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Η Αθήνα είναι ζωντανή και επιστρέφει - η περίπτωση
του Τουρισµού

Είναι σηµείο των καιρών µας να κρίνουµε και να αξιολογούµε σηµερινές και
µελλοντικές καταστάσεις, χωρίς να εξετάζουµε όσο θα έπρεπε τις συνθήκες που
επικρατούσαν µέχρι πριν από λίγο καιρό, στα πεδία στα οποία αναφερόµαστε.
Η Αθήνα, την τελευταία πενταετία βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης που γονάτισε
τη χώρα µας και κλόνισε συθέµελα την κοινωνία και την οικονοµία µας. Ως
πρωτεύουσα και χώρος διαµονής σχεδόν του µισού πληθυσµού της χώρας µας,
επωµίστηκε και το µεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων της κρίσης, αλλά έγινε και ο
κύριος χώρος εκδήλωσης των πάσης φύσεως αντιδράσεων, κοινωνικών,
συνδικαλιστικών, πολιτικών. Και µάλιστα, µε στρατιές διεθνών ΜΜΕ να
παρακολουθούν άγρυπνα, κάθε στιγµή τους.
Σε αυτό το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον, το 2011, όταν ανέλαβε καθήκοντα η
σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή, δεν προχώρησε σε µία απλή διαχείριση της κατάστασης,
µε προσωρινές παρεµβάσεις, εµβαλωµατικά µέτρα και πορεία «κάνουµε και
βλέπουµε», την πεπατηµένη οδό, εν ολίγοις.
Επέλεξε τον σχεδιασµό από µηδενική βάση, µε παράλληλη διαχείριση των
επιπτώσεων της κρίσης και των οξύτατων προβληµάτων της πόλης, να δροµολογήσει
στοχευµένες παρεµβάσεις, να στηρίξει ουσιαστικά τα παραγωγικά και αναπτυξιακά
κεφάλαια της πόλης, όπως η επιχειρηµατικότητα και ο τουρισµός.

Έχει πολύ ενδιαφέρον η διαπίστωση ότι οι πρώτες ενδείξεις ανάκαµψης και ελπίδας,
έρχονται από τον τοµέα που υπέστη και τα ισχυρότερα άµεσα πλήγµατα, τον
Τουρισµό.
Η Αθήνα, ως τουριστικός προορισµός, έζησε µία «απόλυτη καταιγίδα» την τελευταία
πενταετία. Τα σχετικά στοιχεία µιλούν από µόνα τους: πάνω από 1,5 εκατ. αφίξεις
ξένων επισκεπτών χάθηκαν, οι απώλειες σε κύκλο εργασιών της τοπικής τουριστικής
οικονοµίας υπολογίζονται σε πάνω από δύο δισ. ευρώ, η Αθήνα χάθηκε από τον
διεθνή συνεδριακό χάρτη.
Σήµερα, όµως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Το πρώτο τετράµηνο του έτους,
έχουµε αύξηση στις αφίξεις άνω του 33% και οι εκτιµήσεις των τουριστικών
παραγόντων κάνουν λόγο για 700.000 περισσότερες αφίξεις φέτος στο κλείσιµο της
χρονιάς!
Βλέπουµε µεγάλες αεροπορικές εταιρίες που εγκατέλειψαν την πόλη πριν από δύο
χρόνια, να επιστρέφουν δριµύτερες, όπως η Gulf Air, η Singapore Airlines, η
Brussels Airlines κ.ά. Είδαµε εταιρείες που ουσιαστικά «αφόριζαν» τον προορισµό να
κάνουν βάση στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, όπως η Ryanair αλλά και άλλες,
όπως η Aegean Airlines, να επεκτείνουν σηµαντικά τις συνδέσεις τους.
Βλέπουµε τα ίδια µέσα και έντυπα που ήταν γεµάτα αρνητικές αναφορές και
δηµοσιεύµατα, σήµερα να κάνουν εκτενή θετικά αφιερώµατα και να προτείνουν την
Αθήνα ως ιδανικό προορισµό για city break και συνέδρια.
Όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσµα συγκυριών, αλλά σχεδίου, στόχων και το κυριότερο,
συστράτευσης και συνεργασιών µε όλες τις δυνάµεις της οικονοµίας. Πολύ απλά, δεν
καταθέσαµε τα όπλα, δεν παραδοθήκαµε στην τύχη µας και στη ροή των εξελίξεων.
Από τις πρώτες µέρες της θητείας της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής, υπήρχε σχέδιο
για την Αθήνα και για τον Τουρισµό της. Το οποίο σχέδιο µετουσιώθηκε από τον
∆ήµο Αθηναίων στο µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που υλοποιείται ποτέ για την
Αθήνα, «Έργο Αθήνα», µε εξασφαλισµένους πόρους 120 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.
Η στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη αποτέλεσε αναπόσπαστο µέρος του
ευρύτερου σχεδιασµού για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πόλης και
διακλαδώνεται µε τις γενικότερες παρεµβάσεις του.
Με δράσεις συνολικού προυπολογισµού 7 εκατ. ευρώ. Με µία µελετηµένη και
συγκροτηµένη στρατηγική, η οποία υλοποιείται βήµα προς βήµα, όλο αυτό το
διάστηµα.
Κοµβικός άξονας ήταν η δηµιουργία, εντός της Εταιρείας Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Αθηναίων, του απαραίτητου µηχανισµού, ενός
ολοκληρωµένου Φορέα ∆ιαχείρισης Προορισµού, βασισµένου στα διεθνή πρότυπα.
Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Αθηνών (ACVB) είναι η ειδική δοµή της
ΕΑΤΑ για την ανάπτυξη του συνεδριακού και επιχειρηµατικού τουρισµού και την
προβολή της Αθήνας σε b2b και b2c δίκτυα και κανάλια, σε συνεργασία µε τον
ιδιωτικό τοµέα.

Ο ρόλος του ACVB στη διάρκεια της κρίσης υπήρξε καθοριστικός. Κινήθηκε
στοχευµένα και υπερβατικά, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη της αγοράς, αφού σήµερα
αριθµεί πάνω από 100 ιδιωτικές επιχειρήσεις ως µέλη. Φέραµε διοργανωτές και
δηµοσιογράφους από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες και τους φιλοξενήσαµε στην Αθήνα.
∆ώσαµε κίνητρα σε συνέδρους για να έρθουν στην πόλη και για πρώτα φορά στην
ιστορία της πόλης των Αθηνών είχαµε αντιπροσώπευση σε όλες τις µεγάλες διεθνείς
τουριστικές οργανώσεις.
Αξιοποιήσαµε τη διεθνή µας δικτύωση και µε στρατηγικές συµµαχίες δηµιουργήσαµε
νέους θεσµούς όπως το Travel Trade Athens workshop, µέσω του οποίου,
φιλοξενήσαµε συνολικά πάνω από 150 ξένους επαγγελµατίες και έγιναν πάνω από
3.500 συναντήσεις µε τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Σταθερά, η εµπιστοσύνη στον προορισµό, αποκαθίσταται και ενισχύεται. Τον
Οκτώβριο, π.χ., φέρνουµε στην πόλη 1.000 ταξιδιωτικούς bloggers από όλο τον
κόσµο, στο TBEX Europe 2014, µία διοργάνωση που διεκδίκησαν οι µεγαλύτεροι
ανταγωνιστές µας.
Η Αθήνα επιστρέφει. Και είµαστε βέβαιοι, ότι η περίπτωση του τουρισµού, δίνει το
στίγµα του τι µπορούµε να επιτύχουµε σε όλους τους τοµείς της πόλης, δουλεύοντας
συλλογικά και στοχευµένα.
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