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TOYΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑRKETING

Η
καστροπολιτεία της Μο-
νεμβασιάς είναι γνωστή και
αποτελεί σημείο προσέλκυ-
σης Ελλήνων και ξένων επι-
σκεπτών σε όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Είναι ένα μέ-

ρος πραγματικά ξεχωριστό, η μόνη «ζωντανή»
βυζαντινή πόλη, και ασκεί πάντα γοητεία
στους επισκέπτες. Στο ταξίδι συμμετείχε
ενεργά και η αρχισυντάκτρια του περιοδικού
«Τουριστική Αγορά», Μαργαρίτα Μανούσου, 

Όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους
ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του
δήμου Μονεμβασιάς, Μπάμπης Λύρας, στό-

χος αυτού του ταξιδιού γνωριμίας είναι η
πρόθεση του δήμου να γίνει μία πρώτη γνω-
ριμία με όλα τα όμορφα χωριά του δήμου σε
μία προσπάθεια να προβληθούν ως σημεία
προσέλκυσης Ελλήνων επισκεπτών για δια-
κοπές. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος:
«Η Μονεμβασιά, το κάστρο, έχει καθιερωθεί
ως προορισμός Σαββατοκύριακου, σήμερα
γίνονται προσπάθειες ώστε με τη σωστή
προβολή ο δήμος της Μονεμβασιάς, που
προσφέρει πια πολλούς όμορφους και ιδιαί-
τερους προορισμούς, να μπορέσει να προ-
σελκύσει επισκέπτες για διαμονή και επίσκε-
ψη αρκετών ημερών.» 

Στη συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε
στο πλαίσιο του ταξιδιού, στο ξενοδοχείο
«Lazareto», μίλησε και ο δήμαρχος Μονεμ-
βασιάς, Ηρακλής Τριχείλης. Έγινε παρου-
σίαση πολλών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος, όπως το σπήλαιο Καστανιάς, ο Γέρα-
κας με τη λιμνοθάλασσα που δίνει την εικόνα
φιορδ και δεν φαίνεται από τη εξωτερική
πλευρά της θάλασσας, δεν έχει πολλά κατα-
λύματα, αλλά αξίζει την επίσκεψη, το φαγητό
και τη διαμονή, το πολύ γραφικό χωριό Κυπα-
ρίσσι, ο φάρος του Κάβο Μαλέα, καθώς και
το απολιθωμένο δάσος, η δημιουργία του
οποίου χρονολογείται 4 εκατ. χρόνια πριν. 

Για φαγητό η αποστολή πήγε σε διάφορα
χωριά του δήμου. Τα Κουπιά, ένα χωριό έρη-
μο το χειμώνα, διαθέτει ένα γραφικό εστια-
τόριο-ταβέρνα. Η ιδιοκτήτρια, κα Ελένη, μί-
λησε στους δημοσιογράφους για τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει. Μέχρι πριν από λίγο
καιρό, ήταν αναγκασμένη να φέρνει νερό με
βυτίο. Ο Άγιος Νικόλαος, κοντά στην κα-
στροπολιτεία, είναι ένα χωριό με δύο παλιές
εκκλησίες και μία εξαιρετική παραδοσιακή
ταβέρνα. Οι ιδιοκτήτες, ο Γιάννης και η Αγ-
γελική, προσπάθησαν να ευχαριστήσουν την
ομάδα των δημοσιογράφων με τοπικά φαγη-
τά και άλλα τοπικά προϊόντα. Στο Γέρακα η
αποστολή σταμάτησε να δει τη λιμνοθάλασ-
σα. Επισκέφθηκαν και το νερόμυλο στα Τά-
λαντα, που κάθε Κυριακή αλέθει και πουλά
σιτάρι. Στη Νεάπολη, που είναι και το σημείο
αναχώρησης των πλοίων για τα Κύθηρα, ξε-
ναγήθηκαν στο ξενοδοχείο «Limira Mare» και
έμαθαν για τα τοπικά προϊόντα. Για φαγητό
πήγαν στον Άγιο Νικόλαο της Νεάπολης,
όπου παρουσιάζει σημαντική δράση ο πολιτι-
στικός σύλλογος. Στο παραθαλάσσιο χωριό
Αρχάγγελο, έφαγαν θαλασσινά. Στην Ελιά,
το όμορφο γραφικό ψαροχώρι, ήπιαν λουίζα
και δοκίμασαν τα τοπικά γλυκά. Ξενάγηση
έγινε στην καστροπολιτεία, ενώ αρχαιολόγος
παρουσίασε τη βυθισμένη πολιτεία στην Πλύ-
τρα (αρχαίος Ασωπός).

Όσον αφορά στον τουρισμό της περιοχής,

Ο δήμος Μονεμβασιάς έχει θέσει ως στόχο την
πραγματοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν την
τουριστική προβολή όλου του δήμου τόσο στην
ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Πρόσφατα, η
Επιτροπή Τουρισμού του δήμου οργάνωσε ταξίδι
γνωριμίας για τους Έλληνες τουριστικούς συντάκτες.

Δήμος Μονεμβασιάς
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗN ΑΓΟΡΑ

Η δημοσιογραφική αποστολή.
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που είναι κατά 90% εσωτερικός, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία, εξαιτίας της οικονομι-
κής κρίσης, παρουσιάζει πτώση κατά περί-
που 60%. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος
που ξεκίνησαν δραστηριότητες για την προ-
βολή της περιοχής στην Ελλάδα και, με πα-
ράλληλες προσπάθειες, για την προσέλκυση
επισκεπτών και από το εξωτερικό, έχοντας
ως κεντρικό σημείο το Κάστρο της Μονεμ-
βασιάς, που είναι γνωστό διεθνώς, και συν-
δέοντας την επίσκεψη σε αυτό με άλλες
όμορφες περιοχές και αξιοθέατα που υπάρ-
χουν διάσπαρτα σε όλο το δήμο. 

Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο δήμος Μονεμβασιάς δεν απευθύνεται

στο μαζικό τουρισμό, άλλωστε, όπως ανάφε-
ραν και οι τοπικοί άρχοντες στη συνέντευξη
Τύπου, οι υποδομές δεν επιτρέπουν την προ-
σέλκυση μαζικού τουρισμού. Οι ενέργειες
προβολής απευθύνονται στον επισκέπτη που
έχει τη διάθεση να δει κάτι παραπάνω, να
περιηγηθεί μέρη που δεν έχουν προβληθεί
αρκετά έως τώρα. Μία θετική κίνηση θα εί-
ναι η δρομολόγηση και φέτος ακτοπλοϊκής
σύνδεσης με τον Πειραιά και την Κρήτη. Μά-
λιστα, αναφέρθηκε ότι εφόσον συμφωνηθεί
με τη ναυτιλιακή εταιρεία θα τοποθετείται
σε κάθε καμπίνα ο χάρτης της περιοχής. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Το βελτιωμένο οδικό δίκτυο, το οποίο ανα-

μένεται να αναβαθμιστεί περαιτέρω μέσω
του ΕΣΠΑ, είναι η μόνη μέχρι στιγμής πρό-

σβαση στην περιοχή. Υπάρχει όμως κινητικό-
τητα και στον τομέα της θαλάσσιας πρόσβα-
σης με τη δημοπράτηση λιμένων και τουρι-
στικών καταφυγίων. Ήδη, όπως αναφέρθη-
κε, έχει δημοπρατηθεί το λιμάνι του Γυθείου
για 23 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται σύντομα
η δημοπράτηση του οδικού δικτύου από το
Λεωνίδιο προς το Κυπαρίσσι.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Παρουσιάστηκε πρόσφατα η νέα τουριστι-

κή ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασιάς,
www.monemvasia.gr. Μέσα από τις σελί-
δες της, o επισκέπτης της περιοχής μπορεί
να βρει όλες τις πληροφορίες που θα χρεια-

στεί ο προκειμένου να γνωρίσει το δήμο Μο-
νεμβασιάς και να οργανώσει τις διακοπές
του με τον καλύτερο τρόπο: Αξιοθέατα, μνη-
μεία, ιστορία, παραλίες, πολιτισμός, εκδηλώ-
σεις, τοπικά προϊόντα, συνταγές, αλλά και
πληροφορίες για εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού, όπως η πεζοπορία, η αναρρίχηση, ο
θρησκευτικός τουρισμός κ.ά. Επίσης δίνεται
η δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει κα-
τάλυμα για τη διαμονή του, αλλά και να «ανε-
βάσει» τις εμπειρίες από το ταξίδι του. Προ-
τείνονται μονοήμερες εκδρομές, καθώς και
πλήρη ταξιδιωτικά προγράμματα. Η λειτουρ-
γία της ιστοσελίδας συνδυάζεται με τη δημι-
ουργία ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου
(newsletter) με συνεντεύξεις προσώπων που
σχετίζονται με την περιοχή, τουριστικά νέα,
συνταγές και διάφορα άρθρα. Ο κ. Μπάμπης
Λύρας δήλωσε: «Πρόκειται για μία ιστοσελί-
δα με αμιγώς τουριστικό περιεχόμενο. Σχε-
διάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι φιλι-
κή προς το χρήστη του Διαδικτύου και να πα-
ρέχει πληροφορίες άμεσες και χρηστικές.
Μέσα από την περιήγηση στo
www.monemvasia.gr, γίνεται κατανοητό πως
ο δήμος Μονεμβασιάς μπορεί να αποτελέ-
σει προορισμό πολυήμερων διακοπών για
όλες τις εποχές του έτους, αφού συνδυάζει
τη μοναδικότητα της καστροπολιτείας με
πλήθος άλλων αξιοθέατων, προορισμών και
δραστηριοτήτων. Συνδέεται με τους σημα-
ντικότερους ιστότοπους κοινωνικής δικτύω-
σης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικα-
σία βελτιστοποίησής της στις μηχανές ανα-
ζήτησης (SEO).                                                •
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