένου γύρω από τους millennials.

Ξεκινάμε με τα γεγονότα:
• Οι millennials γεννήθηκαν μεταξύ 
1983 και 1996.
• Δεν είναι ένα ενιαίο τμήμα καταναλω-
τών.
• Η πλειοψηφία δεν είναι φρέσκοι, ανέ-
μελοι νέοι.
• Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ δια-
φορετική ομάδα, της οποίας η στάση, τα 
κίνητρα και τα ενδιαφέροντα εξαρτώ-
νται πλήρως από το στάδιο της ζωής στο 
οποίο βρίσκονται.
• Ηλικίας μεταξύ 23 και 36 ετών, οι 
millennials είναι εξίσου πιθανό να είναι 
ιδιοκτήτες σπιτιού, μαθητές ή γονείς.
• Ο χρόνος έχει προχωρήσει, και σαφώς, 
το ίδιο και αυτοί:

Δημιουργία στρατηγικής 
που στοχεύει τους millennials

Η εξυπηρέτηση του σωστού περιεχομένου στους millennials στο σωστό μέρος,  
την κατάλληλη στιγμή, είναι λιγότερο για το μέγεθος του προϋπολογισμού digital μάρκετινγκ  

και περισσότερο για την ικανότητά σας να αναλύετε τα σωστά δεδομένα

Γράφει o
Δημήτρης  

Τριανταφυλλίδης 
CEO Meliortempus 
Development Ltd

Ενώ το 36% αυτών στα 20 τους δεν 
έχουν φύγει από τα σπίτια τους, το 65% 
αυτών στα τριάντα τους εγκαθίστανται 
και παντρεύονται.
Οι millennials ξοδεύουν περισσότερα 
χρήματα στο κατάστημα και στο διαδί-
κτυο από οποιαδήποτε άλλη γενιά.
Ψάχνουν και ξέρουν να διαβάζουν και να 
καταλαβαίνουν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, έχοντας ανατραφεί σε έναν 
εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο. Αν θέλετε 
να μάθετε στο έπακρο τις διαφημιστικές 
δαπάνες σας και να στοχεύσετε τους mil-
lennials με ακρίβεια, δείτε λοιπόν πώς.

Δημιουργία σχεδίου περιεχομένου 
που καθοδηγείται από δεδομένα
Το περιεχόμενο λαμβάνει πολλές μορ-
φές, αλλά το μάρκετινγκ περιεχομένου 
στον πυρήνα του έχει να κάνει με την 
καλλιέργεια και την παροχή βοήθειας 
στους καταναλωτές για να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς. Αλλά οι καταναλω-
τές δεν θα πέσουν στην αγκαλιά σας χω-

ρίς τη σωστή στρατηγική.
Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει πληροφορί-
ες για να κατευθύνετε τη δημιουργία πε-
ριεχομένου σας προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, δεν είστε έτοιμοι να χαρτογραφή-
σετε τις πρακτικές λεπτομέρειες μιας 
ισχυρής στρατηγικής περιεχομένου.
Η δημιουργικότητα είναι το κλειδί, αλλά 
για να δημιουργήσετε χρησιμοποιήσιμο 
περιεχόμενο που εκτελεί, δείτε τι πρέ-
πει να θυμάστε:

1. Τα στατιστικά στοιχεία είναι 
το νόμισμα της επωνυμίας σας.
Οι πληροφορίες για τους καταναλωτές 
-οι πραγματικές, αποκαλυπτικές αλή-
θειες σχετικά με το ποιον στοχεύετε – 
αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στα-
θερού σχεδίου περιεχομένου που καθο-
δηγείται από δεδομένα.
Το κλειδί είναι να επιλέξετε ποιες ιδέες 
θα βοηθήσουν την επωνυμία σας να δια-
μορφώσει την αφήγηση της και να αφη-
γηθεί την καλύτερη δυνατή ιστορία της 

για να χτίσει αξιοπιστία, αλλά και να αυ-
ξήσει την αναγνωρισιμότητα της επω-
νυμίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει μέσα 
από έρευνες που υπερβαίνουν κατά πο-
λύ τα δημογραφικά στοιχεία να μετα-
φράσετε τις στάσεις, τα ενδιαφέροντα 
και τις αντιλήψεις των καταναλωτών.

2. Η κατάρτιση προφίλ σάς βοηθά 
να οργανώσετε και να ταξινομήσετε 
πληροφορίες.
Υπάρχουν τέσσερα βήματα για την κα-
τάρτιση προφίλ καταναλωτών: τμημα-
τοποίηση, ανταλλαγή μηνυμάτων, αλλη-
λεπίδραση και μέτρηση.
Είναι το αντίδοτο για να σας βοηθήσου-
με να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες 
που χρειάζεστε για να εντοπίσετε, να 
τμηματοποιήσετε και να ορίσετε το κοι-
νό-στόχο των millennials και την αγορά 
που τους περιβάλλει.
Προχωρώντας πολύ πέρα από τα βασι-
κά δημογραφικά στοιχεία, η κατάρτιση 
προφίλ καταναλωτών επικεντρώνεται 
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Υπάρχουν τέσσερα  
βήματα για την κατάρτιση 

προφίλ καταναλωτών:  
τμηματοποίηση,  

ανταλλαγή μηνυμάτων,  
αλληλεπίδραση  

και μέτρηση

στα δεδομένα της εταιρείας, ώστε οι 
επωνυμίες να μπορούν να πλησιάσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τους κατα-
ναλωτές τους με τον σωστό τύπο περιε-
χομένου.
Δεδομένου ότι το προφίλ σας βοηθά να 
κατανοήσετε τα δεδομένα που έχετε στη 
διάθεσή σας, η αποτυχία να θέσετε τις βά-
σεις μπορεί να αφήσει την επωνυμία σας 
πίσω όσον αφορά τον ανταγωνισμό της.
Το προφίλ των καταναλωτών δεν είναι 
επιστήμη πυραύλων, αλλά παρατήρηση, 
γνώση και εμπειρία. Τα brand είναι στα 
μισά του δρόμου για τη δημιουργία συ-
ναρπαστικών τύπων περιεχομένου, αν 
γνωρίζουν με ποιον μιλάνε.

3. Η τμηματοποίηση είναι το πρώτο 
βήμα που πρέπει να γίνει.
Τμηματοποίηση, το πρώτο βήμα της κα-
τάρτισης προφίλ καταναλωτών αφορά 
τον εντοπισμό συμπλεγμάτων ομοϊδεα-
μένων ατόμων σε μια συνολική ομάδα.
Η τμηματοποίηση βοηθά τα brand να κα-
θορίσουν ποιος είναι πιο πιθανό να αγο-
ράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 
Με άλλα λόγια, σας βοηθά να εντοπίσετε 
τους καλύτερους πιθανούς πελάτες σας, 
ώστε να μπορείτε να κατευθύνετε εξαι-
ρετικό περιεχόμενο προς αυτούς.
Η γενιά των millennials δεν είναι «ένα 
εφάπαξ ποσό» ούτε είναι στατικοί κατα-
ναλωτές -πρόκειται για τον προσδιορι-
σμό των υποσυνόλων των millennials 
που θέλετε να προσεγγίσετε για να ορί-
σετε τον τόνο της στρατηγικής σας.

Γιατί να εμβαθύνουμε με την έρευνα 
για τους καταναλωτές
Η εξυπηρέτηση του σωστού περιεχομέ-
νου στους millennials στο σωστό μέρος, 
την κατάλληλη στιγμή, είναι λιγότερο για 
το μέγεθος του προϋπολογισμού digital 
μάρκετινγκ και περισσότερο για την ικα-

νότητά σας να αναλύετε τα σωστά δεδο-
μένα. Η ομάδα περιεχομένου σας πρέπει 
να γνωρίζει πώς να ενισχύει αποτελεσμα-
τικά κάθε τύπο περιεχομένου.
Η αρχή του Pareto: Το 80% των επιπτώ-
σεων (πωλήσεις, εγγραφές, υποψήφιοι 
πελάτες) προέρχονται από το 20% των 
αιτιών (καταναλωτές) και εξηγεί τέλεια 
γιατί οι μάρκες πρέπει να έχουν τη γνώ-
ση των καταναλωτών για τη στρατηγική 
και τους επιχειρηματικούς στόχους τους.
Τα μηνύματα που δεν έχουν τις ρίζες 
τους στη βαθιά γνώση των καταναλω-
τών μπορεί να είναι επιβλαβή. Αρκετές 
κορυφαίες μάρκες έχουν πέσει θύματα 
των πολλών παγίδων του μη αυθεντικού 
μάρκετινγκ, οι περισσότερες από τις 
οποίες δεν έχουν τη διορατικότητα που 
απαιτείται για να κάνουν τις προσπά-
θειές τους να φέρουν αποτελέσματα.
Για να είναι δεκτικοί οι millennials, κάθε 
περιεχόμενο θα πρέπει να αποδεικνύει 
ότι τους γνωρίζουμε.

Διασταυρούμενη εξέταση 
millennials: μια λίστα ελέγχου
Προφίλ των σωστών 
τμημάτων κοινού.
Τμηματοποιήστε τους σε μικρότερες, 
ομοϊδεατικές ομάδες για να πάρετε μια 
σαφή εικόνα για το ποιος ακριβώς είναι 
στο τέλος που αποφασίζει. Ενώ η κατάρ-
τιση προφίλ καταναλωτών σάς βοηθά 
να κατανοήσετε τα κίνητρα, τις στάσεις 
και τις πεποιθήσεις του κοινού σας, 
μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να 
προσδιορίσετε παρόμοια ακροατήρια 
που μπορείτε να στοχεύσετε για να δι-
ευρύνετε την απήχησή σας.

Ερευνήστε τη στάση τους 
απέναντι στη χρήση συσκευών 
και τη διαφήμιση.  
Μάθετε τις συσκευές που κατέχουν οι 

millennials και ποιος από αυτές παίρνει 
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους. 
Αναρωτηθείτε τι παρακινεί τους 
millennials να μπλοκάρουν διαφημίσεις.   

Προσδιορίστε τις συνήθειες 
ψυχαγωγίας και κατανάλωσης 
των μέσων ενημέρωσης.
Το κοινό millennial σας καταναλώνει 
μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εξ 
ολοκλήρου στο διαδίκτυο ή τα παραδο-
σιακά μέσα εξακολουθούν να διαδραμα-
τίζουν καίριο ρόλο στη ζωή τους; Τι 
τους επηρεάζει και ποιον ακολουθούν 
στο διαδίκτυο; Τι είδους περιεχόμενο 
τους ενδιαφέρει;

Μάθετε πώς χρησιμοποιούν 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με μέσο όρο 9 λογαριασμοί κοινωνι-
κών μέσων, το Facebook είναι η μόνη 
πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που κυ-
ριαρχείται από millennials. Το 36% των 
millennials λένε ότι βρίσκονται στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν 
αστεία ή διασκεδαστικό περιεχόμενο. 
Θα συμφωνούσε το κοινό-στόχος σας; 
Ποιες είναι οι αγαπημένες τους πλατ-
φόρμες; Σε τι χρησιμοποιούν το καθένα; 
Πώς μπορεί η ομάδα περιεχομένου σας 
ή στρατηγικών περιεχομένου να συνδε-
θεί με αυτό το κοινό;

Χαρτογραφήστε το καταναλωτικό 
τους ταξίδι.
Το 37% των millennials ανακαλύπτουν 
μάρκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Πώς αρέσει στους millennials να ερευ-
νούν προϊόντα; Η αποκάλυψη των σταδί-
ων του ταξιδιού ενός καταναλωτή είναι 
ζωτικής σημασίας. Πώς μπορεί η επωνυ-
μία σας να διαμορφώσει τις προσπάθειές 
του μάρκετινγκ περιεχομένου για να πα-
ρέχει αξία σε κάθε σημείο επαφής;

Στρογγυλοποίηση στατιστικών: 
οι αξίες των millennials
Πολιτισμός: το ένα τέταρτο των 
millennials μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως «κοσμοπολίτικο», επειδή απολαμβά-
νουν να περιβάλλονται από διαφορετι-
κές ιδέες και τρόπο ζωής.
Βιώσιμα προϊόντα: 6 στους 10 θα πλή-
ρωναν περισσότερα για φιλικά προς το 
περιβάλλον είδη.
Διαφημίσεις που είναι σχετικές: Το 46% 
χρησιμοποιεί λογισμικό αποκλεισμού 
διαφημίσεων για να αποφύγει διαφημί-
σεις που είναι ενοχλητικές και άσχετες.
Εμπειρίες: 6 στους 10 millennials προτι-
μούν να ξοδέψουν τα χρήματά τους σε 
μια μοναδική εμπειρία παρά σε μια 
επώνυμη μάρκα.
Διαδικτυακές αγορές: 8 στους 10 
millennials έχουν αγοράσει ένα προϊόν 
στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε συσκευή 
τον τελευταίο μήνα.
Ψυχαγωγικό περιεχόμενο: 4 στους 10 
χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για να βρουν αστεία ή διασκε-
δαστικό περιεχόμενο.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του 
Spotify, το 68% των millennials πιστεύ-
ουν ότι οι μάρκες πρέπει να προωθούν 
αξίες που είναι πιο προοδευτικές.
Οι επωνυμίες που αποτυγχάνουν να 
αναλύσουν ισχυρά δεδομένα κατανα-
λωτών δεν μπορούν να πουν με βεβαιό-
τητα τι ενδιαφέρει το κοινό-στόχος 
τους, τις προκλήσεις που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν, τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα 
και πού περνούν το χρόνο τους. Αυτό 
σημαίνει ότι οι προσπάθειες ανάπτυξης 
περιεχομένου τους μπορεί να σπαταλη-
θούν.
Στο τέλος της ημέρας, οι αγορές φτά-
νουν στον κορεσμό και οι μάρκες συνε-
χίζουν να προσπαθούν να ξεγελά ο ένας 
τον άλλον για ένα κομμάτι της πίτας. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε περιεχόμε-
νο για χάρη του περιεχομένου ή, μπο-
ρείτε να εμπλουτίσει τη στρατηγική πε-
ριεχομένου των millennials με ισχυρές 
πληροφορίες και να παρατηρήσετε την 
επίδραση της ύπαρξης ισχυρών πληρο-
φοριών και να παρατηρήσετε την επί-
δραση στην απόδοση του ROI σας. 
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Τ α μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν αλλάξει κάθε πτυχή της 
ζωής μας, συμπεριλαμβανομέ-
νου του τρόπου που κατανα-
λώνουμε ή διαλέγουμε υπηρε-

σίες. Οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τις επιχειρήσεις κυρίως μέσω 
της ενεργοποίησης νέων στρατηγικών 
μάρκετινγκ. Ο τουρισμός, ως ένας από 
τους πιο δυναμικούς τομείς της παγκό-
σμιας οικονομίας, αποτελεί αναμφίβολα 
μέρος όλων των παραπάνω. 

Η εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για το τουριστικό μάρκετινγκ 
μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτε-
λέσματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 
Στο τρέχον αφιέρωμα επιχειρήσαμε να 
συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά 
με τα βασικά στοιχεία των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης στο τουριστικό μάρκε-
τινγκ: ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελε-
σματικά.

Η σημασία
Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στον τουρισμό φαίνεται στους 
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι κά-
νουν έρευνα προτού ξεκινήσουν ένα τα-
ξίδι. Σήμερα οι άνθρωποι τείνουν να μοι-
ράζονται τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες 
στο διαδίκτυο. Έτσι, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν μεταμορφώσει τον τρό-
πο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν 
αποφάσεις. Οι άνθρωποι χτίζουν την εμπι-
στοσύνη τους για ένα τουριστικό προο-
ρισμό, ή για ένα κατάλυμα με βάση τις 
κριτικές των άλλων.

Το «όπλο» της κοινοποίησης
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι μια βα-

σική πτυχή της τουριστικής βιομηχανίας 
που έχει αλλάξει με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Δίνεται η δυνατότητα στιςε-
πιχειρήσεις να προσεγγίσουν πελάτες 
απευθείας μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι 
ικανοποιημένοι με μια τουριστική υπη-
ρεσία, μπορούν να καλέσουν τις εταιρεί-
ες να λογοδοτήσουν γι' αυτό. Η επίλυση 
των προβλημάτων των πελατών με τον 
πιο ευγενικό και αποτελεσματικό τρόπο 
θα οδηγήσει σε καλύτερη φήμη για μια 
εταιρεία.

Ο κοινωνικός διαμοιρασμός μπορεί να 
είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που 
επηρέασε την τουριστική βιομηχανία. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη 
δυνατότητα ιδίως στους νέους να μοιρά-
ζονται τις πιο σημαντικές αναμνήσεις από 
τα ταξίδια τους με ένα ευρύ κοινό. Οι του-
ριστικές επιχειρήσεις  γνωρίζουν ότι αυ-
τός είναι ένας πιο ισχυρός τρόπος προ-

Εργαλείο  
τα social media 
για το τουριστικό 
μάρκετινγκ

Η εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
από μια τουριστική επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει  
σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ωστόσο ελλοχεύουν  
και κίνδυνοι και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε  
και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά
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σέλκυσης νέων ταξιδιωτών, από τις απλές 
διαφημίσεις και θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
τους πελάτες τους να μοιράζονται τις 
πραγματικές τους εμπειρίες στο διαδίκτυο.

Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοή-
σουμε σε βάθος πως η άνοδος των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε στην 
ανάπτυξη της αμφίδρομης επικοινωνίας 
όχι μόνο μεταξύ επιχειρήσεων και πελα-
τών, αλλά και πελατών προς πελάτες. Για 
να επωφεληθεί μια τουριστική επιχείρηση 
από αυτόν τον αντίκτυπο των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης είναι ζωτικής σημα-
σίας η στροφή στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης.

Οι στρατηγικές 
Η τουριστική βιομηχανία είναι ιδιαίτε-

ρα ανταγωνιστική. Από τη στιγμή που οι 
τουριστικές επιχειρήσεις γνωρίζουν τα 
οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για την επιχείρησή τους, χρησιμοποιούν 
τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να 
αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους.

Ελκυστικό περιεχόμενο 
Η δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου 

είναι το πιο κρίσιμο βήμα που πρέπει να 
ακολουθήσετε εάν στοχεύετε στην προ-
σέλκυση περισσότερων πελατών. Δεδο-
μένου ότι η τουριστική βιομηχανία συν-
δέεται σημαντικά με την οπτική εμπειρία, 
το οπτικό υλικό είναι ο πιο ενδεδειγμένος 
τρόπος για να τραβήξετε την προσοχή. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πιασάρικες 
φωτογραφίες και εντυπωσιακά βίντεο 
που είναι απλά και διασκεδαστικά. 

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από 
τους ίδιους τους χρήστες είναι ένας από 
τους καλύτερους τρόπους για να κάνετε 
τους ανθρώπους να ασχοληθούν με την 
επιχείρησή σας. Το viral μάρκετινγκ θα 
σας βοηθήσει πολύ να κάνετε την επιχεί-
ρησή σας ορατή ανάμεσα στους άλλους. 
Αφού καθορίσετε την τοποθεσία και το 
κοινό-στόχο σας, μπορείτε να έρθετε σε 
επαφή με τους influencers και τους εμπει-
ρογνώμονες του τουρισμού. 

Αύξηση της ορατότητας
Αφού εξοικειωθείτε με τον ρόλο των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο τουρι-
στικό μάρκετινγκ, θα παρατηρήσετε πως 
ό,τι κι αν κάνετε, το να είστε κοινωνικοί 
είναι το «κλειδί». Για να αυξήσετε την 
προβολή σας, θα πρέπει να επικοινωνείτε 
ενεργά με τους πελάτες σας, ακούγοντάς 
τους ή απαντώντας στις ερωτήσεις τους. 
Μπορείτε να ερευνήσετε τις λέξεις-κλει-
διά σας και να συμμετάσχετε στις συζη-
τήσεις γύρω από την υπηρεσία σας. Όπως 
αναφέραμε παραπάνω, η παροχή υπηρε-
σιών εξυπηρέτησης πελατών στο διαδί-
κτυο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για 
να ακουστεί η φωνή σας. 

Η τουριστική βιομηχανία είναι εκτετα-
μένη και εποχιακή, οπότε θα πρέπει να 
είστε σχετικοί όσον αφορά το χρονοδιά-
γραμμα. Είτε δημοφιλής είτε ανεξερεύνη-
τη, κάθε τοποθεσία έχει τη δική της εποχή. 
Τα γραφεία ψηφιακού μάρκετινγκ μπο-
ρούν να σας βοηθήσουν να παρέχετε ενη-
μερωμένες καμπάνιες για τη διαφήμιση 
των υπηρεσιών σας.

Οι καλύτερες πλατφόρμες
Όπως και σε κάθε άλλη βιομηχανία, τα 

τρία μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
-Facebook, Twitter και Instagram- είναι 
τα κύρια μέσα που πρέπει να ασχοληθεί-
τε. Σημειωτέον πως τα ταξίδια είναι από 
τα πιο διαδεδομένα θέματα και στα τρία 
αυτά μέσα.

Το Facebook είναι μια εξαιρετική πλατ-
φόρμα για να πιάσει τους χρήστες ανάμε-
σα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η 
λειτουργία «Συστάσεις» του Facebook 
επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζο-
νται τις εμπειρίες τους. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί αποτελεσματικά για ταξιδιω-
τικούς σκοπούς, για να φτάσετε σε πλη-
ροφορίες σχετικά με το τι λένε οι χρήστες 
για την τουριστική σας επιχείρηση.

Χάρη στην έμφαση που δίνει στο οπτικό 
υλικό, το Instagram είναι ένα από τα πιο 
αποτελεσματικά κανάλια κοινωνικής δι-
κτύωσης. Είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα 
για τις τουριστικές επιχειρήσεις για να 
συνεργαστούν με τους σημερινούς και 
μελλοντικούς πελάτες τους. Η χρήση του 
Instagram θα σας βοηθήσει να προσελκύ-
σετε κόσμο, ιδίως τους millennials, καθώς 
αποτελούν μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα 
ενεργή στο Instagram. Θα πρέπει να ακο-
λουθήσετε τα ταξιδιωτικά hashtags και 
να δημιουργήσετε τα δικά σας ώστε να 
μεγιστοποιήσετε τη δημοτικότητα των 
αναρτήσεων σας.

Ενώ το Instagram αναλαμβάνει το οπτι-
κό σας υλικό, το Twitter μπορεί να γίνει 
η φωνή σας. Αυτή η πλατφόρμα σας επι-
τρέπει να μιλάτε για σύντομες ταξιδιω-

τικές συμβουλές και προωθητικές ενέρ-
γειες. Παρόλο που και το Twitter μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για φωτογραφίες και 
βίντεο της επιχείρησής σας, το πραγμα-
τικό του πλεονέκτημα είναι ότι είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμο για την εξυπηρέτηση 
πελατών. Αν θέλετε να συμμετέχετε σε 
συζητήσεις, πρέπει να έχετε ενεργό λο-
γαριασμό στο Twitter.

Εκτός από τις τρεις μεγάλες πλατφόρ-
μες, υπάρχουν και διάφορες άλλες πλατ-
φόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσε-
τε για να έρθετε σε επαφή με διαφορετικές 
ομάδες ταξιδιωτών. 

Για παράδειγμα, το LinkedIn είναι ση-
μαντικό για το Β2Β. Οι επαγγελματίες 
ταξιδιώτες ανταλλάσσουν πληροφορίες 
στις ομάδες του Linkedin για πολλά θέ-
ματα, συμπεριλαμβανομένων των επαγ-
γελματικών ταξιδιών. Αν θέλετε να προ-
σεγγίσετε business travellers, χρησιμο-
ποιείτε το LinkedIn για να τους προσεγ-
γίσετε ανάλογα με τις τοποθεσίες στις 
οποίες παρέχετε υπηρεσίες.

Το Snapchat, που χρησιμοποιείται ευ-
ρέως από τη γενιά Z, είναι μια άλλη πλατ-
φόρμα που είναι σημαντική για τη στρα-
τηγική μάρκετινγκ στον τουρισμό σας, 
εάν στοχεύετε σε νέους πελάτες. Πρόκει-
ται για ένα ταχέως αναπτυσσόμενο κανά-
λι κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο μπο-
ρείτε να μοιραστείτε ό,τι συμβαίνει αυτή 
τη στιγμή. Μπορείτε να μοιραστείτε συ-
ναρπαστικά στιγμιότυπα σχετικά με την 
τουριστική σας επιχείρηση για να τραβή-
ξετε την προσοχή.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Είναι σημαντικό  
να κατανοήσουμε  

σε βάθος πως η άνοδος 
των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης οδήγησε 
στην ανάπτυξη  

της αμφίδρομης  
επικοινωνίας όχι μόνο 
μεταξύ επιχειρήσεων 
και πελατών, αλλά και 
πελατών προς πελάτες
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Έχουμε ξεκαθαρίσει ήδη πως 
τα social media έχουν αντί-
κτυπο στον τουρισμό, γι’ αυτό 
και θα πρέπει να τα συμπερι-
λάβετε στη στρατηγική ψηφι-

ακού μάρκετινγκ που ακολουθείτε.
Αν συμφωνούμε μέχρι εδώ θα πρέπει 

να δώσουμε τώρα μεγαλύτερη βαρύτητα 
στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά 
για μια τουριστική επιχείρηση. 

Πραγματοποιώντας την έρευνα «πέσα-
με» σε μια ενδιαφέρουσα επισήμανση. 
«Έχετε επισκεφθεί ποτέ ένα σπίτι που σας 
δημιούργησε την αίσθηση ότι οι ιδιοκτή-
τες δεν νοιάζονται καθόλου για τη διατή-
ρησή του σε ευπαρουσίαστο επίπεδο»;

Πράγματι τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης μπορούν να θεωρηθούν το εικονικό 
ισοδύναμο της αυλής σας. Η αρχική αλλη-
λεπίδραση των ανθρώπων με τα κανάλια 
σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα 
καθορίσει αν θα εξερευνήσουν περαιτέ-
ρω. Καλωσορίστε τους πιθανούς πελάτες 
στην τουριστική επιχείρησή σας με μια 
σταθερή θετική πρώτη εντύπωση. 

Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πηγαίνο-
ντας ή επιστρέφοντας από τη δουλειά, 
στον ελεύθερο (ή και μη να τα λέμε και 
αυτά ) χρόνο τους σκρολάρουν στο κινη-
τό τους βλέποντας νέα και αναρτήσεις 
στα social media.  

Αποτέλεσμα είναι πως όλο και περισσό-
τεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν πλατφόρ-
μες όπως το Facebook, το Instagram και 
το Youtube ως μηχανές αναζήτησης για 
να αποφασίσουν πού και πότε θα τολμή-
σουν να ταξιδέψουν στη συνέχεια. Τα γε-
ωγραφικά και trending hashtags στο 
Instagram διευκολύνουν τους χρήστες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να 
εντοπίσουν αυτό που ψάχνουν.

Το να δείχνετε ότι είστε ανοιχτοί για 
δουλειά, ότι νοιάζεστε για τους πελάτες 
σας και ότι είστε διαθέσιμοι για τους επι-
σκέπτες σας γίνεται ευκολότερο με μια 
ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Επιλέξτε να επενδύετε σκόπι-
μα χρόνο στο διαδίκτυο, αφιερώνοντας 20 
λεπτά την ημέρα για να κάνετε check in, 
να απαντάτε σε σχόλια και να μοιράζεστε 
χρήσιμες πληροφορίες στον κλάδο σας. 

Ως επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο, 
η ιστορία σας είναι δική σας για να την 
πείτε. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

Οι λεπτομέρειες που 
κάνουν τη διαφορά
Η πρώτη εντύπωση και το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
κρίσιμης σημασίας. Ζωτική όμως είναι και η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες 
και η ενθάρρυνσή τους να κοινοποιούν ψηφιακά τις εμπειρίες τους

μπορείτε να συνδεθείτε με το κοινό σας 
πιο γρήγορα και πιο άμεσα από ποτέ. Να 
είστε προσηλωμένοι στο να ανακαλύψετε 
τι ψάχνουν και να κάνετε σκοπό σας να 
δημοσιεύετε οπτικά διεγερτικό περιεχό-
μενο με χρήσιμες πληροφορίες. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα δώσετε στους κοινό σας μια 
αίσθηση του είδους της εμπειρίας που έχε-
τε θέσει ως στόχο να παρέχετε. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν 
να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμ-
ματισμού ενός ταξιδιού. Τα ταξίδια είναι 
συναρπαστικά και υπάρχουν τόσοι πολλοί 
άγνωστοι όταν οι επισκέπτες αρχίζουν να 
αξιολογούν τις επιλογές τους! Επικεντρω-

θείτε στη δημιουργία τρόπων για να απα-
ντήσετε σε ερωτήσεις και να μοιράσετε 
ιδέες καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να 
εξετάζουν τις επιλογές τους.

Οι άνθρωποι προσελκύονται από τις 
όμορφες φωτογραφίες. Με τη χρήση σα-
γηνευτικών, αλλά προσοχή, πραγματικών 
εικόνων σε συνδυασμό με λεζάντες που 
διαθέτουν «προσωπικότητα», θα συναρ-
πάσετε το κοινό. Εξετάστε το ενδεχόμενο 
να απαντήσετε σε συνήθεις ερωτήσεις και 
να μοιραστείτε χρήσιμες συμβουλές ως 
μέρος της δημιουργίας μιας ευχάριστης 
εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Δημοσιεύστε μια λίστα με τις «5 καλύτε-
ρες συμβουλές» για τον προορισμό που 

βρίσκεστε μαζί με μια φωτογραφία που 
δείχνει πώς είναι η θέα μόλις ο επισκέπτης 
φτάσει στο ξενοδοχείο ή στο κατάλυμά 
σας. Διαμορφώστε το πρόγραμμα αναρτή-
σεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ώστε να είναι συνεπές και με στόχο να 
διατηρείτε μια τακτική σύνδεση με τους 
ακόλουθούς σας.

Υφαίνοντας όνειρα
Ίσως οι χρήστες να χάνονται στη φωτο-

γραφία του ταμπλό του προγράμματος 
περιήγησης ή να ψάχνουν στο google «δι-
ακοπές στην Ελλάδα». Συναντήστε τους 
εκεί που βρίσκονται με κάποια οπτικά 
στοιχεία που προκαλούν ονειρική περι-
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πλάνηση και τους επιτρέπουν να μεταφερ-
θούν στην τοποθεσία σας συναισθηματικά.

Αν υπάρχουν μυστικές τοποθεσίες ή 
δραστηριότητες που απολαμβάνουν μόνο 
όσοι «γνωρίζουν», αναδείξτε τι είναι αυτό 
που τις κάνει ξεχωριστές. Οι προσπάθειές 
σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα 
πρέπει να επικεντρώνουν σε αυτό που σας 
κάνει να ξεχωρίζετε από τους υπόλοιπους.

Σχεδιασμός
Η φάση του σχεδιασμού του ταξιδιού 

της κράτησης έχει να κάνει με τις ιδέες. 
Είναι εύκολο για τους ανθρώπους να ερευ-
νήσουν ιδέες για ταξίδια χρησιμοποιώντας 
hashtags για συγκεκριμένες τοποθεσίες 
και δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προ-
σφέρετε συμβουλές και ιδέες, για να 
εμπνευστείτε και να βοηθήσετε στον 
εξορθολογισμό του σχεδιασμού του ταξι-
διού τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο να 
μοιραστείτε «κρυφές ματιές» από εκδρο-
μές, άνετα καταλύματα και αξιοσημείωτα 
αξιοθέατα για να προκαλέσετε τις επιθυ-
μίες των ανθρώπων που εξερευνούν την 
επιχείρησή σας.

Κράτηση
Εδώ είναι που συμβαίνει η δέσμευση ως 

αποτέλεσμα της εύκολης πρόσβασης στο 
κουμπί «κράτηση τώρα». Στόχος σας πρέ-

πει να είναι να κάνετε τη διαδικασία κρά-
τησης όσο πιο απλή γίνεται, απαντώντας 
σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας. 

Μόλις ένας επισκέπτης αποφασίσει να 
κάνει κράτηση, ο ρόλος σας είναι να τον 
καθοδηγήσετε μέσα στη διαδικασία, μει-
ώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
προβλήματα. Βεβαιωθείτε ότι οι βασικές 
πληροφορίες κοινοποιούνται με σαφήνεια 
και ότι όλα όσα χρειάζονται βρίσκονται 
εκεί.

Κάντε τα κουμπιά τιμολόγησης εύκολα 
στην εύρεση και ενημερώστε τους αν μπο-
ρούν να κάνουν κράτηση απευθείας μέσα 
από το κανάλι κοινωνικής δικτύωσης ή 

φροντίστε για μια εύκολη ανακατεύθυνση 
απευθείας στον ιστότοπό σας.  

Το θετικό βίωμα
Στόχος θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός 

μιας ευχάριστης εμπειρίας κράτησης από 
την αρχή έως το τέλος. Η εμπειρία κατα-
λήγει σε κάθε αλληλεπίδραση που έχει 
ένας επισκέπτης με την επιχείρησή σας.

Φανταστείτε να βρίσκεστε στην άλλη 
άκρη του κόσμου και να προσπαθείτε να 
κάνετε κράτηση για μια εκδρομή με κα-
γιάκ χωρίς να γνωρίζετε πού είναι τα κα-
λύτερα σημεία για να εξερευνήσετε. Βάλ-
τε τον εαυτό σας στη θέση του επισκέπτη 
και δείτε τι είδους ερωτήσεις σας έρχονται 
στο μυαλό. Στη συνέχεια, δημιουργήστε 
τις αναρτήσεις σας με την εμπειρία του 
πελάτη στο μυαλό σας.

Μπορεί να έχετε έναν τρόπο να περιγρά-
φετε εύγλωττα τις δραστηριότητες που 
προσφέρετε στον ιστότοπό σας, αλλά αυτό 
ταιριάζει με τον τρόπο που το κοινό σας 
αναζητά τις εκδρομές, τις δραστηριότητες 
ή τις πληροφορίες που προσφέρετε; Προ-
καλέστε νέες δραστηριότητες, περιπέτειες 
και περιηγήσεις στην κοινωνική σας ροή 
με σκοπό να πυροδοτήσετε μια συναισθη-
ματική αντίδραση για τον θεατή σας.

Φροντίστε να απαντάτε σε ερωτήσεις 
όπως: 

Είναι η επιχείρησή σας φιλική προς 
τα παιδιά; 
Μπορώ να φέρω τον σκύλο μου; 

Πόσο καιρό μπορώ να περιμένω να 
είμαι στην περιοδεία;
Πού βρίσκονται οι πλησιέστερες εγκα-
ταστάσεις; 
Ποια είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας 
του COVID-19; 
Πότε είναι διαθέσιμες οι ξεναγήσεις/
δραστηριότητες;
Τι πρέπει να φέρω μαζί μου σε αυτή 
την εμπειρία;

Κοινή χρήση
Αυτό το σκέλος της εμπειρίας του πελά-

τη λαμβάνει χώρα πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την αλληλεπίδραση του επισκέπτη 
με την επιχείρησή σας. Ένα κρίσιμο στοι-
χείο του διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης είναι η αξιοποίηση των 
σχολίων που λαμβάνετε. Οι άνθρωποι χρη-
σιμοποιούν ευρέως τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να αναδείξουν από πρώτο 
χέρι τις αλληλεπιδράσεις τους με τις εται-
ρείες - τόσο τις καλές όσο και τις κακές.

Επιπλέον, οι θετικές κριτικές μπορούν 
να εμπνεύσουν τους μελλοντικούς πελά-
τες να κάνουν κράτηση σε εσάς, ειδικά αν 
τυχαίνει να σκέφτονται να κάνουν κρά-
τηση σε κάποιον ανταγωνιστή. Ο στόχος 
σας είναι να καλλιεργήσετε μια ατμόσφαι-
ρα εμπιστοσύνης ότι μπορούν να βασι-
στούν σε εσάς για να ικανοποιήσετε και, 
το σημαντικότερο, να ξεπεράσετε τις 
προσδοκίες τους. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Με τη χρήση  
σαγηνευτικών, αλλά 

προσοχή, πραγματικών 
εικόνων σε συνδυασμό 

με λεζάντες  
που διαθέτουν  

«προσωπικότητα», θα 
συναρπάσετε το κοινό
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Τ α μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι το εικονικό ισοδύναμο 
του να κάθεσαι γύρω από μια 
φωτιά και να μοιράζεσαι ιστο-
ρίες - λειτουργώντας ως κόμ-

βος για την ανταλλαγή φωτογραφιών, με 
σκοπό να εμπνεύσει άλλους να βιώσουν 
το ίδιο πράγμα για τον εαυτό τους.

Ως στιγμιότυπο ή highlight των καλύ-
τερων στιγμών, τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάρ-
κετινγκ για τους φορείς διοργάνωσης 
εκδρομών και δραστηριοτήτων. Ένα κα-
λά επιμελημένο κοινωνικό κανάλι μπορεί 
να φροντίσει για τις διαφημιστικές σας 
ανάγκες, την εξυπηρέτηση πελατών και 
τη στρατηγική προσέλκυσης κρατήσεων.

Την ίδια ώρα όμως ως επαγγελματίας, ο 
χρόνος και η ενέργεια που διαθέτετε είναι 
σίγουρα περιορισμένος. Επικεντρωθείτε 
σε αυτό που θεωρείτε ότι είναι βασικό για 
τον ιδανικό επισκέπτη σας και σε ποιες 
πληροφορίες θα είναι πιο χρήσιμες. 

Όταν σκέφτεστε τι να δημοσιεύσετε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τουριστι-
κή εταιρεία, προσπαθήστε να εμπλουτί-

σετε το περιεχόμενό σας με προσωπικό-
τητα και πρακτικότητα. Για παράδειγμα, 
αν επιστρέφετε από ένα σαββατοκύριακο 
ξενάγησης, το Facebook μπορεί να λει-
τουργήσει σαν ένα ταξιδιωτικό ημερολό-
γιο, συμπληρωμένο με προσωπικούς λο-
γαριασμούς, φωτογραφίες και βίντεο. 

Η κοινοποίηση κριτικών στο διαδίκτυο 
βοηθά τους χρήστες να αντιληφθούν την 
επιχείρησή σας ως αξιόπιστη. Οι ταξιδιώτες 
είναι πιο πιθανό να κάνουν κράτηση για 
μια εμπειρία ή τοποθεσία αφού διαβάσουν 
κριτικές. Αξιοποιήστε την κοινωνική κοι-
νοποίηση για να τονίσετε τι κάνετε καλά 
και να επισημάνετε τι είναι αυτό που σας 
κάνει να αξίζει να κάνετε κράτηση μαζί του. 

Συμβουλές μάρκετινγκ 
Μοιραστείτε φωτογραφίες μιλώντας 

πάντα σε πρώτο πρόσωπο
Παρουσιάστε απόψεις από τη θέα ή 

από μια δραστηριότητα στη φύση
Δώστε μια γεύση από τους ήχους (ή 

και από την έλλειψή τους) ενώ απολαμ-
βάνετε την παρατήρηση των αστεριών 
στο θέρετρό σας

Παρουσιάστε το φαγητό ή ακόμη και 
συνταγές που προσφέρονται από το θέ-
ρετρό σας

Ευκαιρίες που συμπεριλαμβάνουν και 
κατοικίδια σε περιπέτειες στην ύπαιθρο 

Ξεχωριστή «προσωπικότητα» 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 

την ευκαιρία να αναδείξετε την προσωπι-
κότητα της επιχείρησης που διαθέτετε, 
ωστόσο η πλειονότητα των ξενοδοχείων, 
εστιατορίων και θέρετρων επιμένει σε πο-
λύ άνοστο και στεγνό περιεχόμενο. Οι 
όμορφες εικόνες θα είναι πάντα σημαντι-
κές, όμως οι λεζάντες και τα μικρά πρόσθε-
τα κάνουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Γίνετε δημιουργικοί με τις λεζάντες και, 
ενώ επιδεικνύετε την προσωπικότητά 
σας, φροντίστε να κλείνετε με μια πρό-
σκληση για δράση που να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον. Κάντε μια ερώτηση που θα 
προκαλέσει μια εισροή σχολίων και ετι-
κετών, ενισχύοντας το περιεχόμενό σας.

Οι αναρτήσεις που εμφανίζουν προσω-
πικότητα και χιούμορ προσελκύουν σχό-
λια και ετικέτες σε σχέση με τις βαρετές 

αναρτήσεις που αποτελούνται από μια 
εικόνα και μια κλισέ λεζάντα μάρκετινγκ. 

Δημιουργία blog
Ενώ οι κοινωνικές πλατφόρμες όπως το 

TikTok και το Instagram είναι αυστηρά 
πλατφόρμες κοινής χρήσης εικόνων και 
βίντεο, άλλες όπως το Twitter και το 
Facebook σας επιτρέπουν να μοιράζεστε 
άλλες μορφές περιεχομένου. Το περιεχό-
μενο ενός blog είναι μια εξαιρετική μορφή 
που αποδίδει καλά και λειτουργεί ως μα-
γνήτης, προσελκύοντας την επισκεψιμό-
τητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
στον ιστότοπό σας.

Η έναρξη ενός ιστολογίου για την επι-
χείρησή σας όχι μόνο θα σας προσφέρει 
εξαιρετικό περιεχόμενο για να το μοιρα-
στείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αλλά μπορεί επίσης να συμπληρώσει τη 
στρατηγική σας για τη βελτιστοποίηση 
της μηχανής αναζήτησης, όταν εφαρμό-
ζετε έρευνα λέξεων-κλειδιών σε νέα θέ-
ματα ιστολογίου. 

Γράψτε αναρτήσεις στο blog που ανα-
δεικνύουν πληροφορίες που θα ήθελε να 

Μεγάλο «όπλο» λοιπόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  
αλλά απαιτούν και χρόνο. Πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε  
την παρουσία σας στις πλατφόρμες με απλές κινήσεις

Πρακτικά  

τη «μάχη»  
βήματα για 

του διαδικτύου

ΦΑΚΕΛΟΣ:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

& ΜΕΣΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Τα τελικά συμπεράσματα
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαφές σήμερα πως παίζουν απολύ-
τως σημαντικό ρόλο για την τουριστική βιομηχανία, είτε προσφέρετε εμπει-
ρίες, είτε καταλύματα, είτε ξεναγήσεις. Κάντε τις κοινωνικές πλατφόρμες 
να δουλέψουν για εσάς, εστιάζοντας στο είδος των επισκεπτών που θέλετε 
να προσελκύσετε και στο τι αναζητούν, καθώς σχεδιάζουν την επόμενη πε-
ριπέτειά τους. Δημιουργήστε οπτικά ελκυστικό περιεχόμενο που να εμπνέει 
και είναι σχετικό με το κοινό σας. 
Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό συνδέει τις 
τελείες για τους ταξιδιώτες που λαχταρούν να βιώσουν κάτι νέο και συναρ-
παστικό. 
Η επιμέλεια μιας ενεργής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στην τουριστική επιχείρησή σας, ειδικά αν επικε-
ντρωθείτε στην κοινοποίηση περιεχομένου που είναι τόσο συναισθηματικά 
όσο και οπτικά ελκυστικό.
Αν αναζητάτε δημιουργικούς τρόπους για να βελτιστοποιήσετε την επιχεί-
ρησή σας, ενσωματώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που σας 
βοηθά να επικεντρωθείτε στη συνέχιση της δημιουργίας εκπληκτικών ευ-
καιριών για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι την τουριστική σας επιχείρηση 
και να ζήσουν νέες μοναδικές εμπειρίες.

Οι αναρτήσεις που  
εμφανίζουν προσωπι-
κότητα και χιούμορ 

προσελκύουν σχόλια 
και ετικέτες  

σε σχέση με τις βαρετές  
αναρτήσεις που  

αποτελούνται από μια 
εικόνα και μια κλισέ  
λεζάντα μάρκετινγκ

διαβάσει κάποιος που ενδιαφέρεται για 
τον προορισμό σας και που τον ωθούν 
στην επίσκεψη ή και στην κράτηση.

Πληρωμένες διαφημίσεις
Η απλή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης μπορεί να προσελκύσει πελά-
τες όταν συνδυάζετε εξαιρετικό περιεχό-
μενο με γεωγραφικές ετικέτες και μια 
στρατηγική hashtag. Οι πληρωμένες δια-
φημίσεις, όμως, μπορούν να προσελκύ-
σουν νέους πελάτες σχεδόν αμέσως.

Οι διαφημίσεις στο Facebook και το 
Instagram χρησιμοποιούν τις ίδιες επιλογές 
στόχευσης και μοιράζονται τα ίδια δεδομέ-
να pixel, και παρόλο που η ταυτόχρονη δι-
αφήμιση και στις δύο πλατφόρμες δεν λει-
τουργεί για όλους τους κλάδους, είναι μια 
στρατηγική που ενδείκνυται για τις ξενο-
δοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης βλέπουν το Instagram και το 
Facebook ως απόδραση, πηδώντας στις 
ροές τους για να απομακρυνθούν από την 
πραγματικότητα και την καθημερινότητά 
τους. Οι εταιρείες που το καταλαβαίνουν 
αυτό μπορούν να επωφεληθούν χρησιμο-
ποιώντας διαφημίσεις που δελεάζουν τους 
καταναλωτές παρέχοντας μια επιπλέον 
διαφυγή.

Ονειρεμένες διακοπές, μια βραδινή έξο-
δος σε ένα ωραίο εστιατόριο, μια απόδρα-
ση το Σαββατοκύριακο - η πληρωμένη 
στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης θα έχει τις καλύτερες αποδό-
σεις από τις εκστρατείες επαναστόχευσης. 
Όταν οι διαφημίσεις σας εμφανίζονται 
μόνο σε χρήστες του Instagram και του 
Facebook που έχουν επισκεφθεί προηγου-
μένως τον ιστότοπό σας, βελτιώνεται η 
απόδοσή τους, επειδή το κοινό είναι ήδη 
εξοικειωμένο με το εμπορικό σήμα σας. 
Επιπλέον, μπορείτε να στοχεύσετε τους 
χρήστες με πολύ συγκεκριμένες προσφο-
ρές που ευθυγραμμίζονται με τις σελίδες 
του ιστότοπού σας με τις οποίες αλληλε-
πιδρούσαν την τελευταία φορά.

Τα πολύτιμα data
Μέσω της προσπάθειάς σας για μάρκε-

τινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα που σας 
δίνουν ένα ακόμη καλύτερο πλεονέκτημα 
μάρκετινγκ: αριθμούς κινητών τηλεφώ-
νων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου παραμένει ένας από τους 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη 
δημιουργία κρατήσεων και νέων πελατών, 
ενώ το μάρκετινγκ SMS είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό λόγω του σχεδόν 100% 
ποσοστού ανοίγματος.

Δημιουργείστε διαγωνισμούς για να 
οδηγήσετε τους συνδρομητές στη λίστα 
SMS και email σας. Είτε πρόκειται για 
δωροκάρτες, δωρεάν διαμονές ή δωρεάν 
δείπνα και ποτά, υπάρχουν πολλοί δημι-
ουργικοί τρόποι για να το κάνετε αυτό 
που δεν θα προκαλέσουν πλήγμα στον 
προϋπολογισμό σας. Κάθε αριθμός κινη-
τού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου που συλλέγεται είναι 
ένας δυνητικός πελάτης στον οποίο μπο-
ρείτε να απευθύνεστε επ' αόριστον.
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Θαλάσσιο
ς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Yachting σε πρώτο
πλάνο στην Ελλάδα 

Γράφει η ΔΏΡΑ ΧΡΉΣΤΟΥ

Ο τουρισμός με σκάφη αναψυ-
χής φαίνεται τα τελευταία 
χρονιά να γνωρίζει όλο και 
μεγαλύτερη ανάπτυξη ειδι-
κά σε παράκτιες μεσογειακές 

χώρες όπως η Ελλάδα. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να υπάρξει σημαντική άνθηση 
των σχετικών επιχειρηματικών τομέων, 
προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας. Ως 
εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο τουρι-
σμός με σκάφη αναψυχής ή αλλιώς yachting 
είναι πολύ επικερδής προσφέροντας οι-
κονομική στήριξη τόσο σε επιχειρήσεις 
αλλά και στην τοπική οικονομία. Η Ελλά-
δα διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα που 
της επιτρέπουν να αποκτήσει μια σημα-
ντική θέση στον κλάδο του yachting. Αρ-
χικά διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή 
με αποτέλεσμα οι περισσότερες περιοχές 
της, να βρίσκονται πολύ κοντινή απόστα-
ση από λιμάνια και θάλασσες, επιπλέον 
διαθέτει αυθεντικά τοπικά αξιοθέατα, 
φυσικούς πόρους, κ.λπ. ικανά να προσεγ-
γίσουν το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη. 

Η πρόεδρος του ΕΟΤ  Άντζελα Γκερέκου 
σε πρόσφατες δηλώσεις της τόνισε την 
σημαία του yachting. Συγκεκριμένα ανέ-
φερε πως το yachting αποτελεί τεράστιο 
κεφάλαιο εθνικού πλούτου, καθώς η με-
γαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, ο 
μοναδικός πολυνησιακός χαρακτήρας και 
το ωραιότερο «γαλάζιο» στον κόσμο κα-
θιστούν δικαιωματικά την Ελλάδα ως τον 
κορυφαίο προορισμό για θαλάσσιες πε-
ριηγήσεις, διεθνώς. 

Στον τομέα του yachting και ειδικότερα 
του mega yachting η πορεία της χώρας 
είναι θεαματική, αφού το 2019 αναδείχθη-
κε ως ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός 
σε ναυλώσεις μεγάλων σκαφών αναψυχής 
διεθνώς, το 2020 ως ο 2ος δημοφιλέστερος 
προορισμός, το 2021 κατέλαβε την πρώτη 
θέση με 24% μερίδιο αγοράς στις ναυλώ-
σεις, ενώ το 2022 προβλέπεται επίσης 
εξαιρετικό, καθώς οι επιβεβαιωμένες 

κρατήσεις αγγίζουν το 57% του υπάρχο-
ντος στόλου.

Η κ. Γκερέκου επιπλέον επισήμανε ότι, 
παρά τα ιδιαίτερα αισιόδοξα αυτά αποτε-
λέσματα, χρειάζεται η περαιτέρω και δι-
αρκής ανάπτυξη του δικτύου των μαρινών 
σε όλη την επικράτεια, η απελευθέρωση 
από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της 
διενέργειας ημερήσιων high end εκδρο-
μών από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, 
η ενδυνάμωση των premium ημερήσιων 
εκδρομών που απευθύνονται σε υψηλού 
εισοδηματικού προφίλ επισκέπτες, η δη-
μιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυ-
ναμικού κ.ά.

Η ιστορία του yachting 
στην Ελλάδα 
Από πού ξεκίνησε το yachting και σή-

μερα φτάσαμε να μιλάμε για τουριστική 

δυναμική που είναι ικανή να φέρνει εκα-
τομμύρια στα ταμεία του κράτους και των 
επιχειρήσεων;  Το yachting αναφέρεται 
σε μια θαλάσσια δραστηριότητα αναψυχής 
κατά την οποία οι ταξιδιώτες χρησιμοποι-
ούν σκάφη για αναψυχή και το σκάφος το 
ίδιο είναι κατασκευασμένο να  χρησιμο-
ποιείται για σκοπούς αναψυχής. Ο όρος 
προέρχεται από την ολλανδική λέξη jacht 
(κυνήγι) και αρχικά ορίστηκε ως ένα ελα-
φρύ ταχύπλοο ιστιοφόρο που χρησιμο-
ποιούσε το ολλανδικό ναυτικό για την 
καταπολέμηση των πειρατών και άλλων 
παραβατών. Μόνο με την εμφάνιση του 
ατμόπλοιου και άλλων τύπων μηχανοκί-
νητων σκαφών, τα ιστιοπλοϊκά σκάφη 
έγιναν σκάφη αναψυχής. Υπάρχουν πολ-
λοί διαφορετικοί τύποι σκαφών αναψυχής 
ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθός τους, 
δηλαδή μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής, 

ιστιοπλοϊκά σκάφη αναψυχής, mega yachts 
κ.λπ. Το μήκος των εμπορικών σκαφών 
αναψυχής ή των ιδιωτικών σκαφών ανα-
ψυχής κυμαίνεται από 10 μέτρα έως δε-
κάδες μέτρα. Σε γενικές γραμμές, ένα 
γιοτ είναι μικρότερο από 12 μέτρα μήκος 
και μπορεί να φιλοξενήσει το πολύ 36 επι-
βάτες, ενώ ένα mega yacht αναφέρεται 
σε ένα σκάφος που ξεπερνά τα 50 μέτρα 
σε μήκος.  Τα περισσότερα γιοτ είναι ιστι-
οπλοϊκά, τα οποία είναι ο πιο δημοφιλής 
τύπος ναυλωμένου σκάφους, αλλά αντι-
μετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό στον 
τομέα του τουρισμού. 

Ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής βασί-
ζεται σε αυτά τα σκάφη για την παροχή 
ψυχαγωγίας, διαμονής, εστίασης και άλ-
λων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις 
περιηγήσεις σε νησιά και σε παράκτιες 
περιοχές. Διαφέρει από τον τουρισμό 

Η χώρα μας το 2019 αναδείχθηκε ως ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός παγκοσμίως  
για τα μεγάλα σκάφη αναψυχής. Την ίδια ώρα για το 2022 οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις  

αγγίζουν το 57% του υπάρχοντος στόλου
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κρουαζιέρας στο ότι δεν έχει τακτικά δρο-
μολόγια μεταξύ λιμένων και χρησιμοποι-
εί μαρίνες ως παρόχους υπηρεσιών, οι 
οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως η κύρια 
υποδομή του τουρισμού yachting.

Αυτό το είδος τουρισμού αποτελούσε 
παλαιότερα μια συγκριτικά πολυτελή και 
αποκλειστική μορφή κατανάλωσης, αλλά 
τα τελευταία χρόνια εντάσσεται σταδιακά 
στον γενικότερο τομέα του θαλάσσιου 
τουρισμού.   Με την ίδρυση του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) το 1960, 
σε 85 γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας 
λειτούργησαν κατασκευαστικές δραστη-
ριότητες και υπηρεσίες σχετικές με το 
yachting, όπως ο ανεφοδιασμός με καύ-
σιμα και νερό. Το 1961, θεσπίστηκαν 
απλουστευμένες διαδικασίες εργασίας 
και περαιτέρω αφορολόγητα κίνητρα για 
τα ναυπηγεία και τα καύσιμα. Το1976, η 
Ελλάδα εφάρμοσε ένα νομικό πλαίσιο για 
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα σκάφη 
αναψυχής, ενώ η ελληνική αγορά του του-
ρισμού αναψυχής αναπτύχθηκε μετά τη 
δεκαετία του 1970. 

Τα άλυτα ζητήματα
Είναι φανερό πως γένεται μια μεγάλη 

προσπάθεια αναδείξεις του ελληνικού 

οποίες δημιουργούν 389 άμεσες θέσεις 
εργασίας. Συνολικά, υπάρχουν 55 μαρίνες, 
αλλά μόνο οι 22 από αυτές πληρούν επαρ-
κώς τις νομικές απαιτήσεις και διαθέτουν 
επαρκείς υποδομές για να λειτουργήσουν 
στην αγορά του yachting. Σε σχέση με το 
μήκος της ακτογραμμής της, η Ελλάδα 
διαθέτει πολύ λιγότερες θέσεις ελλιμενι-
σμού για σκάφη αναψυχής και μαρίνες 
υψηλής ποιότητας από τις ανταγωνίστρι-
ες χώρες της Μεσογείου. Ιδιαίτερα το κα-
λοκαίρι, υπάρχει μεγάλη έλλειψη θέσεων 
ελλιμενισμού για mega yachts στην Ελ-
λάδα.

Με βάση τη σύγχρονη μελέτη της δια-
ΝΕΟσις στη χώρα μας έχουν χωροθετηθεί 
168 τουριστικοί λιμένες, οι οποίοι σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό περιλαμβάνουν 
25.712 θέσεις ελλιμενισμού. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για 12 λιμένες 
σε ξενοδοχεία, 72 καταφύγια, 22 αγκυρο-
βόλια και 62 μαρίνες. Αλλά οι αποκλει-
στικά τουριστικοί λιμένες που έχουν χω-
ροθετηθεί για τη χώρα μας είναι αυτοί οι 
168. Αυτοί οι λιμένες είναι χωροθετημένοι, 
αλλά δεν είναι όλοι υπαρκτοί: από τους 
168 χωροθετημένους τουριστικούς λιμέ-
νες στην Ελλάδα, μόνο οι 37 λειτουργούν, 
διαθέτοντας στην πράξη 8.499 θέσεις ελ-
λιμενισμού για σκάφη. Από τις 62 χωρο-
θετημένες μαρίνες, λειτουργούν σήμερα 
μόνο οι 23. Από τους 12 χωροθετημένους 
λιμένες ξενοδοχείων λειτουργούν οι 9. 
Από τα 72 χωροθετημένα καταφύγια λει-
τουργούν τα 5. Κι από τα 22 χωροθετημέ-
να αγκυροβόλια, δεν έχει λειτουργήσει 
κανένα. Σε μια λίστα με τις θέσεις ελλι-
μενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής 
σε 16 χώρες, η Ελλάδα κατατάσσεται τε-
λευταία.

Μια στοχευμένη αγορά εργασίας
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει σε μια σει-

ρά για ιδιωτικοποιήσεων των μαρίνων με 
στόχο το άνοιγμα στα mega yachts. Μια 
τέτοια κίνηση, με τους καταλλήλους χει-
ρισμούς, μπορεί να οδηγήσει σε ένα με-
γάλο άνοιγμα για την Ελλάδα. Όπως είναι 
αναμενόμενο προβλέπεται πως θα δημι-
ουργούν πολλές θέσεις εργασίας καθώς 
οι μαρίνες παρέχουν υπηρεσίες όπως  
ασφάλεια και φύλαξη σκαφών, θέσεις 
παρκινγκ για τα αυτοκίνητα, επισκευή 
και συντήρηση σκάφους, εμπορικές υπη-
ρεσίες, εστιατόρια και καφετέριες κτλ. 
Επιπλέον κάθε λιμένας μπορεί να γίνει 
ένα « τουριστικό θέρετρο» με την δημι-
ουργικά μιας περιοχής που θα κατακλύ-
ζεται από  ξενοδοχεία, hostel αλλά και 
πολλά είδη τουριστικών επιχειρήσεων 
που θα αναζητήσουν καταρτισμένο και 
έμπειρο προσωπικό. Ας μην ξεχνάμε πως 
στη χώρα μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
περίπου 170.000 σκάφη αναψυχής, εκ των 
οποίων 6.109 ήταν επαγγελματικά (2019) 
δημιουργώντας μια στοχευμένη αγορά 
εργασίας. 

yachting. Όσο αισιόδοξοι και να είμαστε 
όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν βασικά 
ζητήματα  που μας πάνε πίσω σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό που επικρατεί ιδιαίτερα 
στη Μεσόγειο. Δεν είναι μικρός ο αριθμός 
των ξένων τουριστών που χάνει η Ελλάδα 
λόγω του έντονου ανταγωνισμού από τις 
γειτονικές χώρες.  Τα κυριότερα προβλή-
ματα του τουρισμού yachting στην Ελλά-
δα αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίες 

και το φορολογικό σύστημα κατά τον 
ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής σε μαρί-
νες, ιδίως για σκάφη εκτός ΕΕ. Ένα άλλο 
σημαντικό εμπόδιο στον ελληνικό τομέα 
του τουρισμού yachting είναι ο συγκριτι-
κά μικρός αριθμός επαγγελματικών εται-
ρειών yachting, ορισμένες από τις οποίες 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
αγορά κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
ύφεσης. Καταλήγοντας στο πολύ απλό και 
συνάμα βασικό ζήτημα της ανάγκης για 
αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών και 
ένα απλούστερο νομικό πλαίσιο στον κλά-
δο του Yachting.  

Η ανάγκη για 
τουριστικούς λιμένες 
Η λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς 

yachting προϋποθέτει αφενός την ύπαρξη 
σκαφών αναψυχής, αφετέρου την ύπαρξη 
κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων 
για την ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτη-
σή τους. Με βάση τα στοιχεία του ΓΤΟ και 
της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας, ο αριθμός 
των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών ανα-
ψυχής στην Αττική τα τελευταία χρόνια 
ανέρχεται σε 4.075, οι οποίες παρέχουν 
178 σχετικές θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 
εκτιμάται ότι στις υπόλοιπες μαρίνες 
υπάρχουν 8.924 θέσεις ελλιμενισμού, οι 

Πηγή: διαΝΕΟσις

Όσο αισιόδοξοι  
και να είμαστε, πρέπει 

να αντιμετωπιστούν  
βασικά ζητήματα  

που μας πάνε πίσω  
σε σχέση με  

τον ανταγωνισμό  
που επικρατεί  

ιδιαίτερα στη Μεσόγειο
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Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση το περασμένο φθινόπωρο το φεστιβάλ του Βόλου  
για το θαλάσσιο τουρισμό επιστρέφει στις 5 με 8 Μαΐου στο λιμάνι της πόλης σε συνεργασία  

με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Βόλου και το Επιμελητήριο Μαγνησίας,  
αλλά και με τη συνδρομή της Ένωσης Επαγγελματικών Σκαφών Θεσσαλίας

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν 
την Τρίτη 1 Μαρτίου ο Γενικός Δι-
ευθυντής της Mact Media Group 

Γιώργος Καραχρήστος με την Αντιπερι-
φερειάρχη Μαγνησίας κυρία Δωροθέα 
Κολυνδρίνη  και την Αντιδήμαρχο Τουρι-
σμού του Δήμου Βόλου κυρία Γεωργία 
Μποντού Τοκαλή για το 2ο Yachting Volos: 
Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία 
που θα πραγματοποιηθεί στις 5-8 Μαΐου 
στο λιμάνι του Βόλου σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Βό-
λου και το Επιμελητήριο Μαγνησίας, αλ-
λά και με τη συνδρομή της Ένωσης Επαγ-
γελματικών Σκαφών Θεσσαλίας.

Στόχος είναι η ανάδειξη του Yachting, 
των επαγγελματιών και τον ιδιαίτερο 
τρόπο τουρισμού, που μπορεί κάποιος να 
πραγματοποιήσει με το Yachting.

Στη συνέντευξη Τύπου η κυρία Κολυν-
δρίνη επισήμανε ότι στο φεστιβάλ θα συμ-
μετέχουν επαγγελματίες του χώρου του 
θαλάσσιου τουρισμού και της γαστρονο-
μίας από όλη την Ελλάδα, θα γίνουν συνα-
ντήσεις με tour operators από το εξωτερι-
κό, αλλά και με bloggers και δημοσιογρά-
φους, ενώ θα διοργανωθεί και συνέδριο 
με θέμα τον θαλάσσιο τουρισμό και τα 
οφέλη του στους προορισμούς. «Εμείς στη-
ρίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς ο 
Βόλος είναι ένα ανερχόμενο λιμάνι με 20% 
αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν 
πέρυσι αλλά και σημαντική παρουσία στην 
κρουαζιέρα. Η Περιφέρεια έχει προχωρή-
σει σε σημαντικές επενδύσεις που ενισχύ-
ουν αυτού του είδους τον τουρισμό».

Ειδικότερα τα έργα που επισήμανε η 
κυρία Κολυνδρίνη είναι:
Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, το 

μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα 
Βαλκάνια κόστους 330 εκ. ευρώ, για το 
οποίο τιμήθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
με το διακεκριμένο βραβείο Αρχιτεκτονι-
κής Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
(European Diploma), ως αναγνώριση «της 
υποδειγματικής διαχείρισης φυσικών πε-
ριοχών και τοπίων εξαιρετικής ευρωπαϊ-
κής σημασίας για τη διατήρηση της βιο-
λογικής, γεωλογικής και τοπικής ποικιλο-

Ρότα για το 2ο Yachting Volos
Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία

μορφίας». Ένα έργο ουσίας με πολλαπλές 
θετικές επιπτώσεις που δίνει το έναυσμα 
για την αγροτουριστική ανάπτυξη της ευ-
ρύτερης περιοχής. 
Η δημιουργία του υποβρύχιου Μου-

σείου της Αλοννήσου, έργο προϋπολογι-
σμού 2.844.000 ευρώ περίπου, το οποίο 
εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2020 και 
είναι πλέον επισκέψιμο βάζοντας την Ελ-
λάδα δυναμικά στον «χάρτη» του παγκό-
σμιου καταδυτικού τουρισμού. Ένα πα-
γκόσμιο σημείο αναφοράς, ο Παρθενώνας 
των ναυαγίων όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται, που αποτελεί μόνο την αρχή. Ο 
βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία 
του πρώτου δικτύου υποβρύχιων μουσεί-
ων και καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα 
με την αξιοποίηση των ενάλιων αρχαιο-
τήτων της περιοχής μας, τα ναυάγια Αμα-
λιάπολης, Φαγκρού, Αγ. Πέτρου, Σκάτζου-
ρας, Τσέλιου). – Το έργο επέκτασης του 
αεροδρομίου Σκιάθου.
Οι στοχευμένες δράσεις για την προ-

σέλκυση πτήσεων στο αεροδρόμιο της Ν. 
Αγχιάλου (εκθέσεις, διαφημιστική προβο-
λή, Β2Β συναντήσεις κ.λπ. δράσεις).
Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης συ-

στήματος ασφάλειας στον λιμένα Βόλου 
του κώδικα ISPS που αποτελεί ένα ακόμη 
συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσέλκυ-
ση κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή. 
Τα έργα για την αναβάθμιση των λι-

μενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Πε-
ριφέρειας. 
Η ανάδειξη, προστασία και αξιοποίη-

ση της περιοχής στις λίμνες Ζερέλια του 
Αλμυρού, μια περιοχή με δυναμική τουρι-
στική προοπτική. 
Οι οικοτουριστικές διαδρομές και η 

αποκατάσταση λιθόστρωτων στη Σκόπελο. 
Το έργο για την αξιοποίηση του Πολι-

τιστικού Αποθέματος διαδρομής Πολιτι-
σμού - Τουρισμού στην Θεσσαλία προϋ-
πολογισμού 5.000.000 ευρώ. 
Οι στοχευμένες παρεμβάσεις και τα 

έργα συντήρησης-αναστήλωσης-αποκα-
τάστασης-ανάδειξης και προβολής των 
υλικών πολιτιστικών πόρων του νομού 
Μαγνησίας (χώρος Μεγάρων του οικισμού 
Διμηνίου, στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, 
στο Κάστρο στη συνοικία Παλαιά Βόλου 
αλλά και εντάξεις νέων έργων). 
Η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής 

διασύνδεσης μνημείων προϋπολογισμού 

360.000 ευρώ, οι παρεμβάσεις στο Μουσείο 
Παπαδιαμάντη και στο Μπούρτζι της Σκι-
άθου. 
Το έργο για την ανάδειξη του Πολιτι-

στικού Αποθέματος Βορείων Σποράδων / 
Ο.Χ.Ε. Νήσων Βορείων Σποράδων, προϋ-
πολογισμού 4,5 εκ ευρώ. Παράλληλα συ-
νεχίζονται τα εκτεταμένα έργα οδοποιίας 
σε όλο το νομό με τις μεγάλες ή μικρότερες 
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας στο δίκτυο της Π.Ε. Μαγνησίας 
που διασφαλίζουν την άνετη μετακίνηση 
των ανθρώπων και την ομαλή διακίνηση 
των εμπορευμάτων. Καλή επιτυχία στο 
φεστιβάλ, εύχομαι από καρδιάς να στηρι-
χθεί και να εδραιωθεί στην περιοχή μας 
και να το φιλοξενούμε στην πόλη μας για 
πολλά ακόμα χρόνια», κατέληξε η Αντιπε-
ριφερειάρχης Μαγνησίας.

Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Γεωργία 
Μποντού Τοκαλή επισήμανε ότι ο δήμος 
στηρίζει το φεστιβάλ στο οποίο θα έχουν 
την ευκαιρία οι ντόπιοι παραγωγοί να 
προβάλλουν τα προϊόντα τους, ενώ όπως 
είπε και οι φοιτητές του Δημοτικού ΙΕΚ θα 
μαγειρέψουν για τους επισκέπτες. «Ο θα-
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λάσσιος τουρισμός και η γαστρονομία 
αποτελούν δύο ειδικές μορφές τουρισμού 
στις οποίες ο Δήμος έχει επενδύσει έμπρα-
κτα και δεν είναι τυχαίο καθώς σε 11 χώρες 
έχουμε προωθήσει τον θαλάσσιο τουρισμό 
και ειδικά το επαγγελματικό Yachting. 
θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί βασικό 
πυλώνα του τουρισμού και αυτό το προ-
ωθούμε μέσω όλων των δράσεων μας και 
βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γαστρο-
νομία μας. Η πόλη μας έχει γίνει ελκυστι-
κή τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν είναι 
τυχαίο καθώς σε άριστη συνεργασία με 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε ενισχύ-
σει τις υποδομές και η όμορφη πόλη μας 
είναι πραγματικά δέκτης όλο και περισ-
σότερων σκαφών», ανέφερε η Αντιδήμαρ-
χος Τουρισμού του Βόλου.

Τις ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσια-
στούν Εταιρίες Θαλάσσιου Τουρισμού και 
Yachting , εταιρίες με προϊόντα που συ-
νεργάζονται με το Yachting, εταιρίες με 
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.

Οι επισκέπτες του Yachting Volos: Θα-
λάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία θα 
έχουν την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε 
σκάφη, κάθε λογής, να ενημερωθούν για 

«Εμείς στηρίζουμε  
τον θαλάσσιο τουρισμό, 
καθώς ο Βόλος είναι ένα 

ανερχόμενο λιμάνι  
με 20% αύξηση των  

επιβατών που διακινή-
θηκαν πέρυσι αλλά και 
σημαντική παρουσία 

στην κρουαζιέρα»,  
σημείωσε η Αντιπεφε-
ρειάρχης Μαγνησίας 
Δωροθέα Κολυνδρίνη

τις λεπτομέρειες είτε απόκτησης ιδιόκτη-
του σκάφους, είτε ναύλωσης επαγγελμα-
τικού σκάφους, με ή χωρίς πλήρωμα, να 
γνωρίσουν νέα προϊόντα, να γευθούν το-
πικές λιχουδιές και ηδύποτα, αλλά και να 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διορ-
γανώνονται στα πλαίσια της έκθεσης με 
κεντρικό σκοπό την τουριστική ανάδειξη 
της περιοχής. Θα παρουσιαστούν εταιρεί-
ες Θαλάσσιου Τουρισμού και Yachting, 
εταιρείες με προϊόντα που συνεργάζονται 
με το Yachting, εταιρείες με παραδοσιακά 
τοπικά προϊόντα. Θα πραγματοποιηθούν 
Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες και 
bloggers, οι οποίοι θα συναντηθούν με 
τους επαγγελματίες του Yachting. Στην 
διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιη-
θούν Συνεδριακές Εκδηλώσεις, για τους 
επαγγελματίες και το κοινό.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών 
Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών 
Θεσσαλίας «Αργώ» κ. Πτωχόπουλος ανέ-
φερε ότι η Θεσσαλία άργησε 30 χρόνια να 
εισέλθει στον κόσμο του yachting, όμως 
πλέον προχωρά δυναμικά με τα σκάφη 
των μελών της Ένωσης από 9 το 1993 που 
ιδρύθηκε να έχουν φθάσει τώρα τα 160. 

Επιπλέον δραστηριοποιούνται και 100 
περίπου σκάφη εταιρειών από άλλες πε-
ριοχές και αλλά περίπου τόσα σκάφη από 
Σκιάθο και Σκόπελο. «Στόχος ήταν να 
μπούμε στον ιστιοπλοϊκό χάρτη διακοπτών 
και το καταφέραμε. Για το 2ο Φεστιβάλ 
σκοπός μας είναι να βελτιώσαμε τις αδυ-
ναμίες που εντοπίσαμε πέρυσι, όπως του 
να φέρουμε περισσότερα σκάφη, ο κόσμος 
να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για μία 
βόλτα στον Παγασητικό και όχι μόνο να 
τα βλέπει, να διοργανώσουμε έναν ιστιο-
πλοϊκό αγώνα και φυσικά να πραγματο-
ποιηθεί και ένα συνέδριο».

Τέλος ο κ. Καραχρήστος, εκπροσωπώντας 
την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη 
διοργάνωση του φεστιβάλ επισήμανε ότι 
κατά την περσινή επιτυχημένη διοργάνω-
ση πάνω από 7000 άτομα επισκέφθηκαν το 
φεστιβάλ, ενώ γράφηκαν πάνω από 200 
άρθρα σε ΜΜΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
«Το θέμα είναι η Μαγνησία να αποτελέσει 
προορισμό yachting. Φέτος θα στηθούν 
πάνω από 40 περίπτερα που θα προβάλλουν 
τα προϊόντα της Θεσσαλίας και θα θέλαμε 
να έχουμε και εκπροσώπους από τις Σπο-
ράδες», τόνισε ο κύριος Καραχρήστος.
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www.worldtourismexpo.gr

World Tourism Expo

ATHENS 13-15 MAY 2022
PERISTERI EXHIBITION CENTER

211-0129575 info@mact.gr

Μ εγάλο ενδιαφέρον έχει συγκε-
ντρώσει η World Tourism Expo 
από τους buyers του εξωτερικού. 

Δεκάδες επαγγελματίες του τουρισμού από 
σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών 
έχουν εκδηλώσει τη διάθεσή τους να πα-
ρευρεθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση 
της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Επίσης 
δυναμική παρουσία θα έχουν στην έκθεση 
οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας. 

Ωστόσο οι δυσάρεστες εξελίξεις στην 
Ουκρανία και η αναταραχή που έχουν 
επιφέρει στις διεθνείς αγορές και στον 
τουριστικό κλάδο, επιβάλουν την αλλαγή 
των ημερομηνιών που θα διεξαχθεί η έκ-
θεση, με βασικό στόχο να είναι πιο ξεκά-
θαρη η εικόνα στο διεθνές σκηνικό και 
με την ελπίδα να έχουν πάψει οι εχθρο-
πραξίες στο ευρωπαϊκό έδαφος. 

Η World Tourism Expo μεταφέρεται 
στις 13 με 15 Μαΐου, θέλοντας να δώσει 
το έναυσμα της σεζόν για το 2022, αλλά 
παράλληλα να δώσει και την ευκαιρία 
συμμετοχής στον μεγαλύτερο δυνατόν 
αριθμό επαγγελματιών. Η αλλαγή κρίθη-
κε αναγκαία έπειτα από εκτενείς συνομι-
λίες που είχε η διοργανώτρια εταιρεία 
Mact Media Group με συνεργάτες της στο 
εξωτερικό και προχώρησε στο μεταφορά 
της WTE στις νέες ημερομηνίες. Την κα-
τανόηση για την εξέλιξη έδειξαν και οι 
επιχειρήσεις και φορείς που έχουν ήδη 
κλείσει τη συμμετοχή τους στην έκθεση. 
Η WTE θα αποτελέσει εξέχων γεγονός και 
για το εγχώριο ταξιδιωτικό κοινό ενόψει 
του καλοκαιριού.

Η World Tourism Expo έρχεται για να 
τονώσει την τουριστική αγορά σε όλες τις 
εκφάνσεις της διαθέτοντας Β2Β, αλλά και 
B2C χαρακτηριστικά. Η παρουσίαση σε 
μία έκθεση που αναμένεται να αποτελέσει 
θεσμό, προορισμών, θεματικών μορφών 
τουρισμού, ελληνικών προϊόντων, αλλά 
και τουριστικών αγορών του εξωτερικού 
θα δώσει ώθηση συνολικά στην αγορά 
«χωρίς να μένει κανείς πίσω», όπως μας 
παρότρυνε πρόσφατα και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τουρισμού με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Στις 13 με 15 Μαΐου μεταφέρεται 
η World Tourism Expo

Στη WTE ενώνουν τις δυνάμεις τους 
ελληνικοί και ξένοι τουριστικοί προορι-
σμοί, τα νησιά της Ελλάδας, ο Θεματικός 
Τουρισμός, η Γαστρονομία, ο Οίνος. Όλοι 
συναντώνται στη μεγάλη διεθνή τουρι-
στική έκθεση της Αθήνας που θα διεξαχθεί 
στις 13 με 15 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου. 

Η έκθεση στο iexpo στο Περιστέρι θα 
τονώσει το ενδιαφέρον για τον εισερχό-
μενο τουρισμό, αλλά και για τον εσωτε-
ρικό τουρισμό, ο οποίος υπήρξε το σημείο 
«κλειδί» για πολλούς προορισμούς τη 
δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας. 
Παράλληλα στοχεύει να αναθερμάνει και 
το ενδιαφέρον για ταξίδια εκτός συνόρων, 
το οποίο αφορά έντονα το κομμάτι των 
τουριστικών γραφείων που έχει υποστεί 
μεγάλες απώλειες. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με τη διοργανώτρια 
εταιρεία στο τηλέφωνο 2110129575 και 
με email στη διεύθυνση info@mact.gr.

Οι δυσάρεστες εξελίξεις στην Ουκρανία και η αναταραχή που έχουν επιφέρει στις διεθνείς αγορές και στον 
τουριστικό κλάδο, επιβάλουν την αλλαγή των ημερομηνιών που θα διεξαχθεί η έκθεση, με βασικό στόχο να είναι  

πιο ξεκάθαρη η εικόνα στο διεθνές σκηνικό και με την ελπίδα να έχουν πάψει οι εχθροπραξίες στο ευρωπαϊκό έδαφος

Η World Tourism 
Expo μεταφέρεται 

στις 13 με 15 Μαΐου, 
θέλοντας να δώσει  

το έναυσμα της σεζόν 
για το 2022, αλλά  

παράλληλα να δώσει 
και την ευκαιρία  

συμμετοχής  
στον μεγαλύτερο  
δυνατόν αριθμό  
επαγγελματιών
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Συνέντευξη Τύπου παραχωρήθηκε 
τη Δευτέρα στις 28 Φεβρουαρίου 
για το Ionian Yachting & Gastronomy 

Festival που θα πραγματοποιηθεί στις 19-
22 Μαΐου στην παραλία της Λευκάδας. Το 
Φεστιβάλ, που θα είναι το πρώτο που θα 
διοργανωθεί στην περιοχή, παρουσίασαν 
ο Γενικός Διευθυντής της Mact Media 
Group Γιώργος Καραχρήστος που έχει 
αναλάβει τη διοργάνωση, ο δήμαρχος 
Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός και ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Σωτήρης Σκια-
δαρέσης, ενώ εκ μέρους του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Λευκάδας κυρίου Κτενά παρέστη 
ο κύριος Σπύρος Ζαμπέλης. 

To Ionian Yachting & Gastronomy 
Festival αναμένεται να είναι η πρώτη με-
γάλη εκδήλωση της φετινής τουριστικής 
σεζόν στο Ιόνιο και φιλοδοξεί να προσελ-
κύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Διορ-
γανώνεται με την υποστήριξη της Περι-
φέρειας, του Δήμου Λευκάδας, του Επιμε-
λητηρίου, του Λιμεναρχείου και των 
επαγγελματιών του yachting. 

«Θέλουμε τα Ιόνια νησιά να γίνουν 
προορισμός yachting και γαστρονομίας 
τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους επι-
σκέπτες. Θα προσπαθήσουμε να δέσουμε 
το Yachting με την γαστρονομία των νη-
σιών του Ιονίου. Το τετραήμερο αυτό θα 
γίνει Μάιο ακριβώς γιατί ακόμη δεν έχει 
ξεκινήσει η δραστηριότητα του yachting 
και τότε είναι που γίνονται και οι κρα-
τήσεις», σημείωσε ο κύριος Καραχρήστος 
κατά την παρουσίαση του φεστιβάλ. Συ-
μπλήρωσε πως στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης θα διοργανωθούν events γύρω πάντα 
από το yachting και τη γαστρονομία της 
περιοχής. «Βασική αρχή του Ionian 
Yachting Festival & Gastronomy αποτελεί 
η αλληλεπίδραση του θαλάσσιου Τουρι-
σμού με την Γαστρονομία του Ιονίου Πε-
λάγους», 

«Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην συγκε-
κριμένη πρόταση και θα παραχωρήσουμε 
όσο χώρο χρειαστεί για τα περίπτερα που 
θα στηθούν στο πάρκο της παραλίας. Το 
Yachting εξ άλλου είναι το δυνατό σημείο 
της Λευκάδας και του Μεγανησίου», υπο-
γράμμισε από την πλευρά του ο δήμαρχος 

Ionian Yachting & Gastronomy Festival
Η γιορτή του θαλάσσιου τουρισμού 
και των γεύσεων στη Λευκάδα
To Ionian Yachting & Gastronomy Festival στις 19 με 22 Μαΐου αναμένεται να είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση 
της φετινής τουριστικής σεζόν στο Ιόνιο και φιλοδοξεί να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών

Λευκάδας, Χαρ. Καλός. «Είναι πολύ σημα-
ντικό να καταφέρουμε να συνδέσουμε 
την παραγωγή και την μεταποίηση με τον 
τριτογενή τομέα που είναι ο Τουρισμός», 
συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σωτήρης 
Σκιαδαρέσης τόνισε τη μεγάλη σημασία 
που έχει το yachting για τη Λευκάδα, ενώ 
υπογράμμισε και εκείνος με τη σειρά του 
τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για 
τις τοπικές επιχειρήσεις και τους παρα-
γωγούς από τη σύνδεση του θαλάσσιου 
τουρισμού με τη γαστρονομία. «Το Επι-
μελητήριο Λευκάδας θα στηρίξει με όλες 
του τις δυνάμεις το φεστιβάλ, δείχνοντας 
εμπράκτως με αυτό τον τρόπο ότι είναι 
στο πλευρό των επιχειρήσεων, των παρα-

γωγών και των επαγγελματιών του θα-
λάσσιου τουρισμού», τόνισε.

Το τετραήμερο θα έχει δύο σκέλη που 
είναι το yachting και η γαστρονομία της 
περιοχής όπου θα γίνει προσπάθεια σύν-
δεσης αυτών των δύο, όπως σημείωσε ο 
κύριος Καραχρήστος εκ μέρους της διορ-
γανώτριας εταιρείας. 

Για την εκπλήρωση του στόχου θα δοθεί 
έμφαση στον ανεξάντλητο θαλάσσιο πλού-
το, με γεύσεις και συνταγές με βασικό 
συστατικό τα ψάρια και τα θαλασσινά του 
βυθού του Ιονίου.

Το Ionian Yachting & Gastronomy Fes-
tival έχει στόχο να γίνει μια ετήσια συνά-
ντηση του κλάδου με επαγγελματίες και 
υποψήφιους πελάτες, όπου χιλιάδες επι-

σκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 
εκθετών.

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να προβάλ-
λει και να προωθήσει το νησιωτικό σύ-
μπλεγμα των Ιονίων Νήσων και να ανα-
δείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το 
θαλάσσιο πλούτο και την περιβαλλοντική 
φυσιογνωμία του Αρχιπελάγους. Για την 
πρώτη χρονιά της διοργάνωσης  επελέγη  
το νησί της Λευκάδας ως  σταυροδρόμι 
των χωρών της Μεσόγειου, με  στόχο να 
γίνει θεσμός για τα επόμενα χρόνια και 
προοδευτικά να αποτελέσει ορόσημο και 
σημείο αναφοράς του θαλάσσιου τουρι-
σμού.

Οι παραλίες του Ιονίου είναι ιδανικά 
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«Θέλουμε τα Ιόνια  
νησιά να γίνουν προο-

ρισμός yachting και  
γαστρονομίας τόσο για 

Έλληνες όσο και για  
ξένους επισκέπτες.  
Θα προσπαθήσουμε  

να δέσουμε το Yachting 
με την γαστρονομία 

των νησιών  
του Ιονίου», τόνισε  

ο διευθυντής της διορ-
γανώτριας εταιρείας 

Γιώργος Καραχρήστος

μέρη για windsurfing, ιστιοπλοΐα, θαλάσ-
σιο σκι και καταδύσεις. Οι θάλασσες του 
Ιονίου είναι, μεταξύ άλλων, και ο παρά-
δεισος των ιστιοπλόων.

Σε συνδυασμό με συνέδρια, παρουσιά-
σεις νέων προϊόντων, θαλάσσιες δραστη-
ριότητες, παρουσιάσεις τοπικών προϊό-
ντων και εκδηλώσεις, το Ionian Yachting 
& Gastronomy Festival αναμένεται να 
φιλοξενήσει περισσότερους από 10.000 
επισκέπτες, πάνω από 70 εκθέτες και 50 
σκάφη.

Η Γαστρονομία είναι ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι του Θαλάσσιου Τουρισμού. Οι 
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευ-
θούν παραδοσιακά προϊόντα. Το ιδιαίτε-
ρο μικροκλίμα της περιοχής, με υγρούς 
χειμώνες και θερμά ηλιόλουστα καλοκαί-
ρια δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για 
προϊόντα ανώτερης ποιότητας, με πλούσια 
γεύση και μεγάλη θρεπτική αξία. Σταφύ-
λια (για σταφίδα και κρασί), σύκα, πορτο-
κάλια, μέλι και όσπρια, αλλά και κρέας 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ τα 
σπιτικά παραδοσιακά γλυκά (μάντολες, 
γλυκά του κουταλιού και λικέρ) συμπλη-
ρώνουν αυτή την εξαιρετική παραγωγή, 
που κατέχει ξεχωριστή θέση και στο πα-
ραδοσιακό επτανησιακό πρωινό.

Τόσο από την πλευρά των διοργανωτών, 
όσο και από τους τοπικούς φορείς κρίνε-
ται ιδιαίτερα σημαντική η διασύνδεση 
του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, 
καθώς τα οφέλη από την προσπάθεια είναι 
πολλαπλά. Αναβαθμίζεται το τουριστικό 
προϊόν, εμπλουτίζεται η εμπειρία των 
επισκεπτών και παράλληλα αποκτούν 
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα τα τοπικά 
προϊόντα ανοίγοντας τον δρόμο στην 
εξωστρέφεια. 

Επικεντρώνοντας στο θέμα του yachting 
κρίνεται πως είναι μια μορφή τουρισμού 
που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στην Ελ-
λάδα και δεν έχει αποδώσει ακόμα τα 
αναμενόμενα, πράγμα που σημαίνει πως 
διαθέτει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Η 
διασύνδεση της θαλάσσιας περιήγησης 
με τις τοπικές γεύσεις, δίνει αποκλειστικά 
χαρακτηριστικά στον θαλάσσιο τουρισμό 
στην Ελλάδα χαρίζοντας έτσι ένα σημα-
ντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις αντα-
γωνιστικές αγορές. Επίσης πρέπει να 
σημειωθεί πως το yachting απαντάει και 
στις προκλήσεις της πανδημίας, καθώς 
προσφέρει τη δυνατότητα για διακοπές 
χωρίς συνωστισμό. 

Το πλέον βασικό όμως των Yachting 
Festivals που διοργανώνει η Mact Media 
Group είναι ότι «γκρεμίζουν» τον μύθο 
πως ο συγκεκριμένος τύπος διακοπών 
αφορά πολύ λίγους. Όπως συχνά επιση-
μαίνουν και οι επαγγελματίες του κλάδου 
το yachting απευθύνεται σε ευρύ κοινό 
με το κόστος να είναι προσιτό για πολύ 
μεγαλύτερη μερίδα τουριστών από αυτή 
που πιστεύεται. Παράλληλα βοηθά και 
στην αντιμετώπιση της εποχικότητας. Να 
σημειωθεί πως τη σεζόν του 2021 που ήταν 
μια χρονιά «ανάρρωσης» από την πανδη-
μία, καταγράφονταν κρατήσεις και ταξί-
δια με σκάφη μέχρι και τις αρχές Νοεμ-
βρίου. 

Το Ionian Yachting & Gastronomy Fes-
tival έρχεται τον Μάιο στη Λευκάδα για 
να προωθήσει τον θαλάσσιο τουρισμό στο 
Ιόνιο, να αναδείξει τη Γαστρονομία της 
περιοχής και να δώσει συνολικά ώθηση 
στον Τουρισμό που έχει υποστεί μεγάλο 
πλήγμα τα δύο τελευταία χρόνια εξαιτίας 
της πανδημίας.
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Σ το προηγούμενο φύλλο έκανα μια παρουσία-
ση για τους Οργανισμούς Διαχείρισης Προο-
ρισμού που βρίσκονται στο προσκήνιο μετά 
και τον σχετικό πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 

του Υπουργείου Τουρισμού.
Θα συνεχίσω σήμερα αναλύοντας επιπλέον χαρακτη-
ριστικά και δυνατότητές τους, ως διεθνώς επιτυχημέ-
νες και διαδομένες δομές, που μεταξύ άλλων λειτουρ-
γιών, διαχειρίζονται το σύνολο της εμπειρίας που βιώ-
νουν οι επισκέπτες στους τουριστικούς προορισμούς, 
λειτουργώντας αυστηρά τεχνοκρατικά, με ιδιωτικο-οι-
κονομικά κριτήρια, παρακολουθώντας συστηματικά 
με νέα σύγχρονα εργαλεία τις αλλαγές στις τάσεις της 
αγοράς, τις γεωγραφικές αγορές, τον ανταγωνισμό 
και τις διεθνείς καλές πρακτικές.
Στα προηγούμενα εξήγησα, μεταξύ άλλων, γιατί ένας 
προορισμός χρειάζεται διαχείριση, και ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα (απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος, διασφάλιση βιώσιμου τουρισμού, πολλα-
πλασιασμός των ωφελειών από τον τουρισμό, βελτίω-
ση της τουριστικής απόδοσης, ανάπτυξη μιας ισχυρής 
και ζωντανής «ταυτότητας») και οι  δυνατότητες ενός  
DMO. 
Ας δούμε τώρα λοιπόν το εύρος και τον τρόπο εμπλο-
κής του DMO σε κύριες δραστηριότητες διαχείρισης 
των τουριστικών προορισμών.

Δραστηριότητες Κατηγορίας 
«Ανάπτυξη Προϊόντων»
Η συμβολή ενός DMO στις δραστηριότητες αυτής της 
κατηγορίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα καθοριστική, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα σημεία τουριστικού ενδια-
φέροντος (και ειδικά αυτά τα οποία σήμερα δεν είναι 
ευρύτερα γνωστά ή δεν έχουν αναδειχθεί ως «σημεία 
ενδιαφέροντος»). Η αποτελεσματική περιβαλλοντική 
συντήρηση και ορθολογική διαχείριση των πόρων που 
συνθέτουν τα σημεία αυτά (σε συνεργασία με τους το-
πικούς φορείς διαχείρισης και άλλους σχετικούς παρά-
γοντες) είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω 
τουριστική ανάπτυξη των υπό εξέταση προορισμών, 
και θα πρέπει να αποτελεί τη βασική στόχευση της 
στρατηγικής και της συντονιστικής δράσης του DMO. 
Πέραν τούτου, ο DMO μπορεί επίσης να συμβάλει συμ-
βουλευτικά στην υποστήριξη των επιχειρηματικών 
παραγόντων της περιοχής στην αναβάθμιση των του-
ριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τους (ή στην ανά-
πτυξη νέων), αλλά και στην υποστήριξη λοιπών φορέ-

ων διαχείρισης σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. πάρκα, 
παραλίες κλπ) στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των πόρων και προϊόντων τους (π.χ. ανάπτυξη περι-
βαλλοντικής συνείδησης). 

Δραστηριότητες Κατηγορίας 
«Πακετοποίηση Προορισμού και Προϊόντων»
Η εμπλοκή του DMO στις δραστηριότητες της κατηγο-
ρίας αυτής δίνει έμφαση στην ανάδειξη στοιχείων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη θεματικών μορφών του-
ρισμού και τη συσχέτιση αυτών με την «Ταυτότητα» 
του Προορισμού (ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και αναδιαμόρφωση εικόνας προ-
ορισμού), ενώ μπορεί να επεκταθεί και στο σχεδιασμό 
«διαδρομών» από σημεία ενδιαφέροντος, εντός και 
εκτός του εκάστοτε προορισμού, και την πακετοποίη-
σή τους με άλλα σημεία ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης στρατηγικής προώθησης. 

Δραστηριότητες Κατηγορίας «Προώθηση»
Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν την κατηγορία 
στην οποία θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύσει 

Γράφει o
Γιώργος Τζιάλλας*

ένας Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού, μέσω από 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων καναλιών προ-
ώθησης, για την ανάδειξη των σημείων τουριστικού 
ενδιαφέροντος (και εν γένει των σχετικών προορι-
σμών) σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι δρα-
στηριότητες προώθησης θα πρέπει να εστιάζουν και 
να αναδεικνύουν το χαρακτήρα του προορισμού και 
τα ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντός του, αλλά παράλ-
ληλα θα πρέπει να προβάλουν τη γενικότερη «Ταυτό-
τητά» του ανάλογα με το είδος/θεματική μορφή του 
τουρισμού για το οποίο είναι ή μπορεί να γίνει ευρύτε-
ρα γνωστός, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς 
τοπικούς και εθνικούς παράγοντες. Επίσης, βασική 
δραστηριότητα του DMO θα πρέπει να είναι και ο γενι-
κότερος συντονισμός της ευρύτερης προσπάθειας 
προώθησης του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής, 
με στόχο την προβολή μιας ενιαίας και κοινής εικόνας. 

Δραστηριότητες Κατηγορίας 
«Διανομή και Πωλήσεις»
Μια από τις βασικές δραστηριότητες του DMO πρέπει 
να είναι και η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 

Το εύρος των DMO
Τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες και ο τρόπος εμπλοκής των Οργανισμών Διαχείρισης  

στις δραστηριότητες των τουριστικών προορισμών
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(ανά Προορισμό) με την παροχή ηλεκτρονικής πληρο-
φόρησης, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια πωλή-
σεων και κρατήσεων από τις επιχειρήσεις. Ως εκ τού-
του, η συμβολή του DMO στην κατηγορία δραστηριο-
τήτων «Διανομή και Πωλήσεις» αναμένεται να είναι 
καθοριστικής σημασίας. Επιπλέον, ένας DMO, μέσω 
από το δίκτυο των προτεινόμενων προορισμών και  
μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στην ενημέρωση 
και εν γένει υποστήριξη των επισκεπτών πριν την επί-
σκεψή τους. 

Δραστηριότητες Κατηγορίας 
«Λειτουργίες και Υπηρεσίες στον Προορισμό»
Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες της κατηγορίας 
αυτής αφορούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες που λαμ-
βάνει / αναλώνει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού του, ο ρόλος του DMO περιορίζεται στη διά-
θεση των κατάλληλων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενη-
μέρωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που αναζητού-
νται στον προορισμό.

Δραστηριότητες Κατηγορίας 
«Υποστήριξη μετά το Ταξίδι»
Η εμπλοκή του DMO στις δραστηριότητες της κατηγο-
ρίας αυτής μπορεί να είναι σημαντική, καθώς στοιχεία 
(προφίλ χρηστών, κρατήσεις, κλπ.) μπορούν να  συ-
γκεντρώνονται από βάση δεδομένων που θα σχεδια-
στεί για το σκοπό αυτό ώστε να να αξιοποιηθούν πε-
ραιτέρω για την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής του 
ίδιου του Οργανισμού.
Με την εμπλοκή του στις παραπάνω δραστηριότητες ο 
Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού στοχεύει στα 
εξής:

Η αποτελεσματική περιβαλλοντική 
συντήρηση και ορθολογική  

διαχείριση των πόρων  
που συνθέτουν τα σημεία αυτά  
είναι ιδιαίτερα σημαντική για  

την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη

• Αύξηση  των  επισκεπτών και της τουριστικής δαπά-
νης μέσα από τη καλύτερη  τοποθέτηση  του  προορι-
σμού  στη  διεθνή  τουριστική αγορά.
• Ανάληψη  ενός  ηγετικού  ρόλου στην  τοπική  τουρι-
στική  βιομηχανία, ενδυναμώνοντας  συνεργασίες  και 
συνέργειες ανάμεσα  σε όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς του τουρισμού, καθώς και  ανάμεσα  σε  προμηθευ-
τές  για  τη  μεγιστοποίηση  της  αποδοτικότητάς  τους.
• Σχεδιασμό με στόχο τη βελτίωση  των  υποδομών,  με  
την  αναγνώριση  ευκαιριών νέων επενδύσεων και  τη  
διευκόλυνση αναπτυξιακών σχεδίων.
• Μεγιστοποίηση  της  αποδοτικής  χρήσης  όλων  των  
πόρων  του  προορισμού  μέσα  από  τη  σωστή  και  
ολιστική  διαχείρισή  τους.
• Βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού 
(επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και γενικός πληθυσμός), 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του προσφερόμενου 
προϊόντος.
Όμως, για να πετύχει τους στόχους του ο DMO θα πρέ-
πει να:

• Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοι-
νωνίας στην τουριστική ανάπτυξη και να συμβάλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη «τουριστικής συνείδησης».
• Eνισχύει τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων 
με τα διεθνή δίκτυα διακίνησης επισκεπτών, τόσο από 
τις αναπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες 
αγορές.
• Aναβαθμίζει τη θεματολογία της τουριστικής πολιτι-
κής σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, τονίζο-
ντας τα ευρύτερα οφέλη που συνεπάγεται η τουριστι-
κή ανάπτυξη για την τοπική οικονομία και κοινωνία.
• Aνταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων ταξι-
διωτών μέσω της παροχής εξειδικευμένων πληροφο-
ριών για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών και 
εμπειριών.
• Αναπτύσσει συνέργειες και συντονισμό μεταξύ των 
κρίσιμων φορέων για την βελτίωση του παρεχόμενου 
τουριστικού προϊόντος όπως ξενοδόχοι, διαχειριστές 
λιμένων και αεροδρομίων, μεταφορικών εταιριών, κλπ.
Τελικά η επιτυχής διαχείριση και προβολή των προορι-
σμών πρέπει να περάσει μέσα από την οργάνωση και 
λειτουργία τέτοιων Οργανισμών Διαχείρισης Προορι-
σμών με τη συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και επαγγελματιών του τουρισμού και πάντα με τη 
συμμετοχή και εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. 

* Ο Γιώργος Τζιάλλας είναι Περιφερειακός Διευθυντής  
του World Travel & Tourism Council (WTTC),  

Τεχνικός Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας  
Βορείου Αιγαίου, πρώην Γενικός Γραμματέας  

στο Υπουργείο Τουρισμού
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Μ αθαίνοντας πλέον στην 
πράξη τη διαφορά πόλε-
μος και ειρήνη όπως και 
την διαφορά εκπαίδευση 

δια ζώσης και τηλεκπαίδευσης αδυνα-
τούμε να δούμε μπροστά από την μύτη 
… μας την λύση πολλών προβλημάτων. 
Οι κοινωνίες άφησαν τις ηγεσίες τους 
να δεθούν στο άρμα της ψηφιακής επα-
νάστασης επενδύοντας σε έξυπνα οπλι-
κά συστήματα, σε έξυπνες παιχνιδοε-
φαρμογές αλληλοεξόντωσης, σε έξυπνα 
φορητά υπολογιστικά συστήματα αλλά 
ξέχασαν την αρχέγονη ανάγκη του αν-
θρώπου να μαθαίνει και να πολεμάει. Ο 
συνδυασμός αυτός σήμερα που πετούν 
drone πάνω από την Ουκρανία (κάποιοι 
τα οδηγούν) είναι εκρηκτικός αν σκε-
φθεί κανείς ότι οδηγούμαστε σε ένα κό-
σμο με περισσότερα κλειστά σύνορα, 
αδιάβατα χωρίς δυνατότητα να γνωρί-
σει κανείς τον άλλο, τον δίπλα και τον 
παραδίπλα του.
Στην Ελλάδα ενώ βρίσκονται εύκολα 
χρήματα για ραφάλ για γιουροφάιτερ 
και υποβρύχια που γέρνουν και άλλα 
οπλικά συστήματα δεν μπορούν να βρε-
θούν χρήματα για την ενεργοποίηση 
ενός διαρκούς συστήματος μαθησιακού 
τύπου εκπαιδευτικών, αλληλεπιδραστι-
κών εκδρομών προκειμένου άνθρωποι 
μικρών ηλικιών αλλά και άνθρωποι με-
γάλων ηλικιών να ζήσουν οργανωμένες 
δομημένες εμπειρίες στους προορι-
σμούς της χώρας. Όταν γνωρίζεις τον 
άλλο, γνωρίζεις και τον εαυτό σου. 
Οφείλουμε όλοι να γίνουμε περισσότε-
ροι απαιτητικοί, αναγνωρίζοντας ότι η 
μη εκπαίδευση δια ζώσης σε ανθρώπινες 
εμπειρίες και συναισθήματα με εκπαι-
δευτικές εκδρομές αλληλεπιδραστικού 
διαλόγου μέσης διάρκειας 7-15 ημερών 
οδηγεί μαθηματικά σε πλήρη άγνοια του 
κόσμου που ζούμε και της εξέλιξης του. 
Μονόδρομος λοιπόν θα είναι η ψηφιακή 
εξέλιξη με τις γνωστές συνέπειες. Χρειά-
ζεται άμεσα η επένδυση στον άνθρωπο 
και στην βιωματική εμπειρία στην φύση. 
Οι προορισμοί και η διαχείριση προορι-
σμών μπορούν να σχεδιάσουν και να συ-
ντονίσουν την δημιουργία ολοκληρωμέ-
νων προγραμμάτων σε σταθερή ετήσια 
βάση. Άμεσα η τοπική αυτοδιοίκηση ως 
εκπρόσωπος των προορισμών, οι τοπι-
κοί φορείς φιλοξενίας και δραστηριοτή-
των μαζί με την σχολική κοινότητα οφεί-

Εκπαιδευτικές  
Βιωματικές ΕκδρομέςΓράφει o

Ευάγγελος  
Κυριακού

Ειδικός Διαχείρισης 
Προορισμών

λουν να προχωρήσουν στην επένδυση 
στους ανθρώπινους πόρους. Στα παιδιά 
όλων μας προκειμένου να γνωρίσουν τα 
άγνωστα ελληνικά βουνά την άνοιξη, τα 
άγνωστα νησιά κατά την διάρκεια του 
χειμώνα και τις σχετικές δραστηριότητες 
της χώρας το φθινόπωρο που μπορούν 
να αναπτυχθούν βοηθώντας σημαντικά 
τους προορισμούς και τον εμπλουτισμό 
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με 
δράσεις σε όλη την χώρα.     
Ηδη η εξαιρετική πρωτοβουλία παλιότε-
ρα με τις «Λευκές Εβδομάδες» και τις 
«Πράσινες Τάξεις» έχει καταγραφεί ως 
εξαιρετικά σημαντική στην συνείδηση 
όλων όσων την έζησαν όπου οι μαθητές 
των σχολείων γνώριζαν την χώρα και 
παράλληλα μάθαιναν τις δυνατότητες 

αξιοποίησης του φυσικού και του πολι-
τιστικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής. 
Η Ταξιδιωτική Παιδαγωγική ωστόσο 
πρέπει να εφαρμόζεται σε σταθερή βά-
ση και σε επίπεδο χώρας αλλά και σε 
επίπεδο γειτονικών και ευρωπαικών 
χωρών. Ετσι χτίζονται οι σχέσεις ειρή-
νης και δεν αφήνεται τίποτε στην τύ-
χη… του πολέμου.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους μαθητές των 
«Λευκών Εβδομάδων» που ήρθαν από 
ένα σχολείο της Πάτμου στο Καιμάκτσα-
λάν να δουν τους «Δρόμους του Νερού», 
όπου τότε κατάλαβα ότι δεν είχαν δει πο-
τέ τρένο, δεν είχαν δει ποτέ χιόνι. Με το 
που έφθασαν στο σαλέ του χιονοδρομι-
κού κέντρου όλοι έσκυψαν να πιάσουν 
το χιόνι «Παιδιά κοιτάξτε είναι άσπρο 

Στην Ελλάδα ενώ βρίσκονται εύκολα χρήματα για ραφάλ για υποβρύχια που γέρνουν  
και άλλα οπλικά συστήματα δεν μπορούν να βρεθούν χρήματα για την ενεργοποίηση ενός 
διαρκούς συστήματος μαθησιακού τύπου εκπαιδευτικών, αλληλεπιδραστικών εκδρομών 

Οι προορισμοί και  
η διαχείριση προορισμών 
μπορούν να σχεδιάσουν 
και να συντονίσουν την 
δημιουργία ολοκληρωμέ-
νων προγραμμάτων σε 
σταθερή ετήσια βάση

και είναι υγρό…». Η ανείπωτη χαρά να 
φτιάξουμε τον πρώτο τους χιονάνθρωπο 
ήταν απίστευτη. Δεν θυμάμαι να έχω δει 
πιο ωραίο χιονάνθρωπο. Όλοι του έβα-
λαν κάτι. Σκουφιά, Σκουλαρίκια, Ζακέτα 
μην και τυχόν κρυώσει … Τίποτε δεν εί-
ναι αυτονόητο και όλα είναι εμπειρίες. 
Στους Καταρράκτες Έδεσσας αγαπημένο 
μαθητικό προορισμό συνήθως λέμε κα-
θαρό νερό, καθαρά προϊόντα, καθαρές 
σκέψεις. Ας το τολμήσουμε …
Αν θέλουμε λοιπόν τα παιδιά μας, τα 
παιδιά της Ελλάδας, των Βαλκανίων και 
της Ευρώπης να αντιληφθούν την σημα-
σία του τουρισμού και του πολιτισμού 
στην επίτευξη και διαρκή αναζήτηση 
της ειρήνης ως μοναδικού μέσου γνώ-
σης σε έναν ελεύθερο και προσβάσιμο 
κόσμο πρέπει να τα βοηθήσουμε να κα-
τακτήσουν βιωματικά και συναισθημα-
τικά όλα τα επίπεδα γνώσης και λογικής 
σκέψης και να επενδύσουμε έτσι όλοι 
μαζί στους ανθρώπινους πόρους. 
Μόνο έτσι, ως διαδικασία πρόληψης μπο-
ρούμε να ελπίζουμε στην άνοιξη και ανά-
πτυξη του ελληνικού εναλλακτικού του-
ρισμού όπου τα περισσότερα οφέλη θα 
γυρνούν στις τοπικές κοινωνίες καθι-
στώντας τες βιώσιμες και δυνατές στο 
πλαίσιο της αειφορίας. Μόνο έτσι το μή-
νυμα της ειρηνικής συνύπαρξης και δη-
μιουργίας θα διαπεράσει οριζόντια την 
ελληνική κοινωνία και θα συμβάλλει με 
επωφελή τρόπο στην εξωστρέφεια στην 
υγιή ανάπτυξη των προορισμών και των 
ανθρώπων του Ελληνικού Τουρισμού.
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Φιλοσοφώντας για τα ταξίδια
Όταν οι ταξιδιώτες δίνουν στον εαυτό τους την ευκαιρία να βιώσουν πλήρως  

την κουλτούρα του προορισμού που επισκέπτονται,  
είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν πολύ καλύτερη αντίληψη και του ίδιου του εαυτού τους

«Είκοσι χρόνια από τώρα θα είσαι πιο 
απογοητευμένος για τα πράγματα που 
δεν έκανες, παρά για τα πράγματα που 
έκανες. Γι’ αυτό, λύσε τους κάβους,. σαλ-
πάρισε μακριά από το σίγουρο λιμάνι. 
Εξερεύνησε, ονειρέψου, ανακάλυψε». 

Μαρκ Τουαίην

Τα ταξίδια, είτε πρόκειται για μια 
απόδραση του σαββατοκύρια-
κου είτε για ένα πολυήμερο τα-
ξίδι σε κάποια άλλη χώρα, 

έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν 
την κοσμοθεώρησή μας 

και να αλλάξουν τη 
ζωή μας.
Υπάρχει μια συ-
ναισθηματική και 
διανοητική εγρή-
γορση όταν απο-
φασίζουμε να εξε-
ρευνήσουμε έναν 
νέο προορισμό, 
θέτουμε δηλαδή 

τους μηχανισμούς πρόσληψης πληροφο-
ριών του εγκεφάλου μας σε κατάσταση 
μέγιστης αφομοίωσης των νέων πληρο-
φοριών. Αυτή η έκτακτη κατάσταση εί-
ναι υπεύθυνη για την βαθιά αποτύπωση 
και υπερ-επεξεργασία της πληθώρας 
των καινούργιων στοιχείων, η οποία 
οδηγεί σε ριζικές μεταβολές της κοσμο-
θεώρησής μας.
Πολλά έχουν ειπωθεί για τον βαθύ αντί-
κτυπο που μπορεί να έχει το ταξίδι σε 
ένα άτομο, ιδιαίτερα για την ικανότητά 
του να αλλάξει την προσωπικότητα μας. 
Τραγούδια έχουν αφιερωθεί, ποιήματα 
έχουν γραφτεί, αναρτήσεις ιστολογίου 
έχουν δημιουργηθεί και όλα συντείνουν 
σε μια ωδή στη μαγεία που αλλάζει τη 
ζωή που βιώνουμε όταν ταξιδεύουμε 
στον κόσμο.
Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο 
Rice, σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια και το Πανεπιστήμιο της Βό-
ρειας Καρολίνας, αποκάλυψε ότι οι άν-
θρωποι που ζουν στο εξωτερικό για με-
γάλα χρονικά διαστήματα έχουν αυξη-
μένη «σαφήνεια αντίληψης του εαυτού 
τους» - ουσιαστικά, κατανοούν καλύτε-
ρα τον εαυτό τους από τους ανθρώπους 
που δεν έχουν ζήσει ποτέ σε διαφορετι-
κή χώρα.
Δεν είναι μυστικό στην ταξιδιωτική κοι-

νότητα ότι ο αναστοχασμός κατά την δι-
άρκεια του ταξιδιού, έρχεται χέρι - χέρι 
με τις αλληλεπιδράσεις που υφιστάμεθα 
από τους τοπικούς πολιτισμούς και τους 
ανθρώπους με εμφορούνται από διαφο-
ρετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και μεμο-
νωμένες πεποιθήσεις.
Οι αντιλήψεις που διατηρούμε σε όλη 
μας την ζωή, υποβάλλονται σε συστημα-
τική δοκιμασία επαλήθευσης, συγκρινό-
μενες διαρκώς με τις μοναδικές εμπειρί-
ες στις οποίες συμμετέχουμε κατά τη δι-
άρκεια του ταξιδιού. Το αποτέλεσμα εί-
ναι απόρριψη πολλών από τα παλιά στε-
ρεότυπα ή αντίθετα η επιβεβαίωση όσων 
αξιών διατηρούν την ισχύ τους μετά την 
δοκιμασία στην νέα πραγματικότητα.
Έτσι σιγά-σιγά υιοθετούμε νέους τρό-
πους θεώρησης του κόσμου. Ανακαλύ-

πτουμε ποιες από τις πεποιθήσεις μας 
είναι θεμελιώδεις για την αυτοσυνείδη-
ση μας, και ποιες πρέπει απλώς να 
απορριφθούν.
Η συναίσθηση του εαυτού μας δεν επη-
ρεάζεται τόσο από τον αριθμό των χω-
ρών στις οποίες έχουμε ταξιδέψει, όσο 
από το χρονικό διάστημα που περάσαμε 
μακριά από το σπίτι μας. Όταν οι ταξι-
διώτες δίνουν στον εαυτό τους την ευ-
καιρία να βιώσουν πλήρως την κουλ-
τούρα του προορισμού που επισκέπτο-
νται, είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν 
πολύ καλύτερη αντίληψη και του ίδιου 
του εαυτού τους.
Τα ταξίδια δεν είναι απλώς ένα μέσο για 
να ξεφύγουμε από τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας, αλλά μπορεί να 
μεταβληθεί και σε τρόπο ζωής μέσω της 

επίδρασης των ολιστικών εμπειριών 
που αποκτώνται.
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα νέο τύ-
πο ταξιδιώτη που προέκυψε τον καιρό 
της Πανδημίας (διάδοση της εξ αποστά-
σεως εργασίας), αναφερόμαστε στους 
λεγόμενους “εργασιακούς νομάδες”.
Με την δυνατότητα της απομακρυσμέ-
νης εργασίας που γενικεύτηκε και καθι-
ερώθηκε πλέον ανεπιστρεπτί, η μετάβα-
ση από ένα απλό ταξίδι εργασίας - στην 
εξ αποστάσεως εργασία σε ένα αγαπη-
μένο τόπο - ανέδειξε αξιόλογα προσωπι-
κά οφέλη ανάπτυξης της προσωπικότη-
τας του νομά - εργαζόμενου.
Μαζί με τον καθημερινό ενθουσιασμό 
και την περιέργεια που συνεπάγεται η 
ζωή σε ένα νέο περιβάλλον, αναδύθη-
καν πλείστες ευκαιρίες επαναξιολόγη-
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Φιλοσοφώντας για τα ταξίδια

Οι εταιρείες ολοένα  
και περισσότερο  
προσλαμβάνουν  

εργαζόμενους με εμπειρία 
σε συνεργασίες με άτομα 

άλλων πολιτισμών,  
μια ικανότητα που είναι  
βέβαιο ότι θα αποκτήσει 

κάποιος μόνο έπειτα  
από αρκετά ταξίδια

σης των προσωπικών δοξασιών, των 
προκαταλήψεων και των μακροχρόνιων 
απόψεων που σχετίζονται με την εργα-
σία και την προσωπική ζωή.
Στην συνείδηση του νομά - εργαζόμενου 
επήλθε μια άνευ προηγουμένου αφομοί-
ωση των εθίμων και της γενικότερης 
κουλτούρας των ανθρώπων στη χώρα 
των οποίων ζει και εργάζεται και ανα-
πτύχθηκε μία πρωτόγνωρη ενσυναίσθη-
ση προς τους άλλους με τρόπο που δεν 
ήταν δυνατό να προκύψει όταν διέμενε 
στην πατρίδα του. Έτσι λοιπόν το ταξί-
δι, πολυήμερο ή μη, υποβοηθά την καλ-
λιέργεια της ενσυναίσθησης.
Μετά το πρώτο ταξίδι που κάνουμε 
εκτός της πατρίδας μας, αρχίζουμε να 
συνειδητοποιούμε ότι ο τρόπος ζωής 
μας δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος 
ζωής. Οι διαφορετικές κουλτούρες δια-
θέτουν και διαφορετικές αξίες και έθι-
μα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για 
τους ντόπιους πληθυσμούς, όσο και εί-
ναι για εμάς οι συνήθειες και τα έθιμά 
με τα οποία ανατραφήκαμε.
Οι νέες εμπειρίες που αποκτούμε μας 
βοηθούν να διευρύνουμε την κοσμοθε-
ώρησή μας, να βελτιώσουμε την έγνοια 
για τους άλλους και να καλλιεργήσουμε 
νέες ιδέες. Αυτό με τον καιρό, μεταφρά-
ζεται σε αυτοολοκλήρωση και προσωπι-
κή ευτυχία.
Ο παγκόσμιος ταξιδιώτης αποτελεί πλέ-
ον αναπόσπαστο τμήμα της σημερινής 
διασυνδεδεμένης κοινωνίας. Δεν περιο-
ριζόμαστε πλέον στις πατρίδες μας. 
Ταυτόχρονα με την παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας αλλάζουν και τα κριτή-

ρια επιλογής και του προσωπικού των 
επιχειρήσεων.
Οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο 
προσλαμβάνουν εργαζόμενους με 
εμπειρία σε συνεργασίες με άτομα άλ-
λων πολιτισμών, μια ικανότητα που εί-
ναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει κάποιος 
μόνο έπειτα από αρκετά ταξίδια.
Οι εκτεταμένες χρονικές περίοδοι διαβί-
ωσης σε μια ξένη χώρα μπορούν να απο-
φέρουν πολλά οφέλη στην συγκρότηση 
της προσωπικότητας του ατόμου. Προσ-
δίδουν μια ξεκάθαρη αίσθηση του εαυ-
τού του, αλλα και αναβαθμίζουν την 
απόδοση του στην εργασία.
Το να έχουμε μια ολοκληρωμένη αίσθη-
ση του εαυτού μας θα μπορούσε έτσι να 
γίνει όλο και πιο σημαντικό στον σημε-
ρινό κόσμο με την άνευ προηγουμένου 

γκάμα διαθέσιμων επιλογών σταδιο-
δρομίας.
Οπότε ναι, το ταξίδι μας κάνει διαφορε-
τικούς.
Δεν καταλαβαίνουμε μόνο τον εαυτό 
μας καλύτερα, αλλα καταλάβουμε και 
τους άλλους ανθρώπους καλύτερα.Πρέ-
πει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν 
απλώς μερικά πράγματα που δεν μπο-
ρούμε να μάθουμε από ένα βιβλίο. Οι 
εμπειρίες ζωής που αποκτούμε από τα 
ταξίδια, μας διδάσκουν όλα όσα δεν πε-
ριλαμβάνονται στα βιβλία.
Και αν θέλουμε να επιμείνουμε στο πα-
ράδειγμα του βιβλίου, τότε μπορούμε 
να πούμε με βεβαιότητα ότι «αν ο κό-
σμος είναι ένα βιβλίο, τότε όσοι δεν τα-
ξιδεύουν θα διαβάσουν μόνο την πρώτη 
σελίδα».
Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα 
από το να έχεις γεμίσει τις βαλίτσες σου 
και να ξέρεις ότι είσαι έτοιμος να ξεκι-
νήσεις την επόμενη περιπέτειά σου.
Υπάρχουν λίγα πράγματα στη ζωή που 
θα μας επηρεάσουν τόσο πολύ, όσο θα 
μας επηρεάσουν τα ταξίδια.
Ο ενθουσιασμός και οι εμπειρίες ζωής 
που συμβαίνουν όταν ταξιδεύουμε δεν 
μοιάζουν με τίποτα άλλο. Είναι δύσκολο 
να αποτυπώσουμε με λόγια τη στιγμή 
που βλέπουμε π.χ. το ηλιοβασίλεμα 
στην Σαντορίνη ή όταν τελικά καταλα-
βαίνουμε το βαθύτερο νόημα αυτού που 
μας λέει κάποιος σε μια άλλη γλώσσα.
Αυτές οι στιγμές είναι μεταμορφωτικές.
Τίποτα δεν αλλάζει περισσότερο την 
οπτική και την προσωπική μας εμπειρία 
ζωής, όσο το να βλέπουμε τον τρόπο 

που ζουν οι άλλοι άνθρωποι. Τότε μόνο 
συνειδητοποιούμε την απίστευτη ποικι-
λία των πολιτισμών και αναμφίβολα θα 
μας κάνει να επαναξιολογήσουμε και 
τις δικές μας αξίες.
Αντί να αγοράσετε ένα πολυτελές αυτο-
κίνητο, επενδύστε σε ό,τι είναι πιο ση-
μαντικό για εσάς. Δηλαδή με άλλα λόγια 
φροντίστε να επισκεφθείτε μέρη που 
δεν έχετε πάει ακόμα και επιλέξτε να 
γνωρίσετε νέους πολιτισμούς.
Τα ταξίδια δεν είναι σαν τα ψώνια στο 
σούπερ μάρκετ, απλά είναι ένας άλλος 
τρόπος ζωής, γεμάτος από όλα τα στοι-
χεία που οδηγούν στην αυτοολοκλήρω-
ση.
Καμία χώρα ή ακόμη και πόλη δεν ζει με 
τον ίδιο τρόπο. Οι χώρες έχουν διαφορε-
τικές κουλτούρες και οι άνθρωποι 
έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, αλλά 
όταν ταξιδεύεις, βλέπεις ότι ανεξάρτητα 
από το πόσο διαφορετικοί είναι οι άν-
θρωποι ή ο τρόπος που ζουν, υπάρχει 
ένας αδιόρατος μιτος εγγενούς ενσυναί-
σθησης που διασυνδέει τους περισσότε-
ρους ανθρώπους μεταξύ τους.
Είναι το κοινό νήμα που μας ενώνει 
όλους σε αυτό που αποκαλούμε ανθρώ-
πινο πολιτισμό.
Και να μη ξεχνάμε ποτέ ότι «Το ταξίδι εί-
ναι το μόνο πράγμα που ενώ ξοδεύουμε 
χρήματα για την πραγματοποίηση του, 
στο τέλος εμείς γινόμαστε πλουσιότε-
ροι»
Είστε έτοιμοι να αλλάξετε την οπτική 
σας - και τη ζωή σας;
Δεν έχετε παρά μόνο να κάνετε μια κρά-
τηση για το νέο σας ταξίδι σήμερα.
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Διοίκηση βάσει στόχων
Η διοίκηση με στόχους είναι μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια  

που επιτρέπει στη διοίκηση να εστιάσει σε επιτεύξιμους στόχους και να φέρει  
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τους διαθέσιμους πόρους

M anagement by Objectives 
(Διοίκηση βάσει Στόχων) 
καλείται η διοικητική τε-
χνική/πρακτική κατά την 

οποία όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου 
δυναμικού και κατά 

επέκταση όλοι οι 
συντελεστές της 
παραγωγής εν-
θαρρύνονται να 
συγκεκριμενο-
ποιήσουν και να 
συμφωνήσουν ει-
δικά ποιοτικά 
και ποσοτικά 
κριτήρια ή/και 
στόχους ή/και 
στρατηγικές μέ-
σα σε ένα συγκε-

κριμένο πλαίσιο (χρονικό, θεσμικό, λει-
τουργικό, οικονομικό, οργανωτικό) κα-
θώς και τα εργαλεία για να τελεστούν 
τα ανωτέρω.
Η διοίκηση με στόχους (ΜΒΟ) είναι μια 
συστηματική και οργανωμένη προσπά-
θεια που επιτρέπει στη διοίκηση να 
εστιάσει σε επιτεύξιμους στόχους και να 
φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσμα-
τα με τους διαθέσιμους πόρους. Σε αυτό 
το σύστημα η διοίκηση συνεργάζεται με 
τους εργαζόμενους για τον καθορισμό 
των στόχων, παρακολουθεί και ελέγχει 
την πορεία τους. 
Πατέρας της ΜΒΟ θεωρείται ο Peter 
Drucker, ο οποίος την παρουσίασε το 
1954 στο βιβλίο του η πρακτική του 
Management. Ήδη στη δεκαετία του 
1990 ο Drucker υποβάθμισε τη σημασία 
της μεθόδου ΜΒΟ λέγοντας ότι είναι 
ένα εργαλείο μέσα στα άλλα. Το ΜΒΟ 
δουλεύει αν ξέρεις τους στόχους αλλά 
κατά 90% δεν τους ξέρεις. Σύμφωνα με 
τον Drucker τα διοικητικά στελέχη πρέ-
πει να αποφύγουν την παγίδα της δρα-
στηριότητας δηλαδή το να εμπλέκονται 
στην καθημερινή διαχείρηση και διεύ-
θυνση σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεχνούν 
τον κύριο σκοπό και στόχο τους. Όλα τα 
διοικητικά στελέχη και όχι μόνο τα υψη-
λά ιστάμενα, πρέπει να συμμετέχουν 
στον στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να 
βελτιώνουν την εφαρμοσιμότητα του 
σχεδίου. Με το ΜΒΟ τίθενται στόχοι με 
συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσμα-

Γράφει o
Μιχάλης  
Μάρκου

MBA* Διευθυντικό Στέλεχος 
-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

& Καθηγητής Διοίκησης  
Επιχειρήσεων/Marketing

τα τα οποία επιτυγχάνονται με βάση 
ορισμένο χρονοδιάγραμμμα.
Η βασική αρχή του ΜΒΟ είναι να εξα-
σφαλίσει ότι όλοι μέσα στον οργανισμό 
ξέρουν τους σκοπούς και τους στόχους 
τους  αλλά και τους ρόλους και τα καθή-
κοντά τους για την επίτευξη τους. Αυτό 
που κάνει το ΜΒΟ, είναι να κινητοποιή-
σει με βάση τη συμμετοχική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων τα στελέχη και τους 
εργαζομένους να πραγματοποιήσουν τα 
δικά τους σχέδια. Το ΜΒΟ είναι κατάλ-
ληλο για οργανισμούς & επιχειρήσεις 
που βασίζονται στη γνώση και έχουν 
ικανά στελέχη και προσωπικό. Στο ΜΒΟ 
οι στόχοι καταγράφονται για κάθε επί-
πεδο του οργανισμού και κάθε εργαζό-
μενος έχει συγκεκριμένους στόχους και 
επιδιώξεις. Η βασική αρχή του ΜΒΟ εί-
ναι να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν τι προσπαθεί να πετύχει  
ο οργανισμός, ποιος είναι ο ρόλος του 
τμήματος τους για την επίτευξη αυτού 
του στόχου και πως ως άτομα μπορούν 
να βοηθήσουν. Αυτό προϋποθέτει ότι τα 
προγράμματα και οι μέθοδοι του οργα-
νισμού έχουν εξετασθεί με πληρότητα.
Οι στόχοι που θέτει το ΜΒΟ πρέπει να 
είναι λίγοι, ξεκάθαροι και επικεντρωμέ-
νοι. Για να είναι αποτελεσματικό το 
ΜΒΟ πρέπει κάθε στέλεχος να κατανοεί 
τους δικούς τους συγκεκριμένους στό-
χους καθώς και το πώς αυτοί οι στόχο 
δένουν με τους στόχους του οργανι-
σμού. Κατά τον Drucker ο manager πρέ-
πει να διευθύνεται και να ελέγχεται από 
τους στόχους της αποδοτικότητας και 
όχι από τον προϊστάμενο του. Ο μηχανι-
σμός αξιολόγησης αποτελεσμάτων στο 
ΜΒΟ  είναι γνωστός ως SMART (έξυ-

πνος) από τα αρχικά των λέξεων: 
Specific (Συγκεκριμένο), Measurable 
(Μετρήσιμο), Achievable (Επιτεύξιμο), 
Realistic (Ρεαλιστικό) και Time-related 
με χρονοδιάγραμμα. 
Ολοκληρώνοντας, το σύστημα ΜΒΟ δί-
νει έμφαση στο τι πρέπει να γίνει ώστε 
ένας οργανισμός να πετύχει τους στό-
χους του και να εξασφαλίσει την αφοσί-
ωση των εργαζομένων και την επίτευξη 
τους Από την άλλη οι προσπάθειες να 
τεθούν στόχοι με συμμετοχικές διαδικα-
σίες είναι χρονοβόρες και η πλήρης κα-
ταγραφή τους αλλά και η περιοδική λε-
πτομερής αξιολόγησή τους αυξάνει την 
γραφειοκρατία. Τέλος, το ΜΒΟ δουλεύει 
μόνον όταν υπάρχει κλίμα εμπιστοσύ-
νης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης 
και ο διάλογος είναι ένα από τα βασικά 
εργαλεία για την επίτευξη της.
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Γίνε «Φορέας Ζωής»
Ο Χρήστος «Λάγνης» Πανοηλίας με το τραγούδι του ήρθε να ταράξει τα ήδη ταραγμένα νερά,  

με όλα όσα βιώνουμε τελευταία και έγινε «Φορέας» προβληματισμού,  
έντονης ενσυναίσθησης και εννοιολογικού πραγματισμού

Αφιερώνω αυτό  
το τραγούδι σε όλους  

και όλες εκείνες, που συ-
νειδητά επιλέγουν να δί-

νουν περισσότερα από αυ-
τά που παίρνουν, και γίνο-
νται ανθρώπινοι μετασχη-

ματιστές αρνητικής  
ενέργειας σε θετική

Γεύσεις
Ελλάδας

Γράφει η
Lena  

Kyropoulos 
Journalist & Poet

Ο Χρήστος «Λάγνης» Πανοη-
λίας είναι ένα μουσικό φαι-
νόμενο, που μέσα από την 
αυθεντικότητά του κέρδισε 
κοινό και κριτικούς. Τον 

γνώρισα πριν πολλά χρόνια μέσα από τους 
στίχους του, και ήταν η στιγμή που φώτι-
σε τα δικά μου σκοτάδια. Ήρθε να ταράξει 
τα ήδη ταραγμένα νερά, με όλα όσα βιώ-
νουμε τελευταία και έγινε « Φορέας» προ-
βληματισμού, έντονης ενσυναίσθησης και 
εννοιολογικού πραγματισμού. Οι στίχοι 
του μας οδηγούν μέσα σε ένα ξέφωτο ου-
σιαστικής αναζήτησης- συνειδητής επι-
λογής, αφού πρώτα διανύσουμε το μακρό-
συρτο τούνελ του φόβου, των ενοχών, της 
δυσπιστίας και αμφισβήτησης του Μάτριξ 
που βρισκόμαστε παγιδευμένοι στο πλέγ-
μα του.
Ακούστε το συγκεκριμένο τραγούδι και 
είμαι πεποισμένη ότι θα ξυπνήσει πολλά 
μέσα σας! 

https://www.youtube.com/
watch?v=3JuxR_IhYqk

- Τρεις ερωτήσεις... Πώς εμπνεύστη-
κες το τραγούδι, πού το αφιερώνεις 
και τι θα ήθελες αληθινά να αλλάξεις 
εκεί έξω με τους στίχους και τη μου-
σική σου;

«Αφορμή για το τραγούδι αυτό, ήταν η 
προσωπική μου δυσφορία (και κάποιες 
φορές  απόγνωση) με τα πρόσωπα, τις 
προσωπικότητες, τις εικόνες και τα τρα-
γούδια που έρχονταν κάθε φορά στην 
επικαιρότητα.
Είχα μία αίσθηση ότι κάπου κάναμε κάτι 
λάθος. Έλεγα και στους φίλους μου πως 
δεν είναι δυνατόν το 2021, που κάποτε το 
θεωρούσαμε το απώτερο μέλλον, ως κοι-

νωνία, να είναι αυτή η μουσική, αυτή η 
ιδεολογία και αυτή η συνείδηση που μας 
ταιριάζει.
Προσπάθησα να συγκεντρώσω τη μεγάλη 
εικόνα σε διάφορα στιγμιότυπα και να 
την αποτυπώσω στιχουργικά.
Αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε όλους και 
όλες εκείνες, που συνειδητά επιλέγουν 
να δίνουν περισσότερα από αυτά που 
παίρνουν, και γίνονται ανθρώπινοι μετα-
σχηματιστές αρνητικής ενέργειας σε θε-
τική. Σε όσους με τη ζωή τους και το πα-
ράδειγμά τους παρά τις αντιξοότητες 
αναλαμβάνω την ευθύνη να καθοδηγούν 
και να εμπνέουν για έναν πιο δίκαιο κό-
σμο.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε κά-
τι με τη μουσική μας. Σίγουρα μπορούμε 
να συνδεθούμε και να βρίσκουμε ο ένας 

τον άλλον ανεξαρτήτως αποστάσεων. Εί-
ναι μία παρηγοριά ότι δεν είμαι μόνο εγώ 
που τα σκέφτομαι και που τα νιώθω αυτά. 
Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι σαν και εμέ-
να. Νομίζω πως με τη μουσική μπορούμε 
να παρέχουμε ένα όχημα για να ταξιδεύ-
ουν τις σκέψεις μας και να επηρεάζουν 
τους ακροατές. Εύχομαι η δική μου προ-
τροπή και υπενθύμιση, να γίνουμε φορείς 
Φωτός, ελπίδας ευθύνης πίστης και αγά-
πης, να εισακουστεί και να δώσει έναυσμα 
και σε άλλους να συντονιστούν σε αυτή 
τη δόνηση».
Ο Χρήστος Πανοηλίας (καλλιτεχνικό ψευ-
δώνυμο Λάγνης) γεννήθηκε στη Γερμανία 
το Μάιο του 1982 και μεγάλωσε στην Ερ-
μούπολη της Σύρου. Δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά ως Αrtist & Εvent Μanager. 
Είναι στιχουργός και ερμηνευτής είτε ως 

http://www.youtube.com/watch?v=3JuxR_IhYqk
http://www.youtube.com/watch?v=3JuxR_IhYqk
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Η Λένα  
Χατζηγρηγορίου, 
που συμμετέχει στο 
τραγούδι του Λάγνη 
«Φορέας Ζωής» είναι 
πρώτο βιολί του  
Νίκου Κυπουργού  
στην Ορχήστρα των 
Κυκλάδων, εμφανί-
στηκε ως μουσικός 
επί σκηνής στην  
παράσταση  
«Γιούγκερμαν»  
του Θεάτρου Πορεία 
σε σκηνοθεσία  
Δημήτρη Τάρλοου, 
όπου διακρίθηκε  
από το Αθηνόραμα 
στα Θεατρικά  
Βραβεία Κοινού  
με το πρώτο βραβείο  
στην κατηγορία  
Σχεδιασμού Ήχου

solo καλλιτέχνης είτε με το συγκρότημα 
του (Νέα Τάξη Πραγμάτων ή ΝΤΠ.) είναι 
ενεργό μέλος της ελληνικής μουσικής 
σκηνής από το 1998 και πέρα.
Οι σπουδές του περιλαμβάνουν πτυχίο 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Πανεπιστήμιο Πειραιά) και ΜΒA (Not-
tingham Trent University). Παράλληλα 
έχει διπλώματα στα εξής γνωστικά αντι-
κείμενα: Δημόσιες Σχέσεις (Athens 
Graduate School of Management), Social 
Media Marketing (Mediterranean College), 
Life Coaching (Coaching Evolution) και 3 
χρόνια σπουδές στην Προσωποκεντρική 
Ψυχοθεραπεία. 
Μέσα στην πολύχρονη καριέρα του, κυ-
κλοφόρησε 5 albums:
1999 - Νέα Τάξη Πραγμάτων - Η όγδοη 
μέρα (αυτοέκδοση) 
2004 - Νέα Τάξη Πραγμάτων - Ήρθε η 
στιγμή να επιβληθεί (Ήχοτρον)
2009 - Λάγνης - Ο Χρήστος στη γη της 
Απαγγελίας (Mixtape)
2009 - ΝΤΠ. - Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν 
(Sony Music)
2019 - NTΠ. - Live Studio Sessions 
(Seberlain)

Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει 17 video-
clips ενώ συμμετείχε και σε άλλους 15 
δίσκους hip hop καλλιτεχνών όπως Stereo 
Mike, Νεκρική Σιγή, Ominus & Djs, Phase3, 
Rec, Stavento. Εξαιτίας της τελευταίας 
συμμετοχής τιμήθηκε με χρυσό και πλα-
τινένιο δίσκο το 2011. 
Συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέ-
χνες του χώρου όπως Λίνα Νικολακοπού-
λου, Γιάννης Κότσιρας, Ψαραντώνης, 
Απόστολος Ρίζος, Ανδριάνα Μπάμπαλη 
αλλά και με γνωστούς ηθοποιούς όπως 

Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Στέριογλου, 
για την καλλιτεχνική του δημιουργία. 
Υπήρξε παρουσιαστής μεγάλων συναυλι-
ακών γεγονότων όπως το Athens Hip Hop 
Festival στην Τεχνόπολη ενώ παράλληλα 
παρουσίασε για μία σεζόν την εκπομπή 
“MTV Yo Raps” στο MTV Greece.
Έχοντας ως εμπειρία περισσότερες από 
400 ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλαδα και 
εξωτερικό, ο Χρήστος Πανοηλίας συνεχί-
ζει την καλλιτεχνική του καριέρα τόσο 
μπροστά στο κοινό, όσο και πίσω στα πα-
ρασκήνια ως γενικός διευθυντής της 
Action Εστί | Artist & Event Management 
όσο και ως συνιδρυτής και διαχειριστής 
της ΑΜΚΕ «Σπουδαία Events» που κατα-
πιάνεται με κοινωνικό έργο.

Είχα μία αίσθηση  
ότι κάπου κάναμε κάτι  

λάθος. Έλεγα και  
στους φίλους μου πως  

δεν είναι δυνατόν το 2021,  
που κάποτε το θεωρούσα-

με το απώτερο μέλλον,  
ως κοινωνία, να είναι  

αυτή η μουσική,  
αυτή η ιδεολογία  

και αυτή η συνείδηση  
που μας ταιριάζει



Το MACT EXPO CENTER υλοποιήθηκε με βάση την τεράστια εμπειρία της Mact Media Group 
στη διαχείριση υπηρεσιών και τη διοργάνωση εκθέσεων,  

συνεδρίων και εκδηλώσεων και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας εποχής,  
παρέχοντας μοναδικές δυνατότητες στους εκθέτες και στους επισκέπτες.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID ΕΠΟΧΗ  
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

MACT EXPO CENTER

2110129575 info@mact.gr 

Μπορεί να φιλοξενήσει 

50.000 επισκέπτες  
ανά ημέρα

Τα περίπτερα μπορούν να παραμείνουν 
online για μεγάλο χρονικό διάστημα  

και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση  
σε αυτά μετά τη λήξη της κάθε διοργάνωσης

Στα ψηφιακά περίπτερα οι εκθέτες μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,  
να συνομιλούν με τους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο με σύνδεση βίντεο, να παρέχουν  

πληροφοριακό υλικό και ψηφιακά φυλλάδια. Οι εκθέτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να  
οργανώνουν Β2Β συναντήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα απευθείας πωλήσεων

Επιτρέπει τη διοργάνωση πολλών συνεδρίων και εκδηλώσεων ταυτόχρονα  
στον ψηφιακό του χώρο. Τα events διεξάγονται με ζωντανή διαδικασία.  

Όσοι τα παρακολουθούν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν  
είτε για να τοποθετηθούν, είτε για να υποβάλλουν κάποιο ερώτημα
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