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EDITORIAL 

Εδώ ο  Τ ουρισμός,  εκεί  ο  Τ ουρισμός ,  
που  ε ίναι  ο  Τ ουρισμός ;  

 

Αλέξιος Δέφνερ * 

Κατά τη διάρκεια της φετινής καραντίνας 

παρατηρήθηκε μια επανάληψη της περσινής  

συζήτησης αναφορικά με τον τουρισμό και 

ειδικότερα με το πότε θα ανοίξει ‘τυπικά’ ο 

τουρισμός, πότε πραγματικά, από ποιες χώρες, 

και αν, θα έρθουν τουρίστες, ποια θα είναι η 

σύγκριση με τους αριθμούς του 2019, πότε θα 

ξαναγυρίσουμε σε 

αυτούς κ.ά. Το 

σημαντικότερο νέο 

θετικό δεδομένο είναι 

οι εμβολιασμοί, αλλά 

υπάρχει και το 

αρνητικό της 

μετάλλαξης ‘Δέλτα’. 

Είναι εντυπωσιακός 

ο αριθμός των 

πρόσφατων 

καθημερινών 

δημοσιευμάτων σχετικών με τον τουρισμό σε 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, στο βαθμό που ένα 

κείμενο σαν αυτό θα είναι διαφορετικό ανάλογα με 

την εβδομάδα, ίσως και την ημέρα, στην οποία 

γράφεται. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, 

μάλλον υποβαθμίζονται τα ζητήματα των 

ποιοτικών στόχων της τουριστικής ανάπτυξης. 

Αναφορικά με τους ποσοτικούς στόχους, ίσως 

ένας ρεαλιστική θα ήταν η βελτίωση σε σύγκριση 

με πέρσι σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των 

βάσεων για μια ουσιαστικότερη τουριστική 

ανάπτυξη το 2022. (συνέχεια στην 4η σελίδα) 
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Νέα για τον Χωρικό 
Σχεδιασμό 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν: 

α) το σχέδιο Υ.Α. για τις Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  

των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4447/2016 

(Α΄241) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 10 του ν.4759/2020 (Α’ 245). 

https://ypen.gov.gr/technikes-prodiagrafes-

meleton-topikon-poleodomikon-schedion-tps/  

β) το σχέδιο Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών 

Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του 

άρθρου 72 του ν. 4495/2017 

https://ypen.gov.gr/y-a-gia-tis-technikes-

prodiagrafes-ekponisis-meleton-gia-ton-

kathorismo-zonon-ypodochis-syntelesti-domisis-z-

y-s-tou-arthrou-72-tou-n-4495-2017/  

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 

Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προσκαλεί το  

ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν 

εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς 

τεκμηριωμένα τις απόψεις τους επί του σχεδίου της 

Υ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

gramchora@ypen.gr . 

Η Δημόσια Διαβούλευση θα έχει διάρκεια μέχρι και 

07-07-2021. 

 

Νέα του AESOP  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, GDANSK UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY, 12-14 IΟΥΛΙΟΥ 

Eιδικά εφέτος ο AESOP θα έχει ένα διαδικτυακό 

συνέδριο με θέμα ‘Adapting Planning: Rethinking 

planning practices’) που οργανώνεται από τη 

Σχολή Αρχιτεκτόνων του Παν/μιο Τεχνολογίας του 

Gdansk στην Πολωνία. Η υποβολή περιλήψεων, ή 

συμβολών στα στρογγυλά τραπέζια, είναι 18 

Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφoρίες δείτε τον 

ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.aesop-

planning.eu/news/en_GB/2021/05/19/readabou

t/aesop-2021-online-conference-adapting-

planning-rethinking-planning-practices-12-14-

july-2021-call-for-abstracts-now-open   

 

Δημοσιεύσεις 

Kallioras D., Tzeremes N. G., Tzeremes P. and 

Adamakou M. (2021), Technological Change, 

Technological Catch-Up and Market Potential: 

Evidence from EU Regions, Regional Science 

Inquiry, 13(1): 135-151 

[https://www.rsijournal.eu/ARTICLES/June_2021/1

0.pdf]. 

 

Tsiapa, M. (2021) “Performance of large firms in 

Greece during the unstable period of 2011-2016: 

Lessons from the weak parts of Europe”, European 

Journal of Management and Business Economics, 

ISSN: 2444-8494. 

 

Δημοσιεύσεις Ε.Δ.Κ.Α. 

Ragazou K. Business Strategies in HR in Times of 

Crisis: The Case of Agri-Food Industry in Central 

Greece. Businesses. 2021; 1(1):36-50. 

https://doi.org/10.3390/businesses1010004  

 

Λοιπή επιστημονική 
δραστηριότητα 

 

Ο Καθηγητής του Τμήματος Αλέξης Δέφνερ 

ανέλαβε  την επιμέλεια του ειδικού τεύχους του 

περιοδικού Tourism and Hospitality με θέμα "What's 

New in Place Branding: Concepts, Issues, and 

Practices". Η προθεσμία υποβολής άρθρων είναι 

11 Οκτωβρίου 2021. Για περισσότερες 

πληροφoρίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.mdpi.com/journal/tourismhosp/spe

cial_issues/place_branding 

 

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου AESOP 2021 

Online Conference - Adapting Planning: Rethinking 

planning practices που θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά στις 12-14 Ιουλίου 2021 τα παρακάτω 

μέλη του Τμήματος θα συμμετέχουν με τις εξής 

https://ypen.gov.gr/technikes-prodiagrafes-meleton-topikon-poleodomikon-schedion-tps/
https://ypen.gov.gr/technikes-prodiagrafes-meleton-topikon-poleodomikon-schedion-tps/
https://ypen.gov.gr/y-a-gia-tis-technikes-prodiagrafes-ekponisis-meleton-gia-ton-kathorismo-zonon-ypodochis-syntelesti-domisis-z-y-s-tou-arthrou-72-tou-n-4495-2017/
https://ypen.gov.gr/y-a-gia-tis-technikes-prodiagrafes-ekponisis-meleton-gia-ton-kathorismo-zonon-ypodochis-syntelesti-domisis-z-y-s-tou-arthrou-72-tou-n-4495-2017/
https://ypen.gov.gr/y-a-gia-tis-technikes-prodiagrafes-ekponisis-meleton-gia-ton-kathorismo-zonon-ypodochis-syntelesti-domisis-z-y-s-tou-arthrou-72-tou-n-4495-2017/
https://ypen.gov.gr/y-a-gia-tis-technikes-prodiagrafes-ekponisis-meleton-gia-ton-kathorismo-zonon-ypodochis-syntelesti-domisis-z-y-s-tou-arthrou-72-tou-n-4495-2017/
mailto:gramchora@ypen.gr
http://www.aesop-planning.eu/news/en_GB/2021/05/19/readabout/aesop-2021-online-conference-adapting-planning-rethinking-planning-practices-12-14-july-2021-call-for-abstracts-now-open
http://www.aesop-planning.eu/news/en_GB/2021/05/19/readabout/aesop-2021-online-conference-adapting-planning-rethinking-planning-practices-12-14-july-2021-call-for-abstracts-now-open
http://www.aesop-planning.eu/news/en_GB/2021/05/19/readabout/aesop-2021-online-conference-adapting-planning-rethinking-planning-practices-12-14-july-2021-call-for-abstracts-now-open
http://www.aesop-planning.eu/news/en_GB/2021/05/19/readabout/aesop-2021-online-conference-adapting-planning-rethinking-planning-practices-12-14-july-2021-call-for-abstracts-now-open
http://www.aesop-planning.eu/news/en_GB/2021/05/19/readabout/aesop-2021-online-conference-adapting-planning-rethinking-planning-practices-12-14-july-2021-call-for-abstracts-now-open
https://www.rsijournal.eu/ARTICLES/June_2021/10.pdf
https://www.rsijournal.eu/ARTICLES/June_2021/10.pdf
https://doi.org/10.3390/businesses1010004
https://www.mdpi.com/journal/tourismhosp/special_issues/place_branding
https://www.mdpi.com/journal/tourismhosp/special_issues/place_branding
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ανακοινώσεις: 

Gemenetzi, G. (2021). "Custom-made spatial plans: 

what more we have learned for the Greek spatial 

planning system" 

Gemenetzi, G. and Bogiazides, N. (2021). "Public 

space in times of uncertainty: urban design solutions 

and practice" 

 

Η Τσιάπα Μαρία προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο 

high-level expert workshop με τίτλο ‘Productivity and 

Resilience - Where Do We Stand?’ της ενότητας 

'Productivity Policy for Places' στις 9-10 Ιουνίου 2021, 

το οποίο διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Ο Σωτήρης Φωλίνας συμμετείχε στο 'Επιστημονικό 

Συνέδριο Γεωγραφίας' με  την εισήγηση: «Η άνοδος 

των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών 

μέσω των ψηφιακών πλατφόρμων: Η υπερτοπική 

δικτύωση καταναλωτών και παρόχων 

εξατομικευμένης τουριστικής εμπειρίας στην 

ελληνική πραγματικότητα». Το συνέδριο 

διοργανώθηκε διαδικτυακά, από το Τμήμα 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2-4 

Ιουνίου 2021, στη Μυτιλήνη. 

 

Συμμετοχή σε συνέδρια μελών του Ε.Δ.Κ.Α. 

1. Τα μέλη του Εργαστηρίου Δημογραφικών και 

Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α.) θα 

συμμετέχουν με ανακοινώσεις τους στο 60ο 

Συνέδριο ERSA  “Territorial Futures – Visions and 

scenarios for a resilient Europe”. Το συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 24-27 Αυγούστου 

2021.  

 

2. Η υποψήφια διδάκτορας Μυρσίνη 

Φωτοπούλου και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής 

Δημήτριος Καρκάνης, μέλη του ΕΔΚΑ, θα 

συμμετέχουν στο 20o  Διεθνές Συνέδριο “Economy 

& Business” της διοργάνωσης International  

Scientific Events στις 22-25 Αυγούστου 2021, στο 

Burgas της Βουλγαρίας, με ανακοίνωσή τους με 

τίτλο: “The agri-food industry in Greece: Regional 

development and prospects”. 

 

Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματός μας 

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω προκηρύξεις 

- προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

«Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και 

Αγορά Ακινήτων». Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://www.prd.uth.gr/m_urudre/ και στη 

Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 24210-74444, e-mail: 

prd6a@uth.gr) 

«Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό». 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://www.prd.uth.gr/m_sssp/ και στη 

Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 24210-74444, e-mail: 

prdesxs@uth.gr) 

«Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός 

Σχεδιασμός» (Διατμηματικό με το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Πληροφορίες στις 

ιστοσελίδες http://pmtsp-master.uth.gr ή 

http://www.prd.uth.gr/m_pmtsp/ και στη 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ. 24210-74444, e-mail: 

pmtsp-master@uth.gr) 

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και 

Πολιτισμού» (Διατμηματικό με το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://tourismculture-pms.uth.gr/ και στη 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ. 24210-74381, e-mail: 

tourismculture_pms@uth.gr) 

«Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών 

και Κυκλική Οικονομία» (Διατμηματικό με τα 

Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας 

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://www.prd.uth.gr/m_smecce/ και στη 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ. 24210-74173, e-mail: 

vidipako@uth.gr) 

«Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα 

(ΜΒΑ in Strategic Management)» (Διϊδρυματικό-

Διατμηματικό με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

http://www.prd.uth.gr/m_urudre/
http://www.prd.uth.gr/m_sssp/
http://pmtsp-master.uth.gr/
http://www.prd.uth.gr/m_pmtsp/
http://tourismculture-pms.uth.gr/
mailto:tourismculture_pms@uth.gr
http://www.prd.uth.gr/m_smecce/
mailto:vidipako@uth.gr
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του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://mbasda.econ.uoa.gr/ και στη Γραμματεία 

του ΔΔΠΜΣ (τηλ. 210-3689456, 210-3689295, 

24210-74455, 24210-74444, e-mail: 

sda@econ.uoa.gr) 

 

 

Editorial (συνέχεια από την 1η σελίδα) 

Η σημασία του ελληνικού τουρισμού 

επιβεβαιώνεται σε κάθε ευκαιρία, σε καλές ή 

δύσκολες περιόδους, από Έλληνες ή ξένους 

ειδικούς, υπεύθυνους φορέων ή/και οργανισμών 

(βλ. τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Ζουράμπ 

Πολολικασβίλι 

(https://www.kathimerini.gr/society/561381460/ig

etikos-o-rolos-tis-elladas-sti-nea-epochi-toy-

toyrismoy/). Από τη μια πλευρά, υπάρχουν οι 

‘hard’ ενδείξεις ανάπτυξης του τουρισμού, όπως η 

εμφάνιση κρουαζιερόπλοιων στον Βόλο (είναι 

ενδιαφέρουσα η σύγκριση με τις εικόνες 

αντίδρασης στην Βενετία που εκφράζουν την 

αντίδραση στον κίνδυνο της επανεμφάνισης του 

υπερτουρισμού) και γενικότερα οι βελτιωμένες 

υποδομές (π.χ. αεροδρόμια). Από την άλλη, 

υπάρχουν και αρκετές ‘soft’ ενδείξεις ‘επιστροφής’ 

του τουρισμού που δεν είναι τόσο προφανείς στο 

σύνολο του πληθυσμού, όπως η υποψηφιότητα 

της Αθήνας στα World Travel Awards 

(bit.ly/Vote_for_Athens, η λήξη της ψηφοφορίας 

είναι 14/7), η επανακυκλοφορία του περιοδικού 

‘Ταξίδια’ μαζί με την ‘Καθημερινή της Κυριακής’ 

στις 30/05, το κύριο άρθρο του ‘Αθηνοράματος’ 

στις 3/6 (2ο τεύχος μετά την επανακυκλοφορία 

του), η επιστροφή ύστερα από 8 χρόνια του Ράλι 

Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι 

(WRC), η πρωτοποριακή εκτέλεση, στο πλαίσιο 

ενός μοναδικού Ευρωπαϊκού γεγονότος, της 7ης 

Συμφωνίας του Μπετόβεν στο Αρχαίο Θέατρο των 

Δελφών με διευθυντή τον παγκοσμίου φήμης 

Θεόδωρο Κουρεντζή, το πολυσυζητημένο 

γεγονός (που ξεπέρασε την απλή επίδειξη μόδας) 

του Dior στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το ενδιαφέρον 

πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 

(επιτέλους θα δούμε συναυλία του Brian Eno στο 

Ηρώδειο!), το γύρισμα διεθνών παραγωγών (μέχρι 

τέλη Μαΐου είχαν γίνει 166 αιτήσεις για ταινίες, 

σειρές, ντοκιμαντέρ κ.ά. στην Ελλάδα, βλ. τη 

σημαντική προβολή που είχε το γύρισμα στην 

Θεσσαλονίκη της ταινίας ‘The Enforcer’ με τον 

Antonio Βanderas), η εμφάνιση μιας ‘νέας’ 

μορφής μικρού θερινού κινηματογράφου 

(προβολή κλασικών ταινιών στην ταράτσα του 

Ξενοδοχείου ‘Μεγάλη Βρετανία’ μαζί με φαγητό) σε 

συνδυασμό με την επαναλειτουργία drive-in 

κινηματογράφων μετά το επιτυχημένο περσινό 

πείραμα, η σημασία της γαστρονομίας στις 

εξαγωγές και την προβολή του τουρισμού κ.ά. 

Υπάρχουν ορισμένες πολιτικές που ήδη έχουν 

διατυπωθεί ή/και εφαρμοστεί για την ενίσχυση των 

τουριστικών πόρων, όχι μόνο με την οικονομική 

έννοια: η προτεραιότητα μετά την πανδημία στο 

άνοιγμα του τουρισμού στην αρχή του 

καλοκαιριού (διεθνής διάσταση) σε σύγκριση με 

το ‘άνοιγμα’ των μετακινήσεων το Πάσχα (εθνική 

διάσταση), το πρόγραμμα των 420 εκατ. ευρώ για 

τη στήριξη του τουρισμού, το Πρόγραμμα 

Κοινωνικού Τουρισμού που αφορά 300.000 

δικαιούχους, η ύπαρξη κινήτρων για τον 

εμβολιασμό ομάδων (κουπόνι 150 ευρώ σε νέους 

μεταξύ 18 και 25 για ταξίδια κ.λπ.), η προβολή της 

βελτιωμένης εικόνας της αντιμετώπισης της 

πανδημίας, βλ. την έμφαση στα ασφαλή, 

ειδικότερα μικρά, νησιά (ωστόσο, εδώ υπάρχει η 

πιθανότητα της έλευσης της μετάλλαξης ‘Δέλτα’ 

από τους τουρίστες, άρα και επανάληψη του 

περσινού αφηγήματος ότι ‘οι τουρίστες 

προκάλεσαν την μεγαλύτερη αύξηση στα 

κρούσματα του κορονοϊού’), οι πρωτοβουλίες 

αναφορικά με την ανάπτυξη της πράσινης 

ενέργειας που ενισχύουν και το σχετικό brand (π.χ. 

Αστυπάλαια), η ενίσχυση των κινήτρων τόσο για 

την εγκατάσταση ψηφιακών νομάδων όσο και για 

την προσέλκυση των συνταξιούχων της Βόρειας 

Ευρώπης (όπου και παρατηρείται φορολογικός 

ανταγωνισμός με Πορτογαλία, κυρίως, και Ιταλία, 

η εφαρμογή από 01/07 του ‘Ευρωπαϊκού 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού  COVID-19’ κ.ά.  

Ωστόσο, υπάρχουν και ενδείξεις που φανερώνουν 

διάφορους περιορισμούς στην αύξηση του 

τουρισμού, π.χ. οι περιορισμοί που θέτουν αρκετές 

χώρες στα ταξίδια των πολιτών τους (σε 

συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές στη στάση 

τους), η διαφαινόμενη αύξηση στις τιμές των 

http://mbasda.econ.uoa.gr/
https://www.kathimerini.gr/society/561381460/igetikos-o-rolos-tis-elladas-sti-nea-epochi-toy-toyrismoy/
https://www.kathimerini.gr/society/561381460/igetikos-o-rolos-tis-elladas-sti-nea-epochi-toy-toyrismoy/
https://www.kathimerini.gr/society/561381460/igetikos-o-rolos-tis-elladas-sti-nea-epochi-toy-toyrismoy/
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καταλυμάτων, η μη τήρηση όλων των κανόνων 

προστασίας (π.χ. η απόσταση των τραπεζιών σε 

ορισμένους χώρους εστίασης), η βιαστική (όπως 

και πέρυσι) διακοπή της υποχρεωτικής χρήσης της 

μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, η ‘άγνωστη’ 

συμπεριφορά των Ελλήνων τουριστών (πόσο θα 

αξιοποιήσουν την επίσκεψη σε φίλους και 

συγγενείς;), η αρχική εικόνα λιγότερων ξένων 

τουριστών, σε σύγκριση με πέρυσι, τουλάχιστον 

στην Αττική και την Μαγνησία (κάποιο ρόλο έπαιξε 

και η καθυστέρηση στην επανέναρξη, μόλις το 

Σάββατο 3/7, της λειτουργίας για το τραινάκι του 

Πηλίου), η φαινομενικά πολύ δύσκολη εύρεση 

δωματίου τον Αύγουστο, τουλάχιστον σε 

δημοφιλή μικρά νησιά των Κυκλάδων κ.ά. 

Από τις ενδείξεις πρέπει να περάσουμε στις 

επιστημονικές έρευνες. Χρειαζόμαστε έρευνες σε 

σχέση με τα περισσότερα από αυτά που 

προαναφέρθηκαν, αλλά και σε σχέση με 

ορισμένους στόχους που εμφανίζονται σταθεροί 

τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως συγκεκριμένα 

μέτρα με συνέπεια, συνέχεια και 

αποτελεσματικότητα, όπως η ανάπτυξη των 

μορφών τουρισμού ειδικού σκοπού, η ανάπτυξη 

των ειδικών προορισμών (σε κίνδυνο της 

υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας), η 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κ.ά. 

Η πανδημία δεν οδήγησε στο τέλος του τουρισμού, 

όπως δεν οδήγησε και στο τέλος των πόλεων, 

ωστόσο η επιστροφή του φαίνεται ότι θα έχει 

διαφορετική μορφή από την προηγούμενη. 

Ορισμένα συμπεράσματα από την ενδιαφέρουσα 

έρευνα της European Travel Commission που έγινε 

από την Mindhaus τον Ιούνιο είναι: 7 στους 10 

δηλώνουν έτοιμοι να ταξιδέψουν μέσα στο 

επόμενο εξάμηνο, 4 στους 10 είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν περισσότερο για να επισκεφθούν 

προορισμούς με λιγότερο κόσμο, το 51% δηλώνει 

ότι επιθυμεί να ταξιδεύει περισσότερο σε 

περιόδους διαφορετικές από εκείνες της εποχικής 

κορύφωσης του τουρισμού, και το 58% δηλώνει ότι 

θα προτιμούσε μικρότερο αριθμό ταξιδιών για να 

περάσει περισσότερο χρόνο σε έναν προορισμό. 

Το 44% συμφωνεί ότι πρέπει να κάνει υψηλότερες 

δαπάνες απ’ ό,τι στο παρελθόν ώστε να 

στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, 

ενώ το 37% δηλώνει διατεθειμένο να πληρώσει 

περισσότερο προκειμένου να μειωθεί το 

αποτύπωμα άνθρακα του ταξιδιού του.  «Κλειδί» 

για το μέλλον, και των επενδύσεων, φαίνεται ότι θα 

αποτελέσει η αυξημένη περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση του ‘δυτικού κόσμου’ 

(https://www.kathimerini.gr/economy/561404032

/i-pandimia-allazei-to-montelo-toyrismoy/)  

Συνολικά οι προβλέψεις για το 2021 παραμένουν 

παρακινδυνευμένες (πόσες κρατήσεις θα 

υλοποιηθούν τελικά;), οι εξελίξεις αλλάζουν με 

γρήγορους ρυθμούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι 

για διάφορα αποτελέσματα. Το 2021 μπορεί να 

λειτουργήσει κυρίως ως μια πιλοτική εφαρμογή 

επιλεγμένων πολιτικών και νέων ιδεών (συνήθως 

απλών). Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να 

περάσουμε στις στρατηγικές. Ολοκληρώνοντας, 

θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που έγραψα στο 

ειδικό αφιέρωμα του τεύχους του Δεκεμβρίου του 

περιοδικού ‘Geo’ (που κυκλοφόρησε μαζί  το 

‘Βήμα της Κυριακής’ της 27/12/2020): ‘Το ότι 

χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης το γνωρίζαμε και πριν την 

πανδημία, αλλά τώρα καθίσταται απαραίτητο: α) 

να στηρίζεται σε επιστημονικές ποιοτικές και 

ποσοτικές έρευνες (με αφετηρία τους ξένους και 

Έλληνες τουρίστες που επισκέφτηκαν 

προορισμούς στη χώρα μας), β) να περιλαμβάνει 

μια στρατηγική προβολής στη λογική του 

marketing/branding τόπου, και γ) να αντιμετωπίζει 

τα διάφορα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής’. 
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