
Αποτυχία η καλή διαχείρισης του Τουρισμού εν μέσω της πανδημίας COVID-19 

Αποτύχατε γιατί δεν καταφέρατε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά το μήνυμα της πολύ καλής 

διαχείρισης της πανδημίας COVID-19. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ο καθένας. 

Δεν είναι δικαιολογία ότι οι Τουριστική Πράκτορες στις κυρίες χώρες αγορές μας απαιτούν όπως μη 

ισχύσει η προσκόμιση πιστοποιητικού για τον COVID-19 για να μεταφέρουν Τουρίστες στην χώρα 

μας. Δυστυχώς συνεχίζεται η νοοτροπία της εξάρτησης από δυο αγορές Αγγλία και Ρωσία και  από 

μεγάλους Τουριστικούς Πράκτορες. 

Στο άρθρο μου 25/05/2020 «Απόφαση για άνοιγμα Αεροδρομίων θα καταλήξει σε Μπούμερανγκ 

η Επιτυχία του Τουρισμού και της Οικονομίας ? » είχα επισημάνει τα πιο κάτω  

1. Οι Τουρίστες που θα ταξιδέψουν φέτος με αεροπλάνο η πλοίο μέχρι να βρεθεί 

αποτελεσματικό φάρμακο η εμβόλιο κατά του COVID-19 σκέφτονται πάνω από όλα την 

Ασφάλεια τους. Ένα Τουρίστα σήμερα το μόνο που τον απασχολεί είναι να μην μολυνθεί. 

 

2. Είναι η ευκαιρία μας να διαφοροποιηθούμε και να προσελκύσουμε υψηλοτέρου 

επιπέδου Τουρίστες γιατί αυτοί που έχουν την οικονομική άνεση δεν θα σκεφτούν το 

κόστος των 100 Ευρώ (περίπου) που θα ξοδέψει ο καθένας για το τεστ COVID-19  από την 

στιγμή που προτεραιότητα είναι η ασφάλεια τους. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε 

αποτελεσματικά το μήνυμα και κερδίσουμε το φετεινό στοίχημα θα κτίσουμε για τα 

επόμενα χρόνια πάνω σε γερές βάσεις. 

Η επόμενη μέρα στον τουρισμό είναι τελείως διαφορετική. Έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, 

καινοτόμα και αποτελεσματικά, εγκαταλείποντας τον παραδοσιακό τρόπο και τα παλιά εργαλεία. 

Να βρούμε νέους «έξυπνους τρόπους» και δυνατότητες οικονομικής στήριξης - βοήθειας όλων των 

κρίκων της τουριστικής αλυσίδας.   

Το τοπίο στις μεταφορές είναι τελείως ανταγωνιστικό, η επιλογή της χώρας αλλά και του 

αεροδρομίου θα γίνεται με εντελώς νέα κριτήρια. Η αεροπορική μεταφορά θα είναι 

χρηματιστηριακό είδος και θα επικρατήσουν λογικές πλειστηριασμού. Αλήθεια, ποιές αεροπορικές 

εταιρείες θα επιζήσουν; και γιατί να πετάξουν στην Κύπρο; 

Οι περισσότερες από τις ενέργειες στόχευαν και στοχεύουν σχεδόν μόνο στον 1ο Πόλο Τουρισμού 

(Tour Operators (T.O.) Sea and Sun, All Inclusive), που ως γνωστόν κάθε τέλος Οκτώβριου μεταφέρει 

τα προγράμματά του σε άλλους προορισμούς. 

Στόχευση μας θα πρέπει να είναι η  Ανάπτυξη και του 2ου Πόλου Τουρισμού 

• Ο τουρισμός: των 360 ημερών, του μεμονωμένου ταξιδιώτη, του «μόνιμου» επισκέπτη, του 

second home, summer home (σπίτι στη Μεσόγειο), winter brake, ο εναλλακτικός, ο αθλητικός, ο 

εκπαιδευτικός, ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο city break  κτλ.  

Ο ταξιδιώτης του 2ου Πόλου  είναι χρήστης των νέων τεχνολογιών, επιλέγει μόνος του τον τρόπο 

μετακίνησης και διαμονής. Είναι ανεξάρτητος, αισθάνεται ασφαλής και αναλαμβάνει ρίσκα.  

Ίσως ήρθε η ώρα να εστιάσουμε (ειδικά για το 2021) και στον 2ο Πόλο Τουριστικής Ανάπτυξης για 

απεξάρτηση μας από τον 1ο Πόλο Τουρισμού. 

Μόνο έτσι θα παραμείνει όρθια η Κυπριακή κοινωνία, μόνο έτσι θα προχωρήσει ο 

μετασχηματισμός του Κυπριακού τουρισμού, με βάση τα νέα δεδομένα, μόνο έτσι η Κύπρος θα 

καταφέρει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σε τουριστικό και οικονομικό επίπεδο, στη νέα 

παγκόσμια «μετα-κανονικότητα». 
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