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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

 Παξφιν πνπ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο μεθίλεζε απφ ηα πξνπηπρηαθά κνπ ρξφληα ζην ηκήκα 

Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, δελ ήηαλ παξά ζηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο, ζην ηκήκα 

MBA – Tourism Management ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, πνπ απέθηεζα ην 

ελδηαθέξνλ πάλσ ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ρξήζεο φξσλ θαη εξγαιείσλ πνπ κε βνήζεζαλ θαη ζα κε βνεζήζνπλ κειινληηθά. 

 ε απηφ ην ζεκείν αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ 

επραξηζηίεο ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο, ε ζπκβνιή θαη ε ζπκπαξάζηαζε ησλ νπνίσλ 

ήηαλ πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο, νθείισ θαη’ αξράο ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηφο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, πνπ κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπο, 

ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηνλ επηδέμην ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπο, κε βνήζεζαλ ζηε δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ κνπ νξηδφλησλ, αιιά 

θαη ζηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 Νηψζσ επηπιένλ ππνρξεσκέλνο έλαληη ηνπ αληηδεκάξρνπ αλαηνιηθήο Μάλεο, θ. 

Υξηζηνδνπιάθνπ Απφζηνινπ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ θαη ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ 

κνπ παξείρε. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ αλνρή θαη ηελ 

θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ ζην δχζθνιν δηάζηεκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ θαη 

ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 Κιείλνληαο, επραξηζηψ εηιηθξηλά ηνπο γνλείο κνπ, Δπζχκην θαη Παλαγηψηα, ηνλ 

ζείν κνπ, Γεκήηξε, ηελ ζεία κνπ, Δηξήλε θαη ηελ αγαπεκέλε κνπ αδεξθή, Μαξία, γηα 

ηελ εζηθή ηνπο ζηήξημε θαη ηνπο επγλσκνλψ πνπ ζηέθνληαη πάληα δίπια κνπ ηφζν ζηηο 

επηηπρίεο φζν θαη ζηηο απνηπρίεο, δίλνληαο κνπ ηελ ειπίδα θαη ηε δχλακε λα ζπλερίζσ 

λα πξνζπαζψ γηα ην θαιχηεξν. 

 

 

Αζήλα, Απξίιηνο 2015 

Υξήζηνο Δ. Υαηδερξήζηνο 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ, αημφιε υνμοξ υπςξ πξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην 

εμσηεξηθφ ζαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, θαηαγξαθή θαη πξφβιεςε ησλ εηήζησλ αθίμεσλ 

ζε έλα πξννξηζκφ, αχμεζε ή κείσζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, πνζνζηά ηνπξηζηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ηθπ.. Δίκαζ ζαθέξ, θμζπυκ, 

πςξ δ βκχζδ αοηχκ ηςκ υνςκ ηαζ ζημζπείςκ είκαζ απυθοηα πνήζζιδ βζα ηδκ αφλδζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ αθθά ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ημο 

ημονζζηζημφ πνμσυκημξ εκυξ πνμμνζζιμφ. 

Απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ηάηζ ηέημζμ απμηεθμφκ μζ ιεθέηεξ destination 

marketing ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ, ηαηυπζκ πνήζδξ ηαζ εηηεκμφξ ακάθοζδξ ζημζπείςκ 

ένεοκαξ marketing, ακηθμφιε απμηεθέζιαηα ηαζ πνμηείκμοιε θφζεζξ ηαζ δζελυδμοξ 

βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιίαξ πενζμπήξ. Βέααζα, είκαζ θμβζηυ πςξ 

ηάεε πχνα απανηίγεηαζ απυ πενζμπέξ ιε δζαθμνεηζηή ηαοηυηδηα ηαζ είδμξ ημονζζιμφ 

πμο πναβιαηεφεηαζ, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδκ λεπςνζζηή ιεθέηδ 

destination marketing ηάεε πενζμπήξ ιε ημονζζηζηυ εκδζαθένμκ. 

φιθςκα ιε ηα πνμακαθενεέκηα, είκαζ δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή κα εζπςεεί ηαζ κα 

ακαθοεεί μ ζημπυξ ηδξ παναηάης ιεθέηδξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία ενβαζία destination 

marketing βζα ηδ Μάκδ, πμο έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ακάθοζδ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο απανηίγμοκ ημκ ημονζζιυ ηδξ πενζμπήξ ηαζ εκ ζοκεπεία ηδ δδιζμονβία 

πνμηάζεςκ ηαζ θφζεςκ, ιέζα απυ ηδ πνήζδ ενβαθείςκ ημο marketing, βζα ηδ 

δδιζμονβία εκυξ ζημπεοιέκμο brand name ηδξ πενζμπήξ. Αοηυ έπεζ ζημπυ κα 

αμδεήζεζ ηδκ πενζμπή αοηή κα αζπμθδεεί επζιεθχξ ιε ημκ ημονζζηζηυ ηθάδμ, ηδκ 

ακάπηολή ημο ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμαμθή ηδξ ζημ ελςηενζηυ ςξ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ, 

βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ιεβέεοκζδ ζηδκ πενζμπή 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ δδιζμονβία αεζθυνμο ημονζζιμφ, δζαδζηαζία πμο πναβιαηεφμκηαζ 

υθεξ μζ πενζμπέξ ιε ημονζζηζηυ εκδζαθένμκ ηδξ Δθθάδαξ. 

Καη’ ανπάξ, ζε αοηυ ημ ζδιείμ εα ήεεθα κα ακαθένς πςξ επέθελα κα 

αζπμθδεχ ιε αοηή ηδ ιεθέηδ θυβς ηδξ εοαζζεδζίαξ ιμο βζα ηδκ μζημκμιζηή, 

πενζθενεζαηή ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ Μάκδξ, πμο δδιζμονβείηαζ 

απυ ημοξ δεζιμφξ ιμο ιε ημκ ηυπμ ελαζηίαξ ηδξ ηαηαβςβήξ ιμο. Δηηυξ αοημφ εα 

ήεεθα κα ημκίζς πςξ δ ιεθέηδ αοηή αζπμθείηαζ ιε υθδ ηδ Μάκδ (ακαημθζηή – 

Λαηςκζηή ηαζ δοηζηή – Μεζζδκζαηή) ζακ εκζαίμ πνμμνζζιυ ηαζ υπζ ιειμκςιέκα. 
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φιθςκα, θμζπυκ ιε ηα παναπάκς, εα ήεεθα ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα ακαθφζς 

ηδκ ενβαζία ιμο ζηα επζιένμοξ ηιήιαηα ηαζ κα ακαθένς ηα ζδιεία πμο εα είλς ζε 

ηάεε εκυηδηα. Ανπζηά, δ ιεθέηδ πςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ. Σμ πνχημ ιένμξ 

πναβιαηεφεηαζ ηδ ζοθθμβή ηαζ ηαηαβναθή ζημζπείςκ πμο απανηίγμοκ ημ ημονζζηζηυ 

πνμσυκ ηδξ Μάκδξ. οβηεηνζιέκα, βίκεηαζ ακαθμνά βεκζηχκ ζημζπείςκ πμο μνίγμοκ 

ηδκ πενζμπή ηαζ ημκ πθδεοζιυ ηδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζζημνζηά ζημζπεία ηδξ ελέθζλήξ 

ηδξ ζε αοηυ πμο θέιε ζήιενα Μάκδ. ηδ ζοκέπεζα ιπαίκμοιε ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ηαηαβναθήξ ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ πενζμπήξ, ηυζμ 

πνςημβεκχξ υζμ ηαζ δεοηενμβεκχξ. Μέζα απυ αοηυ ημ ηεθάθαζμ εα δδιζμονβδεεί 

ηιήια πμο εα ηαηαβνάθμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ αοηήξ, δδθαδή ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ Μάκδξ. Θα 

δμεεί ηονίςξ έιθαζδ ζε ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζηζξ θοζζηέξ, 

πμθζηζζηζηέξ ηαζ βαζηνμκμιζηέξ αλίεξ ηδξ Μάκδξ. ηδκ επυιεκδ εκυηδηα, βίκεηαζ 

ηαηαβναθή ηαζ εηηεκήξ ακάθοζδ ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιέζα 

απυ ηδ πνήζδ ενβαθείςκ ηδξ ένεοκαξ marketing, ηαηαβναθή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ βζα 

ημ ηζ αηνζαχξ γδηάεζ δ ημονζζηζηή αβμνά (ηαλζδζχηεξ) απυ ηδ Μάκδ. ε αοηυ ημ 

ζδιείμ, εα πενζθαιαάκμκηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζε λεκμδμπεζαηά 

ηαηαθφιαηα, επζπεζνήζεζξ εζηίαζδξ ηαζ ιένδ ιε ημονζζηζηυ εκδζαθένμκ απυ ηδκ 

μπηζηή βςκία ηςκ ημονζζηχκ πμο έπμοκ ηαλζδέρεζ ηαζ έπμοκ ειπεζνίεξ απυ ημκ ηυπμ. 

Δηηυξ αοημφ εα πναβιαημπμζδεεί ηαζ ηαηαβναθή ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ηζξ αθίλεζξ 

ημονζζηχκ ζηδκ πενζμπή ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημζπεία πμο πνμδίδμοκ ηδκ ηάζδ ηδξ 

γήηδζδξ ηδξ Μάκδξ ςξ πνμμνζζιυ ημονζζιμφ. 

Σμ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ εα αζπμθείηαζ ιε ηδκ επελενβαζία ηςκ 

δεδμιέκςκ πμο πανμοζζάζηδηακ ζημ πνχημ ιένμξ ηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ζημπεοιέκμο 

marketing plan, ιέζα απυ ηδ πνήζδ ενβαθείςκ marketing πμο δζδάπεδηα ζηα πθαίζζα 

ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ MBA – Tourism Management ημο Πακεπζζηδιίμο 

Πεζναζχξ. ε αοηυ ημ ηιήια εα βίκμοκ ηαζ μζ απαναίηδηεξ πνμηάζεζξ ηαζ εκένβεζεξ 

πμο πνέπεζ κα ηεεμφκ ζε θεζημονβία βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ. 

Αοηέξ μζ πνμηάζεζξ εα αθμνμφκ ηυζμ ηζξ δζμζηδηζηέξ ανπέξ ηςκ δήιςκ ακαημθζηήξ 

ηαζ δοηζηήξ Μάκδξ, υζμ ηαζ ηζξ ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ 

ημονζζηζηυ ηθάδμ ηδξ πενζμπήξ. 

Σέθμξ, αοηυ πμο επζεοιχ κα πεηφπς ιε αοηή ηδ ιεθέηδ είκαζ, εηηυξ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ, μ μνζζιυξ ηαζ δ πνμαμθή ημο ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ 

ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ πμο πνμζθένεζ δ Μάκδ, δδθαδή αοηυ πμο ιπμνεί κα ηδκ 
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ηάκεζ λεπςνζζηυ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ ζοβηνζηζηά ιε άθθμοξ ακηαβςκζζηζημφξ 

ηυπμοξ, εβπχνζμοξ ηαζ δζεεκείξ. Όθμ αοηυ αέααζα δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 

εεζιζηά πθαίζζα πμο μνίγμκηαζ απυ ηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηαζ γήηδζδ υθδξ ηδξ 

Δθθάδαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ 

βζα ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο Δθθδκζημφ ημονζζιμφ. Ακ οπάνπεζ ιία εκζαία ηαζ 

ζημπεοιέκδ πμθζηζηή marketing πμο αημθμοεείηαζ απυ ηδκ πενζμπή ηαζ ημοξ 

ημονζζηζημφξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ, ηυηε ηαζ ιυκμ ηυηε εα οπάνλεζ αοηυ πμο μκμιάγμοιε 

ημονζζηζηή ακάπηολδ, ζημζπείμ πμο ζηζξ ιένεξ ιαξ είκαζ άηνςξ απαναίηδημ αθμφ μ 

ημονζζιυξ ηαζ υ,ηζ αοηυξ ζοκεπάβεηαζ απμηεθεί ηονίανπμ ποθχκα ηδξ Δθθδκζηήξ 

μζημκμιίαξ. 
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ΜΔΡΟ 1
Ο

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο 
ΜΑΝΗ: «Ο ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΣΗ 

ΔΙΑΥΟΡΑ» 

1.1 Ειςαγωγό 

 Σμ ιεβάθμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ ηαεδιενζκά βζα αοηυ ημκ ηυπμ είκαζ πμζεξ 

είκαζ μζ πνχηεξ θέλεζξ πμο ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ ημο ηαεεκυξ υηακ αημφεζ ημ υκμια 

αοηυ. Πέηνα, ήθζμξ, θφζδ ηαζ άβνζα μιμνθζά, δζαθμνεηζημί άκενςπμζ, ζζημνία, 

βαζηνμκμιία, ηθπ. Καηά ηαζνμφξ, αημφβεηαζ μθμέκα ηαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Σζ είκαζ 

αοηυ υιςξ πμο ηαεζζηά αοηυ ημ ιένμξ ιμκαδζηυ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ; Πμφ 

μθείθεηαζ δ άπμρδ ημο ηαεεκυξ βζα ηδκ πενζμπή; 

 ε αοηή ηδκ εκυηδηα, εα πανμοζζαζημφκ βεκζηά ζημζπεία, υπςξ δ βεςβναθία, 

ηα πθδεοζιζαηά ζημζπεία ηαζ δ ζζημνία, πμο αθμνμφκ ζε υθεξ ηζξ θεπημιένεζεξ μζ 

μπμίεξ μνίγμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ Μάκδξ, ςξ ιία λεπςνζζηή ιεηααθδηή ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ημο Δθθδκζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. 

 Καη’ ανπάξ αξ λεηζκήζμοιε απυ ηδκ εηοιμθμβία
1
 ηδξ. Ζ πνμέθεοζδ ηδξ 

μκμιαζίαξ ηδξ δεκ είκαζ βκςζηή, αθθά μζ ζζημνζημί έπμοκ ηαηαθήλεζ ζε πμθθέξ 

εκαθθαηηζηέξ πμο ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ υθεξ ελίζμο εφζημπεξ. Ζ ηονζυηενδ εηδμπή 

βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ μκμιαζίαξ ηδξ Μάκδξ είκαζ αοηή πμο παναπέιπεζ ζημ 

πενίθδιμ αογακηζκυ θάζηξν ηεο Μαΐλεο ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ. Άθθμζ ιεθεηδηέξ 

ακαθένμοκ πςξ δ μκμιαζία ηδξ Μάκδξ πνμένπεηαζ απυ ηδ καοηζηή εκημθή maina 

(ιάγεια ηςκ πακζχκ), πμο ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα εηηεθμφκ μζ καοηζημί, υηακ 

ηαλίδεοακ ζηδ εάθαζζα ημο Σαζκάνμο, θυβς ηςκ ζζπονχκ ακέιςκ πμο πκέμοκ ζηδκ 

πενζμπή, ή απυ ημ εευ Μάλε, δδθαδή ημ εευ Οονακυ, παηένα ημο Κνυκμο ηαζ παππμφ 

ημο Γία. Σέθμξ, οπάνπμοκ εεςνίεξ υηζ ημ υκμια ημο ηυπμο ιπμνεί κα πνμένπεηαζ απυ 

ημ επίεεημ καλή (αναζή, θαθαηνή, άδεκδνδ) πμο πενζβνάθεζ ηδκ εζηυκα αναζήξ 

αθάζηδζδξ ιε εθζέξ, εάικμοξ ηαζ θναβημζοηζέξ πμο επζηναηεί ζηδκ πενζμπή, ή απυ ηδ 

                                                           
1
 Ρθγι: el.wikipedia.org/wiki/Μάνθ 
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θαηζκζηή θέλδ manes (ροπή), ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ πενζμπήξ ιε ημ ροπμπμιπείμ ηαζ 

καυ ημο Πμζεζδχκα ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ
2
. 

 Δκ ηέθεζ, υπμζα ηζ ακ είκαζ δ πδβή πνμέθεοζδξ ηδξ μκμιαζίαξ ηδξ Μάκδξ, 

ζίβμονα ημ υκμιά ηδξ ηαζ ιυκμ πνμζδίδεζ ζημ έπαηνμ αοηυ πμο πναβιαηζηά είκαζ: 

Έκαξ ηυπμξ πμο, ζε υθδ ημο ηδκ επζηνάηεζα, πνμζδίδεζ ιία εκζαία ηαοηυηδηα πςνίξ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ απυ μζηζζιυ ζε μζηζζιυ. Έκαξ ηυπμξ πμο ιυθζξ δζαζπίζεζξ ηα 

ζφκμνά ημο, ηαηαθαααίκεζξ αιέζςξ υηζ είζαζ ζε άθθμ ηυπμ ιε ζδζυννοειδ ηαζ 

δζαθμνεηζηή ημοθημφνα. 

1.2 Γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 Ζ Μάκδ είκαζ πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο πμο ηαθφπηεζ ηδ πενζυκδζμ ημο 

υνμοξ Σατβέημο. Γεςβναθζηά, δ ηονίςξ Μάκδ ή «ιέζα Μάκδ», υπςξ μκμιάγεηαζ 

ημπζηά, μνίγεηαζ απυ ημκ αοπέκα ημο Σαΰβεημο, αβζά ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ αηνςηήνζμ 

Σαίκανμ. Ζ ιέζα Μάκδ δζαηνίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ ηαηά ιήημξ ημνοθμβναιιή ζηδκ 

ακαημθζηή Μάκδ ή πνμζδθζαηή Μάκδ, πμο αθέπεζ πνμξ ημ Λαηςκζηυ ηυθπμ ηαζ ζηδ 

δοηζηή Μάκδ ή απμζηενή Μάκδ, πμο αθέπεζ ζημ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ. Βμνεζυηενα ηδξ 

δοηζηήξ Μάκδξ, δδθαδή απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Κανδαιφθδξ, ανίζηεηαζ δ Μεζζδκζαηή 

Μάκδ, ή υπςξ ηδκ απμηαθμφκ ημπζηά δ «έλς Μάκδ». 

 Γοηζηά ανέπεηαζ απυ ημ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ ηαζ ακαημθζηά απυ ημ Λαηςκζηυ 

ηυθπμ. Πενζθαιαάκεζ ηιήιαηα ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ηδξ Λαηςκίαξ. Νυηζμ άηνμ ηδξ 

είκαζ ημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ, πμο απμηεθεί ηαζ ημ κμηζυηενμ άηνμ ηδξ δπεζνςηζηήξ 

Δονχπδξ. Βυνεζμ υνζυ ηδξ είκαζ ζηδκ πθεονά ηδξ Μεζζδκίαξ μ μζηζζιυξ Βένβα, ζηα 

κμηζμακαημθζηά πνμάζηζα ηδξ Καθαιάηαξ. Δκχ ζηδκ πθεονά ηδξ Λαηςκίαξ, ημ αυνεζμ 

υνζυ ηδξ είκαζ ιενζηά πζθζυιεηνα κυηζα ηδξ πάνηδξ. Ζ ιεβαθφηενδ πυθδ ηδξ Μάκδξ 

είκαζ ημ Γφεεζμ, πμο κμηζυηενα απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ιζηνυηενμοξ δζάζπανημοξ 

μζηζζιμφξ. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα πενζμπή ηονίςξ μνεζκή, ιε άκοδνμ έδαθμξ, ζημζπεία πμο 

είκαζ εοκμσηά βζα ηζξ ηαθθζένβεζεξ ιμκαδζηχκ ημπζηχκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ πμο 

μνίγμοκ ηζξ βαζηνμκμιζηέξ αλίεξ ηδξ πενζμπήξ. Σμ ηθίια ηδξ είκαζ ηναπφ ημ πεζιχκα, 

                                                           
2
 Σε μικρό και απομονωμζνο ςπιλαιο του Ταινάρου αναφζρεται θ φπαρξθ νεκρομαντείου του 

Ροςειδϊνα ι ψυχοπομπείου
 
τόςο από τον Ραυςανία, όςο και από τον Ρλοφταρχο. Στθν ευρφτερθ 

καλάςςια περιοχι ζγινε θ Ναυμαχία του Ταινάρου τον Μάρτιο του 1941. 
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θυβς ηδξ οβναζίαξ πμο δδιζμονβείηαζ ελαζηίαξ ηςκ δφμ ηυθπςκ απυ ημοξ μπμίμοξ 

πενζαάθθεηαζ ηαζ πμθφ εενιυ ημ ηαθμηαίνζ. 

Ζ ζοκμθζηή ηδξ έηηαζδ αββίγεζ ηα 1.800 ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα επί 

ζοκμθζημφ ιήημοξ 75 πζθζμιέηνςκ ηαζ ιέβζζημο πθάημοξ 28 πζθζμιέηνςκ πμο 

ηαηαθήβεζ ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ, ιε ζπμκδοθζηή ζηήθδ ημ υνμξ Σαΰβεημξ ηαζ 

ρδθυηενδ ημνοθή ημκ Πνμθήηδ Ζθία ζημ ορυιεηνμ ηςκ 2.404 ιέηνςκ.  

Παναηάης παναηίεεηαζ μ πάνηδξ ηδξ πενζμκήζμο ηδξ Μάκδξ, ή αθθζχξ ημ 

«ιεζαίμ πυδζ ηδξ κυηζαξ Πεθμπμκκήζμο», ιε υθμοξ ημοξ αλζμζδιείςημοξ μζηζζιμφξ 

ηδξ, ηυζμ ζημ ακαημθζηυ υζμ ηαζ ζημ δοηζηυ ηιήια ηδξ επζηνάηεζάξ ηδξ. 

 

 
Υάπηηρ ηηρ Μάνηρ και ηυν οικιζμών ηηρ 

(Πδβή: www.hotelsline.gr) 
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1.3 Δημογραφικϊ, πολιτικϊ και διοικητικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 Ζ πενζμπή ηδξ Μάκδξ πενζθαιαάκεζ ηζξ άθθμηε επανπίεξ ημο Γοεείμο ηαζ 

Οζηφθμο ηδξ Λαηςκίαξ. Ο ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ ημ 1961 έθεακε ημοξ 20.300 

ηαημίημοξ, πμο γμφζακ ζε 150 πενίπμο μζηζζιμφξ. ήιενα, ιεηά ηδ δζμζηδηζηή 

ακαδζμνβάκςζδ Καθθζηνάηδξ, δ Μάκδ απμηεθείηαζ απυ ημοξ δήιμοξ δοηζηήξ Μάκδξ, 

ιε έδνα ηδκ Κανδαιφθδ ηαζ δήιανπμ ημκ η. Ηςάκκδ Μαναιπέα, ηαζ ακαημθζηήξ 

Μάκδξ, ιε έδνα ημ Γφεεζμ ηαζ δήιανπμ ημκ η. Πέηνμ Ακδνεάημ, εκχ ζζημνζηή έδνα 

ηδξ απμηεθεί δ Ανευπμθδ. 

 Ο δήιμξ δοηζηήξ Μάκδξ ακήηεζ ζηδκ Π.Δ. Μεζζδκίαξ (πνχδκ κμιυ 

Μεζζδκίαξ) ηαζ πνμέηορε απυ ηδ ζοκέκςζδ ηςκ (ηαπμδζζηνζαηχκ) Μεζζδκζαηχκ 

δήιςκ Λεφηηνμο ηαζ Ααίαξ. Ο δήιμξ ακαημθζηήξ Μάκδξ ακήηεζ ζηδκ Π.Δ. Λαηςκίαξ 

(πνχδκ κμιυ Λαηςκίαξ) ηαζ πνμέηορε απυ ηδ ζοκέκςζδ ηςκ Λαηςκζηχκ δήιςκ 

ιήκμοξ, Γοεείμο, Οζηφθμο ηαζ ακαημθζηήξ Μάκδξ. 

 Ζ πενζμπή απμηεθμφζε ιζα δζμζηδηζηά αοηυκμιδ, πμθζηζζιζηά ζοιπαβή, 

ζζημνζηά ηαζ μζηζζηζηά λεπςνζζηή πενζμπή ζηα πνυκζα ημο Βογακηίμο ηαζ ηδκ 

Σμονημηναηία. Ζ δζμζηδηζηή εκυηδηα δζαηδνήεδηε ηαζ ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ, ανπζηά ςξ λεπςνζζηυξ κμιυξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ςξ ηιήια ημο 

κμιμφ Λαηςκίαξ, ιέπνζ ημ 1937 πμο ιε κυιμ ηδξ ηοαένκδζδξ Μεηαλά ημ αυνεζμ 

ηιήια ηδξ δοηζηήξ Μάκδξ (έλς Μάκδ), απμζπάζηδηε απυ ηδκ επανπία Οζηφθμο 

Λαηςκίαξ ηαζ πνμζανηήεδηε ζηδκ επανπία Καθαιχκ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ. Ο 

ζημπυξ ηδξ πνμζάνηδζδξ αοηήξ ήηακ δ δζμζηδηζηή δζαίνεζδ ημο εκζαίμο ηςκ 

Μακζαηχκ βζα ηδκ απμδοκάιςζδ ηδξ ζηθδνμηνάπδθδξ ημζκςκίαξ, πμο απυ ηδκ ανπή 

ηδξ ίδνοζδξ ημο κέμο Δθθδκζημφ ηνάημοξ ακηζζηέημκηακ ζημ κα οπμηαπεμφκ ζηδκ 

ηοαένκδζή ημο. Ο πςνζζιυξ αοηυξ δζαηνίκεηαζ ηαζ ζηα επίεεηα ηςκ ηαημίηςκ, υπμο 

ηδξ ιεκ Λαηςκζηήξ Μάκδξ ηαηαθήβμοκ ζε -άημξ ηαζ ζηδ Μεζζδκζαηή Μάκδ ζε -έαξ. 

 Παν' υθμ πμο ζήιενα δ Μάκδ παναιέκεζ δζμζηδηζηά πςνζζιέκδ ζημοξ δήιμοξ 

ακαημθζηήξ ηαζ δοηζηήξ Μάκδξ, δζαηδνεί αηυια ακέπαθδ ηδκ ζδζαζηενυηδηα πμο ηδξ 

πάνζζε μ ανάπμξ ηαζ δ εάθαζζα. Ζ Μδηνυπμθδ Γοεείμο, Οζηφθμο ηαζ πάζδξ Μάκδξ, 

πμο μκμιάγεηαζ πθέμκ Ηενά Μδηνυπμθδ Μάκδξ, δε δζαζπάζηδηε ηαζ απμηεθεί βζα 

ημοξ ηαημίημοξ ικήιδ ηαζ ακαθμνά ζηα βεςβναθζηά ηαζ πμθζηζζιζηά υνζα ηδξ 

Μάκδξ. Σμ γήηδια ημο εκζαίμο ηαζ αδζαζνέημο ηδξ Μάκδξ επακήθεε ζηδκ 

επζηαζνυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζααμοθεφζεςκ βζα ηδ κέα Γζμζηδηζηή δζαίνεζδ 

ηδξ Δθθάδαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 2011, πενζζζυηενμ βκςζηή ςξ Πνυβναιια 
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Καθθζηνάηδξ. Σμ αίηδια ηςκ ηαημίηςκ βζα δζμζηδηζηή έκςζδ ηαζ ζφζηαζδ εκυξ 

εκζαίμο, αζχζζιμο δήιμο Μάκδξ παναιέκεζ, βζα θυβμοξ μζημκμιζημφξ, 

ακαπηολζαημφξ, πενζααθθμκηζημφξ ηαζ ζζημνζημφξ, ςξ εθάπζζημ δείβια ηζιήξ ηαζ 

εοβκςιμζφκδξ βζα ηδ ζοιαμθή ηςκ Μακζαηχκ ζηδ δδιζμονβία ημο Δθθδκζημφ 

ηνάημοξ. 

1.4 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα και δρώμενα 

 φιθςκα ιε ανπαζμθμβζηέξ ένεοκεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ πενζμπή, δ 

Μάκδ ήηακ ηαημζηδιέκδ απυ ηδκ παθαζμθζεζηή επμπή. Σα εονήιαηα ζημ ζπήθαζμ 

Απήδδια ηαζ μ «Σαζκάνζμξ άκενςπμξ» έπμοκ αολήζεζ ηαηαηυνοθα ημ επζζηδιμκζηυ 

εκδζαθένμκ βζα ηδκ πενζμπή. Γζα πνχηδ θμνά ζοκακημφιε ακαθμνέξ ζε πυθεζξ ηδξ 

πενζμπήξ (Κανδαιφθδ, Οίηοθμξ, Γφεεζμκ, Δκυπδ η.α.) απυ ημκ Όιδνμ. 

Οζ πνχημζ ηάημζημζ, ηαηά ημκ πενζδβδηή Παοζακία, ήηακ μζ Λέθεβεξ. 

Αημθμφεδζακ μζ Απαζμί ηαζ μζ Γςνζείξ. Γζα ημοξ επυιεκμοξ αζχκεξ δ ζζημνία ηδξ 

Μάκδξ ηαοηίζηδηε ιε ηδ πάνηδ. ηα νςιασηά πνυκζα απμηέθεζε ζδζαίηενδ 

μιμζπμκδία, «ην Κνηλφ ησλ Λαθεδαηκφλησλ». ηα αογακηζκά πνυκζα
3
, ηαηά ημκ 

απμζηζζιυ ηςκ θάαςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημκ 8μ ι.Υ. αζχκα, εβηαηαζηάεδηακ 

θάαμζ βφνς απ' ηδ Μάκδ ηαζ ηονίςξ ζηζξ πθαβζέξ ημο Σαΰβεημο. Οζ Μακζάηεξ έβζκακ 

πνζζηζακμί ζηα ιέζα ημο 9μο αζχκα, υηακ ήνεε μ Νίθσλ ν Μεηαλνείηε βζα κα ημοξ 

ζηαεενμπμζήζεζ ηδκ πίζηδ ζημ πνζζηζακζζιυ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ιε ηδκ 

επίδναζδ ηδξ πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ επζημζκςκία ηαζ επζιεζλία 

ηςκ θάαζηςκ πςνζχκ ιε ημοξ Έθθδκεξ ηαημίημοξ, ιεηά ημκ εηπνζζηζακζζιυ 

πναβιαημπμζήεδηε ηαζ μ ελεθθδκζζιυξ ημοξ. ημοξ αζχκεξ πμο αημθμοεμφκ μζ 

ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ απμζφνμκηαζ ζηα μνεζκά ημο Σατβέημο, υηακ μζ Άνααεξ 

ζπένκμοκ ημκ ηνυιμ ζηα Δθθδκζηά πανάθζα. 

Ανβυηενα μζ Φνάβημζ δοζημθεφηδηακ κα οπμηάλμοκ ημοξ Μακζάηεξ, ηαζ 

ηεθζηά ηδκ οπέηαλακ πηίγμκηαξ ηνία θνμφνζα: ημο Παζζαβά, ηδξ Μεγάιεο Μάλεο ηαζ 

ημο Λεχθηξνπ, βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηδ βεκζηή επίαθερδ ηδξ πενζμπήξ. Μεηά ηδκ 

                                                           
3
 Το Βυηαντινό κάςτρο τθσ Μαΐνθσ, χτίςτθκε ςτα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουςτινιανοφ, και 

εξελίχκθκε ςε μεγάλο ςτρατιωτικό και κρθςκευτικό κζντρο. Εδϊ προςπάκθςαν να ειςβάλλουν οι 
Βάνδαλοι με το βαςιλιά τουσ Γεηζριχο το 467, αλλά ςτθ μάχθ του Ταινάρου οι Μανιάτεσ ςυνζτριψαν 
τουσ επιδρομείσ. 
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πηχζδ ηςκ Βηιιαξδνπΐλσλ
4
, δ Μάκδ απμηέθεζε πενζμπή ημο δεζπμηάημο ημο 

Μοζηνά, ημο ηνάημοξ ηςκ Παιαηνιφγσλ. Ζ Φναβηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

ημ 13μ αζχκα θένκεζ ζηα αμοκά ηδξ Μάκδξ ηζ άθθμοξ πνυζθοβεξ. Σδκ ίδζα επίζδξ 

επμπή αθθά ηαζ ηα επυιεκα πνυκζα μζ πεζναηέξ έανζζηακ ηαηαθφβζμ ζηζξ αηηέξ ηδξ 

Μάκδξ. 

Αιέζςξ ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ Σμφνημοξ, δ 

Μάκδ έβζκε ημ επίηεκηνμ ζδιακηζηχκ βεβμκυηςκ. Σμ Μάζμ ημο 1460, πμο μ Μσάκεζ 

ν Β' ιπήηε ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, βκςνίγμκηαξ ημκ ζδζυηοπμ παναηηήνα ηςκ Μακζαηχκ, 

δεκ ηζκήεδηε εκακηίμκ ημοξ, αθθά πνμζπάεδζε κα πνμζεηαζνζζηεί ημκ ανπδβυ ημοξ, 

Κξνθφδεηιν Κιαδά, βζα κα έπεζ ηδ ζηήνζλή ημο ζηδκ πνμδζαβναθυιεκδ ζφνναλδ 

ιεηαλφ Σμφνηςκ ηαζ Δκεηχκ. Οζ Μακζάηεξ απέηνμοζακ ηζξ πνμζθμνέξ ημο Σμφνημο 

ηαηαηηδηή ηαζ ζοιιάπδζακ ιε ημοξ Δκεημφξ. 

Οζ Μακζάηεξ πμθέιδζακ ιε ηάεε ηνυπμ ημοξ Σμφνημοξ. Οοζζαζηζηά δ Μάκδ 

δεκ οπμηάπεδηε ζημοξ Οεςιακμφξ, αθμφ είπακ μνίζεζ ςξ ανπδβυ ημοξ έκακ Μπέδ 

(ακχηαημξ δζμζηδηζηυξ ηίηθμξ Οεςιακχκ). Σμ ιεβαθφηενμ δζάζηδια μζ Σμφνημζ ηδκ 

άθδκακ οπυ ηδ δζαηοαένκδζδ ημο Μπέδ, ιε οπμπνέςζδ κα πθδνχκεζ θυνμ 4.000 

βνυζζα ημ πνυκμ. Πανάθθδθα, ημ απνυζαθδημ ηδξ πενζμπήξ έηακε πμθθμφξ ηαημίημοξ 

απυ ημονημηναημφιεκεξ πενζμπέξ κα ηαηαθεφβμοκ ζηδ Μάκδ. 

ημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα δ Μάκδ πνυζθενε πάνα πμθθά. Ζ Φζθζηή 

Δηαζνεία εεςνμφζε ηδ Μάκδ ςξ ηδκ πζμ αζθαθή αθεηδνία βζα ημκ λεζδηςιυ ηαζ ηα 

βεβμκυηα δεκ ηδ δζέρεοζακ. Ηζημνζηή είκαζ δ ιάπδ ηδξ Βένβαξ, υπμο μ Ηιπναήι πάκεζ 

ηα δφμ ηνίηα ημο ζηναημφ ημο, εκχ ημκ ηαηαηνμπχκμοκ ηαζ μζ βοκαίηεξ ημο Γζνμφ, 

πμο αιοκυιεκεξ ιε δνεπάκζα ηαζ λφθα ιαηαίςζακ ηδκ πνμζπάεεζά ημο βζα απυααζδ. 

Μεηά ηδκ δνςζηή πενίμδμ ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821, ζηζξ πνμζπάεεζεξ ημο 

Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα ηαζ ημο Όεςκα κα ακαζοκηάλμοκ ζε εκζαίμ ηνάημξ ηζξ 

απεθεοεενςιέκεξ πενζμπέξ, μζ Μακζάηεξ ακηζζηέημκηακ ζημ κα οπμηαπεμφκ ζηδκ 

ηοαένκδζδ ημο Δθθδκζημφ ηνάημοξ, ακηζδνχκηαξ ζημ δζμζηδηζηυ ζφζηδια πμφ 

επζαθήεδηε. Ζ ακηίδναζδ ημοξ αοηή εηδδθχεδηε έκμπθα, ηαζ ζδιαδεφηδηε ιε ηδ 

δμθμθμκία ημο Καπμδίζηνζα απυ ημκ Γεψξγην Μαπξνκηράιε, βζμ ημο μπθανπδβμφ ηαζ 

δβειυκα ηδξ Μάκδξ, Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε. Οζ ηεθεοηαίεξ ηαναπέξ έβζκακ ημ 1862-

                                                           
4
 Βιλλαρδουίνοσ, ιταν θ επωνυμία που ζλαβαν τα μζλθ μιασ οικογζνειασ ευγενϊν από τθν Καμπανία 

τθσ Γαλλίασ. Το όνομα προζρχεται από το φζουδο και κάςτρο τουσ που είχε τθν ονομαςία «de 
Villehardouin» 
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63. ηα επυιεκα πνυκζα επζηνάηδζε ιζα πνμζπάεεζα ζοιαζααζιμφ ηαζ δ Μάκδ 

εζνήκεοζε. 

Δηηυξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ, μζ Μακζάηεξ, ςξ βκήζζμζ απυβμκμζ ηςκ ανπαίςκ 

πανηζαηχκ ηαζ ηαηελμπήκ εηπαζδεοιέκμζ πμθειζζηέξ, δε ζηαιάηδζακ ιε ηδκ 

απεθεοεένςζδ ημο ηυπμο ημοξ. Πμθέιδζακ δνςζηά ζε υθμοξ ημοξ αβχκεξ ηδξ 

Δθθάδαξ, ζηδ Θεζζαθία, ζηδκ Ήπεζνμ, ζηδκ Κνήηδ ηαζ ζηδ Μζηνά Αζία. Ζ 

ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ηςκ Μακζαηχκ, υιςξ ήηακ ζημ Μαηεδμκζηυ Αβχκα (1904 – 

1907), πμο ιε πζθζάδεξ εεεθμκηέξ αημθμφεδζακ ημοξ Μακζάηεξ μπθανπδβμφξ ημο 

Δθθδκζημφ ζηναημφ. 

Δπίζδξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί πςξ θυβς ηδξ εββφηδηαξ ηδξ κυηζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ιε ηδ δοηζηή Κνήηδ ηαζ ηα Κφεδνα, ηςκ ειπμνζηχκ ηαζ καοηζηχκ 

ζπέζεςκ, αθθά ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ απυνεδηςκ πςνζχκ ηδξ Μάκδξ, οπήνλακ 

ηνίζζιεξ ζζημνζηέξ ζηζβιέξ υπμο Κνδηζημί ανήηακ ηαηαθφβζμ ηαζ εβηαηαζηάεδηακ 

εηεί. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 1645, υηακ μζ Σμφνημζ επζηέεδηακ εκακηίμκ ηςκ Δκεηχκ 

ηαζ ηαηέθααακ ηα Υακζά, υπςξ ηαζ ημ 1669, υηακ δ πυθδ ημο «Υάκδαηα»
5
 

παναδυεδηε ζημοξ Σμφνημοξ, μζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ ηαζ άθθμζ Κνδηζημί πμο είπακ 

ηαηαθφβεζ εηεί, πέναζακ ζηζξ απέκακηζ αηηέξ ηδξ Μάκδξ υπμο πίζηεοακ υηζ εα ήηακ 

αζθαθείξ. ηδκ ιεβάθδ Κνδηζηή επακάζηαζδ ημο 1866-69 μζ Μακζάηεξ ζοκέααθακ 

ζημκ αβχκα, υηακ εηαημκηάδεξ ειπεζνμπυθειμζ εεεθμκηέξ Μακζάηεξ ανέεδηακ ζηδκ 

Κνήηδ. Σδκ ίδζα ζοιπενζθμνά έδεζλακ μζ Μακζάηεξ ηαζ ζηδκ Δπακάζηαζδ ημο ‘97. Ο 

Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ, δβεηζηή θοζζμβκςιία ηδξ Κνήηδξ ιε ηαηαβςβή ηδξ 

μζημβέκεζάξ ημο απυ ηδ Λαηςκζηή Μάκδ, είπε δδθχζεζ: 

«Αηζζάλνκαη ππεξεθάλεηα, δηφηη ζηηο θιέβεο κνπ ξέεη δηαζηαπξσκέλν 

Λαθσληθφ θαη Κξεηηθφ αίκα θαη άκα έρσ θνληά κνπ ηνπο Κξεηηθνχο θαη ηνπο Μαληάηεο 

έρσ νιφθιεξε ηελ Διιάδα». 

Πένα απυ ηα ζζημνζηά δνχιεκα πμο ζοκέααθακ ζηδ δδιζμονβία ηδξ 

ηαοηυηδηαξ ηδξ Μάκδξ, οπάνπμοκ ηαζ βεβμκυηα πμο οπμδεζηκφμοκ ηδ ζοιαμθή ηδξ 

Μάκδξ ζηδκ εονφηενδ Δονςπασηή ζζημνία. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ ιεηακαζηεφζεζξ ηςκ 

Μακζαηχκ ηαζ υ,ηζ αοηέξ ζοκεπάβμκηαζ. Οζ δφζημθεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, αθθά ηαζ 

μζ αηαηάπαοζημζ αβχκεξ βζα εθεοεενία μδήβδζακ, ζε πμθθέξ δφζημθεξ ζηζβιέξ ηδξ 

ζζημνίαξ, ηαημίημοξ ηδξ Μάκδξ κα ηαηαθφβμοκ ζε αζθαθή ιένδ, βζα ηδκ απμθοβή 

ηζκδφκςκ ή βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ. Μία άθθδ αζηία ήηακ μζ ηυκηνεξ 

                                                           
5
 Το ςθμερινό Θράκλειο τθσ Κριτθσ 
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ακάιεζα ζε ημπζηέξ ανπμκηζηέξ μζημβέκεζεξ, ηαζ μ ααεζά νζγςιέκμξ κυιμξ ημο 

γδηθησκνχ
6
 πμο χεδζε μζημβέκεζεξ κα πςνζζημφκ ηαζ κα εβηαηαθείρμοκ ηα πάηνζα 

εδάθδ.  

Απυ ηζξ ιεηακαζηεφζεζξ ηςκ Μακζαηχκ πνμξ πνμμνζζιμφξ ηδξ Μεζμβείμο, 

παναηηδνζζηζηυηενεξ είκαζ αοηέξ δφμ μζημβεκεζχκ απυ ημ Οίηοθμ. Σςκ Γηαηξηάλσλ
7
, 

πμο έθοβακ ημ 1670 ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζημ Λζαυνκμ ηδξ Ηηαθίαξ, ηαζ ηςκ 

ηεθαλφπνπισλ, πμο έθοβακ ημ 1675 βζα ηδκ Κμνζζηή. Μεηά απυ πενζπέηεζεξ θυβς 

ηδξ δζαιάπδξ ιεηαλφ Κμνζζηακχκ ηαζ Γεκμαέγςκ, μζ ηεθεοηαίμζ ηαηέθδλακ ζημ 

Κανβηέγε ηδξ Κμνζζηήξ, υπμο δζαηήνδζακ ηδ βθχζζα, ηα ήεδ ηαζ ηα έεζιά ημοξ ηαζ 

είκαζ ηαζ ζήιενα αηυια βκςζημί ςξ «Έθθδκεξ». Δηεί ημπμεεημφκηαζ ζζημνζηά ηαζ ηα 

ζημζπεία πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ εθθδκζηή ηαηαβςβή ημο Ναπνιένληα Βνλαπάξηε ηαζ 

ημοξ δεζιμφξ ημο ιε ηδ βεκζά ηςκ ηεθακυπμοθςκ
8
. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα εζπςεεί πςξ δ κευηενδ ζζημνία ηδξ Μάκδξ ζοκμδεφηδηε απυ 

ιζα ιεβαθφηενδ ιεηακάζηεοζδ, ιε ημ ηέθμξ ημο 19μο αζχκα ηαζ ηδκ αοβή ημο 20μο, 

αοηή ηδ θμνά πνμξ ηδκ Αιενζηή. Σμ βεβμκυξ αοηυ, πμο ζοκεπίζηδηε ηαηά ηφιαηα βζα 

πενζζζυηενμ απυ ιζζυ αζχκα, άθδζε πεκηαηάεανα ηα ζδιάδζα ημο ζηα ενεζπςιέκα 

πςνζά ηδξ μνεζκήξ Μάκδξ, πμθθά απυ ηα μπμία εβηαηαθείθεδηακ ηαζ ιεηαηνάπδηακ 

ζε πςνζά – θακηάζιαηα, ιμοζεία ημο έκδμλμο πανεθευκημξ ημοξ. ήιενα, πμθθά απυ 

αοηά ηα πςνζά έπμοκ δζαζςεεί ηαζ πμθθμί παναδμζζαημί μζηζζιμί είκαζ 

ακαπαθαζςιέκμζ ηαζ δζαεέζζιμζ πνμξ επίζηερδ ζε επζζηέπηεξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ. 

1.5 υμπϋραςμα 

 φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα πμο ακαθένεδηακ ζηα παναπάκς ηεθάθαζα, 

ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε πμθφ εφημθα υηζ δ Μάκδ ζακ ηυπμξ πανμοζζάγεζ πμθθέξ 

ζδζμιμνθίεξ ηυζμ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηδξ, υζμ ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ ηδξ. Όθα 

                                                           
6
 Ρρόκειται για τθ γνωςτι Μανιάτικθ Βεντζτα, που γνϊριςε ζξαρςθ κατά τισ περιόδουσ 1716 – 1821 

και 1862 – 1866 και ςχεδόν καταργικθκαν μετά το 1870 από τον Μανιάτθ πρωκυπουργό Αλ. 
Κουμουνδοφρο. (πθγι: http://manivoice.gr) 
 
7
 Ο οίκοσ των Γιατριάνων, προερχόταν γενεαλογικά από τον οίκο των Μεδίκων. Οι Μζδικοι (Medici) 

ιταν μια πολφ πλοφςια οικογζνεια τθσ Φλωρεντίασ, που από το 15ο ωσ τον 18ο αιϊνα κυριάρχθςε 
ςτθν οικονομικι, πολιτικι αλλά και καλλιτεχνικι ηωι τθσ πόλθσ, παίηοντασ ζτςι ζνα κακοριςτικό 
ρόλο ςτθν ιταλικι και ευρωπαϊκι ιςτορία. 
(πθγι: http://www.mani.org.gr/istor/medikoi/medikos.htm) 
 
8
 Αναλυτικότερα, για τθ ςχζςθ του Ναπολζοντα με τον οίκο των Στεφανόπουλων τθσ Μάνθσ, βλ. 

http://www.mani.org.gr/apodimoi/nap/napoleon.htm 
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αοηά ηα ζημζπεία είκαζ αοηά πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

είκαζ ηαζ μ ηαενέθηδξ πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ 

ηδξ. Αοηυ ζημ μπμίμ πνέπεζ δ Μάκδ κα δχζεζ έιθαζδ ηαηά ηδ δδιζμονβία ημο brand 

name ηδξ είκαζ δ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ ζοβηνζηζηά ιε άθθμοξ πνμμνζζιμφξ. 

ηδκ Δθθάδα ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ Μεζμβείμο οπάνπμοκ ακηίζημζπα 

ιένδ πμο ιπμνεί ηακείξ κα επζζηεθηεί. Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ημονίζηεξ πμο ζε ορδθέξ 

ημονζζηζηέξ πενζυδμοξ ακ δεκ ηαηαθένμοκ κα ηάκμοκ ηνάηδζδ ζε ηάπμζμ Δθθδκζηυ 

πνμμνζζιυ, επζθέβμοκ βεζημκζημφξ ιαξ πνμμνζζιμφξ ιε ακηίζημζπμ ηθίια, παναθίεξ, 

ηθπ.. Οζ Δθθδκζημί πνμμνζζιμί θμζπυκ είκαζ αοημί πμο μθείθμοκ ηάεε θμνά κα 

δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ άθθμοξ ιε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ζοκηεθεί ηδκ ηαοηυηδηα 

ημο ηυπμο αοημφ, ηάηζ πμο ζημ management μκμιάγεηαζ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδ Μάκδ, αοηυ πμο ηδκ ηαεζζηά δζαθμνεηζηή είκαζ έκα 

ζφκμθμ ζημζπείςκ ιε ζδιακηζηυηενα ηδκ ζδζμιμνθία ημο εδάθμοξ
9
 ηδξ, ηδκ ζζημνία 

ηδξ ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ηδξ. Ο ζοκδοαζιυξ αοηχκ είκαζ αοηυ πμο ζοκηεθεί ηζξ 

πμθζηζζηζηέξ ηαζ βαζηνμκμιζηέξ αλίεξ ημο ηυπμο. Αοηέξ μζ αλίεξ απμηεθμφκ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ Μάκδξ, δδθαδή ημ θυβμ βζα ημκ 

μπμίμ έκαξ ηαλζδζχηδξ εα ηδκ πνμηζιήζεζ ζακ πνμμνζζιυ έκακηζ ηάπμζμο άθθμο 

ακηαβςκζζηζημφ πνμμνζζιμφ.  

Πάκς ζε αοηυ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια μθείθεζ δ Μάκδ κα επεκδφζεζ, 

ιε ζημπυ ηδκ ημονζζηζηή ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολή ηδξ. Όθα ηα 

παναπάκς, θμζπυκ, είκαζ αοηά πμο εα πανμοζζαζημφκ ηαζ εα ακαθοεμφκ ζηα επυιεκα 

ηεθάθαζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

  

                                                           
9
 Ορεινό κυρίωσ ζδαφοσ, άνυδρο και με χαμθλι βλάςτθςθ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο  
Η ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΗ 

ΜΑΝΗ 

2.1 Ειςαγωγό 

 Όπςξ ακαθένεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, αοηυ πμο πνεζάγεηαζ ιία 

ιεθέηδ destination marketing είκαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ δ εφνεζδ ημο 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ηδξ πενζμπήξ. Σμ ενχηδια υιςξ είκαζ πχξ 

πναβιαημπμζείηαζ αοηή δ εκένβεζα; Ζ απάκηδζδ ανίζηεηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ 

ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ημο ηυπμο βζα ημκ μπμίμ ηάκμοιε ηδ ιεθέηδ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνέπεζ κα πανμοζζαζημφκ υθα ηα ζημζπεία πμο ηαεμνίγμοκ 

ηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ Μάκδξ ηαζ κα εηηζιδεεί πμζμ ή πμζα απυ αοηά 

απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ ιεηααθδηέξ ζηδκ ελίζςζδ πμο ηαεμνίγεζ ημ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια. Αοηή δ ηεθζηή ακάθοζδ εα πναβιαημπμζδεεί ζημ ηέθμξ ηδξ εκυηδηαξ 

υπμο εα δίκμκηαζ ηα δοκαηά ηαζ ηα αδφκαια ζδιεία ηδξ Μάκδξ, ηυζμ ζακ ηυπμξ υζμ 

ηαζ ζακ ημονζζηζηυξ πνμμνζζιυξ. 

 Ζ πανμοζίαζδ ηαζ δ ακάθοζδ ηυζμ ηδξ πνςημβεκμφξ υζμ ηαζ ηδξ 

δεοηενμβεκμφξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ εα πναβιαημπμζδεεί ιε ημκ ηνυπμ ακάθοζδξ 

ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ηςκ 6Α (Μπνχραιεο, 2000). Αοηή δ δζαδζηαζία πςνίγεζ ηδκ 

ημονζζηζηή πνμζθμνά ζε πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή ηαζ πναβιαηεφεηαζ ηα 

αλζμεέαηα, ηδκ πνυζααζδ, ηζξ ελοπδνεηήζεζξ, ηα ημονζζηζηά παηέηα, ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηζξ αμδεδηζηέξ οπδνεζίεξ εκυξ ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ ιε ζημπυ 

ηδκ πνμαμθή ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοκαηχκ ηαζ αδφκαιςκ ζδιείςκ ημο, ακηίζημζπα. 

2.2 Πρωτογενόσ τουριςτικό προςφορϊ τησ Μϊνησ – Αξιοθϋατα 

 Όηακ παναηδνείηαζ δ έκκμζα «πνςημβεκήξ ημονζζηζηή πνμζθμνά» εκυξ ηυπμο, 

ηυηε ακαθενυιαζηε ζηα αλζμεέαηα πμο ιπμνεί μ ηάεε ημονίζηαξ κα επζζηεθεεί, ηυζμ 

θοζζηά (παναθίεξ, αμοκά, ζπήθαζα, ηθπ.), υζμ ηαζ ηεπκδηά δδθαδή ιένδ ζζημνζηήξ 

ή/ηαζ πμθζηζζηζηήξ ζδιαζίαξ πμο μζ ηαλζδζχηεξ αλίγεζ κα δμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

επίζηερήξ ημοξ ζημκ εκ θυβς πνμμνζζιυ. 
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 Ακαθμνζηά ιε ηα αλζμεέαηα ηυζμ ημο δήιμο ακαημθζηήξ υζμ ηαζ ημο δήιμο 

δοηζηήξ Μάκδξ, οπάνπεζ πθδεχνα ζημζπείςκ πμο παίγμοκ ζδιακηζηυηαημ νυθμ ζηδκ 

ηαοηυηδηα ημο ηυπμο. Έηζζ έπμοιε ηενάζηζα πμζηζθία θοζζηχκ ημπίςκ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ παναθζχκ ζδζαίηενα βκςζηχκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ βζα ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ οδάηςκ 

ημοξ ηαζ ηδκ μιμνθζά ημο εονφηενμο ημπίμο. Δηηυξ αοηχκ ζηδ Μάκδ οπάνπμοκ 

πμθθμί ζζημνζημί ηυπμζ επζζηεπηυιεκμζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ, ηονίςξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εενζκήξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο, ηυζμ απυ ηδ Βογακηζκή επμπή ηαζ ηδκ 

επμπή ηδξ Δπακάζηαζδξ ημο 1821, υζμ ηαζ απυ ηδκ επμπή ηδξ Ανπαίαξ πάνηδξ. 

Σέθμξ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ακαθενυιαζηε ζηδ Μάκδ ηαζ κα ιδ βίκεζ θυβμξ βζα ηδ 

βναθζηή μζηζζηζηή δζαννφειζζδ πμο απμηεθεί ιμκαδζηή ζε υθμ ημκ ηυζιμ. ηδ Μάκδ 

οπάνπμοκ πμθθμί πέηνζκμζ πφνβμζ, 7 ηάζηνα, πθδεχνα ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ, 

αογακηζκέξ ηαζ ιεηααογακηζκέξ εηηθδζίεξ ιε ελαίνεηεξ αβζμβναθίεξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ πενζμπή ανίζημκηαζ μζ 98 απυ ημοξ 118 παναδμζζαημφξ 

μζηζζιμφξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιαγί ιε πμθθά ζπήθαζα, ηαθκηενίιζα ηαζ θανάββζα βζα 

πεγμπυνμοξ. Σα πςνζά ηδξ Μάκδξ δζαηδνμφκ ηδκ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ημκ 

ζδζαίηενμ ηνυπμ γςήξ ημοξ. Φςθζαζιέκα ακάιεζα ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ, πακέιμνθα 

ηαζ επζαθδηζηά, πενζιέκμοκ κα δζδβδεμφκ ηδκ ζζημνία ημοξ ζημοξ επζζηέπηεξ. 

Απυ ημ ημπίμ ηδξ δοηζηήξ Μάκδξ, λεπςνίγμοκ δ Κανδαιφθδ, ιε ηα αογακηζκά 

ικδιεία ηαζ ημ θανάββζ ημο Βονμφ, δ ημφπα, δ Λαβηάδα ιε ηα πέηνζκα πονβυζπζηα 

ηαζ ηα πςνζά ημο υνμοξ Σαΰβεημο, Σζένζα, Καζηάκζα ηαζ Μδθζά. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά ζηδκ ακαημθζηή Μάκδ, οπάνπμοκ ημ Γφεεζμ ιε ημ θζιάκζ ημο ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ 

ανπζηεηημκζηή πμο ημ δζαηαηέπεζ, δ Ανευπμθδ ιε ηα ηαθκηενίιζα ηαζ ημοξ πφνβμοξ 

ηδξ πμο έπμοκ ακαηδνοπεεί ικδιεία, ηα ζπήθαζα ημο Γζνμφ, ημ Λζιέκζ απέκακηζ απυ 

ημ μιδνζηυ Οίηοθμ, μ Γενμθζιέκαξ, δ Βάεεζα, μ Κυηνςκαξ ιε ηζξ παναθίεξ ημο ηαζ 

ηδκ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή, ημ Πυνημ Κάβζμ, δ Λάβζα, ημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ 

ηαζ μ Κυηνςκαξ. ηδ ζοκέπεζα εα πναβιαημπμζδεεί ακαθμνά ζε ζοβηεηνζιέκα 

αλζμεέαηα πμο εεςνμφκηαζ ηα πζμ ζδιακηζηά βζα ηδ Μάκδ. 

2.2.1 πόλαια Διρού και Νεολιθικό Μουςεύο 

 Υαναηηδνίγεηαζ ςξ ημ ςναζυηενμ θζικαίμ ζπήθαζμ ημο ηυζιμο. Απμηεθείηαζ 

απυ ηνία ζπήθαζα, ηδκ Αθεπυηνοπα, ημ Καηαθφβζμ ηαζ ηδ Βθοπάδα πμο είκαζ 

επζζηέρζιμ. Δλενεοκήεδηακ πνχηδ θμνά ημ 1950 απυ ημ γεφβμξ ζπδθαζμθυβςκ 

Πεηξφρεηινπ. Ζ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ πχνμ ηοιαίκεηαζ απυ 16 – 20
μ
C ηαζ ζημ 

κενυ 12
μ
C. Ζ επίζηερδ ημο βίκεηαζ ιε ιζηνέξ αάνηεξ ηαζ ημκ αανηάνδ κα λεκαβεί 
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ημοξ επζζηέπηεξ ζηδκ ζζημνία ημο ζπδθαίμο. Σμ ιήημξ ηδξ ημονζζηζηήξ δζαδνμιήξ 

είκαζ 1.200 ιέηνα θζικαία ηαζ 300 ιέηνα πενζαία, εκχ δ δζάνηεζα επίζηερδξ είκαζ 

πενίπμο 20 ιε 25 θεπηά ιε ηδκ αάνηα ηαζ άθθα 5 ιε 10 θεπηά ιε ηα πυδζα. ημ 

Νεμθζεζηυ Μμοζείμ, πμο ανίζηεηαζ πθδζίμκ ημο ζπδθαίμο, εηηίεεκηαζ ακεηηίιδηα ζε 

ζζημνζηή αλία εονήιαηα ηςκ παθαζμθζεζηχκ πνυκςκ. Σα ζπήθαζα Γζνμφ ηαζ ημ 

Νεμθζεζηυ Μμοζείμ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πυθμοξ έθλδξ  ηςκ 

επζζηεπηχκ ζηδ Μάκδ. 

 Δηηυξ αοημφ, ιπνμζηά απυ ημ ζπήθαζμ ηδξ Αθεπυηνοπαξ ανίζημκηαζ δφμ 

υιμνθεξ παναθίεξ. Μία ιζηνή αμηζαθςηή ιε θοζζηή ζηίαζδ απυ ημοξ θμίκζηεξ πμο 

οπάνπμοκ ζε ιζηνή απυζηαζδ ηαζ ιία ιεβαθφηενδ αηνζαχξ δίπθα ζηδκ μπμία 

ανίζημοκ ηαηαθφβζμ ημονίζηεξ ιε ηα ηνμπυζπζηα ημοξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. Οζ 

δφμ αοηέξ παναθίεξ έπμοκ βαθάγζα γεζηά κενά ηαζ πμκηνυ θεοηυ αυηζαθμ (θαθμφδεξ), 

εκχ ημ αάεμξ ηδξ εάθαζζαξ είκαζ θοζζμθμβζηυ. 

2.2.2 Ακρωτόριο Σαύναρο ό Κϊβο Ματαπϊσ 

 Δδχ οπήνπε ζφιθςκα ιε ημκ Παοζακία μ καυξ ημο Σαζκάνζμο Πμζεζδχκα, μ 

μπμίμξ θαηνεουηακ ζδζαίηενα απυ ημοξ ανπαίμοξ Λάηςκεξ ηαζ απμηέθεζε ηέκηνμ ημο 

«Κμζκμφ ηςκ Δθεοεενμθαηχκςκ». Δίκαζ πμθφ πζεακυ μ καυξ ημο Πμζεζδχκα κα 

ανίζηεηαζ θίβμ πζμ πένα απυ ημ εηηθδζάηζ ημο Αζςιάημο, ημ μπμίμ βζα κα πηζζηεί 

πνδζζιμπμζήεδηακ οθζηά απυ ημκ ανπαίμ καυ. ε ιζηνυ ηαζ απμιμκςιέκμ ζπήθαζμ 

ημο Σαζκάνμο ακαθένεηαζ δ φπανλδ κεηνμιακηείμο ημο Πμζεζδχκα ή Φοπμπμιπείμο 

ηυζμ απυ ημκ Παοζακία, υζμ ηαζ απυ ημκ Πθμφηανπμ. Δηεί θέβεηαζ πςξ οπήνπακ μζ 

Πφθεξ ημο Άδδ. Δηεί ανίζηεηαζ ηαζ ημ ιμκμπάηζ πμο μδδβεί ζημ κμηζυηενμ ζδιείμ ηδξ 

δπεζνςηζηήξ Δονχπδξ, ζημκ Φάνμ ημο Σαζκάνμο. Ζ δζαδνμιή δζανηεί 20 ιε 30 θεπηά 

ηαζ ηενδίγεζ ηάεε πνυκμ ηαζ πενζζζυηενμοξ επζζηέπηεξ πμο ανέζημκηαζ ζηδκ 

πεγμπμνία. Ο Φάνμξ ημο Σαζκάνμο πηίζηδηε ημ 1882 απυ Γάθθμοξ, ακαηαζκίζηδηε ημ 

1950 ηαζ ζοκεπίγεζ έςξ ζήιενα αηάεεηημξ κα πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ζημοξ 

καοηζημφξ. 

2.2.3 Γύθειο, Βϊθεια και Αρεόπολη 

Σμ Γφεεζμ ιε ημ βναθζηυ θζιάκζ, ηδκ ζδζαίηενδ ανπζηεηημκζηή ιε ηα οπένμπα 

δζχνμθα ηαζ ηνζχνμθα κεμηθαζζηά ημο ηαζ ημ αιθζεεαηνζηυ πηίζζιμ ηδξ πυθδξ 

παναπέιπεζ ζε  πενζζζυηενμ ζε κδζζχηζημ πανά ζε δπεζνςηζηυ πνμμνζζιυ. ηδ 

κδζίδα Κνακάδ, ζηδκ άηνδ ημο θζιακζμφ ημο Γοεείμο, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, 
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δζακοηηένεοζε μ Πάνδξ ιε ηδκ Χναία Δθέκδ πνζκ απυ ημ ηαλίδζ ημοξ βζα ηδκ Σνμία. 

ηδ κδζίδα ανίζηεηαζ μ επζαθδηζηυξ πφνβμξ ημο Σδαλεηάθε – Γξεγνξάθε πμο πηίζηδηε 

ημ 1829 απυ ημκ μιχκοιμ ζηναηδβυ ηδξ επακάζηαζδξ, πθέμκ έπεζ ακαζηδθςεεί ηαζ 

θεζημονβεί ςξ θαμβναθζηυ ιμοζείμ ηδξ Μάκδξ. Δηηυξ ηςκ άθθςκ, ζημ Γφεεζμ
10

 

δζαζχγμκηαζ ηαζ ικδιεία απυ ηδκ ανπαία ηαζ ηδ νςιασηή επμπή υπςξ ημ ανπαίμ 

εέαηνμ ηαζ ηα ενείπζα ημο καμφ ημο Γζμκφζμο. 

Γχδεηα πζθζυιεηνα κμηζμδοηζηά απυ ημ Γφεεζμ, ζημ δνυιμ πνμξ ηδκ 

Ανευπμθδ, ζηδ δζαζηαφνςζδ βζα ημ ημοηάνζ, ορχκεηαζ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο 

επζαθδηζηυ ημ θνάβηζημ ηάζηνμ ημο Παζζααά,
11

 πμο πανά ηζξ ηαηαζηνμθέξ 

δζαηδνμφκηαζ μζ επάθλεζξ ημο. ημοξ πνυπμδεξ ημο θυθμο μζ ανπαζμθμβζηέξ ένεοκεξ 

έθενακ ζημ θχξ ηδ εέζδ ηδξ μιδνζηήξ πυθδξ Λαξ, ηαεχξ ηαζ εονήιαηα απυ ηδκ 

ηθαζζηή ηαζ εθθδκζζηζηή επμπή. Δκδζαθένμκηα αλζμεέαηα οπάνπμοκ ζημοξ μζηζζιμφξ 

αμνεζμδοηζηά απυ ημ Γφεεζμ. ηζξ Αζβζέξ ανζζηυηακ δ μιχκοιδ ανπαία πυθδ, ζημκ 

Πθάηακμ είκαζ δ παθζά εηηθδζία ημο Αβίμο Γδιδηνίμο, εκχ ζηα Κμκάηζα ανίζηεηαζ 

ημ ιμκαζηήνζ ημο Αβίμο Γεςνβίμο πμο πνμκμθμβείηαζ απυ ημκ 11μ αζχκα ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ πμθθμί Μακζάηζημζ μζημβεκεζαημί πφνβμζ. Σέθμξ, ημκηά ζημ ζδδνυηαζηνμ 

ανίζηεηαζ μ ζζημνζηυξ μνεζκυξ μζηζζιυξ Πμθοάνααμξ.
12

 

ε απυζηαζδ 19 πζθζμιέηνςκ ιαηνζά απυ ημ Γφεεζμ αημθμοεχκηαξ ημ δνυιμ 

βζα ηδ Μέζα Μάκδ, ημκηά ζημ πςνζυ ημοηάνζ, ανίζηεηαζ δ παναθία ηδξ Αβίαξ 

Βαναάναξ. Ζ παναθία έπεζ πάνεζ ημ υκμιά ηδξ απυ ηδκ μιχκοιδ Βογακηζκή εηηθδζία 

πμο είκαζ πηζζιέκδ ημκηά ζηδκ αιιμοδζά. Σμ εηηθδζάηζ έπεζ πηζζηεί ημκ 12º αζχκα 

ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ημπζηυ ενφθμ πεζναηέξ είπακ ηαηέαεζ ζηδκ αηνμβζαθζά ηδξ Αβίαξ 

Βαναάναξ ηαζ είπακ ηνφρεζ ημκ εδζαονυ ημοξ ηάης απυ ημ καυ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ Βάεεζα είκαζ ίζςξ μ πζμ εκηοπςζζαηυξ ηαζ βναθζηυξ 

μζηζζιυξ ηδξ Μάκδξ, ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ μ Παξζελψλαο ηεο Μαληάηηθεο 

αξρηηεθηνληθήο. Γζαεέηεζ πμθοάνζειμοξ ηαθμδζαηδνδιέκμοξ πφνβμοξ ζε μπονςιαηζηή 

                                                           
10

 Σφμφωνα με ζναν αρχαίο κρφλο, το Γφκειο ιδρφκθκε από τον Θρακλι και τον Απόλλωνα. Υπιρξε 
κατά τθν αρχαιότθτα το επίνειο (ο κφριοσ λιμζνασ) τθσ Σπάρτθσ, που βρίςκεται 40 χιλιόμετρα 
βορειότερα. Τθν περίοδο 195 π.Χ. - 297 μ.Χ. το Γφκειο ιταν, ανεξάρτθτο από τθ Σπάρτθ, πρωτεφουςα 
του Κοινοφ των Ελευκερολακϊνων. 
 
11

 Χτίςτθκε ςε αυτιν τθ ςτρατθγικι κζςθ από τον βαρόνο Ηαν ντε Ντεϊγί το 1254. Το όνομα 
προζρχεται από παράφραςθ τθσ γαλλικισ ςτρατιωτικισ φράςθσ «passe avant» που ςθμαίνει «πζρνα 
πρϊτοσ, προχϊρα». 
 
12

 Ονομάςτθκε ζτςι επειδι εδϊ οι Μανιάτεσ κατανίκθςαν τον ςτρατό του Αιγφπτιου Ιμπραιμ ςτισ 28 
Αυγοφςτου 1826. 
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δζάηαλδ, μζ μπμίμζ είπακ ακαηαζκζζηεί απυ ημκ ΔΟΣ ηδκ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ 

θεζημφνβδζακ βζα έκα δζάζηδια ςξ λεκχκεξ. ηδκ Βάεεζα οπάνπμοκ πμθθέξ 

εηηθδζίεξ πμο μζημδμιήεδηακ ιε οθζηά απυ ηδκ ανπαία πυθδ «Καηλήπνιηο» πμο 

ανζζηυηακ ζηδκ βφνς πενζμπή. 

Σέθμξ, δ Ανευπμθδ θέβεηαζ πςξ ήηακ αθζενςιέκδ ζημκ Άνδ, ημ Θευ ημο 

πμθέιμο (πυθδ ημο Άνδ), βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ βκςζηή παβημζιίςξ 

πανηζαηζηή ηέπκδ ημο πμθέιμο ηαζ πμθειζηχκ ηαηηζηχκ. Ο πενίπαημξ ζημ ζζημνζηυ 

ηέκηνμ ηαζ ζηα ζηεκά ζμηάηζα ηδξ ακηαιείαεζ ημκ ηάεε επζζηέπηδ. Δηηυξ αοημφ, άθθμ 

έκα αλζμεέαημ ηδξ Ανευπμθδξ είκαζ δ εηηθδζία ηςκ Παιιεβίζηςκ Σαλζανπχκ ιε ημ 

ιεβάθμ ηαιπακανζυ ηαζ ηδκ θζευζηνςηδ πθαηεία, βκςζηή ηαζ ςξ Πθαηεία 17δξ 

Μανηίμο 1821, ζηδκ μπμία ζηζξ 17 Μανηίμο ημο 1821 έβζκε δ μνηςιμζία ηςκ 

Μακζαηχκ δίκμκηαξ ημ έκαοζια ηδξ Δθθδκζηήξ επακάζηαζδξ. ηδκ ηεκηνζηή πθαηεία 

ηδξ Ανευπμθδξ, ηδκ Πθαηεία ηςκ Αεακάηςκ, οπάνπεζ μ ακδνζάκηαξ ημο Πεηνυιπεδ 

Μαονμιζπάθδ. ε απυζηαζδ 37 πζθζμιέηνςκ κυηζα απυ ηδκ Ανευπμθδ, ζηδκ Σαζκάνζα 

πενζμπή, ανίζηεηαζ δ  παναθία ημο Μανιανίμο. Δίκαζ ιία απυ ηζξ αιιχδεζξ παναθίεξ 

ηδξ Μέζα Μάκδξ. Απμηεθεί ιαγί ιε ηδκ παναθία ημο Πυνημ Κάβζμ ημοξ 2 θζιέκεξ πμο 

δδιζμονβμφκ ημκ ζζειυ ηδξ πενζμκδζίδαξ ημο Σαζκάνμο. Ζ παναθία έπεζ 

βαθαγμπνάζζκα νδπά κενά ηαζ ρζθή πνοζαθέκζα άιιμ εκχ οπάνπεζ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

βζα εθεφεενδ ηαηαζηήκςζδ. 

2.2.4 Λιμϋνι και πύργοσ Πετρόμπεη Μαυρομιχϊλη 

 Μζα αυθηα ζημ ζζημνζηυ ηαζ ζοκάια βναθζηυ θζιακάηζ ημο Λζιεκίμο 

πνμζθένεζ ζηζβιέξ παθάνςζδξ ηαζ δνειίαξ ζε υθμοξ ημοξ επζζηέπηεξ. ημ Λζιέκζ 

δεζπυγεζ μ Πφνβμξ ημο Πεηνυιπεδ Μαονμιζπάθδ, ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια ακεηηίιδηδξ 

αλίαξ, πμο ακήηε ζημκ βκςζηυ ανπδβυ ηδξ Μάκδξ πμο πνςηαβςκίζηδζε ζηδκ 

επακάζηαζδ ημο 1821. Ο πφνβμξ απμηέθεζε ημ ζηναηδβείμ ηςκ Μακζαηχκ ζηδκ 

επακάζηαζδ ηαζ ζήιενα πνμμνίγεηαζ βζα ημ Μμοζείμ Μέζα Μάκδξ. 

Δπζπθέμκ, ημ Νμέιανζμ ημο 1977, ημ ΗΔΝΑΔ
13

 πναβιαημπμίδζε ιζα 

ακαβκςνζζηζηή ένεοκα ζημ καοάβζμ ηδξ πνχζιδξ Ρςιασηήξ επμπήξ, ζημ Λζιέκζ ηδξ 

Μάκδξ. Σδ δζεφεοκζδ ηδξ ένεοκαξ είπε μ ανπαζμθυβμξ Λάγανμξ Κμθχκαξ. ημπυξ ηδξ 

ένεοκαξ αοηήξ ήηακ κα αλζμθμβδεεί δ ηαηάζηαζδ ημο καοαβίμο ηαζ κα 

απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά ηαζ θςημβναθζηά. Ζ έηηαζδ ημο καοαβίμο ήηακ πενίπμο 150 

                                                           
13

 Ινςτιτοφτο Εναλίων Αρχαιολογικϊν Ερευνϊν 



 26 

ηεηναβςκζηά ιέηνα ηαζ ημ θμνηίμ ημο απμηεθείημ ηονίςξ απυ αιθμνείξ. Σμ καοάβζμ 

είπε ήδδ ζοθδεεί. Μένμξ ημο θμνηίμο ημο ελαημθμοεεί κα παναιέκεζ ζημ αοευ ιέπνζ 

ζήιενα ηαζ απμηεθεί ηενάζηζα εοηαζνία βζα ηδκ ακάπηολδ ηαηαδοηζημφ ημονζζιμφ 

ζημ ζδιείμ ιε ζημπυ ηδκ επίζηερδ ζημ ανπαίμ καοάβζμ πμο ηαηαηάζζεηαζ 

πνμκμθμβζηά ζηδκ ίδζα πενίμδμ ιε αοηήκ ημο καοαβίμο ηςκ Ακηζηοεήνςκ. 

2.2.5 Μονό Δεκούλου και κϊςτρο Κελεφϊσ 

 Ζ Μμκή Γεημφθμο πηίζηδηε ζηα ιέζα ημο 16μο αζχκα ηαζ ζηεβάγεζ ηδκ 

ηνζζοπυζηαηδ εηηθδζία ηδξ Εςμδυπμο Πδβήξ, ημο Αβίμο Νζημθάμο ηαζ ημο Αβίμο 

Πακηεθεήιμκμξ. ηδκ εηηθδζία οπάνπμοκ ζπάκζεξ αβζμβναθίεξ πμο απεζημκίγμοκ 

ιεηαλφ άθθςκ ημκ Πακημηνάημνα πενζηνζβονζζιέκμ απυ ημ γςδζαηυ ηφηθμ. Σμ 1770 

οπμβνάθδηε εδχ ιεηαλφ ημο Θευδςνμο Ονθχθ, ηδξ μζημβεκείαξ Μαονμιζπάθδ ηαζ 

ηςκ οπυθμζπςκ Μακζαηχκ δ ζοιθςκία ιε ηδκ μπμία λεηίκδζε δ επακάζηαζδ ημο 

1770 ηαηά ηςκ Σμφνηςκ, βκςζηή ςξ Ονθςθζηά. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ημ ηάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ, ηηίζηδηε ημ 1670 απυ 

Σμφνημοξ ιε ηδ ζοκενβαζία ημο Μακζάηδ πεζναηή Λοιπενάηδ Γεναηάνδ. ήιενα 

δζαζχγμκηαζ ηιήιαηα ηςκ ελςηενζηχκ ηεζπχκ, δφμ πφνβμζ ηαζ ηάπμζα παθάζιαηα απυ 

ηηίζιαηα ζημ εζςηενζηυ ημο. Σμ ηάζηνμ ηδξ Κεθεθάξ δεζπυγεζ ζε μθυηθδνδ ηδκ 

πενζμπή ημο υνιμο ημο Οζηφθμο ηαζ είκαζ επζζηέρζιμ ηονίςξ απυ ημονίζηεξ πμο είκαζ 

θάηνεζξ ημο μνεζκμφ πενζπάημο. 

2.2.6 Καρδαμύλη και τούπα 

 Ζ Κανδαιφθδ πνυηεζηαζ βζα έκα ιαβεοηζηυ πεηνυηηζζημ μζηζζιυ ιε ιεβάθδ 

ζζημνία. Σδκ ακαθένεζ μ Όιδνμξ ιεηαλφ ηςκ πυθεςκ πμο είπε οπμζπεεεί κα πανίζεζ μ 

Αβαιέικμκαξ ζημκ Απζθθέα ακ πακηνεουηακ ιζα απυ ηζξ ηυνεξ ημο, ηδκ Ηθζάκαζζα, 

ηδ Λαμδίηδ ή ηδ Υνοζυεειδ. Ζ Κανδαιφθδ έπαζλε ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηδκ 

πνμεημζιαζία ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821. ήιενα, μζ επζζηέπηεξ ιπμνμφκ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ημκ πενίπαηυ ημοξ ζηα ζμηάηζα ηδξ ηαζ κα εαοιάζμοκ ημοξ 

ζζημνζημφξ πφνβμοξ ηαζ ηα πονβυζπζηά ηδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ιεβαθμπνεπή 

αογακηζκή εηηθδζία ημο Αβ. πονίδςκα, ημοξ ηάθμοξ ηςκ Γζυζημονςκ πμο είκαζ 

θαλειέκμζ ζε ανάπμ ημκηά ζημ θανάββζ ημο Βονμφ ηαζ ηα ενείπζα ημο ιεζαζςκζημφ 

ηάζηνμο. Πμθφ ημκηά ζημ θζιάκζ ηδξ Κανδαιφθδξ, ζε ιία έηηαζδ πενίπμο 3 

ζηνειιάηςκ, δεζπυγεζ ημ ηηίνζμ ημο παθζμφ ενβμζηαζίμο ηδξ Κανδαιφθδξ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ ημο, θεζημφνβδζε ςξ εθαζμονβείμ, ζαπςκμπμζείμ ηαζ 
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πονδκμεθαζμονβείμ. Σμ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1932 απυ κηυπζμοξ πηίζηεξ 

ηαζ ήηακ ζδζμηηδζίαξ ηςκ αδεθθχκ Λζαηέα. Σέθμξ, θίβμ έλς απυ ηδκ Κανδαιφθδ ζημ 

δνυιμ πνμξ Ανευπμθδ, ζοκακημφιε ηδκ παναθία ημο Φμκέα, ιία απυ ηζξ μιμνθυηενεξ 

παναθίεξ ηδξ Μάκδξ. Ακέββζπηδ απυ ημκ οπεναμθζηυ ημονζζιυ,  εεςνείηαζ απυ ηζξ πζμ 

«βκςζηέξ – άβκςζηεξ» παναθίεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ζε εηείκμ ημ ζδιείμ ηαηαθήβεζ ηαζ 

ημ μιχκοιμ θανάββζ. 

 Έκα απυ ηα πζμ υιμνθα πςνζά ηδξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ είκαζ δ ημφπα. Δδχ 

μ Νίημξ Καγακηγάηδξ ειπκεφζηδηε ηαζ έβναρε ημ αίμ ημο Αθέλδ Εμνιπά.  ηδ εέζδ 

ηςκ ανπαίςκ Λεφηηνςκ οπάνπμοκ ηα ενείπζα ημο Φνάβηζημο ηάζηνμο ηαζ μζ υιμνθεξ 

παναθίεξ ηδξ ημφπαξ ηαζ ηδξ Καθυβνζαξ πνμζεθηφμοκ πθήεμξ ηυζιμο ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. Ζ Καθυβνζα ή αθθζχξ Καθμβνζά ή παναθία ημο Εμνιπά, 

ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ ιυθζξ 42 πζθζμιέηνςκ απυ ηδκ Καθαιάηα, ζηδκ πενζμπή ημο 

Λεφηηνμο ημο δήιμο δοηζηήξ Μάκδξ. Δίκαζ ιία απυ ηζξ 3 παναθίεξ πμο δζαεέηεζ δ 

ημφπα (Καθυβνζα, ημφπα, Υαθζημφνα).  Δίκαζ απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ μνβακςιέκεξ 

παναθίεξ ηδξ Μάκδξ ηαζ ημονζζηζηά εεςνείηαζ δ πζμ ακεπηοβιέκδ. Σμοξ εενζκμφξ 

ιήκεξ απμηεθεί πυθμ έθλδξ βζα κηυπζμοξ ηαζ λέκμοξ ημονίζηεξ. Έπεζ άκεηδ θανδζά 

αιιμοδζά απυ ρζθή πνοζή άιιμ ηαζ ηαεανά βαθαγμπνάζζκα κενά. ηδ ιζα άηνδ ηδξ 

παναθίαξ ακααθφγμοκ βθοηά πδβαία κενά απυ ημκ πμηαιυ Γνάημ, ζηα μπμία δ 

παναθία πνςζηάεζ ημ πνχια ηαζ ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ κενχκ ηδξ. Ζ εάθαζζα ηδξ έπεζ 

αααεή κενά ηαζ είκαζ αιιχδδξ ζημκ πάημ ηδξ.  

ηδκ αηνμβζαθζά ηδξ Καθυβνζαξ έγδζε βζα 2 πνυκζα (1917 – 1918) μ Νίημξ 

Καγακηγάηδξ ιαγί ιε ημκ ενοθζηυ ήνςα ημο ιοεζζημνήιαηυξ ημο «Βίμξ ηαζ Πμθζηεία 

ημο Αθέλδ Εμνιπά». Σμ αθδεζκυ υκμια αέααζα ημο Εμνιπά ήηακ Γζχνβδξ ηαζ υπζ 

Αθέλδξ εκχ ηα ζοιαάκηα πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ αζαθίμ, έθααακ πχνα ζηδ Μάκδ ηαζ 

υπζ ζηδκ Κνήηδ. Σμ 1917 μ Καγακηγάηδξ αβυναζε ημ θζβκδημνοπείμ ηδξ Πναζημαάξ, 

αηνζαχξ πάκς απυ ηδκ παναθία ηδξ Καθυβνζαξ ηαζ δζυνζζε ημκ Εμνιπά ςξ 

ανπζενβάηδ. ημ αυνεζμ άηνμ ηδξ αηνμβζαθζάξ ανίζηεηαζ ημ ζπίηζ πμο έιεκε ιε ημκ 

Εμνιπά μ ζοββναθέαξ, εκχ ζημ κυηζμ άηνμ, πμθφ ημκηά απυ ηδκ αιιμοδζά οπάνπεζ δ 

«ζπδθζά ημο Καγακηγάηδ», υπμο έανζζηε ηαηαθφβζμ βζα κα δζααάγεζ ηαζ κα βνάθεζ. 

Σδ ζπδθζά ιπμνεί ηάπμζμξ κα ηδκ επζζηεθεεί είηε ημθοιπχκηαξ είηε ιε αάνηα. 

2.2.7 υμπϋραςμα 

 ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα ζημζπεία πμο ζοιαάθθμοκ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζηδ 

ιαγζηή πνμζέθεοζδ ημονζζηχκ ζε έκακ πνμμνζζιυ είκαζ ηα αλζμεέαηα, δδθαδή υθα 
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αοηά πμο αλίγεζ ηάπμζμξ κα επζζηεθεεί ηαζ ηαηά ζοκέπεζα είκαζ ηαζ μ ααζζηυξ θυβμξ 

ημο ηαλζδζμφ ημοξ. Σνακηαπηυ πανάδεζβια βζα υθμοξ ημοξ Δθθδκζημφξ πνμμνζζιμφξ 

είκαζ μζ αλζμικδιυκεοηεξ παναθίεξ ηαζ ηα θοζζηά αλζμεέαηα πμο είκαζ πάνα πμθθά ζε 

υθδ ηδκ επζηνάηεζα. Έηζζ θμζπυκ ηαζ ζηδκ Μάκδ ημ ζημζπείμ πμο παίγεζ ημ ααζζηυ 

νυθμ ζηζξ αθίλεζξ ηςκ ημονζζηχκ είκαζ ημ θοζζηυ ηάθθμξ ηαζ υηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ. 

Απχηενμξ ζημπυξ, υιςξ ημο πνμμνζζιμφ είκαζ κα βίκεηαζ επζθέλζιμξ απυ ηαλζδζχηεξ 

βζα ηάηζ πζμ ζδζαίηενμ ή ηάηζ ιμκαδζηυ. Γεκ είκαζ εεηζηυ βζα ηδ Μάκδ ηαζ βζα ηάεε 

πνμμνζζιυ κα επζθέβεηαζ ιυκμ ηαζ ιυκμ απυ αλζμεέαηα πμο ηάπμζμξ ηαλζδζχηδξ 

ιπμνεί κα δεζ ηαζ ζε ηάπμζμκ άθθμ, πζεακυηαηα ηαζ βεζημκζηυ, πνμμνζζιυ. Πνέπεζ, 

θμζπυκ, κα δμεεί ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ δοκαηχκ ηαζ ιμκαδζηχκ 

ζδιείςκ ημο ηυπμο, ηα μπμία ζοκηεθμφκ, εκ ζοκυθς, ημ δζαηνζηυ ζδιείμ οπενμπήξ 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ημο ηυπμο αοημφ ή αηυια ηαζ ηδ 

δζαηήνδζή ημο θυβς ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηςκ εκ θυβς ζδιείςκ. ε επυιεκα ηεθάθαζα 

εα βίκεζ ακαθμνά ηαζ ακάθοζδ αοηχκ ηςκ ζδιείςκ ηδξ Μάκδξ πμο ιπμνμφκ κα 

ζοκηεθέζμοκ ζηδκ ακάδεζλδ ημο ακηαβςκζζηζημφ ηδξ πθεμκεηηήιαημξ ζημκ ημιέα ηδξ 

ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ. 

2.3 Δευτερογενόσ τουριςτικό προςφορϊ 

 ηδ δεοηενμβεκή ημονζζηζηή πνμζθμνά εκυξ πνμμνζζιμφ ζοβηαηαθέβμκηαζ 

υθα ηα ζημζπεία εηείκα ηα μπμία παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ιεκ ζηδκ ημονζζηζηή 

ακάπηολδ ηαζ ζηζξ αθίλεζξ ημονζζηχκ ημο πνμμνζζιμφ αοημφ, αθθά θεζημονβμφκ 

αμδεδηζηά ή αηυια ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ζηδκ ήδδ πανμφζα ημονζζηζηή ηαοηυηδηα 

πμο έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ηα ζημζπεία ηδξ πνςημβεκμφξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ. Δκ 

ηαηαηθείδζ, ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ εα βίκεζ θεπημιενήξ ακαθμνά ηαζ ακάθοζδ ηςκ 

ζημζπείςκ εηείκςκ πμο απανηίγμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ηδκ πνμζααζζιυηδηα, ηζξ 

ελοπδνεηήζεζξ, ηα ημονζζηζηά παηέηα ηαζ ηζξ αμδεδηζηέξ οπδνεζίεξ ηδξ Μάκδξ. 

2.3.1 Δραςτηριότητεσ ςτη Μϊνη 

 Έκαξ επζζηέπηδξ ζηδ Μάκδ, πένα απυ ηα πνμακαθενεέκηα, ιπμνεί κα 

αζπμθδεεί ηαζ ιε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ηαθφπημοκ επζεοιίεξ ηυζμ βζα 

allocentric
14

, υζμ ηαζ βζα psychocentric
15

 ημονίζηεξ. Έηζζ, πανάθθδθα ιε ηδκ 

                                                           
14

 Τουρίςτεσ που επικυμοφν να δουν και να κάνουν διαφορετικά πράγματα και να ανακαλφπτουν τον 
κόςμο. 
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επίζηερή ημοξ ζε ηάπμζμ αλζμεέαημ ή ηάπμζα παναθία ιπμνμφκ, ιε ηάπμζα 

δναζηδνζυηδηα, κα δδιζμονβήζμοκ ακαικήζεζξ ηαζ κα απμθαφζμοκ ιμκαδζηέξ 

ειπεζνίεξ πμο, ακ ιδ ηζ άθθμ, είκαζ ηαζ μ ααζζηυηενμξ ζημπυξ ηδξ ημονζζηζηήξ 

αζμιδπακίαξ παβημζιίςξ. 

 Ζ Μάκδ υπςξ έπμοιε πνμακαθένεζ είκαζ έκαξ ηυπμξ ζημκ μπμίμ ηονζανπεί δ 

ακηίεεζδ. Δπζηναηεί μ ανιμκζηυξ ζοκδοαζιυξ ημο αμοκμφ ιε ηδ εάθαζζα ηαζ βζ’ αοηυ 

οπάνπμοκ πνάβιαηα πμο ιπμνεί κα ηάκεζ ηάπμζμξ ηυζμ ζημ έκα, υζμ ηαζ ζημ άθθμ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ εάθαζζα, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε παναθίεξ ημκηά ζηδκ πνςηεφμοζα 

ηδξ ακαημθζηήξ Μάκδξ, ημ Γφεεζμ, οπάνπεζ δ παναθία ημο Μαονμαμοκίμο ηαζ ημ 

Βαεφ. ε αοηέξ ηζξ παναθίεξ οπάνπμοκ ζδζχηεξ ιε επζπεζνήζεζξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα 

water sports υθςκ ηςκ εζδχκ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε υθεξ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ 

αθμφ οπάνπεζ πμζηζθία απυ εκμζηίαζδ εαθάζζζςκ πμδδθάηςκ ηαζ canoe ιέπνζ jet ski 

ηαζ wind surfing. Έκα ηενάζηζμ ηιήια ηςκ εαθάζζζςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ Μάκδ 

είκαζ μζ ηαηαδφζεζξ ηαζ δ οπμεαθάζζζα αθζεία. οβηεηνζιέκα ζημ Βαεφ οπάνπεζ 

ζπμθή ηαηαδφζεςκ πμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε ημονίζηεξ κα βκςνίζμοκ ημ αοευ ημο 

Λαηςκζημφ ηυθπμο ή αηυια ηαζ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδκ αθζεία, ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

άδεζα. Σμ ηεθεοηαίμ έπεζ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ γήηδζδ εηηυξ απυ ημοξ Έθθδκεξ ηαζ 

απυ Ηηαθμφξ ημονίζηεξ. Δπίζδξ, βζα ημοξ γςυθζθμοξ ηαζ αοημφξ πμο αβαπμφκ ηδ 

θφζδ, πνέπεζ κα εζπςεεί πςξ ηυζμ ζημ Βαεφ, υζμ ηαζ ζε άθθεξ παναθίεξ ημο 

Λαηςκζημφ ηυθπμο, ανίζημοκ ηαηαθφβζμ, θυβς ημο ηαθμφ ηθίιαημξ ηαζ ηδξ 

απακειζάξ, μζ εαθάζζζεξ πεθχκεξ caretta – caretta. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ επζζηέπηεξ ηδξ Μάκδξ ιπμνμφκ κα αζπμθδεμφκ ιε 

ηδκ ζππαζία. ε υθδ ηδ Μάκδ αθθά ηονίςξ ζημ Βαεφ ηαζ ζηδκ Ανευπμθδ οπάνπμοκ 

ζππζημί υιζθμζ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ ηαζ απεοεφκμκηαζ ηυζμ ζε ανπάνζμ 

υζμ ηαζ ζε έιπεζνμ ημζκυ ζημ άεθδια ηδξ ζππαζίαξ.  

Σχνα, υζμκ αθμνά ηζξ μνεζκέξ δναζηδνζυηδηεξ, πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ζημ 

βεβμκυξ υηζ ηα αμοκά ηδξ Μάκδξ εκδείηκοκηαζ βζα ελμνιήζεζξ υπςξ μ πενίπαημξ ηαζ 

ημ ηοκήβζ. ε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ Μάκδξ οπάνπεζ πθδεχνα θζευζηνςηςκ 

ιμκμπαηζχκ ηα μπμία πενκμφκ ιέζα απυ παναδμζζαημφξ πεηνυηηζζημοξ μζηζζιμφξ ηαζ 

πςνζά. Σέημζα ιμκμπάηζα οπάνπμοκ ηυζμ ζηδ δοηζηή, υζμ ηαζ ζηδκ ακαημθζηή Μάκδ 

ηαζ ηάπμζα απυ αοηά θηάκμοκ ημ ιήημξ ηςκ 12 πζθζμιέηνςκ. Σα ηονζυηενα απυ αοηά 

                                                                                                                                                                      
 
15

 Τουρίςτεσ που δεν επικυμοφν τίποτα περιςςότερο από αυτά που ιδθ γνωρίηουν και δεν 
ξεφεφγουν από το κλαςςικό μοτίβο τουριςμοφ που τουσ διακατζχει. 
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ανίζημκηαζ ζημ Μπίθζμαμ, ζημ θανάββζ ημο Βονμφ, ημ μπμίμ δζαζπίγεζ ημπμεεζίεξ ζε 

έκα απυ ηα μιμνθυηενα μνεζκά ζδιεία ηδξ Μάκδξ, ζημ Λζιέκζ ηαζ ζημοξ Άκς 

Μπμοθανζμφξ ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ Δονςπασηχκ πεγμπμνζηχκ 

ιμκμπαηζχκ Δ4
16

. Ζ πεγμπμνία ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηοκήβζ απμηεθεί ημ 

ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ ηςκ μνεζκχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ Μάκδ. 

Δηηυξ ηςκ άθθςκ, έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 

Μάκδξ πμο μζ επζζηέπηεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα απμθαφζμοκ είκαζ μ 

αβνμημονζζιυξ. Ζ Μάκδ είκαζ θδιζζιέκδ βζα ηδκ παναβςβή πανεέκμο εθαζυθαδμο ζε 

υθμ ημκ ηυζιμ, υπζ ηυζμ βζα ηδκ πμζυηδηα αθθά βζα ηδ ιμκαδζηή πμζυηδηα πμο ημ 

δζαηαηέπεζ. ε πμθθά πςνζά θμζπυκ οπάνπεζ αοηή δ δοκαηυηδηα ημο εκαθθαηηζημφ 

ημονζζιμφ ιέζα απυ ηδκ μπμία, μζ ημονίζηεξ ιπμνμφκ ηαηά ημοξ θεζκμπςνζκμφξ 

ιήκεξ κα παναημθμοεήζμοκ ηδ ζοβημιζδή ηδξ εθζάξ ηαζ ηδκ παναβςβή ημο θαδζμφ ή 

αηυια ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε αοηή ηδ δζαδζηαζία. Κθαζζζηυ ηέημζμ πανάδεζβια 

απμηεθεί ημ πςνζυ Κάιπμξ, πμο ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ 25 θεπηχκ απυ ηδκ 

Καθαιάηα, ζημ μπμίμ δναζηδνζμπμζμφκηαζ πμθθμί λεκχκεξ ηαζ ηαηαθφιαηα ηα μπμία 

αζπμθμφκηαζ ιε αοηυ ημ είδμξ ημονζζηχκ. Δπίζδξ πνέπεζ κα εζπςεεί πςξ δ Μάκδ 

θδιίγεηαζ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή αθαηζμφ. Τπάνπμοκ, ιάθζζηα πμθθμί ζδζχηεξ ηαζ 

ζοκεηαζνζζιμί πμο ελάβμοκ ημ αθάηζ ηαζ παναζηεοάγμοκ αηυια ηαζ αθάηζ ιε ηνμφθα, 

πμο είκαζ αβαευ πμθοηεθείαξ. ηδ Υμηάζζα, έκα πςνζυ ηδξ ακαημθζηήξ Μάκδξ, μζ 

επζζηέπηεξ ιπμνμφκ κα παναημθμοεήζμοκ ηαζ κα δζδαπεμφκ ηδ δζαδζηαζία πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο αβαεμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ υθμοξ ακελαζνέηςξ 

ζε ηαεδιενζκή αάζδ. 

Σέθμξ, δε εα ήηακ μνευ κα παναθείρμοιε ηζξ παναδμζζαηέξ εμνηέξ ηαζ ηα 

έεζια ηδξ Μάκδξ. Έκα παναηηδνζζηζηυ πμο απμηεθεί ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ 

ηαοηυηδηαξ ημο ηυπμο είκαζ υθεξ μζ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ πμο δζαδναιαηίγμκηαζ 

ηονίςξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ ζε υθα ηα πςνζά ηαζ ηζξ πυθεζξ ηδξ Μάκδξ. Δηηυξ 

αοημφ ζε υθα ηα πςνζά ηδξ Μάκδξ, πναβιαημπμζμφκηαζ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ ηυζμ 

βζα ενδζηεοηζημφξ, υζμ ηαζ βζα ζζημνζημφξ θυβμοξ. Έκαξ απυ αοημφξ ημοξ ζζημνζημφξ 

θυβμοξ είκαζ δ ζοζπέηζζδ ηςκ Μακζαηχκ ιε ηδκ πεζναηεία. Όπςξ ακαθένεδηε ζε 

                                                           
16

 Το Ε4 είναι διεκνζσ μονοπάτι υπό τθν εποπτεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ορεινισ Ρεηοπορίασ 
(E.W.V.) και ζχει ςχεδιαςτεί και ςθματοδοτθκεί από τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Ορειβαςίασ – 
Αναρρίχθςθσ. Ξεκινάει από τα Ρυρθναία Πρθ ςτθν Ιςπανία, διαςχίηει τα ςφνορα Βουλγαρίασ – 
Ελλάδασ και καταλιγει ςτουσ Δελφοφσ. Ρερνάει, ζπειτα από τον κόλπο τθσ Κορίνκου ςτο Γφκειο, 
διαςχίηει τθν Κριτθ, για να περάςει ςτθ ςυνζχεια ςτθν Ράφο τθσ Κφπρου και να καταλιξει ςτθ 
Λάρνακα. 
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πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, δ Μάκδ θυβς ηδξ ζδζμιμνθίαξ ημο εδάθμοξ ηδξ 

ελοπδνεημφζε ηζξ ελμνιήζεζξ ηςκ πεζναηχκ ζε υθδ ηδ Μεζυβεζμ. Έηζζ εέθμκηαξ κα 

ακαδεζπεεί αοηυ ημ ηιήια ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Μάκδξ, μζ πμθζηζζηζημί ζφθθμβμζ 

δζμνβακχκμοκ εηδζίςξ έκα event ζημ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ ακαπανάζηαζδ ηδξ 

γςήξ ηςκ πεζναηχκ ηδξ Μάκδξ ηαζ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο αημθμοεμφζακ εηείκδ ηδκ 

πενίμδμ ιε ηδξ ελμνιήζεζξ ημοξ ζηα ακμζπηά ηδξ Μεζμβείμο. Αοηυ ημ event 

δζαδναιαηίγεηαζ ζηζξ αθδεζκέξ ημπμεεζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφζακ ζακ μνιδηήνζα μζ 

πεζναηέξ (Λζιέκζ ηαζ Γενμθζιέκαξ) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ηυζμ ζηδ εάθαζζα ιε ηδ 

πνήζδ ζηαθχκ υζμ ηαζ ζηδ ζηενζά ιε δεμπμζμφξ πμο κηφκμκηαζ ιε ηζξ εκδοιαζίεξ 

εηείκδξ ηδξ επμπήξ. Οζ επζζηέπηεξ ιπμνμφκ κα ημ παναημθμοεήζμοκ απυ ηδκ παναθία 

ηαζ είκαζ έκα θακηαζιαβμνζηυ βεβμκυξ πμο ακ ιδ ηζ άθθμ αλίγεζ κα ημ δεζ ηάεε έκαξ 

πμο επζζηέπηεηαζ ηδ Μάκδ. 

φιθςκα ιε υθα ηα παναπάκς, θμζπυκ, δ Μάκδ είκαζ έκαξ ηυπμξ πμο ημκ  

δζαηαηέπεζ ιία ηενάζηζα πμζηζθία δναζηδνζμηήηςκ. ε επυιεκμ ηεθάθαζμ εα βίκεζ 

ακάθοζδ ηςκ ελοπδνεηήζεςκ ηδξ Μάκδξ. Δηεί εα βίκεζ ηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζε ιία 

απυ ηδξ ζδιακηζηυηενεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηυπμο πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ 

πθμφζζα βαζηνμκμιία ηδξ. 

2.3.2 Προςβαςιμότητα 

 Όζμκ αθμνά ηδκ πνυζααζδ ζηδ Μάκδ, οπάνπμοκ δζαθμνεηζημί ηνυπμζ βζα 

ημοξ δφμ δήιμοξ πμο ηδκ απανηίγμοκ. ημ δήιμ δοηζηήξ Μάκδξ (Μεζζδκζαηυ ηιήια) 

δ πνυζααζδ είκαζ εοημθυηενδ ηαζ πμζηζθυηενδ απυ υηζ ζημ δήιμ ακαημθζηήξ Μάκδξ 

(Λαηςκζηυ ηιήια). Αοηυ ημ βεβμκυξ μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ ημο αενμδνμιίμο ηδξ 

Καθαιάηαξ ημ μπμίμ ελοπδνεηεί μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ πηήζεζξ εζςηενζημφ απυ ηα 

αενμδνυιζα ηδξ Αεήκαξ (Διεπζέξηνο Βεληδέινο), ηδξ Θεζζαθμκίηδξ (Μαθεδνλία) ηαζ 

ηδξ Κνήηδξ (Νίθνο Καδαληδάθεο). 

Δηηυξ αοημφ, ημ αενμδνυιζμ ηδξ Καθαιάηαξ ελοπδνεηεί ηαζ πηήζεζξ charter 

απυ πμθθέξ πχνεξ ημο ελςηενζημφ υπςξ δ Γενιακία (Μυκαπμ, Βενμθίκμ, 

Νηίζεθκημνθ, Αιαμφνβμ), ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ (Λμκδίκμ, Μάκηζεζηεν, Γθαζηυαδ), 

δ Σμονηία (Κςκζηακηζκμφπμθδ, ιφνκδ, Άβηονα), δ Ηηαθία (Ρχιδ, Μζθάκμ), δ 

Γαθθία (Πανίζζ), δ Ηζπακία (Βανηεθχκδ), δ Δθαεηία (Εονίπδ), δ Ηνθακδία 

(Γμοαθίκμ), δ Οθθακδία (Άιζηενκηαι), δ μοδδία (ημηπυθιδ), δ Νμναδβία (Όζθμ), 

δ Ρςζία (Μυζπα, Ρμζηυθ, Αβία Πεηνμφπμθδ), δ Οοηνακία (Κίεαμ) ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

πηήζεζξ ιε ακηαπυηνζζδ απυ ηδ Νέα Τυνηδ ηαζ ηδ ζβηαπμφνδ. 
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Απυ εηεί ημ ηαλίδζ ζοκεπίγεηαζ μδζηχξ βζα ηδ δοηζηή Μάκδ ιε ΚΣΔΛ ή ιε 

ζδζςηζηά μπήιαηα ηαζ δ δζαδνμιή δζανηεί 20 ιε 30 θεπηά. Απυ εηεί οπάνπεζ μδζηυ 

δίηηομ ιέζς ημο μπμίμο μζ ημονίζηεξ ιπμνμφκ κα ιεηααμφκ ηαζ ζε πενζμπέξ ημο 

δήιμο ακαημθζηήξ Μάκδξ υπςξ ημ Οίηοθμ, δ Ανευπμθδ ηαζ ημ Γφεεζμ. 

 Δπζπθέμκ, βζα υζμοξ δεκ επζεοιμφκ κα ηάκμοκ πνήζδ ηςκ αενμπμνζηχκ 

βναιιχκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηδκ Καθαιάηα απυ ηδκ Αεήκα ιέζς ημο 

κέμο αοημηζκδημδνυιμο πμο ιε ηδ πνήζδ ημο δ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ ηοιαίκεηαζ 

ιεηαλφ ηςκ 2 ιε 2,5 ςνχκ. Αοηυ ημ ηαλίδζ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί είηε ιε υπδια 

ζδζςηζηήξ πνήζδξ είηε ιε ηα ΚΣΔΛ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ. 

 Δηηυξ αοηχκ, βζα ηδκ πνυζααζδ ζηδκ δοηζηή Μάκδ οπάνπεζ ηαζ δ αηημπθμσηή 

βναιιή πμο ζοκδέεζ ημ Ρέεοικμ ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηα Κφεδνα ιε ημ θζιάκζ ηδξ 

Καθαιάηαξ. Σέθμξ, μζ ηαλζδζχηεξ ιπμνμφκ κα ιεηααμφκ ζηδκ πενζμπή αοηή ηαζ ιε 

ζοκδοαζιυ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ. Αοηυ ελοπδνεηεί ημοξ ημονίζηεξ πμο πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ Ηηαθία, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ, ιέζς ημο δζεεκμφξ θζιέκμξ ηδξ Πάηναξ ηαζ ηδ 

πνήζδ ηδξ εεκζηήξ μδμφ Παηνχκ – Πφνβμο – Καθαιάηαξ, κα ιεηααμφκ ζηζξ πενζμπέξ 

ημο δήιμο δοηζηήξ Μάκδξ. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ πνυζααζδ ζημ δήιμ ακαημθζηήξ Μάκδξ, εηηυξ ηςκ 

άθθςκ, πναβιαημπμζείηαζ μδζηχξ απυ ηδκ Αεήκα είηε ιε ηδ πνήζδ ζδζςηζηχκ 

μπδιάηςκ είηε ιε ηα ΚΣΔΛ ημο κμιμφ Λαηςκίαξ ηα μπμία ηάκμοκ ζηάζεζξ ζηζξ 

πυθεζξ ημο Γοεείμο, ηδξ Ανευπμθδξ, ημο Οζηφθμο ηαζ ημο Γενμθζιέκα. Αοηή ηδ 

ζηζβιή δ δζάνηεζα ημο μδζημφ ηαλζδζμφ ιέπνζ ηδ πάνηδ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ 2 ιε 

2,5 ςνχκ. Απυ ηδ πάνηδ ιέπνζ ηζξ ηεκηνζηέξ πυθεζξ ημο δήιμο ακαημθζηήξ Μάκδξ δ 

δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ είκαζ πενίπμο 40 θεπηά. Παν’ υθα αοηά αοηή ηδκ πενίμδμ πμο 
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δζακφμοιε πναβιαημπμζμφκηαζ δδιυζζα ένβα βζα ηδκ έκςζδ ημο δήιμο Λεφηηνμο ιε 

ηδ πάνηδ ημ μπμίμ έπεζ εκηαπεεί ζημ πνυβναιια πςνμηαλζημφ ζπεδζαζιμφ ημο 

οπμονβείμο παναβςβζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ, πενζαάθθμκημξ ηαζ εκένβεζαξ. Αοηυ ημ 

ένβμ εα ιεζχζεζ αζζεδηά ηδ δζάνηεζα μδζημφ ηαλζδζμφ ζηδκ ακαημθζηή Μάκδ απυ ηζξ 

3,5 χνεξ ζηζξ 2 χνεξ ηαζ 40 θεπηά. Δπίζδξ πναβιαημπμζμφκηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ 

δδιυζζα ένβα ιε ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή κέμο μδζημφ δζηηφμο πμο εα εκχκεζ υθεξ ηζξ 

πενζμπέξ ημο δήιμο ακαημθζηήξ Μάκδξ. Έπεζ ήδδ παναδμεεί ημ ιεβαθφηενμ ηιήια 

ημο μδζημφ δζηηφμο (Βαπυξ, Λαβηάδζ, Πφνβμξ Γζνμφ, Ανευπμθδ) ηαζ ζημοξ 

επυιεκμοξ ιήκεξ ακαιέκεηαζ δ μθμηθήνςζή ημο. (Γενμθζιέκαξ, Γφεεζμ) 

 Σέθμξ, πνέπεζ κα εζπςεεί ηαζ ημ βεβμκυξ ηδξ φπανλδξ ημο θζιακζμφ ημο 

Γοεείμο ημ μπμίμ απμηεθεί ζηαειυ βζα μνζζιέκεξ ηνμοαγζένεξ, ορδθμφ πνδιαηζημφ 

αεθδκεημφξ. Δπζπθέμκ πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ έκηαλδ ημο θζιακζμφ ημο 

Γοεείμο ζημ πνυβναιια πςνμηαλζημφ ζπεδζαζιμφ ηνμοαγζέναξ ημο ΤΠΔΚΑ.  

ε άνενμ πμο ακανηήεδηε ζημ lakoniapress.gr ζηζξ 21 επηειανίμο 2014 ακαθένεηαζ 

ημ ελήξ: 

«Ξεθηλνχλ, νη εξγαζίεο ζην ιηκάλη ηνπ Γπζείνπ, ε νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ ζα 

πξνσζήζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ηφπνπ θαη ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ άθξνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ γεληθφηεξα. Αλάδνρνο ηνπ 

έξγνπ είλαη ε Γνκηθή Κξήηεο Α.Δ. Ήδε, απφ ρζεο, κέξνο ηνπ κεραλνθίλεηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, κεηαθέξζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζε πισηέο 

εμέδξεο. Σν έξγν είλαη χςνπο 22.160.000 € εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη έρεη 

ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο 30 κελψλ. Η κειέηε ηνπ πξνβιέπεη ηελ επέθηαζε ηνπ 

πξνζήλεκνπ κφινπ θαηά 110 κέηξα πξνο βφξεηα ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

κηθξνχ ηκήκαηνο, ψζηε ην ζπλνιηθφ κήθνο πνπ πξνθχπηεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αλάγθε θάιπςεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πινίσλ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

Ληκέλα. Έηζη, ηα θξεπηδψκαηα ηνπ κφινπ ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ θξνπαδηεξφπινηα 

κήθνπο κέρξη 200 κέηξσλ θαζψο θαη εκπνξηθά πινία κήθνπο κέρξη 150 κέηξα». 

Δηηυξ αοημφ, ζφιθςκα ιε άθθμ άνενμ ζημ newpost.gr δ ακηζπενζθενεζάνπδξ 

Λαηςκίαξ, Αδακαληία Σδαλεηέα ελέθναζε ημ βεβμκυξ υηζ δ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

δζάεεζε έκα πμθφ ιεβάθμ πμζυ βζα ηδκ επέηηαζδ ημο θζιακζμφ ημο Γοεείμο ηαζ ημ 

ηαηαζηεοάγεζ, ήδδ, ιε βμνβμφξ νοειμφξ, χζηε ζφκημια κα ελοπδνεηεί ιεβάθα 

ηνμοαγζενυπθμζα. Πνυηεζηαζ βζα ένβα επζζηεοήξ ηνδπζδςιάηςκ ζημ θζιάκζ ηαζ 

δζαιυνθςζδξ πεγμδνμιίμο ιε φρμξ πνμτπμθμβζζιμφ ζηα 240.000 €.  

Ακαθένεηαζ ζημ εκ θυβς άνενμ ημ ελήξ: 
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«Σα επνίσλα απνηειέζκαηα ηεο πεξζηλήο ζεδφλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζην 

ιηκάλη ηνπ Γπζείνπ θαηέθζαζαλ πάλσ απφ 50.000 ηνπξίζηεο, απέδεημαλ φηη νη 

πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ ιηκέλα είλαη κεγάιεο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ έπξεπε λα απνπζηάδεη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΤΠΔΚΑ» 

Βάζεζ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ παναηδνείηαζ πςξ είκαζ απυθοηα ηαηακμδηυ απυ 

ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ πςξ, βζα ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ Μάκδξ, είκαζ άηνςξ 

απαναίηδηδ δ ακάπηολδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ζε αοηήκ ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

ζφιθςκα πάκηα ιε ηζξ πνμαθέρεζξ βζα ηζξ αθίλεζξ ημονζζηχκ ηςκ επυιεκςκ εηχκ ζηδ 

πχνα ιαξ, εα αολδεεί μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ ημονζζηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ επίζδξ εα δμεεί ηαζ έκαοζια βζα δδιζμονβία κέςκ 

ηαζ πζεακχξ ηαζκμηυιςκ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ. 

2.3.3 Εξυπηρετόςεισ 

 Όηακ ακαθενυιαζηε ζημκ υνμ ελοπδνεηήζεζξ (amenities) εκυξ ηυπμο, ηυηε 

ηάκμοιε θυβμ βζα ηα υ,ηζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ λεκμδμπεζαηυ δοκαιζηυ, ηα ηαηαζηήιαηα 

οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ (εζηζαηυνζα, bar, clubs, ηθπ.) ηαζ άθθεξ ελοπδνεηήζεζξ 

πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ επζεοιζχκ ηςκ επζζηεπηχκ ζημκ ηυπμ αοηυ. 

 Ζ Μάκδ απανηίγεηαζ απυ έκα ζφιπθεβια πυθεςκ ηαζ πςνζχκ ζηα μπμία 

παναηδνείηαζ δζαθμνεηζηυξ ανζειυξ λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ, βεβμκυξ πμο 

μθείθεηαζ ηυζμ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ ζημζπείςκ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ ακά 

ηυπμ, υζμ ηαζ ζημκ ακενχπζκμ πανάβμκηα ιέζς ηςκ ακηίζημζπςκ επεκδφζεςκ πμο 

έπμοκ ή δεκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί. ηα επυιεκα δζαβνάιιαηα, πανμοζζάγεηαζ δ 

ηαηακμιή ημο ανζειμφ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ ηδξ Λαηςκζηήξ ηαζ 

Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ, ακά επζιένμοξ πενζμπή
17

. 

 Όπςξ αθέπμοιε ηαζ ζημ παναηάης βνάθδια (δζάβναιια 1), ημ ζφκμθμ ηςκ 

λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ ζηδκ ακαημθζηή Μάκδ ακένπεηαζ ζηα 139 ηαζ 

παναηδνμφιε πςξ ηα 50 απυ αοηά ανίζημκηαζ ζηδκ έδνα ημο δήιμο, ημ Γφεεζμ εη ηςκ 

μπμίςκ ηα πενζζζυηενα είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζηδκ παναθία ημο Γοεείμο, ημ 

Μαονμαμφκζ. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί δ Ανευπμθδ ιε 17 ηαηαθφιαηα, μ Πφνβμξ 

Γζνμφ ιε 14, ημ Οίηοθμ ιε 11, ημ Βαεφ ιε 10 ηαζ μ Γενμθζιέκαξ ιε 9. ηδκ ηαηδβμνία 

«άθθεξ πενζμπέξ» ανίζημκηαζ 28 ηαηαθφιαηα. Οζ πενζμπέξ αοηέξ είκαζ ημ Λζιέκζ (6 

ηαηαθφιαηα), ημ ημοηάνζ (5 ηαηαθφιαηα), ημ Κανααμζηάζζ (8 ηαηαθφιαηα), ημ 

                                                           
17

 Ρθγζσ: Booking.com, TripΑdvisor.com, Trivago.gr, Hotels.com 
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Πυνημ Κάβζμ (4 ηαηαθφιαηα), μ Κυηνςκαξ (2 ηαηαθφιαηα) ηαζ δ Κμηηάθα (3 

ηαηαθφιαηα). Σα πμζμζηά αοηήξ ηδξ ηαηακμιήξ δίκμκηαζ ζημ δζάβναιια 2. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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 Όπςξ δίκεηαζ ζημ δζάβναιια 2 αθέπμοιε πςξ δεκ οπάνπεζ μιμζυιμνθδ 

ηαηακμιή ηζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ Γφεεζμ είκαζ πζμ εεθηηζηυ ζακ 

πενζμπή βζα επεκδφζεζξ ζημκ λεκμδμπεζαηυ ηθάδμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ πενζμπέξ. 

 Σχνα, απυ ηδκ άθθδ πθεονά υζμκ αθμνά ημ ηιήια ηδξ Μάκδξ πμο ακήηεζ 

ζηδκ πενζθένεζα Μεζζδκίαξ παναηδνείηαζ ιία δζαθμνεηζηή ηαηάζηαζδ. Καη’ ανπάξ 

θυβς ημο ιζηνυηενμο ζε έηηαζδ ιεβέεμοξ ημο δήιμο ηα λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα 

πενζμνίγμκηαζ ιυκμ ζε 3 πενζμπέξ, ηδκ Κανδαιφθδ, ηδ ημφπα ιαγί ιε ημ Λεφηηνμ 

ηαζ ημκ Άβζμ Νζηυθαμ. Παν’ υθα αοηά, μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ημοξ ακένπεηαζ ζηα 158 

ηαηαθφιαηα, δδθαδή 19 πενζζζυηενα απυ ηδκ ακαημθζηή Μάκδ. Σμ επυιεκμ 

δζάβναιια πανμοζζάγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ακά πενζμπή 

ημο δήιμο δοηζηήξ Μάκδξ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

 Δδχ παναηδνείηαζ δ ηενάζηζα ζοζζχνεοζδ ηαηαθοιάηςκ ζηδ ημφπα ηαζ ζημ 

Λεφηηνμ (106 ηαηαθφιαηα), βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζε εηείκεξ ηζξ 

πενζμπέξ ανίζημκηαζ μζ πζμ βκςζηέξ παναθίεξ ηαζ είκαζ ημονζζηζηά πζμ ακαπηοβιέκεξ. 

Αημθμοεεί δ πυθδ ηδξ Κανδαιφθδξ, πμο είκαζ δ έδνα ηδξ δοηζηήξ Μάκδξ, ιε 38 

ηαηαθφιαηα ηαζ μ Άβζμξ Νζηυθαμξ ιε 14. Ζ πμζμζηζαία ηαηακμιή ηςκ 

λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ πανμοζζάγεηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

 φιθςκα ιε ημ δζάβναιια 4 παναηδνμφιε υηζ ημ 67% ηςκ ηαηαθοιάηςκ ημο 

δήιμο δοηζηήξ Μάκδξ ανίζημκηαζ ζηδ ημφπα ηαζ ζημ Λεφηηνμ εκχ δ Κανδαιφθδ 

πμο είκαζ πζμ ιεβάθδ ζε πθδεοζιυ ηαζ είκαζ ηαζ δ έδνα ημο δήιμο ηαηέπεζ ιυθζξ ημ 

24% ημο ζοκυθμο. ημκ Άβζμ Νζηυθαμ μ ανζειυξ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ 

ακηζζημζπεί ιυκμ ζημ 9% ημο ζοκυθμο. Δκ ηαηαηθείδζ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς 

αθέπμοιε πςξ ημ ζφκμθμ ηςκ ηαηαθοιάηςκ πμο απανηίγμοκ ημ λεκμδμπεζαηυ 

δοκαιζηυ υθδξ ηδξ Μάκδξ ακένπεηαζ ζε 297 επζπεζνήζεζξ.  

Δηηυξ απυ αοηέξ, υπςξ ακαθέναιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, δ Μάκδ 

θδιίγεηαζ ηαζ βζα ηδ δοκαηυηδηα πμο δίκεηαζ ζημοξ επζζηέπηεξ ηδξ βζα εκαθθαηηζημφξ 

ηυπμοξ δζαιμκήξ, υπςξ μζ εβηαηαζηάζεζξ μνβακςιέκςκ camping. Σμ ζφκμθμ ημοξ 

ακένπεηαζ ζηζξ 8 επζπεζνήζεζξ ηαζ απυ αοηέξ, ηνεζξ ανίζημκηαζ ημκηά ζημ Γφεεζμ ηαζ 

ημ Μαονμαμφκζ, ηνεζξ ζημ Βαεφ, ιία ζηδκ Κανδαιφθδ ηαζ ιία ζηδ ημφπα. 

Σα παναπάκς δζαβνάιιαηα ακηζζημζπμφκ ζηδκ πμζμηζηή ηαηαιέηνδζδ ημο 

λεκμδμπεζαημφ δοκαιζημφ ηδξ Μάκδξ ακά πενζμπή. Παν’ υθα αοηά, είκαζ απαναίηδηδ 

ηαζ δ ηαηαιέηνδζή ημοξ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία 

ηαηαθοιάηςκ ζηδκ μπμία ακήημοκ. ημ επυιεκμ δζάβναιια πανμοζζάγεηαζ δ 

ηαηαιέηνδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ θζθμλεκίαξ, ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα, ηςκ μπμίςκ ημ 

ζφκμθμ ακένπεηαζ ζηζξ 305 επζπεζνήζεζξ (297 λεκμδμπεία ηαζ λεκχκεξ ηαζ 8 

εβηαηαζηάζεζξ camping). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 

 φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάβναιια αθέπμοιε πςξ δ δζάνενςζδ ηδξ 

ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ απυ ηδ ζημπζά ηςκ ηαηαθοιάηςκ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζε 

λεκχκεξ ηαζ εκμζηζαγυιεκα δζαιενίζιαηα, ηάηζ πμο είκαζ απυθοηα θμβζηυ, ελαζηίαξ 

ηδξ μζηζζηζηήξ δζαννφειζζδξ ημο ηυπμο, μ μπμίμξ αμδεάεζ πενζζζυηενμ ζηδ 

δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ ηέημζμο παναηηήνα. Σα δζαιενίζιαηα αοηά δεκ είκαζ 

απαναίηδηα παιδθήξ πμζυηδηαξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ, απθά δεκ ιπμνμφκ κα 

ηαηαηαπεμφκ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία ιε ηαηαθφιαηα ιεβαθφηενμο αεθδκεημφξ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηα λεκμδμπεία ηεζζάνςκ ηαζ πέκηε αζηένςκ. 

 Ακαθοηζηυηενα, παναηδνείηαζ πςξ ζηδ Μάκδ δεκ οπάνπμοκ λεκμδμπεία 5 

αζηένςκ, αδοκαιία πμο εα ακαθοεεί ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ. Τπάνπμοκ 21 λεκμδμπεία 

ηεζζάνςκ αζηένςκ, 22 λεκμδμπεία ηνζχκ αζηένςκ, 16 λεκμδμπεία 2 αζηένςκ, εκχ ηα 

λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα εκυξ αζηένα είκαζ ιυθζξ 5. Σχνα, υζμκ αθμνά ηδκ 

ηαηδβμνία θμζπχκ ηαηαθοιάηςκ, αθέπμοιε πςξ οπάνπμοκ 116 ηαηαθφιαηα απθχκ 

δζαιενζζιάηςκ πμο ηα πενζζζυηενα ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ ημφπαξ ηαζ ημο 

Λεφηηνμο. Δκ ζοκεπεία, μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ιε δςιάηζα ηαζ δζαιενίζιαηα 

πμθοηεθείαξ ακένπεηαζ ζηζξ 97 επζπεζνήζεζξ ηαζ ηέθμξ, μζ ακελάνηδηεξ αίθθεξ ηαζ 

ηαημζηίεξ πμθοηεθείαξ, ηςκ μπμίςκ μζ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή είκαζ βεκζηά ορδθυηενδ, 

ακένπμκηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ 20 επζπεζνήζεςκ. Ζ πμζυζηςζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ 

παναηδνείηαζ ζημκ επυιεκμ βνάθδια. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 

 

 Αοηυ πμο ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ θαίκεηαζ ηαεανά ηαζ ζημ παναπάκς 

δζάβναιια. Βθέπμοιε θμζπυκ υηζ ημ 70% ηςκ ηαηαθοιάηςκ είκαζ λεκχκεξ ηαζ 

δζαιενίζιαηα είηε απθήξ ηαηδβμνίαξ (bed and breakfast), είηε πμθοηεθείαξ ιε 

ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ δςιάηζα, εβηαηαζηάζεζξ ακαροπήξ ηαζ άεθδζδξ, ηθπ. 

 ηo παναηάης ηεθάθαζμ εα πναβιαημπμζδεεί δ πανμοζίαζδ ηδξ 

βαζηνμκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ ηδξ Μάκδξ, δ ζζημνζηή ηδξ ακαδνμιή ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

ακάθοζδ ημο ααειμφ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ εζηίαζδξ ηαζ οβεζμκμιζημφ 

εκδζαθένμκημξ. 

 

2.3.3.1 Η γαςτρονομύα τησ Μϊνησ 

 Ζ Μάκδ είκαζ πμθοπνυζςπδ, πμθθέξ θμνέξ ακηζθαηζηή ια πάκηα βμδηεοηζηή. 

Τπάνπεζ δ Μάκδ ημο αμοκμφ ηαζ δ Μάκδ ηδξ εάθαζζαξ. Ζ θζυθοηδ Μάκδ ηαζ δ 

πεηνμζπανιέκδ Μάκδ. Απυ ηδ ιία έπμοιε ηδκ απμζηενή Μάκδ ηζ απυ ηδκ άθθδ, ηδκ 

πνμζδθζαηή. Απμζηενή βζαηί ζηζάγεζ ζηδ δφζδ ημο δθίμο, δδθαδή δ πθεονά πμο 

αθέπεζ πνμξ ημκ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ, εκχ πνμζδθζαηή βζαηί θςηίγεηαζ απυ ηδκ 

ακαημθή ημο ήθζμο, δδθαδή δ πθεονά πμο αθέπεζ πνμξ ημκ Λαηςκζηυ ηυθπμ. 

Σμ ιέθζ πμο είπακ ζηδκ πνμζδθζαηή, δεκ ημ είπακ ζηδκ απμζηενή. Ζ ιέζα 

Μάκδ είκαζ άκοδνδ, ιε ιζηνυηενδ παναβςβή, εκχ δ έλς Μάκδ ήηακ ηαζ παναιέκεζ 

άθεμκδ ζε εθαζυθαδμ, ηηδκμηνμθζηά αβαεά ηαζ πμζηζθία ζε εζπενζδμεζδή. 
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Ζ παναδμζζαηή ιαβεζνζηή ήηακ θζηή, ελανηδιέκδ απυ ηα πνμσυκηα πμο έαβαγε 

μ ηυπμξ. Αλζμπμζμφκηακ ηα πάκηα αηυια ηαζ ηα θφθθα ηδξ θναβημζοηζάξ. Γζα ημοξ 

παθζμφξ Μακζάηεξ ημ θφθθμ ηδξ θναβημζοηζάξ, υζμ ήηακ ηνοθενυ ηαζ πνζκ αβάθεζ 

αβηάεζα, ήηακ θζπμοδζά. Σμ άκμζβακ ζηδ ιέζδ, ημ έρδκακ ηαζ ημ έηνςβακ ζακ βθοηυ 

πζηάηζ. Ο ηυπμξ πανάβεζ επίζδξ θμφπζκα
18

, ηα πζηνά υζπνζα, ημοηζά ηαζ θαηέξ. Σα 

υζπνζα, ιαβεζνεφμκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άβνζα ιονςδζηά πυνηα, υπςξ ηα ιάναεα, ηα 

άβνζα πνάζα ηαζ μζ παπανμφκεξ. 

Δπίζδξ, οπήνπακ ανηεηά ράνζα, ιζηνμφ ιεβέεμοξ, απυ ηδκ ημπζηή αθζεία, ηα 

μπμία παζηχκμκηακ βζα κα ζοκηδνδεμφκ. Σμ ηνέαξ ήηακ πνςηίζηςξ ημ πμζνζκυ, ηα 

πμοθενζηά, αθθά ηαζ ημ ηοκήβζ. Με θζβμζηά κηυπζα ζηάνζα παναζηεοαγυηακ ημ 

αθεφνζ. Σμ ζθπιφςσκν, ήηακ έκα είδμξ ρςιζμφ πμο παναζηεοαγυηακ ιε πμθφ πίηονμ 

ηαζ θζβυηενμ αθεφνζ, ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιε εθζέξ ηαζ ηζάζ απυ θαζηυιδθμ ήηακ 

ημ βεφια πμο έηνεθε ημοξ αμζημφξ ζηα μνεζκά. 

Πάκς απυ υθα υιςξ, οπήνπε ημ εθαζυθαδμ. Σμ κηυπζμ θάδζ ήηακ ηαζ είκαζ 

ζήια ηαηαηεεέκ. Γεκ ημ πνδζζιμπμζμφζακ ιυκμ βζα κα ιαβεζνέρμοκ, αθθά ηαζ βζα κα 

ζοκηδνήζμοκ ηνμθέξ. Γζα πανάδεζβια ημ ηδβακδηυ ιμζπάνζ ιπμνμφζε κα ζοκηδνδεεί 

ιέζα ζημ εθαζυθαδμ βζα πάκς απυ έλζ ιήκεξ. Οζ Μακζάηεξ αηυιδ ηαζ ημοξ 

ηθαζζζημφξ ημοναιπζέδεξ ημοξ πανάβμοκ ιε άθεμκμ εθαζυθαδμ ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Ζ 

ιαβεζνζηή ημο ηυπμο είκαζ βήζκδ ηαζ απθή. Έκα απθυ πμνημηάθζ ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα ζαθάηα ζε ζοκδοαζιυ ιε αναζηή παηάηα, ηνειιφδζ ηαζ εθζέξ. Λίβμ 

παζηυ ή ζφβηθζκμ, ιία πμνηυπζηα, έκα ημιιάηζ ρςιί ιε θίβμ εθαζυθαδμ, έδζκακ θφζδ 

βζα ημ θαβδηυ ηδξ διέναξ. 

Σα ημπζηά πνμσυκηα βζα ηα μπμία θδιίγεηαζ δ βαζηνμκμιία ηδξ Μάκδξ είκαζ ημ 

εθαζυθαδμ ηαζ ημ ηναζί ιε ηδκ ζδζαίηενδ βεφζδ ημο ηαζ ηζξ 2 ιμκαδζηέξ πμζηζθίεξ 

αιπεθζχκ πμο αηιάγμοκ ζηδκ πενζμπή, ηδκ πμζηζθία καπξνχδη ηαζ ηδκ θπδσλίηζα. 

Δηηυξ αοηχκ, οπάνπμοκ μζ ανχζζιεξ εθζέξ, μζ πεζνμπμίδηεξ ποθμπίηεξ, μ ηναπακάξ, ημ 

ημπζηυ βθοηυλζκμ ημοθμοιίζζμ ηονί, ηα πμνημηάθζα, ηα απμλδναιέκα ζφηα, ημ 

παζηέθζ, ημ ιέθζ, ηα ιονςδζηά πυνηα, ηα ηενάζηζαξ πμζηζθίαξ αυηακα ηαζ ημ αθάηζ (δ 

θεβυιεκδ αθξίλα) πμο πανάβεηαζ ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ. Δίκαζ αβκυ απυζηαβια 

ηδξ θφζδξ, θηζαβιέκμ απυ ημ κενυ ηδξ εάθαζζαξ. Έπεζ παναηηδνζζηζηή βεφζδ ηαζ 

άνςια, ζοθθέβεηαζ απυ ηζξ πέηνζκεξ δελαιεκέξ ηαζ ειπθμοηίγεηαζ ιε ηνμφθα. 

                                                           
18

 Τα λοφπινα, κακϊσ επίςθσ και θ παραγωγι και κατανάλωςι τουσ είναι γνωςτά από τα αρχαία 
χρόνια.  Αναφζρονται από τον Θεόφραςτο και τον Διοςκουρίδθ, όπωσ και αργότερα από διάφορουσ 
ευρωπαίουσ ςυγγραφείσ. 
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Σέθμξ, ημ πμζνζκυ ηνέαξ ζε υθεξ ημο ηζξ ιμνθέξ (βμονμοκμπμφθα, 

θμοηάκζημ
19

, παζηυ) είκαζ ημ πζάημ πμο ειθακίγεηαζ ζηα ιεκμφ ηςκ πενζζζυηενςκ 

εζηζαημνίςκ ηδξ Μάκδξ. Ο ηυπμξ θδιίγεηαζ βζα ηζξ ιζηνέξ θζπμοδζέξ, θηζαβιέκεξ απυ 

γφιδ, πμο ιπμνμφκ κα είκαζ είηε βθοηέξ είηε αθιονέξ ηαζ ηδβακζζιέκεξ ζε ιπυθζημ 

εθαζυθαδμ. Ακαθοηζηυηενα, μζ ηονζυηενεξ ημπζηέξ ζοκηαβέξ πμο ιπμνεί ηακείξ κα 

απμθαφζεζ ενπυιεκμξ ζηδ Μάκδ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Σα πιηαπάκια: Κμιιάηζα θφθθμο ηδβακζζιέκα ζε ιπυθζημ εθαζυθαδμ. 

Δπίζδξ, πνέπεζ κα βίκεζ θυβμξ βζα ηζξ ηνααδπηέξ παναδμζζαηέξ πζημφθεξ, πμο 

πήνακ ημ υκμιά ημοξ επεζδή ηνααάκε ηζξ άηνεξ ηδξ γφιδξ ηδκ χνα πμο ηζξ 

νίπκμοκ ζημ ηδβάκζ. Παναζηεοάγμκηαζ απυ ηδκ γφιδ ημο ρςιζμφ. 

 Οι δίπλερ: Ξαημοζηέξ  βζα ηενάζιαηα ζε βζμνηέξ, βάιμοξ, βεκκήζεζξ 

ζοιαμθίγμοκ ηδκ πανά ηαζ ηδκ αθεμκία. Φηζαβιέκεξ ιε αθνάηδ γφιδ (αθεφνζ 

ηαζ αοβυ) ιέθζ, ηακέθα ηαζ πμκηνμηνζιιέκα ηανφδζα. 

 Σα λαλάγγια ή ηηγανίδερ: Σδβακζηή γφιδ πμο έθηζαπκακ εεζιζηά δφμ θμνέξ 

ημ πνυκμ (Υνζζημφβεκκα ηαζ Φχηςκ). Ζ μοδέηενδ βεφζδ ημοξ δίκεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα αθιονμφ ή βθοημφ. Αθιονμφ παζπαθζζιέκμ ιε ηνζιιέκδ θέηα ή 

λδνή ιογήενα ηαζ βθοημφ ιε ιανιεθάδεξ ή ιέθζ. 

 Ζ γαλόπιηα (γαλαηόπιηα): Ζ βθοηζά πίηα πμο ζοκήεζγακ κα θηζάπκμοκ ημ 

Πάζπα ιε βάθα, αθεφνζ ηαζ αοβά ηοθζβιέκα ζε πεζνμπμίδημ θφθθμ, 

ανςιαηζζιέκδ ιε ιπυθζηδ ηακέθα. 

 Ζ Μανιάηικη ηςπόπιηα: Παναζηεοάγεηαζ ιε θνέζημ ηονί ηαζ άκδεμ. Έπεζ 

ιυκμ έκα θφθθμ ηάης ηαζ επάκς ιέκεζ ακμζπηή. εναζνζγυηακ ηονίςξ ημ 

Πάζπα, ηάηζ πμο ζοκδείγεηαζ έςξ ηαζ ζήιενα. 

 Σο ζαπακηνικό: Πίηα ιε άβνζα ημπζηά πμνηανζηά, υπςξ μ ζβμονυξ, ημ 

πνζζηάβηαεμ, δ βαθαηζίδα, μζ ηαοηαθίενεξ, μζ βημηγίκκεξ, ημ ζηαηγίηζ, ηα 

αβνζυπναζα, ηα ηνειιφδζα ηαζ ηα άβνζα ζπανάββζα (μανζέξ). Δπίζδξ, ηα 

αβνζυπναζα ιαβεζνεφμκηαζ ιε ηνέαξ ηαζ υζπνζα, εκχ ηα θαζυθζα 

ιαβεζνεφμκηαζ βζαπκί ιε ηαοηαθήενα. 

 Οι κπεμμύδερ: Αβνζυπμνημ πμο ανίζηεηαζ ιυκμ ζε έκα πςνζυ, ζημ Γνο. 

Μμζάγεζ ιε θφθθμ πθςνμφ ζηυνδμο, εκχ έπεζ βεφζδ ηαζ ιονςδζά ηνειιοδζμφ 

ηαζ εηεί μθείθεηαζ ημ υκμιά ημο. Υνδζζιμπμζείηαζ ζε πίηεξ ηαζ πζηάηζα. 

                                                           
19

 Το λουκάνικο Μάνθσ είναι μία ςυνταγι διαφορετικι από τα υπόλοιπα ελλθνικά χωριάτικα 
λουκάνικα. Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του είναι τα αρωματικά βότανα και το πορτοκάλι. 
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 Σα μαπάθια: Ο άκδεμξ ηαζ ηα ιάναεα ζηδκ Ανευπμθδ είκαζ ηονίανπα 

ιονςδζηά ζηδκ ιακζάηζηδ ημογίκα. Διπθμοηίγμοκ ηα θαβδηά ιε ημ θζκεηζάημ 

άνςιά ημοξ. 

 Σα λασανικά: Σα θαβδηά ζημ πανεθευκ ιαβεζνεφμκηακ ιυκμ ιε πυνηα ηαζ 

εζπενζδμεζδή, δζυηζ δεκ οπήνπακ ημιάηεξ. Όηακ ήνεακ ζηδκ πενζμπή, ηζξ 

πνυζεεζακ ζηα θαβδηά ηαζ ζηζξ ζαθάηεξ, ζημοξ ηαβζακάδεξ, ζημ 

Μπανδμοκζχηζημ ηυημνα, ημ θείμ ιε πυκδνμ ηαζ ζε πμθθά άθθα. Αηυια, 

πνμζηίεεηαζ ποιυξ ημιάηαξ ζε ζάθηζεξ ιε θειυκζ ή αοβμθέιμκμ, ζε 

κημθιάδεξ ημηηζκζζημφξ ιε αοβμθέιμκμ, ζημ νεβάθζ (ημηηζκζζηή ιαβεζνίηζα), 

ηαζ ζημ πμζνζκυ θνζηαζέ. 

 Ο Μπαπδοςνιώηικορ κόκοπαρ: Πνμένπεηαζ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ 

Μπανδμοκίςκ. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ είκαζ ημ ηονί, ζθέθα ή ημ θνεζημπδβιέκμ 

δζηήξ ημοξ παναβςβήξ. Μπαίκεζ θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ ημο ιαβεζνέιαημξ. Σμ 

θαβδηυ αοηυ ημ έηνςβακ ηζξ βζμνηέξ ηαζ ηζξ Κονζαηέξ. 

 Σο λείο με σόνδπο: Σμ θαβδηυ αοηυ ζοκδείγεηαζ ζε ενδζηεοηζηέξ βζμνηέξ εκχ 

πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα ημ έθηζαπκακ βζα βάιμοξ. ηδκ Γοηζηή Μάκδ 

ιαβεζνεουηακ ιε βίδα ημηηζκζζηή, ακαηαηειέκδ ζημ ηαγάκζ ιε ημκ πυκδνμ. 

 Σο σοιπινό με ζέλινο θπικαζέ: Παναδμζζαηυ θαβδηυ πμο παναζηεοαγυηακ, 

ηαζ ελαημθμοεεί κα παναζηεοάγεηαζ έςξ ζήιενα ηα Υνζζημφβεκκα, απυ 

ημιιάηζα ζοκήεςξ απυ ζπάθα μζηυζζημο πμίνμο. 

 Οι ομαηιέρ ή μαηιέρ: Σμ πμζνζκυ έκηενμ βειζζηυ ιε πμζνζκή ζοηςηανζά 

ρζθμημιιέκδ, νφγζ, ηζζβανζζηά πυνηα, ζηυνδμ ηαζ ηνειιφδζ. 

 Σα οπηύκια: εναίνμκηαζ ημηηζκζζηά ιε νφγζ ή ηναπακά. Μμκαδζηήξ 

έιπκεοζδξ είκαζ δ πίηα ηδξ ιέζα Μάκδξ ημ θεβυιεκμ θνπδνχλη ιε μνηφηζα, 

ημιάηα ηαζ ηνειιφδζ ζε πεζνμπμίδημ θφθθμ. 

 Σο ζύγκλινο: Παθαζυηενα, ηάεε ζπίηζ είπε ηα δζηά ημο πμζνζκά, πμο 

ελαζθάθζγακ ζηζξ μζημβέκεζεξ ημ ηνέαξ ηδξ πνμκζάξ. Μένμξ απυ ημ ιπμφηζ 

βίκεηαζ ζφβηθζκμ. Αθαζνείηαζ ημ ηυηαθμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παζηχκεηαζ ιε 

αθάηζ. Μεηά ηνειζέηαζ βζα κα ζηναββίλεζ ηαζ ηαπκίγεηαζ πάκς απυ 

θαζηυιδθα, ηέδνμ ή ζπίκμ. ηδ ζοκέπεζα, ηυαεηαζ ημ ηνέαξ ζε ημιιάηζα, 

ηζζβανίγεηαζ ημ θίπμξ, ηαζ ημπμεεηείηαζ ιέζα ημ ηαπκζζηυ πμζνζκυ υπμο ηαζ 

δζαηδνείηαζ. Σμ ημιιάηζα αοηά ημπμεεημφκηαζ ζηα θαδενά θαβδηά, ζημκ 

ηαβζακά, ή ζεναίνμκηαζ ιε αοβά ή ηναπακά. 
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 Σο ζθοςγγάηο: Οιεθέηα ιε ηδκ πνμζεήηδ ζφβηθζκμο, θμοηάκζημο ιε 

πμνημηάθζ, ηδβακζηήξ παηάηαξ, θέηαξ ηαζ άβνζςκ ζπαναββζχκ. 

 Ο καγιανάρ: Παναδμζζαηυ πζάημ ηδξ Μάκδξ ιε αοβά πηοπδιέκα ιέζα ζε 

ζάθηζα ημιάηαξ, ζημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ ηνζιιέκδ θέηα ηαζ ζφβηθζκμ. 

 Ζ ηζοςσηή μακαπονάδα: Φαβδηυ ηδξ Απμηνζάξ ιε πεζνμπμίδηα πμκηνά 

ιαηανυκζα ακαηαηειέκα ιε λενή ιογήενα «ηαιέκα» ζε εθαζυθαδμ. 

εναζνζζιέκα ιε ηδβακδηυ αοβυ. 

 

Δκ ηαηαηθείδζ, ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε πςξ δ βαζηνμκμιία ηδξ Μάκδξ 

είκαζ έκαξ πμθοπμίηζθμξ βεοζηζηυξ ζοκδοαζιυξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ 

παναζηεοή βεοιάηςκ ηαζ βθοηζζιάηςκ πμο έπμοκ ςξ αάζδ ημοξ ηα ημπζηά 

παναπεέκηα πνμσυκηα. Αοηυ ημ ζημζπείμ ηαεζζηά ζαθχξ ηζξ βαζηνμκμιζηέξ αλίεξ ημο 

ηυπμο ςξ ηάηζ ημ ιμκαδζηυ ηαζ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθθεζ 

ηυζμ ζηδκ εη κέμο ακάπηολδ υζμ ηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο ήδδ οπάνπμκημξ 

πνμζθενυιεκμο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Απυ ηεζ ηαζ πένα ημ επυιεκμ αήια είκαζ μζ 

απαναίηδηεξ ηζκήζεζξ, ηυζμ ημο ζδζςηζημφ ημιέα υζμ ηαζ ημο δήιμο, βζα ηδκ ακάδεζλδ 

αοηήξ ηδξ ειπεζνίαξ βεφζεςκ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ μ ηυπμξ. 

φιθςκα ιε άνενμ πμο ακανηήεδηε ζημ aftodioikisi.gr, δζμνβακχεδηε ημ 

ηαθμηαίνζ ημο 2013, απυ ημ δήιμ δοηζηήξ Μάκδξ, ζημ πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ ηδξ 

ημφπαξ ιία διενίδα ιε εέια ηδ Μάκδ, ηδ Γαζηνμκμιία ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ 

ημονζζηχκ. Κεκηνζημί μιζθδηέξ ζηδκ διενίδα αοηή, ήηακ δ Νίθε Μεηαξέα, 

δδιμζζμβνάθμξ ηαζ ζοββναθέαξ, ηαζ μ Παξάζρνο Αμηψηεο πμο είκαζ μ επίηζιμξ 

πνυεδνμξ ηδξ Λέζρεο Γηεπζπληψλ Αξρηκαγείξσλ Διιάδνο ηαζ executive chef ζημ Porto 

Carras Grand Resort. Ζ πνχηδ ακαθένεδηε ζηα παναηηδνζζηζηά ημο βαζηνμκμιζημφ 

ημονίζηα ηαζ ζηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμμνζζιχκ πμο εέθμοκ κα 

ακαπηφλμοκ ημκ βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ, εκχ πνμηάθεζε εκηφπςζδ ιε ηδκ ακαθμνά 

ηδξ ζηα ζημζπεία ημο Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ζφιθςκα ιε ηα μπμία, ημ 

88% ηςκ παναβυκηςκ ημο ημονζζιμφ παβημζιίςξ, πζζηεφεζ υηζ δ βαζηνμκμιία 

απμηεθεί ζηναηδβζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ πενζμπήξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, μ η. Αλζχηδξ έηακε θυβμ βζα ημ πνυβναιια «Διιεληθφ Πξσηλφ» ημο 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ ημπζηχκ 

πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ πνςζκυ ηςκ εζηζαημνίςκ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ 

ηαηαθοιάηςκ. 
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2.3.3.2 Έρευνα εςτιατορύων 

 Έκα ηενάζηζμ ηιήια πμο απαζπμθεί ηδ δμιή ηςκ βαζηνμκμιζηχκ αλζχκ ηδξ 

Μάκδξ είκαζ ηα εζηζαηυνζα, πμο πνμζθένμοκ ζημκ επζζηέπηδ ηδκ εοηαζνία βζα 

επζαεααίςζδ ηςκ ορδθχκ βεοζηζηχκ ημο πνμζδμηζχκ. Ζ εκ θυβς ένεοκα 

πναβιαημπμζήεδηε βζα κα ελεηαζηεί μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ πεθαηχκ, πμο 

επζζηέθεδηακ ηάπμζμ ή ηάπμζα εζηζαηυνζα ηδξ πενζμπήξ ηαζ μ ηεκηνζηυξ βκχιμκαξ, 

ζημκ μπμίμ ααζίγεηαζ, είκαζ μζ ααειμθμβίεξ ηαζ μζ ηνζηζηέξ ηςκ επζζηεπηχκ, ιέζς ηςκ 

ακαθμνχκ ημοξ ζημ TripAdvisor, ηυζμ ζε οθζηά υζμ ηαζ ζε άοθα αβαεά πμο 

ηαηακάθςζακ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ημο ζοκυθμο ηςκ εζηζαημνίςκ ηδξ Μάκδξ, πμο 

έπμοκ δδιμζζεοεεί ζημ TripAdvisor είκαζ 147 επζπεζνήζεζξ, εηηυξ ηςκ εζηζαημνίςκ 

ηςκ λεκμδμπεζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Σμ δείβια πμο ελεηάζηδηε ηαθφπηεζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ζοκυθμο ηαζ είκαζ επανηχξ ακηζπνμζςπεοηζηυ, δεδμιέκμο υηζ 

απμηεθείηαζ απυ εζηζαηυνζα πμο ανίζημκηαζ ζε ηεκηνζηέξ πενζμπέξ ηδξ Μάκδξ ηαζ 

έπμοκ ηζξ ορδθυηενεξ ααειμθμβίεξ ζημ δζαδίηηομ. Σμ δείβια απανηίγεηαζ απυ 50 

εζηζαηυνζα, εκχ δ πμζμζηζαία δεζβιαημθδρία ζοιααδίγεζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ακά πενζμπή ηαζ θαίκεηαζ ζημ επυιεκμ βνάθδια. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 

 Ο παναπάκς πίκαηαξ ιεηαθνάγεηαζ ςξ 13 εζηζαηυνζα απυ ημ Γφεεζμ, 5 απυ 

ηδκ Ανευπμθδ, 9 απυ ηδκ Κανδαιφθδ, 16 απυ ηδ ημφπα, 2 απυ ημκ Άβζμ Νζηυθαμ, 3 

25% 

10% 

19% 

32% 

4% 
6% 4% 

Ποζοζηό δειγμαηολητίαρ (50 εζηιαηόπια) 

Γύθειο 

Απεόπολη 

Καπδαμύλη 

ηούπα 

Άγιορ Νικόλαορ 

Γεπολιμέναρ 

Οίηςλο 
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απυ ημ Γενμθζιέκα ηαζ 2 απυ ημ Οίηοθμ. Σα εζηζαηυνζα πμο θήθεδηακ οπ’ υρζκ είκαζ 

αοηά ιε ηζξ πενζζζυηενεξ επζζηέρεζξ απυ πεθάηεξ ηαζ θαίκμκηαζ παναηάης. 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΡΗΣΗΚΩΝ 

Ζ Σπάηα Γφεεζμ Δθθδκζηή, Seafood 73 

SAGA Γφεεζμ Δθθδκζηή, Seafood 131 

Thalami Γφεεζμ Μεζμβεζαηή, Δθθδκζηή 38 

Hannover Γφεεζμ Δθθδκζηή, Γζεεκήξ 57 

Kyra Matoula Γφεεζμ Δθθδκζηή, Grill 22 

Kali Kardia Γφεεζμ 
Μεζμβεζαηή, Seafood, 

Grill 
8 

Νηζάκι Γφεεζμ Δθθδκζηή, Μεζμβεζαηή 44 

Souvlaki Mou Γφεεζμ Δθθδκζηή 17 

Kalamakia Γφεεζμ Δθθδκζηή, Grill 4 

Παλοίπια Γφεεζμ Δθθδκζηή, Seafood 4 

Ο Μπάπμπα ιδέπηρ Γφεεζμ Δθθδκζηή, Grill 14 

O Potis Γφεεζμ Seafood 3 

Stou Grigori Γφεεζμ Seafood 18 

To Katoi Ανευπμθδ Δθθδκζηή, Grill 48 

Aula Ανευπμθδ Cocktail Bar Restaurant 10 

O Barba Petros Ανευπμθδ Δθθδκζηή, Grill 25 

Μαύπορ Πειπαηήρ Ανευπμθδ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 17 

Σο Μαςπομισαλέικο Ανευπμθδ Δθθδκζηή 10 

Lola Κανδαιφθδ Patisserie, Γθοηίζιαηα 25 

Γιόζκοςποι Κανδαιφθδ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 70 

Gialos Κανδαιφθδ Δθθδκζηή, Seafood 45 

Harilaos Κανδαιφθδ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 92 

Aquarella Κανδαιφθδ Cocktail Bar Restaurant 32 

O Kipos tis 

Skardamoulas 
Κανδαιφθδ Δθθδκζηή, Grill 14 

Kiki’s Κανδαιφθδ Δθθδκζηή, Grill 60 
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Tikla Κανδαιφθδ Cocktail Bar, Γθοηίζιαηα 16 

Elies Κανδαιφθδ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 30 

Kalogria ημφπα Δθθδκζηή, Seafood, Grill 50 

Maria ημφπα Δθθδκζηή, Seafood 31 

To Steki ημφπα Δθθδκζηή, Snack Bar 37 

Ακπογιάλι ημφπα Δθθδκζηή, Seafood, Grill 95 

Perasma ημφπα Δθθδκζηή, Grill 28 

Riviera ημφπα Δθθδκζηή, Seafood, Grill 45 

Dionysos ημφπα 
Δθθδκζηή, Μεζμβεζαηή, 

Seafood 
84 

Enigma ημφπα Cocktail Bar Restaurant 32 

Liastres ημφπα Δθθδκζηή, Seafood, Grill 52 

Stoupa ημφπα Δθθδκζηή, Grill 81 

Σο ακπυηήπι ηηρ 

ηούπαρ ημφπα 
Δθθδκζηή, Seafood, Grill 32 

Mango ημφπα Δθθδκζηή, Snack Bar 24 

Pefko ημφπα 
Δθθδκζηή, Γζεεκήξ, 

Seafood, Grill 
124 

Avli tis Theanos ημφπα Δθθδκζηή, Seafood, Grill 28 

To Palio Bostani ημφπα 
Δθθδκζηή, Γζεεκήξ, 

Seafood, Grill 
28 

Patriko ημφπα Δθθδκζηή, Γζεεκήξ 22 

Elli’s 
Άβζμξ 

Νζηυθαμξ 
Δθθδκζηή, Seafood, Grill 10 

Orato 
Άβζμξ 

Νζηυθαμξ 
Δθθδκζηή, Μεζμβεζαηή 4 

Akrotainaritis Γενμθζιέκαξ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 13 

Kyrimai Γενμθζιέκαξ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 35 

Mani – Mani Γενμθζιέκαξ Δθθδκζηή, Grill 4 

Faros Οίηοθμ Δθθδκζηή, Seafood, Grill 32 

Σο κάζηπο ηηρ 

Βάθειαρ 
Οίηοθμ Δθθδκζηή, Grill 5 
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ε ιία θοθθμιέηνδζδ ηςκ ακαθμνχκ πμο ζοκεέημοκ ηδκ βαζηνμκμιζηή 

πθεονά επζθέπηδηακ μζ ηνζηζηέξ πμο έπμοκ ακαθενεεί ζοπκυηενα ηαζ ηαηαηάπεδηακ 

αημθμφεςξ. 

ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

1. FOOD – DESSERT MENU 

 «Δμαηξεηηθφ θαγεηφ θαη ρεηξνπνίεηα γιπθά» 

 «Σνπηθά θαγεηά θαη ραιάξσζε. Φξεζθφηαηα ςάξηα θαη ρεηξνπνίεηνη κεδέδεο» 

 «Η πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ άξηζηε. Όια θξέζθα θαη θαινκαγεηξεκέλα» 

 «Πξνζεγκέλν κελνχ θαη καγεηξηθή πςειψλ απαηηήζεσλ» 

 «Απφ ηηο αμίεο πνπ δελ αιιάδεηο κε ηίπνηα, αθφκα θαη νη ειηέο ήηαλ 

λνζηηκφηαηεο, νη ζαιάηεο, ηα ςάξηα, ε ςαξφζνππα…» 

 «I may shoot myself in the foot writing this review, but this must be the best 

meal I have ever had in a restaurant» 

 «Δccellente frittura di calamari ed altrettanto buona la carne di maiale. 

decisamente consigliato» 

 

 Απυ ηδ ζημπζά ημο food menu, δ πθεζμρδθία ηςκ ηνζηζηχκ ζε υθα ηα 

εζηζαηυνζα ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ ηδξ φπανλδξ πμθφ εφβεζημο θαβδημφ, πμο 

απανηίγεηαζ ηονίςξ απυ ημπζηέξ ζοκηαβέξ ηαζ παναζηεοάγεηαζ ιε ημπζηά πνμσυκηα. 

Ηδζαίηενδ εκηφπςζδ δδιζμονβεί δ φπανλδ πεζνμπμίδηςκ βθοηχκ ηαζ βθοηζζιάηςκ πμο 

ηαοηίγμκηαζ ιε ηδκ ζδζαίηενδ βαζηνμκμιζηή ηαοηυηδηα ηδξ Μάκδξ. Αοηυ παίγεζ πάνα 

πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ, δζυηζ ζε έκα εζηζαηυνζμ, ακ δεκ οπάνπεζ δ «πνχηδ φθδ», 

δδθαδή ημ κυζηζιμ θαβδηυ, ηυηε υζμ ηαθά ηαζ κα είκαζ δ εέα, δ αηιυζθαζνα, δ 

ελοπδνέηδζδ ηαζ μζ ηζιέξ, μ πεθάηδξ θεφβεζ δοζανεζηδιέκμξ. 

 

2. ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΦΑΓΖΣΟΤ 

 «Μεγάιεο ρνξηαζηηθέο κεξίδεο» 

 «Φξέζθν ςάξη, λνζηηκφηαηα καγεηξεπηά θαγεηά θαη ηεξάζηηεο κεξίδεο» 

 «Μεγάιε πνζφηεηα, αιιά πνιχ πξφρεηξα ζεξβηξηζκέλν» 

 «Μεγάιεο κεξίδεο, αιιά θησρή παξνπζίαζε ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή» 

 «Αίζζεζε θαη γεχζε ζπηηηθνχ θαγεηνχ, κα κε ζρεηηθά κηθξέο κεξίδεο» 

 «Σα πεξηζζφηεξα ήηαλ καγεηξεπηά θαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο. Πινχζηεο 

κεξίδεο, θησρά ζεξβηξηζκέλεο» 
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ε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ένεοκαξ, οπάνπεζ ιεβάθμξ ααειυξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ 

ηνζηζηχκ απυ εζηζαηυνζμ ζε εζηζαηυνζμ. Παν’ υθα αοηά, δ πθεζμρδθία ηςκ 

ζπμθζαζιχκ ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ιενίδεξ ηυζμ ζηα ιεβάθα υζμ ηαζ ζηα 

ιζηνυηενα εζηζαηυνζα ήηακ βεκκαζυδςνεξ. Αοηυ απυ ηδ ιία αθήκεζ εοπανζζηδιέκμοξ 

ημοξ πεθάηεξ, αθθά απυ ηδκ άθθδ ιπμνεί ηάπμζμξ κα ημ εεςνήζεζ οπεναμθή. Σμ πζμ 

ζδιακηζηυ ανκδηζηυ ζημζπείμ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ένεοκα, πμο αθμνά αοηυ ημ 

ημιιάηζ, είκαζ δ θηςπή πανμοζίαζδ ηςκ πζάηςκ ηαζ δ έθθεζρδ έιπκεοζδξ. Δίκαζ 

βκςζηυ ζε υθμοξ ιαξ πςξ ημ θαβδηυ εηηυξ ηςκ αζζεήζεςκ ηδξ βεφζδξ ηαζ ηδξ 

υζθνδζδξ δζεβείνεζ ηαζ ηδκ υναζδ.  

ε υθεξ ηζξ ζπμθέξ ημονζζηζηχκ επαββεθιάηςκ  ηαζ ιαβείνςκ δζδάζηεηαζ πςξ 

δ πανμοζίαζδ εκυξ πζάημο είκαζ αοηυ πμο δδιζμονβεί ηδκ πνχηδ επαθή ημο 

πνμσυκημξ ιε ημκ πεθάηδ. Γοζηοπχξ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ ηαηαζηδιάηςκ 

οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ ημο ηυπμο παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εθθζπμφξ 

ζεναζνίζιαημξ ημο πζάημο. Αοηυ ίζςξ κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ ηδξ ηαηήξ επζθμβήξ 

ιπνζβηάκηαξ
20

 ζηα πενζζζυηενα εζηζαηυνζα. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια πάκηςξ είκαζ αοηυ 

πμο δδιζμονβεί εεηζηή ή ανκδηζηή ζηακμπμίδζδ ζημκ πεθάηδ ηαζ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ ζζπφεζ ημ δεφηενμ. 

 

3. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΡΑΗΟΤ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ 

 «Πνιιέο επηινγέο ζε νχδν, ηζίπνπξν θαη θξαζηά» 

 «Απίζηεπην ηνπηθφ θφθθηλν θξαζί πνπ ζπλδπάδεηαη ηέιεηα κε θξέαο» 

 «Πνιχ θαιά ηα θνθηέηι θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπο» 

 «Food being freshly cooked that day. This is accompanied by the best local 

wine» 

 «Do not miss the homemade sangria» 

 «Σν ιεπθφ θξαζί ήηαλ απιά ηέιεην. Απίζηεπηνο ζπλδπαζκφο κε ηα ζαιαζζηλά 

πνπ παξαγγείιακε» 

 «Πνιχ θαιήο πνηφηεηαο ηζίπνπξν. Σν ιαηξέςακε» 

 

ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ ηδξ απυθοηδξ μιμθςκίαξ ζε 

υθεξ ηζξ ηνζηζηέξ ηςκ εζηζαημνίςκ πμο ιεθεηήεδηακ. Απυ υθα ηα ζπυθζα πμο αθμνμφκ 

ηα πμηά ηαζ ηζξ μζκμθμβζηέξ επζθμβέξ ηςκ επζζηεπηχκ, παναηδνείηαζ εεηζηή 

                                                           
20

 Μπριγκάντα είναι ζνα ςφνολο μαγείρων με τουσ βοθκοφσ τουσ οι οποίοι χωρίηονται ςε τομείσ και 
κάνουν διάφορεσ εργαςίεσ. Επικεφαλισ τθσ μπριγκάντασ είναι ο executive chef. 
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ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηναζζχκ ηαζ ηδκ ιδ φπανλδ ζοκηδνδηζηχκ ηαζ 

άθθςκ πδιζηχκ ζοζηαηζηχκ ζηα πζμ αανζά μζκμπκεοιαηχδδ, υπςξ ημ ηζίπμονμ ηαζ ημ 

μφγμ. Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς μζ πμζηζθίεξ ηναζζχκ ηδξ Μάκδξ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δ θπδσλίηζα ηαζ ημ καπξνχδη, έπμοκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα υηζ πανάβμκηαζ 

απυ αιπέθζα πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζε ζπεηζηά λδνυ ηθίια υπςξ αοηυ ηδξ ακημνίκδξ 

ηαζ ηςκ Κοηθάδςκ βεκζηυηενα. Αοηυ ημοξ δίκεζ ιία ζδζαίηενδ παναηηδνζζηζηή βεφζδ 

ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ είκαζ πςξ πμζηίθμοκ ζε αθημμθζημφξ ααειμφξ μφηςξ χζηε, κα 

ζοκδοάγμκηαζ ιε θαβδηυ, ή κα ηαηακαθχκμκηαζ ζηέηα. 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

1. ΥΔΖ ΣΗΜΖ – ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 «Λίγν αθξηβνχηζηθν, αιιά αμίδεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απίζηεπηε παλνξακηθή 

ζέα ηεο Καξδακχιεο» 

 «Καιακαξάθη, ρηαπφδη, ζαιάηεο, νξεθηηθά… Όια πνηνηηθά θαη ζε ινγηθή ηηκή» 

 «Αξθεηά ηζηκπεκέλεο νη ηηκέο ζηα ςάξηα» 

 «Value for money is exceptional» 

 «Πνιχ θαιφ θαγεηφ ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο» 

 «Σέιεηα ηνπνζεζία, σξαίν πεξηβάιινλ, επγεληθφ service, ηα πεξηζζφηεξα θαγεηά 

θαιά, νη ηηκέο πξνο ην αθξηβφ» 

 «The quality of the food was good and the prices was expensive for a family» 

 «Local fresh meat as well as traditional dishes. It has very good value for 

money food, and the atmosphere is amazing» 

 

Δδχ παναηδνείηαζ πθδεχνα δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ ακαθμνζηά ιε ημ ακ είκαζ 

θεδκυ ή αηνζαυ ημ πνμσυκ πμο θαιαάκμοκ μζ πεθάηεξ. Αοηυ είκαζ θμβζηυ ηαεχξ ζε 

ηάηζ ηέημζμ οπάνπεζ οπμηεζιεκζηυηδηα πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ δζαθμνεηζηή 

αβμναζηζηή δφκαιδ ημο ηάεε πεθάηδ.  

Ο ηεκηνζηυξ βκχιμκαξ υιςξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ πθεζμρδθία ηδξ 

πνμζθμνάξ ζημκ ηθάδμ ηδξ εζηίαζδξ έπεζ πεηφπεζ ημ αηνζαέξ value for money, 

δδθαδή μζ πεθάηεξ ηαηααάθθμοκ πνδιαηζηυ πμζυ βζα ηδκ οπδνεζία ηαζ ημ πνμσυκ πμο 

απμθαιαάκμοκ, πμο ακηζηαημπηνίγεηαζ ζηδκ αλία ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ πμο 

θαιαάκμοκ. 
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2. ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 «Παξαδνζηαθή ηαβέξλα πάλσ ζηελ ζάιαζζα. Απίζηεπηε εκπεηξία» 

 «Πάλσ ζην θχκα, κε ηέιεηα ζέα θαη θαηαπιεθηηθή παξαδνζηαθή δηαθφζκεζε» 

 «Φνβεξή αηκφζθαηξα κε ην παξαδνζηαθφ ζηνηρείν ηεο Αξεφπνιεο» 

 «Η πην σξαία ζέα ζηελ Καξδακχιε» 

 «Δμαηξεηηθή ηνπνζεζία, σξαία δηαθφζκεζε, αιιά ελνριεηηθή ε κπξσδηά ηνπ 

ιηκαληνχ. Δλλνείηαη φηη δελ είλαη επζχλε ηνπ εζηηαηνξίνπ απηφ αιιά ηνπ δήκνπ» 

 «Amazing view, near the beach» 

 «Wacky stuff on the walls and hanging from the ceiling. Fun vibe and great 

music, too» 

 «Καηαπιεθηηθή ζέα, γξαθηθφ ζαλ λα κελ πέξαζαλ ηα ρξφληα απφ πάλσ ηνπ, 

ζπκίδεη ηαβεξλάθη ηνπ ΄60, κε ην ραιίθη, ηηο ςάζηλεο θαξέθιεο θαη ηα δέλδξα απφ 

πάλσ» 

 «the restaurant is very nice, with a lot of unexpected stuff on the walls, 

including cars, birds and traditional Greek outfits» 

 

φιθςκα ιε ηζξ ηνζηζηέξ, ηα πενζζζυηενα εζηζαηυνζα ανίζημκηαζ ζε ζδακζηέξ 

ημπμεεζίεξ βζα ηδ δδιζμονβία ηέημζςκ επζπεζνήζεςκ. ηδ δζαηυζιδζδ ηονζανπεί ημ 

παναδμζζαηυ Μακζάηζημ ζημζπείμ ιε πέηνα ηαζ λφθμ. Όθα ζπεδυκ είκαζ 

παναεαθάζζζα ιε ελαίνεζδ αοηά ηδξ Ανευπμθδξ ηαζ μνζζιέκα ζημ Γφεεζμ. Ονζζιέκα 

εζηζαηυνζα δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ παθαζχκ ηάζηνςκ ηαζ είκαζ δζαημζιδιέκα ιε 

ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ημοξ παθαζυηενμοξ Μακζάηεξ. Ζ πθεζμρδθία 

ηςκ ζπμθζαζιχκ υιςξ αθμνά ηδ θοζζηή εέα ηυζμ ηδξ εάθαζζαξ ιε ημκ Λαηςκζηυ 

ηαζ ημ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ, υζμ ηαζ ημο άβνζμο ηαζ απυηνδικμο αμοκμφ ιε ημκ 

Σαΰβεημ ηαζ ημκ Πάνκςκα κα ηθέαμοκ ηδκ πανάζηαζδ. 

 

3. ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ – ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 «Δμαηξεηηθφ θαγεηφ ζεξβηξηζκέλν απφ εμαηξεηηθνχο θαη πνιχ θηιφμελνπο 

αλζξψπνπο» 

 «Σν πξνζσπηθφ έθαλε ηα πάληα λα καο επραξηζηήζεη, κέρξη θαη πηάηα θαηά 

παξαγγειία» 

 «We were told that if anything was not to our taste we should move it to the 

side and would not be charged» 

 «Πνιχ θηιφμελν πξνζσπηθφ, αιιά αξγφ» 
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 «Απηφ πνπ ζα έβξηζθα ζαλ αξλεηηθφ είλαη ην ράζηκν ρξφλνπ ζην λα έξζνπλ λα 

πάξνπλ παξαγγειία» 

 «Καζπζηέξεζε ε παξαγγειία καο θαη ηνπο παξαθαινχζακε λα πιεξψζνπκε» 

 «Δπηβάιιεηαη λα δνθηκάζεηο γνπξνπλνπνχια. Αιιά έρεη έλα αξλεηηθφ. Πάληα 

θαζπζηεξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε» 

 «Extremely friendly staff. Our waiter was speaking English and German 

fluently» 

 «Ο ζεξβηηφξνο ήηαλ πνιχ εμππεξεηηθφο θαη πξφζπκνο λα απαληήζεη ζε θάζε 

εξψηεζή καο» 

 

Ακαθμνζηά ιε ηδ θζθμλεκία ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζδ μζ απυρεζξ δζίζηακηαζ ακά 

εζηζαηυνζμ. Παν’ υθα αοηά δ πθεζμρδθία ηςκ ηνζηζηχκ πμο αθμνμφζακ ζηδκ 

εοβέκεζα ηαζ ηδ θζθμλεκία ήηακ εεηζηέξ. Οζ πενζζζυηενμζ ζεναζηυνμζ είκαζ βκχζηεξ 

ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ιζθμφκ πμθφ ηαθά ηδκ Αββθζηή βθχζζα, εκχ οπάνπεζ ζε έκημκμ 

ααειυ ημ ζημζπείμ ηδξ εενιήξ οπμδμπήξ ηαζ ημο παιυβεθμο. Σμ επζηναηέζηενμ 

ανκδηζηυ ζημζπείμ πμο πανμοζζάζηδηε ζηδκ ένεοκα είκαζ δ ανβμπμνία ημο 

πνμζςπζημφ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, αοηυ δεκ είκαζ απαναίηδηα ελ’ μθμηθήνμο θάεμξ 

ημο πνμζςπζημφ. Ζ Μάκδ υπςξ ακαθέναιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ θδιίγεηαζ βζα ηα πζάηα 

πμο πενζθαιαάκμοκ ηνέαξ ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ημο. Σμ ηνέαξ υιςξ είκαζ έκα πζάημ πμο 

εέθεζ πενζζζυηενμ πνυκμ βζα ηδκ παναζηεοή ημο ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

ζοκηαβέξ. Δίκαζ ηα θεβυιεκα πζάηα ηδξ χναξ, ηα μπμία ιαβεζνεφμκηαζ εηείκδ ηδ 

ζηζβιή. Άνα είκαζ θμβζηυ, υηακ μζ πενζζζυηενεξ παναββεθίεξ πενζθαιαάκμοκ πζάηα 

ηδξ χναξ, κα οπάνπεζ ακάβηδ βζα πενζζζυηενμ πνυκμ βζα ηδκ παναζηεοή ημοξ. 

Βέααζα, δ ανκδηζηή ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ πνμζςπζηυ 

ιπμνεί κα ιδκ εκδιενχκεζ, ηαηά ηδ θήρδ ηδξ παναββεθίαξ ημο, πςξ μ πνυκμξ πμο 

απαζηείηαζ είκαζ πενζζζυηενμξ απυ ηα οπυθμζπα πζάηα ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ, κα ιέκεζ 

δοζανεζηδιέκμξ. 

Δκ ηαηαηθείδζ παναηδνμφιε υηζ μ βεκζηυξ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ πεθαηχκ 

είκαζ ορδθυξ. Αοηυ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ φπανλδ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ζε θαβδηυ ηαζ 

ηναζί, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηζξ ημπμεεζίεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ πμο ηα 

πνμζθένμοκ. Ζ βαζηνμκμιία παίγεζ ζαθχξ ηενάζηζμ νυθμ ζηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηδξ 

πνμζθμνάξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηζ αοηυ είκαζ ηάηζ πμο πνέπεζ υθεξ μζ 

επζπεζνήζεζξ οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ κα ακηζθδθεμφκ ηαζ κα πνμαμφκ ζηζξ 
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απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ αεθηίςζή ημο. Οζ πνμηάζεζξ βζα ηδ 

αεθηίςζδ αοηή εα ακαθενεμφκ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

2.3.4 Σουριςτικϊ πακϋτα 

Tα ημονζζηζηά παηέηα πμο πνμζθένμκηαζ ζηδκ αβμνά απυ ηα πναηημνεία ηαζ 

ημοξ tour operators, έπμοκ ζπεδυκ υθα ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά ιε ιζηνέξ δζαθμνέξ 

υπςξ ημ είδμξ ημο ηαηαθφιαημξ, δ δζάνηεζα δζαιμκήξ, ημ ιέζμ ιεηαθμνάξ ηαζ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηεθζηή ηζιή. 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο ζοκυθμο ηςκ λεκμδμπείςκ ζοκενβάγμκηαζ ιε tour 

operators, υιςξ ηα πνμζθενυιεκα παηέηα δζαημπχκ πενζθαιαάκμοκ δζαημπέξ ζε 

μθυηθδνδ ηδ Μάκδ ηάκμκηαξ υθμ ημ βφνμ ηδξ. Αοηυ απυ ηδ ιία είκαζ εεηζηυ βζα υθδ 

ηδ Μάκδ δζυηζ μζ ημονίζηεξ βκςνίγμοκ υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ ηαζ απμπςνμφκ ιε 

πενζζζυηενεξ ειπεζνίεξ ηαζ ακαικήζεζξ, αθθά απυ ηδκ άθθδ είκαζ ανκδηζηυ, δζυηζ 

πενζμνίγεηαζ δ ηαηακάθςζδ δεοηενεουκηςκ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ ζε ιειμκςιέκεξ 

πενζμπέξ ηδξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά έπμοιε ηα εηάζημηε ημονζζηζηά πναηημνεία απυ υθδ 

ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ πμο δδιζμονβμφκ παηέηα δζαημπχκ ζηδ Μάκδ ηυζμ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο θεζκμπχνμο, υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ.  

Ζ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή πμο αημθμοεείηαζ βζα ηα παηέηα αοηά πμζηίθεζ 

ακάθμβα ιε ηζξ ιεηααθδηέξ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς. ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ 

ιενζηά εκδεζηηζηά ημονζζηζηά παηέηα πμο οπάνπμοκ δζαεέζζια πνμξ πχθδζδ απυ 

βκςζηά ημονζζηζηά πναηημνεία.  

 

 Γζαημπέξ ζημ Γενμθζιέκα ηδξ Μάκδξ – Hotel Coupons 

Σεηναήιενδ Απυδναζδ ζηδ Μάκδ ιε 210 € βζα 4 διένεξ (3 κφπηεξ) βζα 2 άημια 

ζε δίηθζκμ δςιάηζμ ιε πθμφζζμ πνςζκυ ηαζ διζδζαηνμθή (Μεζδιενζακυ ή 

Βναδζκυ) ζε παναδμζζαηυ λεκμδμπείμ ζημκ βναθζηυ Γενμθζιέκα!!! 

 

 Πάζπα ζηδ Μεζζδκζαηή Μάκδ – Xtipiseto.gr 

5ήιενδ Παζπαθζκή απυδναζδ 2 αηυιςκ ζημκ λεκχκα ΚΟΡΑΛΛΗ, ζε έκα απυ ηα 

παναδμζζαηά πονβυζπζηα ηδξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ. Σζιή παηέημο: 120 € 

 

 



 53 

 Σαλίδζ ζηδ Μάκδ – Touristorama 

Γενμθζιέκαξ Μάκδξ: 119 € βζα 3ήιενμ βζα 2 άημια ιε πνςζκυ. Μζα πνμζθμνά 

βζα δζαιμκή ζε πέηνζκμ παναδμζζαηυ λεκμδμπείμ ιε εηπθδηηζηή εέα ζηδ 

εάθαζζα ημο ηυθπμο ημο Γενμθζιέκα. 

 

 Γζαημπέξ ζηδκ ζζημνζηή Ανευπμθδ – 3days.gr 

59€ βζα 2 δζακοηηενεφζεζξ ηςκ 2 αηυιςκ, early check in (10:00) & late check out 

(17:00), ζημ παναδμζζαηυ λεκμδμπείμ Κάζηνμ Μαΐκδ ζημ βναθζηυ πςνζυ 

Ανευπμθδ ηδξ Μάκδξ. Σμ αναπχδεξ ζηδκζηυ ηδξ Λαηςκίαξ ιε ημοξ οπένμπμοξ 

θοζζημφξ πνςιαηζζιμφξ εα ζαξ ιαβέρμοκ, δ εάθαζζα ηδξ Μάκδξ εα ζαξ 

ιαβκδηίζεζ, μζ Βογακηζκέξ εηηθδζίεξ, μ πφνβμξ ημο Μαονμιζπάθδ ηαζ υθεξ μζ 

πθμφζζεξ ζε ζζημνία βςκζέξ ηδξ Ανευπμθδξ εα ζαξ ζοκανπάζμοκ. 

 

 Μακζάηζηα Υνζζημφβεκκα – Ekdromi.gr 

Itilo Hotel – Ανευπμθδ Μάκδξ – Υνζζημφβεκκα, Πνςημπνμκζά ηαζ Φχηα ζηδκ 

Ανευπμθδ ηδξ Μάκδξ, ζημ Itilo Hotel! Απμθαφζηε 4 διένεξ (3 δζακοηηενεφζεζξ) 

βζα 2 άημια ηαζ έκα παζδί έςξ 6 εηχκ ιε διζδζαηνμθή (πνςζκυ ηαζ αναδζκυ) ζε 

δίηθζκμ δςιάηζμ, ιυκμ ιε 199 €. Πανέπεηαζ early check in ηαζ late check out 

ηαηυπζκ δζαεεζζιυηδηαξ! 

 

 Ακαηαθφρηε ηδ ιμκαδζηή Μεζζδκζαηή Μάκδ – Woob 

Γζαημπέξ ζηδ Μάκδ! 70 € βζα 3 διένεξ (2 δζακοηηενεφζεζξ) ιε ανπμκηζηή 

θζθμλεκία βζα 2 άημια, ζημοξ επζαθδηζημφξ πέηνζκμοξ πφνβμοξ ηδξ Μεζζδκζαηήξ 

Μάκδξ, πμο ζοκδοάγμοκ ιμκαδζηά ηδκ πμθοηέθεζα ιε ηδκ πανάδμζδ, ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ιεβαθμπνέπεζα ιε ηδ θοζζηή μιμνθζά ημο Μεζζδκζαημφ ηυθπμο. 

 

Παναηδνμφιε θμζπυκ πςξ δ πθεζμρδθία ηςκ παηέηςκ ηζιμθμβζαηά 

ηοιαίκμκηαζ απυ 60 έςξ ηαζ 300 €. Αοηά υιςξ αθμνμφκ παηέηα βζα Έθθδκεξ 

ημονίζηεξ ή λέκμοξ ημονίζηεξ πμο ανίζημκηαζ ήδδ ζηδκ Δθθάδα. Σα παηέηα πμο 

ακαθένμκηαζ ζε πεθάηεξ ημο ελςηενζημφ είκαζ ζαθχξ αηνζαυηενα ηαζ ζοκδοάγμοκ 

πμθθμφξ πνμμνζζιμφξ ηαοηυπνμκα. Έκα ηοπζηυ ηέημζμ πανάδεζβια απμηεθεί ημ 

επυιεκμ παηέημ πμο πνμζθένεηαζ απυ ηδκ εηαζνία B&P Luxury Holidays. 
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14 ΖΜΔΡΔ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΣΖ ΜΑΝΖ – ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ: 11.700 €/ΑΣΟΜΟ 

1δ διένα 

Άθζλδ ζημ Γζεεκή Αενμθζιέκα Αεδκχκ «Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ». Μεηαθμνά ιε ηα 

μπήιαηα ιαξ, ζημ ηεζζάνςκ αζηένςκ λεκμδμπείμ Blazer Suites, ζηδ Βμφθα. 

Ξεκάβδζδ ζημ λεκμδμπείμ ηαζ πανάδμζδ ημο ηαλζδζςηζημφ ζαξ θαηέθμο. Βναδζκυξ 

ιπμοθέξ ηαζ πμηυ ζημ café bar restaurant Vive Mar, πμο ανίζηεηαζ αηνζαχξ πάκς ζηδ 

εάθαζζα. 

  

2δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ακαπχνδζδ βζα ημ ηέκηνμ ηδξ Αεήκαξ. Θα πναβιαημπμζδεεί 

λεκάβδζδ ζηα ζζημνζηά αλζμεέαηα ηδξ πνςηεφμοζαξ. Ανπζηά, εα ακέαμοιε ζημ ανάπμ 

ηδξ Αηνυπμθδξ, ιε ζδιακηζηυηενμ ικδιείμ ημκ Πανεεκχκα. ηδ ζοκέπεζα, επίζηερδ 

ημο κέμο ιμοζείμο ηδξ Αηνυπμθδξ. Μεηά ηδκ λεκάβδζή ζαξ, ιεζδιενζακυ ζημ 

εζηζαηυνζμ Σαβέξλα ηνπ Φαξξά. Αημθμοεεί πενίπαημξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πθάηαξ ςξ 

ηδκ Πθαηεία οκηάβιαημξ, υπμο ανίζηεηαζ δ Βμοθή ηςκ Δθθήκςκ. Δπζζηνμθή ζημ 

λεκμδμπείμ ζαξ, βζα παθάνςζδ, ή αυθηα ζηα επχκοια ηαηαζηήιαηα ζηδκ πενζμπή ημο 

Κμθςκαηίμο. ηδ δζάεεζή ζαξ εα είκαζ ημιιςηήξ ηαζ image maker. Γζα ηδ αναδζκή 

ζαξ έλμδμ, εα ιεηααμφιε ζε κοπηενζκυ ηέκηνμ δζαζηέδαζδξ, υπμο εα παναηεεεί 

αναδζκυ βεφια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα έπεηε ηδ δοκαηυηδηα κα ακαηαθφρεηε ημκ 

εθθδκζηυ ηνυπμ δζαζηέδαζδξ ιέπνζ πνςίαξ. 

  

3δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ζ ζδιενζκή διένα εα είκαζ εθεφεενδ, κα ηδκ αλζμπμζήζεηε, 

υπςξ επζεοιήζεηε. Σμ πνμζςπζηυ ηαζ ηα μπήιαηα ηδξ εηαζνείαξ ιαξ εα ανίζημκηαζ 

ζηδ δζάεεζή ζαξ. Θα παναηεεεί ιεζδιενζακυ ηαζ αναδζκυ, υπμο εεθήζεηε. Αηυια, εα 

έπεηε ηδκ εοηαζνία κα απμθαφζεηε οπδνεζίεξ spa. Σέθμξ, βζα ηδ αναδζκή ζαξ έλμδμ, 

εα ζαξ έπμοιε έημζιεξ πνμηάζεζξ δζαζηέδαζδξ. 

  

4δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ακαπχνδζδ βζα ηδκ Μανίκα Γθοθάδαξ. ήιενα εα 

ζαθπάνμοιε ιε ημ 20ι. ζηάθμξ ηδξ εηαζνείαξ ιαξ βζα ημ υιμνθμ κδζί ηδξ Σγζαξ. 

ηάζδ, υπμο εεθήζεηε, βζα κα ημθοιπήζεηε ζηα βαθάγζα κενά. Δπζπθέμκ εα 

επζζηεθημφιε, υζεξ παναθίεξ επζεοιήζεηε. αξ πνμηείκμοιε απμβεοιαηζκυ πενίπαημ 

ζημ βναθζηυ θζιάκζ Κμνδζζία. Πθμφζζμ ιεζδιενζακυ ηαζ αναδζκυ εκ πθς. 
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5δ διένα 

Μεηά ημ πνςζκυ ζαξ, εα ακαπςνήζμοιε ιε ηα ζδζυηηδηα μπήιαηα ηδξ εηαζνείαξ ιαξ 

βζα ηδκ Μάκδ. Άθζλδ ζημ παναεαθάζζζμ λεκμδμπείμ Porto Vitilo, ζημ Οίηοθμ. 

Μεζδιενζακυ ζηδκ ρανμηααένκα Μαχξνο Πεηξαηήο. Δπζζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, βζα 

παθάνςζδ. Σμ απυβεοια εα ηάκμοιε αυθηα ζημ βναθζηυ Λζιέκζ, εα επζζηεθημφιε 

ημκ πφνβμ Πεηνυιπεδ Μαονμιζπάθδ ηαζ ημκ ενεζπςιέκμ καυ ηδξ Πακαβίαξ ηδξ 

Βνεηηήξ, βζα κα εαοιάζεηε ηδκ ελαζνεηζηή εέα. Γζα ημ αναδζκυ ζαξ βεφια εα 

ιεηαθενεμφιε ζηδκ Ανευπμθδ, ζημ παναδμζζαηυ εζηζαηυνζμ Μπάξκπα – Πέηξνο. ηδ 

ζοκέπεζα, εα ιπμνέζεηε κα ηάκεηε αυθηα ζηδκ πενζμπή. 

  

6δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ανπζηά εα επζζηεθημφιε ηδκ παναθία Καθμβνζάξ ηαζ έπεζηα 

ηδκ ημζιμπμθίηζηδ παναθία ηδξ ημφπαξ, υπμο εα πενάζεηε ηδκ διένα ζαξ ηάης απυ 

ημκ ήθζμ. Μεζδιενζακυ ζημ εζηζαηυνζμ Σν Αθξσηήξη ηεο ηνχπαο. Μεηά ημ βεφια 

ζαξ, εα ηάκμοιε αυθηα ζηδκ Κανδαιφθδ, υπμο εα επζζηεθημφιε ηα ιεζαζςκζηά 

ηάζηνα, ηδκ εηηθδζία Αβίμο πονίδςκα ηαζ ημοξ ηάθμοξ ηςκ Γζυζημονςκ. 

  

7δ διένα 

Μεηά ημ πνςζκυ ζαξ, εα ιεηααμφιε ζηδκ παναθία Αβία Βαναάνα. Καηυπζκ, εα 

επζζηεθημφιε ιζα αηυια παναθία, ηδκ παναθία Κυηνςκα. Μεζδιενζακυ ζηδκ 

παναδμζζαηή ηααένκα Σηκνληέξα. Σμ απυβεοια εα ιεηααμφιε ζημ Γφεεζμ, υπμο εα 

απμθαφζεηε ημ αναδζκυ ζαξ βεφια ζε έκα απυ ηα εζηζαηυνζα ηδξ πενζμπήξ. Έπεζηα εα 

έπεηε ηδκ εοηαζνία κα πενζδβδεείηε ζηδκ πενζμπή ηαζ κα επζθέλεηε, πμο πνμηζιάηε κα 

πενάζεηε ηδκ αναδζά ζαξ. 

  

8δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ζ διένα ζαξ εα λεηζκήζεζ ιε επίζηερδ ζημ ζπήθαζμ Γζνμφ, 

ημ μπμίμ εα επζζηεθημφιε ιε αάνηα. Μεηά ηδ λεκάβδζή ζαξ ζημ ζπήθαζμ, ακ 

επζεοιήζεηε, εα ζοκεπίζμοιε ζημ Νεμθζεζηυ Μμοζείμ. ηδ ζοκέπεζα εα πενάζεηε ηδκ 

διένα ζαξ ζηδκ παναθία Μανιάνζ. Μεζδιενζακυ ζημ εζηζαηυνζμ Σν Αθξνγηάιη. 

Έπεζηα εα ηάκμοιε ιζα αυθηα ζηδ Βάεεζα, πμο έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ μ Παξζελψλαο 

ηεο καληάηηθεο αξρηηεθηνληθήο. Γζα ημ αναδζκυ ζαξ βεφια, εα ιεηααμφιε ζηδκ 

παναδμζζαηή ηααένκα Κνπξκάο. Μεηά ημ βεφια ζαξ, εα παθανχζεηε ηαζ εα 

απμθαφζεηε ημ πμηυ ζαξ ζημ Aula Bar. 
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9δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Μεηάααζδ ζημ Γφεεζμ. Δπίζηερδ ημο κδζζμφ Κνακάδ, εηεί 

υπμο πέναζακ ηδκ πνχηδ κφπηα μ Πάνζξ ηαζ δ Χναία Δθέκδ. Αηυια εα επζζηεθημφιε 

ηδκ παναθία Μαονμαμφκζ. Μεζδιενζακυ ζημ εζηζαηυνζμ Διημήξηνλ, πμο ανίζηεηαζ 

αηνζαχξ πάκς ζηδ εάθαζζα.  Δπζζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, βζα λεημφναζδ. Σμ 

απυβεοια εα επζζηεθημφιε ημ βναθζηυ πςνζυ ημοηάνζ, υπμο εα παναηεεεί αναδζκυ 

βεφια ζε έκα απυ ηα παναδμζζαηά εζηζαηυνζα. 

  

10δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ανπζηά εα επζζηεθημφιε ημ αηνςηήνζ Σαίκανμ ηαζ ημκ θάνμ 

Σαζκάνμο. ηδ ζοκέπεζα εα ιεηααμφιε ζηδκ υιμνθδ παναθία Γενμθζιέκα. 

Μεζδιενζακυ εα απμθαφζεηε ζημ εζηζαηυνζμ ιε ηδκ εηπθδηηζηή εέα, Κπξίκαη. Μεηά 

ημ βεφια ζαξ, επζζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ ή ακ εεθήζεηε, αυθηα ιε ηα μπήιαηα ηδξ 

εηαζνείαξ ιαξ. Βναδζκυ  ζημ εζηζαηυνζμ Κάζηξν, υπμο εα δμηζιάζεηε εθθδκζηή 

παναδμζζαηή ημογίκα. Έπεζηα εα ιεηααμφιε ζηδκ πενζμπή ηδξ ημφπαξ, βζα κα 

απμθαφζεηε ημ πμηυ ζαξ, κα πμνέρεηε ηαζ κα δζαζηεδάζεηε ιέπνζ πνςίαξ. 

 

11δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. ήιενα εα πναβιαημπμζήζμοιε ιμκμήιενδ εηδνμιή ζηδκ 

πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ. Ζ διένα ζαξ εα λεηζκήζεζ ιε λεκάβδζδ ζημ ηάζηνμ Κεθεθάξ. 

Καηυπζκ, επίζηερδ ζηδ δδιμθζθή παναθία άκημαα, υπμο εα έπεηε ηδκ εοηαζνία κα 

ηάκεηε εαθάζζζα ζπμν ηαζ κα απμθαφζεηε ζηδ ζοκέπεζα δνμζζζηζηά cocktails ζημ 

beach bar. Μεζδιενζακυ εα παναηεεεί ζε ιζα απυ ηζξ ρανμηααένκεξ ηδξ ιανίκαξ. 

Αημθμοεεί αυθηα ζηδκ παθζά πυθδ, επίζηερδ ζηδ Μμκή Καθμβναζχκ, ζημ Κάζηνμ 

ηαζ ηα ζμηάηζα ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο. Shopping ζηδ Μοθυπεηνα, υπμο εα ανείηε 

παναδμζζαηά πνμσυκηα ηαζ ακαικδζηζηά δχνα. Βναδζκυ ζηδκ πενζμπή Βένβα, ιε ηδκ 

πακμναιζηή εέα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ ζαξ. 

  

12δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Check out ηαζ επζζηνμθή ζηδκ Αεήκα, ζημ λεκμδμπείμ 

Blazer Suites. Ζ ζδιενζκή διένα εα είκαζ εθεφεενδ. Σμ πνμζςπζηυ ηαζ ηα μπήιαηα 

ηδξ εηαζνείαξ ιαξ εα ανίζημκηαζ ζηδ δζάεεζή ζαξ. Θα παναηεεεί ιεζδιενζακυ ηαζ 

αναδζκυ, υπμο εεθήζεηε. Σέθμξ, εα έπεηε ηδκ εοηαζνία κα απμθαφζεηε οπδνεζίεξ spa. 
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13δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ακαπχνδζδ βζα ηδκ Μανίκα Γθοθάδαξ. ήιενα εα 

ζαθπάνμοιε ιε ημ 20ι. ζηάθμξ ηδξ εηαζνείαξ ιαξ βζα ημ υιμνθμ κδζί ηδξ Αίβζκαξ. 

ηάζδ, υπμο εεθήζεηε, βζα κα ημθοιπήζεηε ζηα βαθάγζα κενά. Δπζπθέμκ εα 

επζζηεθημφιε, υζεξ παναθίεξ επζεοιήζεηε. Πθμφζζμ ιεζδιενζακυ ηαζ αναδζκυ εκ 

πθς. Δπζζηνμθή ζηδκ Αεήκα, ζημ λεκμδμπείμ ζαξ. 

  

14δ διένα 

Πνςζκυ ζημ λεκμδμπείμ. Ακαπχνδζδ βζα ημκ Γζεεκή Αενμθζιέκα Αεδκχκ 

«Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ», ιε ηδ ζοκμδεία ζοκενβαηχκ ηδξ εηαζνείαξ ιαξ. Καηά ηδκ 

άθζλή ζαξ ζημ αενμδνυιζμ, εα ακαθάαμοιε ηδ δζαδζηαζία εθέβπμο ημο εζζζηδνίμο 

ζαξ. Άκδνεξ ηδξ αζθάθεζαξ ιαξ, εα ανίζημκηαζ δζαηνζηζηά δίπθα ζαξ ιέπνζ ημ security 

point – passport control. 

2.3.5 Βοηθητικϋσ υπηρεςύεσ 

ηζξ αμδεδηζηέξ εκυξ ηυπμο ζοβηαηαθέβμκηαζ υθεξ μζ πεναζηένς οπδνεζίεξ, 

πμο ελαζθαθίγμοκ ζημκ επζζηέπηδ ιία άκεηδ ηαζ αζθαθέζηενδ δζαιμκή ζε αοηυκ. 

Γδθαδή είκαζ μζ οπδνεζίεξ πμο δε ζοιαάθθμοκ πνςημβεκχξ ζηδκ ημονζζηζηή 

πνμζθμνά, αθθά πανέπμοκ αμήεεζα βζα ηδκ πμζμηζηή αεθηίςζδ ημο ηεθζημφ 

ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ημο πνμμνζζιμφ.  

Έηζζ, βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ επζζηεπηχκ πμο έπμοκ ακάβηδ απυ ηάπμζα 

ηναπεγζηή ζοκαθθαβή, οπάνπμοκ δφμ ηαηαζηήιαηα ηδξ Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζημ Γφεεζμ ηαζ ζηδκ Ανευπμθδ. Δπίζδξ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ημζκμφ 

πνμζθένμκηαζ ηαζ δ Σξάπεδα Πεηξαηψο ιε έκα ηαηάζηδια ζημ Γφεεζμ ηζ έκα ζηδκ 

Κανδαιφθδ, αθθά ηαζ δ Alpha Bank ιε ημ ηαηάζηδιά ηδξ ζηδκ πυθδ ημο Γοεείμο. 

Σχνα υζμκ αθμνά ηδκ οβεία ηαζ ηδ κμζδθεία οπάνπμοκ ανηεηά ηέκηνα οβείαξ 

ηαζ κμζμημιεία ζε μνζζιέκα ζδιεία ηδξ πενζμπήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, οπάνπμοκ δφμ 

ηέκηνμ οβείαξ, απυ ηα μπμία ημ έκα ανίζηεηαζ ζημ Γφεεζμ ηαζ ημ άθθμ ζηδκ 

Ανευπμθδ. Δηηυξ αοηχκ οθίζηακηαζ ηαζ ηα πενζθενεζαηά ζαηνεία ζημκ Άβζμ Νζηυθαμ, 

ζημκ Πθάηακμ, ζημκ Κυηνςκα, ζηδ Μονζίκδ, ζημ ημοηάνζ, ζηδκ Κανδαιφθδ, ζημ 

Οίηοθμ ηαζ ζημκ Πφνβμ Γζνμφ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ζηα πθαίζζα ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ημο ημζκμφ, οπάνπμοκ ηα δφμ δδιανπεία ηδξ Μάκδξ, ζημ Γφεεζμ ηαζ ηδκ 
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Κανδαιφθδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ηέκηνα ελοπδνέηδζδξ πμθζηχκ (ΚΔΠ) ζημ Γφεεζμ, 

ζηδκ Κανδαιφθδ ηαζ ηδκ Ανευπμθδ. 

Μία ζδιακηζηή οπδνεζία πμο πνέπεζ κα πανέπεηαζ ζε ηάεε πνμμνζζιυ είκαζ 

αοηή ηδξ αζθάθεζαξ. Γζα αοηή ηδκ οπδνεζία αοηή οθίζηαηαζ δ αζηοκμιζηή δζεφεοκζδ 

Γοεείμο ηαζ ηα επζιένμοξ αζηοκμιζηά ηιήιαηα ζηδκ Ανευπμθδ ηαζ ηδκ Κανδαιφθδ. 

Δπίζδξ ζημ Γφεεζμ απυ ημ 2004 οπάνπεζ ηαζ ηιήια δδιμηζηήξ αζηοκμιίαξ.  

Δηηυξ αοηχκ ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, 

είκαζ δ αζθάθεζα πονυξ ηδξ πενζμπήξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ οπάνπμοκ πονμζαεζηζημί 

ζηαειμί ηυζμ ζημ Γφεεζμ ηαζ ημ Μαονμαμφκζ, υζμ ηαζ ζηδκ Ανευπμθδ. Δπζπθέμκ, 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ οδάηςκ είκαζ ημ θζιεκανπείμ ηαζ ημ 

θζιεκζηυ ζχια ημο Γοεείμο. 

Σέθμξ, ζηζξ θμζπέξ αμδεδηζηέξ οπδνεζίεξ ηδξ Μάκδξ οπάβμκηαζ ημ θζιάκζ ημο 

Γοεείμο, μζ ζηαειμί ημο OTE ζημ Γφεεζμ ηαζ ηδκ Ανευπμθδ ηαζ ημ ηεθςκείμ 

ακαημθζηήξ Μάκδξ, εκχ βζα ηζξ ηαποδνμιζηέξ ακάβηεξ ημο ημζκμφ οπάνπμοκ ηα 

ηαηαζηήιαηα ΔΛΣΑ ζηδκ Ανευπμθδ, ηδκ Κανδαιφθδ ηαζ ημ Γφεεζμ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ μζ εηαζνίεξ courier ACS ηαζ Γεληθή Σαρπδξνκηθή. 

2.4   Ανϊλυςη του προςφερόμενου τουριςτικού προώόντοσ 

Έκα απυθοηα ζδιακηζηυ ηιήια πμο μθείθεζ κα οπάνπεζ ζε ηάεε ιεθέηδ 

destination marketing είκαζ δ SWOT ακάθοζδ. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ δοκαηχκ ηαζ αδφκαιςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμμνζζιμφ πμο 

ιεθεηάηαζ. ηδκ SWOT ακάθοζδ αέααζα οθίζηαηαζ ηαζ ημ ηιήια πμο ιεθεηά ημ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο πνμμνζζιμφ, ζημζπείμ πμο ιεηαθνάγεηαζ ςξ μζ εοηαζνίεξ 

(opportunities) ηαζ μζ απεζθέξ (threats) πμο ζοιαάθθμοκ ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια.  

Παν’ υθα αοηά, παναηάης εα ακαπηοπεεί ιυκμ δ ακάθοζδ ημο εζςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ Μάκδξ, δδθαδή μζ δοκάιεζξ 

(strengths) ηαζ μζ αδοκαιίεξ (weaknesses) ηδξ. Ζ ιεθέηδ ημο ελςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ εα ακαπηοπεεί εηηεκχξ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, ζημ 

ζδιείμ υπμο εα πανμοζζαζημφκ ηαζ μζ πνμηάζεζξ βζα ηδ ηαθοηένεοζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ηαζ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ ηδξ Μάκδξ. 

Έπμκηαξ ακαπηφλεζ υθα ηα παναπάκς πμο αθμνμφκ ηα ζημζπεία ηαζ ηζξ αλίεξ 

πμο ζοιαάθθμοκ ζηδ δδιζμονβία ηδξ ηαοηυηδηαξ ηδξ πνμζθμνάξ ημονζζηζηχκ 
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πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηδξ Μάκδξ, θηάκμοιε ζημ ζδιείμ υπμο υθα αοηά πνέπεζ κα 

αλζμθμβδεμφκ ηαζ κα ηαηακειδεμφκ ςξ δοκαηά ή αδφκαια ζδιεία ημο πνμμνζζιμφ. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ, εα θζθηνανζζημφκ ηα ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ πμο 

ακαθένεδηακ παναπάκς, ιε ζημπυ ηδκ άκηθδζδ απμηεθεζιάηςκ πμο εα αμδεήζμοκ 

ζηδκ ηαθφηενδ δδιζμονβία πνμηάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ή/ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ ημονζζηζηήξ οπδνεζίαξ, ηδξ πμζυηδηαξ ημονζζηχκ πμο 

επζζηέπημκηαζ ηδ Μάκδ ηαζ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ δαπάκδξ ημοξ ζε ηαηαζηήιαηα ηαζ 

οπδνεζίεξ ημο πνμμνζζιμφ. 

2.4.1 Η κατηγορύα τησ πρωτογενούσ προςφορϊσ 

 Σμ ζδιακηζηυηενμ ίζςξ ημιιάηζ βζα ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ Μάκδξ 

είκαζ δ φπανλδ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ακάδεζλδ, δζαπείνζζδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ 

αλζμεέαηχκ ηδξ. Έηζζ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ ηεθάθαζμ 2.2.7, ζηα ζοιπενάζιαηα 

ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ πνςημβεκμφξ πνμζθμνάξ, αθέπμοιε πςξ ηα αλζμεέαηα ηδξ 

Μάκδξ είκαζ πάνα πμθθά, πμθοπμίηζθα, πνμένπμκηαζ απυ υθεξ ηζξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ 

πμο πέναζακ απυ ημκ ηυπμ ηαζ πενζθαιαάκμοκ πνάβιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζε έκα 

ιεβάθμ θάζια ημονζζηχκ. 

 Έηζζ, αοηυξ μ ημιέαξ πανμοζζάγεζ ηυζμ δοκάιεζξ υζμ ηαζ αδοκαιίεξ. Ζ 

δφκαιδ, ηαζ ίζςξ ηαζ έκα απυ ηα ζδιεία οπενμπήξ ηδξ Μάκδξ, είκαζ δ πμζυηδηα ηςκ 

αλζμεέαηςκ πμο ιπμνεί κα απμθαφζεζ μπμζμζδήπμηε πανεονεεεί ζημκ ηυπμ. Οζ 

παναθίεξ ηδξ έπμοκ παναηηδνζζηεί απυ πμθθμφξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ, απυ ηζξ 

μιμνθυηενεξ ηδξ Δθθάδαξ. Δπίζδξ, δ Μάκδ ιε ηδκ ηενάζηζα ζζημνία ηδξ ιπμνεί κα 

πηοπήζεζ αζζεδηά ημκ ακηαβςκζζιυ ιυκμ ηαζ ιυκμ απυ ηδκ πενζένβεζα πμο 

δδιζμονβείηαζ ζημοξ ημονίζηεξ κα βκςνίζμοκ απυ ημκηά αοηυ ημ ζζημνζηυ ιεβαθείμ. 

Τπάνπεζ έκημκδ δ πανμοζία ηςκ θοζζηχκ μιμνθζχκ, αθθά ηαζ αοηχκ πμο 

δδιζμονβήεδηακ απυ ακενχπζκμ πένζ. 

 Παν’ υθα αοηά, δ αδοκαιία πμο οπάνπεζ έκημκα ζε αοηυκ ημκ ημιέα είκαζ δ 

θακεαζιέκδ ακάδεζλδ ηαζ δζαπείνζζδ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ζπήθαζα ημο Γζνμφ 

δεκ έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ οπμδμιή βζα ηδκ ηαθφηενδ ειπεζνία ημο ημονζζηζημφ 

ημζκμφ. Γεκ οπάνπεζ ηάπμζα ζδζαίηενδ ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζδιείμ, υπςξ επίζδξ ημ ίδζμ θαζκυιεκμ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζε παναθίεξ πμο 

απμηεθμφκ μνυζδια ηδξ ηαοηυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ. 

 Αοηυ ημ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ηονίςξ ζε πενζμπέξ ημο δήιμο ακαημθζηήξ 

Μάκδξ ηάηζ πμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ιζαξ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ Μάκδξ 
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ακήηεζ ζε αοηυ ημ δήιμ. Ακηίεεηα, ζημ ηιήια ηδξ Μάκδξ πμο ακήηεζ ζηδκ πενζθένεζα 

ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ πζμ ακεπηοβιέκμ ηαζ οπάνπεζ ηενάζηζα ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ. 

Αοηυ είκαζ έκα εέια πμο έπεζ δφμ υρεζξ. Καηυπζκ επίζηερδξ πμο έηακα ζηδ 

Μάκδ ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ παναηήνδζα ημ ελήξ 

θαζκυιεκμ. Απυ ηδ ιία πθεονά επζηναηεί δ άπμρδ πςξ δ ορδθή ειπμνζηή 

εηιεηάθθεοζδ ηαηαζηνέθεζ ημ θοζζηυ ηάθθμξ ηαζ πθμφημ ηδξ πενζμπήξ, εκχ απυ ηδκ 

άθθδ ζζπφεζ δ ακηίεεηδ άπμρδ υηζ δδθαδή ιυκμ έηζζ ιπμνεί κα επέθεεζ ακάπηολδ ηαζ 

μζημκμιζηή ιεβέεοκζδ ζημκ ηυπμ. Ακ υιςξ ελεηάζμοιε δζελμδζηά ημ εέια εα δμφιε 

πςξ ζηα ιένδ ηα μπμία είκαζ ειπμνζηά εηιεηαθθεφζζια οπάνπεζ ιεβαθφηενδ 

ημονζζηζηή ηζκδηζηυηδηα, ηαεχξ επίζδξ παναηδνείηαζ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

επακαθδπηζηυηδηαξ, δδθαδή ημ βεβμκυξ υηζ μζ ημονίζηεξ πμο ιέκμοκ εοπανζζηδιέκμζ 

απυ έκακ ηυπμ, επζζηνέθμοκ ζημ ίδζμ ζδιείμ βζα δζαημπέξ. Απυ εηεί πνμένπεηαζ ηαζ δ 

νήζδ «μ εοπανζζηδιέκμξ ημονίζηαξ εα θένεζ ημκ επυιεκμ πνυκμ άθθμκ έκακ 

ημονίζηα, εκχ μ δοζανεζηδιέκμξ εα ιεζχζεζ ηδ γήηδζδ ημο επυιεκμο πνυκμο ηαηά 

δέηα ημονίζηεξ». 

Ακ ελεηάζμοιε ημ εέια αοηυ ιζηνμμζημκμιζηά, ηυηε παναηδνμφιε ημ ελήξ. 

Όηακ οπάνπεζ ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ εκυξ αλζμεέαημο, (π.π. ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ, 

μνβακςιέκεξ παναθίεξ, ημονζζηζηά πενίπηενα, ηθπ.) ηυηε έπμοιε αολδιέκδ 

ημονζζηζηή πνμζθμνά ηζ αοηυ ζδιαίκεζ πςξ μζ επζζηέπηεξ ημο ηυπμο έπμοκ 

ιεβαθφηενμ εφνμξ επζθμβχκ. Δηηυξ αοημφ, δδιζμονβείηαζ δ αίζεδζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηζ έηζζ ηαθοηενεφμοκ ηδκ πμζυηδηα 

ημο αβαεμφ ή ηδξ οπδνεζίαξ πμο πνμζθένμοκ. Αοηυ ημ βεβμκυξ υπζ ιυκμ εοπανζζηεί 

ημοξ πεθάηεξ, αθθά ημοξ δδιζμονβεί ημ αίζεδια ηδξ ειπζζημζφκδξ υπζ ιυκμ ιίαξ 

επζπείνδζδξ, αθθά υθμο ημο πνμμνζζιμφ ζακ ζφκμθμ.  
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Έηζζ, ακ ζοκδοαζηεί ημ πνμακαθενεέκ ιε ημ βεβμκυξ ηδξ μθμέκα ηαζ 

αολακυιεκδξ γήηδζδξ ζηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία υθδξ ηδξ Δθθάδαξ, ηυηε ηίπμηα 

άθθμ πανά ιυκμ εεηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα θένεζ ζημκ πνμμνζζιυ αοηυ. 

Δίκαζ δδθαδή ιία ηθαζζζηή ηαιπφθδ πνμζθμνάξ ηαζ γήηδζδξ, υπςξ δ 

παναπάκς, πμο υηακ αολάκεηαζ είηε δ ιία ιεηααθδηή (πνμθενυιεκδ – γδημφιεκδ 

πμζυηδηα) είηε δ άθθδ (ηζιή – πμζυηδηα) πάκηα εα οπάνπεζ κέμ ζδιείμ ζζμννμπίαξ. 

Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, θμζπυκ, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια πςξ δ Μάκδ έπεζ πάνα 

πμθθά πνάβιαηα κα δεζ ηαζ κα απμθαφζεζ ηάπμζμξ ημονίζηαξ, αθθά δ εηιεηάθθεοζή 

ημοξ είκαζ εθάπζζηδ έςξ ηαζ ιδδαιζκή. 

Σέθμξ, άθθμ έκα «αβηάεζ» ζηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ Μάκδξ είκαζ δ 

θηςπή πνμχεδζδ ηαζ δ ιδ φπανλδ ηαηαθοηζηχκ εκενβεζχκ, ηυζμ δδιμηζηήξ υζμ ηαζ 

ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ, βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ αλζμεέαηςκ ηδξ. 

2.4.2 Ο τομϋασ των δραςτηριοτότων 

 ε αοηυκ ημκ πμθοπμίηζθμ ηθάδμ ηδξ πνμζθενυιεκδξ ημονζζηζηήξ οπδνεζίαξ 

παναηδνείηαζ ημ ελήξ θαζκυιεκμ. Πμθθέξ δοκαηυηδηεξ, εθάπζζηα εηιεηαθθεφζζιεξ. 

Πάθζ, υπςξ ηαζ πνμδβμοιέκςξ, παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιζηνήξ 

εηιεηάθθεοζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο δίκεζ μ ηυπμξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ 

δναζηδνζμηήηςκ. Δκχ μζ θοζζηέξ αλίεξ ηαζ ηα ζζημνζηά – πμθζηζζηζηά ζημζπεία είκαζ 

πάνα πμθθά, δεκ παναηδνείηαζ πνςημαμοθία βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ ηαζκμηυιςκ 

επζπεζνήζεςκ. Γδθαδή δ εοηαζνία πμο δίκεηαζ ζημκ ηθάδμ αοηυ, δεκ εηιεηαθθεφεηαζ 

ηαζ υπζ ιυκμ δε βίκεηαζ δφκαιδ, αθθά θεζημονβεί ηαζ ζακ αδφκαιμ ζδιείμ ημο ηυπμο. 

 οβηεηνζιέκα, ζημκ ηθάδμ ημο αεθδηζζιμφ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πεγμπμνίαξ 

ζηα πάνα πμθθά ιμκμπάηζα πμο οθίζηακηαζ ζηδ Μάκδ, αθθά θίβεξ είκαζ μζ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ηα πναηημνεία πμο δζμνβακχκμοκ πεγμπμνζηέξ ελμνιήζεζξ ζε αοηά 

ηα ζδιεία. Δπίζδξ έκα ζημζπείμ πμο πνήγεζ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ είκαζ αοηυ ηδξ 

ζππαζίαξ. Δηηυξ αοημφ, αδοκαιία επίζδξ εεςνείηαζ δ έθθεζρδ επζπεζνήζεςκ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηςκ extreme sports, υπςξ δ μνεζααζία ηαζ ημ 

αθελίπηςημ πθαβζάξ. Σμ ζδιακηζηυηενμ υιςξ υθςκ δεκ είκαζ απθά δ δδιζμονβία 

ηέημζςκ δοκαημηήηςκ αθθά ηαζ δ εηηεκήξ ηαζ επακαθαιαακυιεκδ πνμχεδζή ημοξ, 

ηάηζ πμο δοζηοπχξ εηθείπεζ. 

 Σχνα ακαθμνζηά ιε ημκ ηθάδμ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ δ Μάκδ 

ανίζηεηαζ ζε εεηζηυ επίπεδμ ιε ηζξ αιέηνδηεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ πμο 

δζμνβακχκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα υθμο ημο πνυκμο. Αοηυ πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί 
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αδοκαιία ζε αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ δ έθθεζρδ ιαγζηήξ πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ φπανλδ 

αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Αοηυξ μ ημιέαξ ηδξ Μάκδξ απμηεθεί ηενάζηζα εοηαζνία 

βζα ηδ δδιζμονβία ηέημζςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο κα απμηεθμφκ μνυζδιμ ηδξ 

ηαοηυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ. 

 ε βεκζηέξ βναιιέξ, υιςξ ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Μάκδξ είκαζ 

ιία απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ, αθθά ηαοηυπνμκα απμηεθεί ηαζ εοηαζνία πμο ιπμνεί κα 

ιεηαηναπεί, ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ ηαζ επεκδοηζηέξ πνμζπάεεζεξ, ζημ ζδιείμ 

οπενμπήξ ηδξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ζημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια. 

2.4.3 Οι δυνϊμεισ και οι αδυναμύεσ τησ πρόςβαςησ ςτη Μϊνη 

Σμ εέια ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ζηδ Μάκδ είκαζ αοηυ πμο απαζπμθεί εδχ ηαζ 

πμθθά πνυκζα υθεξ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ ημο ηυπμο ηαζ είκαζ ακηζηείιεκμ πμο έπεζ 

ακηίηηοπμ ζε υθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ πενζμπήξ. 

Απυ ηδ ιία πθεονά, έπμοιε ηδ Μεζζδκζαηή Μάκδ πμο έπεζ εοημθυηενδ πνυζααζδ 

θυβς ημο πζμ ακεπηοβιέκμο μδζημφ δζηηφμο ηαζ ημο αενμδνμιίμο ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

έπμοιε ηδ Λαηςκζηή Μάκδ πμο πανμοζζάγεζ ηενάζηζα αδοκαιία ζε αοηυ ημ ζδιείμ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ αενμδνυιζμ ηδξ Καθαιάηαξ, ιε ηζξ δζεεκείξ πηήζεζξ ηαζ 

ηζξ πηήζεζξ charter πμο πναβιαημπμζμφκηαζ, απμηεθεί ηενάζηζα εοηαζνία ανηεί κα 

οπάνπεζ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ ηαζ αζθαθέξ μδζηυ δίηηομ. Δίκαζ ζαθέξ πςξ δ εδαθζηή 

ιμνθμθμβία ηδξ Μάκδξ είκαζ ιία ηενάζηζα πνυηθδζδ βζα ηάηζ ηέημζμ.  

Παν’ υθα αοηά, ζφιθςκα ιε ζοκάκηδζδ πμο είπα ιε ζηέθεπμξ ηδξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ ημο δήιμο ακαημθζηήξ Μάκδξ, μζ ανιυδζεξ ανπέξ έπμοκ ηαηακμήζεζ 

ηδκ αδοκαιία αοηή ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ πναβιαημπμζμφκηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ μζ 

ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ ζε δφκαιδ, μζ μπμίεξ ακαθένεδηακ ζε 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. 

Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ πνμζααζζιυηδηα απυ ηδκ Αεήκα, ιέζς ημο 

αοημηζκδημδνυιμο. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ εέια είκαζ πζμ ζμαανυ ιζαξ ηαζ δ 

πνυζααζδ ζηδ Μάκδ ηαηά ηφνζμ θυβμ πναβιαημπμζείηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ. Αοηή ηδ 

ζηζβιή, δ πνυζααζδ ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ Γφεεζμ εεςνείηαζ αδοκαιία ημο ηυπμο ηζ 

αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ ημο παθαζμφ μδζημφ δζηηφμο πμο δεκ είκαζ αζθαθέξ ηαζ μ 

πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ άθζλδ ζημκ πνμμνζζιυ είκαζ ιεβάθμξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ημονάγεζ ημκ επζζηέπηδ.  

Παν’ υθα αοηά, ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο ένβμο πμο ακαθένεδηε ζημ ηεθάθαζμ 

2.3.2, ημ μπμίμ εα ιεζχζεζ ημ πνυκμ ηαλζδζμφ ζημ ιζζυ, εα ιπμνμφιε κα θέιε πςξ δ 
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πνμζααζζιυηδηα ημζμοημηνυπςξ απμηεθεί δοκαηυ ζδιείμ βζα ηδκ πεναζηένς 

ημονζζηζηή ακάπηολδ ζηδ Μάκδ. Δπίζδξ, εεηζηυ ζδιείμ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ είκαζ δ 

ελοπδνέηδζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιεηαηίκδζδξ, ηυζμ απυ ημ ημπζηά θεςθμνεία (ΚΣΔΛ), 

υζμ ηαζ απυ ηα ηαλί. 

Δπζπθέμκ, έκα άθθμ εέια, ιείγμκμξ ζδιαζίαξ, πμο απαζπμθεί πάνα πμθφ ηδκ 

πνμζααζζιυηδηα ζημκ πνμμνζζιυ είκαζ μζ αθίλεζξ απυ ηδ εάθαζζα. ε αοηυ ημ ζδιείμ 

δ Μάκδ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ Γφεεζμ, πανμοζζάγεζ ηενάζηζα αδοκαιία δζυηζ είκαζ 

πάνα πμθθέξ μζ δζεεκείξ ηνμοαγζένεξ πμο πενκμφκ απυ ημ Λαηςκζηυ ηυθπμ αθθά δεκ 

ηάκμοκ ζηάζδ ζημ θζιάκζ αοηυ. Αοηυ ημ βεβμκυξ οθίζηαηαζ ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ 

ηαηάθθδθδξ δδιυζζαξ οπμδμιήξ ζημ θζιάκζ ημο Γοεείμο, πνάβια πμο δεκ επζηνέπεζ 

ζε ιεβάθα ηνμοαγζενυπθμζα κα δέζμοκ ηαζ κα απμαζαάζμοκ ημονίζηεξ αοημφ ημο 

είδμοξ. Δοηοπχξ, μ δήιμξ ακαημθζηήξ Μάκδξ έπεζ ήδδ πάνεζ ηδκ έβηνζζδ ηαζ ηδ 

πνδιαημδυηδζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θζιέκμξ, ηάηζ πμο είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ ιζαξ 

ηαζ δζεεκχξ οπάνπεζ αολακυιεκδ γήηδζδ ζημκ ηθάδμ ηδξ ηνμοαγζέναξ, ηάηζ πμο 

απμηεθεί ηενάζηζα εοηαζνία βζα ημκ ηυπμ κα πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ πενζμπέξ πμο 

επςθεθμφκηαζ απυ αοηυκ ημκ ηθάδμ ιε ημ ακηίζημζπμ ιενίδζμ αβμνάξ πμο ημο 

ακαθμβεί. 

Σχνα υζμκ αθμνά ημ δήιμ δοηζηήξ Μάκδξ, ηα πνάβιαηα είκαζ ηάπςξ πζμ 

εομίςκα ηαζ αζζζυδμλα ζημ ημκηζκυ ιέθθμκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ 

απυζηαζδ απυ ηδκ, ήδδ ακαπηοβιέκδ ζημκ ημιέα ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, Καθαιάηα 

είκαζ πμθφ ιζηνή. Αοηυ ημ βεβμκυξ εα ιπμνμφζε κα ηαηαηαπεεί ζηα δοκαηά ζδιεία 

ημο ηυπμο ηαζ ιάθζζηα εα είκαζ ηαζ ημ έκαοζια βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ηδξ 

πνυζααζδξ ηςκ βεζημκζηχκ πενζμπχκ ηδξ πμο ακήημοκ ζηδκ πενζθένεζα Λαηςκίαξ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια ημ Οίηοθμ, ημ Λζιέκζ, δ Ανευπμθδ ηαζ μ Πφνβμξ Γζνμφ. 

2.4.4 Βοηθητικϋσ υπηρεςύεσ & εξυπηρετόςεισ: Δυνϊμεισ – Αδυναμύεσ 

ημ ηιήια ηςκ αμδεδηζηχκ οπδνεζζχκ, πμο ακαθένεδηακ ζε πνμδβμφιεκμ 

ηεθάθαζμ, δ ηαηάζηαζδ είκαζ εεηζηή. Οζ πανμφζεξ δδιυζζεξ οπμδμιέξ ηδξ πενζμπήξ 

(αοημδζμίηδζδ, αζθάθεζα, οβεία) ηαθφπημοκ επανηχξ ηζξ ηνέπμοζεξ ακάβηεξ. Σμ 

ιμκαδζηυ ιειπηυ παναηηδνζζηζηυ πμο απμηεθεί ζδιακηζηυηαηδ αδοκαιία ηδξ 

ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ είκαζ δ ιδ φπανλδ ηςκ απαζημφιεκςκ οπμδμιχκ βζα 

πεναζηένς ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ έθθεζρδ ιανίκαξ. Σμ 

yachting είκαζ έκαξ ηθάδμξ ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ πμο έπεζ μθμέκα ηαζ 

αολακυιεκδ γήηδζδ. Δζδζηά δ κυηζα Δθθάδα ηαζ μ Λαηςκζηυξ ηυθπμξ ιε ηδκ 
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Δθαθυκδζμ, ηα Κφεδνα ηαζ ηα Ακηζηφεδνα είκαζ ζδιεία πμο ελοπδνεημφκ αζζεδηά 

αοηή ηδ δοκαηυηδηα. Γεκ είκαζ θμζπυκ δοκαηυ κα οπάνπεζ γήηδζδ βζα έκα ηέημζμ είδμξ 

ημονζζιμφ ηαζ κα ιδκ πανέπεηαζ δ οπδνεζία αοηή. Πενζζζυηενα βζα αοηυ εα 

ακαπηοπεμφκ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ. 

Σχνα ακαθμνζηά ιε ηζξ ελοπδνεηήζεζξ ηδξ Μάκδξ, δ ελέηαζδ πςνίγεηαζ ζε 

δφμ ζηέθδ, ηδ δζαιμκή ηαζ ηδκ εζηίαζδ. ημ πνχημ ζηέθμξ ημ δοκαηυ ζδιείμ είκαζ δ 

ημπμεεζίεξ ζηζξ μπμίεξ είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ μζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ. Δίκαζ 

πμθφ ζδιακηζηυ ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ δ επζθμβή ημπμεεζίαξ ημο ηαηαθφιαημξ. 

Σα πενζζζυηενα απυ αοηά είκαζ παναεαθάζζζα ηαζ ιε αιθζεεαηνζηή εέα είηε ζημ 

Μεζζδκζαηυ είηε ζημ Λαηςκζηυ ηυθπμ.  

Άθθμ έκα δοκαηυ ζδιείμ ημο λεκμδμπεζαημφ δοκαιζημφ είκαζ δ παναδμζζαηή 

ηαζ ηαοηυπνμκα πμθοηεθήξ αηιυζθαζνα πμο επζηναηεί ζηζξ πενζζζυηενεξ 

επζπεζνήζεζξ, βεβμκυξ πμο δίκεζ ζημκ επζζηέπηδ ζδζαίηενδ ζηακμπμίδζδ, ελαζηίαξ ηδξ 

αίζεδζδξ πμο ημο δδιζμονβείηαζ υηζ δζαιέκεζ ζε ηάπμζμ Μακζάηζημ ηάζηνμ ή πφνβμ. 

Αοηή δ ειπεζνία είκαζ ιμκαδζηή ηαζ, ηαηυπζκ ηδξ ένεοκαξ πμο δζελήβαβα βζα ηδκ 

εηπυκδζδ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ, είκαζ έκα απυ ηα πζμ ζοκδεζζιέκα εεηζηά ζπυθζά ηςκ 

ημονζζηχκ πμο έηακακ πνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπάνπεζ έκα ηενάζηζμ πνυαθδια πμο πανμοζζάγεηαζ ζε 

αοηυ ημ ηιήια ηαζ δεκ είκαζ άθθμ απυ ημκ ιζηνυ ανζειυ ηθζκχκ πμο οπάνπεζ ζηδ 

Μάκδ ζοκμθζηά. Ο ημονζζιυξ απυ ηδ θφζδ ημο είκαζ έκα ζφκμθμ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ ζημ μπμίμ επζηναηεί έκα ζδιακηζηυ θαζκυιεκμ, δ επμπζηυηδηα. Αοηυ 

ζδιαίκεζ πςξ υζεξ εκένβεζεξ ηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ, απυ ηζξ εηάζημηε 

ηοαενκδηζηέξ ανπέξ, βζα ηδκ επέηηαζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ζεγυκ, πάκηα μ ημονζζιυξ εα 

παναιέκεζ έκα επμπζηυ πνμσυκ. Έπμκηαξ θμζπυκ ηαηακμήζεζ αοηυ ημ βεβμκυξ, πνχημ 

ιέθδια ημο δδιμηζημφ ηαζ ημο ζδζςηζημφ ημιέα εκυξ πνμμνζζιμφ πνέπεζ κα είκαζ δ 

αφλδζδ ηςκ ηθζκχκ (capacity) ηαζ δεοηενεουκηςξ δ επζιήηοκζδ ηδξ ζεγυκ.  

Έπμκηαξ πεζ υθα αοηά, ηαηαθήβμοιε εφημθα ζημ ζοιπέναζια πςξ απυ ηζξ 297 

επζπεζνήζεζξ πμο πνμζθένμοκ δζαιμκή ζηδ Μάκδ, ημ ηενάζηζμ πμζμζηυ ημο 77% 

είκαζ λεκχκεξ, εκμζηζαγυιεκα δζαιενίζιαηα ηαζ αίθθεξ. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα 

ηαηαθφιαηα ιε θίβεξ ηθίκεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ λεκμδμπεζαηέξ επζπεζνήζεζξ πμο 

πνμζθένμοκ πενζζζυηενεξ. Ακ θμζπυκ, εέθμοιε κα θάαμοιε οπ’ υρζκ ιαξ ηδκ μθμέκα 

ηαζ αολακυιεκδ ημονζζηζηή γήηδζδ ζηδ πχνα ιαξ, δεκ κμείηαζ κα ιέκεζ υθδ δ Μάκδ 

ζηάζζιδ ιε ημ οπάνπμκ ζφκμθμ ανζειμφ ηθζκχκ. 
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Σέθμξ, έκα αηυια ανκδηζηυ ζημζπείμ πμο επζηναηεί ζημ ζφκμθμ ημο 

λεκμδμπεζαημφ δοκαιζημφ είκαζ δ έθθεζρδ επανηχκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ πέκηε 

αζηένςκ, βεβμκυξ πμο ιεηαθνάγεηαζ απυ ημ ημονζζηζηυ δοκαιζηυ ςξ έθθεζρδ 

πμζμηζηχκ επζπεζνήζεςκ δζαιμκήξ ηαζ θζθμλεκίαξ. 

Σμ δεφηενμ ζηέθμξ, υπςξ είπαιε ηαζ παναπάκς, είκαζ αοηυ ηδξ βαζηνμκμιίαξ 

ηαζ ηδξ εζηίαζδξ. Καη’ ανπάξ πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ βαζηνμκμιζηέξ 

αλίεξ εκυξ πνμμνζζιμφ είκαζ ίζςξ μ δεφηενμξ ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ πμο 

ζοιαάθθεζ ζηζξ εηήζζεξ αθίλεζξ ημονζζηχκ. Έηζζ, αθέπμοιε πςξ ζε αοηυκ ημκ ηθάδμ δ 

Μάκδ ανίζηεηαζ πμθφ ρδθά ηαζ αοηή δ δφκαιδ ιεηαθνάγεηαζ ςξ ζδιείμ οπενμπήξ 

ηδξ, ζημζπείμ πμο απανηίγεζ ημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια. 

Ο ηθάδμξ ηδξ εζηίαζδξ ζηδ Μάκδ αέααζα πανμοζζάγεζ μνζζιέκεξ αδοκαιίεξ μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα ειθακίγμκηαζ ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ εζηίαζδξ ηδξ 

Δθθάδαξ. φιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ πμο δζελήβαβα ζημ ηεθάθαζμ 2.3.3.2, πνχηδ 

αδοκαιία ημο ηθάδμο αοημφ είκαζ δ ανβμπμνδιέκδ ελοπδνέηδζδ. Αοηυ είκαζ ηάηζ 

πμθφ ζδιακηζηυ, δζυηζ επδνεάγεζ πνςημβεκχξ ηδκ εζηυκα ημο ηθάδμο βζα υθδ ηδκ 

πενζμπή, υπςξ επίζδξ δδιζμονβεί ανκδηζηή ζηακμπμίδζδ ζημ πεθαηεζαηυ ημζκυ.  

Άθθδ ιία, ελίζμο ζδιακηζηή, αδοκαιία ημο ηυπμο είκαζ δ θάεμξ πανμοζίαζδ 

ηςκ πζάηςκ πμο ζεναίνμκηαζ. Εμφιε ζημκ 21
μ
 αζχκα ηαζ μζ βαζηνμκμιζηέξ απαζηήζεζξ 

παβημζιίςξ ελεθίζζμκηαζ ηαεδιενζκά. Γεκ ιπμνμφιε θμζπυκ κα ακαθενυιαζηε ζε 

βαζηνμκμιία ορδθμφ επζπέδμο ηαζ κα οπάνπεζ άζπδιμξ ηνυπμξ ζημ ζεναίνζζια ηςκ 

πζάηςκ ζηα εζηζαηυνζα.  

Δίκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ, μζ ηαηαζηδιαηάνπεξ αοημφ ημο ηθάδμο κα 

ηαηακμήζμοκ υηζ μ ημονίζηαξ δεκ είκαζ ιία πδβή πνδιάηςκ πμο εα ημοξ πθδνχζεζ ιε 

υ,ηζ ηαζ κα ημο ζεναίνμοκ. Ο ημονίζηαξ ηαζ ζδζαίηενα μ βαζηνμκμιζηυξ ημονίζηαξ 

είκαζ απυθοηα εκδιενςιέκμξ ιέζς ηδξ πνμζςπζηήξ ημο ειπεζνίαξ ή/ηαζ ιέζς ημο 

δζαδζηηφμο. Ένπεηαζ θμζπυκ ζημκ πνμμνζζιυ ιε ηάπμζεξ απαζηήζεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ. 

ηδκ επζζηήιδ ημο marketing ζζπφεζ δ παναηάης ελίζςζδ: 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ = ΑΠΟΓΟΖ – ΠΡΟΓΟΚΗΔ 

Όηακ θμζπυκ μζ πνμζδμηίεξ ημο πεθάηδ είκαζ ορδθυηενεξ απυ ηδκ απυδμζδ 

ηδξ επζπείνδζδξ πμο ημκ ελοπδνεηεί, ηυηε ιέκεζ δοζανεζηδιέκμξ βζαηί αβαίκεζ 

ανκδηζηή δ ιεηααθδηή ηδξ ζηακμπμίδζδξ. Αοηυ πμο μθείθεζ ηάεε επζπείνδζδ είκαζ κα 

ηαθφπηεζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο πεθάηδ ηαζ ακ είκαζ δοκαηυ κα δίκεζ ηάηζ παναπάκς απυ 
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αοηυ πμο πενζιέκεζ κα θάαεζ. Αοηή δ ανπή ζζπφεζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ υθςκ ηςκ 

ηθάδςκ ιζαξ μζημκμιίαξ, πυζμ ιάθθμκ ζημκ ηθάδμ ηδξ εζηίαζδξ. 

Έηζζ, ζφιθςκα πάκηα ιε ηα ζημζπεία πμο πανμοζζάζηδηακ ζε πνμδβμφιεκα 

ηεθάθαζα, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια πςξ μζ ελοπδνεηήζεζξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμκηαζ παίγμοκ ημ ζδιακηζηυηενμ νυθμ 

ζηδκ εζηυκα πμο δδιζμονβείηαζ ζε έκακ ημονίζηα βζα ημκ πνμμνζζιυ πμο επζζηέπηεηαζ 

ηζ αοηυ βζαηί ζε αοηυ ημ ζδιείμ ζοιαάθθεζ μ ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ, δδθαδή υθμζ μζ 

άκενςπμζ πμο απαζπμθμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ. 

2.4.5 Δυνατϊ & αδύναμα ςημεύα των τουριςτικών πακϋτων 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ηα ημονζζηζηά παηέηα πμο 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά, ηυζμ απυ ηα ημονζζηζηά πναηημνεία υζμ ηαζ απυ ημοξ tour 

operators, έπμοκ έκα εεηζηυ ηζ έκα ανκδηζηυ παναηηδνζζηζηυ. Σμ εεηζηυ είκαζ πςξ δ 

πθεζμρδθία ημοξ ηαζ εζδζηυηενα ηα παηέηα πμο ακαθένμκηαζ ζε high spending 

ημονίζηεξ πενζθαιαάκμοκ ημ βφνμ ηδξ Μάκδξ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ μζ ημονίζηεξ αοημί 

επζζηέπημκηαζ υθα ηα αλζμεέαηά ηδξ ιε απμηέθεζια κα ημοξ δδιζμονβδεεί ιία 

ζθαζνζηή άπμρδ βζα ηδκ ημονζζηζηή ηαοηυηδηα ημο ηυπμο. Ακ ημ δμφιε απυ ηδ 

ζημπζά ημο marketer ηυηε αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, δζυηζ δ βεκζηή εζηυκα πμο 

δδιζμονβείηαζ ζημ ιοαθυ ημο ημονίζηα, ακ πενζθαιαάκεζ υζμ ημ δοκαηυκ 

πενζζζυηενεξ ειπεζνίεξ, είκαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ 

ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα εεηζηήξ ζηακμπμίδζδξ ημο πεθάηδ. 

Ακηίεεηα, ακ ελεηαζηεί αοηυ ημ θαζκυιεκμ, απυ ηδ ζημπζά ημο επζπεζνδιαηία, 

ηυηε είκαζ ανκδηζηυ, δζυηζ μζ ημονίζηεξ, ηάκμκηαξ ημ βφνμ ηδξ Μάκδξ, δε ιέκμοκ ζε 

έκα ιυκμ ιένμξ ηζ αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ απυ αοημφξ. Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ μκμιάγεηαζ ηυζημξ εοηαζνίαξ, είκαζ δδθαδή ημ ηυζημξ πμο 

ηανπχκμκηαζ μζ επζπεζνδιαηίεξ υηακ μζ πεθάηεξ εα ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ πνήζδ ηςκ 

οπδνεζζχκ πμο ημοξ πνμζθένμκηαζ, αθθά δεκ ηδκ ηάκμοκ. Αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδ 

αναποπνυεεζιδ ιείςζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ημοξ.  

Ακ υιςξ ημ ελεηάζμοιε ιεζμπνυεεζια ή ιαηνμπνυεεζια ηυηε αθέπμοιε πςξ 

μζ ημονίζηεξ πμο έπμοκ ζθαζνζηή άπμρδ βζα ημκ ηυπμ ηαζ έπμοκ θάαεζ εεηζηή 

ζηακμπμίδζδ απυ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα πνμσυκηα πμο ηαηακάθςζακ, επζζηέπημκηαζ ημκ 

πνμμνζζιυ λακά ηαζ ημκ δζαθδιίγμοκ μζ ίδζμζ ζε άημια ημο ηφηθμο ημοξ (word of 

mouth). 
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Σέθμξ, έκα πμθφ ζδιακηζηυ ανκδηζηυ βεβμκυξ πμο αθμνά ηα ημονζζηζηά 

παηέηα πμο οθίζηακηαζ, ζηδκ αβμνά, βζα ηδ Μάκδ είκαζ δ αζζεδηή έθθεζρδ 

ζηναηδβζημφ ζοκενβαζζχκ ηςκ δδιμηζηχκ ανπχκ ηαζ ημο λεκμδμπεζαημφ ζοθθυβμο ιε 

δζεεκείξ ηαζ πμθφ βκςζημφξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ tour operators. Κάηζ ηέημζμ εηθείπεζ 

απυ ηδ δζάνενςζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ημο ηυπμο ηζ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

ηαηή δζαπείνζζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο ζοκηεθμφκ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ πενζμπήξ.  

Πνέπεζ θμζπυκ κα ημκζζηεί ηαζ κα βίκεζ απυθοηα ηαηακμδηυ πςξ ιέζα απυ 

ηέημζεξ ζοκενβαζίεξ, υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ πενζμπήξ 

ιπμνμφκ κα δζαθδιζζημφκ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ κα ιεηαηναπεί δ 

Μάκδ ζε έκακ δζαζδιυηενμ πνμμνζζιυ, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ. 

2.5   υμπϋραςμα – Ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα 

ηα παναπάκς ηεθάθαζα ακαθφεδηε θεπημιενχξ δ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί 

ζε υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ζοκηεθμφκ ηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ Μάκδξ. 

Έπμκηαξ θμζπυκ πναβιαημπμζήζεζ ηδκ ακάθοζδ ημο πνμζθενυιεκμο ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ ηδξ Μάκδξ ζε δοκάιεζξ ηαζ αδοκαιίεξ ιπμνμφιε εφημθα κα εκημπίζμοιε 

πμζμ είκαζ ηεθζηά ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδιά ηδξ. 

Καη’ ανπάξ, ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια μκμιάγεηαζ αοηυ ημ δζαηνζηυ ζδιείμ 

οπενμπήξ πμο δζαεέηεζ ιία πενζμπή ηαζ βζ’ αοηυ μ πεθάηδξ (ημονίζηαξ) ηδκ επζθέβεζ 

δίκμκηάξ ηδξ αλία, έκακηζ ηάπμζμο άθθμο, πζεακυηαηα, ακηαβςκζζηζημφ πνμμνζζιμφ. 

ημ πανυκ case study, απυ υ,ηζ έπεζ ιέπνζ ηχνα εζπςεεί, ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε 

ζημ ζοιπέναζια πςξ ζακ ζδιεία οπενμπήξ ηδξ Μάκδξ εεςνμφκηαζ ημ πμθοπμίηζθμ 

θοζζηυ ηάθθμξ ηδξ, δ πθμφζζα ηαζ ιμκαδζηή ζζημνία ηδξ ηαζ δ εηπθδηηζηή ηαζ 

πμθφβεοζηδ βαζηνμκμιία ηδξ. Αοημί μζ ηνεζξ ζοκηεθεζηέξ είκαζ μ θυβμξ πμο υθμζ μζ 

δοκδηζημί ημονίζηεξ επζθέβμοκ ηδ Μάκδ ςξ πνμμνζζιυ. 

Παν’ υθα αοηά, δ ιεβαθφηενδ πνυηθδζδ βζα έκακ πνμμνζζιυ δεκ είκαζ ιυκμ δ 

φπανλδ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ, αθθά ηαζ δ δζαηήνδζή ημο. Σμ δζαηδνήζζιμ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια πνμηφπηεζ απυ ηδκ φπανλδ ηάπμζμο ζημζπείμο ιμκαδζημφ 

ή/ηαζ ζπάκζμο πμο δεκ ζοκακηάηαζ αθθμφ ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ ακηαβςκζζηήξ 

δεκ ιπμνεί κα ημ ακηζβνάρεζ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δ δζαηνζηή αοηή οπενμπή 

είκαζ μζ πμθζηζζηζηέξ – ζζημνζηέξ αλίεξ, πμο απμηεθμφκ ιμκαδζηυ ζημζπείμ ηδξ 

ηαοηυηδηάξ ηδξ. Οζ άθθεξ δφμ δοκάιεζξ ηδξ είκαζ ηάηζ πμο έκαξ ημονίζηαξ ιπμνεί κα 

ημ ζοκακηήζεζ ηζ αθθμφ. Γζα πανάδεζβια μζ υιμνθεξ παναθίεξ οπάνπμοκ ηαζ ζε 
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άθθμοξ πνμμνζζιμφξ, υπςξ επίζδξ οπάνπεζ ηαζ ημ ζημζπείμ ζοκδοαζιμφ αμοκμφ ηαζ 

εάθαζζαξ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ. 

Δπίζδξ, ζημκ ηθάδμ ηδξ βαζηνμκμιίαξ πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ δεκ 

ιπμνεί κα οπάνλεζ ιμκαδζηυηδηα θυβς ημο υηζ ιε ηάπμζα ιζηνμδζαθμνά ζηδκ 

παναζηεοή ηάπμζμο πνμσυκημξ ιπμνεί κα ακηζβναθεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ ζακ 

ακηαβςκζζηζηυ έκακηζ ημο αοεεκηζημφ πνςηυηοπμο πνμσυκημξ. Δηηυξ αοημφ, ηάπμζμξ 

μ μπμίμξ έπεζ δζδαπεεί ημκ ηνυπμ ηαζ ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηάπμζμο ημπζημφ 

εδέζιαημξ ιπμνεί κα ημ πνμζθένεζ ηαζ ζε άθθδ πενζμπή, υπζ απαναίηδηα ζηδ Μάκδ.  

Άνα δ ιμκαδζηή θφζδ βζ’ αοηυκ ημκ ηθάδμ, υπςξ ηαζ βζα ημκ ηθάδμ ηδξ 

θζθμλεκίαξ, είκαζ δ ζοκεπείξ εκένβεζεξ βζα δζαθμνμπμίδζδ απυ ημκ ακηαβςκζζιυ. 

Μυκμ ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζκμημιζχκ ηαζ κέςκ αλζχκ δζαηδνείηαζ ηαζ ακακεχκεηαζ ημ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια (sustainable competitive advantage). Με ηδκ εζζαβςβή 

κέςκ ζημζπείςκ πμο δίκμοκ αλία ζημκ πεθάηδ έκαξ πνμμνζζιυξ βίκεηαζ, αοηυ πμο ζημ 

ζηναηδβζηυ management μκμιάγεηαζ, first mover. Ακ αοηή δ εκένβεζα έπεζ εεηζηά 

απμηεθέζιαηα ηυηε ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ εα επζπεζνήζεζ κα ηδκ ακηζβνάρεζ. Γζ’ αοηυ 

ζηδ ζοκέπεζα πνέπεζ κα επέθεεζ κέα ηαζκμημιία βζα ηδκ πεναζηένς δζαηήνδζδ ημο 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ. 

Άνα ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια πςξ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ ηαζ ηδξ εζηίαζδξ ζηδ Μάκδ, 

μθείθμοκ κα εζζάβμοκ ζημ ζφκμθμ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ κέεξ ηαζ 

ιμκαδζηέξ ζδέεξ. Έηζζ ιυκμ εα οπάνπεζ εεηζηυξ ανζειυξ ημο δείηηδ ακάπηολδξ ημο 

ηθάδμο αθμφ, ιέζα απυ αοηυ, δ πνδζζιυηδηα ηδξ οπδνεζίαξ πμο πανέπεηαζ ζημκ 

πεθάηδ λεπενκά ηζξ πνμζδμηίεξ πμο έπεζ, ιε απμηέθεζια ηδ ζοκμθζηή ημο 

ζηακμπμίδζδ. 

Σέθμξ, άλζμ θυβμο είκαζ ημ άνενμ πμο ακανηήεδηε ζημ marketingweek.gr ζηζξ 

27 Μανηίμο 2015, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ δήιμξ δοηζηήξ Μάκδξ έπεζ πνμηδνφλεζ 

δζαβςκζζιυ επζθμβήξ ακαδυπμο ημο ένβμο «Πξφγξακκα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ δήκνπ δπηηθήο Μάλεο». φιθςκα ιε ημ δδιμζίεοια, 

ημ ένβμ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδ δδιζμονβία ενβαθείςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ εα 

ακαδεζπεμφκ ηαζ εα πνμαθδεμφκ ιε μθμηθδνςιέκμ ηνυπμ ηα ζοβηνζηζηά 

πθεμκεηηήιαηα ημο δήιμο δοηζηήξ Μάκδξ ζημ ημζκυ ηαζ ζε μιάδεξ – ζηυπμοξ πμο 

επζεοιμφκ κα απμηηήζμοκ έβηονεξ ηαζ ορδθμφ πμζμηζημφ επζπέδμο πθδνμθμνίεξ ηαζ 

εκδζαθένμοζεξ ειπεζνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θφζδ, ηδκ ζζημνία, ημκ πμθζηζζιυ, ηα 

ημπζηά αβαεά ηαεχξ ηαζ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ πενζμπήξ. Πενζθαιαάκεζ ζπεδζαζιυ 
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ηαζ εηηφπςζδ δζαθδιζζηζηχκ εκηφπςκ, δθεηηνμκζηυ οθζηυ ηαζ ζπεδζαζιυ 

ζζημζεθίδαξ. Ο πνμτπμθμβζζιυξ ημο ένβμο ακένπεηαζ ζε 43.050 € ηαζ δ πνμεεζιία 

οπμαμθήξ πνμζθμνχκ θήβεζ ζηζξ 3 Απνζθίμο. 

Δκ ηαηαηθείδζ, εηεί πμο πνέπεζ κα επεκδφζεζ δ Μάκδ είκαζ ηα ηνία ζδιεία 

αοηά πμο ακαθένεδηακ παναπάκς ςξ ζδιεία οπενμπήξ ηδξ, δδθαδή ημ θοζζηυ ηδξ 

ηάθθμξ, ηα πμθζηζζηζηά ηαζ ζζημνζηά ηδξ ζημζπεία ηαζ δ βαζηνμκμιία ηδξ. 

Πενζζζυηενεξ πνμηάζεζξ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα πνμαεί μ πνμμνζζιυξ 

εα ακαθοεμφκ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο 
Η ΖΗΣΗΗ ΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΜΑΝΗ 

3.1 Ειςαγωγό 

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ακαθφεδηε εηηεκχξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

δζανενχκεηαζ δ πνμζθμνά ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ζηδ Μάκδ. Παν’ υθα αοηά, ηάηζ 

ηέημζμ δεκ είκαζ ανηεηυ. Γζα ηδκ μνευηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο 

ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιζαξ πενζμπήξ, είκαζ απαναίηδηδ ηαζ δ ακάθοζδ ηδξ γήηδζδξ 

βζα ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ πμο οθίζηαηαζ. Υνεζάγεηαζ δδθαδή κα εηηζιδεεί ημ πχξ 

ακηζθαιαάκμκηαζ μζ ημονίζηεξ ημκ πνμμνζζιυ ηαζ ηζ απαζηήζεζξ έπμοκ απυ αοηυκ, 

μφηςξ χζηε κα βίκμοκ μζ απαναίηδηεξ ηζκήζεζξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ πνμζθμνάξ βζα 

ηδκ ζηακμπμίδζδ αοηχκ ηςκ επζεοιζχκ. Ζ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηαζ γήηδζδ 

δζαιμνθχκμοκ έκα παβηυζιζμ δίηηομ, υπμο ηυζμ δ παναβςβή υζμ ηαζ δ δζακμιή 

ααζίγμκηαζ ζηδκ ζοκενβαζία. 

Οζ ημονίζηεξ εεςνμφκ ημκ πνμμνζζιυ ςξ ειπμνζηυ ζήια πμο απμηεθείηαζ απυ 

έκα ζφκμθμ πνμιδεεοηχκ ηςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ (Kozak, 2002). Αοηυ ζδιαίκεζ 

πςξ δ εκ θυβς ακάθοζδ είκαζ απαναίηδηδ βζα κα ηαηακμήζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ μζ ημονίζηεξ δέπμκηαζ ηζξ ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ πμο ημοξ πνμζθένμκηαζ ηαζ ηζ 

εζηυκα έπμοκ δδιζμονβήζεζ ζημ ιοαθυ ημοξ βζα ημκ εκ θυβς πνμμνζζιυ (positioning). 

Αοηά ηα δεδμιέκα είκαζ αοηά πμο εα παίλμοκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζημ ιεηέπεζηα 

marketing plan πμο εα ακαπηοπεεί ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

 Ανπζηά, εα πανμοζζαζηεί ιία βεκζηή εζηυκα ηδξ παβηυζιζαξ ηάζδξ γήηδζδξ 

βζα ημονζζηζηέξ ηαζ ηαλζδζςηζηέξ οπδνεζίεξ. ηδ ζοκέπεζα, δ ακάθοζδ πμο εα 

αημθμοεδεεί εα απμηεθείηαζ απυ ηιήιαηα ζηα μπμία ηαηαβνάθμκηαζ ανζειδηζηά 

πμζά πμο αθμνμφκ ηδ γήηδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, ηυζμ ηδξ Μάκδξ υζμ ηαζ 

ηςκ πενζθενεζχκ ζηζξ μπμίεξ οπάβεηαζ, δδθαδή ηδξ πενζθένεζαξ Λαηςκίαξ ηαζ 

Μεζζδκίαξ. ηδ ζοκέπεζα ιε ηδ πνήζδ ημο ζηαηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ Statgraphics 

εα πναβιαημπμζδεεί δ εηηζιχιεκδ πνυαθερδ ηςκ ιεβεεχκ αοηχκ βζα ηα επυιεκα έηδ. 

Δηηυξ αοημφ, ζημ ηεθάθαζμ αοηυ εα πναβιαημπμζδεεί δ ακάθοζδ ηςκ αβμνχκ 

πμο απανηίγμοκ ηδ γήηδζδ ηςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηδξ Μάκδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ 
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δ εφνεζδ δοκδηζηχκ αβμνχκ ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα εζζέθεεζ. Αοηυ εα 

πναβιαημπμζδεεί ιέζα απυ ένεοκα ηςκ ζπμθίςκ πμο ηονζανπμφκ ζημ δζαδίηηομ βζα 

ημκ πνμμνζζιυ ηαζ απυ εηεί εα πναβιαημπμζδεεί δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ αβμνάξ ζηδκ 

μπμία ακαθένεηαζ, δζαδζηαζία πμο ζηδκ επζζηήιδ ημο marketing μκμιάγεηαζ 

segmentation. 

3.2 Η διεθνόσ τϊςη τησ ζότηςησ τουριςτικών υπηρεςιών 

 Ζ παβηυζιζα ηάζδ (global trends) πμο επζηναηεί ζηδ γήηδζδ ηςκ ημονζζηζηχκ 

ηαζ ηαλζδζςηζηχκ οπδνεζζχκ δίκεζ έιθαζδ ζηα ηάηςεζ παναηηδνζζηζηά: 

1. Peer to peer οπδνεζίεξ 

2. Σεπκμθμβία (travel technology) 

3. Υνήζδ ηςκ mobile channels απυ ηζξ εηαζνίεξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ 

ηθάδμ ακηαπμηνζκυιεκεξ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ πνζκ, ιεηά αθθά ηαζ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ. 

4. Mobile travel booking 

5. Value for money 

Σα δθεηηνμκζηά ημονζζηζηά πναηημνεία (online travel agencies) ζδιεζχκμοκ 

ζδιακηζηή ακάπηολδ, ιε ηδκ Expedia ηαζ ηδκ Priceline κα δβμφκηαζ, εκχ πανάθθδθα 

παναηδνείηαζ άκεζζδ ηαζ απυ πναηημνεία ηςκ ακαδουιεκςκ αβμνχκ υπςξ δ ηζκεγζηή 

Ctrip. Δπίζδξ, μζ mobile ηναηήζεζξ ηαλζδζχκ δείπκμοκ αλζμζδιείςηδ άκμδμ 

παβημζιίςξ, πνμζεββίγμκηαξ δζρήθζμ ανζειυ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

ηναηήζεςκ. 

Νέα ιμκηέθα sharing travel υπςξ ημ peer to peer
21

, ακαπηφζζμκηαζ ναβδαία, 

βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ηυζμ ζηδκ ζοκεπζγυιεκδ θζηυηδηα ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ 

ζηζξ ακεπηοβιέκεξ μζημκμιίεξ ημο πθακήηδ υζμ ηαζ ζηδκ ακάβηδ ζφκδεζδξ 

πανεπυιεκδξ οπδνεζίαξ ηαζ αλίαξ (value for money). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

TripAdvisor έπεζ ακαβκςνίζεζ ςξ αλζυπζζημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ ημ Airbnb ηαζ ημ 

Housetrip ηα μπμία ηαθφπημοκ ζδιακηζηά ηδ γήηδζδ βζα ηαλίδζα peer to peer. Δπίζδξ, 

άθθα sites πμο πανέπμοκ πανυιμζμο ηφπμο οπδνεζίεξ είκαζ ημ Touristlink ηαζ ημ 

Vayable. Δπζπνμζεέηςξ, μζ car sharing οπδνεζίεξ έπμοκ απμηηήζεζ δοκαιζηή ηαζ 

ακαπηφζζμκηαζ ιε βνήβμνμοξ νοειμφξ, εκχ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί ημ 

                                                           
21

 Μίςκωςθ ιδιωτικϊν καταλυμάτων, αυτοκινιτων και άλλων υπθρεςιϊν. 
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βεβμκυξ υηζ ημκ Αφβμοζημ ημο 2013 δ Blablacar.com είπε πάκς απυ 3 εηαημιιφνζα 

ιέθδ ζε 10 Δονςπασηέξ πχνεξ. Δηηυξ αοημφ, δ sharing economy (μζημκμιία ημο 

δζαιμζναζιμφ) εηηζιάηαζ υηζ εα ακαπηοπεεί ηαηά 25% (Forbes Magazine). 

Παν’ υθα αοηά, μζ δζαημπέξ ηαζ δ ακαροπή (holidays and leisure)  

παναιέκμοκ μ ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ πναβιαημπμζμφκηαζ δζεεκή 

ηαλίδζα (52%), αημθμοεμφκ ηα επαββεθιαηζηά ηαλίδζα (14%), εκχ ηα ηαλίδζα βζα 

άθθμοξ θυβμοξ υπςξ δ επίζηερδ θίθςκ ηαζ ζοββεκχκ (VFR) απμηεθεί ημ 27% ημο 

ζοκυθμο. Σμ οπυθμζπμ 7% δεκ έπεζ δζεοηνζκζζηεί. Ζ Δονχπδ παναιέκεζ δ ιεβαθφηενδ 

πδβή ελενπυιεκμο ημονζζιμφ ηαθφπημκηαξ ηζξ ιζζέξ δζεεκείξ αθίλεζξ απυ ημ 

παβηυζιζμ ζφκμθμ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ Δονχπδ μζ ηάζεζξ βζα ημ 2012 έδεζλακ ιζα 

ζηαεενμπμίδζδ ζημκ ημιέα ηςκ δζαημπχκ (holiday segment) πςνίξ πενεηαίνς 

ακάπηολδ, ιε ημκ ημιέα ημο beach tourism κα ιεζχκεηαζ ηαηά 1%. Ακηζεέηςξ ηα 

ηαλίδζα πυθεςκ (city trips) αολήεδηακ ηαηά 14%. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ ηάζδ βζα 

ηαλίδζα δζδιένεοζδξ (short trips) δ μπμία δζεονφκεδηε ηαηά 10% ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά δ ιείςζδ ηαηά 2% ηςκ πμθοήιενςκ ηαλζδζχκ. Σα ηαλίδζα ιζηνχκ 

απμζηάζεςκ ιέζα ζηδκ Δονχπδ αολήεδηακ ηαηά 2%. Ζ Δθθάδα οπέζηδ ιείςζδ 12% 

ζε εζζενπυιεκμ ημονζζιυ απυ αυνεζα Δονχπδ, ηονίςξ απυ ηδ Γενιακία ηαζ ημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. 

ημκ παναηάης πίκαηα δζαηνίκμοιε υηζ δ Ρςζία ζδιεζχκεζ αφλδζδ ηαηά 

12%, ηδκ ιεβαθφηενδ ζηδκ Δονχπδ, ζημκ ημιέα ημο ελενπυιεκμο ημονζζιμφ, εκχ μζ 

πχνεξ ημο κυημο πανμοζζάγμοκ ιείςζδ ηονίςξ θυβς ηδξ εκηεζκυιεκδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ. 

ΠΗΝΑΚΑ 2 
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Δηηυξ ηςκ άθθςκ, άλζμ θυβμο είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ δ Κίκα πθέμκ ακήηεζ 

ζημοξ top spenders ζημ δζεεκή ημονζζιυ πενκχκηαξ ηδκ Γενιακία ηαζ ηζξ ΖΠΑ. 

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ μζ Κζκέγμζ λυδερακ 102 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ημ 2012 

ζημ δζεεκή ημονζζιυ. Αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ επίδμζδ ηςκ Ρχζςκ ημονζζηχκ ιε 43 

δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα. 

3.2.1 Tourism trends 

 ημ 20
μ 

World Travel Monitor Forum ζηδκ Πίγα επζζδιάκεδηε δ ζδιαζία ηαζ 

δ επίδναζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαεχξ επίζδξ δ ακάβηδ βζα ελαημιζηεοιέκδ εκδιένςζδ 

ιέζς ηςκ social media ζπεηζηά ιε ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

δδιζμονβείηαζ δ ηάζδ κα επζγδημφκηαζ κέεξ ηαζ αοεεκηζηέξ ειπεζνίεξ, ιε ιεβαθφηενδ 

δζαδναζηζηυηδηα ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιε ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ – πνμμνζζιμφξ.  

Σμ δζαδίηηομ ηονζανπεί ζηδκ αβμνά ηςκ ηαλζδζχκ ιε ημ 54% ηςκ ηναηήζεςκ 

κα πναβιαημπμζμφκηαζ ιέζς αοημφ. Ζ ηάζδ αοηή έπεζ ζδζαίηενδ δοκαιζηή ζε Αζία ηαζ 

Νυηζμ Αιενζηή, εκχ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ανπίγεζ κα επζηναηεί ηαζ ζηδ Βυνεζα 

Αιενζηή ηαζ Δονχπδ. Παναηάης αθέπμοιε ηδ ζδιαζία ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ 

ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 
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3.2.1.1 Σαξύδια περιπϋτειασ (adventure travel) 

Σα ηαλίδζα πενζπέηεζαξ απμηεθμφκ δζεεκή ηάζδ, ςξ εκαθθαηηζηυξ ημονζζιυξ, δ 

μπμία ζοκεπχξ ηαζ ακαπηφζζεηαζ. Ζ ηάζδ αοηή εοκμεί ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζηήξ 

μιμνθζάξ ηςκ πνμμνζζιχκ. O ημιέαξ αοηυξ ζδιείςζε ηγίνμ 89 δζζεηαημιιφνζα 

δμθάνζα βζα ημ 2009. Σα ηαλίδζα πενζπέηεζαξ δζαηνίκμκηαζ ζε soft ηαζ hard adventures. 

Tα soft ζδιεζχκμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ ακάπηολδ ηαζ ζοκδοάγμοκ ηδκ πενζπέηεζα 

ιε ηδκ βαζηνμκμιία, ημκ πμθζηζζιζηυ ημονζζιυ ηαζ ηδκ δζαζηέδαζδ, ζε ιία ζοκεπή 

δζαδναζηζηυηδηα ιε ηδκ ημπζηή ημζκςκία. Οζ πενζζζυηενμζ adventure travelers 

εκηάζζμκηαζ ζημ δθζηζαηυ θάζια 35 – 45 εηχκ, πνάβια υιςξ πμο ανπίγεζ κα αθθάγεζ 

ηαεχξ δζεονφκεηαζ μ ημιέαξ αοηυξ ιε ζοκέπεζα ηδκ δζεφνοκζδ ηαζ ημο δθζηζαημφ 

θάζιαημξ. 

 

3.2.1.2 City break tourism 

 Σμ city break απμηεθεί ιζα ζοκεπχξ εκηεζκυιεκδ ηάζδ, ηονίςξ ακάιεζα ζημοξ 

έιπεζνμοξ ηαλζδζχηεξ. Ακηαπμηνίκεηαζ ζε άημια ηα μπμία επζδζχημοκ ιζα πζμ 

αοεεκηζηή ειπεζνία, ακαγδηχκηαξ ιζα ααεφηενδ βκςνζιία ιε ημκ πμθζηζζιυ – 

ημοθημφνα ηαζ ημ life – style ηδξ πυθδξ πνμμνζζιμφ. Σμ city break απμηεθεί πνμσυκ 

ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε ιζηνήξ δζάνηεζαξ ηαλίδζα ηαζ ζηδκ φπανλδ 

θεδκχκ αενμπμνζηχκ ακηαπμηνίζεςκ ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ. 

Οζ πνμμνζζιμί πμο ακήημοκ ζηδκ παναπάκς ηαηδβμνία ημο city break, έπμοκ 

ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδκ ακηαπυηνζζδ ηαζ ζηακμπμίδζδ πμθθχκ εζδχκ 

ημονζζηζηήξ γήηδζδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ απμηεθμφκ, ηαηά αάζδ,  

πνμμνζζιμφξ δζδιένεοζδξ. 

3.2.2 Η ςημαντικότητα τησ προςβαςιμότητασ ςτη ζότηςη 

 Οζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ οπμδμιέξ απμηεθμφκ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ηαζ ελοπδνέηδζδ ακενχπςκ ιε ακαπδνία. Μυκμ ζηδκ Δονχπδ 

εηηζιάηαζ υηζ οπάνπμοκ 80 εηαημιιφνζα άκενςπμζ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, έκα πμζμζηυ 

ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηαευθμο εοηαηαθνυκδημ. Παβημζιίςξ, μ ανζειυξ ηςκ 

αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ πνμζεββίγεζ ηα 900 εηαημιιφνζα. Σμ δζηαίςια βζα ηαλίδζ 

ηςκ ακενχπςκ ιε ακαπδνία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ δζηαίςιά ημοξ ζηδκ ακάθμβδ 

ακηζιεηχπζζδ πνέπεζ κα εεςνείηαζ αοημκυδημ.  
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οκεπχξ δ πνμζααζζιυηδηα ζημοξ πνμμνζζιμφξ πνέπεζ κα ηεεεί ζε πνχηδ 

πνμηεναζυηδηα. Πένα υιςξ απυ ημ αοημκυδημ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

πνμζααζζιυηδηα ζε ακενχπμοξ ιε ακαπδνία ηαζ ηζκδηζηά πνμαθήιαηα εα επζθένεζ 

ηαζ ορδθυ ηγίνμ, ηαεχξ πάνα πμθθμί είκαζ αοημί μζ μπμίμζ επζεοιμφκ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ηαλίδζα, εθυζμκ αέααζα οπάνπμοκ μζ ηαηάθθδθεξ οπμδμιέξ ηαζ 

εκεαννφκεηαζ δ πνμζααζζιυηδηα. 

Δπίζδξ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ άκενςπμζ ιε ακαπδνία ηαζ ηζκδηζηά 

πνμαθήιαηα ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αηυιςκ ηνίηδξ δθζηίαξ, δδιζμονβμφκ ιζα 

ζδζαίηενα ζδιακηζηή ηάζδ ζηδκ αβμνά ημο ημονζζιμφ ηυζμ ζε μζημκμιζηυ επίπεδμ, 

λμδεφμκηαξ πενίπμο 13 δζζεηαημιιφνζα ημκ πνυκμ, υζμ ηαζ ιε ηδκ ημονζζηζηή 

ζοιπενζθμνά πμο ακαπηφζζμοκ, αθμφ ηείκμοκ κα είκαζ ζδζαίηενα πζζημί ζε έκακ 

πνμμνζζιυ ηαζ ιε ιεβάθδ δζάνηεζα παναιμκήξ. 

φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα επζζηεπηχκ ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο (UK Visitor 

Survey), μζ επζζηέπηεξ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα ζοκεζζέθενακ πενίπμο 2 

δζζεηαημιιφνζα θίνεξ ζηδ Βνεηακζηή αβμνά θζθμλεκίαξ. 

Σέθμξ πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, πάκς απυ 

140 πχνεξ έπμοκ οπμβνάρεζ ηδκ Γζαηήνολδ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ βζα ηα δζηαζχιαηα 

ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. Πανάθθδθα, δ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα δ Commission έπεζ ηζκήζεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 

εθανιμβή ημο Accessibility Act, ημ μπμίμ εα οπμπνεχκεζ ηα ιέθδ κα ηδνμφκ ηαζ 

δζαζθαθίγμοκ ηδκ ίζδ ιεηαπείνζζδ ηαζ ηδκ απνυζημπηδ πνμζααζζιυηδηα ηςκ αηυιςκ 

ιε ακαπδνία ηαζ ηζκδηζηά πνμαθήιαηα ζηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα αβαεά. 

3.3   Η τουριςτικό ζότηςη ςτην ευρύτερη νότια Πελοπόννηςο 

Δθυζμκ ιέζα ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ ηαζ δ πανμοζίαζδ 

ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο επζηναηεί ζημ ηιήια ηδξ γήηδζδξ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Μάκδξ, δε εα ήηακ μνευ κα παναθεζθεεί δ ακάθοζδ ηδξ βεκζηυηενδξ 

ηαηάζηαζδξ αοημφ ημο εέιαημξ, πμο ηονζανπεί ζηδ κυηζα Πεθμπυκκδζμ, δδθαδή ζηζξ 

πενζθένεζεξ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ηδξ Λαηςκίαξ. 

Όθα αοηά ηα πνυκζα παναηδνμφκηαζ πμθθέξ αολμιεζχζεζξ ζηα ανζειδηζηά 

ζημζπεία πμο απανηίγμοκ ηδ γήηδζδ ημονζζηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ζηδ κυηζα 

Πεθμπυκκδζμ. Αοηυ ημ βεβμκυξ μθείθεηαζ ηυζμ ζηζξ δζεεκείξ ηάζεζξ πμο ηονζανπμφκ 

ζηδκ αβμνά, υζμ ηαζ ζηζξ εκένβεζεξ πμο βίκμκηαζ απυ ηδκ πθεονά ηδξ ημονζζηζηήξ 
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πνμζθμνάξ ηδξ πενζμπήξ ιε ηζξ εηάζημηε δδιμηζηέξ ή/ηαζ ζοθθμβζηέξ πνςημαμοθίεξ, 

αθθά ηαζ ηζξ δζάθμνεξ επεκδφζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ζδζςηζημφξ ηαζ 

δδιυζζμοξ θμνείξ ζημκ ηθάδμ ημο ημονζζιμφ, ηςκ ηαλζδζχκ, ηδξ θζθμλεκίαξ, ηδξ 

εζηίαζδξ ηαζ ηδξ δζαζηέδαζδξ. Δπίζδξ, πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζε αοηέξ ηζξ αθθαβέξ 

παίγεζ ηαζ ημ βεβμκυξ ηδξ ανάαεοζδξ ημο κέμο δζεεκμφξ ημονζζηζημφ ζήιαημξ ηδξ 

πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, «Μπζηθή Πεινπφλλεζνο» πμο ηαηέθααε ηδκ ηνίηδ εέζδ 

ζηδ δζεεκή έηεεζδ ITB Βεξνιίλν 2013, ζημ δζαβςκζζιυ Golden Gate City. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηαεμνζζηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ πμο δζαδναιάηζζε δ 

πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ζηδκ πνμζπάεεζα ελςζηνέθεζαξ ζημκ ημονζζηζηυ ημιέα. 

ημ δζάζηδια ηδξ εδηείαξ ηδξ: 

 Πενζζζυηενμζ απυ 72.000 πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο ιμζνάζηδηακ ημκ ηεθεοηαίμ 

πνυκμ εζηυκεξ ηαζ ειπεζνίεξ απυ ηδ «Μοεζηή Πεθμπυκκδζμ». 

 

 Πενζζζυηενμζ απυ 600 δζμνβακςηέξ ηαλζδζμφ ήθεακ ζε επαθή ιε ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηδκ εκέηαλακ ζηα ηαλζδζςηζηά ημοξ πνμβνάιιαηα. 

 

 Ζ Πεθμπυκκδζμξ, ιε μνβακςιέκεξ απμζημθέξ επαββεθιαηζχκ ημο ημονζζιμφ, 

ανέεδηε ζε πενζζζυηενεξ απυ 40 εηεέζεζξ ηαζ δδιζμφνβδζε παναπάκς απυ 15 

events ζηδκ ηανδζά ηςκ Δονςπασηχκ πνςηεομοζχκ, υπμο εηαημκηάδεξ 

πζθζάδεξ Δονςπαίμζ ήνεακ ζε επαθή ιε ημ «Μφεμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο». 

 

 Σα θζιάκζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, υπςξ ημο Γοεείμο, ημο Άζηνμοξ, ημο 

Ναοπθίμο, ηδξ Κοπανζζζίαξ, ημο Λεςκζδίμο, ιαγί ιε ηδ Μανίκα ημο 

Ναοπθίμο ηαζ ζφκημια ηδξ Μμκειααζζάξ βίκμκηαζ ζφβπνμκα ηαζ έημζια κα 

οπδνεηήζμοκ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ εκχ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα αθζεοηζηά 

ηαηαθφβζα, ζοκεέημοκ ιζα κέα εζηυκα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ζημ δζεεκή 

ημονζζηζηυ πάνηδ. 

Οζ πηοπέξ ηδξ εκζαίαξ ζηναηδβζηήξ ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ μ 

ημονζζιυξ, μ πμθζηζζιυξ, δ βαζηνμκμιζηή πανάδμζδ ηαζ ηα πμθφηζια αβνμηζηά 

πνμσυκηα. Απμηέθεζια, δ δδιζμονβία οπεναλίαξ ηαζ δ εκίζποζδ ημο εζζμδήιαημξ 

πενζζζυηενςκ παναβςβζηχκ ηάλεςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. ημ ίδζμ δζάζηδια, 

δδιζμονβήεδηε ιζα ζζπονή ηαοηυηδηα, ημ θεβυιεκμ brand name, ηαζ δ πνμχεδζή ημο 
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ιε ζημπεοιέκεξ εκένβεζεξ ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ – ζηυπμοξ βζα πνμζέθηοζδ ημονζζηχκ. 

Μζα δεφηενδ δνάζδ είκαζ δ δζαζφκδεζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιε άθθμοξ ημιείξ 

(πμθζηζζιυξ ηαζ αβνμηζηή παναβςβή). Αημθμοεμφκ μζ οπμδμιέξ, αθθά ηαζ δ ζοκεπήξ 

δζααμφθεοζδ ηαζ δζαπναβιάηεοζδ ιε ημοξ δζεεκείξ παίηηεξ ηδξ ημονζζηζηήξ 

αζμιδπακίαξ. Όπςξ ζδιείςζε δ εειαηζηή ακηζπενζθενεζάνπδξ Νηίλα Νηθνιάθνπ:  

«Μέζα ζηα πξψηα ηξία ρξφληα ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ αθνξνχζαλ φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο. Υσξίο λα ρξεηαζηεί νχηε έλα επξψ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

αιιά κε αμηνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, δεκηνπξγήζακε ην brand name 

“Μπζηθή Πεινπφλλεζνο”, ην φλνκα ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Αιιάμακε 

ηε λννηξνπία ηνπ παξειζφληνο ζηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. Οη εθζέζεηο δελ είλαη ηαμηδάθηα αλαςπρήο. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ 40 

εθζέζεηο φπνπ βξεζήθακε, ζπκκεηείραλ καδί καο νξγαλσκέλεο απνζηνιέο 

επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ πάλσ απφ 800 ζπλαληήζεηο κε Δπξσπαίνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. Η “Μπζηθή Πεινπφλλεζνο” ηαμίδεςε καδί κε ηνπο 

Πεινπνλλήζηνπο παξαγσγνχο ζε εθζέζεηο ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία. Δπελδχζακε 

ζηε θηινμελία δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο απφ θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε, 

θέξλνληαο ζε επαθή κε ηελ Πεινπφλλεζν πεξηζζφηεξνπο απφ 80 δεκνζηνγξάθνπο θαη 

70 tour operators. Η «Μπζηθή Πεινπφλλεζνο» έγηλε κέξνο ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο. ε κηα επνρή πνπ ε παξαδνζηαθή επηθνηλσλία έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο ζε 

ζχγρξνλα εξγαιεία, ην facebook, ην youtube θαη ην twitter, ε Πεινπφλλεζνο ήηαλ πξηλ 

απφ 24 κήλεο παληειψο απνχζα. ήκεξα, ε παξνπζία ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ followers 

ζηα επίζεκα θαλάιηα ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο. Απνηειέζακε ηνλ πξψην 

πξννξηζκφ ζηελ Διιάδα πνπ επέλδπζε θαη δεκηνχξγεζε ηξεηο εθαξκνγέο γηα θηλεηά 

ηειέθσλα (ηνπξηζηηθφ νδεγφ, παηρλίδη γηα ηε γλσξηκία κε ηελ Πεινπφλλεζν θαη νδεγφ 

γηα ηα πξντφληα θαη ηε γαζηξνλνκία καο). Γεκηνπξγήζακε 10 κνλαδηθά εκπεηξηθά 

πξντφληα (110 εκπεηξίεο ηεο Πεινπνλλήζνπ) κε ζηφρν ηελ θαζνιηθή πξνζέγγηζε θαη 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο Πεινπνλλήζνπ σο εληαίνπ πξννξηζκνχ, σο ελφο «λεζηνχ 

ηεο αεηθνξίαο». Η πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ζε επαθή κε θάζε εκπιεθφκελν θνξέα 

(δήκνπο, επηκειεηήξηα θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Πεινπφλλεζν), ήιζε ζε επαθή κε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ζηα 

ζρέδηά ηνπο ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο. Σν εγρείξεκα ζηέθζεθε κε επηηπρία. Η Easy 

Jet πείζηεθε λα πεηάμεη γηα Καιακάηα απφ Λνλδίλν θαη θέηνο θαη απφ Ακβνχξγν, ελψ ε 

Aegean έζεζε βάζε ζην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο, ελέηαμε ζην ζρεδηαζκφ ηεο πηήζεηο 
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απφ Γεξκαλία, Ρσζία, Οπθξαλία θαη νπεδία, πξνζθέξνληαο απεπζείαο πηήζεηο πξνο 

Καιακάηα απφ πφιεηο φπσο Μφλαρν, Νηίζειληνξθ, Μφζρα, Ρνζηφθ, Αγία Πεηξνχπνιε, 

Κίεβν θαη ηνθρφικε. Ο δε αληαγσληζκφο πξνζέιθπζε θαη άιιεο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, φπσο ε Condor, ε AirBerlin – Flyniki θαη άιιεο. Αχμεζε παξνπζηάδνπλ θαη 

νη πηήζεηο charter κε λένπο πξννξηζκνχο ηελ Πνισλία θαη ηε ινβαθία. ην πιαίζην, 

δε, ηεο αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο, πινπνηνχληαη πξνσζεηηθέο δξάζεηο – 

εθδειψζεηο ζε κεγάια εκπνξηθά θέληξα πφιεσλ κε απεπζείαο πηήζεηο, φπσο ζην 

National Geographic ζηελ Αγγιία, ζην Juilius Meinl ζηε Βηέλλε θαη αιινχ. Μέζσ 

απηψλ ησλ ζπλεξγεηψλ, θαηαθέξακε λα θάλνπκε ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο 

ειθπζηηθφ θαη γηα άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Πηήζεηο πξνο ηελ Καιακάηα έρνπλ 

εληάμεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, κεηαμχ άιισλ, ε British Airways, ε Condor, ε Blue 

Panorama θαη ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα αθφκε πεξηζζφηεξεο ζπκθσλίεο. Η 

Καιακάηα έρεη αξρίζεη πηα λα θαηαθηά απηφ πνπ δηθαησκαηηθά ηεο αλήθεη θαη είρε 

ζηεξεζεί ειιείςεη ζρεδηαζκνχ ηα πεξαζκέλα ρξφληα: λα γίλεη ε πχιε εηζφδνπ ηεο Νφηηαο 

Διιάδαο. εκαληηθή είλαη θαη ε απφθαζε κεγάισλ tour operators, φπσο ν FTI ηεο 

Απζηξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, λα επελδχζνπλ ζηξαηεγηθά ζηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη 

tour operators γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν Velocited θαη ν Pioneer, πνπ γηα 

πξψηε θνξά εληάζζνπλ νηθνηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο απφ Διιάδα ζηελ Πεινπφλλεζν 

έπεηηα απφ δηθέο καο ελέξγεηεο. Ο πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο δελ κπνξεί παξά λα 

ηδσζνχλ ππφ ην ίδην πξίζκα, εληαγκέλνη σο ηνκείο ζε έλα θνηλφ θάδξν δξάζεσλ. Απφ 

θνηλνχ κε ην “δηάδσκα” επεμεξγαδφκαζηε ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζε 

φιε ηελ Πεινπφλλεζν, κε ζθνπφ λα ελψζνπλ ηα αξραία ζέαηξά ηεο, αμηνπνηψληαο 

παξάιιεια ηνλ ηνπξηζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηνπο ραξαθηήξα, κέζσ ηεο δηαζχλδεζήο 

ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. ηφρνο, λα αληαγσληζηεί ε Πεινπφλλεζνο 

θαζηεξσκέλνπο πξννξηζκνχο φπσο ε Σνζθάλε θαη ε ηθειία». 

ηδ ζοκέπεζα θμζπυκ, εα πναβιαημπμζδεεί δ πανμοζίαζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο 

επζηναηεί ζηδ Μεζζδκία ηαζ ηδ Λαηςκία, απυ ηδ ζημπζά ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ, 

ηυζμ ζημ πανυκ, υζμ ηαζ παθαζυηενα. 

3.3.1 Η τουριςτικό ζότηςη τησ Μεςςηνύασ 

 ηδκ πενζθένεζα ηδξ Μεζζδκίαξ επζηναηεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιία ακμδζηή 

πμνεία ζημκ ημιέα ηδξ γήηδζδξ ημονζζηζηχκ αβαεχκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ 

ηυζμ ημο θοζζημφ ηάθθμοξ ηδξ πενζμπήξ, υζμ ηαζ ηςκ οπένμβηςκ επεκδφζεςκ πμο 
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έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ λεκμδμπεζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο 

Costa Navarino ζηδκ πενζμπή ηδξ Πφθμο. 

 Σμ ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ υιςξ πμο επδνεάγεζ άιεζα ηαζ εεηζηά ηδκ 

ημονζζηζηή γήηδζδ ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ δ ηαηαθοηζηή ζδιαζία ηδξ φπανλδξ ημο 

αενμδνμιίμο ηδξ Καθαιάηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ αενμδνυιζμ Καθαιάηαξ 

«Καπεηάλ Βαζίιεο Κσλζηαληαθφπνπινο» ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ πνχηδ εέζδ υζμκ αθμνά 

ζηδκ πμζμζηζαία αφλδζδ ηςκ δζεεκχκ ημονζζηζηχκ αθίλεςκ ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2013 

ηαζ 2012, ζφιθςκα ιε ζημζπεία ημο οκδέζιμο Δθθδκζηχκ Σμονζζηζηχκ 

Δπζπεζνήζεςκ (ΔΣΔ). 

φιθςκα ιε υζα δδιμζζμπμζήεδηακ απυ ημ δήιμ Καθαιάηαξ, ημ 2013 μζ 

δζεεκείξ ημονζζηζηέξ αθίλεζξ ζηδκ Καθαιάηα ακήθεακ ζε 57.967 έκακηζ 35.948 ημ 

2012, δδθαδή αφλδζδ ηαηά 61,25%. Γεφηενμ ήηακ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Μοηυκμο ιε 

αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 26,69%, εκχ πνχημ ζε ανζειυ δζεεκχκ ημονζζηζηχκ αθίλεςκ 

βζα ημ 2013 ήηακ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Αεήκαξ ιε 2.619.455, αημθμοεμφιεκμ απυ 

εηείκμ ημο Ζναηθείμο ιε 2.475.927. 

Μάθζζηα ημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ Καθαιάηαξ ζηδκ ηεθεοηαία ημο 

ζοκεδνίαζδ βζα ημ 2013 οζμεέηδζε απυθαζδ ιε ηδκ μπμία γδηήεδηε δ ακααάειζζδ 

ημο αενμθζιέκα «Καπεηάλ Βαζίιεο Κσλζηαληαθφπνπινο», δζεηδζηχκηαξ: 

 Ακααάειζζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ οπμδμιχκ ηαζ εβηαηαζηάζεχκ ημο, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηδ ζηεθέπςζή ημο ιε ημ απαναίηδημ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, ιε 

ζημπυ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο υθμ ημ 24ςνμ, χζηε κα ιπμνεί κα επζηεθεί 

ηαζ ζημ ιέθθμκ ημ νυθμ ημο ςξ ιμπθυξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ. 

 

 Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ κέμ άλμκα Ρζγυιοθμο – 

Καθαιάηαξ ηαζ ημκ αοημηζκδηυδνμιμ ιε ημκ μπμίμ αοηυξ εα ζοκδέεηαζ. Ζ 

αεθηίςζδ εα βίκεζ ιε εοεεία ζοκδεηήνζα μδυ, πμο εα λεηζκά απυ ημκ άλμκα 

Ρζγμιφθμο – Καθαιάηαξ ηαζ ιε αυνεζα ηαηεφεοκζδ εα ηαηαθήβεζ ζηδκ είζμδμ 

ημο αενμθζιέκα. 

 

 Βεθηίςζδ ημο πανυκημξ εεκζημφ δνυιμο Αζπνμπχιαημξ – Μεζζήκδξ, ζδίςξ 

ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηοηθζημφ ηυιαμο ζηδκ είζμδμ ημο αενμθζιέκα, βζα θυβμοξ 

αζθαθείαξ ηαζ  απμθοβήξ αηοπδιάηςκ. 
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Με ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ, παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ επζζηεπηχκ 

ηδξ Μεζζδκίαξ, ηονίςξ υζςκ πνδζζιμπμζμφκ αενμπθάκμ βζα ηδ ιεηάααζή ημοξ, ηάηζ 

πμο πζζημπμζείηαζ ηαζ απυ ηα απμβναθζηά ζημζπεία. Ακ οθμπμζδεμφκ μζ ζηυπμζ πμο 

έπμοκ ηεεεί ηαζ ζοκεπζζηεί δ εεηζηή πμνεία ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηδξ πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ιε ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ δζεεκείξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, ηδκ 

British Airways, πνμηεζιέκμο κα εκηάλεζ ημ 2015 ηδκ Καθαιάηα ζηζξ 

πνμβναιιαηζζιέκεξ ηδξ πηήζεζξ ηαζ υπζ ζηζξ πηήζεζξ charter, εα αθθάλεζ άνδδκ μ 

ημονζζηζηυξ πάνηδξ. 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ, ιε επίηεκηνμ ηδκ Καθαιάηα,  απυ «παναιεθδιέκδ» πενζμπή 

ιεηααάθθεηαζ ιε βμνβυ νοειυ ζε επχκοιμ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ, αθμφ έπεζ πθέμκ 

λεπενάζεζ ηα υπμζα ειπυδζα επζημζκςκίαξ ηδξ ιε ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ
22

.  

φιθςκα ιε ηα δζαεέζζια ζημζπεία ηςκ ηονζυηενςκ αενμδνμιίςκ πμο 

ακαημίκςζε μ φκδεζιμξ Δθθδκζηχκ Σμονζζηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ (ΔΣΔ), ημ 

δζάζηδια Ηακμοανίμο – Φεανμοανίμο 2014 επζζηέθεδηακ ηδ πχνα ιαξ 395.307 

ηαλζδζχηεξ απυ 306.887 ημ 2013. Ο πνμμνζζιυξ ηδξ Καθαιάηαξ, υπςξ δείπκμοκ μζ 

ανζειμί, ζοκεπίγεζ κα ζδιεζχκεζ ημ έκα νεηυν ιεηά ημ άθθμ. Μεηά ηδκ πνςηζά ημ 

2013, ιε αφλδζδ αθίλεςκ ηαηά 61,25% απυ ημ ελςηενζηυ, ημ ίδζμ ελαζνεηζηά 

ζοκεπίγεζ ηαζ ημ πνχημ δίιδκμ ημο 2014, ζδζαίηενα ημ Φεανμοάνζμ. Μπμνεί ημκ 

Ηακμοάνζμ κα ιδκ ηαηαβνάθδηε δζεεκήξ άθζλδ, αθθά ημ Φεανμοάνζμ ακήθεακ ζηζξ 

230, απμηεθχκηαξ νεηυν βζα ηδκ επμπή. Σδκ ίδζα πενίμδμ, ακηίζημζπα, ημ 2013 δεκ 

οπήνπε άθζλδ ημκ Ηακμοάνζμ, εκχ ημ Φεανμοάνζμ ιυθζξ 2, ιε απμηέθεζια κα 

ζδιεζςεεί αφλδζδ 1.140%. 

 

3.3.1.1 Πτόςεισ εξωτερικού και εςωτερικού 

φιθςκα ιε ηα δζαεέζζια ζημζπεία, ημ 2009 ηαηαβνάθδηακ 30.446 αθίλεζξ 

ελςηενζημφ, ημ 2010: 33.568, ημ 2011: 30.967, ημ 2012: 33.469 ηαζ ημ 2013: 58.085 

αθίλεζξ. 

Σμ 2009 πναβιαημπμζήεδηακ 468 ηζκήζεζξ αενμζηαθχκ charter ιε 30.446 

αθίλεζξ ηαζ ημ 2010: 582 ιε 33.568 αθίλεζξ (αφλδζδ 10%) ηαζ 33.726 ακαπςνήζεζξ. 

Σμ 2010 μ ιεβαθφηενμξ υβημξ επζζηεπηχκ (17.429) ήηακ απυ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 

ηαζ αημθμοεμφζακ Οθθακδμί (6.070), Γενιακμί (4.090) ηαζ Σζέπμζ (1.448). 

                                                           
22

 Το διεκνζσ αεροδρόμιο τθσ Καλαμάτασ, «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», λειτουργεί 
πλζον και ωσ βάςθ τθσ Aegean Airlines. 
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Σμ 2011, απυ ηζξ 539 ηζκήζεζξ αενμζηαθχκ ηαηαβνάθδηακ 30.967 αθίλεζξ ηαζ 

31.318 ακαπςνήζεζξ απυ πηήζεζξ charter, εκχ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ήηακ απυ ηo 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ (14.953) ηαζ αημθμοεμφζακ απυ ηδκ Οθθακδία (5.184), ηδ 

Γενιακία (5.055), ηδ Νμναδβία (2.639), ηδ Ρςζία (1.692) ηαζ ηδκ Σζεπία (1.444). 

Σμ 2012 ηαηαβνάθδηακ 559 ηζκήζεζξ αενμζηαθχκ ιε 33.469 αθίλεζξ ηαζ 

33.525 ακαπςνήζεζξ. Σδ ιενίδα ημο θέμκημξ είπακ πάθζ μζ Βνεηακμί (15.374) ηαζ 

αημθμοεμφζακ Οθθακδμί (4.170), Ρχζμζ (3.448), Γενιακμί (2.702), Νμναδβμί 

(2.416), μοδδμί (2.155), Αοζηνζαημί (1.734) ηαζ Σζέπμζ (1.277). 

Σμ 2013 ηαηαβνάθδηακ 1.049 ηζκήζεζξ αενμζηαθχκ ιε 58.085 αθίλεζξ 

(αφλδζδ 73,5%) ηαζ 59.658 ακαπςνήζεζξ. Καζ πάθζ μζ Βνεηακμί ήηακ εηείκμζ πμο 

πνμηίιδζακ πενζζζυηενμ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Καθαιάηαξ (15.505 άημια), 

αημθμοεμφιεκμζ απυ Ρχζμοξ (7.603), Ηηαθμφξ (7.406), Γενιακμφξ (6.541), 

Αοζηνζαημφξ (6.092), μοδδμφξ (5.342), Οθθακδμφξ (3.809), Νμναδβμφξ (2.126), 

Οοηνακμφξ (1.748) ηαζ Σζέπμοξ (1.294). 

Ακηίεεηα, ζημκ ημιέα ηςκ πηήζεςκ εζςηενζημφ ημο αενμδνμιίμο ηδξ 

Καθαιάηαξ ζζπφεζ δ θνάζδ «έλς πάιε ηαθά», αθμφ ημ 2013 ηαηαβνάθδηε ιείςζδ 

33% ζηζξ πηήζεζξ εζςηενζημφ. Σμ 2009 είπακ ηαηαβναθεί 574 ηζκήζεζξ αενμζηαθχκ 

βναιιχκ εζςηενζημφ ιε 6.990 επζαάηεξ ηαζ ημ 2010: 995 ιε 14.515 αθίλεζξ (αφλδζδ 

επζααηχκ 107%) ηαζ 14.802 ακαπςνήζεζξ, εκχ οπήνλακ ηαζ 59 δζενπυιεκμζ. Σμ 2011 

ηαηαβνάθδηακ 871 πηήζεζξ ιε 13.484 αθίλεζξ ηαζ 13.576 ακαπςνήζεζξ ηαζ ημ 2012 

891 πηήζεζξ ιε 14.278 αθίλεζξ ηαζ 14.244 ακαπςνήζεζξ. Σμ 2013 πναβιαημπμζήεδηακ 

688 πηήζεζξ πνμξ Αεήκα ηαζ Θεζζαθμκίηδ ιε 9.573 αθίλεζξ ηαζ 9.603 ακαπςνήζεζξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζε ζπεηζηή ημο ζοκέκηεολδ βζα ηδκ Καθαιάηα ηαζ ηδ 

Μεζζδκία, μ πενζθενεζαηυξ δζεοεοκηήξ ζηαειχκ εδάθμοξ ηδξ Easy Jet, ηέθαλνο 

Βαθηξηδήο, ακέθενε:  

«Η Easy Jet έρεη ζέζεη σο βαζηθή ηεο πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε 

δξνκνινγίσλ θαη ζε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ελψ ζηξαηεγηθή επηινγή καο απνηειεί ε 

ειιεληθή αγνξά. Η εμέιημε ηνπ δηθηχνπ καο πξνο ηελ Διιάδα θαη ε αληίζηνηρε ζηήξημε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, ππήξμε ζηαζεξή θαη 

ξαγδαία απφ ην 1998 κέρξη ζήκεξα. Να ζεκεησζεί ηδηαίηεξα φηη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2014 πξνζθέξνπκε 2.300.000 ζέζεηο ζηελ Διιάδα, κε 8 λένπο πξννξηζκνχο, κε αχμεζε 

θίλεζεο 20% έλαληη ηνπ 2013 θαη κε κέζν δείθηε πιεξφηεηαο 90%. Όζνλ αθνξά ζηελ 

έλαξμε πηήζεσλ πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο, ε πξφηαζε πνπ δερζήθακε εθ 

κέξνπο ηνπ πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ απφθαζή καο. 
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πλαπνθαζίζακε θαη πινπνηνχκε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο εμσζηξέθεηαο θαη πξνψζεζεο 

ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηελ αγνξά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη άιισλ ρσξψλ ηνπ δηθηχνπ 

καο. Έηζη, μεθίλεζαλ νη πηήζεηο καο πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο απφ ηηο αξρέο 

Ινπιίνπ έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2013, κε δχν πηήζεηο ηελ εβδνκάδα απφ ην Λνλδίλν 

(Gatwick). ηελ Easy Jet, είκαζηε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζεηηθή απήρεζε 

πνπ είρε ν λένο πξννξηζκφο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηε βξεηαληθή ηνπξηζηηθή αγνξά, 

ππεξβαίλνληαο, κάιηζηα, ηηο πξνζδνθίεο καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο 

πιεξφηεηαο πιεζίαζε ην 95%, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα έλα λέν πξννξηζκφ. Η 

ζηνρεπφκελε πξνβνιή ηνπ λένπ πξννξηζκνχ καο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ κάο νδήγεζε ζηελ απφθαζε γηα αχμεζε ησλ πηήζεψλ καο πξνο ηελ 

Καιακάηα γηα ην 2014. Δπίζεο, εληάζζνπκε έλα λέν πξννξηζκφ ζην δίθηπφ καο πξνο 

ηελ Καιακάηα απφ ην Ακβνχξγν, αξρηθά κε 2 πηήζεηο εβδνκαδηαίσο (Γεπηέξα θαη 

Πέκπηε) ζηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, απφ ηα κέζα Ινπλίνπ κέρξη ηηο αξρέο 

επηεκβξίνπ. Η επίδνζε ησλ πηήζεψλ καο πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο θαηά ην 

2013 επηβεβαηψλεη ηε ζηαζεξή πξνηίκεζε ησλ Βξεηαλψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ 

”Πεινπφλλεζνο”. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν απνηειεί ε πιεζψξα ησλ 

κλεκείσλ ηεο αξραίαο Διιάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζαξέο παξαιίεο, ην κεζνγεηαθφ 

θιίκα, ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηηο εμαίζηεο γαζηξνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζηνηρεία πνπ πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα δηαθπιαρζνχλ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα». 

 

3.3.1.2 Αφύξεισ τουριςτών ςτη Μεςςηνύα 

 φιθςκα ιε δεδμιέκα πμο ακηθήεδηακ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή 

Τπδνεζία (ΔΛΣΑΣ), παναηάης πανμοζζάγεηαζ δ ηαηάζηαζδ ηςκ αθίλεςκ 

ημονζζηχκ ηυζμ ζε λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα, υζμ ηαζ ζε εβηαηαζηάζεζξ camping 

ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ απυ ημ 2003 έςξ ηαζ ημ 2013. 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΔΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΦΗΞΔΩΝ Δ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ 

ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

2003 200.022 23,7% 

2004 188.907 21,2% 
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2005 162.710 23,1% 

2006 157.421 20,6% 

2007 188.152 24,6% 

2008 190.950 19% 

2009 207.529 17% 

2010 203.024 17,3% 

2011 192.474 19,7% 

2012 165.223 15,4% 

2013 192.840 21,3% 

 Παναηδνμφιε πςξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο οπάνπεζ αζζεδηή ιεηααμθή ζηζξ 

αθίλεζξ ημονζζηχκ πμο δζέιεζκακ ζε λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα. Αοηή δ ηαηακμιή 

πανμοζζάγεηαζ ηαζ δζαβναιιαηζηά ζημ παναηάης βνάθδια. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

 Παν’ υθα αοηά αοηέξ μζ ηαηαζηάζεζξ δεκ είκαζ επανηείξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ, 

εθυζμκ επζεοιμφιε ηδκ μνευηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ζζημνζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αθίλεςκ 

ημονζζηχκ πμο δζέιεζκακ ζε λεκμδμπεία ηαζ εκμζηζαγυιεκα δςιάηζα ζηδ Μεζζδκία, 

είκαζ απαναίηδηδ δ πανμοζίαζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο ανζειμφ ηθζκχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ απυ υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ 

εηήζζαξ ιέζδξ πθδνυηδηαξ πμο είπακ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο ιεθεηάηαζ. Σα ανζειδηζηά 

ζημζπεία ηςκ εκ θυβς ζζημνζηχκ ηαηαζηάζεςκ, υπςξ ηαζ ηςκ παναπάκς, ακηθήεδηακ 
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απυ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ ζημ site ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 4 

ΔΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΩΝ ΠΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΑΝ 
ΠΟΟΣΟ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 

2003 8.081 42,8% 

2004 6.230 39,9% 

2005 4.778 40% 

2006 4.550 37,2% 

2007 6.248 42,1% 

2008 6.235 36,7% 

2009 6.732 34,4% 

2010 6.590 30,8% 

2011 6.620 32,4% 

2012 6.856 25,7% 

2013 6.950 31,5% 

Ο ανζειυξ ηςκ ηθζκχκ πμο θεζημφνβδζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα υθςκ αοηχκ ηςκ 

εηχκ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10 
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Βθέπμοιε πςξ εκχ οπήνλε ιεβάθδ πηχζδ ημ 2006, παν’ υθα αοηά ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο capacity υθδξ ηδξ 

Μεζζδκίαξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά παναηδνείηαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή ηαηακμιή ηςκ 

αθίλεςκ ημονζζηχκ πμο έηακακ πνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ camping. 

Αοηή δ ηαηακμιή πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα δεδμιέκςκ ηαζ δζάβναιια. 

ΠΗΝΑΚΑ 5 

ΔΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΦΗΞΔΩΝ Δ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ CAMPING 

ΠΟΟΣΟ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ 

ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

2003 26.462 74,4% 

2004 24.574 60,5% 

2005 28.606 74,4% 

2006 25.723 79,3% 

2007 23.163 77,9% 

2008 22.335 78% 

2009 25.273 68% 

2010 25.950 72% 

2011 24.702 67,8% 

2012 15.903 57,6% 

2013 21.510 65,3% 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11 
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 ηδκ πενίπηςζδ ημο camping, παναηδνμφκηαζ ζαθχξ θζβυηενεξ αθίλεζξ 

ζοβηνζηζηά ιε ηα λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα, αθθά δ πνμηίιδζδ αοημφ ημο είδμοξ 

δζαιμκήξ απυ αθθμδαπμφξ ημονίζηεξ είκαζ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ Έθθδκεξ. 

Αοηυ ημ βεβμκυξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζημ υηζ μζ δζαημπέξ camping είκαζ βεκζηά 

θεδκυηενεξ, μπυηε πνμηζιχκηαζ απυ ημονίζηεξ ημο ελςηενζημφ. Ο άθθμξ πανάβμκηαξ 

είκαζ δ αολδιέκδ γήηδζδ αοημφ ημο είδμοξ ημονζζιμφ, απυ πχνεξ ημο ελςηενζημφ, 

πμο είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδ γήηδζδ ηςκ Δθθήκςκ ηαλζδζςηχκ. 

 

3.3.1.3 Πρόβλεψη τουριςτικών αφύξεων Μεςςηνύασ 

 ηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεθέηδξ πναβιαημπμζείηαζ δ πνυαθερδ ηςκ αθίλεςκ ηδξ 

Μεζζδκίαξ βζα ηα επυιεκα έηδ ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα πμο δίκμκηαζ παναπάκς. Οζ 

αθίλεζξ αοηέξ είκαζ μζ ζοκμθζηέξ, δδθαδή ηυζμ ημονίζηεξ πμο επζθέβμοκ ηάπμζμ 

λεκμδμπεζαηυ ηαηάθοια υζμ ηαζ ημονίζηεξ πμο πνμηζιμφκ ημ camping. οβηεηνζιέκα, 

μζ ζοκμθζηέξ αθίλεζξ ημονζζηχκ ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ απυ ημ 2003 ιέπνζ ηαζ ημ 2013 

δίκμκηαζ ζημκ επυιεκμ πίκαηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΦΗΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

2003 226.484 

2004 213.481 

2005 191.316 

2006 183.144 

2007 211.315 

2008 213.285 

2009 232.802 

2010 228.974 

2011 216.546 

2012 181.126 

2013 214.350 

 Ακ θμζπυκ εζζάβμοιε ηα παναπάκς πνμκμθμβζηά ζημζπεία ηςκ αθίλεςκ ζηδ 

αάζδ εζζαβςβήξ δεδμιέκςκ ημο ζηαηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ Statgraphics, ιπμνμφιε 

κα πνμαθέρμοιε ηζξ ιεθθμκηζηέξ αθίλεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ιεεμδμθμβία πμο 
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πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ εφνεζδ ημο παναηάης απμηεθέζιαημξ είκαζ δ 

ARIMA(2,0,2). Έηζζ, ηα απμηεθέζιαηα πμο θήθεδηακ έπμοκ ςξ ελήξ: 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Standard Error t P-value 

AR(1) 1,27569 0,183523 6,95116 0,000440 

AR(2) -0,86907 0,183528 -4,73534 0,003207 

MA(1) 1,99088 0,0709066 28,0775 0,000000 

MA(2) -1,04421 0,112966 -9,24356 0,000091 

Mean 211237, 1245,2 169,641 0,000000 

Constant 125343,    

 Παναηδνμφιε υηζ μζ ηζιέξ ημο p-value ανίζημκηαζ ζε απμδεηηά επίπεδα βζα 

υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ πμο εζζήπεδηακ (AR, MA). ηδ ζοκέπεζα έβζκε ζφβηνζζδ ιε 

άθθεξ ιεεμδμθμβίεξ μφηςξ χζηε κα βίκεζ απμδεηηή δ ιέεμδμξ ARIMA. 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 9601,78 OK OK OK OK OK 

(B) 18163,7 OK OK OK OK OK 

(C) 18164,9 OK OK OK OK OK 

(D) 23557,4 OK OK OK OK OK 

(E) 23590,5 OK OK OK OK OK 

Models 

(A) ARIMA(2,0,2) with constant 

(B) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,0058 

(C) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,009 

(D) Simple moving average of 3 terms 

(E) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,3502 and beta = 0,2336 

 Βθέπμοιε πςξ δ ιέεμδμξ ARIMA είκαζ απμδεηηή αθμφ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

άθθεξ, έπεζ ηδ ιζηνυηενδ νίγα ιέζμο ηεηναβςκζημφ ζθάθιαημξ (RMSE). Άνα ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ πνυαθερδξ είκαζ υπςξ δίκμκηαζ ζημκ επυιεκμ πίκαηα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 7 

  Lower 95,0% Upper 95,0% 

Period Forecast Limit Limit 

2014 205.071 179.357 230.785 

2015 210.835 179.222 242.448 

2016 216.083 179.221 252.944 

 Άνα παναηδνμφιε πςξ ζε αάεμξ πνυκμο εα οπάνπεζ ακμδζηή πμνεία ζφιθςκα 

πάκηα ιε ηα δεδμιέκα πμο εζζήπεδζακ. Γζαβναιιαηζηά έπμοιε ςξ ελήξ: 
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3.3.2 Η ζότηςη τουριςτικών υπηρεςιών τησ Λακωνύασ 

Ακαθμνζηά ιε ημ ηιήια ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ ημο κμιμφ Λαηςκίαξ, 

παναηδνείηαζ ιία δζαθμνεηζηή ηαηάζηαζδ ιε αοηή ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ Λαηςκία έπεζ ιείκεζ ζπεηζηά πίζς ζηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ 

ηδξ πνμσυκημξ ηαζ ανηείηαζ απθά ζημ πανεέκμ θοζζηυ ηδξ ηάθθμξ. Δηηυξ αοημφ, μζ 

αθίλεζξ είκαζ αζζεδηά θζβυηενεξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ιέζδ δζαιμκή ηςκ ημονζζηχκ, 

ζοβηνζηζηά ιε ηδ Μεζζδκία. Οζ ηαλζδζχηεξ πμο ηδκ επζθέβμοκ έπμοκ ζακ επζεοιία ηζξ 

ήνειεξ δζαημπέξ ζε ηάπμζμκ ηυπμ πςνίξ ιεβάθδ ειπμνζηή ηαζ ημονζζηζηή 

εηιεηάθθεοζδ, εκχ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο ζοκυθμο ηςκ ημονζζηχκ είκαζ Έθθδκεξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ φθθμβμξ Ξεκμδμπείςκ Λαηςκίαξ πανμοζίαζε ημ 

πνυαθδια αθθά ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ζηδ Λαηςκία ιέζα 

απυ ιζα ηνίζζιδ ηαζ πνήζζιδ εκδιένςζδ πμο πναβιαημπμίδζε πνμξ ημοξ κέμοξ 

δδιάνπμοξ ηδξ Λαηςκίαξ. Πανμοζζάζηδηε ιία ιεθέηδ πμο εηπυκδζε μ Γεκήηξεο 

Κνχηνπιαο, πακεπζζηδιζαηυξ ηαεδβδηήξ, εζδζηυξ επζζηήιμκαξ ζε εέιαηα ημονζζηζημφ 

marketing, δ μπμία αθμνά ζηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηςκ δεζηηχκ ημο ημονζζιμφ 

αθθά ηαζ ζηζξ πνμηάζεζξ βζα ακάηαιρδ ηαζ ακάπηολδ ημο ζηδ Λαηςκία. 

ε αοηή ηδκ πανμοζίαζδ έβζκε ακαθμνά ζηδκ ακάβηδ ζοκενβαζίαξ υθςκ ηςκ 

θμνέςκ ηαζ εζδζηά ηςκ κέςκ δήιςκ βζα κα ακαζηναθεί ημ ανκδηζηυ ηθίια πμο 

οπάνπεζ ζημκ ημονζζιυ ηδξ Λαηςκίαξ. Κθίια πμο δζαθαίκεηαζ απυ ημ ανκδηζηυ 

πνυζδιμ πμο έπμοκ μζ δζακοηηενεφζεζξ αθθά ηαζ μζ αθίλεζξ ημονζζηχκ, ημοθάπζζημκ 

ιέπνζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. φιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ημο ηονίμο Κμφημοθα, δ 

Λαηςκία ιπμνεί κα απμηηήζεζ ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδιά ηδξ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο 

ημονζζιμφ. Πνέπεζ υιςξ πνμδβμοιέκςξ κα δζαθοθαπεεί ημ θοζζηυ ηαζ μζηζζηζηυ ηδξ 

πενζαάθθμκ. Ζ ιεβάθδ παναηήνδζή ημο ήηακ πςξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα «πςθείηαζ» ιε 

θακεαζιέκμ ηνυπμ δ ημονζζηζηή Λαηςκία. 

Ζ Λαηςκία έηθεζζε ημ 2008 ιε 125.000 αθίλεζξ ημονζζηχκ ηαζ μ ιέζμξ υνμξ 

δζακοηηένεοζήξ ημοξ είκαζ 2 ανάδζα (237.000 δζακοηηενεφζεζξ). Απυ αοηυ ημ ζχια 

ημονζζηχκ ημ 80% είκαζ Έθθδκεξ ηαζ ημ 20% αθθμδαπμί. Σμ 2,7% ηςκ λέκςκ είκαζ 

Γάθθμζ πμο ηάκμοκ ιυκμ ιία δζακοηηένεοζδ ζηδ Λαηςκία. 

Μία απυ ηζξ ηαθφηενεξ πνμκζέξ ημονζζηζηά βζα ηδ Λαηςκία ήηακ ημ 2001. Απυ 

ηυηε ζδιεζχκεηαζ πηχζδ. Οζ επζζηέπηεξ είκαζ πενζδβδηέξ, πενκμφκ ηαζ θεφβμοκ. 

Αηυια ηαζ μ κεακζηυξ ημονζζιυξ δεκ έπεζ πεζζεεί υηζ δ Λαηςκία πνμζθένεηαζ βζα 

πμθοήιενεξ δζαημπέξ. Πανυθμ πμο δ Λαηςκία δζαεέηεζ ηαζ παναθίεξ ηαζ οπμδμιέξ δ 
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πθδνυηδηα ηςκ λεκμδμπείςκ ααίκεζ ζοκεπχξ ιεζμφιεκδ. Δζδζηά ζηδ πάνηδ ηαζ ζηδ 

Νεάπμθδ δ ηαηάζηαζδ είκαζ δναιαηζηή. Ακηέπεζ αηυια δ Μμκειαάζζα ηαζ δ Μάκδ. 

Γεκζηά δ Λαηςκία είκαζ μ κμιυξ ιε ηδκ παιδθυηενδ πθδνυηδηα ζηα λεκμδμπεία ηδξ 

ζε υθδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. ηδ Νεάπμθδ ημ 94% ηςκ επζζηεπηχκ είκαζ Έθθδκεξ, εκχ 

ζηδ Μάκδ, μζ 3 ζημοξ 4 ημονίζηεξ είκαζ Έθθδκεξ. Απυ ημ 1998 ιέπνζ πνμζθάηςξ, δ 

πηχζδ δζακοηηενεφζεςκ ηςκ αθθμδαπχκ ημονζζηχκ έπεζ ιεζςεεί δναιαηζηά, πενίπμο 

ζημ 50%. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, αέααζα, είκαζ αλζμζδιείςημ ημ βεβμκυξ πςξ υζμζ, 

ηεθζηά, επζζηέπημκηαζ ηδ Λαηςκία έπμοκ εεηζηή εζηυκα. ε ενςηήζεζξ πμο ημοξ 

ηέεδηακ απακημφκ υηζ εα πνυηεζκακ ηδ Λαηςκία βζα δζαημπέξ ζε θίθμοξ ηαζ 

βκςζημφξ ζε πμζμζηυ 98%. Ζ Λαηςκία «ανέζεζ», θυβς ηςκ ζζημνζηχκ αλζμεέαηχκ 

ηδξ, ηζξ ζζημνζηέξ πυθεζξ ηαζ πςνζά, ηζξ παναθίεξ ηδξ, ηδκ άβνζα θφζδ ηαζ ηδκ εοβέκεζα 

ηςκ ηαημίηςκ ηδξ. Ηδζαίηενα ανέζμοκ δ Μμκειααζζά, ηα ζπήθαζα  Γζνμφ, μ Μοζηνάξ 

ηαζ δ Δθαθυκδζμξ.  

Τπάνπεζ υιςξ ηαζ δ ανκδηζηή εζηυκα, αθθά ζε ιζηνυηενμ ααειυ. Σα 

ζημοπίδζα, ημ εθθζπέξ μδζηυ δίηηομ, δ ζήιακζδ ηςκ δνυιςκ ηαζ εζδζηά δ εζηυκα ημο 

Γοεείμο ηαζ δ εζηυκα ηδξ πάνηδξ δεκ ζηακμπμζμφκ ημοξ επζζηέπηεξ. Γεκζηά δ 

Λαηςκία εεςνείηαζ ηυπμξ ζοκανπαζηζηυξ ιε πμθθέξ ακηζεέζεζξ ηζ εκδζαθένμκηεξ 

ακενχπμοξ, εκχ ηάεε πενζμπή ηδξ απεοεφκεηαζ ζε δζαθμνεηζηή ημονζζηζηή πεθαηεία. 

οβηεηνζιέκα μ ηφνζμξ Κμφημοθαξ ακέθενε: 

«Πξνθχπηεη φηη ε Λαθσλία είλαη έλαο ηφπνο πινχζηνο ζε ηζηνξία αιιά δελ 

ππάξρεη θαλείο λα ηελ αθεγεζεί. Γελ έρεη βξεζεί, αθφκα, ν ηξφπνο λα καγέςεηε ηνπο 

επηζθέπηεο ζαο. Αθφκα θαη ζε φηη αθνξά ζηελ θνπδίλα φζνη επηιέγνπλ ηε Λαθσλία γηα 

ηνπξηζκφ επηζεκαίλνπλ φηη βξίζθνπλ κελ λφζηηκε θνπδίλα αιιά φρη ηνπηθή φπσο ζε 

άιιεο πεξηνρέο. Η Λαθσλία δελ έρεη πξνβιεζεί σο ηφπνο γηα κφληκεο δηαθνπέο. Οη 

ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθνί. Γηα παξάδεηγκα, 

ηα έληππα θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο δελ πξνζθέξνπλ  ηίπνηα. Απιά δαπαλψληαη 

πφξνη. Σνλ ηνπξίζηα δελ ηνλ επεξεάδεη ην θπιιάδην. Σν θχξην κέζν ζήκεξα πξνζέγγηζεο 

ηνπξηζηηθήο πειαηείαο είλαη ην δηαδίθηπν. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε δνπιεηά φζσλ 

πνπιάλε ηαμίδηα θαη δηαθνπέο». 

Δπζπθέμκ, δ ιεθέηδ ηςκ λεκμδυπςκ ηδξ Λαηςκίαξ εέηεζ ηέζζενζξ 

ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ ιε πνχημκ αοηυκ ηδξ ηαεζένςζδξ ηδξ Λαηςκίαξ ςξ πνμμνζζιυ 

πνχηδξ επζθμβήξ βζα πμθοήιενεξ δζαημπέξ. Οζ δήιμζ εα πνέπεζ κα δνάζμοκ 

ζοκημκζζιέκα βζα ηδκ ζηήνζλδ οπμδμιχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ εκενβεζχκ πνμαμθήξ. 
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Γζα πανάδεζβια μζ δήιμζ πάνηδξ ηζ Δονχηα πνέπεζ κα ηζκδεμφκ ιαγί. Οζ δήιμζ 

Μμκειααζζάξ ηαζ Δθαθμκήζμο επίζδξ, εκχ μ δήιμξ ακαημθζηήξ Μάκδξ πνέπεζ κα 

ζοκενβαζηεί ιε ηδ Μεζζδκζαηή Μάκδ. 

Ζ ηεθζηή πνυηαζδ ηςκ λεκμδυπςκ, πνμξ ημοξ δδιάνπμοξ, ήηακ δ δδιζμονβία 

εκυξ εκζαίμο θμνέα βζα ημκ ημονζζιυ ιε ηδκ ζοιιεημπή ηαζ ηςκ πέκηε δήιςκ ηαζ ζε 

ζηεκή ζοκενβαζία ιε ημκ φθθμβμ Ξεκμδμπείςκ Λαηςκίαξ. Ο θμνέαξ αοηυξ εα ένεεζ 

κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ δήιςκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα ιε ηδκ πνυζθδρδ 

ημοθάπζζημκ πέκηε ελεζδζηεοιέκςκ ζηεθεπχκ. Θα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ απυ ηα 

ηαηαηενιαηζζιέκα βναθεία ημονζζιμφ ζε ηάεε δήιμ. Ζ ζοιιεημπή ηςκ ιεβάθςκ 

δήιςκ εα είκαζ εηδζίςξ 35.000 € ηαζ ηςκ ιζηνυηενςκ 25.000 €. Αοηυξ μ εκζαίμξ 

θμνέαξ εα είκαζ ζε εέζδ κα δζεηπεναζχζεζ ιε ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ηα 

πνμβνάιιαηα πνμαμθήξ, δδιμζίςκ ζπέζεςκ ηαζ πχθδζδξ πμο εα πνμςεεί δ Λαηςκία 

ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ. ημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ 

πνέπεζ κα θδθεεί οπ’ υρζκ υηζ ηαζ δ πενζθενεζαηή εκυηδηα ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ημ 

επζιεθδηήνζμ Λαηςκίαξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ. 

Παν’ υθα αοηά ηα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα, παναηδνείηαζ ιία αφλδζδ ζηζξ 

αθίλεζξ ημονζζηχκ ζημ κμιυ Λαηςκίαξ, ηάηζ πμο ίζςξ κα μθείθεηαζ ζηδ βεκζηή 

αολδιέκδ ημονζζηζηή γήηδζδ πμο αζχκεζ δ πχνα ιαξ αοηή ηδκ πενίμδμ. Αοηυ ημ 

βεβμκυξ θαίκεηαζ ηαεανά ζημ επυιεκμ ηιήια ηδξ ενβαζίαξ υπμο βίκεηαζ πανμοζίαζδ 

ηςκ ημονζζηζηχκ αθίλεςκ ηδξ Λαηςκίαξ. 

 

3.3.2.1 Σουριςτικϋσ αφύξεισ ςτο νομό Λακωνύασ 

 Όπςξ ηαζ παναπάκς ηα δεδμιέκα πμο πανμοζζάγμκηαζ, ακηθήεδηακ απυ ηδ 

Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία. Παναηάης πανμοζζάγεηαζ δ ηαηάζηαζδ ηςκ 

αθίλεςκ ζηα λεκμδμπεία ηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ camping ζημ κμιυ Λαηςκίαξ απυ ημ 

2003 έςξ ηαζ ημ 2013. 

ΠΗΝΑΚΑ 8 

ΔΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΦΗΞΔΩΝ Δ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ 

ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

2003 135.626 27,1% 

2004 127.079 20,8% 

2005 132.584 27,5% 
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2006 135.271 25,2% 

2007 130.375 23,4% 

2008 124.145 22,5% 

2009 129.882 20,7% 

2010 128.220 20,3% 

2011 123.460 22,3% 

2012 97.591 18,6% 

2013 113.436 24% 

Παναηδνείηαζ πςξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο οπάνπμοκ ανηεηέξ ιεηααμθέξ 

ζηζξ αθίλεζξ ημονζζηχκ πμο δζέιεζκακ ζε λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα, εζδζηά απυ ημ 

2011 έςξ ημ 2013. Αοηή δ ηαηακμιή πανμοζζάγεηαζ ηαζ δζαβναιιαηζηά ζημ 

παναηάης βνάθδια. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12 

 

 ημ κμιυ Λαηςκίαξ, αθέπμοιε πςξ οπάνπεζ αζζεδηή δζαθμνά ζηδ δζάνενςζδ 

ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ Μεζζδκία ηζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ 

ηδξ ιεβαθφηενδξ δζαθμνάξ ιεηαλφ Δθθήκςκ ηαζ αθθμδαπχκ ημονζζηχκ πμο ημκ 

επζζηέπημκηαζ. ημκ επυιεκμ πίκαηα ηαζ δζάβναιια αημθμοεείηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία 

πμο αημθμοεήεδηε ηαζ βζα ημ κμιυ Μεζζδκίαξ, δδθαδή παναηίεεκηαζ ηα ανζειδηζηά 

δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζηδκ ιέζδ εηήζζα πθδνυηδηα ηςκ ηαηαθοιάηςκ ηδξ 

Λαηςκίαξ ηαζ ζημκ ανζειυ ηθζκχκ πμο θεζημφνβδζακ απυ ημ 2003 ιέπνζ ηαζ ημ 2013. 
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ΠΗΝΑΚΑ 9 

ΔΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΩΝ ΠΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΑΝ 
ΠΟΟΣΟ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 

2003 2.651 35,2% 

2004 2.808 28,1% 

2005 3.115 31,7% 

2006 2.875 31,5% 

2007 3.198 29,4% 

2008 3.155 28,4% 

2009 3.405 26,9% 

2010 3.731 24,6% 

2011 4.119 22,2% 

2012 4.488 16,9% 

2013 6.258 18,4% 

 Ο ανζειυξ ηςκ ηθζκχκ πμο θεζημφνβδζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα υθςκ αοηχκ ηςκ 

εηχκ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13 
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 Δδχ αθέπμοιε πςξ οπάνπεζ ζηαεενή ακμδζηή πμνεία ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 

λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ 

ηδξ Λαηςκίαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ ζοιπεναίκμοιε πςξ ιε πεναζηένς επεκδφζεζξ 

εα οπάνλεζ ηαζ αφλδζδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ πθδνυηδηαξ υθμο ημο κμιμφ. 

ΠΗΝΑΚΑ 10 

ΔΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΦΗΞΔΩΝ Δ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ CAMPING 

ΠΟΟΣΟ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ 

ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

2003 24.798 76,1% 

2004 12.295 74,7% 

2005 23.989 78,3% 

2006 25.319 75,1% 

2007 18.249 71,5% 

2008 16.809 68,2% 

2009 20.169 70,6% 

2010 20.096 71,1% 

2011 18.112 71,7% 

2012 10.560 63% 

2013 13.637 72,2% 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14 
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 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, υπςξ ηαζ ζηδ Μεζζδκία, παναηδνείηαζ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηή ηαηακμιή ηςκ αθίλεςκ ημονζζηχκ πμο έηακακ πνήζδ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ camping. Αοηή δ ηαηακμιή πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναπάκς πίκαηα 

δεδμιέκςκ ηαζ δζάβναιια ηαζ απυ εηεί παναηδνείηαζ πςξ ηαζ πάθζ αοημί πμο 

επζθέβμοκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ημ camping είκαζ αθθμδαπμί ηαζ υπζ Έθθδκεξ ημονίζηεξ. 

 

3.3.2.2 Πρόβλεψη τουριςτικών αφύξεων Λακωνύασ 

Όπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ, έηζζ ηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ 

εα πναβιαημπμζδεεί δ πνυαθερδ ηςκ ημονζζηζηχκ αθίλεςκ ηδξ Λαηςκίαξ, ζφιθςκα 

ιε ηα πνμακαθενεέκηα ανζειδηζηά δεδμιέκα, βζα ηα επυιεκα έηδ. Ο παναηάης 

πίκαηαξ δίκεζ ηζξ ζοκμθζηέξ εηήζζεξ αθίλεζξ ημο κμιμφ βζα ημονίζηεξ πμο δζέιεζκακ ζε 

λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ, εκμζηζαγυιεκα δςιάηζα – δζαιενίζιαηα ηαζ camping. 

ΠΗΝΑΚΑ 11 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΦΗΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

2003 160.424 

2004 139.374 

2005 156.573 

2006 160.590 

2007 148.624 

2008 140.954 

2009 150.051 

2010 148.316 

2011 141.572 

2012 108.151 

2013 127.073 

 Ακ θμζπυκ, υπςξ ηαζ πνζκ, εζζάβμοιε ηα παναπάκς πνμκμθμβζηά ζημζπεία ηςκ 

αθίλεςκ ζηδ αάζδ εζζαβςβήξ δεδμιέκςκ ημο ζηαηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ 

Statgraphics, ιπμνμφιε κα πνμαθέρμοιε ηζξ ιεθθμκηζηέξ αθίλεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

δ ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζήεδηε λακά βζα ηδκ εφνεζδ ημο παναηάης 

απμηεθέζιαημξ είκαζ δ ARIMA(0,1,1). Έηζζ, ηα απμηεθέζιαηα πμο θήθεδηακ έπμοκ 

ςξ ελήξ: 
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ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Standard Error t P-value 

MA(1) 1,32426 0,143439 9,23224 0,000015 

Mean -2918,23 476,591 -6,12313 0,000282 

Constant -2918,23    

 Παναηδνμφιε υηζ μζ ηζιή ημο p-value ανίζηεηαζ ζε απμδεηηυ επίπεδμ βζα ηδ 

ιεηααθδηή πμο εζζήπεδηε (MA). ηδ ζοκέπεζα έβζκε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ιεεμδμθμβίεξ 

μφηςξ χζηε κα βίκεζ απμδεηηή δ ιέεμδμξ ARIMA. 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 10300,2 OK OK OK OK OK 

(B) 14664,5 OK OK OK OK OK 

(C) 15121,2 OK OK OK   

(D) 14814,7 OK OK OK OK OK 

(E) 14504,7 OK OK OK OK OK 

Models 

(A) ARIMA(0,1,1) with constant 

(B) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,2135 

(C) Simple moving average of 3 terms 

(D) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,303 

(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,4893 

 Μπμνμφιε εφημθα κα παναηδνήζμοιε πςξ δ ιέεμδμξ ARIMA είκαζ απμδεηηή 

αθμφ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ ιεευδμοξ πμο ζοβηνίεδηε, έπεζ ηδ ιζηνυηενδ νίγα 

ιέζμο ηεηναβςκζημφ ζθάθιαημξ (RMSE). Άνα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνυαθερδξ είκαζ 

υπςξ δίκμκηαζ ζημκ επυιεκμ πίκαηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 12 

  Lower 95,0% Upper 95,0% 

Period Forecast Limit Limit 

2014 122.842 98.996 146.689 

2015 119.924 94.855 144.993 

2016 117.006 90.771 143.240 
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 ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ παναηδνείηαζ έκα δζαθμνεηζηυ θαζκυιεκμ ζοβηνζηζηά 

ιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πνυαθερδξ ηςκ αθίλεςκ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ. Βθέπμοιε, 

θμζπυκ πςξ οπάνπεζ ιεθθμκηζηή πηςηζηή πμνεία. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ απυ 

ηδκ έκανλδ ηδξ ιέηνδζδξ (έημξ 2003) ηαζ ιεηά, οπάνπεζ πηςηζηή πμνεία ιε ηάπμζεξ 

ιζηνέξ ακυδμοξ. Κάηζ ηέημζμ, θμζπυκ, είκαζ θμβζηυ πςξ εα επδνεάζεζ ηδκ πνυαθερδ 

ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ. Παν’ υθα αοηά δ Λαηςκία, απυ ημ 2012 ηαζ ιεηά, πανμοζζάγεζ 

αφλμοζα πμνεία ηάηζ πμο ζδιαίκεζ πςξ, ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ ιπμνεί κα 

ζοκεπίζεζ αοηή ηδκ ακάπηολδ ηαζ κα ιδκ έπεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ 

πνυαθερδξ. Γζαβναιιαηζηά έπμοιε ςξ ελήξ: 
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3.4 Η κατϊςταςη τησ τουριςτικόσ ζότηςησ τησ Μϊνησ 

 ηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, έβζκε ακαθμνά ζηδ βεκζηή ηαηάζηαζδ πμο 

επζηναηεί ζηδ κυηζα Πεθμπυκκδζμ. Παναηδνήεδηε πςξ δ ημονζζηζηή γήηδζδ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο βεκζηά έπεζ αφλμοζα πμνεία. Απυ αοηυ ημ βεβμκυξ, ιέζα απυ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ, ιπμνεί κα απμθένεζ ηαζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ζηδκ 

ημονζζηζηή γήηδζδ ηδξ Μάκδξ. 

 Σμ εφνμξ ηςκ αβμνχκ ζηζξ μπμίεξ απεοεφκεηαζ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ 

Μάκδξ είκαζ πμθφ ιεβάθμ. Δηηυξ απυ ημ βεκζηεοιέκμ ιμκηέθμ ημονζζιμφ «ήθζμξ – 

εάθαζζα», δ Μάκδ πνμζθένεηαζ ηαζ βζα εκαθθαηηζηυ ημονζζιυ. Σμ ιοζηζηυ ηδξ 

επζηοπίαξ εκυξ πνμμνζζιμφ ηνφαεηαζ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο ημονζζηζημφ ημο 

πνμσυκημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανίζηεηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ 

εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ πμο εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ δζάποζδ ημο 

ημονζζηζημφ νεφιαημξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. 

Ζ Μάκδ ιπμνεί κα ηαθφρεζ επζεοιίεξ ηυζμ psychocentric, υζμ ηαζ allocentric 

ημονζζηχκ, ιέζα απυ ηζξ πμθοπμίηζθεξ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ πμο ιπμνεί 

κα πνμζθένεζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα αοηέξ είκαζ μζ ελήξ: 

 Ο νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, ιε ηδ πνήζδ υθςκ ηςκ θοζζηχκ ηαθθμκχκ πμο 

ιπμνεί κα απμθαφζεζ μ ηαεέκαξ. 

 

 Ο πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, θυβς ηδξ πθδεχναξ ηαζ ηδξ πμζηζθίαξ ιμκμπαηζχκ 

πμο εκδείηκοκηαζ βζα ηάηζ ηέημζμ. 

 

 Ο εθθιεζηαζηηθφο – ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ελαζηίαξ ηδξ φπανλδξ ηυζςκ 

πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ εηηθδζζχκ, αθθά ηαζ επεζδή δ Μάκδ ζοκμνεφεζ 

ηυζμ ιε ηδκ ηαζηνμπμθζηεία ημο Μοζηνά, υζμ ηαζ ιε ηδξ Μμκειααζζάξ, ιένδ 

πμο θδιίγμκηαζ παβημζιίςξ βζα ηζξ εηηθδζίεξ ηαζ ημοξ ζενμφξ καμφξ ημοξ. 

 

 Ο θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα μ ζπδθαζμθμβζηυξ, θυβς ηςκ 

ζπδθαίςκ ημο Γζνμφ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηα πζμ υιμνθα ηαζ 

εκδζαθένμκηα ζπήθαζα ημο ηυζιμο. 

 

 Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ιε υ,ηζ αοηυξ ζοκεπάβεηαζ (ηαηαδφζεζξ, water sports, 

yachting, ηθπ.) 
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 Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ελαζηίαξ υζςκ ακαθένεδηακ ζημ πνμδβμφιεκμ 

ηεθάθαζμ. 

 

 Ο αγξνηνπξηζκφο, ιέζα απυ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ηαζ πμθοπμίηζθεξ ηαθθζένβεζεξ 

πμο οπάνπμοκ ζηδ Μάκδ ζοκ ημ βεβμκυξ ηςκ βζμνηχκ πμο βίκμκηαζ βζα 

μνζζιέκεξ απυ αοηέξ. 

Έκα αηυια βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ εεηζηά ηδ γήηδζδ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ 

ζηδ Μάκδ είκαζ δ δζαθήιζζδ πμο βίκεηαζ βζα ημκ ηυπμ απυ μνζζιέκμοξ λέκμοξ θμνείξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ Αοζηνζαηή εθδιενίδα Wiener Zeitung δδιμζζεφεδηε 

αθζένςια ζηδ Μάκδ ιε ακαθμνέξ ζηδκ ηαζηνμπμθζηεία ηδξ Βάεεζαξ, ζημ Σαίκανμ 

ημο «ηάης ηυζιμο» αθθά ηαζ ζηζξ ηαλζδζςηζηέξ πενζβναθέξ ημο Patrick Leigh 

Fermor
23

, πμο είπε πενζδβδεεί ηαζ είπε ηαηαβνάρεζ ηδκ πενζμπή ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα μδμζπμνζηυ, ιε θεπημιενείξ πενζβναθέξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ 

πμθθέξ ζζημνζηέξ ακαδνμιέξ, ζηδκ ανπή ημο μπμίμο πανμοζζάγεηαζ ημ αηνςηήνζμ ημο 

Σαζκάνμο, πμο υπςξ ζδιεζχκεηαζ απμηεθεί ημ κμηζυηενμ ζδιείμ ηδξ δπεζνςηζηήξ 

Δονχπδξ ηαζ ζηδ εάθαζζά ημο ανίζηεηαζ ημ ααεφηενμ ζδιείμ ηδξ Μεζμβείμο, ζηα 

5.121 ιέηνα, εκχ μ θάνμξ ημο είπε ακαηαζκζζηεί ημ ηαθμηαίνζ ημο 2008. ηδκ 

εαθάζζζα πενζμπή ημο είπε ηαηααοεζζηεί ημ αββθζηυ πθμίμ SS Californian ημ 1915 

απυ Γενιακζηά οπμανφπζα, εκχ ημ Μάνηζμ ημο 1941 είπε βίκεζ δ καοιαπία ημο 

Σαζκάνμο ηαηά ηδκ μπμία ημ Βνεηακζηυ Βαζζθζηυ Ναοηζηυ είπε ηαηαζηνέρεζ ηα πθμία 

ηδξ θαζζζηζηήξ Regia Marina. Δηηεκείξ ακαθμνέξ οπάνπμοκ ζημ αθζένςια βζα ηδ 

Βάεεζα ηαζ ηα ηάζηνα ηδξ, εκχ υπςξ παναηδνείηαζ, ηυζμ ζηδ Βάεεζα υζμ ηαζ ζε άθθα 

εβηαηαθεζιιέκα πςνζά, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα επακέθεεζ δ γςή ηαζ ηαηαβνάθεηαζ ιζα 

επζζηνμθή ζε αοηά, κέςκ απυ ηδκ Αεήκα υπμο δ επζαίςζδ θυβς ηδξ ηνίζδξ δεκ ημοξ 

είκαζ πθέμκ δοκαηή. 

Ακαθμνέξ βίκμκηαζ επίζδξ ζηδκ Ανευπμθδ ηαζ ζηδκ επζηοπδιέκδ 

ακαπαθαίςζή ηδξ, υπςξ επίζδξ ζε ζζημνζηά ζημζπεία ηδξ, ηδκ έκανλδ εηεί ηδξ 

Δπακάζηαζδξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζηζξ 17 Μανηίμο ημο 1821 απυ ημκ Πέηνμ 

                                                           
23

 Ο Patrick Leigh Fermor (1915 – 2011) ιταν Βρετανόσ ςυγγραφζασ και είναι γνωςτόσ, όχι μόνον από 
τα βιβλία του, αλλά διότι ωσ ςυνεργάτθσ των βρετανικϊν μυςτικϊν υπθρεςιϊν είχε ςυμμετάςχει με 
Ζλλθνεσ αντιςταςιακοφσ ςτθν απαγωγι του Γερμανοφ υποςτράτθγου Heinrich Kreipe ςτισ 26 
Απριλίου του 1944. 
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Μαονμιζπάθδ αθθά ηαζ ηδ δμθμθμκία απυ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ Μαονμιζπάθδ ημ 

1831 ζημ Ναφπθζμ, ημο πνχημο ηοαενκήηδ ηδξ Δθθάδαξ, Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα. 

Σμ αθζένςια ζηδκ Wiener Zeitung ζοκμδεφεηαζ απυ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ 

βζα ιεηάααζδ ζηδ Μάκδ ιε απεοεείαξ αενμπμνζηέξ πηήζεζξ απυ ηδ Βζέκκδ πνμξ 

Καθαιάηα, βζα ηδκ πνυζααζδ ημο επζζηέπηδ ζηδ Μάκδ, υπςξ επίζδξ ηαζ απυ 

πνμηάζεζξ βζα πενζδβήζεζξ ηαζ βζα ηα οπάνπμκηα αλζμεέαηα. Δηηυξ αοημφ, ακαθμνά 

βζα ηδ Μάκδ έβζκε ηαζ ζημ CNN, θέβμκηαξ πςξ ζηδ Μάκδ ανίζημκηαζ πενζζζυηενα 

απυ 96 παναδμζζαηά πςνζά, πφνβμζ ηαζ αογακηζκέξ εηηθδζίεξ, εκχ ημ ζηδκζηυ είκαζ 

εκηοπςζζαηυ. 

Αοηέξ μζ εκένβεζεξ ιυκμ εεηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα απμθένμοκ ζηδ 

γήηδζδ ηδξ πενζμπήξ ηάηζ πμο υκηςξ ζοιααίκεζ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια αθμφ οπήνλε 

αφλδζδ ηςκ ηναηήζεςκ βζα υθδ ηδ Μάκδ ημ 2014. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζδιεζχεδηε 

ιζα ιζηνή αθθά δζυθμο αιεθδηέα αφλδζδ ζηζξ πνμηναηήζεζξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ 

ημοξ ημονζζηζημφξ πνάηημνεξ ηδξ πενζμπήξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ 

εζζενπυιεκμ ημονζζιυ, εκχ μ πανάβμκηαξ εηείκμξ πμο ηναηά ρδθά ηδ Μάκδ 

ημονζζηζηά είκαζ μζ επακαθαιαακυιεκμζ επζζηέπηεξ, άκς ηςκ 40 εηχκ ηονίςξ, πμο 

θαηνεφμοκ ημκ ηυπμ ηαζ απμθαιαάκμοκ ηδ γεζηαζζά ηςκ κηυπζςκ. 

Ο Υαξάιακπνο Γνπθεμήο δζαπίζηςζε αφλδζδ ζηζξ πςθήζεζξ ημο, ηδξ ηάλδξ 

ημο 7% βζα ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. Σμ βναθείμ ημο έπεζ ηθείζεζ ζοιθςκίεξ βζα 

Βνεηακμφξ ηαζ Οθθακδμφξ ηονίςξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ, εκχ οπάνπμοκ ηαζ 

ηναηήζεζξ βζα έκακ μνζζιέκμ ανζειυ Γενιακχκ. Έβζκε επίζδξ ακαθμνά ζημ βεβμκυξ 

πςξ δ Μάκδ έδεζλε κα ακηέπεζ ημονζζηζηά ηαζ ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα πανά ηδ 

βεκζηυηενδ ηνίζδ, θυβς ημο ορδθμφ πμζμζημφ επακαθαιαακυιεκμο πεθάηδ. Πθέμκ 

θαίκεηαζ υιςξ πςξ βεκζηά δ Δθθάδα είκαζ ζε πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ, ημονζζηζηά. 

Ζ Μάκδ ανίζηεηαζ ηαζ παναιέκεζ ρδθά ημονζζηζηά θυβς ηςκ ακενχπςκ ηδξ 

ηαζ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ πμο θεζημονβμφκ ιε αλζυθμβδ πανμπή 

οπδνεζζχκ, ζδζαίηενα πνμζεβιέκδ. Ζ ημοθημφνα ηςκ Μακζαηχκ ηαζ δ ζηάζδ ημοξ 

απέκακηζ ζημοξ επζζηέπηεξ έπεζ μδδβήζεζ ζημ κα οπάνπμοκ δεζιμί ιεηαλφ ηςκ 

κηυπζςκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ, μζ μπμίμζ ένπμκηαζ λακά ηαζ λακά ζηδκ πενζμπή. 

Μάθζζηα, οπάνπμοκ πεθάηεξ πμο ένπμκηαζ εδχ ηαζ 15 – 20 πνυκζα ζηδ Μάκδ δφμ 

θμνέξ ηάεε ηαθμηαίνζ «βζαηί ημοξ εοιίγεζ ηδκ Δθθάδα πνζκ 20 πνυκζα». Έηζζ, ημ 

πεθαημθυβζμ ηδξ πενζμπήξ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ιεζήθζηεξ, πμο εηηζιμφκ ημ βεβμκυξ 

πςξ δ Μάκδ άκηελε ζημ πέναζια ημο πνυκμο ηζξ πνμηθήζεζξ ηζ έιεζκε ακαθθμίςηδ. 
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O ημονζζηζηυξ πνάηημναξ Kai Wunder επίζδξ δζαπίζηςζε πςξ δ Μάκδ 

πδβαίκεζ ιζα πανά ημονζζηζηά. Μάθζζηα, ημ 2014 είπε 3 θμνέξ πενζζζυηενμοξ πεθάηεξ 

απ’ υηζ ημ 2013, απυ βενιακυθςκεξ πχνεξ, υπςξ δ Αοζηνία, δ Δθαεηία, αθθά ηαζ απυ 

πμθθέξ πυθεζξ ηδξ Γενιακίαξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Κανδαιφθδξ, ηδξ ημφπαξ, ημο 

Αβίμο Νζημθάμο, ηαζ ημο Καθμφ Νενμφ. Πμθθμί απυ ημοξ πεθάηεξ ημο ένπμκηαζ 

πενζζζυηενεξ απυ ιία θμνά ηάεε ηαθμηαίνζ βζαηί αβαπμφκ ημοξ ακενχπμοξ, ηδκ 

ημοθημφνα ηαζ ηδκ πανάδμζδ ηδξ Μάκδξ. 

 Σέθμξ, Ζ Birgit Feger – Δπηαμνπνχινπ, ημ 2014, είπε πενζζζυηενμοξ 

ημονίζηεξ απυ ηδ Μεβάθδ Βνεηακία, ζοβηνζηζηά ιε ημ 2013. Ζ ίδζα ζοκενβάγεηαζ εδχ 

ηαζ 20 πνυκζα ιε ημ βναθείμ Sunday Holidays βζα ημ μπμίμ δ Μάκδ απμηεθεί 

παναδμζζαηά πνμμνζζιυ. Βέααζα, πμθθμί είκαζ μζ πεθάηεξ πμο ένπμκηαζ λακά ζηδκ 

πενζμπή ηαεχξ υπςξ επζζδιαίκεζ, εζδζηά ζηδκ Κανδαιφθδ, ηδ ημφπα ηαζ ηδκ 

εονφηενδ πενζμπή, οπάνπμοκ ηαηαθφιαηα ιε ορδθυ επίπεδμ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ. ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ, δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ επζζηεπηχκ, ζε 

πμζμζηυ 80%, είκαζ άκς ηςκ 40 ή 50 εηχκ, ιε επίπεδμ, ηαθθζενβδιέκμζ ηζ εφπμνμζ 

μζημκμιζηά. Μάθζζηα, έπεζ δζαπζζηςεεί πςξ εθηφμκηαζ ζδζαίηενα απυ ηδκ ζζημνία ηδξ 

ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ βκςνίγμοκ πμθφ πενζζζυηενα αηυια ηαζ απυ ηαημίημοξ 

ηδξ πενζμπήξ. Ζ η. Δοηαλμπμφθμο ζδιεζχκεζ παναηηδνζζηζηά: 

«Έρνπκε νηθνγελεηαθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο κε γλψξηκα πξφζσπα, 

ρακνγειαζηά. ηε Μάλε νη άλζξσπνη είλαη πεξήθαλνη θαη είλαη ειάρηζηεο νη εμαηξέζεηο 

πνπ ζα θνξντδέςνπλ ζην θαγεηφ θαη ζηελ ηηκή. Όηαλ πξνζθέξεηο θαιέο ππεξεζίεο 

κπνξείο λ' αληέμεηο. Αλ δείρλεηο κηδέξηα, κηδέξηα ζα εηζπξάμεηο».  

Ζ ίδζα ιάθζζηα έπεζ δδιζμονβήζεζ εδχ ηαζ δφμ πνυκζα ηδκ ζζημζεθίδα 

southpeloponnesearea.com, ιε ζηυπμ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ Νυηζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

ηδκ έπεζ ημζκμπμζήζεζ ζε ημονζζηζημφξ πνάηημνεξ ηαζ ηαλζδζςηζηά βναθεία πμο 

εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ Δθθάδα, ζπεδυκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. 

Παναηδνείηαζ, θμζπυκ, πςξ δ Μάκδ ηαηά ηφνζμ θυβμ δέπεηαζ εζζενπυιεκμ 

ημονζζιυ απυ ηδ Μεβάθδ Βνεηακία, ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδ Γενιακία ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ανηεημφξ ημονίζηεξ απυ ηακδζκααζηέξ ηαζ βενιακυθςκεξ Δονςπασηέξ πχνεξ. 

Με αάζδ υθα ηα πνμακαθενεέκηα, ζηδ ζοκέπεζα αοημφ ημο ηεθαθαίμο 

ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ηα ηιήιαηα αβμνάξ (segmentation) πμο ελοπδνεηεί δ Μάκδ ηαζ 

βίκεηαζ ακάθοζδ ημο πνμθίθ ημο ηάεε είδμοξ ημονίζηα, ιε ζημπυ ηδκ άκηθδζδ 

απμηεθεζιάηςκ πμο εα αμδεήζμοκ ζημ marketing plan πμο εα ακαπηοπεεί ζημ 

δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
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3.4.1 Ανϊλυςη των τμημϊτων αγορϊσ τουριςτικών υπηρεςιών 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, ζε αοηυ ημ ζδιείμ εα βίκεζ ακάθοζδ ηςκ 

ηιδιάηςκ αβμνάξ πμο ελοπδνεημφκηαζ ημονζζηζηά απυ ηδ Μάκδ. Θα πανμοζζαζηεί 

ηυζμ δ οπάνπμοζα γήηδζδ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ υζμ ηαζ δ δοκδηζηή γήηδζδ πμο 

ιπμνεί κα ηαθφρεζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ή/ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ 

ηαεειζάξ. 

Ζ οπάνπμοζα αβμνά αθθμδαπχκ ημονζζηχκ βζα ηδ Μάκδ είκαζ, υπςξ 

πνμακαθένεδηε, κεανά ηαζ χνζια γεοβάνζα ή μζημβέκεζεξ πμο πνμένπμκηαζ ηονίςξ 

απυ ηδκ Μεβάθδ Βνεηακία, ηδκ Ηηαθία, ηδ Γενιακία ηαζ ηδ ηακδζκααία ηαζ ηδκ 

επζθέβμοκ βζα θίβεξ ιένεξ παθάνςζδξ ηαζ λεημφναζδξ. Σμ εεηζηυ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ 

αβμνάξ βζα ηδ Μάκδ είκαζ υηζ δ ίδζα δ πενζμπή πνμαάθεζ ηονίςξ έκα παθανυ ηαζ 

ήνειμ ηνυπμ γςήξ, πμο ζοκδοάγεζ ηα θοζζηά ηάθθδ ημο αμοκμφ ηαζ ηδξ εάθαζζαξ, 

εκχ πανάθθδθα έπεζ θνμκηίζεζ ηαζ κα ακαδεζπεμφκ ηα πζμ βκςζηά αλζμεέαηα ζε αοηυ 

ημ ηιήια ηδξ αβμνάξ. ημκ ακηίπμδα αέααζα, κεανέξ πανέεξ ημονζζηχκ, μζ μπμίεξ 

ηαηαθεάκμοκ ζηδ Μάκδ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ, πμο εέθμοκ κα πενάζμοκ ηαθά ηαζ 

κα ζοκακαζηναθμφκ ιε ηυζιμ, δε ανίζημοκ ανηεηά κοπηενζκά ιαβαγζά δζαζηέδαζδξ. 

ημ ζφκμθυ ημοξ μζ ημονίζηεξ πμο θηάκμοκ ζηδ Μάκδ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ιμνθςιέκμζ ηαζ κα δείπκμοκ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ζζημνία ημο ηυπμο, παν’ υθα αοηά 

ηυζμ ημ μδζηυ δίηηομ, υζμ ηαζ μζ αζηζηέξ ζοβημζκςκίεξ βζα ιεηάααζδ ζε ζζημνζημφξ 

πχνμοξ ιαηνζά απυ ημκ ηυπμ δζαιμκήξ ημοξ, είκαζ απμβμδηεοηζηέξ. 

Σχνα απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δοκδηζηά ηιήιαηα αβμνάξ βζα ημκ πνμμνζζιυ 

είκαζ ηα είδδ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς. ημκ αεθδηζηυ 

ημονζζιυ αθθά ηαζ ζημ είδμξ «adventure» ζοκακηάιε άημια δθζηίαξ απυ 25 ιέπνζ 35 

ιε 40 εηχκ (ITB Berlin, WTTR Report 2013), μζ μπμίμζ είκαζ ιμνθςιέκμζ ηαζ 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ορδθή εζζμδδιαηζηή ηαζ ιεζμαζηζηή ηάλδ, έπμοκ μζημθμβζηή 

ζοκείδδζδ ηαζ εκδζαθένμκηαζ βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηδ θφζδ ηαζ βζα ηδκ πμθζηζζηζηή 

ηθδνμκμιζά ηάεε ηυπμο. Ζ Μάκδ ιε ηδκ πμζηζθμιμνθία ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

δζαεέηεζ ζημ πενζαίμ ηιήια ηδξ αθθά ηαζ ημ βεκζηυηενμ ηθίια ημο Λαηςκζημφ ηαζ 

ημο Μεζζδκζαημφ ηυθπμο, πμο εοκμεί υζμοξ επζδίδμκηαζ ζε ζζηζμπθμΐα ηαζ εαθάζζζα 

ζπμν, εα ιπμνμφζε κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ αοημφ ημο είδμξ ηςκ 

επζζηεπηχκ. Παν’ υθα αοηά, δ έθθεζρδ ηαηάθθδθδξ ηαζ επανημφξ οπμδμιήξ 

θεζημονβεί ζακ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ επζθμβήξ ηδξ Μάκδξ βζα ηζξ δζαημπέξ ημοξ. 

(ρφιηα ηνπξηζηψλ, booking.com) 
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Έκα άθθμ είδμξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ πμο εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνίλεζ δ 

Μάκδ, ιέζα απυ ηδκ πθμφζζα πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηδξ ηαζ ηδ ααεζά ζζημνία ηδξ, 

είκαζ μ ενδζηεοηζηυξ ημονζζιυξ, μ μπμίμξ πνμηζιάηαζ απυ άημια άκς ηςκ 40 εηχκ, 

ιμνθςιέκα, πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηδ ενδζηεία, είηε ηδκ δζηή ημοξ είηε άθθςκ θαχκ. 

Δπίζδξ έκα αηυια ηιήια ηδξ δοκδηζηήξ γήηδζδξ ηδξ Μάκδξ είκαζ αοηυ ημο 

βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, πμο είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκμξ ιε ηζξ ημπζηέξ παναδυζεζξ 

ηαζ ηδ θαμβναθία, εκχ μζ ημονίζηεξ αοημφ ημο είδμοξ δείπκμοκ ζδζαίηενμ εαοιαζιυ 

πνμξ ηα πανεέκα ημπία θοζζημφ ηάθθμοξ. 

Παν’ υθα υιςξ ηα θοζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ πμο απμηεθμφκ 

δοκδηζηά ζδιεία δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, 

δφζημθα ιπμνεί ηακείξ κα εκημπίζεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ 

πχνα ζηδ Μάκδ ηαζ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημκ εκαθθαηηζηυ ημονζζιυ. Υνεζάγμκηαζ 

πμθθέξ χνεξ πνμζςπζηήξ ένεοκαξ ζημ δζαδίηηομ ζε πμθφ θίβεξ ζζημζεθίδεξ πμο 

πνμςεμφκ απμηθεζζηζηά ημκ πνμμνζζιυ ηαζ πμο δζαηίεεκηαζ ιυκμ ζηδκ Δθθδκζηή ηαζ 

Αββθζηή βθχζζα. 

Δπίζδξ, πανμοζζάγεηαζ ιεζςιέκμ ημ εκδζαθένμκ απυ ημοξ ημπζημφξ θμνείξ ηδξ 

πενζμπήξ ηαζ απυ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο βζα δζαθμνμπμίδζδ 

ημο πνμσυκημξ ημοξ ηαζ επέηηαζδ ζε άθθα ηιήιαηα αβμνάξ, πμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

αολάκμκηαζ ιε βμνβμφξ νοειμφξ ηαζ πανμοζζάγμοκ παναηηδνζζηζηά πμο αθήκμοκ 

πενζεχνζα βζα ιζα πζμ αζχζζιδ ημονζζηζηά ακάπηολδ, ηυζμ μζημκμιζηή βζαηί ηα 

ηιήιαηα αοηά «αθήκμοκ» ζηδκ ημπζηή ημζκςκία, υζμ ηαζ αζμηζηή ακάπηολδ ημο 

επζπέδμο γςήξ ηςκ ηαημίηςκ. 

3.4.2 Ανϊλυςη αξιολογόςεων και κατηγοριοπούηςη τησ αγορϊσ 

 φιθςκα ιε υζα εζπχεδηακ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, ιπμνμφιε κα 

θηάζμοιε εφημθα ζημ ζοιπέναζια βζα ημ πμζμζ είκαζ εηείκμζ πμο επζθέβμοκ βζα ηζξ 

δζαημπέξ ημοξ ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ ηαζ ηζ ακαγδημφκ απυ αοηή ημοξ ηδκ επίζηερδ. 

Γζ’ αοηυ ημ θυβμ,  ζε αοηυ ημ ζδιείμ εα ακαθοεμφκ μζ ηνζηζηέξ πμο ακανηήεδηακ ζημ 

δζαδίηηομ απυ επζζηέπηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ αθμνμφκ ημ ζφκμθμ ηδξ Μάκδξ ςξ 

ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ.  

Μέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία εα πναβιαημπμζδεεί δ ηιδιαημπμίδζδ ηδξ 

αβμνάξ πμο ελοπδνεηεί ημονζζηζηά δ Μάκδ. Οζ ηαηδβμνίεξ πμο ζοκηεθμφκ ηδκ 

ημονζζηζηή γήηδζδ ηδξ πενζμπήξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
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1. Λάηνεζξ ημο αμοκμφ ηαζ ηδξ εάθαζζαξ πμο είκαζ δναζηήνζμζ ηαζ επζεοιμφκ κα 

ηάκμοκ ηζξ δζαημπέξ ημοξ αλζμπμζχκηαξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ημοξ πνμζθένμκηαζ 

 

 «Μαγεπηηθέο ζάιαζζεο κε πνιιά πξάγκαηα λα θάλεηο» 

 «Great beaches and mountains» 

 «Beautiful beaches, a lot of activities» 

 «Many places to discover, many things to do, fantastic beaches» 

 «Δμαηξεηηθή ηνπνζεζία γηα ζαιάζζην ski, Δμαηξεηηθφο εμνπιηζκφο θαη πνιχ 

θηιηθφ θαη εμππεξεηηθφ πξνζσπηθφ» 

 «Πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ηφζα πνιιά λα δεηο θαη λα εμεξεπλήζεηο. Δθεί είλαη 

έλαο κηθξφο παξάδεηζνο. 

 «Καηαπιεθηηθά νξεηλά ηνπία» 

 «Σν ηδαληθφηεξν κέξνο γηα κηα πξσηλή πεδνπνξία» 

 «Ιππαζία ζηελ άγξηα θχζε, κνλαδηθή εκπεηξία» 

Ζ Μάκδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηνζηζηέξ, θαίκεηαζ κα είκαζ έκαξ πνμμνζζιυξ πμθφ 

ηαηάθθδθμξ βζα ημοξ δναζηήνζμοξ ακενχπμοξ. Με ηα μνεζκά ιμκμπάηζα, ηζξ παναθίεξ 

ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο δίκμκηαζ ζημοξ ημονίζηεξ βζα αλζμπμίδζή ημοξ, παναηδνείηαζ 

πςξ ζακ πνμμνζζιυξ εκδείηκοηαζ βζα εκαθθαηηζηυ ημονζζιυ. Παν’ υθα αοηά, μ ηφνζμξ 

υβημξ ημονζζηχκ ηδξ Μάκδξ δεκ ακήηεζ ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ηζ αοηυ μθείθεηαζ 

ζηδκ εθάπζζηδ εηιεηάθθεοζδ αοηήξ ηδξ δοκαηυηδηαξ πμο δίκεηαζ απυ ημ θοζζηυ ημπίμ 

αθθά ηαζ ζηδκ θηςπή έςξ ηαζ ακφπανηηδ πνμχεδζδ αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 

2. Λάηνεζξ ημο ήθζμο ηαζ ηδξ εάθαζζαξ πμο επζεοιμφκ κα ηάκμοκ δζαημπέξ µε ηδκ 

μζημβέκεζά ημοξ ηαζ ανέζημκηαζ κα ηάκμοκ υ,ηζ εοπανζζηεί ηα παζδζά ημοξ 

 

 «Very family friendly» 

 «We really liked our stay at Itilo, it was perfect for our baby as the beach is 

next door and very good for children» 

 «The first time we were in Kardamili with our 3 children was 1998. Now our 

children are 26, 25, and 22, but they always return to Mani» 

 «A very beautiful place and very family – style. We are a family of four with 

two children 9 and 6 and we have founded Mani very calm and safe» 

 «Ο ηέιεηνο πξννξηζκφο γηα νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο» 
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 «I've been going to Stoupa sporadically since 1991 and the past three times 

I've been there, I have taken my own children» 

 

φιθςκα ιε ηζξ ηνζηζηέξ ηςκ ημονζζηχκ πμο έπμοκ ήδδ επζζηεθηεί ηδ Μάκδ, 

θαίκεηαζ πςξ δ πενζμπή εκδείηκοηαζ ηυζμ βζα μζημβεκεζαηέξ δζαημπέξ, υζμ ηαζ βζα 

κεανά γεοβάνζα πμο επζεοιμφκ κα πενάζμοκ ιενζηέξ ιένεξ δνειίαξ ηαζ παθάνςζδξ. 

Πνμζθένεζ επζθμβέξ βζα κοπηενζκή δζαζηέδαζδ πμο ιπμνεί κα λεηζκήζεζ απυ κςνίξ ημ 

ανάδο, εκχ έπεζ πμζηζθία εζηζαημνίςκ ιε εφβεοζημ θαβδηυ ηαθήξ πμζυηδηαξ, 

αζθαθείξ παναθίεξ, αθθά ηαζ δοκαηυηδηεξ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ βζα υθεξ ηζξ 

δθζηίεξ.  

Δπίζδξ δ Μάκδ δζαεέηεζ έκα ιεβάθμ εφνμξ παναθζχκ, ανηεηέξ εη ηςκ μπμίςκ 

παναηηδνίγμκηαζ βζα ηα νδπά κενά ημοξ (Οίηοθμ, ημφπα, ηθπ.) ηαζ ηαη’ επέηηαζδ 

είκαζ ζδζαίηενα αζθαθείξ βζα ηα παζδζά. Δπίζδξ, πμθθέξ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ είκαζ 

ελμπθζζιέκεξ ιε αημιζηή ημογίκα ηαζ ανίζημκηαζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ ηυζμ απυ ηδκ 

αβμνά, υζμ ηαζ απυ ηδκ παναθία ιε απμηέθεζια κα δζεοημθφκεηαζ δ δζαιμκή 

μζημβεκεζχκ ιε ιζηνά παζδζά.  

Δηηυξ αοημφ, δ Μάκδ θαίκεηαζ κα ηαθφπηεζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηαζ υζςκ 

μζημβεκεζχκ έπμοκ κεανμφξ εθήαμοξ, ηαευηζ απυ ζπυθζα ηςκ ζδίςκ θαίκεηαζ πςξ ημοξ 

πανέπμκηαζ ανηεηέξ εοηαζνίεξ βζα δζαζηέδαζδ, ακάθμβδξ ηδξ δθζηίαξ ημοξ. 

Δπζπνυζεεηα, μζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πανέπμκηαζ ζημ κδζί (water sports, 

πεγμπμνία, ζππαζία) είκαζ ηαηάθθδθεξ ηαζ ηαοηυπνμκα εθηοζηζηέξ ηαζ βζα άημια 

κεανήξ δθζηίαξ, δίπςξ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ζε ηέημζμο είδμοξ αεθήιαηα. 

 

3. Άημια πμο ημοξ ανέζεζ κα παναηδνμφκ ηα θοζζηά ηάθθδ ηδξ πενζμπήξ πμο 

επζζηέπημκηαζ ηαζ κα είκαζ ηαθμδεπμφιεκμζ απυ ημοξ κηυπζμοξ ηαημίημοξ 

 

 «Η απεξαληνζχλε ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ νπξαλνχ  μεδηπιψλεηαη κπξνζηά ζνπ» 

 «Απφ ηα πην αλφζεπηα θαη γλήζηα κέξε ηεο Διιάδαο» 

 «Καηαπιεθηηθή πεξηνρή. Αηζζάλεζαη φηη νλεηξεχεζαη» 

 «Endless beaches, nice place with magnificent landscape» 

 «Night life, good people. Culture, wild nature» 

 «Great sandy beaches, great hotels and food, great people» 

 «Great climate, wonderful people» 
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 «Δίρα αθνχζεη πάξα πνιιά γηα ηα ζπήιαηα ηνπ Γηξνχ, αιιά ε νκνξθηά ηνπ 

κέξνπο μεπέξαζε θάζε θαληαζία κνπ» 

  «Πνιχ θηιηθνί, επγεληθνί άλζξσπνη, ελδηαθέξνληεο θαη πνιχ δηαθξηηηθνί» 

 

Οζ επζζηέπηεξ ηδξ Μάκδξ θαίκεηαζ κα πνμζεθηφμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηυζμ 

απυ ηζξ πθμφζζεξ ζε μιμνθζά ηαζ υπζ πμθφαμοεξ παναθίεξ ηδξ, υζμ ηαζ απυ ηδκ 

εκδζαθένμοζα εκδμπχνα ηαζ ηα βναθζηά μνεζκά πςνζά ηδξ. Ζ Μάκδ, εκηοπςζζάγεζ 

ημοξ ημονίζηεξ πμο ανέζημκηαζ ζημ κα παναηδνμφκ ηαζ κα ακαηαθφπημοκ ηζξ θοζζηέξ 

μιμνθζέξ εκυξ ηυπμο, ηαεχξ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα ελμνιήζεζξ ζε πενζμπέξ 

θοζζημφ ηάθμοξ, αθθά ηαζ ζε παναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ, υπςξ δ Βάεεζα, δ Κμηηάθα, 

ημ ημοηάνζ ηαζ δ Κμίηα. 

Σμ Γφεεζμ, δ Ανευπμθδ, δ Κανδαιφθδ ηαζ δ ημφπα απμζπμφκ ζδζαίηενα 

ηαθέξ ηνζηζηέξ ηαευηζ δ πνυζααζδ ζε αοηέξ βίκεηαζ ζπεηζηά εφημθα, εκχ ζοκδοάγμοκ 

ηαθήξ πμζυηδηαξ ηαηαθφιαηα, παναθίεξ ηαζ εοηαζνίεξ ηυζμ βζα κοπηενζκή 

δζαζηέδαζδ, υζμ ηαζ βζα ζηζβιέξ παθάνςζδξ.  

φιθςκα ιε ηζξ ηνζηζηέξ ηςκ ημονζζηχκ ζδζαίηενα αμδεδηζηή, ζηδκ 

ελενεφκδζδ ηδξ Μάκδξ, ηνίκεηαζ δ ζοιαμθή ηςκ ηαημίηςκ ηδξ, μζ μπμίμζ πνμζθένμοκ 

πθδνμθμνίεξ ιε εβηανδζυηδηα ηαζ εοβέκεζα ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ θζθυλεκμζ ηαζ 

ελοπδνεηζημί άκενςπμζ. 

 

4. Άημµα πμο επζεοµμφκ κα έπμοκ επαθέξ µε άθθμοξ ακενχπμοξ αθθά κα είκαζ ηαζ 

ηαθμδεπμφµεκμζ απυ ημοξ κηυπζμοξ ηαημίημοξ 

 

 «Very relaxing, very nice people» 

 «Everyone is very friendly and helpful» 

 «Καηαπιεθηηθνί άλζξσπνη θαη πάλσ απφ φια ρακνγειαζηνί θαη γιεληδέδεο» 

 

Ζ Μάκδ θαίκεηαζ κα απμηεθεί έκακ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ ζδζαίηενα δδιμθζθή 

υπζ ιυκμ βζα ηζξ θοζζηέξ μιμνθζέξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμζθένεζ, αθθά ηαζ 

επεζδή πμθθμί επζζηέπηεξ θζθμλεκμφκηαζ εηεί απυ ζοββεκείξ ημοξ ή ζοκδοάγμοκ ηζξ 

δζαημπέξ ημοξ ιε εηείκεξ θίθςκ ημοξ πμο ήδδ παναεενίγμοκ ζηδκ πενζμπή. 

Δηηυξ αοημφ, ζφιθςκα ιε ηζξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ ημονζζηχκ, δ Μάκδ 

πνμζθένεζ ηαθήξ πμζυηδηαξ ηαζ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ηαηαθφιαηα ιε ζδζαίηενα 

ελοπδνεηζημφξ, εοβεκζημφξ ηαζ θζθυλεκμοξ ζδζμηηήηεξ πμο δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ 
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πνμζςπζηή επαθή ιε ημκ πεθάηδ (παναηηδνζζηζηά μζ πεθάηεξ ακαθένμοκ βζα δζάθμνα 

ηαηαθφιαηα: «πξνζηηή πνιπηέιεηα», «θαιή ζρέζε ηηκήο – πνηφηεηαο», εκχ ζδζαίηενα 

εεηζηά θαίκεηαζ κα αλζμθμβμφκ ημ πμζμηζηυ ηαζ ηαθά πνμεημζιαζιέκμ πνςζκυ). 

Θεηζηά θαίκεηαζ κα αλζμθμβείηαζ ηαζ δ πνμζςπζηή πνμζθμνά ηςκ ζδζμηηδηχκ 

ζε βθοηίζιαηα ή ηνυθζια (π.π. ζπζηζηυ ηναζί, ανημζηεοάζιαηα), αθθά ηαζ δ 

πνμχεδζδ ημπζηχκ πνμσυκηςκ (π.π. ηαθάεζ ιε ημπζηά πνμσυκηα ηαηά ηδκ άθζλδ ή 

ακαπχνδζδ ηςκ πεθαηχκ). Δπζπνυζεεηα, ηα δςιάηζα ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζηακμπμζμφκ 

ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ημονζζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ 

ηδκ άκεζδ. 

 

5. Άημµα πμο επζεοµμφκ κα ηάκμοκ «πμθζηζζιζηέξ» δζαημπέξ (έπμοκ εκδζαθένμκ 

ζηδ ιεθέηδ ημο πμθζηζζιμφ) αθθά ηαοηυπνμκα επζεοµμφκ ηαζ ηάπμζα πενζπέηεζα 

 

 «Πάκπνιινη πχξγνη ελαξκνληζκέλνη κε ην βξάρν ηεο Μάλεο. Έλα ηνπίν κε 

θακία παξαθσλία» 

 «Ό,ηη θαη λα πεη θαλείο δελ ππάξρνπλ ιφγηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θιεξνλνκηά 

πνπ άθεζαλ ζηνλ ηφπν νη Μαληάηεο» 

 «Σα παλέκνξθα ζνθάθηα ηεο Αξεφπνιεο ζε εξεκνχλ θαη ζε κεηαθέξνπλ ζε άιια 

ρξφληα. Μηα απέξαληε γαιήλε. Αηζζάλεζαη φηη βξίζθεζαη ζε άιιε επνρή. ε 

κεηαθέξεη ζην θιίκα άιισλ ρξφλσλ» 

 «Οη πχξγνη ηεο Μάλεο απνηεινχλ έλα αξηζηνθξαηηθφ κέξνο πνπ ζε ηαμηδεχεη 

ζηηο επνρέο ησλ πεηξαηψλ θαη ησλ πινχζησλ επγελψλ ηεο πεξηνρήο» 

 «Σν Νενιηζηθφ Μνπζείν ηνπ Γηξνχ είλαη κηθξφ κελ αιιά εληππσζηαθφ! Αμίδεη 

λα αθηεξψζεηε ιίγν ρξφλν. Μελ παξαιείςεηε λα επηζθεθζείηε θαη ηα καγεπηηθά 

ζπήιαηα» 

 «Η αλαπαξάζηαζε ηεο δσήο ησλ πεηξαηψλ ήηαλ θάηη κνλαδηθφ πνπ δελ είρα 

ηδέα φηη ππήξρε ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ» 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μάκδξ, μ ζοκδοαζιυξ ημο ζζημνζημφ πθμφημο ηαζ ημο 

αογακηζκμφ ηαζ ιεηααογακηζκμφ πμθζηζζιμφ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

πυθμοξ έθλδξ ημονζζηχκ ζηδκ πενζμπή ηαζ ζδιακηζηυ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ 

άθθςκ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ. Ο πμθζηζζηζηυξ ημονζζιυξ, άθθςζηε, απμηεθεί ιζα 

ζδζαίηενα ζδιακηζηή ιμνθή ημονζζιμφ, αθμφ ημ πμθζηζζηζηυ ηίκδηνμ ήηακ ηαζ 
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παναιέκεζ έκαξ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ θυβμοξ ηαλζδζχκ βζα ημοξ ημονίζηεξ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ. 

 Ζ Μάκδ δζαεέηεζ πμθθά ιένδ πμθζηζζηζημφ εκδζαθένμκημξ, παναδμζζαημφξ 

μζηζζιμφξ, ηαεχξ ηαζ ζζημνζηήξ ζδιαζίαξ αλζμεέαηα πμο θαίκεηαζ κα ιαβεφμοκ ηαζ 

κα ηαεδθχκμοκ ημκ επζζηέπηδ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, απμηεθεί έκακ πνμμνζζιυ, ιε 

πμθθά ιένδ κα επζζηεθηεί μ ηαλζδζχηδξ, εκχ πανάθθδθα ζοκδοάγεζ ηαθυ θαβδηυ ηαζ 

εοηαζνίεξ βζα κοπηενζκή δζαζηέδαζδ. 

 

6. Άημµα πμο επζδζχημοκ ηδκ λεημφναζδ (ακάπαοθα) ηαηά ηζξ δζαημπέξ ημοξ. Πάκς 

ζε αοηή ηδ αάζδ ακαπηφζζεηαζ ζήιενα μ ηνπξηζκφο anti – stress. 

 

 «Έλα ηέιεην κέξνο γηα λα ραιαξψζεηο θαη λα νξγαλψζεηο ηηο απνδξάζεηο ζνπ 

ζηελ γχξσ πεξηνρή» 

 «Δμαηξεηηθέο παξαιίεο, ηδησηηθφηεηα, απφιπηε εζπρία θαη ραιάξσζε» 

 «Υάλεηαη ην βιέκκα ζηελ απίζηεπηε ζέα πξνζθέξνληαο εξεκία θαη γαιήλε ζηνλ 

επηζθέπηε» 

 «Θέα πνπ θφβεη ηελ αλάζα είηε βιέπεηο ην μεκέξσκα είηε ην νλεηξεκέλν 

ειηνβαζίιεκα. Μφλν ε θαιληέξα ηεο αληνξίλεο ην αληαγσλίδεηαη» 

 «Η ζέα είλαη εθπιεθηηθή θαη δπζεχξεηε. Αηζζάλζεθα ιίγν ζαλ ηνλ Πνζεηδψλα, 

ζαλ λα ήκνπλ ν ζεφο ηεο ζάιαζζαο» 

 «Quiet, relaxing, with lots to do» 

 «Hot, not crowded by tourists» 

 «Έλα ζηνιίδη καθξηά απφ ηα πιήζε» 

 «Relaxed setting, nice town» 

ηζξ ιένεξ ιαξ ελαζηίαξ ηςκ βνήβμνςκ ηαζ πζεζηζηχκ νοειχκ γςήξ, αθθά ηαζ 

θυβς ηςκ ζοκεπχκ αθθαβχκ ζε ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ επίπεδμ, ειθακίγεηαζ, ίζςξ 

πενζζζυηενμ απυ πμηέ άθθμηε, δ ακάβηδ βζα δζαημπέξ ζηακέξ κα πνμζθένμοκ ζημ 

άημιμ ζηζβιέξ παθάνςζδξ, λεημφναζδξ ηαζ δνειίαξ. 

Οζ ημονίζηεξ πμο επζζηέπημκηαζ ηδ Μάκδ θαίκεηαζ κα ζοβηαηαθέβμοκ ιεηαλφ 

ηςκ εεηζηχκ ζημζπείςκ ημο ηυπμο ημ βεβμκυξ ημο υηζ πνμζθένεζ εοηαζνίεξ βζα 

λεημφναζηεξ δζαημπέξ, ιαηνζά απυ ημοξ βνήβμνμοξ ηαζ πμθφαμομοξ νοειμφξ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηζξ ηνζηζηέξ ημοξ, δ Μάκδ δζαεέηεζ 

θακηαζηζηέξ παναθίεξ πμο πνμζθένμοκ δνειία ηαζ άκεζδ, βζαηί δεκ οπάνπμοκ πμθθμί 
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ημονίζηεξ. Δηηυξ αοημφ, δ ανιμκία ημο θοζζημφ ημπίμο εκζζπφεζ ηδ ζςιαηζηή ηαζ 

ροπζηή εοελία ηαζ έηζζ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ζδακζηή επζθμβή βζα υζμοξ επζεοιμφκ κα 

επζζηεθεμφκ έκακ Δθθδκζηυ πνμμνζζιυ πμο πνμζθένεζ εοηαζνίεξ βζα ζηζβιέξ δνειίαξ 

ηαζ παθάνςζδξ. 

Σέθμξ, κα ζδιεζςεεί πςξ μ ηφνζμξ υβημξ ημονζζηχκ πμο επζζηέπημκηαζ ηδ 

Μάκδ ακήηεζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηδξ ημονζζηζηήξ ηδξ γήηδζδξ, βεβμκυξ πμο 

μθείθεηαζ ηυζμ ζε υθα ηα πνμακαθενεέκηα, υζμ ηαζ ζημ brand name πμο έπεζ 

δδιζμονβδεεί βζα ηδ Μάκδ υθα αοηά ηα πνυκζα. 

 

7. Άημµα πμο επζεοµμφκ κα ηναημφκ ηζξ παναδυζεζξ (traditionalists). Δπζεοµμφκ 

ηδκ αζθάθεζα βεκζηχξ, απμθεφβμοκ ηζξ εηπθήλεζξ ηαζ λακαβονίγμοκ ζημοξ ηυπμοξ 

πμο αζζεάκμκηαζ αζθάθεζα ηαζ μζηεζυηδηα (repeaters) 

 

 «Good location, informative staff and nice and relaxing stay. Would go back» 

 «Every time I have visited Mani, I come home feeling happy» 

 «We have visited this pearl two times now, and it never fails to give value» 

 «Mani is a very beautiful place. I have been there every year since 1996» 

 «Δμαηξεηηθή θηινμελία θαη δεζηφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλδπάδεη ηελ απιφηεηα κε ηε 

θπζηθή πνιπηέιεηα. Σν πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα θαη εχρνκαη λα βξεζψ πάιη ζε 

απηφ ην κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο θ φρη κφλν» 

 «πληζηψ αλεπηθχιαθηα ηηο δηαθνπέο ζηε Μάλε. Θα μαλάξζσ ζίγνπξα θαη 

ειπίδσ ζχληνκα» 

 

Σμ ζδιακηζηυηενμ απμηέθεζια ηδξ ζηακμπμίδζδξ ημο πεθάηδ ιζαξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ιζαξ ημονζζηζηήξ πενζμπήξ είκαζ δ επακαθδπηζηυηδηα, 

δδθαδή ημ βεβμκυξ υηζ μ πνμμνζζιυξ επζθέβεηαζ λακά απυ ημονίζηεξ πμο εηηυξ αοημφ 

πζεακυηαηα ημκ πνμηείκμοκ ηαζ ζε ηάπμζμκ άθθμ ή άθθμοξ. Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ημο 

ζοκυθμο ηςκ ημονζζηχκ πμο επζζηέπημκηαζ ηδ Μάκδ ακήηεζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία, 

πνάβια πμο ζδιαίκεζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, πςξ οπάνπεζ εεηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

επζζηεπηχκ απυ ημ πνμζςπζηυ υθςκ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ημο ηυπμο. 

Ζ Μάκδ απμηεθεί έκακ ηυπμ ζηακυ κα ηενδίζεζ ημκ επζζηέπηδ ημο. Λυβς 

αοημφ παναηδνείηαζ πςξ έπεζ ηαηαηηήζεζ ιζα ιενίδα ημονζζηχκ, μζ μπμίμζ ηαζ ηδκ 

επζθέβμοκ ςξ ηαλζδζςηζηυ πνμμνζζιυ ημοξ ζηαεενά, βζα πμθθά πνυκζα. Μάθζζηα, 

θαίκεηαζ κα ηδκ επζθέβμοκ ηαζ έκακηζ άθθςκ πνμμνζζιχκ, πμο πνμζμιμζάγμοκ ανηεηά 
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ζηδ Μάκδ. οπκά, θμζπυκ, οπάνπεζ δζπαζιυξ ιεηαλφ ηςκ ημονζζηχκ ακαθμνζηά ιε ημ 

εάκ εα πνέπεζ κα επζθέλμοκ ςξ ηαθμηαζνζκυ πνμμνζζιυ ηδ Μάκδ ή ηάπμζμκ άθθμ 

Δθθδκζηυ δπεζνςηζηυ πνμμνζζιυ. Φαίκεηαζ, αάζεζ ηςκ πνμζςπζηχκ αλζμθμβήζεςκ 

ηςκ ημονζζηχκ, κα οπενηενεί ζηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ δ Μάκδ, ηονίςξ θυβς ημο υηζ ηδκ 

εεςνμφκ πζμ βναθζηή, ιε πζμ εκδζαθένμκηα αλζμεέαηα, ημπία ηαζ ζδιεία ζζημνζημφ 

ηαζ πμθζηζζηζημφ εκδζαθένμκημξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ παναθίεξ, εεςνμφκ πςξ είκαζ 

ακηίζημζπεξ ζε επίπεδμ θοζζημφ ηάθμοξ ιε παναθίεξ Δθθδκζηχκ κδζζχκ ζηζξ μπμίεξ μ 

ζοκςζηζζιυξ ηςκ ημονζζηχκ είκαζ οπέν ημο δέμκημξ. 

3.5 υμπϋραςμα 

 Δκ ηαηαηθείδζ, δ Μάκδ είκαζ έκαξ πνμμνζζιυξ πμο πανμοζζάγεζ μνζζιέκεξ 

ζδζμννοειίεξ ζηδ γήηδζή ηδξ βζα ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ. φιθςκα ιε υζα 

ακαθένεδηακ παναπάκς, ιπμνμφιε πθέμκ κα εεςνμφιε πςξ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

ηιδιάηςκ αβμνάξ, πμο απαζπμθεί ηαζ πμο επζδζχηεζ δ Μάκδ, είκαζ ζαθήξ. 

 ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ Μάκδ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ζδακζηυ ζοκδοαζιυ βζα 

υζμοξ αβαπμφκ ημοξ ζζημνζημφξ ηαζ πμθζηζζηζημφξ πχνμοξ, ημ θοζζηυ ημπίμ, ηα 

αλζμεέαηα, εκχ πανάθθδθα εέθμοκ κα απμθαφζμοκ ημ ιπάκζμ ημοξ ζε ήνειεξ 

παναθίεξ ηαζ κα πενάζμοκ εοπάνζζηεξ ηαζ παθανςηζηέξ δζαημπέξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

κδζί πμο πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αζπμθδεεί ηακείξ ιε πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ, 

ηυζμ μνεζκέξ, υζμ ηαζ εαθάζζζεξ, ιε απμηέθεζια κα ηναηάεζ ημ εκδζαθένμκ ημο 

επζζηέπηδ αιείςημ. 

 ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ εα ακαπηοπεμφκ μζ βεκζηέξ 

πνμηάζεζξ, ηυζμ πνμξ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ, υζμ ηαζ πνμξ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα ηδξ 

Μάκδξ, βζα ηδ αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ ημο οπάνπμκημξ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. 

Δπίζδξ εα πανμοζζαζημφκ πνμηάζεζξ βζα δδιζμονβία ηαζκμφνζςκ πνμσυκηςκ πμο, 

ζφιθςκα ιε ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ πμο ακαθφεδηακ, εα επζθένμοκ εεηζηά 

απμηεθέζιαηα ζηδκ ημονζζηζηή ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ 

Μάκδξ. Σέθμξ, εα πναβιαημπμζδεεί ημ ζοκμθζηυ marketing plan ιέζα απυ ημ μπμίμ δ 

Μάκδ εα ακαδείλεζ ηαζ εα δζακείιεζ ημ ημονζζηζηυ ηδξ πνμσυκ ζηδκ αβμνά. 
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ΜΔΡΟ 2
Ο

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο 
ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

4.1 Ειςαγωγό 

Γεκζηά, ιία ιεθέηδ destination marketing μθείθεζ, εηηυξ ηδξ ακάθοζδξ ημο 

οπάνπμκημξ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, κα πανμοζζάγεζ πνμηάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηαζ 

ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάπηολδ ηδξ ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ ζημκ πνμμνζζιυ πμο 

ιεθεηάηαζ. Οζ πνμηάζεζξ αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ ηέημζεξ πμο κα αθμνμφκ είηε ηδ 

δδιζμονβία κέμο πνμσυκημξ πμο εα επζθένεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ζημκ πνμμνζζιυ, 

είηε ηδ αεθηίςζδ ηςκ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιίαξ ήδδ οπάνπμοζαξ οπδνεζίαξ. 

φιθςκα, θμζπυκ, ιε υζα πανμοζζάζηδηακ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ, ζε αοηυ ζδιείμ εα πναβιαημπμζδεμφκ μζ βεκζηέξ πνμηάζεζξ – θφζεζξ ζηζξ 

μπμίεξ μθείθεζ δ Μάκδ κα πνμαεί βζα κα αεθηζςεεί δ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ 

ημονζζηζηήξ οπδνεζίαξ. Θα ακαπηοπεμφκ πνμηάζεζξ πμο ηαθφπημοκ υθμ ημ θάζια ηδξ 

ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηαζ εα αθμνμφκ ηυζμ ημοξ δδιμηζημφξ θμνείξ ηαζ ηζξ 

δδιυζζεξ ανπέξ, υζμ ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ημονζζηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. 

Οζ εκένβεζεξ πμο μθείθμοκ κα πναβιαημπμζήζμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ ηδξ 

Μάκδξ αθμνμφκ ιεκ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ, αθθά ηαοηυπνμκα ιέζα 

απυ αοηέξ εα αεθηζςεεί ηυζμ δ βεκζηή εζηυκα ημο ηυπμο, υζμ ηαζ ημ αζμηζηυ επίπεδμ 

ηςκ κηυπζςκ ηαημίηςκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ηζκήζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα 

πνμαεί μ ζδζςηζηυξ ημιέαξ ηδξ πενζμπήξ αθμνμφκ ηαεανά ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ 

ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ημο ηυπμο βεκζηυηενα, αθθά μ ζοκημκζζιυξ υθςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ έκακ ανιυδζμ δδιμηζηυ θμνέα πμο εα μνίζεζ ιία 

ημζκή βναιιή πμο εα πνέπεζ κα αημθμοεδεεί απυ αοηέξ. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί ημ βεβμκυξ πςξ μζ πνμηάζεζξ αοηέξ πνμέηορακ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακάθοζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ πνχημ ιένμξ ηαζ 

ακηζηαημπηνίγμοκ ηυζμ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ Μάκδξ, υζμ ηαζ ηα αδφκαια 

ζδιεία ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ απυ ημ ελςηενζηυ ηδξ πενζαάθθμκ. Ζ βκχζδ ιμο βζα ηζξ 

ακάβηεξ ηαζ ηζξ εθθείρεζξ ημο ηυπμο, εηηυξ ηςκ άθθςκ, μθείθεηαζ ηυζμ ζε πνμζςπζηή 
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ιμο ειπεζνία, υζμ ηαζ ζηδκ εκδιένςζδ πμο έθααα απυ ηζξ ανιυδζεξ δδιμηζηέξ ανπέξ 

ηδξ Μάκδξ ιε ημ ηαλίδζ πμο πναβιαημπμίδζα ζηδκ πενζμπή βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ 

ενβαζίαξ αοηήξ. Έηζζ, ζηα παναηάης ηεθάθαζα εα πναβιαημπμζδεεί δ πανμοζίαζδ 

ηςκ πνμηάζεςκ αοηχκ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ. 

4.2 Δημόςιεσ υποδομϋσ 

 Τπμδμιή είκαζ ηάεε επέκδοζδ εηθναζιέκδ ζε θοζζηυ ηεθάθαζμ ζηαεενυ ζημ 

έδαθμξ ηαζ ζπεηζηά ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, πμο ζημπεφεζ ζηδκ ελοπδνέηδζδ δζαθυνςκ 

ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ (θάγηαλλεο, 1994). Μία ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα 

είκαζ ηαζ δ ημονζζηζηή ηίκδζδ ηαζ βζα ηδκ ελοπδνέηδζή ηδξ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ 

μζ οπμδμιέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ. Γδθαδή, δ απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ πμο μθείθεζ κα πθδνμί ηάεε πνμμνζζιυξ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ 

αλζυθμβμο ηαζ ακηαβςκζζηζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ είκαζ μζ ηαηάθθδθεξ ηαζ 

ζφβπνμκεξ δδιυζζεξ οπμδμιέξ. 

 Σα παναηηδνζζηζηά ιζαξ δδιυζζαξ οπμδμιήξ ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο 

Hirschman (1958) είκαζ ηα ελήξ: 

 Τπνζηεξίδνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία ηδησηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Πξνζθέξνληαη δσξεάλ ή ζε ηηκέο πνπ νξίδεη ην θξάηνο. 

 

 Οη ππεξεζίεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ αιιά είλαη ελζσκαησκέλεο ζην 

πάγην θεθάιαην θάζε πεξηνρήο. 

 

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο αδηαηξεηφηεηεο. 

 

 Έρνπλ πςειή έληαζε θεθαιαίνπ θαη ζρεηηθά ρακειή θεθαιαηαθή απφδνζε. 

 

 Δκθαλίδνπλ ζπρλά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «δεκφζηνπ αγαζνχ» ιφγσ ηεο 

ηερλνινγηθήο ή πνιηηηθήο αδπλακίαο λα απνθιεηζηνχλ νη ρξήζηεο πνπ δελ 

θαηαβάινπλ ην απαηηνχκελν ηίκεκα. 

Παναηάης, ακαθφμκηαζ ζε οπμηεθάθαζα υθεξ μζ δδιυζζεξ οπμδμιέξ πμο 

πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο ημονζζηζημφ ημζκμφ 

ηαζ ηςκ κηυπζςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ. 



 113 

4.2.1 Τποδομϋσ ύδρευςησ 

 Συζμ ζηδκ ακαημθζηή, υζμ ηαζ ζηδ δοηζηή Μάκδ οπάνπεζ ηενάζηζμ πνυαθδια 

ζηδκ φδνεοζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηονίςξ ζηα μνεζκά πςνζά ηδξ Μάκδξ αθθά ηαζ ζε 

μνζζιέκεξ πζμ ηεκηνζηέξ πενζμπέξ οπάνπεζ κενυ ιυκμ απυ βεςηνήζεζξ. Όπςξ 

βκςνίγμοιε υθμζ πμθφ ηαθά, αοηυ ημ πνυαθδια επζηναηεί ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ 

Δθθάδαξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηα κδζζά ηςκ Κοηθάδςκ. 

 Σμ κενυ πμο πνμένπεηαζ απυ βεςηνήζεζξ, ημοθάπζζημκ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Μάκδξ, είκαζ οθάθιονμ δδθαδή αηαηάθθδθμ πνμξ πυζδ. Δηηυξ αοημφ, θυβς ηδξ 

ορδθήξ πενζεηηζηυηδηάξ ημο ζε άθαηα, ημ κενυ αοηυ δεκ είκαζ ηαηάθθδθμ μφηε βζα ηδ 

ζςιαηζηή οβζεζκή. Άνα υθμ αοηυ ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδ δδιυζζα δαπάκδ βζα ηδ 

δδιζμονβία οπμδμιχκ φδνεοζδξ. 

 Μέπνζ ηχνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ έπεζ δδιζμονβδεεί 

ζηδκ πενζμπή ημο Αβίμο Νζημθάμο (Μεζζδκζαηή Μάκδ) ιία ιμκάδα αθαθάηςζδξ ιε 

ζημπυ κα οδνμδμηδεμφκ ηα βφνς μνεζκά πςνζά. Ζ αθαθάηςζδ είκαζ ιία δζενβαζία 

δζαπςνζζιμφ αθάηςκ ηαζ κενμφ απυ οδαηζηά αθαημφπα δζαθφιαηα ηαζ εθανιυγεηαζ ζε 

ιεβάθδ ηθίιαηα βζα ηδκ παναβςβή ηαεανμφ κενμφ βζα ηάεε πνήζδ. Δπίζδξ, πνέπεζ κα 

ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ ιία ιμκάδα αθαθάηςζδξ απαζηεί ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

εκένβεζαξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ έπεζ ακαπηοπεεί δ δζαδζηαζία αθαθάηςζδξ ιε ακηίζηνμθδ 

υζιςζδ, ιε ηδκ μπμία δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιεζχκεηαζ ηαηά 75%. Ζ Μεζζδκζαηή 

Μάκδ ιε αοηή ηδκ επέκδοζδ πμο πναβιαημπμίδζε ηδκ πενίμδμ 2012 – 2013 ηαηάθενε 

κα θένεζ θφζδ ζημ πνυαθδια ηδξ φδνεοζδξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ημ πνυαθδια αοηυ οθίζηαηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηαζ 

ζηδ Λαηςκζηή Μάκδ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ζηδ ιεβαθφηενδ 

εδαθζηή ηδξ έηηαζδ. Ο δήιμξ ακαημθζηήξ Μάκδξ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνμαθήιαημξ ηδξ φδνεοζδξ, αοηή ηδκ πενίμδμ ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ οθμπμίδζδξ ηνζχκ 

ένβςκ φδνεοζδξ  ιέζς αβςβχκ. Οζ αβςβμί αοημί εα ελοπδνεημφκ ημ Γφεεζμ, ημ 

Μαονμαμφκζ ηαζ ηζξ πενζμπέξ απυ ηζξ Αθοηέξ ιέπνζ ημ Γενμθζιέκα. Ζ δαπάκδ αοηή 

πνμένπεηαζ απυ ζοβπνδιαημδυηδζδ ημο δήιμο ακαημθζηήξ Μάκδξ ηαζ ημο 

πνμβνάιιαημξ ΔΠΑ ηαζ ακένπεηαζ ζηα 1.358.924 €. Παν’ υθα αοηά, μζ αβςβμί αοημί 

αθμνμφκ ηδ ιεηαθμνά ηαεανμφ κενμφ ηαζ υπζ ηδκ παναβςβή ημο, άνα δ επέκδοζδ 

αοηή δεκ είκαζ ανηεηή. Δηηυξ αοημφ, οπάνπμοκ ηαζ άθθα πςνζά ζηδ Μάκδ πμο δε εα 

ελοπδνεημφκηαζ απυ αοημφξ ημοξ αβςβμφξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ ηαείζηαηαζ απαναίηδηδ δ 

δαπάκδ βζα δδιζμονβία ιμκάδαξ αθαθάηςζδξ ηαζ ζηδ Λαηςκζηή Μάκδ, βεβμκυξ πμο 
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εα επζθφζεζ μνζζηζηά ημ πνυαθδια ηδξ οδνμδυηδζδξ. Ζ πενζμπή πμο εκδείηκοηαζ βζα 

ηδκ επέκδοζδ αοηή είκαζ ημ κυηζμ ηιήια ημο δήιμο, ημκηά ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια μ Γενμθζιέκαξ, δζυηζ έηζζ εα ελοπδνεηδεμφκ υθεξ μζ οπυθμζπεξ 

πενζμπέξ ηδξ Μακζάηζηδξ επζηνάηεζαξ. 

Ακ θμζπυκ πναβιαημπμζδεεί αοηή δ επέκδοζδ, εα οπάνλεζ ιεκ αφλδζδ ημο 

αζμηζημφ επζπέδμο ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ, πμο ιέπνζ ηχνα ηάκμοκ ιπάκζμ ιε κενυ 

πθμφζζμ ζε άθαηα, αθθά εα επζθφζεζ ηαζ ημ πνυαθδια ηδξ δοζακαζπέηδζδξ ηςκ 

ημονζζηχκ βζα ημκ ίδζμ θυβμ. 

4.2.2 Οδικό δύκτυο και μετακύνηςη 

 Ακαθμνζηά ιε ημ μδζηυ δίηηομ ηδξ Μάκδξ, έβζκε εηηεκήξ πανμοζίαζδ ζημ 

πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ. Απυ υθα αοηά πμο εζπχεδηακ ιπμνμφιε κα 

ζοιπενάκμοιε ημ ελήξ. Αοηή ηδ πνμκζηή πενίμδμ πμο δζακφμοιε, μ πενζθενεζαηυξ 

δνυιμξ πμο εκχκεζ ηζξ πενζμπέξ ημο Γοεείμο, ηδξ Ανευπμθδξ ηαζ ημο Γενμθζιέκα 

είκαζ ζαθχξ ακεπανηήξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ηαηαζηεοή αοημφ ημο 

μδζημφ δζηηφμο πναβιαημπμζήεδηε πμθφ παθαζυηενα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα έπεζ δεπηεί 

πμθθέξ θεμνέξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. 

 Ακαθοηζηυηενα, οπάνπμοκ πμθθά ζδιεία ημο δνυιμο, υπμο δεκ οπάνπεζ ηαθή 

μναηυηδηα, βεβμκυξ πμο δεκ ηαεζζηά ημ μδζηυ δίηηομ αζθαθέξ ηαζ μζ πνήζηεξ ημο 

είκαζ επζννεπείξ ζε ηνμπαία αηοπήιαηα. Δηηυξ αοημφ, ελαζηίαξ ηδξ εδαθζηήξ 

ιμνθμθμβίαξ ηδξ Μάκδξ, μ δνυιμξ αοηυξ έπεζ πμθθέξ ηαζ ημοναζηζηέξ ζηνμθέξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ πςξ έκαξ ημονίζηαξ, ή μπμζμζδήπμηε πνήζηδξ ημο μδζημφ δζηηφμο πμο εέθεζ 

κα ηαηαθεάζεζ ζε πενζμπέξ ηδξ κυηζαξ Μάκδξ (Γενμθζιέκαξ, Βάεεζα, Μανιάνζ, 

Πυνημ Κάβζμ, ηθπ.), δοζακαζπεηεί ηαζ ημονάγεηαζ απυ ηδκ παιδθή πμζυηδηα ημο 

ηαλζδζμφ πμο πναβιαημπμζεί.  

Σέθμξ, έκα αηυια ανκδηζηυ ζημζπείμ, πμο παναηηδνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο 

ηαλζδζμφ ιέζς ημο μδζημφ δζηηφμο ηδξ Μάκδξ, είκαζ μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

άθζλδ ημο ημονίζηα ζημκ ηεθζηυ πνμμνζζιυ. Ο πνυκμξ ζηζξ ιένεξ ιαξ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηυξ. Έκαξ ημονίζηαξ πμο ηαηαθεάκεζ ζε έκακ ηυπμ δε εέθεζ κα ζπαηαθήζεζ 

πμθφ πνυκμ βζα αοηυ ημ ηαλίδζ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ πνυκμξ πμο ιπμνεί 

κα δζαεέζεζ βζα έκα ηαλίδζ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκμξ ηαζ δε εέθεζ κα ημκ 

ζπαηαθήζεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ άθζλδξ ζημκ πνμμνζζιυ ηαζ ηδξ ακαπχνδζδξ απυ 

αοηυκ. Αοηυ ζζπφεζ βζα υθμοξ ημοξ ημονίζηεξ, αζπέηςξ ημο είδμοξ ημονζζιμφ ζημ 

μπμίμ οπάβμκηαζ (ακαροπή, παθάνςζδ, ζοκεδνζαηυξ ημονζζιυξ, ηθπ.). Γζα ημοξ 
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θυβμοξ αοημφξ, θμζπυκ, αοηυ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζήζμοκ μζ δήιμζ ακαημθζηήξ 

ηαζ δοηζηήξ Μάκδξ είκαζ δ μθμηθήνςζδ ηςκ ένβςκ ηαηαζηεοήξ ημο μδζημφ δζηηφμο, 

πμο πανμοζζάζηδηακ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, ηα μπμία υπζ ιυκμ εα 

αεθηζχζμοκ ηδκ πμζυηδηα ιεηαηίκδζδξ εκηυξ ηδξ Μάκδξ, αθθά εα πνμζθένμοκ ηαζ 

ηαπφηενδ ηαζ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ πνυζααζδ ζε αοηήκ απυ άθθεξ πενζμπέξ ηαζ 

ηονίςξ απυ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Καθαιάηαξ. 

Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ζπμθζαζιμφξ ζημ δζαδίηηομ (TripAdvisor, Booking.com) 

βζα ηδκ πνμζααζζιυηδηα ηδξ Μάκδξ, υηακ ηάπμζμξ πμο δεκ βκςνίγεζ ημκ ηυπμ ανεεεί 

ζηδκ πενζμπή είκαζ δφζημθμ βζ’ αοηυκ κα ηζκδεεί πνμξ ηδκ ζςζηή ηαηεφεοκζδ. Αοηυ 

ημ πνυαθδια είκαζ ηάηζ πμο ακηζιεηςπίγεηαζ ιυκμ ιε ηδκ φπανλδ μνεήξ ηαζ επανημφξ 

ζήιακζδξ ζε υθμ ημ μδζηυ δίηηομ. 

Δηηυξ αοημφ, βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ πνδζηχκ ημο μδζημφ δζηηφμο ηδξ Μάκδξ, 

είκαζ απαναίηδηδ δ, ορδθμφ ααειμφ ηαζ ζοκεπήξ, αζηοκυιεοζδ ζε υθμοξ ημοξ 

δνυιμοξ ηυζμ απυ ηθζιάηζα ηδξ Δθθδκζηήξ αζηοκμιίαξ υζμ ηαζ απυ ηδξ δδιμηζηήξ. 

Δπζπθέμκ, μζ ιεηαηζκήζεζξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Μάκδξ δζελάβμκηαζ ηονίςξ ιε 

ζδζςηζηήξ πνήζεςξ αοημηίκδηα, εκμζηζαγυιεκα, ημπζηά ηαλί ηαζ ιε ηα θεςθμνεία ηςκ 

δήιςκ. Γκςνίγμκηαξ υηζ ηα δνμιμθυβζα ηςκ θεςθμνείςκ ζοκδέμοκ ηζξ ηεκηνζηέξ 

πυθεζξ (Γφεεζμ, Ανευπμθδ, Κανδαιφθδ) ιε ημ Οίηοθμ, ημ Γενμθζιέκα, ηδ Βάεεζα, ηδ 

ημφπα, ημκ Άβζμ Νζηυθαμ, ημ Λεφηηνμ, ημκ Πφνβμ Γζνμφ ηαζ άθθμοξ πνμμνζζιμφξ, 

ηαθυ εα ήηακ, ηονίςξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ, ηα δνμιμθυβζα κα 

αεθηζχζμοκ ηδ ζοπκυηδηα ζφκδεζήξ ημοξ, αθθά ηαζ κα παναηείκμοκ ημ ςνάνζυ ημοξ 

ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεημφκηαζ ηαθφηενα μζ ηαλζδζχηεξ. 

Σέθμξ, ηυζμ βζα ηδ ιεηαηίκδζδ ημο ημζκμφ, υζμ ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο 

πμδδθαηζημφ ημονζζιμφ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία πμδδθαημδνυιςκ ζε 

ιεβάθεξ ηςιμπυθεζξ ηδξ Μάκδξ υπςξ ημ Γφεεζμ, δ Ανευπμθδ, δ Κανδαιφθδ ηαζ δ 

ημφπα. Κάηζ ηέημζμ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, εα δχζεζ ηαζ ημ έκαοζια βζα ηδ δδιζμονβία 

κέςκ επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ αοηυ. 

4.2.3 Καθαριότητα και βιολογικόσ καθαριςμόσ 

 Έκα άθθμ ζδιακηζηυ ηεθάθαζμ πμο αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ημο πχνμο ηδξ 

Μάκδξ είκαζ αοηυ ηδξ δδιυζζαξ ηαεανζυηδηαξ. Δίκαζ ζαθέξ πςξ βζα ηάεε πνμμνζζιυ 

είκαζ απαναίηδηδ δ φπανλδ ηαεανμφ πενζαάθθμκημξ, δζυηζ αοηυ ακηζηαημπηνίγεηαζ ηαζ 

ζηδκ πμζυηδηα ημο πανεπυιεκμο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Ζ δδιυζζα ηαεανζυηδηα ηαζ 

οβζεζκή πςνίγεηαζ ζε δφμ ημιείξ, αοηυκ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ημο εδάθμοξ, ηςκ δνυιςκ 
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ηαζ ηςκ πυθεςκ ηαζ αοηυκ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ παναθζχκ, ηςκ θζιακζχκ ηαζ ηςκ 

οδάηςκ. 

 Ύζηενα απυ ένεοκα ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζςπζηή ιμο ειπεζνία, δ 

Μάκδ παθαζυηενα ακηζιεηχπζγε ηενάζηζμ πνυαθδια ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

απμννζιιάηςκ ηδξ. οβηεηνζιέκα ζηδκ είζμδμ ημο Γοεείμο είπακ δδιζμονβδεεί, ζηδκ 

ηονζμθελία, αμοκά απυ ζημοπίδζα ηαζ μ δήιμξ αδοκαημφζε κα ανεζ θφζδ βζα ηδ 

ιεηαθμνά ημοξ ζε πςιαηενέξ ηαζ βζα ηδκ ακαηφηθςζή ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, 

ακηίζημζπμ πνυαθδια οπήνλε ηαζ ζημ Μεζζδκζαηυ ηιήια ηδξ Μάκδξ. Καζ μζ δφμ 

δήιμζ πθέμκ δαπακμφκ ζπεηζηά ορδθά πμζά ιδκζαίςξ (22.660 € δ δοηζηή ηαζ 32.800 € 

δ ακαημθζηή Μάκδ) βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζε πςιαηενέξ υπςξ ηδξ Κοπανζζζίαξ ηαζ 

ηδξ Μεβαθυπμθδξ. Παν’ υθα αοηά, οπήνλακ εκζηάζεζξ απυ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ ηςκ 

δήιςκ αοηχκ βζα εοκυδημοξ θυβμοξ.  

Αοηή ηδκ πενίμδμ πμο δζακφμοιε δεκ παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ πνυκςκ, υιςξ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ πανάηαζδ πμο έπμοκ πάνεζ μ 

δήιμξ ακαημθζηήξ ηαζ δοηζηήξ Μάκδξ, ιε ηδκ μπμία ιπμνμφκ αηυια κα ηάκμοκ πνήζδ 

ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πςιαηενχκ, ιέπνζ κα ανεεεί μνζζηζηή θφζδ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ πανάηαζδ αοηή ακαθένεηαζ ζημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηζξ 22 

Απνζθίμο ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ εενζκήξ ζεγυκ ημο 2015. Απυ εηεί ηαζ φζηενα, 

πναβιαημπμζμφκηαζ ιεθέηεξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ ημπμεεζζχκ ηαθήξ 

απμννζιιάηςκ.  

Δκ ηαηαηθείδζ, αοηυ πμο μθείθμοκ κα ηάκμοκ ηαζ μζ δφμ δήιμζ ηδξ Μάκδξ 

είκαζ κα ένεμοκ ζε ζοκεκκυδζδ βζα ηδ δδιζμονβία ιίαξ εκζαίαξ πςιαηενήξ πμο εα 

δέπεηαζ ηα απμννίιιαηα ηαζ απυ ηζξ δφμ πενζμπέξ. Ζ Μάκδ, ηονίςξ ζημ Λαηςκζηυ 

ηιήια, δζαεέηεζ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ άβμκδξ βδξ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ ηάπμζμ 

πενζααθθμκηζηυ ή ημονζζηζηυ εκδζαθένμκ. Έηζζ, αιθυηενμζ μζ δήιμζ ηδξ Μάκδξ 

πνέπεζ κα ένεμοκ ζε ζοκεκκυδζδ ηυζμ ιε ημ Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, υζμ ηαζ ιε ημ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ βζα ηδκ επέκδοζδ αοηή πμο ηνίκεηαζ άηνςξ 

απαναίηδηδ βζα ηδ δδιυζζα οβζεζκή, ημ αζμηζηυ επίπεδμ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ, 

αθθά ηαζ ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. Σα ημκδφθζα βζα αοηή ηδκ επέκδοζδ 

ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ απυ πνμβνάιιαηα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, υπςξ ημ 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΠΔΡΑΑ), ημ 

μπμίμ πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά δνάζεςκ, ένβςκ πενζααθθμκηζηχκ οπμδμιχκ ιεβάθδξ 

ηθίιαηαξ ηαζ δνάζεζξ εεκζηήξ ειαέθεζαξ, δ οθμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ ζοιαάθεζ ζηδκ 
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αεζθυνμ δζαπείνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ιέζςκ, ημο θοζζημφ απμεέιαημξ, ηςκ 

αζηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ζηδκ πάναλδ ηαζ 

εθανιμβή ηδξ πενζααθθμκηζηήξ πμθζηζηήξ. 

Δηηυξ αοημφ, απαναίηδηδ εκένβεζα βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ Μάκδξ είκαζ δ 

εζηυκα ηάεε πυθδξ ηαζ πςνζμφ απυ ηδ ζημπζά ηδξ δδιυζζαξ ηαεανζυηδηαξ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ υθα ηα ζδιεία κα δζαηδνμφκηαζ ηαεανά ηαζ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο 

ζηυπμο εα πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ ηαεδιενζκά υθμζ μζ δνυιμζ, ηεκηνζημί ηαζ ιδ, αθθά 

ηαζ υθμζ μζ δδιυζζμζ ημζκςθεθείξ πχνμζ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ακαθμνζηά ιε ημκ δεφηενμ ημιέα πμο αθμνά ηδκ 

δδιυζζα ηαεανζυηδηα, παναηδνείηαζ έκα άθθμ θαζκυιεκμ. ημ TripAdvisor οπάνπμοκ 

πμθθά ζπυθζα ημονζζηχκ, πμο ακαθένμκηαζ ζηδ δοζμζιία ζημ θζιάκζ ημο Γοεείμο. 

Δίκαζ ζαθέξ πςξ ηάεε θζιάκζ είκαζ θμβζηυ κα πανμοζζάγεζ έκα ηέημζμ πνυαθδια, αθθά 

ελαζηίαξ αοημφ επδνεάγεηαζ άιεζα δ πμζυηδηα ηδξ οπδνεζίαξ πμο πανέπεηαζ ζημ 

ημονζζηζηυ ημζκυ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πενζιεηνζηά ημο θζιακζμφ ημο Γοεείμο 

οπάνπμοκ πμθθά ηαηαζηήιαηα εζηίαζδξ ηαζ δζαζηέδαζδξ πμο επδνεάγμκηαζ άιεζα 

απυ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ. Ακηίζημζπμ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ πενζμπήξ 

ηδξ Κανδαιφθδξ βζα ημκ ίδζμ θυβμ. 

Αοηή ηδ πενίμδμ πμο δζακφμοιε, μ δήιμξ δοηζηήξ Μάκδξ έπεζ πνμηδνφλεζ 

δζαβςκζζιυ βζα ηδ δδιζμονβία ιμκάδςκ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ. οβηεηνζιέκα, δ 

ανιυδζα επζηνμπή ημο δήιμο μθμηθήνςζε ηδκ πνχηδ θάζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ 

αλζμθυβδζε ημοξ θαηέθμοξ ηςκ 19 εηαζνζχκ πμο ηαηέεεζακ πνμζθμνέξ βζα ηδκ 

εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ, ημ ηυζημξ ηδξ μπμίαξ έπεζ πνμεηηζιδεεί ζηα 768.735 €. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ μ δήιμξ πνέπεζ κα μθμηθδνχζεζ ηδκ ηαηαζηεοή αοημφ ημο 

ένβμο πμο είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ πενζμπή. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πνέπεζ ηαζ 

μ δήιμξ ακαημθζηήξ Μάκδξ κα πνμαεί ζε ακηίζημζπδ ιεθέηδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ηέημζαξ ιμκάδαξ ζημ θζιάκζ ημο Γοεείμο. Αοηυ είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ δζυηζ, ιε 

ηδκ επέηηαζδ ημο θζιακζμφ πμο πναβιαημπμζείηαζ ηχνα, εα οπάνλεζ ιεθθμκηζηά 

αηυια ιεβαθφηενδ ακάβηδ φπανλδξ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ. Έηζζ ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ιπμνεί κα ηαηαπμθειδεεί δ δοζμζιία ημο θζιέκμξ, αθθά ηαζ κα επέθεεζ 

ορδθυηενμξ ααειυξ ηαεανυηδηαξ ηςκ οδάηςκ ηςκ βφνς παναθζχκ, υπςξ ημ 

Μαονμαμφκζ ηαζ ημ Βαεφ. 

Δπίζδξ, πνέπεζ μζ δήιμζ κα ιενζικήζμοκ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα υθςκ ηςκ 

παναθζχκ ηδξ Μάκδξ, ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ πενζζζυηενςκ ηάδςκ απμννζιιάηςκ ζε 

αοηέξ, αθθά ηαζ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ημο πνμζςπζημφ πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ 
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δδιυζζα ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ αηηχκ. Σέθμξ, βζα ηδκ αζζεδηζηή ημο 

ηυπμο, πνμηείκεηαζ ζημοξ δήιμοξ ηδξ Μάκδξ δ ζοβημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ κα 

πναβιαημπμζείηαζ ηδ κφπηα, μφηςξ χζηε ηδκ επυιεκδ ιένα κα ιδκ οπάνπεζ 

ζοζζχνεοζδ ζημοπζδζχκ ζημοξ ηάδμοξ. 

4.2.4 Τποδομϋσ κρουαζιϋρασ και yachting 

 ημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ έβζκε ακαθμνά ζηα ένβα πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ, αοηή ηδκ πενίμδμ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνμοαγζέναξ ζηδ Μάκδ. 

Γζ’ αοηυ ημκ ηθάδμ, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ φπανλδ ηαηάθθδθδξ οπμδμιήξ 

πμο κα οπμζηδνίγεζ ηδκ πνμζάναλδ ιεβάθςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ 

ζηαθχκ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ, αοηυ πμο μθείθεζ κα πναβιαημπμζήζεζ μ δήιμξ είκαζ δ 

άιεζδ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο επέηηαζδξ ημο θζιακζμφ ημο Γοεείμο αθθά ηαζ δ 

δδιζμονβία οπδνεζζχκ οπμδμπήξ ηαζ ελοπδνέηδζδξ ημονζζηχκ ηνμοαγζέναξ ηαηά 

ιήημξ ημο. Έηζζ εα επςθεθδεμφκ ηυζμ ηα ηαηαζηήιαηα οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ 

ημο Γοεείμο υζμ ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ πμο ανίζημκηαζ ζηδ βφνς πενζμπή. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ Μάκδ είκαζ μ ζδακζηυξ ηυπμξ βζα ιζα μκεζνζηή 

απυδναζδ ζημ απένακημ βαθάγζμ. Οζ εάθαζζεξ ηαζ μζ παναθίεξ ηδξ δε πνεζάγμκηαζ 

ζοζηάζεζξ. Με ζζηζμπθμσηυ ή ιδπακμηίκδημ ζηάθμξ, ιε θμοζηςηυ ή αηυιδ ηαζ ιε 

αάνηα, μζ επζθμβέξ είκαζ ακελάκηθδηεξ. Αθεμκμφκ μζ ενδιζηέξ παναθίεξ πμο 

παναιέκμοκ απνυζζηεξ απυ ηδκ λδνά. Ζ απυδναζδ ζημ βαθάγζμ ιε ζηάθμξ έπεζ ιζα 

ιμκαδζηή βμδηεία πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ ανπέηοπδξ ακάβηδξ ημο 

ακενχπμο κα κμζχζεζ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ θφζδξ. 

Σμ yachting είκαζ έκαξ ακενπυιεκμξ ηθάδμξ πμο εκδζαθένεζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ ημ ημονζζηζηυ ημζκυ. Δζδζηά δ Μάκδ, ιε ημ εοκμσηυ ηθίια πμο επζηναηεί 

ζημκ Λαηςκζηυ ηαζ ζημ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ αθθά ηαζ ηδκ ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδκ 

Δθαθυκδζμ, ηα Κφεδνα, ηα Ακηζηφεδνα ηαζ ηζξ παναθίεξ ηδξ δεφηενδξ Λαηςκζηήξ 

πενζμκήζμο, εκδείηκοηαζ αζζεδηά βζα ηδκ φπανλδ αοηήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Γοζηοπχξ, 

ηάηζ ηέημζμ οθίζηαηαζ ζε πμθφ παιδθυ ααειυ ζηδ Μάκδ, ηονίςξ απυ ηδκ πθεονά ημο 

Μεζζδκζαημφ ηυθπμο. Δηηυξ αοημφ, ηα ζδζςηζηά ζηάθδ πνμζανάγμοκ ημκηά ζε 

παναθίεξ ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ επδνεάγεηαζ ηυζμ δ ηαεανυηδηα ηςκ εαθάζζζςκ 

οδάηςκ, υζμ ηαζ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ θμουιεκςκ ζηζξ παναθίεξ αοηέξ. 

Γζα αοηυκ ημκ θυβμ, πνμηείκεηαζ ζημ δήιμ ακαημθζηήξ Μάκδξ κα 

πναβιαημπμζδεεί ιία ιεθέηδ βζα ηδ δδιζμονβία ιανίκαξ ζημ Γφεεζμ. Ο ηυθπμξ ημο 

Γοεείμο είκαζ ηαηάθθδθδ πενζμπή βζα ηάηζ ηέημζμ ηαζ ιε ημκ ηαηάθθδθμ 
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ηοιαημεναφζηδ, ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ηδκ ηαηαζηεοή ιίαξ ιανίκαξ ιεβάθμο 

αεθδκεημφξ ιε ορδθή πςνδηζηυηδηα βζα ηδκ πνμζάναλδ ζδζςηζηχκ ζηαθχκ. Αοηή δ 

επέκδοζδ, εηηυξ απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ εζυδςκ ηδξ ημπζηήξ αβμνάξ, εα επζθένεζ ηαζ 

έζμδα ζημ δήιμ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ιανίκαξ αοηήξ, θυβς ηςκ ακηζηίιςκ πμο 

εα θαιαάκεζ βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ υπςξ δ εκμζηίαζδ πχνμο ζηάειεοζδξ ηαζ δ 

ηαεανζυηδηα ηςκ ζηαθχκ, δ πανμπή κενμφ ηαζ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ δ πχθδζδ 

ηαοζίιςκ. 

Σέθμξ, δ ιανίκα αοηή ιπμνεί, εηηυξ ηςκ άθθςκ, κα αμδεήζεζ ηαζ ζηδ 

δδιζμονβία κέςκ επζπεζνήζεςκ πχθδζδξ καοηζηχκ ηαζ ζζηζμπθμσηχκ εζδχκ, αθθά ηαζ 

επζπεζνήζεςκ πμο πνμζθένμοκ ιζηνέξ διενήζζεξ εαθάζζζεξ ελμνιήζεζξ ηάκμκηαξ ημ 

βφνμ ηδξ Μάκδξ, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ επζζηέπηεξ κα γήζμοκ ιμκαδζηέξ 

ειπεζνίεξ ηαζ κα επζζηεθεμφκ ιένδ ηδξ πενζμπήξ ζηα μπμία δεκ οπάνπεζ πενζαία 

πνυζααζδ. 

4.3 Ο ιδιωτικόσ τομϋασ τησ τουριςτικόσ προςφορϊσ 

 Όπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πανεπυιεκδξ πμζυηδηαξ 

ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ Μάκδξ, εηηυξ απυ δδιυζζεξ οπμδμιέξ, είκαζ 

απαναίηδηδ ηαζ δ ζοκδνμιή ημο ζδζςηζημφ ημιέα ηαζ ηονίςξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ ηαζ ηδξ εζηίαζδξ. 

 Ύζηενα απυ εηηεκή ιεθέηδ πάκς ζημοξ ζπμθζαζιμφξ ημονζζηχκ πμο αθμνμφκ 

αοημφξ ημοξ δφμ ηθάδμοξ, παναηδνμφκηαζ μνζζιέκεξ ακάβηεξ – επζεοιίεξ ηζξ μπμίεξ 

δεκ πανέπεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ δ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ Μάκδξ. Οζ 

επζπεζνήζεζξ αοηέξ θμζπυκ μθείθμοκ υπζ ιυκμ κα ηαθφρμοκ αοηέξ ηζξ επζεοιίεξ, αθθά 

κα πνμζθένμοκ ηαζ ηάηζ παναπάκς απυ αοηυ πμο γδηείηαζ, μφηςξ χζηε κα οπάνπεζ 

ορδθυξ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ημο πεθάηδ. 

 Δηηυξ αοημφ, βζα κα πνμπςνήζεζ μ ημονζζιυξ ηαζ δ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ 

πενζμπήξ έκα αήια πζμ ιπνμζηά, είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία ιίαξ ζζπονήξ ζπέζδξ 

εζθζηνίκεζαξ, αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημο ζδζςηζημφ ηαζ ημο 

δδιυζζμο ημιέα ηδξ Μάκδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ζηα παναηάης οπμηεθάθαζα 

πανμοζζάγμκηαζ μζ πνμηάζεζξ βζα ηζξ εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα πνμαμφκ μζ 

επζπεζνήζεζξ ημο ζδζςηζημφ ημιέα ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ Μάκδξ, αθθά ηαζ 

πνμηάζεζξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ απυ ηζξ ανιυδζεξ δδιμηζηέξ 

ανπέξ ημο ηυπμο. 
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4.3.1 Ο κλϊδοσ τησ φιλοξενύασ 

 Οζ επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ ζε έκακ 

πνμμνζζιυ είκαζ μ ηφνζμξ ημιέαξ πμο επδνεάγεζ άιεζα ηδ βκχιδ πμο δδιζμονβείηαζ 

ζημ ημονζζηζηυ ημζκυ βζα ηδ βεκζηυηενδ εζηυκα ημο πνμμνζζιμφ αοημφ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ δζυηζ ζε αοηέξ ηζξ επζπεζνήζεζξ παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ μ ακενχπζκμξ 

πανάβμκηαξ δδθαδή ημ πνμζςπζηυ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ πμο ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή 

ιε ημκ πεθάηδ. Μέζα απυ αοηή ηδκ επαθή ηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ 

ημο οπαθθήθμο, μ πεθάηδξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ εεηζηή ή ανκδηζηή εζηυκα υπζ 

ιυκμ βζα ηδκ επζπείνδζδ ιειμκςιέκα, αθθά βζα υθμκ ημκ πνμμνζζιυ. Αοηυ ζζπφεζ βζα 

ημκ απθμφζηαημ θυβμ πςξ ζημκ ηνυπμ μιζθίαξ, ζηδ ζηάζδ ηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο 

οπαθθήθμο ιίαξ επζπείνδζδξ θζθμλεκίαξ ακηζηαημπηνίγεηαζ δ βεκζηή κμμηνμπία ηαζ μ 

ηνυπμξ ζοιπενζθμνάξ υθςκ ηςκ ακενχπςκ ημο πνμμνζζιμφ. Έκαξ δοζανεζηδιέκμξ 

πεθάηδξ είκαζ πζμ εφημθμ κα πεζ: «Ο θφζκνο ηεο Μάλεο είλαη ηξαγηθφο» απυ υηζ: «Η 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έκεηλα ήηαλ ράιηα». Άθθςζηε, 

είκαζ βκςζηυ πςξ είκαζ πμθφ δοζημθυηενμ κα ηενδίζεζξ έκακ πεθάηδ απυ υηζ κα ημκ 

πάζεζξ, βζαηί ιία απθή ανκδηζηή πνάλδ πμο εα ημκ δοζανεζηήζεζ, εα είκαζ ηαζ μ 

θυβμξ ηδξ βεκζηυηενδξ δοζανέζηεζάξ ημο, ιε απμηέθεζια κα ιδκ λακαεπζθέλεζ 

ιεθθμκηζηά ημκ πνμμνζζιυ βζα ηζξ δζαημπέξ ημο. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπάνπμοκ πμθθέξ πενζπηχζεζξ πμο ημ πνμζςπζηυ εκυξ 

λεκμδμπεζαημφ ηαηαθφιαημξ δε βκςνίγεζ ηδκ ζζημνία, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα 

αλζμεέαηα ημο ηυπμο ζημκ μπμίμ ενβάγεηαζ ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα 

πθδνμθμνήζεζ ζςζηά ημοξ πεθάηεξ ημο. Δηηυξ αοημφ, μζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ, ηαεανά 

βζα θυβμοξ ενβαηζημφ ηυζημοξ, πνμζθαιαάκμοκ ακεζδίηεοημ πνμζςπζηυ πμο δεκ έπεζ 

ζδέα βζα ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ ημο ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ βκςνίγεζ 

μφηε ηδκ Αββθζηή βθχζζα ηάηζ πμο ζημκ ημονζζιυ είκαζ ακεπίηνεπημ. 

 Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ, μζ επζπεζνήζεζξ ηδξ Μάκδξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ μθείθμοκ κα επακδνχκμοκ ηζξ εέζεζξ 

ενβαζίαξ ιε άημια πμο βκςνίγμοκ ζε άνζζημ ααειυ ηδκ ημονζζηζηή οπμδμιή ηδξ 

πενζμπήξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ζζημνία, ηα πμθζηζζηζηά δνχιεκα, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηαζ βεκζηυηενα ηα αλζμεέαηά ηδξ. Δπίζδξ, ημ πνμζςπζηυ αοηυ πνέπεζ κα είκαζ 

εζδζηεοιέκμ πάκς ζημκ ηθάδμ (ιε πνμπηοπζαηέξ ή/ηαζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ), δζυηζ 

ιυκμ έηζζ εα ιπμνέζεζ κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ επζεοιίεξ ηςκ πεθαηχκ, 

μζ μπμίεξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηαζ ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ 
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πθδνμθυνδζδ αολάκμκηαζ ιε νοειμφξ βεςιεηνζηήξ πνμυδμο. Σέθμξ, ημ ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ ηάεε επζπείνδζδξ, ηυζμ ζε παναβςβζηέξ υζμ ηαζ ζε οπμζηδνζηηζηέξ – 

δζαπεζνζζηζηέξ εέζεζξ, μθείθεζ κα δζαηαηέπεηαζ απυ ζημζπεία ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ, 

εοβέκεζαξ ηαζ ζεααζιμφ πνμξ ημκ επζζηέπηδ αθθά ηαζ πνμξ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, 

δζυηζ μζ ημονίζηεξ δεκ ένπμκηαζ ιυκμ βζα ηα αλζμεέαηα, αθθά ηαζ βζα κα βκςνίζμοκ 

απυ πνχημ πένζ ηδκ ζζημνία, ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηα θοζζηά ηάθθδ ηδξ Μάκδξ. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, βζα ηδκ ορδθυηενδ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ 

οπδνεζίαξ, μζ επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο μθείθμοκ κα πνμαμφκ ζε μνζζιέκεξ εκένβεζεξ 

βζα ηδ αεθηίςζδ ημο ηιήιαημξ Food & Beverage. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ υθα ηα 

εζηζαηυνζα λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ή ηαηαθοιάηςκ πμο δζαεέημοκ εζηζαηυνζα ζημ 

δοκαιζηυ ημοξ, πνέπεζ κα βίκεηαζ πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ημογίκαξ. Αοηή ηδ ζηζβιή, 

οπάνπμοκ πμθθά λεκμδμπεία πμο πθδνμφκ αοηή ηδκ πνμτπυεεζδ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ 

άθθα πμο ζημ food menu ημοξ έπμοκ ιεκ πζάηα απυ ηδκ Δθθδκζηή ημογίκα, αθθά δεκ 

έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ημπζηέξ ζοκηαβέξ πμο ακαθένεδηακ ζημ 

πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ. 

Ζ ημογίκα ηδξ Μάκδξ έπεζ ιία ζδζαζηενυηδηα πμο ηδκ ηαεζζηά ιμκαδζηή. Δίκαζ 

ιία «θηςπά πθμφζζα» ημογίκα πμο δζαηαηέπεηαζ απυ ηενάζηζα πμζηζθία ζε θαβδηυ ηαζ 

πμηυ. Έηζζ, δε κμείηαζ ιία ηέημζα ημογίκα κα είκαζ ακφπανηηδ ζημ ιεκμφ ηςκ 

εζηζαημνίςκ ηςκ λεκμδμπείςκ ηδξ πενζμπήξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ, ηάεε επζπείνδζδ 

ιπμνεί, ιέζα απυ ζηναηδβζηέξ ζοκενβαζίεξ ιε πακεθθαδζηχξ ηαζ δζεεκχξ 

ηαηαλζςιέκμοξ ζεθ, κα πνμςεήζεζ πνμξ ημ ημονζζηζηυ ημζκυ αοηή ηδ δζαθμνεηζηή 

ημογίκα ηδξ Μάκδξ. Μάθζζηα, οπάνπμοκ μνζζιέκα λεκμδμπεία πμο έπμοκ πνμαεί ζε 

ηέημζεξ εκένβεζεξ. Κθαζζζηυ πανάδεζβια είκαζ ημ λεκμδμπείμ Πέηξα & Φσο ζημ 

Οίηοθμ πμο ημ εζηζαηυνζυ ημο έπεζ εκηαπεεί ζηδκ αθοζίδα εζηζαημνίςκ ηαζ 

delicatessen ημο ζεθ Γεκήηξε θαξκνχηζνπ. Κάηζ ηέημζμ απμηεθεί πανάδεζβια πνμξ 

ιίιδζδ βζα υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ Μάκδξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ 

θζθμλεκίαξ.  

Δπζπθέμκ, ηνίκεηαζ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ δ ζοκενβαζία ηςκ λεκμδμπεζαηχκ 

ιμκάδςκ ιε ηδ Λέζρε Αξρηκαγείξσλ ηαζ ηδκ Έλσζε Barmen Διιάδαο βζα ηδ 

δζμνβάκςζδ events βαζηνμκμιίαξ εκηυξ ημο πθαζζίμο ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ. 

Δπίζδξ, ιε ζημπυ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ δζεεκχξ πνμηείκεηαζ ζε υθεξ 

ακελαζνέηςξ ηζξ επζπεζνήζεζξ θζθμλεκίαξ δ έκηαλδ ηδξ οπδνεζίαξ πανμπήξ gift box ιε 

ημπζηά αβαεά ζημοξ πεθάηεξ ημοξ, ηαηά ηδκ ακαπχνδζδ ή/ηαζ ηδκ άθζλή ημοξ. Σέθμξ, 

πνέπεζ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο κα εκηαπεμφκ ζημ πνυβναιια ημο 
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Ξεκμδμπεζαημφ Δπζιεθδηδνίμο «Δθθδκζηυ Πνςζκυ», ημ μπμίμ ηζξ πνμηνέπεζ κα 

δχζμοκ αάζδ ζε Δθθδκζηά ημπζηά πνμσυκηα ηαζ κα ηα πνμςεήζμοκ ζημ ημονζζηζηυ 

ημζκυ ιέζα απυ ημ πνςζκυ βεφια πμο πανέπεηαζ ζε αοηυ. 

4.3.2 Ο κλϊδοσ τησ εςτύαςησ 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ εα βίκεζ δ πανμοζίαζδ ηςκ πνμηάζεςκ πμο αθμνμφκ ηα 

ηαηαζηήιαηα οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ ηα μπμία δεκ οπάβμκηαζ ζε λεκμδμπεζαηέξ 

ιμκάδεξ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα βζα ηα εζηζαηυνζα, πμο πανμοζζάζηδηε ζημ πνχημ 

ιένμξ, ιπμνμφιε εφημθα κα παναηδνήζμοιε πςξ οπάνπμοκ πμθθά ηέημζα 

ηαηαζηήιαηα ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ Μάκδξ. Δπζηναηεί ιία βεκζηή μιμθςκία ηυζμ 

ζημ είδμξ ηδξ ημογίκαξ πμο πνμζθένεηαζ, υζμ ηαζ ζηδκ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή πμο 

αημθμοεείηαζ. Αοηυ είκαζ έκα ζημζπείμ πμο, ακ ιδ ηζ άθθμ, είκαζ εεηζηυ δζυηζ δεκ 

επζηναηεί ζφβποζδ ζημκ πεθάηδ. Έπεζ βίκεζ θμζπυκ ηαηακμδηή, απυ ημοξ 

επζπεζνδιαηίεξ αοημφ ημο ηθάδμο, δ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ πμθθχκ 

βαζηνμκμιζηχκ επζθμβχκ πμο κα ιδκ λεθεφβμοκ απυ ηδκ βεκζηή βαζηνμκμιζηή 

ηαοηυηδηα ηδξ Μάκδξ. 

 Παν’ υθα αοηά, ζφιθςκα πάκηα ιε ηδκ πνμακαθενεείζα ιεθέηδ, οπάνπμοκ 

ανκδηζημί ζπμθζαζιμί βζα ημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ θήρδξ ηδξ 

παναββεθίαξ ημο πεθάηδ ιέπνζ ηδ ζηζβιή ημο ζεναζνίζιαημξ. Αοηά ηα πανάπμκα 

ιπμνμφκ πμθφ εφημθα κα επδνεάζμοκ ανκδηζηά ηδ βεκζηή εζηυκα ηδξ ελοπδνέηδζδξ 

ζηα εζηζαηυνζα υθδξ ηδξ πενζμπήξ. Γζα ηδκ ηαηακυδζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ ανηεί 

δ παναπμιπή ζηδκ ζζημνζηή ακαδνμιή ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ bistro ζηδ Γαθθία. Ζ 

εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ «bistro» πνμένπεηαζ απυ ηδ Ρςζζηή βθχζζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ηδ θέλδ «быстро» (bistra) πμο ζδιαίκεζ «βνήβμνα». Αοηυ πνμήθεε απυ ημ βεβμκυξ 

ηδξ εκημθήξ πμο έδζκακ Ρχζμζ πεθάηεξ ζημοξ ζεναζηυνμοξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ αοηχκ 

ελαζηίαξ ηδξ ηαεοζηένδζδξ πμο οπήνπε ζηδκ ελοπδνέηδζή ημοξ. Έηζζ θμζπυκ, αηυια 

ηαζ ζήιενα επζηναηεί δ άπμρδ παβημζιίςξ υηζ υθα ηα εζηζαηυνζα ζηδ Γαθθία 

ηαεοζηενμφκ ηδκ παναββεθία. Κάηζ ηέημζμ αέααζα είκαζ θμβζηυ πςξ δεκ οθίζηαηαζ, 

παν’ υθα αοηά δ δφκαιδ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ επδνεάγεζ ανκδηζηά αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. 

Άνα εέθμκηαξ κα απμθφβμοιε ιία ηέημζα ηαηάζηαζδ είκαζ ηαθυ βζα υθεξ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ κα ιεζχζμοκ ημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ημ ζεναίνζζια ημο πεθάηδ. 

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε 4 απθμφζηαηεξ δζαδζηαζίεξ.  

Ανπζηά πνέπεζ υθμζ μζ ζδζμηηήηεξ ή μζ managers ηςκ εζηζαημνίςκ κα 

πνμζθαιαάκμοκ ημ ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ εα είκαζ εκδιενςιέκμ ηαζ 
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εζδζηεοιέκμ ζημκ ηθάδμ ηδξ εζηίαζδξ ιε ζημπυ κα ιδκ οπάνπεζ ηαεοζηένδζδ ηδξ 

παναββεθίαξ ημο πεθάηδ βζα θυβμοξ έθθεζρδξ ειπεζνίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ακ 

οπάνπεζ έιπεζνμ πνμζςπζηυ, είηε ιέζς ηςκ ζπμοδχκ, είηε ιέζς ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

ημο ειπεζνίαξ, ηυηε πάιε ζηδ δεφηενδ δζαδζηαζία πμο είκαζ δ εκδιένςζδ ημο πεθάηδ 

απυ ημ ζεναζηυνμ υηζ πζεακυηαηα αοηυ πμο πανήββεζθε κα ηαεοζηενήζεζ θίβμ 

παναπάκς ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα πζάηα. Αοηή δ δζαδζηαζία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

δςνεάκ πνμζθμνά ζημκ πεθάηδ ηάπμζμο πμημφ ηαζ ηάπμζμο μνεηηζημφ βζα υζδ χνα 

πενζιέκεζ ηδκ παναββεθία ημο, υπζ ιυκμ δε εα ημκ δοζανεζηήζεζ αθθά εα ημκ ηάκεζ κα 

εηηζιήζεζ ηδκ επζπείνδζδ ζακ ζφκμθμ ηαζ πζεακυηαηα εα ηδκ επζζηεθεεί λακά. Ζ 

ηνίηδ δζαδζηαζία βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ είκαζ μ έθεβπμξ ημο 

πνμζςπζημφ απυ ημκ οπεφεοκμ ή ημκ maître ημο ηαηαζηήιαημξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ 

ιε ηδ πνμκμιέηνδζδ ημο πνμζςπζημφ απυ ηδκ χνα ηδξ παναββεθίαξ ιέπνζ ημ 

ζεναίνζζια ζημ ηναπέγζ ημο πεθάηδ. Γδιζμονβείηαζ δδθαδή έκα πνυηοπμ ημο πνυκμο 

ημο απαζημφιεκμο πνυκμο ημκ μπμίμ πνέπεζ κα ηδνμφκ υθμζ μζ ενβαγυιεκμζ. Ζ 

ηεθεοηαία δζαδζηαζία είκαζ δ ζοκεπήξ ηαζ εκδεθεπείξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ 

πάκς ζε υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ηαθφηενδ, πμζμηζηυηενδ ηαζ ηαπφηενδ 

ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, έκα άθθμ ανκδηζηυ ζημζπείμ πμο δζαηαηέπεζ ηδκ 

πθεζμρδθία ηςκ εζηζαημνίςκ ηδξ Μάκδξ είκαζ δ θηςπή ή πνυπεζνδ πανμοζίαζδ ηςκ 

πζάηςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ εκχ ημ θαβδηυ πμο ζεναίνεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα, 

είκαζ εφβεοζημ ηαζ εφμζιμ, αθθά δεκ δζεβείνεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ υναζδξ. Όπςξ 

ακαθένεδηε ηαζ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, ζηδ ζδιενζκή επμπή μζ 

βαζηνμκμιζημί ημονίζηεξ είκαζ πάνα πμθφ εκδιενςιέκμζ (θυβς ηδξ ηεπκμθμβίαξ) ηαζ 

έπμοκ ορδθέξ βαζηνμκμιζηέξ απαζηήζεζξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ δεκ ιπμνμφιε κα ημοξ 

ζεναίνμοιε πζάηα πμο είκαζ πνυπεζνα πανμοζζαζιέκα ηαζ δζαημζιδιέκα. Καζ ζε αοηυ 

ημ ζδιείμ επζηναηεί ημ βεκζηυ ενχηδια: «Πχξ έκα παναδμζζαηυ πζάημ βίκεηαζ κα ιδκ 

είκαζ πνυπεζνα ζεναζνζζιέκμ;». Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ είκαζ πςξ ημ 

παναδμζζαηυ δε ζδιαίκεζ πνυπεζνμ ή «ηζαπαηζμφθζημ». Αοηυ πμο πνέπεζ κα 

ηαηακμήζμοκ υθεξ μζ ιπνζβηάκηεξ ηςκ εζηζαημνίςκ ηδξ Μάκδξ είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ 

είκαζ απαναίηδηδ δ φπανλδ παναδμζζαηχκ πζάηςκ πμο κα είκαζ ζεναζνζζιέκα ηαζ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ πανμοζζαζιέκα πμο κα αημθμοεμφκ ηα πνυηοπα ηδξ ορδθήξ 

βαζηνμκμιίαξ. Σμ άθθμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ αέααζα ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ: 

«Μα ηάηζ ηέημζμ δε εα επδνεάζεζ ηδκ ηζιή πχθδζδξ ημο πζάημο;». Ζ απάκηδζδ είκαζ 

πςξ δ ηζιή ημο πζάημο πμο ζεναίνεηαζ μνίγεηαζ, εηηυξ απυ ηδκ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή 
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ημο εζηζαημνίμο, απυ ηδκ ημζημθυβδζδ ηςκ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

παναζηεοή ημο, ημ ενβαηζηυ ηυζημξ ηαζ ημ ηυζημξ ηςκ θμζπχκ παναβςβζηχκ ελυδςκ 

(δθεηηνζηυ νεφια, κενυ, εκμίηζμ, ηθπ.). Οπυηε, ηάηζ ηέημζμ, ζαθχξ, δεκ ακαβηάγεζ ημκ 

ζδζμηηήηδ εκυξ εζηζαημνίμο κα πμοθάεζ ημ πζάημ αοηυ ζε ορδθυηενδ ηζιή ζε ζπέζδ ιε 

κςνίηενα. 

Δκ ηαηαηθείδζ, ηαζ αοηυ ημ πνυαθδια ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ηζξ 4 δζαδζηαζίεξ 

πμο ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ ιε ηδ δζαθμνά υηζ δ πνμηοπμπμίδζδ, δ ιέηνδζδ ημο 

πνυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ημο πζάημο ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηδξ 

ιπνζβηάκηαξ πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ημκ executive chef ή ημκ ανπζιάβεζνα ηδξ 

επζπείνδζδξ. 

Ακ θμζπυκ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ εζηίαζδξ πανάλμοκ αοηήκ ηδκ πμνεία, είκαζ 

θμβζηυ υηζ υπζ ιυκμ εα επδνεάζμοκ εεηζηά ηδκ εζηυκα ηδξ βαζηνμκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ 

ηδξ Μάκδξ, αθθά εα αολήζμοκ ημ πεθαηεζαηυ δοκαιζηυ ημοξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, ημκ 

ηφηθμ ενβαζζχκ ημοξ ηαζ ημ ηένδμξ ημοξ. 

4.3.3 Ποιοτικόσ ϋλεγχοσ 

 Όθεξ μζ παναπάκς πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ θζθμλεκίαξ ηαζ 

εζηίαζδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ 

οπδνεζίαξ. Αοηυ υιςξ πμο απμδίδεζ ηδκ επζαεααίςζδ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ηδνμφκ ηα 

πνυηοπα είκαζ μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημκ ηθάδμ ημο ημονζζιμφ δεκ οπάνπεζ ηάπμζα 

πζζημπμίδζδ πμο κα απμδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ 

οπδνεζίαξ ζε ιία επζπείνδζδ. Σμ ζφζηδια ααειμθμβίαξ ηςκ αζηένςκ βζα ηα 

λεκμδμπεία είκαζ ακεπανηέξ. Τπάνπμοκ πμθθέξ πενζπηχζεζξ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ 

πμο δεκ αλίγμοκ ηδ ααειμθμβία ηςκ αζηένςκ πμο έπμοκ θάαεζ. Δηηυξ αοημφ, έκα 

λεκμδμπείμ ιπμνεί κα έπεζ θάαεζ ηζιδηζηέξ δζαηνίζεζξ ζημ πανεθευκ ή κα ακήηεζ ζε 

ηάπμζα εζδζηή μιάδα ηαηαθοιάηςκ (π.π. Small luxury hotels of the world) ηαζ κα ιδ 

δζηαζμφηαζ ηδκ φπανλή ημο ζε αοηή. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ημ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηδκ 

πμζυηδηα οπδνεζζχκ πμο πανέπμκηαζ ζε εζηζαηυνζα. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηνίκεηαζ 

απαναίηδηδ δ φπανλδ εθέβπμο ηυζμ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ, υζμ ηαζ ηςκ άοθςκ 

αβαεχκ πμο θαιαάκμοκ μζ πεθάηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ. 

 Μία ηέημζα δζαδζηαζία δεκ ιπμνεί κα ηδκ εηηεθέζεζ έκαξ ζδζςηζηυξ θμνέαξ βζα 

εοκυδημοξ θυβμοξ. Γζ’ αοηυ πνμηείκεηαζ ζηδκ έκςζδ λεκμδμπείςκ Λαηςκίαξ ηαζ 

Μεζζδκίαξ κα ένεεζ κα ζε επαθή ιε ημ φκδεζιμ Δθθδκζηχκ Σμονζζηζηχκ 
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Δπζπεζνήζεςκ, ημ Ξεκμδμπεζαηυ Δπζιεθδηήνζμ Δθθάδαξ ηαζ ημοξ δήιμοξ δοηζηήξ ηαζ 

ακαημθζηήξ Μάκδξ βζα ηδ δδιζμονβία ιίαξ εθεβηηζηήξ επζηνμπήξ πμο ζηυπμ εα έπεζ κα 

ηνίκεζ ακ ηα λεκμδμπεία ηαζ ηα εζηζαηυνζα ηδξ Μάκδξ ηδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο 

έπμοκ δμεεί ζακ πνυηοπα απυ ημοξ δφμ δήιμοξ. ημπυξ αοηήξ ηδξ επζηνμπήξ εα είκαζ 

εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ μ ζοκημκζζιυξ υθςκ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Μάκδξ 

ζφιθςκα ιε ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ηακυκςκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ πμο εα δίκεηαζ απυ 

ημ ηιήια ημονζζιμφ ηςκ δδιμηζηχκ ανπχκ, ζακ ημζκή βναιιή δζαδζηαζζχκ. Αοηυ ημ 

εεζιζηυ πθαίζζμ, ζαθχξ, δε εα λεθεφβεζ απυ ημοξ ηακυκεξ πμο εέηεζ μ ΔΟΣ ηαζ ημ 

Τπμονβείμ Οζημκμιίαξ, Τπμδμιχκ, Ναοηζθίαξ ηαζ Σμονζζιμφ αθθά εα θεζημονβεί 

ζακ έκα ζφζηδια πνμηφπςκ πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ 

θζθμλεκίαξ ηαζ εζηίαζδξ ηδξ Μάκδξ. Ζ πνυηαζδ αοηή ιμζάγεζ ανηεηά ιε ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ πζζημπμίδζδξ ISO, ιε ηδ δζαθμνά υηζ εα ακαθένεηαζ απμηθεζζηζηά ζε 

ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ο έθεβπμξ αοηυξ εα πναβιαημπμζείηαζ απυ ηθζιάηζα ηδξ επζηνμπήξ αοηήξ ηαζ 

εα βίκεηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ. Ο έκαξ εα είκαζ μ πνμβναιιαηζζιέκμξ έθεβπμξ ηάεε 

επζπείνδζδξ ιειμκςιέκα, μ μπμίμξ εα βίκεηαζ εηδζίςξ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ 

ημονζζηζηήξ ζεγυκ. Ο άθθμξ ηνυπμξ είκαζ μ απνμβναιιάηζζημξ ηαζ αζθκίδζμξ έθεβπμξ. 

Αοηυ εα βίκεηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ημο mystery customer, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία έκαξ 

άκενςπμξ ή ιζα μιάδα ακενχπςκ εα οπμδφεηαζ ημκ πεθάηδ ηαζ εα ελεηάγεζ ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ λεκμδμπείςκ ηαζ ηςκ εζηζαημνίςκ απυ υθεξ ηζξ απυρεζξ. Έηζζ ιπμνμφκ 

κα αλζμθμβδεμφκ ηυζμ ηα οθζηά αβαεά, υζμ ηαζ μζ άοθεξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένεζ 

ηάεε επζπείνδζδ ηςκ ηθάδςκ αοηχκ. 

Οζ ηονχζεζξ πμο εα έπμοκ μζ ζδζμηηήηεξ ζε πενίπηςζδ πμο ηάπμζα επζπείνδζδ 

δεκ αημθμοεεί ηα πνυηοπα πμζυηδηαξ πμο έπμοκ δμεεί απυ ηδκ επζηνμπή, εα είκαζ, 

εηηυξ απυ πνδιαηζηυ πνυζηζιμ, μ απμηθεζζιυξ ηδξ απυ ζοιθςκίεξ ιε tour operators 

ηαζ ηαλζδζςηζηά βναθεία αθθά ηαζ δ ανκδηζηή ααειμθυβδζδ ζε ζζημζεθίδεξ 

ζπμθζαζιχκ ηαζ ηναηήζεςκ δςιαηίςκ ηαζ ηναπεγζχκ, βεβμκυξ πμο εα θεζημονβήζεζ 

ανκδηζηά βζα ημκ ιεθθμκηζηυ ηφηθμ ενβαζζχκ ηδξ. 

 Σμ ανκδηζηυ θαζκυιεκμ πμο επζηναηεί αοηή ηδ ζηζβιή ζε υθεξ ηζξ Δθθδκζηέξ 

ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ είκαζ ημ ελήξ. Ακ βζα πανάδεζβια έκα λεκμδμπείμ 

ααειμθμβδεεί βζα πνχηδ θμνά ιε πέκηε αζηένζα, απυ εηεί ηαζ έπεζηα 

πναβιαημπμζείηαζ πμθφ ζπάκζα, έςξ ηαζ ηαευθμο, ιεθθμκηζηυξ έθεβπμξ βζα κα ηνζεεί 

ακ είκαζ αηυια άλζμ αοηήξ ηδξ ααειμθμβίαξ ή δζάηνζζδξ.  
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Έηζζ, ιε ηδκ πνυηαζδ αοηή ηαζ ιε ημ ζοπκυηενμ ηαζ αοζηδνυηενμ έθεβπμ, εα 

θοεεί άιεζα ημ πνυαθδια ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ οπδνεζίαξ πμο πνμζθένεηαζ απυ ηζξ 

ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ Μάκδξ, βεβμκυξ πμο εα ζοιαάθεζ εεηζηά ζηδκ 

ορδθυηενδ ζηακμπμίδζδ ημο πεθαηεζαημφ δοκαιζημφ ημοξ. 

4.4 Επενδυτικϋσ προτϊςεισ 

 Ζ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ Μάκδξ απανηίγεηαζ απυ έκα ζφκμθμ ζημζπείςκ ηα 

μπμία πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ πμζηζθία ζπεηζηά ιε ημ είδμξ ημονζζιμφ πμο 

ελοπδνεημφκ ηαζ ημ πεθαηεζαηυ ημζκυ ζημ μπμίμ απεοεφκμκηαζ. Παν’ υθα αοηά, 

οπάνπμοκ πμθθά επίπεδα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Μάκδξ ζηα μπμία, εκχ ημ πενζαάθθμκ 

είκαζ εοκμσηυ, παναηδνμφκηαζ ηενάζηζεξ εθθείρεζξ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ 

εηιεηάθθεοζή ημοξ. 

Σμ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ απανηίγεηαζ απυ μνζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ηα μπμία έκαξ επεκδοηήξ ζε ιία SWOT ακάθοζδ εα ηα ηαηέηαζζε 

ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ εοηαζνζχκ. Μάθζζηα, δεδμιέκδξ ηδξ μθζηήξ έθθεζρδξ 

επζπεζνήζεςκ ζε αοημφξ ημοξ ηθάδμοξ, ιπμνμφιε εφημθα κα παναηδνήζμοιε πςξ ακ 

ηάπμζμξ επεκδοηήξ δδιζμονβήζεζ ηάπμζα ή ηάπμζεξ επζπεζνήζεζξ ζε ιία «πανεέκα» 

αβμνά, εα είκαζ first mover, δδθαδή ημοθάπζζημκ αναποπνυεεζια δε εα έπεζ 

ακηαβςκζζηέξ, ηάηζ πμο εα επδνεάζεζ εεηζηά ηζξ πνμαθεπυιεκεξ ιεθθμκηζηέξ 

ηαιεζαηέξ νμέξ. 

 Δηηυξ αοημφ, ιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ αοηχκ ηςκ επεκδφζεςκ, ημ ημονζζηζηυ 

πνμσυκ ηδξ Μάκδξ εα απμηηήζεζ ηαζκμφνζα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία εα πνμζηεεμφκ 

ζημ ζφκμθμ ηςκ ζημζπείςκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ οπάνπμοζα ημονζζηζηή πνμζθμνά 

ηδξ πενζμπήξ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ δδθαδή, εα ειπθμοηζζηεί ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ 

ηδξ Μάκδξ, δίκμκηαξ ζημοξ ημονίζηεξ ηδ δοκαηυηδηα πενζζζυηενςκ επζθμβχκ βζα 

δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πένα απυ κέεξ επζπεζνήζεζξ ζε κέμοξ ηθάδμοξ, δ Μάκδ 

ζακ ηυπμξ μθείθεζ κα δδιζμονβήζεζ ηαζ κέεξ επζπεζνήζεζξ ζε ήδδ οπάνπμκηεξ 

ηθάδμοξ. Ακ ημ ελεηάζμοιε ιζηνμμζημκμιζηά, ηάηζ ηέημζμ εα επζθένεζ αφλδζδ ηδξ 

πνμζθενυιεκδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ πνμζθμνάξ πμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ γήηδζδ, εα επζθένεζ κέμ ζδιείμ ζζμννμπίαξ ηάηζ πμο 

ζδιαίκεζ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ πζεακυηαηα αφλδζδ ηδξ ηενδμθμνίαξ. 
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 Σέθμξ, ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία ειπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ, οπάνπεζ ηαθφηενδ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ αλζμεέαηςκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ αεθηζχκεηαζ 

ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ ειπεζνίαξ πμο εκδέπεηαζ κα έπμοκ μζ ιεθθμκηζημί ημονίζηεξ. Γζα 

υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ, ζηα παναηάης οπμηεθάθαζα εα πανμοζζαζημφκ μζ 

πνμηάζεζξ επεκδφζεςκ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα μθέθδ 

πμο εα έπεζ δ Μάκδ απυ αοηέξ. 

4.4.1 Επενδύςεισ ςτον κλϊδο τησ φιλοξενύασ 

 Γζα ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ μπμζμδήπμηε ηυπμο, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

απμηεθμφκ μζ επεκδοηζηέξ ηζκήζεζξ ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζε 

δφμ θυβμοξ. Ο πνχημξ θυβμξ, πμο είκαζ ηαζ μ πζμ πνμθακήξ, είκαζ δ αφλδζδ ηδξ 

πςνδηζηυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ αοηήξ, ιεηνδιέκδξ ζε ηθίκεξ. Με ηδκ αφλδζδ ηςκ 

ηθζκχκ, έκαξ πνμμνζζιυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελοπδνεηήζεζ πενζζζυηενμοξ 

ημονίζηεξ, βεβμκυξ πμο απμηεθεί ηδκ ανπή βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ιεβεεχκ ημο. Γεκ είκαζ υιςξ δ ιμκαδζηή αζηία πμο εα επζθένεζ αοηυ ημ βεβμκυξ. 

Αοηυ πμο πνεζάγεηαζ είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ημο ηυπμο ιε ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ πμο πανέπμκηαζ. Έηζζ, μ δεφηενμξ θυβμξ πμο 

ηνίκεζ απαναίηδηεξ ηζξ επεκδφζεζξ ζημκ ηθάδμ αοηυκ, είκαζ δ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηςκ οθζηχκ ηαζ άοθςκ αβαεχκ πμο πανέπμκηαζ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ θζθμλεκίαξ ζημοξ 

πεθάηεξ ημοξ. 

 Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ μθείθμοκ κα δαπακήζμοκ 

πνδιαηζηά πμζά βζα ηδκ επέηηαζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ηθζκχκ ημοξ, είηε ιε δδιζμονβία 

δςιαηίςκ εη κέμο είηε ιε ακαηαίκζζδ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημοξ. 

Αοηή δ επέκδοζδ, ζαθχξ, πνέπεζ κα αημθμοεεί ηα πνυηοπα μζηζζηζηήξ δζαννφειζζδξ 

ηδξ Μάκδξ ηαζ δ δζαηυζιδζδ ηςκ δςιαηίςκ αοηχκ κα είκαζ ακάθμβδ ηδξ ημονζζηζηήξ 

ηαοηυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ. Δπζπθέμκ, μζ δζεοεφκζεζξ ηςκ ηαηαθοιάηςκ θζθμλεκίαξ εα 

μθείθμοκ κα εκδιενχκμκηαζ ηάεε θμνά βζα ημ είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πανμπχκ 

ηαζ δζεοημθφκζεςκ πμο πνμζθένμοκ μζ ακηαβςκζζηέξ ημοξ ζημοξ πεθάηεξ ημοξ. Μέζα 

απυ αοηή ηδκ εκδιένςζδ εα ηζκμφκηαζ ακάθμβα πνμζθένμκηαξ ηα ίδζα ή ηαζ 

πενζζζυηενα απυ ημκ ακηαβςκζζιυ. Αοηή δ δζαδζηαζία, ζημ management, μκμιάγεηαζ 

benchmarking ηαζ είκαζ πθήνςξ απαναίηδηδ βζα ηδ δδιζμονβία πνμηφπςκ βζα υθεξ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο πμο ακαθφμοιε. 

 Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ επεκδφζεζξ πμο εα απμζημπμφκ 

ζηδκ πμζυηδηα ηδξ θζθμλεκίαξ. Αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ δζαηυζιδζδ 
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ηςκ δςιαηίςκ, ηδκ ηαεανζυηδηα ή/ηαζ ηζξ δθεηηνζηέξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ πανμπέξ ημο ηαηαθφιαημξ. Δπίζδξ, μζ ζδζμηηήηεξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ αοηχκ ιπμνμφκ κα επεκδφζμοκ ζε επέηηαζδ άθθςκ οπδνεζζχκ πμο 

πνμζθένμοκ υπςξ ημ εζηζαηυνζμ ηαζ ημ bar, μζ αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (πζζίκεξ, 

βήπεδα, ηθπ.),  μζ πανμπέξ πμθοηεθείαξ (Jacuzzi, spa, ηθπ.) ηαζ μζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ 

ημοξ. Ακ οπάνπεζ ζοκεπήξ ηαζ έκημκμξ ακηαβςκζζιυξ ζημκ ηθάδμ, ηυηε δ ηάεε 

επζπείνδζδ εα επζδζχηεζ κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ημκ ακηαβςκζζηή ηδξ ιε απμηέθεζια 

κα αολάκεηαζ ζοκεπχξ δ πμζυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ πμο πανέπεζ ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά 

ημο εα επζθένεζ αφλδζδ ζηδκ πεθαηεζαηή ζηακμπμίδζδ. Καη’ αοηυ ημκ ηνυπμ, δεκ 

επςθεθείηαζ ιυκμ μ επζπεζνδιαηίαξ, αθθά ηαζ μ πνμμνζζιυξ βεκζηυηενα βζαηί ακ υθεξ 

μζ επζπεζνήζεζξ ηδξ Μάκδξ αημθμοεήζμοκ αοηή ηδκ πμθζηζηή, εα αεθηζςεεί δ 

ζοκμθζηή εζηυκα ημο ηυπμο ζηα ιάηζα ηςκ ημονζζηχκ πμο ημκ επζζηέπημκηαζ. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πνέπεζ κα βίκεζ θυβμξ βζα ημκ ανζειυ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ημο ηθάδμο ηδξ θζθμλεκίαξ ζηδ Μάκδ. Όπςξ ακαθένεδηε ζημ πνμδβμφιεκμ ιένμξ, ημ 

ζφκμθμ ηςκ ηαηαθοιάηςκ θζθμλεκίαξ ηδξ πενζμπήξ ακένπεηαζ ζηζξ 297 επζπεζνήζεζξ, 

ανζειυξ πμθφ παιδθυξ ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ ηδκ αολακυιεκδ γήηδζδ πμο επζηναηεί 

βζα ημκ ηυπμ. Αοηυ πμο πνέπεζ κα θςθζάζεζ ζηδ ζοκείδδζδ ημο ηάεε επζπεζνδιαηία ή 

επεκδοηή είκαζ πςξ δ Μάκδ, απυ υθμοξ ημοξ παναβςβζημφξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ 

ηδξ, πνέπεζ κα δχζεζ ηενάζηζα έιθαζδ ζημκ ηθάδμ ημο ημονζζιμφ. Αοηυ ηαζ ιυκμκ 

αοηυ, εα είκαζ ημ έκαοζια βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ επζπεζνήζεςκ θζθμλεκίαξ ζε 

πμθθμφξ ακεηιεηάθθεοημοξ ηυπμοξ ηδξ πενζμπήξ. Έκα ηέημζμ πανάδεζβια, είκαζ δ 

πενζμπή ηδξ Βάεεζαξ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ ζε έκακ ηυπμ ιε ηέημζα μιμνθζά κα ιδκ 

οπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειυξ επζπεζνήζεςκ θζθμλεκίαξ. Οζ πφνβμζ πμο είπακ ακαηαζκζζηεί 

ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980 παναιέκμοκ ακεηιεηάθθεοημζ, εκχ εα ιπμνμφζακ κα 

οπμζηδνίλμοκ ηδ δδιζμονβία λεκχκςκ ηαζ αζθθχκ πμθοηεθείαξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα 

ηζξ κυηζεξ πενζμπέξ ηδξ Μάκδξ, ημκηά ζημ Σαίκανμ. Οζ επζπεζνήζεζξ θζθμλεκίαξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε εηείκδ ηδκ πενζμπή είκαζ πάνα πμθφ θίβεξ ή ηαζ ιδδαιζκέξ. 

Γζα ηδκ αφλδζδ θμζπυκ ηδξ ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ ημονζζηχκ πμο ιπμνεί κα 

ελοπδνεηήζεζ δ Μάκδ, είκαζ απαναίηδηεξ μζ επεκδφζεζξ ζε αοηά ηα ζδιεία. 

 Σέθμξ, έκαξ αηυια ζπεδυκ ακεηιεηάθθεοημξ ηθάδμξ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ 

ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ Μάκδξ είκαζ μ αβνμημονζζιυξ. Δίκαζ πμθφ θίβεξ μζ 

επζπεζνήζεζξ εηείκεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ημονζζηχκ, παν’ υθδ ηδ 

δοκαηυηδηα πμο δίκεζ μ ηυπμξ ιε ηδκ αβνμηζηή παναβςβή ημο ηαζ ηα ημπζηά ημο 

πνμσυκηα. ηδ κυηζα Ηηαθία οπάνπμοκ πενζμπέξ (Brindisi, Taranto, Reggio di Calabria, 
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ηθπ.) ζηζξ μπμίεξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ επζπεζνήζεζξ αβνμημονζζιμφ ιε εέια ηδκ 

παναβςβή ημο εθαζυθαδμο. Έηζζ ιπμνμφιε εφημθα κα ηαηακμήζμοιε πςξ βζα κα 

οπάνλεζ πμζηζθία ζημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ Μάκδξ, δεκ πνέπεζ κα αθήζεζ 

ακεηιεηάθθεοημ ημ δοκαηυ ηδξ ζδιείμ ζηδκ παναβςβή ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο, 

αθθά κα πνμαεί ζε επεκδοηζηέξ εκένβεζεξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ ηαζκμηυιςκ 

επζπεζνήζεςκ ζε αοηυκ ημκ ηθάδμ. 

4.4.2 Επενδύςεισ ςτον αθλητικό τουριςμό 

 ημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ ηεθάθαζμ πμο 

πναβιαημπμζήεδηε δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ αβμνάξ ηδξ Μάκδξ, 

ακαθένεδηε πςξ μ ηφνζμξ υβημξ ηςκ ημονζζηζηχκ αθίλεςκ ακήηεζ ηαζ ζηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ μζημβεκεζχκ ιε παζδζά ηαζ εθήαμοξ. Δηηυξ αοημφ, οπάνπμοκ πμθθμί 

ημονίζηεξ πμο είκαζ κέα γεοβάνζα ή άκενςπμζ ιέπνζ 35 εηχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ είκαζ 

απαναίηδηδ δ δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ πμο πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ πμο ακήημοκ ζηζξ 

αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εθυζμκ αοηά ηα ηιήιαηα ηδξ αβμνάξ επζγδημφκ ηέημζμο 

είδμοξ δζαημπέξ. 

 Δπζπθέμκ, μ αεθδηζηυξ ημονζζιυξ αθμνά ηαηά αάζδ allocentric ημονίζηεξ μζ 

μπμίμζ επζεοιμφκ κα βκςνίγμοκ κέα πνάβιαηα βζα ημκ ηυπμ, κα ιδκ αημθμοεμφκ ηδκ 

πεπαηδιέκδ ηαζ κα απμηημφκ κέεξ ειπεζνίεξ απυ ημκ πνμμνζζιυ πμο επζζηέπημκηαζ. 

Αοηυ ημ βεβμκυξ, είκαζ έκαξ αηυιδ θυβμξ πμο είκαζ απαναίηδηδ δ έκηαλδ 

δναζηδνζμηήηςκ αεθδηζημφ ημονζζιμφ ζημ ζφκμθμ ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ 

Μάκδξ. 

 

4.4.2.1 Καταδύςεισ 

 Συζμ δ δοηζηή, υζμ ηαζ δ ακαημθζηή Μάκδ είκαζ πενζμπέξ πμο ιπμνμφκ κα 

οπμζηδνίλμοκ ζεεκανά επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηςκ 

εαθάζζζςκ ηαηαδφζεςκ. Ο αοευξ ημο Μεζζδκζαημφ ηαζ ημο Λαηςκζημφ ηυθπμο, ιε 

ηα ήνεια οπμεαθάζζζα νεφιαηά ημο, είκαζ πμθφ πθμφζζμξ ηυζμ ζε θοζζηέξ μιμνθζέξ, 

υζμ ηαζ ζε οπμεαθάζζζα γςή. Δίκαζ, θμζπυκ, ιία ηενάζηζα εοηαζνία βζα ημοξ θάηνεζξ 

ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ εάθαζζαξ κα βκςνίζμοκ απυ πνχημ πένζ ημ Μακζάηζημ αοευ. 

Δηηυξ αοημφ, θυβς ημο πθμφζζμο ζε γςή οπμεαθάζζζμο ηυζιμο ηδξ Μάκδξ, μ ηυπμξ 

εκδείηκοηαζ ηαζ βζα ηαηαδοηζηή αθζεία, δναζηδνζυηδηα πμο πνμζεθηφεζ ηονίςξ άημια 

απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Ηηαθία. Σέθμξ, ζημ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ 
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Λζιέκζ οπάνπεζ ζημκ πάημ ηδξ εάθαζζαξ ημ ανπαίμ καοάβζμ πμο, υπςξ ακαθένεδηε 

ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, ηαηαηάζζεηαζ πνμκμθμβζηά ζηδκ ίδζα πενίμδμ ιε 

αοηήκ ημο καοαβίμο ηςκ Ακηζηοεήνςκ. 

 Παν’ υθα αοηά, είκαζ πμθφ θίβεξ μζ επζπεζνήζεζξ εηείκεξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε αοηυκ ημκ ηθάδμ ηαζ ανίζημκηαζ ιυκμ ζηζξ πενζμπέξ βφνς απυ 

ημ Γφεεζμ ηαζ ηδκ Κανδαιφθδ. Έηζζ, εα είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημ ημονζζηζηυ 

πνμσυκ ηδξ Μάκδξ, κα δδιζμονβδεμφκ ζημ Λζιέκζ κέεξ επζπεζνήζεζξ πμο 

δζμνβακχκμοκ ηέημζεξ απμδνάζεζξ ζημ αοευ ηδξ πενζμπήξ. Μέζα απυ αοηέξ, μζ 

επζζηέπηεξ εα βκςνίγμοκ απυ ημκηά αοηυ ημ ιεβαθμπνεπέξ καοάβζμ ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ηζξ θοζζηά ηάθθδ ηδξ οπμεαθάζζζαξ Μάκδξ.  

Βέααζα, απυ ηδ θφζδ ημοξ μζ ηαηαδφζεζξ πνμζεθηφμοκ ηονίςξ κέμοξ 

ακενχπμοξ, δζυηζ μζ βδναζυηενμζ δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ ζςιαηζηέξ 

απαζηήζεζξ αοημφ ημο αεθήιαημξ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ θμζπυκ, ιία επζπεζνδιαηζηή 

πνυηαζδ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ υθςκ ηςκ ημονζζηχκ, απυ ακήθζηα παζδζά ιέπνζ άημια 

ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ, είκαζ δ δδιζμονβία επζπείνδζδξ ηαηαδφζεςκ ιε ηδ πνήζδ ιζηνχκ 

ημονζζηζηχκ οπμανοπίςκ. Αοηυ ημ είδμξ ηαηάδοζδξ αηιάγεζ ζε πχνεξ ημο ελςηενζημφ 

υπςξ δ Ηηαθία ηαζ δ Ηζπακία. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, αοηυ ημ άεθδια, απυ ζηθδνυ ηαζ 

απαζηδηζηυ, ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε ηάηζ πμο υθμζ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηδκ εοηαζνία 

κα ημ γήζμοκ. 

Άνα ακ ελεηαζηεί εηηεκχξ αοηή δ δοκαηυηδηα ηαζ ιε ηδκ φπανλδ ηαηάθθδθςκ 

ιεθεηχκ ζημπζιυηδηαξ, δ Μάκδ ιπμνεί εφημθα κα ιεηαηναπεί ζε πνμμνζζιυ πμο 

θδιίγεηαζ βζα αοηήκ ηδκ ζδζαίηενδ δναζηδνζυηδηα πμο ακήηεζ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

ημονζζηζηήξ ηδξ πνμζθμνάξ. 

 

4.4.2.2 Πεζοπορύα, ποδηλαςύα και ιππαςύα 

 Ζ μνεζκή Μάκδ, υπςξ είπαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, δζαεέηεζ έκα ημπίμ πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ άβνζα μιμνθζά ηαζ ημ ζοκδοαζιυ ηδξ παιδθήξ αθάζηδζδξ 

ηαζ ηδξ πέηναξ. Τπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ κυηζαξ Μάκδξ πμο ημ ημπίμ είκαζ 

ακηίζημζπδξ μιμνθζάξ ιε αοηυ ηδξ Καθκηέναξ ηδξ ακημνίκδξ, ζηα μπμία επζηναηεί μ 

ηέθεζμξ ζοκδοαζιυξ ημο αμοκμφ ιε ημοξ απυημιμοξ βηνειμφξ ημο ηαζ ηδξ εάθαζζαξ. 

Πένα απυ ημ θοζζηυ ηάθθμξ ηδξ, δ πενζμπή αοηή έπεζ ζημ δοκαιζηυ ηδξ πμθθά 

βναθζηά πςνζά ηα μπμία αημθμοεμφκ ηυζμ ηδκ μζηζζηζηή δζαννφειζζδ, υζμ ηαζ ηζξ 

παναδυζεζξ ημο ηυπμο ηαζ ηάηζ ηέημζμ αλίγεζ ηακείξ κα ημ παναηδνήζεζ απυ ημκηά. 
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Δπίζδξ, δ Μάκδ ιε ηα ηυζα πθαηυζηνςηα ηαζ ζζημνζηά ηδξ ιμκμπάηζα, εοκμεί ζε 

άνζζημ ααειυ ηδκ μνεζκή πεγμπμνία. 

 Πανά ηα υζα εεηζηά ζδιεία δίκεζ μ ηυπμξ, οπάνπμοκ ζπεηζηά θίβεξ 

επζπεζνήζεζξ πμο μνβακχκμοκ εηδνμιέξ ηαζ πεγμπμνζηέξ μνεζκέξ ελμνιήζεζξ ηαζ 

ιάθζζηα μζ εηδνμιέξ αοηέξ πμο ζοκημκίγμοκ δεκ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα, αθθά ζε ζοβηεηνζιέκεξ διενμιδκίεξ. Δπίζδξ, δεκ είκαζ βκςζηή 

δ φπανλδ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ εονφ ημζκυ, ελαζηίαξ ηδξ θηςπήξ ή ηαζ 

ακφπανηηδξ πνμχεδζδξ πμο πναβιαημπμζμφκ. Σέθμξ, αοηέξ μζ ελμνιήζεζξ δε 

δζαθδιίγμκηαζ ιαγζηά ζημ δζαδίηηομ, αθθά μ ζοκημκζζιυξ ημοξ ανηείηαζ ζηδ πνήζδ 

ζζημζεθίδςκ ηθεζζημφ ηφπμο (blogs, forums, ηθπ.) πμο πνέπεζ ηακείξ κα βίκεζ ιέθμξ 

βζα κα βκςνίγεζ ηδκ φπανλή ημοξ, βεβμκυξ πμο απμηεθεί ανκδηζηυ ζημζπείμ ηδξ 

δζαπείνζζδξ αοηήξ ηδξ δοκαηυηδηαξ πμο δίκεηαζ ζημοξ επζζηέπηεξ ηδξ Μάκδξ. Γζ’ 

αοημφξ ημοξ θυβμοξ, αοηυ πμο πνμηείκεηαζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ είκαζ δ 

δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ πμο εα δζμνβακχκμοκ εηδνμιέξ, ιε ηζξ μπμίεξ μζ ημονίζηεξ 

εα απμθαιαάκμοκ ημκ πενίπαηυ ημοξ δζαζπίγμκηαξ ηα μνεζκά πςνζά ηδξ Μάκδξ ιέζα 

απυ ηδ πνήζδ ηςκ πεγμπμνζηχκ ιμκμπαηζχκ πμο ηα εκχκμοκ. 

 Πένα απυ ηδκ πεγμπμνία, έκα αηυια ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ αεθδηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ δ Μάκδ είκαζ αοηυ ηδξ μνεζκήξ 

πμδδθαζίαξ. Αοηυξ είκαζ έκαξ ηθάδμξ μ μπμίμξ έπεζ παναιείκεζ πθήνςξ 

ακεηιεηάθθεοημξ, πανυθμ πμο ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ επζηνέπεζ ιία 

ηέημζα δναζηδνζυηδηα. Δηηυξ αοημφ, ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ δδιυζζεξ επεκδφζεζξ, πμο 

ακαθένεδηακ παναπάκς, βζα ηδ δδιζμονβία πμδδθαημδνυιςκ, δίκεηαζ δ εοηαζνία 

ζημοξ δοκδηζημφξ επεκδοηέξ κα δδιζμονβήζμοκ επζπεζνήζεζξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ 

εκμζηίαζδ πμδδθάηςκ ηαζ ηδ δζμνβάκςζδ αζηζηχκ πμδδθαηζηχκ ελμνιήζεςκ ιε 

ζημπυ ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ημονζζηζημφ ημζκμφ πμο δεκ είκαζ έιπεζνμ ηαζ ζςιαηζηά 

ζηακυ κα αζπμθδεεί ιε ηδκ μνεζκή πμδδθαζία. Δπίζδξ, ιία αηυια δναζηδνζυηδηα πμο 

εα ιπμνμφζε κα ακαπηοπεεί ανηεηά, εζδζηά ιε ηδ πνήζδ ηςκ μνεζκχκ πεγμπμνζηχκ 

ιμκμπαηζχκ, είκαζ δ ζππαζία. Οζ ζππζημί υιζθμζ, μθείθμοκ κα επεηηείκμοκ ηζξ δνάζεζξ 

ημοξ ζε υθμ ημ βεςβναθζηυ πθαίζζμ ηδξ Μάκδξ ηαζ υπζ ζε ιειμκςιέκεξ πενζμπέξ, 

υπςξ ζοιααίκεζ αοηή ηδκ πενίμδμ. 

 Δκ ηαηαηθείδζ, θηάκμοιε ζημ ζοιπέναζια πςξ μζ πνμακαθενεείζεξ 

επεκδφζεζξ είκαζ άηνςξ απαναίηδηεξ, ακ επζδζχημοιε βζα ηδ Μάκδ ηδκ πνμζέθηοζδ 

ημονζζηχκ πμο είκαζ βεκζηά πενζπεηεζχδεζξ, αθθά δεκ επζεοιμφκ ηζξ αηναίεξ 

ηαηαζηάζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα extreme sports. 
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4.4.2.3 Extreme sports 

 Σα ρδθά αμοκά, μζ απυημιεξ αμοκμπθαβζέξ ηαζ δ φπανλδ ηδξ εάθαζζαξ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ Μάκδξ, απμηεθμφκ ηέθεζεξ εοηαζνίεξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ πθήνςξ 

allocentric ημονζζηχκ, πμο επζεοιμφκ κα βκςνίγμοκ κέα πνάβιαηα βζα ημκ ηυπμ πμο 

επζζηέπημκηαζ ηαζ κα απαζπμθμφκηαζ ιε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο ιπμνεί κα 

πνμζθένεζ έκαξ ηυπμξ, αζπέηςξ ημο ααειμφ επζηζκδοκυηδηάξ ημοξ. Αοηή δ ηαηδβμνία 

δεκ απμηεθεί ημκ ηφνζμ υβημ ημονζζηχκ πμο επζζηέπημκηαζ ηδ Μάκδ, παν’ υθα αοηά δ 

ακάπηολδ αοημφ ημο είδμοξ αεθδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ 

ζοιπθδνςιαηζηά ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ πενζμπήξ. 

 Γζ’ αοηυ ημ θυβμ εα ήηακ ηαθμδεπμφιεκεξ μζ επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα ηςκ 

extreme sports ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηα αεθήιαηα ηδξ μνεζααζίαξ, ημο αθελίπηςημο 

πθαβζάξ (parapente) ηαζ ηςκ εαθάζζζςκ δναζηδνζμηήηςκ (flying jet, windsurfing, kite 

surfing, water ski, ηθπ.). οβηεηνζιέκα βζα ηδκ μνεζααζία εκδείηκοκηαζ πενζμπέξ υπςξ 

ημ θανάββζ ημο Βονμφ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ απυημιεξ πθαβζέξ ηαζ ημκ 

ορδθυ ααειυ δοζημθίαξ βζα ηδκ ακάααζή ημο. 

 Σχνα ακαθμνζηά ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ημο αθελίπηςημο πθαβζάξ, είκαζ ηάηζ ημ 

μπμίμ εηθείπεζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Μάκδξ, πανυθμ πμο ηυζμ μ 

Σαΰβεημξ, υζμ ηαζ μ Πάνκςκαξ επζηνέπμοκ ιία ηέημζα δοκαηυηδηα. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, ηα water sports είκαζ δζαδεδμιέκα ζδζαίηενα ζε ηεκηνζηέξ πενζμπέξ ηαζ υπζ ζε 

υθεξ ηζξ ακαπηοβιέκεξ, ημονζζηζηά, παναθίεξ ηδξ Μάκδξ. φιθςκα ιε αοηυ θμζπυκ, 

πνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ πμο αζπμθμφκηαζ απμηθεζζηζηά ιε αοηυ ημ 

είδμξ δναζηδνζμηήηςκ ιέζα απυ ηδκ εκμζηίαζδ ελμπθζζιμφ ή/ηαζ ηδ δζμνβάκςζδ 

δζαβςκζζιχκ ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ υζμζ εκδζαθένμκηαζ βζα ηάηζ 

ηέημζμ. 

4.4.3 Εμπορικό εκμετϊλλευςη των αξιοθϋατων 

 Έκα ηενάζηζμ πνυαθδια πμο επζηναηεί ζηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ 

πενζμπήξ είκαζ δ θζβμζηή ή δ ακφπανηηδ ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ ηυζμ ηςκ θοζζηχκ, 

υζμ ηαζ ηςκ ηεπκδηχκ αλζμεέαηχκ ηδξ. Τπάνπμοκ παναθίεξ πμο, εκχ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ηζξ πζμ υιμνθεξ ηδξ πενζμπήξ, παναιέκμοκ ακεηιεηάθθεοηεξ ιε 

απμηέθεζια μζ ημονίζηεξ κα ιδκ έπμοκ ημκηά ημοξ ηάπμζμ ηαηάζηδια βζα κα 

ελοπδνεηδεμφκ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δεκ οπάνπμοκ 

ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα ημκηά ζηα ζπήθαζα ημο Γζνμφ, ηα μπμία απμηεθμφκ μνυζδιμ 
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ηδξ ημονζζηζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο ηυπμο. Γζα ηέημζμοξ θυβμοξ, θμζπυκ, οπάνπεζ 

ηενάζηζμξ ηίκδοκμξ έκαξ ημονίζηαξ κα πάζεζ ημ εκδζαθένμκ ημο βζα ηδκ επίζηερδ ζε 

ηάπμζμ αλζμεέαημ δζυηζ, πένα απυ ηδκ επαθή ημο ιε αοηυ, δε εα ημο δίκεηαζ δ 

δοκαηυηδηα κα ηάκεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ βζα κα ειπθμοηίζεζ αοηή ηδκ ειπεζνία ημο. 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ πςξ ζε έκακ πνμμνζζιυ δεκ 

είκαζ ιυκμ μζ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ οπαίηζεξ βζα ηδκ ηθζιάηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, αθθά υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ ακελαζνέηςξ. Γεκ κμείηαζ κα 

πνμζπαεεί ζε έκα πμθοηαηάζηδια έκαξ οπάθθδθμξ κα ζοκεκκμδεεί ιε ημκ ημονίζηα 

επεζδή δε βκςνίγεζ ηδκ Αββθζηή βθχζζα. Όπςξ επίζδξ δε κμείηαζ έκαξ 

ηαηαζηδιαηάνπδξ κα ζοιπενζθένεηαζ ιε ακάβςβμ ηνυπμ ζε πεθάηεξ πμο πνμένπμκηαζ 

απυ άθθδ πενζμπή, είηε Δθθδκζηή, είηε ημο ελςηενζημφ. 

 Γζα υθμοξ θμζπυκ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ηνίκμκηαζ απαναίηδηεξ ηυζμ μζ 

επεκδοηζηέξ ηζκήζεζξ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ υθςκ ηςκ αλζμεέαηςκ ηδξ Μάκδξ, υζμ 

ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ, δζυηζ ιέζα απυ αοηή μ πεθάηδξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ιία βεκζηυηενδ εζηυκα πμο επζηναηεί ζηδκ πνμζθμνά ημονζζηζηχκ 

οπδνεζζχκ ημο ηυπμο. Αοηέξ μζ επεκδφζεζξ ιπμνεί κα είκαζ απυ ηαηαζηήιαηα 

θζακζηήξ ζε ηεκηνζηά ζδιεία πμο οπάνπεζ ημονζζηζηή ηίκδζδ, ιέπνζ ημονζζηζηά 

πενίπηενα βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ επζζηεπηχκ ζε ηάεε αλζμεέαημ ηδξ πενζμπήξ. 

 Βέααζα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ επζηναηεί δ άπμρδ πςξ δ ειπμνζηή 

εηιεηάθθεοζδ επζθένεζ ηδκ αθθμίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ, θμζπυκ, 

πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ δ ακάπηολδ ειπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ ηέημζμο 

ηφπμο δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ αθθμίςζδ ημο ηυπμο ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή 

ηαημιεηαπείνζζδ. Αοηυ ζζπφεζ απυθοηα, αθμφ υπζ ιυκμ εα δχζεζ πκμή ζε 

ακεηιεηάθθεοηα ημιιάηζα βδξ πμο έπμοκ ειπμνζηή αλία, αθθά ηαζ μζ ίδζεξ μζ 

επζπεζνήζεζξ εα ιενζικμφκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ 

πενζμπήξ ζηδκ μπμία είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ, βζαηί ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα οπάνπεζ 

ανκδηζηή ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ πμο ελοπδνεημφκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιείςζδ ηςκ 

εζυδςκ ηαζ ηδξ ηενδμθμνίαξ ημοξ. 

 Δκ ηαηαηθείδζ, υθα αοηά δεκ εα ζοιαμφκ πμηέ ηαζ εα παναιείκμοκ πνμηάζεζξ 

ακ δε παναπηεί, ζημ ιοαθυ ηαζ ζηδκ ζδζμζοβηναζία ηάεε ηαημίημο, επζπεζνδιαηία ηαζ 

δοκδηζημφ επεκδοηή ηδξ Μάκδξ, δ ημονζζηζηή ζοκείδδζδ ηαζ δ κμμηνμπία ηδξ 

θζθμλεκίαξ ηαζ ηδξ πμζμηζηήξ ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ ηάης απυ ηζξ ζδακζηυηενεξ 

ζοκεήηεξ πμο ιπμνμφκ κα ηδ δζαηαηέπμοκ. 
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4.5 υμπϋραςμα 

 Σμ ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ιπμνμφιε εφημθα κα ηαηαθήλμοιε είκαζ πςξ ιυκμ 

ιέζα απυ ηδ βεκζηυηενδ αεθηίςζδ ηαζ ανζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ιε ηδκ μπμία 

βίκεηαζ δ πανμπή ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ζηδ Μάκδ, ιπμνεί κα επέθεεζ δ βεκζηυηενδ 

ημονζζηζηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ ημο ηυπμο. 

 Όθεξ μζ πνμηάζεζξ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς απμζημπμφκ ζε αοηή ηδκ 

ανζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο πναβιαημπμζδεμφκ, δ Μάκδ εα 

έπεζ δδιζμονβήζεζ ηζξ πνχηεξ αάζεζξ βζα κα ιεηαηναπεί ζε έκακ ημνοθαίμ Δθθδκζηυ 

ηαζ άηνςξ δζαθμνεηζηυ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ, πμο εα ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε άθθμοξ 

πνμμνζζιμφξ υπςξ ηα Δθθδκζηά κδζζά ηαζ δ Υαθηζδζηή.  

Όθα αέααζα λεηζκμφκ απυ ηδκ φπανλδ ηςκ ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ. Γζ’ αοηυ, 

απ’ υθμ ημ ηεθάθαζμ, ημ ημιιάηζ πμο πνήγεζ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ είκαζ αοηυ πμο 

ακαθφμκηαζ μζ απαναίηδηεξ δδιυζζεξ δαπάκεξ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ, απυ 

ηζξ ανιυδζεξ δδιμηζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ ανπέξ, βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ 

οπμδμιχκ πμο εα οπμζηδνίλμοκ ιεθθμκηζηά ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ υθδξ ηδξ 

Μάκδξ, αθθά ηαζ ηςκ πενζμπχκ πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζε αοηήκ. 

 ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ εα ακαθοεεί ημ marketing plan, πμο εα πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ δ Μάκδ ηαζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ πμο απμηεθμφκ ηδκ ημονζζηζηή ηδξ 

πνμζθμνά, βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο πμο είκαζ άθθςζηε ηαζ μ ζημπυξ ηδξ 

πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο 

MARKETING PLAN 

5.1 Ειςαγωγό 

 Κάεε ιεθέηδ πνμμνζζιμφ απυ ηδκ πθεονά ημο marketing, πνεζάγεηαζ ηαζ έκα 

marketing plan, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ πνμμνζζιυξ ηαζ υθμζ μζ ανιυδζμζ θμνείξ, 

δδιυζζμζ ηαζ ζδζςηζημί, πμο απανηίγμοκ ηδκ ημονζζηζηή ημο πνμζθμνά μνίγμοκ ημ 

ζπεδζαζιυ πμο εα πναβιαημπμζδεεί δ δζαδζηαζία βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ, πναβιαημπμζμφκηαζ δ ζηυπεοζδ ηδξ αβμνάξ ή ηςκ αβμνχκ πμο 

επζεοιεί μ πνμμνζζιυξ κα πνμζεθηφζεζ, δ ακάθοζδ ημο ζοκμθζημφ πνμσυκημξ πμο 

πανέπεηαζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ πνμηάζεζξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ παναηηδνζζηζηχκ 

πμο εα ημ ειπθμοηίζμοκ. 

 ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δζηηφςκ δζακμιήξ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ πχθδζδ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ημο 

ηυπμ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή πμο εα αημθμοεδεεί βζα αοηή ηδ 

δζαδζηαζία πχθδζδξ. Έπεζηα, ακαβνάθμκηαζ μζ ηνυπμζ πνμχεδζδξ πμο μ πνμμνζζιυξ 

μθείθεζ κα αημθμοεήζεζ βζα ηδκ ηαθφηενδ ακάδεζλδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ημο, 

βεβμκυξ πμο εα απμθένεζ, ζηδκ ηαθφηενδ ηςκ πενζπηχζεςκ, αφλδζδ ηυζμ ζημ ααειυ 

ηδξ πεθαηεζαηήξ – ημονζζηζηήξ ζηακμπμίδζδξ, υζμ ηαζ ζημ φρμξ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηδξ 

ηενδμθμνίαξ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ. 

 Σμ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ημο marketing plan, ημ μπμίμ οπάβεηαζ ζηζξ πνμςεδηζηέξ 

εκένβεζεξ ημο πνμμνζζιμφ, είκαζ δ ηαηαβναθή ημο brand name πμο εέθμοιε κα 

ηαηαζηεοάζμοιε βζα ημκ ηυπμ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ δδιζμονβία εκυξ ζζπονμφ slogan 

ιε ζημπυ ηδ αέθηζζηδ απήπδζδ πμο εα έπεζ μ ηυπμξ απυ ημ ημονζζηζηυ ημζκυ. 

 Όθεξ αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ αοηέξ πμο απανηίγμοκ ημ ιίβια marketing
24

 

(marketing mix), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ εα ηζκδεεί μ πνμμνζζιυξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο 

ζηυπμο πμο επζεοιεί. Ο ζοκδοαζιυξ ημο marketing mix ιε υθα ηα οπυθμζπα ζημζπεία 

πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα είκαζ μ απχηενμξ ζημπυξ ηδξ 

πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. 

                                                           
24

 Το μίγμα marketing μίασ τζτοιασ μελζτθσ, είτε αφορά μία επιχείρθςθ είτε ζναν ολόκλθρο 
προοριςμό, είναι και γνωςτό ωσ τα 4 P του marketing plan (Product, Place, Price, Promotion) 
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5.2 τόχευςη αγορϊσ (targeting) 

 φιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ αβμνάξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ 

ηνίημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ, παναηδνμφιε πςξ μ ηφνζμξ υβημξ ηςκ ημονζζηχκ πμο 

επζζηέπημκηαζ ηδ Μάκδ είκαζ πνςηίζηςξ κεανά γεοβάνζα, μζημβέκεζεξ ιε ακήθζηα 

παζδζά ηαζ άημια πμο επζδζχημοκ κα πναβιαημπμζήζμοκ δζαημπέξ παθάνςζδξ, 

λεημφναζδξ ηαζ δνειίαξ. Δπίζδξ, έκα αηυια ηιήια αβμνάξ πμο ελοπδνεηεί, ζε 

ιεβάθμ ααειυ, δ Μάκδ είκαζ μζ ημονίζηεξ πμο επζδζχημοκ κα ένπμκηαζ ζε επαθή ιε 

υθα ηα θοζζηά ηάθθδ ιζαξ πενζμπήξ. Σέθμξ, έκα ηιήια αβμνάξ πμο ελοπδνεηεί μ 

ηυπμξ, ζε ιζηνυηενμ ααειυ, είκαζ μζ ημονίζηεξ πμο πναβιαημπμζμφκ «πμθζηζζιζηέξ» 

δζαημπέξ ηαζ ανέζημκηαζ ζημ κα βκςνίγμοκ υθδ ηδκ ζζημνία ηαζ ηα πμθζηζζιζηά ήεδ 

ηαζ έεζια ηδξ πενζμπήξ πμο επζζηέπημκηαζ. 

 Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ δ Μάκδ ζηδνίγεηαζ ζε πμθφ 

ιεβάθμ ααειυ ζε psychocentric ημονίζηεξ, πμο είκαζ πζζημί ζημκ πνμμνζζιυ ηαζ 

επζζηέπημκηαζ λακά ηδκ πενζμπή αημθμοεχκηαξ ηδκ πεπαηδιέκδ, δδθαδή ημ ζίβμονμ 

ηαζ λακαδμηζιαζιέκμ ημονζζηζηυ πνμσυκ. Παν’ υθα αοηά, αοημί μζ ημονίζηεξ ιε ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο έπμοκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ απαζηήζεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ απυ 

ημκ ηυπμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, εα πνέπεζ κα δδιζμονβδεεί έκα κέμ πνμσυκ ιε ημ μπμίμ εα 

είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ ηαζ εα ζοκεπίζμοκ κα είκαζ πζζημί ζημκ πνμμνζζιυ. 

 Άνα, ηα ηιήιαηα αβμνάξ ηα μπμία πνέπεζ κα ζημπεφζεζ δ Μάκδ, ιε ημ 

ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ, είκαζ υθα ηα πνμακαθενεέκηα, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε 

αοηά πμο απμηεθμφκ ημ ηφνζμ υβημ ηςκ ζοκμθζηχκ ημονζζηζηχκ ηδξ αθίλεςκ. Ακ 

ηχνα, δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ αβμνάξ πναβιαημπμζδεεί ιε αάζδ ηδ πχνα πνμέθεοζδξ 

ημο ημονζζηζημφ ημζκμφ, παναηδνείηαζ πςξ μ ηφνζμξ υβημξ αθθμδαπχκ ημονζζηχκ 

πνμένπεηαζ απυ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ηαζ ηδ Γενιακία μζ μπμίμζ επζθέβμοκ ηδ Μάκδ 

βζα ηζξ παναθίεξ ηδξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα παθάνςζδξ ηαζ δνειίαξ πμο ημοξ δίκεηαζ. 

Αοηυ ημ ηιήια απμηεθεί ζαθχξ ημκ ηονζυηενμ ζηυπμ πμο πνέπεζ κα ζοκεπίζεζ κα 

επζδζχηεζ δ Μάκδ.  

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζε αοηυ ημ ζδιείμ ηαθυ εα ήηακ κα ελεηάζμοιε ημ 

ημονζζηζηυ ημζκυ πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ ηακδζκααζηέξ πχνεξ. Σμ πνμθίθ ημο 

ηακδζκααμφ ημονίζηα απμηεθείηαζ απυ ηδκ ακάβηδ βζα δζαημπέξ ζε πενζμπέξ πμο 

πνμζθένμοκ ήθζμ ηαζ εάθαζζα, αθθά ηαζ απυ ηδκ ακάβηδ βζα δζαημπέξ anti – stress, 

ελαζηίαξ ημο βνήβμνμο νοειμφ γςήξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ ήθζμο ζε αοηέξ ηζξ πχνεξ. 

Δηηυξ αοημφ, μζ ηακδζκααμί ημονίζηεξ επζεοιμφκ κα ιαεαίκμοκ βζα ηδκ ζζημνία, ηα 
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πμθζηζζιζηά ζημζπεία, ηα ήεδ ηαζ ηα έεζια ηδξ πενζμπήξ πμο επζζηέπημκηαζ. Ζ Μάκδ 

ιε αοηυ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζεθηφζεζ ηακδζκααμφξ 

ημονίζηεξ, βεβμκυξ πμο ημοξ ηαηαηάζζεζ ζηδ θίζηα ιε ηζξ αβμνέξ – ζηυπμοξ ηδξ 

πενζμπήξ. Βέααζα βζα ηάηζ ηέημζμ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία εκυξ ηέημζμο 

πνμσυκημξ πμο εα ημοξ πνμζεθηφζεζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ, αθθά ηαζ εα ημοξ ιεηαηνέρεζ 

ζε πζζημφξ πεθάηεξ, ιζαξ ηαζ αοηυξ είκαζ μ απχηενμξ ζημπυξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ. 

φιθςκα θμζπυκ ιε ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ζηυπμοξ πμο εέημοιε βζα ημκ 

ημονζζιυ ζηδ Μάκδ, ζημ επυιεκμ ηιήια αοημφ ημο ηεθαθαίμο, εα πναβιαημπμζδεεί 

δ ακάθοζδ ημο οπάνπμκημξ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ δ δδιζμονβία 

κέμο πνμσυκηςκ ιε ημ μπμίμ εα επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ πμο ιυθζξ ακαθένεδηακ. 

5.3 Ανϊλυςη του προώόντοσ (product) 

 Καη’ ανπάξ πνέπεζ κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ιίαξ 

πενζμπήξ είκαζ πανάβμκηαξ έθλδξ ημονζζηχκ (pull factor), δδθαδή μζ ημονίζηεξ εα 

επζθέλμοκ ημκ πνμμνζζιυ ελαζηίαξ ηδξ φπανλδξ αοημφ ημο πνμσυκημξ πμο ηαθφπηεζ ηζξ 

ημονζζηζηέξ ημοξ επζεοιίεξ. Πνυηεζηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ οπδνεζζχκ πμο ιπμνεί κα 

απμθαφζεζ έκαξ ημονίζηαξ, ενπυιεκμξ ζημκ εηάζημηε πνμμνζζιυ. 

 Έηζζ, πνέπεζ κα εζπςεεί πςξ δ ακάθοζδ ημο πανυκημξ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ 

ηδξ Μάκδξ ακαπηφπεδηε εηηεκχξ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ιέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ 

υθςκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο απανηίγμοκ ηδκ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ πενζμπήξ. 

Απυ αοηή ηδκ ακάθοζδ ιπμνμφιε κα ηαηαβνάρμοιε ηδ βεκζηή εζηυκα πμο πενζβνάθεζ 

ηδκ ηαοηυηδηα ημο ηυπμο. Ζ Μάκδ είκαζ έκαξ παναδμζζαηυξ Δθθδκζηυξ πνμμνζζιυξ, 

ιε ζδζαίηενα θοζζηά ημπία, πμο έπεζ πμθφ πθμφζζα ηαζ πμθοπμίηζθδ ζζημνία, ηδξ 

μπμίαξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ είκαζ μζ ιάπεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ πενζμπή 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Δθθδκζηήξ επακάζηαζδξ ημο 1821. Δηηυξ αοημφ, αηυια έκα 

ζπμοδαίμ εεηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαοηυηδηάξ ηδξ είκαζ δ βαζηνμκμιία ηδξ, πμο 

είκαζ πθμφζζα ζε ζδέεξ ηαζ βεοζηζημφξ ζοκδοαζιμφξ, εκχ πνδζζιμπμζεί ηονίςξ ημπζηά 

πνμσυκηα. Σμ «δοκαηυ πανηί» ηδξ ζζημνίαξ ηδξ υιςξ, είκαζ δ ζοζπέηζζή ηδξ ιε ηδκ 

πεζναηεία, ηάηζ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο 

ημονζζηζημφ ηδξ πνμσυκημξ. Θέθμκηαξ θμζπυκ κα εηιεηαθθεοημφιε αοηά ηα δοκαηά 

ζδιεία πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ πενζμπήξ, παναηάης βίκμκηαζ 

πνμηάζεζξ ζοβηεηνζιέκςκ κέςκ ζημζπείςκ πμο πνέπεζ κα εκηαπεμφκ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ Μάκδξ. 
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5.3.1 Αναπαρϊςταςη τησ μϊχησ του Πολυϊραβου 

 Μέζα ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ πμο πναβιαημπμίδζα βζα ηδκ εηπυκδζδ αοηήξ 

ηδξ ενβαζίαξ, πθδνμθμνήεδηα βζα έκα πμθοήιενμ event πμο δζμνβακχκεηαζ ζημ 

Gettysburg ηδξ πμθζηείαξ Pennsylvania ηςκ ΖΠΑ. φιθςκα ιε ηδκ ζζημνία, δ ιάπδ 

ζημ Gettysburg ήηακ ιία ιάπδ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ δζελαβςβή ημο ειθοθίμο 

πμθέιμο ηςκ ΖΠΑ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1861 – 1865. ε αοηυ ημ event 

πναβιαημπμζείηαζ δ ακαπανάζηαζδ ηδξ ιάπδξ ιε δεμπμζμφξ πμο οπμδφμκηαζ ημοξ 

ζηναηζχηεξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ μπηζηχκ ηαζ αημοζηζηχκ εθέ πμο πνμζδίδμοκ ζημοξ 

επζζηέπηεξ πμο ηδκ παναημθμοεμφκ ηδκ αίζεδζδ υηζ αοηή δ ιάπδ δζελάβεηαζ εηείκδ 

ηδ ζηζβιή. Δπζπθέμκ, ιε ηδ πνήζδ αθδεζκχκ ζζημνζηχκ ζημζπείςκ, δ ακαπανάζηαζδ 

αοηή δζανηεί υζεξ διένεξ αηνζαχξ δζήνηδζε ηαζ δ πναβιαηζηή ιάπδ. Σέθμξ, πνέπεζ 

κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ πςξ αοηυ ημ event παναημθμοεείηαζ απυ πζθζάδεξ επζζηέπηεξ 

μζ μπμίμζ επζδζχημοκ, εηηυξ απυ ηδ δζαζηέδαζή ημοξ, κα δζδαπεμφκ ηδκ ζζημνία ηδξ 

πενζμπήξ ιε έκακ πζμ εκδζαθένμκηα ηνυπμ απυ ηα ζζημνζηά αζαθία. 

 Έηζζ, ηαηέθδλα ζημ ζδιείμ κα ελεηάζς ημ εκδεπυιεκμ ηδξ δζελαβςβήξ εκυξ 

ηέημζμο event ηαζ ζηδ Μάκδ. Μεθεηχκηαξ θμζπυκ ηδκ ζζημνία ηδξ, πανμοζζάγεζ 

ιεβάθμ εκδζαθένμκ δ ηνζήιενδ ιάπδ πμο δζελήπεδ ζημκ Πμθοάνααμ ημ 1826 ιεηαλφ 

Δθθήκςκ ηαζ ηςκ Αζβοπηίςκ ημο Ηιπναήι Παζά. Ζ ζδιαζία ηςκ εηζηναηεζχκ πμο 

πναβιαημπμίδζε μ Αζβοπηζαηυξ ζηναηυξ ημ 1826 εκακηίμκ ηδξ Μάκδξ ιε ηδκ ανπδβία 

ημο Ηιπναήι Παζά είκαζ πμθφ ιεβάθδ. Δηείκδ ηδκ επμπή μζ Έθθδκεξ πμθζηζημί βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ δζηχκ ημοξ θζθμδμλζχκ ηαζ ζοιθενυκηςκ είπακ ήδδ (απυ ημ 1824) 

ανπίζεζ ηζξ ναδζμονβίεξ. Ζ ηυηε ηοαένκδζδ δεκ ιπμνμφζε κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ 

πνμζδμηίεξ ημο έεκμοξ. Οζ δοκάιεζξ ηδξ λδνάξ πμθειμφζακ ιεηαλφ ημοξ, εκχ μ 

Δθθδκζηυξ ζηυθμξ αδνακμφζε, θυβς αδζαθμνίαξ ηςκ ανιμδίςκ, βζα ηδκ επάκδνςζδ 

ηαζ ημκ ακεθμδζαζιυ ημο. Ο Ηιπναήι, εηιεηαθθεουιεκμξ ηζξ Δθθδκζηέξ αδοκαιίεξ, 

απμαζαάζεδηε ζηδ Μεεχκδ ηαζ ηαηέθααε ηδ Μεζζδκζαηή πενζυκδζμ ηαζ ημ 

Νααανίκμ. Με επζδνμιέξ κίηδζε ζημ Μακζάηζ, ζηδ ηενεά Δθθάδα ηαζ ηαηέηηδζε ημ 

Μεζμθυββζ.  

Δκχ μ Κζμοηαπήξ ηαθαζπςνμφζε ηδκ ηενεά Δθθάδα, μ Ηιπναήι δζέηνεπε ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ πζαζηί. Ζ Μάκδ ήηακ δ ιμκαδζηή αλζυθμβδ πενζμπή ηδξ Δθθάδαξ, απυ 

άπμρδ έηηαζδξ, πθδεοζιμφ, πμθειζημφ δοκαιζημφ ηαζ βεςνβζηήξ εέζδξ, πμο 

πανέιεκε αηυιδ εθεφεενδ ηαζ δεκ είπε πέζεζ ζηδκ ηαημπή ηςκ Σμφνηςκ ή ηςκ 

Ανάαςκ ημο Ηιπναήι πμο εηζηνάηεοακ βζα θμβανζαζιυ ημοξ. Έηζζ, ζηζξ 22 Ημοκίμο 
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1826 μ Ηιπναήι επζηέεδηε εκακηίμκ ηδξ Βένβαξ (Μεζζδκζαηή Μάκδ) ιε 8.000 

άκδνεξ, υπμο μζ Μακζάηεξ ημκ απέηνμοζακ. ηζξ 25 Ημοκίμο 1826 επζπεζνείηαζ δεφηενδ 

επίεεζδ εκακηίμκ ηδξ Μάκδξ αοηή ηδ θμνά ζημ Γζνυ (Λαηςκζηή Μάκδ) πμο επίζδξ 

απμηνμφζηδηε. Ο Ηιπναήι απμθάζζζε, θμζπυκ, κα ηάκεζ ιία ηεθεοηαία επίεεζδ 

δοκαιζηυηενδ απυ ηζξ άθθεξ εκακηίμκ ηδξ Μάκδξ, εκχ ήθπζγε κα ανεζ ηζξ μνεζκέξ 

δζααάζεζξ ημο Σαΰβεημο αθφθαηηεξ. Μέζς ηςκ πςνζχκ Ανπμκηζηυ, Μέθζζζα, 

Κυηηζκα Λμονζά ηαζ Άβζμ Νζηυθαμ πμο ηαηέθααε, έθεαζε ημκ Αφβμοζημ ημο 1826 

ζημκ Πμθοάνααμ. ε εηείκμ ημ ζδιείμ δζελήπεδ ιία ηνζήιενδ ιάπδ ζηδ μπμία 

απμδεηαηίζηδηε μ Αζβοπηζαηυξ ζηναηυξ, ιε 1.100 κεηνμφξ ηαζ 1.400 ηναοιαηίεξ, εκχ 

μζ Δθθδκζηέξ απχθεζεξ ήηακ ιυθζξ 28 κεηνμί ηαζ 75 ηναοιαηίεξ. Ζ ιάπδ αοηή ήηακ 

ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ έηααζδ ηδξ Δθθδκζηήξ επακάζηαζδξ δζυηζ ελαζηίαξ 

ηδξ, δ θζθυδμλδ εηζηναηεία ημο Ηιπναήι δεκ απέδςζε ηανπμφξ ηαζ δ Μάκδ έιεζκε 

βζα ιία αηυια θμνά αδμφθςηδ. 

Αοηυ ημ βεβμκυξ απμηεθεί έκα πμθφ δοκαηυ ζδιείμ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ πενζμπήξ. 

Αοηυ θμζπυκ πμο ζοκζζηάηαζ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ πμθοήιενμο event, ζημ μπμίμ εα 

πναβιαημπμζείηαζ δ ακαπανάζηαζδ ηδξ ιάπδξ αοηήξ, ιε ηδ πνήζδ ακενχπςκ πμο εα 

εθμδζάγμκηαζ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ πμθειζηέξ ζημθέξ ηαζ ημκ μπθζζιυ εηείκδξ ηδξ 

επμπήξ. Αοηή δ δζαδζηαζία εα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ πναβιαηζηέξ πμθειζηέξ ηζκήζεζξ 

ηαζ ιακμφανεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ. Γζα ηδκ 

ηαθφηενδ ηαζ πζμ αθδεμθακή δζελαβςβή αοηήξ ηδξ ακαπανάζηαζδξ εα βίκεηαζ πνήζδ 

μπηζηχκ ηαζ αημοζηζηχκ εθέ πμο εα πνμζδίδμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ 

ιάπδξ. Σμ ζδιείμ ζημ μπμίμ εα δζελάβεηαζ αοηυ ημ event εα είκαζ πζεακυηαηα ηάπμζα 

ημπμεεζία ημκηά ζημ Γφεεζμ, υπμο δ πνυζααζδ είκαζ εοημθυηενδ ηαζ ημ έδαθμξ πζμ 

εοκμσηυ βζα ηδκ εβηαηάζηαζή ημο. Δπίζδξ, εα πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ορδθήξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο, αθμφ άθθςζηε δ πναβιαηζηή ιάπδ δζελήπεδ ζηα ιέζα 

ημο Αοβμφζημο. Σέθμξ, αοηυ ημ event εα ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ηαζ ιε ιία πμθοήιενδ 

εμνηαζηζηή ηαζ βαζηνμκμιζηή δζμνβάκςζδ πμο εα ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ηαζ κα 

δζαζηεδάζμοκ υθμζ υζμζ ημ επζεοιμφκ. 

Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηυζμ μζ Έθθδκεξ υζμ ηαζ μζ αθθμδαπμί ημονίζηεξ, εα 

γήζμοκ ιία ιμκαδζηή ειπεζνία, πμο άθθςζηε είκαζ ηαζ μ απχηενμξ ζημπυξ ηδξ 

ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ. Δπίζδξ, εα οπάνλεζ αολδιέκδ ημονζζηζηή ζηακμπμίδζδ, 

ηονίςξ βζα αοημφξ πμο επζζηέπημκηαζ έκακ ηυπμ, ιε ζημπυ κα βκςνίζμοκ ηδκ 

ζζημνζηή ημο ηαζ πμθζηζζιζηή ημο ηθδνμκμιζά. Σέθμξ, ιέζα απυ αοηή ηδ δζμνβάκςζδ 

εα οπάνλεζ αφλδζδ ηςκ εζυδςκ ηαζ πζεακυηαηα ηδξ ηενδμθμνίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 
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πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ βφνς πενζμπή, εκχ εα πνμςεδεεί δ Μάκδ δζεεκχξ ιέζα 

απυ ηδκ δζαθήιζζδ πμο εα πναβιαημπμζδεεί απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ημονίζηεξ πμο 

έγδζακ αοηή ηδκ ειπεζνία. 

5.3.2 Δημιουργύα γαςτρονομικού φεςτιβϊλ 

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ ιζα ζοκεπήξ πνμζπάεεζα πνμχεδζδξ ηδξ 

Δθθδκζηήξ ημογίκαξ ηαζ πζo ζοβηεηνζιέκα ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ, αθθά ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ υθςκ ηςκ πενζμπχκ ηδξ Δθθάδαξ πνμξ ημ ελςηενζηυ. Έηζζ, 

ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμηάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ Μάκδξ, 

δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ εα ιπμνμφζε κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα δζμνβακχζεζ έκα θεζηζαάθ 

βαζηνμκμιίαξ ιε ηδκ μκμιαζία ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία δζελάβεηαζ, ιε ζηυπμ ηδκ 

πεναζηένς πνμαμθή ημο. 

Ζ βαζηνμκμιία ηδξ Μάκδξ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, είκαζ πθμφζζα ηαζ 

πμθοπμίηζθδ ηυζμ απυ ηδκ άπμρδ ημο θαβδημφ, υζμ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ημο ηναζζμφ 

ηαζ ηςκ μζκμπκεοιαηςδχκ. Σμ ανκδηζηυ ηδξ ζημζπείμ είκαζ δ έθθεζρδ πνμαμθήξ ηδξ 

πμο έπεζ ζακ απμηέθεζια κα ιδκ θδιίγεηαζ μ ηυπμξ, δζεεκχξ, βζα αοηήκ ημο ηδκ αλία. 

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ πνυηαζδ, θμζπυκ, εα ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί απυ ηδ 

ζοκενβαζία ηςκ δήιςκ ακαημθζηήξ ηαζ δοηζηήξ Μάκδξ ιε ηδκ Λέζπδ Ανπζιαβείνςκ 

Δθθάδαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ημονζζηζημφξ θμνείξ ηαζ επαββεθιαηίεξ ημο ηθάδμο 

ηδξ εζηίαζδξ απυ ηδκ ημπζηή ημζκυηδηα. Ο ζηυπμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο θεζηζαάθ, είκαζ 

ιεκ δ ακάδεζλδ ηδξ βαζηνμκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ ηδξ Μάκδξ, ιέζα απυ ηα ημπζηά 

πνμσυκηα ηδξ, αθθά ηαζ δ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ειπεζνίαξ πμο ιπμνεί κα έπεζ 

έκαξ ημονίζηαξ. Αοηυ εα ζοιαεί, δζυηζ μ ηάεε ημονίζηαξ εα ιπμνεί ζε έκα ιένμξ κα 

απμθαφζεζ υθεξ ηζξ βεοζηζηέξ αλίεξ πμο πνμζθένμκηαζ απυ ημκ ηυπμ ηαζ κα απμηηήζεζ 

ζθαζνζηή άπμρδ βζα ηδ Μακζάηζηδ βαζηνμκμιία. Πζμ ακαθοηζηά μζ ζηυπμζ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο θεζηζαάθ εα είκαζ μζ ελήξ: 

 Ζ πνμχεδζδ ηδξ βαζηνμκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ ηδξ Μάκδξ ιέζα απυ δδιζμονβίεξ 

πζάηςκ ηαζ εδεζιάηςκ ιε ημπζηά πνμσυκηα απυ δζαηεηνζιέκμοξ chef ηαζ απυ 

κηυπζμοξ ηαημίημοξ πμο ενβάγμκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ εζηίαζδξ. 

  

 Πυθμξ έθλδξ ημο ημονζζηζημφ ημζκμφ εα απμηεθμφζε ιία εηδήθςζδ 

βαζηνμκμιίαξ πμο εα πενζθάιαακε ηαζ έηεεζδ ένβςκ ηέπκδξ ηδξ Μάκδξ 

(θαμβναθίαξ, γςβναθζηήξ, ηθπ.) ζοκδοάγμκηαξ, ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηδ 
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βεοζηζηή απυθαοζδ ιε ημκ πμθζηζζιυ, ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ 

βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. 

 

 Ζ δζμνβάκςζδ ιαεδιάηςκ βεοζζβκςζίαξ, ιε μιζθίεξ απυ επαββεθιαηίεξ ημο 

πχνμο ηαεχξ ηαζ δ δζελαβςβή εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζε ζπμθεία χζηε 

κα εκδιενςεμφκ ηα παζδζά βζα ηδκ αλία ηδξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ, πμο είκαζ 

πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδ αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηδξ ημπζηήξ 

ημζκςκίαξ. 

 

 Ζ πνμαζνεηζηή ζοιιεημπή υθςκ, εκδθίηςκ ηαζ παζδζχκ, ζηδκ εηιάεδζδ ημο 

ηνυπμο παναζηεοήξ ηςκ εδεζιάηςκ ηαζ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ Μάκδξ, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή επίζηερδ ζε εθαζμηνζαεία ιε ζημπυ ηδκ 

εηιάεδζδ ημο ηνυπμο παναβςβήξ ημο πανεέκμο εθαζυθαδμο αθθά ηαζ ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ζε αοηυκ. 

 

Γζα ηδ δζμνβάκςζδ αοημφ ημο θεζηζαάθ εκδείηκοηαζ δ ημπμεεζία ηδξ 

ηεκηνζηήξ πθαηείαξ ηδξ Ανευπμθδξ (πθαηεία 17
δξ

 Μανηίμο 1821), ελαζηίαξ ημο 

ιεβάθμο ιεβέεμοξ ηδξ, πμο ιπμνεί κα ελοπδνεηήζεζ πενζζζυηενμοξ επζζηέπηεξ, αθθά 

ηαζ ηδξ εφημθδξ πνυζααζδξ ζε αοηήκ απυ υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ Μάκδξ. Σμ θεζηζαάθ 

αοηυ εα πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ 

πνμζέθεοζδξ ημονζζηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηείκδξ ηδξ πενζυδμο, πμο εα έπεζ ζακ 

απμηέθεζια κα ελοπδνεημφκηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ζοβηνζηζηά ιε άθθδ πνμκζηή 

ζηζβιή. Σέθμξ, πανάθθδθα ιε αοηυ ημ event, εα ιπμνμφζε κα δζμνβακςεεί, απυ ηζξ 

δδιμηζηέξ ανπέξ ηαζ ημοξ πμθζηζζηζημφξ ζοθθυβμοξ, ιία εμνηαζηζηή εηδήθςζδ ιε ηδκ 

ζοκμδεία απυ ηζξ ημπζηέξ ιπάκηεξ ηδξ Μάκδξ, ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή 

ειπεζνία πμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ μζ επζζηέπηεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε αοηυ. 

5.3.3 Δημιουργύα θεματικού πϊρκου ςτο Ούτυλο 

 Όθεξ μζ πνμακαθενεείζεξ πνμηάζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ παναπάκς 

απμζημπμφκ ζηδ δδιζμονβία εηδδθχζεςκ πμο εα αεθηζχζμοκ ιεκ ημ ημονζζηζηυ 

πνμσυκ ηδξ Μάκδξ, αθθά δεκ εα δζελάβμκηαζ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ημονζζηζηήξ 

ζεγυκ. Σζ είκαζ, θμζπυκ, αοηυ πμο εα εκζζπφζεζ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ πενζμπήξ 

ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ; Ζ απάκηδζδ ζε αοηυ ημ ενχηδια ανίζηεηαζ ζημ 
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πνμακαθενεέκ «δοκαηυ πανηί» ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Μάκδξ, πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδ 

ζοζπέηζζή ηδξ ιε ηδκ πεζναηεία. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ημ 18
μ
 αζχκα οπήνλε έλανζδ ηδξ πεζναηείαξ ζημκ 

Δθθαδζηυ πχνμ. Οζ Βεκεημημονηζημί πυθειμζ απμηέθεζακ ελαζνεηζηή εοηαζνία βζα 

ηδκ ακάπηολή ηδξ, ζδζαίηενα ζηδ Μάκδ, υπμο μζ ζοκεήηεξ επζαίςζδξ ήηακ πμθφ 

δφζημθεξ. Δζδζηυηενα ζηδ ιέζα Μάκδ, υπμο ημ ηθίια ηαζ ημ ημπίμ ήηακ πζμ ηναπφ ηαζ 

δ ζοθθμβή πυνςκ δοζημθυηενδ, δ πεζναηεία απμηέθεζε θφζδ ζηα εέιαηα επζαίςζδξ 

ηαζ δζεοηυθοκε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ Μακζαηχκ. ηδκ έλς Μάκδ, ακ ηαζ οπήνπε 

ηαζ εηεί πεζναηεία, δεκ εηδδθχεδηε ζημκ ίδζμ ααειυ, δζυηζ ζηδκ πενζμπή αοηή οπήνπε 

ιεβαθφηενδ αβνμηζηή ακάπηολδ, εκχ ημ έδαθμξ ήηακ πζμ εφθμνμ ηαζ δ ειπμνζηή 

δναζηδνζυηδηα ήηακ ιεβαθφηενδ. Καηά ηα πνυκζα ηδξ έλανζδξ ηδξ πεζναηείαξ, 

δυεδηε ζηδ Μάκδ, απυ ημοξ λέκμοξ, δ μκμιαζία «Μεβάθμ Αθβένζ», πανμιμζάγμκηάξ 

ηδκ ιε ημ Αθβένζ, ημ μπμίμ ήηακ ημ ιεβαθφηενμ ηέκηνμ δμοθειπμνίμο ζηδκ αυνεζα 

Αθνζηή εηείκδ ηδκ επμπή. 

 Σα πνχηα πνυκζα ηδξ πεζναηείαξ μζ Μακζάηεξ επζδίδμκηακ ζε έκα πενίενβμ 

είδμξ πεζναηείαξ, ηδκ πεζναηεία απυ ζηενζά. Αοηυ βζκυηακ πζεακυηαηα θυβς ηδξ 

αδοκαιίαξ ηςκ Μακζαηχκ κα απμηηήζμοκ ζδζυηηδηα πθμία. Ζ ηαηηζηή πμο 

αημθμοεμφζακ ήηακ δ παναπθάκδζδ ηςκ πθμίςκ ηδ κφπηα μφηςξ χζηε κα πάζμοκ ηδκ 

πμνεία ημοξ ηαζ κα πνμζηνμφζμοκ ζηα ανάπζα. Ζ παναπθάκδζδ ηςκ πθμίςκ βζκυηακ 

ςξ ελήξ. Τπήνπακ άημια ηα μπμία επυπηεοακ ηδ εάθαζζα ημ ανάδο, ηα μπμία 

ζοκήεςξ ήηακ ιμκαπμί ή ζενείξ, πμο έπαζνκακ ιένμξ ηαζ αοημί ζηδκ επζπείνδζδ. Όηακ 

εκηυπζγακ ηάπμζμ πθμίμ κα πθέεζ ημκηά ζηζξ αηηέξ, εζδμπμζμφζακ ηαζ ζαήκακε ημ θςξ 

ημο θάνμο. Απυ πνζκ είπακ θνμκηίζεζ κα έπμοκ έκα ημπάδζ γχςκ ιαγί ημοξ ζηα μπμία 

ηνειάβακε ιζηνά θακάνζα ηα μπμία ηα ακάαακε ηδκ χνα πμο ζαήκακε ηα οπυθμζπα 

θχηα. Απυ ιαηνζά ημ πθμίμ έαθεπε ηα θακάνζα ηαζ μζ καοηζημί εεςνμφζακ υηζ ήηακ 

ηα θχηα ηςκ ζπζηζχκ εκυξ πςνζμφ. Έηζζ, πάναγακ πμνεία πνμξ ηα θχηα ηαζ μζ κηυπζμζ 

ζζβά ζζβά ιεηαηζκμφζακ ημ ημπάδζ πνμξ ηζξ αναπχδδξ πενζμπέξ, ζηζξ μπμίεξ έπεθηε ημ 

πθμίμ ηαζ εθμνιμφζακ μζ Μακζάηεξ, θεδθαηχκηαξ ημ ηαζ ηαηαζηνέθμκηάξ ημ, εκχ δ 

θεία ανβυηενα ζοβηεκηνςκυηακ ηαζ ιμζναγυηακ ζηα ιεηαλφ ημοξ. Σα επυιεκα πνυκζα 

υιςξ, πμθθμί πεζναηέξ απέηηδζακ δζηά ημοξ πθμία ηαζ πναβιαημπμζμφζακ ελμνιήζεζξ 

ζε υθδ ηδ Μεζυβεζμ. 

 Γζάζδιμζ Μακζάηεξ πεζναηέξ ηδξ επμπήξ ήηακ μ Νηθνιφο άζζαξεο απυ ημοξ 

αζζανζάκμοξ ημο Μεγάπμο, μ Γεκήηξηνο Καιθαληδήο απυ ημ Γφεεζμ, μ ακπάηεο 

Λέθθαο, μ Αληψλεο ηαζ μ Γηάλλεο Μαληάηεο, μ Αληψλεο Κνζκάο απυ ηδ Βάεεζα, μ 
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Πειφθσηζνο απυ ημκ Κοπνζακυ, δ μζημβέκεζα ηςκ Κνπηζνπιηεξηάλσλ, μζ Αξαπάθεδεο, 

μζ Ρίηζνη, μζ Ρφδνη, μζ Υαξακηάλνη απυ ηδκ Κμίηα, μζ Σξνππάθεδεο, μζ Μαληνπβαιηάλνη 

απυ ημοξ Μπμοθανζμφξ ηαζ μζ Μαπξνκηράιεδεο. Σδ θήιδ υιςξ ημο ιεβαθφηενμο 

πεζναηή ζηδκ πενζμπή ηαηείπε μ Λπκπεξάθεο Γεξαθάξεο, απυ ημοξ Κμζιάδεξ ηδξ 

Βάεεζαξ, μ μπμίμξ ηονζάνπδζε ςξ ιπέδξ ηδξ Μάκδξ ηαζ οπήνλε δ αζηία βζα ηδκ 

ιεηακάζηεοζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ηεθακυπμοθςκ απυ ηδ Μάκδ ζηδκ Κμνζζηή. 

 Θέθμκηαξ θμζπυκ κα δδιζμονβήζμοιε έκα παναηηδνζζηζηυ πμο εα ζοιαάθεζ 

ζημ brand name ηδξ πενζμπήξ, αθθά ηαζ έκα θυβμ παναπάκς βζα ημκ μπμίμ εα 

επζζηέπημκηαζ μζ ημονίζηεξ ηδ Μάκδ, πνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία εκυξ εειαηζημφ 

πάνημο ζηδκ πενζμπή ημο Οζηφθμο, πμο εα πναβιαηεφεηαζ αοηυ ημ ζζημνζηυ ζημζπείμ 

ηδξ πενζμπήξ. Πνμηείκεηαζ ζακ ηυπμξ εβηαηάζηαζδξ δ πενζμπή ημο Οζηφθμο βζα ημκ 

απθμφζηαημ θυβμ υηζ είκαζ ιία απυ ηζξ πναβιαηζηέξ πενζμπέξ πμο οπμζηήνζγακ ηδκ 

πεζναηεία ζηδ Μάκδ, αθθά ηαζ επεζδή ημ έδαθμξ ηδξ πενζμπήξ επζηνέπεζ ιία ηέημζα 

εβηαηάζηαζδ. Δηηυξ αοημφ, ημ Οίηοθμ είκαζ ιία πενζμπή πμο ζζαπέπεζ απυ υθεξ ηζξ 

οπυθμζπεξ πενζμπέξ ηδξ Μάκδξ ηαζ δ πνμζααζζιυηδηα ζε αοηυ είκαζ πμθφ 

εοημθυηενδ. 

 ε αοηυ ημ πάνημ εα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ επζζηέπηεξ κα 

παναημθμοεήζμοκ απυ ημκηά ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ γςήξ πμο έηακακ μζ πεζναηέξ 

ηδξ Μάκδξ ημ 18
μ
 αζχκα. Ζ ακαπανάζηαζδ αοηή εα πναβιαημπμζείηαζ υπςξ αηνζαχξ 

βίκεηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ ζημ Λζιέκζ ηαζ ζημ Γενμθζιέκα ιε ηδ δζαθμνά υηζ μζ 

επζζηέπηεξ εα ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ, ακ ημ επζεοιμφκ, ζε αοηήκ. Θα ιπμνμφκ 

δδθαδή κα πναβιαημπμζμφκ ηνμοαγζένα ζημ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ πάκς ζε λφθζκμ 

ζζηζμθυνμ πθμίμ, δζαημζιδιέκμ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα θαίκεηαζ ζακ πεζναηζηυ 

πθμίμ ηδξ επμπήξ. Δπίζδξ μζ εκδζαθενυιεκμζ εα εθμδζάγμκηαζ ιε ακηίβναθα ημο 

μπθζζιμφ πμο πνδζζιμπμζμφζακ μζ πεζναηέξ εηείκδ ηδκ επμπή ηαζ ιε παναδμζζαηέξ 

πεζναηζηέξ ζημθέξ. 

 Δηηυξ αοημφ, ιέζα ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ εα 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ πμο εα πνμζθένμοκ ακαικδζηζηά 

ακηζηείιεκα πμο ακηζηαημπηνίγμοκ ηδκ ανπαία ηαζ ζφβπνμκδ ζζημνία ημο ηυπμο. 

Δπζπθέμκ εα οπάνπμοκ επζπεζνήζεζξ εζηίαζδξ ηαζ δζαζηέδαζδξ πμο εα απεοεφκμκηαζ 

ηυζμ ζε εκήθζηεξ (bar, café, ηθπ.) υζμ ηαζ ζε παζδζά (παζδυημπμζ, εεηζηά παζπκίδζα, 

ηθπ.). Σέθμξ, πνμηείκεηαζ ζε αοηυ ημ πάνημ κα οπάνπμοκ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ ζππαζίαξ, 

πμο εα πνμζθένμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζε υζμοξ επζεοιμφκ κα ειπθαημφκ ιε αοηυ ημ 

άεθδια. Με ηδκ ημπμεέηδζδ αοημφ ημο εειαηζημφ πάνημο εα ιπμνμφκ κα 
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δζμνβακςεμφκ ηαζ δζάθμνα διενήζζα events ιε εέια ημοξ πεζναηέξ ηδξ Μάκδξ, ζηα 

μπμία εα ζοιιεηάζπμοκ υθμζ υζμζ ημ επζεοιμφκ. 

 Έηζζ, ιε ηδ πνήζδ αοηήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ εα βίκμοκ εονέςξ βκςζηέξ μζ 

ζζημνζηέξ αλίεξ ηδξ Μάκδξ ηαζ εα ιπμνμφκ κα ακαδεζπεμφκ ηαθφηενα ηαζ υθα ηα 

οπυθμζπα ζημζπεία πμο απανηίγμοκ ημ ημονζζηζηυ ηδξ πνμσυκ. Σμ brand name ηδξ 

πενζμπήξ εα έπεζ πθέμκ άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ημοξ πεζναηέξ ηαζ εα δδιζμονβήζεζ ηδκ 

επζεοιία ζημ ημονζζηζηυ ημζκυ κα αζχζεζ ιία δζαθμνεηζηή ηαζ ιμκαδζηή ειπεζνία. 

5.4 Δύκτυα διανομόσ (place) 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ εα πναβιαημπμζδεεί δ ηαηαβναθή υθςκ ηςκ ηνυπςκ ιε 

ημοξ μπμίμοξ εα δζαηίεεηαζ ζηδκ αβμνά ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ Μάκδξ. Δίκαζ 

δδθαδή ηα ιένδ ζηα μπμία έκαξ δοκδηζηυξ ημονίζηαξ εα εκδιενχκεηαζ βζα ηα ζημζπεία 

πμο απανηίγμοκ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ αάζεζ αοηχκ εα πνμπςνάεζ 

ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ δζαημπχκ ημο. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ηφνζμξ θμνέαξ πμο εα θεζημονβεί βζα αοηυ ημ ζημπυ 

είκαζ δ ζοκενβαζία ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Μάκδξ ιε Δθθδκζημφξ ηαζ 

δζεεκείξ tour operators ηαζ ηαλζδζςηζηά πναηημνεία ιέζα απυ ηα μπμία εα 

πναβιαημπμζείηαζ δ ηαλζδζςηζηή πχθδζδ ζε υζμοξ εκδζαθένμκηαζ κα ηαλζδέρμοκ ζηδκ 

πενζμπή. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ζοκεπχξ αολακυιεκδ ηεπκμθμβία ζημ πχνμ ημο 

δζαδζηηφμο, ιέζς ιζαξ ηενάζηζαξ πθαηθυνιαξ πθδνμθμνζχκ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

έδςζε χεδζδ ηυζμ ζημ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ υζμ ηαζ ζηδκ αιεζυηδηα ηδξ 

πθδνμθμνίαξ. 

 Ζ δθεηηνμκζηή πθδνμθυνδζδ εα ακαθένεηαζ πνςηίζηςξ ζηδκ πνμχεδζδ ηαζ 

πνμαμθή ηδξ Μάκδξ, ηυζμ βζα δζαθήιζζδ υζμ ηαζ βζα εκδιένςζδ, υπςξ ηαζ ζηδκ 

πνμχεδζδ οπδνεζζχκ απυ ηδκ δδιμηζηή ανπή πνμξ ημκ ηαηακαθςηή – ημονίζηα ιέζς 

ημο δζαδζηηφμο. Κνίκεηαζ, θμζπυκ, απαναίηδηδ δ δδιζμονβία ιίαξ ηεκηνζηήξ 

ζζημζεθίδαξ, ζηδκ μπμία εα είκαζ ζοβηεκηνςιέκα υθα ηα αλζμεέαηα, ηα ηαηαθφιαηα 

θζθμλεκίαξ, ηα ηαηαζηήιαηα εζηίαζδξ ηαζ δζαζηέδαζδξ. Δπίζδξ εα βίκεηαζ 

ηαηαβναθή υθςκ, ακελαζνέηςξ, ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ οπμδμιχκ ηδξ πενζμπήξ, 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί ηακείξ άιεζα κα εκδιενςεεί βζα ηα πάκηα. Σμ ζδιακηζηυηενμ 

απ’ υθα υιςξ είκαζ πςξ αοηή δ ζζημζεθίδα εα ακαθένεηαζ ζηδ Μάκδ ζακ έκακ εκζαίμ 

ηαζ αδζαίνεημ πνμμνζζιυ, ηάηζ πμο ιέπνζ ζήιενα εηθείπεζ, αθμφ μζ πανμφζεξ 

εκδιενςηζηέξ ζζημζεθίδεξ ακαθένμκηαζ ιειμκςιέκα ζηδ Μεζζδκζαηή ή ζηδ 
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Λαηςκζηή Μάκδ. Θα δίκεηαζ, έηζζ, δ δοκαηυηδηα ζημκ ημονίζηα κα δζαπεζνζζηεί 

απμηεθεζιαηζηά ημ πνυκμ ημο, ιζαξ ηαζ εα ημο πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε 

ηδκ χνα πμο εα πνέπεζ κα αθζενχζεζ ζε υθα αλζμεέαηα πμο επζεοιεί κα επζζηεθεεί. 

Αηυιδ ιπμνεί κα οπάνπεζ έκα εκζαίμ ακηίηζιμ πμο εα ιπμνεί κα ηαηααάθεζ, ημ μπμίμ 

εα μνίγεηαζ απυ ηζξ ανιυδζεξ δδιμηζηέξ ημονζζηζηέξ ανπέξ, πμο εα πενζθαιαάκεζ ηδκ 

είζμδυ ημο ζε αοηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ ιεηαθμνά ημο ιέζα ζηδ Μάκδ. 

 Δηηυξ αοημφ, εα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ηαλζδζχηεξ κα ηάκμοκ online 

ηνάηδζδ ηυζμ βζα ηα λεκμδμπεία ή ηα ηαηαθφιαηα ζηα μπμία επζεοιμφκ κα 

δζαιείκμοκ, υζμ ηαζ βζα ηα εζηζαηυνζα. ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ακαθενεεί πςξ 

βζα αοηή ηδκ ζζημζεθίδα εα είκαζ οπεφεοκεξ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ ηδξ Μάκδξ, μφηςξ 

χζηε κα ιδκ οθίζηαηαζ δ μπμζαδήπμηε ηενδμζημπζηή εηιεηάθθεοζδ. 

 Σμ βεβμκυξ πμο εα αμδεήζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζζημζεθίδα κα απμηηήζεζ 

πενζζζυηενμοξ πνήζηεξ, είκαζ υηζ εα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ επζζηέπηεξ ηδξ, ιεηά 

ηδκ δζαιμκή ημοξ, κα ακανημφκ θςημβναθίεξ πμο έαβαθακ ζε δζάθμνα αλζμεέαηα, 

παναθίεξ ηαζ events ηδξ Μάκδξ, μζ μπμίεξ εα ειθακίγμκηαζ ζημ photo section ηδξ 

ζεθίδαξ. Σμ ηαηάθθδθμ ηίκδηνμ βζα ηδ πνήζδ αοημφ ημο ηιήιαημξ ηδξ ζζημζεθίδαξ εα 

είκαζ δ φπανλδ εκυξ δζαβςκζζιμφ θςημβναθίαξ, υπμο μ πνήζηδξ ιε ηδκ ηαθφηενδ εα 

ηενδίγεζ έκα ημονζζηζηυ παηέημ δςνεάκ δζαιμκήξ βζα ηδκ διενμιδκία ηδξ επζθμβήξ 

ημο. Κάηζ ηέημζμ υπζ ιυκμ εα δζαθδιίγεζ απυ ιυκμ ημο ηδκ πενζμπή, αθθά εα 

«ακαβηάγεζ» ηαζ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ημονίζηεξ κα δζαθδιίγμοκ ηδκ ζζημζεθίδα, ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ηαζ μθυηθδνδ ηδ Μάκδ, ζε ηνίηα πνυζςπα (word of mouth). 

 Σέθμξ, δ ζζημζεθίδα αοηή, ηαθυ εα ήηακ κα πενζθαιαάκεζ ηδκ επζθμβή 

ιεηάθναζδξ ηαζ ζε άθθεξ βθχζζεξ, εηηυξ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαζ ηδκ Αββθζηή, πμο 

ιζθζμφκηαζ ηαηά ηυνμκ δζεεκχξ υπςξ δ Ηζπακζηή, δ Γαθθζηή, δ Ηηαθζηή ηαζ δ 

Γενιακζηή. 

5.5 Σιμολογιακό πολιτικό (price) 

 Όπςξ ακαθένεδηε ζημ ηεθάθαζμ ηδξ ζηυπεοζδξ ηδξ επζεοιδηήξ αβμνάξ, 

ζημπυξ ηδξ Μάκδξ είκαζ δ πνμζέθηοζδ κέςκ γεοβανζχκ ηαζ μζημβεκεζχκ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ημονζζηχκ πμο είκαζ θάηνεζξ ηδξ θφζδξ ηαζ επζεοιμφκ κα ηάκμοκ 

πμθζηζζιζηέξ δζαημπέξ ηαζ δζαημπέξ anti – stress. 

 Άνα, ζφιθςκα ιε αοηυ, δ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή πμο εα πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ δ Μάκδ εα πνέπεζ, ζε πνχημ ζηάδζμ, κα ακαθένεηαζ ζε ιεζαία 
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εζζμδδιαηζηά ζηνχιαηα. Δπίζδξ, μζ ανιυδζεξ δδιμηζηέξ ανπέξ ημο ηυπμο εα πνέπεζ 

κα επζαάθθμοκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ ιία ηζιμθμβζαηή ηθίιαηα, πμο εα 

μθείθμοκ κα αημθμοεμφκ. Αοηή δ ηθίιαηα εα δζαπςνίγεηαζ ηζιμθμβζαηά ακάθμβα ιε 

ημ είδμξ ηδξ ηάεε ημονζζηζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ ημ ααειυ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ. Δηηυξ αοημφ, αοηή δ ηθίιαηα εα πνέπεζ κα ζοιααδίγεζ 

πάκηα ιε ηδκ εηάζημηε εζζμδδιαηζηή ηαηάζηαζδ πμο εα επζηναηεί ζηδκ αβμνά, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ πνμκζηή πενίμδμ ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ (high, medium, low 

season). 

 Βέααζα, αοηή δ ηαηηζηή ηδξ ζηυπεοζδξ ηςκ ιεζαίςκ, ηονίςξ, εζζμδδιαηζηχκ 

ζηνςιάηςκ εα πνέπεζ κα αημθμοεδεεί αναποπνυεεζια. Ακ ζε ιαηνμπνυεεζιμ 

επίπεδμ οπάνπεζ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ βζα ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ ζηδ Μάκδ ηαζ 

πανμοζζαζηεί αεθηίςζδ ζηδκ αβμναζηζηή δφκαιδ ηςκ ηιδιάηςκ αβμνάξ πμο 

ελοπδνεηεί, ηυηε δ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή εα ιπμνεί κα ιεηααθδεεί πνμξ ηα πάκς. ε 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δ ημονζζηζηή πνμζθμνά ηδξ πενζμπήξ εα μθείθεζ κα 

ζοιιμνθχκεηαζ πάκηα ιε ηζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ ημπζηή, εεκζηή ηαζ δζεεκή 

μζημκμιία. 

5.6 Διαδικαςύεσ προώθηςησ (promotion) 

 Πνχηα απυ υθα πνέπεζ κα βίκεζ λεηάεανμ ημ βεβμκυξ υηζ μζ πνμςεδηζηέξ 

εκένβεζεξ ζε έκα marketing plan πνμμνζζιμφ είκαζ πανάβμκηεξ πμο ςεμφκ ημοξ 

πεθάηεξ – ημονίζηεξ κα ημκ επζζηεθεμφκ (push factors). Οζ δζαδζηαζίεξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ πενζμπήξ αοηήξ 

δζαηνίκμκηαζ ζε 2 ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ marketing πμο οπμζηδνίγμοκ. 

 Οζ πνμςεδηζηέξ εκένβεζεξ βζα ηδκ ακάδεζλδ εκυξ πνμμνζζιμφ είκαζ ημ 

ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ζημ marketing plan ηαζ πνμτπμεέημοκ ηδκ φπανλδ ηδξ ηαηάθθδθδξ 

«πνχηδξ φθδξ». Αοηή δ πνχηδ φθδ, ηαη’ ανπάξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ έκα επανηέξ 

ημονζζηζηυ πνμσυκ πμο κα παναηηδνίγεηαζ βζα ηα δοκαηά ηαζ δζαηνζηά ημο ζδιεία, 

ζημζπεία πμο εα ημο πνμζδχζμοκ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζε ζπέζδ ιε ημ 

ημονζζηζηυ πνμσυκ ιίαξ άθθδξ πενζμπήξ. Σέθμξ, είκαζ απαναίηδηδ δ επζθμβή ηςκ 

ηαθφηενςκ δοκαηχκ δζηηφςκ δζακμιήξ ημο πνμσυκημξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή βζα ηδκ πχθδζδ αοημφ. Οζ πνμςεδηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο πνέπεζ 

κα αημθμοεδεμφκ απυ ηδ Μάκδ εα είκαζ ιία άνζζηδ ζοκενβαζία ηυζμ ιεηαλφ ημο 
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ζδζςηζημφ ηαζ δδιυζζμο ημιέα, υζμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε υθμοξ ημοξ 

ηθάδμοξ πμο απανηίγμοκ ημ ζφκμθμ ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ πενζμπήξ. 

Παναηάης εα πναβιαημπμζδεεί δ πανμοζίαζδ ηςκ πνμηάζεςκ πμο πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ δ Μάκδ, ζακ ζφκμθμ, ιε ζημπυ ηδ αέθηζζηδ πνμχεδζδ ημο ζοκυθμο ημο 

ημονζζηζημφ ηδξ πνμσυκημξ ζηδκ αβμνά πμο έπεζ ζημπεφζεζ. 

5.6.1 Regular marketing 

 Ζ Μάκδ, ιε ζημπυ ηδκ πνμχεδζδ ημο ημονζζηζημφ ηδξ πνμσυκημξ μθείθεζ κα 

αημθμοεήζεζ μνζζιέκεξ δζαδζηαζίεξ πμο ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ημο ηθαζζζημφ 

marketing. Πνυηεζηαζ βζα δζαδζηαζίεξ πμο μζ πενζζζυηενεξ είκαζ πθέμκ ζπεηζηά 

λεπεναζιέκεξ, θυβς ηδξ ακααάειζζδξ ηαζ ηδξ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδξ πνήζδξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ. Παν’ υθα αοηά, ηάηζ ηέημζμ δε ζδιαίκεζ πςξ παφμοκ κα είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο πνμσυκημξ. 

 Καη’ ανπάξ, δ Μάκδ, ιέζα απυ ηδ ζοκενβαζία ηδξ ιε ηαλζδζςηζημφξ 

πνάηημνεξ ηαζ tour operators, εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ εθηοζηζηά, απυ υθεξ ηζξ 

απυρεζξ, ημονζζηζηά παηέηα πμο πναβιαηεφμκηαζ ηονίςξ ημ είδμξ ημο εκαθθαηηζημφ 

ημονζζιμφ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημο αεθδηζημφ. Κάηζ ηέημζμ εα ακαδείλεζ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ πμο δίκμκηαζ ζημοξ ημονίζηεξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα. Ακ βίκμοκ 

πναβιαηζηυηδηα, μζ ηζκήζεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ αεθδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

(πεγμπμνία, μνεζααζία, αθελίπηςημ πθαβζάξ, water sports, ηθπ.), πμο πνμηάεδηακ ζημ 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ηαζ πνμςεδεμφκ ιέζς αοηχκ ηςκ ημονζζηζηχκ παηέηςκ, ηυηε 

δ Μάκδ εα εζζέθεεζ αοημιάηςξ ζημ ηιήια ηδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ πμο απανηίγεηαζ 

απυ allocentric ημονίζηεξ ηαζ κεανά άημια πμο επζεοιμφκ ηέημζμ είδμξ δζαημπχκ. 

 Δπίζδξ, ηυζμ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ, υζμ ηαζ μζ πμθζηζζηζημί ζφθθμβμζ ηδξ Μάκδξ 

πνέπεζ κα πνμαμφκ ζηδ ζοκεπυιεκδ δδιζμονβία newsletters ηαζ διενμθμβίςκ πμο εα 

οπμδεζηκφμοκ υθεξ ηζξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζ πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ζηδκ πενζμπή. 

Αοηά εα πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ ηαζ κα ειπθμοηίγμκηαζ ζοκεπχξ, εκχ ηαοηυπνμκα 

μζ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ εα μθείθμοκ κα ηα εκηάζζμοκ ζε έκηοπα δζαθδιζζηζηά ιέζα 

ηαζ ημονζζηζημφξ μδδβμφξ ιε ζηυπμ ηδ αέθηζζηδ εκδιένςζδ ημο ημονζζηζημφ ημζκμφ. 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ Μάκδ ηαζ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ ημονζζηζημί ηδξ 

θμνείξ μθείθμοκ κα ζοιιεηάζπμοκ πμθφ ζοπκά ζε εεκζηέξ ηαζ δζεεκείξ ημονζζηζηέξ 

εηεέζεζξ ηαζ εηδδθχζεζξ, δζυηζ ιέζα απυ αοηέξ εα εκδιενςεμφκ υθμζ μζ ηαλζδζςηζημί 

πνάηημνεξ βζα ημ ζοκμθζηυ ημονζζηζηυ πνμσυκ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ. Σμ ίδζμ 

ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, υπμο μζ θμνείξ εα 
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πνέπεζ κα επζδζχημοκ ηδ ζοιιεημπή ηδξ Μάκδξ ζε δζεεκείξ εηεέζεζξ ηαζ events 

βαζηνμκμιίαξ ιε ζημπυ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ βαζηνμκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο ηυπμο ηαζ 

ηδκ έκηαλδ ηδξ πενζμπήξ ζε κέεξ αβμνέξ αοημφ ημο ηθάδμο. 

Σέθμξ, πνμηείκεηαζ ζηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ ηδξ Μάκδξ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε 

ημπζηέξ αθοζίδεξ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ πμθζηζζηζημφξ ζοθθυβμοξ, ιε ζημπυ ηδ 

δδιζμονβία gift box ιε ημπζηά πνμσυκηα (ηνυθζια, διενμθυβζα, ζοκηαβέξ, πμηά) ηαζ 

ηδκ ημπμεέηδζή ημο ζε αενμδνυιζα (duty free) ηαζ ζε αθοζίδεξ δζεεκχκ οπεναβμνχκ. 

 Παναηάης, εα ακαπηοπεμφκ μζ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ηζξ πνμςεδηζηέξ 

εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζήζεζ δ Μάκδ, ζημ πθαίζζμ ημο δθεηηνμκζημφ 

marketing. 

5.6.2  E – marketing 

 Ανπζηά ζηδκ ζζημζεθίδα πμο ακαθένεδηε παναπάκς, εα δδιζμονβδεεί έκα 

δθεηηνμκζηυ Portal ιε ημ υκμια «Mani Gastronomy – Made for you», πμο εα 

απμζημπεί ζηδκ άιεζδ επαθή ημο επζζηέπηδ ιε ημκ πχνμ ηδξ εζηίαζδξ ηαζ ηα ημπζηά 

παναδμζζαηά αβαεά. οβηεηνζιέκα εα πενζβνάθμκηαζ ηα ημπζηά πνμσυκηα ηδξ 

πενζμπήξ ακά ηαηδβμνία (ηονζά, αυηακα, ιπαπανζηά, ηναζί, ηθπ.), ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

πνυηοπεξ ζοκηαβέξ βζα ηδκ παναβςβή εδεζιάηςκ, ιε αοηά ηα πνμσυκηα, πμο εα 

ακανηχκηαζ απυ ηάεε εζηζαηυνζμ ηδξ Μάκδξ πμο επζεοιεί κα ειπθαηεί ζε αοηυ. Οζ 

ζηυπμζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνυηαζδξ είκαζ μζ ελήξ: 

 Ζ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ακαγήηδζδξ απυ ημ ημονζζηζηυ ημζκυ ηαζ δ 

βκςζημπμίδζδ, ζε δζεεκέξ επίπεδμ, ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ Μάκδξ. 

 

 Ζ αεθηίςζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ δδιμηζηήξ ανπήξ ηαζ επζπεζνδιαηζχκ ημο 

ηθάδμο ηδξ εζηίαζδξ. 

 

 Ζ πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ πνμζδζμνίγμκηαξ ηδκ ορδθή δζαηνμθζηή 

αλία ηςκ αβαεχκ. 

 

 Σμ ηίκδηνμ βζα ημοξ επζπεζνδιαηίεξ ζηδκ πνμζπάεεζα ιεβαθφηενδξ πνμαμθήξ 

ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. 
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Αοηυ ελαζθαθίγεζ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ηυζμ ζημ ημονζζηζηυ ημζκυ υζμ 

ηαζ ζημκ ημιέα ελοπδνεηήζεςκ ημο κδζζμφ, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ, αθθαβή ζημκ ηνυπμ 

ζοκαθθαβήξ ηαζ εοημθία πνυζααζδξ ζε 24ςνδ αάζδ. 

 Δηηυξ αοημφ, εα οπάνπεζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Μάκδξ έκα άθθμ portal ιε ηδκ 

μκμιαζία «Live the Pirate Myth», ιέζα απυ ημ μπμίμ εα ακανηχκηαζ υθα ηα events 

ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα ειπθαηεί υηακ επζζηεθεεί ημ εειαηζηυ 

πάνημ βζα ημ μπμίμ έβζκε ακαθμνά παναπάκς. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ ηαεέκαξ εα 

ιπμνεί κα εκδιενχκεηαζ άιεζα βζα ηα ηεηηαζκυιεκα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ πάνημ 

αοηυ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ χνεξ ηαζ διένεξ θεζημονβίαξ ημο ηαζ ηα πνδιαηζηά 

ακηίηζια πμο πνέπεζ κα ηαηααάθεζ βζα ηάεε οπδνεζία πμο αοηυ εα πανέπεζ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, βζα ημ αέθηζζημ δοκαηυ απμηέθεζια, ηνίκεηαζ 

απαναίηδηδ δ πνμχεδζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ αοηήξ, αθθά ηαζ ηδξ Μάκδξ βεκζηυηενα, 

ιέζα απυ ηα social media (facebook, twitter, instagram, google plus, ηθπ.). Με ηδ 

πνήζδ αοηχκ εα βίκεηαζ ακάνηδζδ υθςκ ηςκ events πμο εα μνβακχκμκηαζ ζηδ Μάκδ 

ιε απμηέθεζια ηδκ ηέθεζα πθδνμθυνδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ δοκαηχκ ζδιείςκ ηδξ 

πενζμπήξ. Δπίζδξ, ακαβηαία δζαδζηαζία είκαζ δ ζπεδυκ ηαεδιενζκή ακάνηδζδ 

θςημβναθζχκ ηαζ ζπμθζαζιχκ, ηυζμ ζημ facebook ηαζ ημ twitter, υζμ ηαζ ζημ 

instagram, δζυηζ ιέζα απυ αοηά εα βίκεζ δζάζδιμξ μ πνμμνζζιυξ ηαζ υθεξ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ειπθαηεί ηάπμζμξ, ενπυιεκμξ ζε αοηυκ. 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ ηδξ Μάκδξ, εα πνέπεζ κα 

επζδζςπεεί δ ηαθφηενδ δοκαηή εέζδ ειθάκζζήξ ηδξ ζε ιδπακέξ ακαγήηδζδξ ημο 

δζαδζηηφμο (Google, Yahoo, Bing, ηθπ.). Αοηυ απμηεθεί ιία ζδιακηζηυηαηδ επέκδοζδ 

πμο μθείθμοκ κα πναβιαημπμζήζμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ ηδξ Μάκδξ, δζυηζ ηαη’ αοηυκ 

ημκ ηνυπμ δζεοημθφκεηαζ δ ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ βζα ημκ πνμμνζζιυ. Έηζζ, ακ 

ηάπμζμξ πθδηηνμθμβήζεζ ζε ιία ιδπακή ακαγήηδζδξ ηδ θέλδ «Μάκδ» κα ειθακζζηεί 

ζηδκ ημνοθή δ ζζημζεθίδα αοηή ηαζ υπζ ηάηζ άθθμ πμο πζεακυηαηα εα ημκ δοζημθέρεζ 

ζηδκ πεναζηένς ακαγήηδζή ημο. 

 Όζμκ αθμνά ημκ ηθάδμ ηδξ θζθμλεκίαξ, υθεξ ακελαζνέηςξ μζ επζπεζνήζεζξ 

πνέπεζ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδκ δθεηηνμκζηή δζαπείνζζδ πεθαηεζαηχκ ζπέζεςκ 

(Customer Relationship Management – CRM). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ απμζημθή mail 

ζε πεθάηεξ ηαζ δοκδηζημφξ πεθάηεξ είκαζ ιζα πναηηζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ 

απυ πμθθά λεκμδμπεία. Λυβς ηδξ εηηεκμφξ αοηήξ πνήζδξ έπεζ ημπμεεηδεεί ηαηά 

ιεβάθμ πμζμζηυ ζημ ιοαθυ ηςκ πεθαηχκ ςξ εκυπθδζδ ηαζ βζ’ αοηυ, πμθθέξ θμνέξ, 

ηαηαθήβεζ ζημ θάηεθμ ιε ηα ακεπζεφιδηα ιδκφιαηα ηςκ πεθαηχκ (spam). Γζ’ αοηυ ημ 
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θυβμ, αοηυ πμο πνμηείκεηαζ είκαζ δ απμζημθή εοπανζζηδνίμο mail πμο εα 

πενζθαιαάκεζ ιζα θυνια οπμαμθήξ πνμαζνεηζηήξ αλζμθυβδζδξ. Με αοηυ ημ mail, ημ 

μπμίμ εα απμζηέθθεηαζ ημκηά ζημ ηέθμξ ηάεε έημοξ, μζ λεκμδυπμζ εα πνμζθένμοκ ζε 

υθμοξ ημοξ πεθάηεξ ημοξ ιία έηπηςζδ ή ιία εζδζηή πνμζθμνά, απμηθεζζηζηά βζ’ 

αοημφξ, ζε πενίπηςζδ πμο ηαλζδέρμοκ λακά ζηδ Μάκδ. Σέθμξ, πνέπεζ κα ημκζζηεί πςξ 

είκαζ ακαβηαίμ δ ηαηηζηή κα αημθμοεείηαζ απυ υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ, άζπεηα ιε ημ 

είδμξ ηαηαθφιαημξ πμο πνμζθένμοκ. 

5.7 υμπϋραςμα – Branding 

 φιθςκα ιε υθα ηα παναπάκς, ιπμνμφιε εφημθα κα ηαηακμήζμοιε ηδκ 

ακαβηαζυηδηα υθςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνμηάζεςκ, πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδ 

δδιζμονβία εκυξ ζζπονμφ brand name βζα ηδκ Μάκδ, ηάηζ πμο ιέζα απυ ηδκ 

πνμχεδζδ ηαζ ηδκ πνμαμθή ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηδξ πενζμπήξ, 

εα επζθένεζ ηδ βεκζηυηενδ ακάπηολδ ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ 

ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο ηυπμο.  

Ακαθμνζηά ιε ηδ δδιζμονβία ημο brand name ηδξ Μάκδξ, πνέπεζ κα εζπςεεί 

πςξ είκαζ απαναίηδημξ μ μιμζυιμνθμξ ζπεδζαζιυξ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

έκηοπμοξ ημονζζηζημφξ μδδβμφξ ηαζ ηα οπυθμζπα ιέζα δζαθήιζζδξ ηδξ πενζμπήξ 

(πζκαηίδεξ, δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνίζεζξ ζε πενζμδζηά, ηθπ.). Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε 

ηδ πνήζδ ημζκχκ πνςιαηζηχκ ζοκδοαζιχκ, θμβμηφπςκ ηαζ απεζημκίζεςκ πμο 

ακαδεζηκφμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ πενζμπήξ. 

 Γζα ημ θυβμ αοηυ, πνμηείκεηαζ βζα ημ θμβυηοπμ ηδξ Μάκδξ κα πνδζζιμπμζδεεί 

μ πνςιαηζηυξ ζοκδοαζιυξ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ θοζζηυ ημπίμ ηδξ πενζμπήξ. Οζ 

ηαηαθθδθυηενεξ απμπνχζεζξ είκαζ αοηέξ ημο ηίηνζκμο ηαζ ημο ηαθέ, πμο πνμένπμκηαζ 

απυ ηα πνχιαηα ηδξ μνεζκήξ Μάκδξ ιε ημ ζοκδοαζιυ απμπνχζεςκ ημο βαθάγζμο ηαζ 

ημο ακμζπημφ πνάζζκμο, πμο πνμζδίδμοκ ημ εαθάζζζμ ηαζ ημκ οπμεαθάζζζμ ηυζιμ 

ηδξ πενζμπήξ. 

 Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα δμεεί κέα ηαοηυηδηα ηαζ κα δδιζμονβδεεί ιζα 

«ζζημνία» βφνς απυ ημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ Μάκδξ, ιε ζημπυ ηδκ ημπμεέηδζή ημο 

ζηδκ ημονζζηζηή αβμνά (positioning). Έηζζ, δ εζηυκα πμο εέθμοιε κα ηονζανπεί ζημ 

ιοαθυ ηςκ ημονζζηχκ είκαζ δ Μάκδ ςξ «Ο απφιπηνο απζεληηθφο παξαδνζηαθφο 

Διιεληθφο πξννξηζκφο». 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

 Έπμκηαξ πναβιαημπμζήζεζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πνμζθμνάξ ηαζ 

γήηδζδξ, ιπμνμφιε πθέμκ κα πμφιε πςξ δ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεζ, επανηχξ, ηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία ηδξ Μάκδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία εέθμοιε κα ανεεεί ιεθθμκηζηά. Μέζα απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

εκένβεζεξ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαηχκ ζδιείςκ ηαζ ηςκ εοηαζνζχκ, αθθά ηαζ 

ιέζα απυ ηζξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αδφκαιςκ ζδιείςκ ηαζ ηςκ 

απεζθχκ, πμο πνμηφπημοκ απυ ημ εζςηενζηυ ηαζ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ, δ 

Μάκδ ιπμνεί κα ακαδείλεζ ημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια, ηάηζ πμο απμηεθεί ηδκ 

ανπή βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ ζε έκακ απυ ημοξ δζαζδιυηενμοξ Δθθδκζημφξ 

πνμμνζζιμφξ. 

 ηυπμξ είκαζ δ ακάδεζλδ ηςκ θοζζηχκ, ζζημνζηχκ ηαζ βαζηνμκμιζηχκ αλζχκ 

ηδξ, ιέζα απυ ημκ ειπθμοηζζιυ ημοξ ιε κέεξ ζδέεξ ηαζ επεκδφζεζξ, εοεθπζζηχκηαξ 

ζηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζηζημφ νεφιαημξ ζε πμζμηζηή αάζδ, αθθά ηαζ ζηδκ πμζμηζηή 

ακααάειζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ οπμδμιχκ. Όθα ηα παναπάκς 

ειπενζέπμκηαζ ζημ πνμηεζκυιεκμ ιυημ:  

 

Modern Acts New Inspirations 

 

Γζα ηδκ επίηεολδ θμζπυκ αοημφ ημο ζηυπμο, πένα απυ ηα πνμακαθενεέκηα, 

είκαζ απαναίηδηδ δ ζημπεοιέκδ ηαζ επζιεθήξ εκαζπυθδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ 

ιε ημκ ημονζζιυ. Πνέπεζ κα απμηοπςεεί ζηδ ζοκείδδζδ ημο ηαεεκυξ, πςξ δ 

ενβαζζαηή απαζπυθδζδ ζηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία δεκ είκαζ ηάηζ ανκδηζηυ ή 

οπμηζιδηζηυ, αθθά ακηίεεηα είκαζ άηνςξ απαναίηδηδ, αθμφ μ ημονζζιυξ ηαζ υ,ηζ 

αοηυξ ζοκεπάβεηαζ απμηεθεί ηονίανπδ πδβή εζυδςκ ηαζ ιμκαδζηή εοηαζνία βζα ηδκ 

επέηηαζδ ηυζμ ηςκ ιαηνμμζημκμιζηχκ, υζμ ηαζ ηςκ ιζηνμμζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ηδξ 

Δθθδκζηήξ μζημκμιίαξ. 
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