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Εισαγωγή 
Το 1986 βρέθηκα για πρώτη φόρα στα Μέθανα. Ερωτεύτηκα από την µοναδική τοποθεσία από 
ηφαίστεια και θάλασσα. Οι φιλόξενοι κάτοικοι έγιναν οι πρώτοι φίλοι µου και έτσι κάθε χρόνο 
προσπάθησα να έρθω στα Μέθανα. Με τον καιρό γεννήθηκε η ιδέα να µείνω για πάντα στην 
πανέµορφη χερσόνησο. Άκουσα πολλές φόρες το απαισιόδοξο σύνθηµα: « Τι θέλεις Τώβιας στα 
Μέθανα; Υπάρχουν τόσα µέρη στην Ελλάδα που είναι πιο γνωστά και οπού θα µπορέσεις να 
κερδίσεις χρήµατα». Γιαυτό το 1989 άρχισα να µετακοµίσω σίγα-σίγα στα Μέθανα. Με τις 
φωτογραφίες µου ήθελα να κινήσω την ευαισθησία του κόσµο για την οµορφιά της πατρίδας του. 
Πάντα σκεφτόµουν πως τα Μέθανα αξίζουν µία καλύτερη µοίρα από αυτά που βλέπει ο κόσµος τα 
τελευταία 17-20 χρόνια (παρακµή). Αφού µεγάλωσα σε µια βιοµηχανική χώρα σαν την Γερµανία 
και αφού ξέρω τι λαχταράει ο κόσµος εκεί για τις διακοπές του, ήξερα πως τα Μέθανα είναι ένας 
θησαυρός. Το 1996 άρχισαν σίγα-σίγα και οι υπεύθυνοι του ∆ήµου και των συλλογών να 
ενδιαφερθούν για την δουλειά µου. Οι φωτογραφίες µου και του Χρήστο Λαζάρου βοηθούσαν στην 
παραγωγή των πρώτων διαφηµιστικών προσπεκτών. Η πιο συχνή συµµετοχή των Μεθάνων σε 
τουριστικές εκθέσεις ήταν µία καλή αρχή. ∆υστυχώς οι Μεθανιτες προσανατοληθήκαν µόνο προς 
την εσωτερικη τουριστική αγορά της Ελλάδας. Ετσί η µεγαλύτερες αγορές τουρισµού δεν επαίξαν 
ρόλο στην προβολή των Μεθάνων. Οµώς δεν φθάνει να δείξουµε µόνο διαφηµιστικά υλικά. Πρέπει 
να υπάρξουν και προγράµµατα για να φέρουµε κόσµο στα Μέθανα. Ετσί άρχισα να ασχοληθώ µε 
τα τουριστικά, έκανα γνωριµίες µε τουριστικές εταιρίες της Γερµανίας και έκανα µια µετεκπαίδευση 
σε τουριστικός αντιπρόσωπος και ξεναγός στο Βερολίνο. Με τις εταιρίες Natur&Kultur Reisen και 
Lupe Reisen κατάφερα µία επιτυχισµένη διαφήµιση και µπόρεσα να φέρω 4 γκρουπ στα Μέθανα 
τα οποία ξενάγησα µε επιτυχία στην χερσόνησο. 
Οι πελάτες µου ήταν πολύ ενθουσιασµένοι µε αυτά που γνώρισαν. Αυτό µου έδειξε πως τα 
Μέθανα θα µπορούσαν να ήταν ένας πόλος έλξεως και για ξένους τουρίστες. Και αυτό όλο τον 
χρόνο! 
Με την πρόοδο στο θέµα των λουτρών είναι αναγκαίο να οργανώσουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 
προβολής των Μεθάνων. Με τις εµπειρίες στο κλάδο της διαφηµιστικής αγοράς της Γερµανίας 
µπορώ να προβάλω τις προτάσεις µου. Είναι το αποτέλεσµα και από την δουλειά µου σαν 
φωτογράφος για τα διαφηµιστικά πρακτορεία ZEFA και COMCEPT της Γερµανίας. Σαν κάτοχος 
του µεγαλύτερο αρχείο φωτογραφιών για τα Μέθανα µπορώ να προβάλω την περιοχή των 
Μεθάνων και της Τροιζηνίας µε ποιοτικό υλικό. Επίσης προβάλω τα Μέθανα στις ιστοσελίδες µου 
(από το 1999 κιόλας). 
 
Το όραµα µου είναι πως κάποτε τα Μέθανα θα είναι ένα µέρος που θα µπορέσει να ανταγωνιστή 
µέρη σαν την Μύκονο και την Σαντορίνη µε την διαφορά πως δεν θα έχουν χάσει το τυπικό τους 
χρώµα. Ένα καλό παράδειγµα από την Γερµανία είναι η περιοχή των «Εφτά Όροι» 
(Siebengebirge).  
 
Einführung 
Ich habe Methana 1986 zum ersten Mal besucht. Sofort verliebte ich mich in die einzigartige 
Landschaft aus Vulkanen, Hochtälern und interessanten Küsten. Schnelle lernte ich dort meine 
ersten Freunde kennen und erzählte ihnen von meiner Begeisterung. Immer wieder hörte ich die 
folgende, pessimistische Bemerkung: „Tobias – was willst Du denn in Methana? Was gibt es hier 
schon? Warum gehst Du nicht auf Inseln, wie z.B. Santorin, wo Du gutes Geld machen kannst?“ 
Dies war ein Anlass für mich, als Fotograf alles zu dokumentieren, was die Halbinsel Methana zu 
bieten hat. Damit wollte ich die Methaner für die Schönheiten ihrer Heimat begeistern. 1996 
begann sich allmählich die Gemeinde Methana und die Vereine für meine Arbeit zu interessieren. 
Die ersten Prospekte über Methana entstanden und wir nahmen gemeinsam an innergriechischen 
Tourismusmessen mit Ständen Teil. Ich vertrat Methana im Ausland von 1996-2000 jedes Jahr auf 
der ITB in Berlin. Leider beschränkte man sich in Methana zu sehr auf den innergriechischen Markt 
und vergaß, dass der größte Markt für Methana in Mitteleuropa zu suchen ist. Inzwischen hatte ich 
eine Ausbildung zum Reisleiter gemacht und auch für und in Werbeagenturen wie die ZEFA und 
COMCEPT gearbeitet. Daraus habe ich viele Erfahrungen gezogen, die nun für die Entwicklung 
dieses Marketing-Plans nützlich waren. Meine Homepage www.methana.com und die damit 
verbundenen Domains haben bis heute etwa 30.000 virtuelle Besucher angezogen.  
Meine Vision ist, dass Methana in Zukunft ein Ziel für Reisende ist, das sich mit Santorin und 
Mykonos messen kann und dabei nicht seine Ursprünglichkeit verloren hat. 
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Τα πλεονεκτήµατα των Μεθάνων εν όψη της Ολυµπιάδας 2004 
1. Τα Μέθανα βρίσκονται πολύ κοντά από την Αθήνα 
2. Καλές συγκοινωνίες (55 λεπτά µε το υδροπτερό) 
3. Αρκετά ξενοδοχεία (µέσης κατηγόριας) – οικονοµικό µέρος για τουρίστες! 
4. Ανεξαρτησία από τη θαλάσσια συγκοινωνία (σε περίπτωση κακοκαιρίας!) 
5. Αθλητικός εξοπλισµός για ιδιώτες (για τον ελεύτερο τους χρόνο!) 
6. Πολλά αξιοθέατα στην χερσόνησο και στην Τροιζηνία (και τα κοντινά νησιά!) 
7. Καλό κλίµα και για το καλοκαίρι (πολύ καλύτερα από την Αθήνα!) 
8. Πολύ ωραίες τοποθεσίες 
9. ∆υνατότητα για περπάτηµα και το καλοκαίρι (υπάρχει και ίσκιο!) 
10. Καλές τιµές σε σύγκριση µε την Αθήνα και τον Πειραιά. 

 
Συµπέρασµα: Ένας επισκέπτης µπορεί να µείνει στα Μέθανα σε ένα ξενοδοχείο και να συµµετέχει 
στην Ολυµπιάδα στις εκδηλώσεις που θέλει αυτός. Το πρωί φεύγει µε το υδροπτερο για την 
Ολυµπιάδα και το βράδυ θα γυρίσει πάλι στα Μέθανα. Θα περάσει καλύτερα και θα πληρώσει 
λιγότερα. 
 
Die Vorteile Methanas in Angesicht der Olympischen Spiele 2004 in Athen 

1. Methana befindet sich in der Nähe von Athen 
2. Gute Verkehrsverbindungen (55 Minuten mit dem Tragflügelboot nach Piräus!) 
3. Genügend günstige Hotels 
4. Unabhängig von Seeverbindungen (falls es Schlechtwetter gibt) 
5. Sportausrüstung für Hobbysportler (Tennisplatz, Basket- und Fußballplatz, Kajak, etc.) 
6. Sehr viele Sehenswürdigkeiten auf und um Methana herum 
7. Sehr gutes Klima auch im Sommer (sehr viel besser als in Athen!) 
8. Sehr interessante & schöne Landschaft 
9. Man kann sogar im Sommer wandern und Schatten finden 
10. Bessere Preise im Vergleich zu Athen & Piräus 

 
Fazit: Ein Besucher kann auf Methana seine Unterkunft buchen und trotzdem seine Olympischen 
Spiele besichtigen. Es ist kein Problem, früh mit dem Tragflügelboot nach Piräus zu fahren und 
abends wieder nach Methana zurückzukommen. Der Gast wird eine schönere Zeit in Methana, als 
im überfüllten Athen verbringen. 
 
 
Αυτό το πρώτο & αρχικό σχέδιο προβολής ΠΡΕΠΕΙ να 
πραγµατοποιηθεί αµέσως από φέτος για να προλάβουµε την 
ευκαιρία να διαφηµίσουµε τα Μέθανα για την Ολυµπιάδα το 
αργότερο τον Ιανουάριο 2004 στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ! 
 
Μπορούµε να τα καταφέρουµε µόνοι µας και δεν θα χρειαστούµε 
κανένα διαφηµιστικό γραφείο που θα µας τραβήξει το αίµα από τις 
φλέβες µας!  
 
Methana muss sich dieses Jahr um seine Werbung kümmern, damit man rechtzeitig bis 
spätestens Januar 2004 Methana in ausländischen Medien bekannt machen kann. Dazu wird in 
dieser Phase keine Werbeagentur benötigt, die nur unnötig viel Geld verschlingt und Standard-
Lösungen teuer verkaufen will. Alles, was Methana benötigt, kann es durch seine Beziehungen mit 
verschiedenen, aktiven Privatpersonen erreichen. 
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Τι είναι τα προβλήµατα και τα λάθη που εµποδίζουν την προβολή των 
Μεθάνων; 

1. ∆εν υπάρχει συντονισµός µεταξύ τον ∆ήµο, Συλλογών και ιδιωτών – Φτιάχνει π.χ. ο ένας 
σύλλογος έναν προσπέκτος και φτιάχνει και ο ∆ήµος έναν άλλον. Αντί να φτιάξουν όλοι 
µαζί τα υλικά που χρειάζονται, τα φτιάχνει ο καθένας µε τον φτηνότερο τρόπο. Αποτέλεσµα: 
Κακή ποιότητα, νοµικές παραβιάσεις (π.χ. πνευµατικά δικαιώµατα) και λάθη σε 
πληροφορίες (π.χ. η παλιά θέση του αεροδροµίου στο Ελληνικών αντί στα Σπάτα – 
σύλλογος βιοµηχάνων). 

2. Οι σύλλογοι και ιδιώτες πέφτουν συχνά θύµα σε αεριτζήδες που πουλάνε ακριβά 
διαφηµίσεις που δεν έχουν αποτελέσµατα. 

3. Φτιάχνονται έργα που µετά ξεχνιούνται. Το καλύτερο παράδειγµα είναι το θέµα των 
µονοπατιών. Φτιάχτηκαν τα µονοπάτια και δεν υπάρχει σχέδιο συντήρησης. ∆εν υπάρχει 
σχέδιο προβολής και αξιοποίησης των ξενώνων. Και τελικά σχεδιάζονται έργα τα οποία θα 
εµποδίσουν την ελκυστικότητα του δίκτυο µονοπατιών.(Αυτά το θέµα θα το αναλύσω 
αργότερα= ∆ρόµοι...) 

4. Το µεγαλύτερο εµπόδιο είναι φυσικά από χρόνια η αδιαφορία των εµπόρων και ιδιωτών για 
τον τόπο τους και η φιλαργυρία να δώσουν τα οικονοµικά µέσα για µια δυνατή 
διαφηµιστική καµπανιά. Γίνονται πολλά µικρά βήµατα που χάνονται ή έχουν πάλι στόχο 
µόνο την εσωτερικη αγορά της Ελλάδας. 

5. Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η αδιαφορία των Μεθανιτών προς το περιβάλλον των 
Μεθάνων. Κάθε τόσο παίζουν µε την φωτιά και καινέ δασώδης µέρη στα Μέθανα. Αυτό µαζί 
µε µερικά έργα δηµιουργεί µια πολύ αρνητική εικόνα η οποία εµποδίζει την προβολή των 
Μεθάνων. Κάθε καµένο δάσος διώχνει τον ξένο επισκέπτη και αφήνει µια απογοήτευση! 
 Η τοποθεσία και τα λουτρά είναι αυτά που διαφηµίσουν τα Μέθανα! 

 
Was sind die Fehler und Probleme, die bis jetzt eine erfolgreiche 
Werbung Methanas behindern? 

1. Es gibt keine Abstimmung unter den verschiedenen Gruppen auf Methana (Gemeinde, 
Vereine und Privatpersonen). Jeder macht „seine“ Sache. Jeder für sich. Da wird z.B. ein 
Prospekt vom Händlerverein gedruckt, während es schon einen vom Hotelierverein und der 
Gemeinde gibt. Alles wird so billig, wie möglich gemacht. Die Qualität ist am untersten 
Ende angesiedelt, der Inhalt ist schwach und es werden Urheberrechte verletzt. Die 
Wirkung des Materials ist nicht professionell.  

2. Die Vereine fallen auf zwielichtige Firmen rein, die für teueres Geld miserable Ergebnisse 
liefern. 

3. Es werden Projekte begonnen und irgendwann, vor der endgültigen Fertigstellung quasi 
aufgegeben. Das beste Beispiel ist das im Grunde hervorragende Wanderwegsystem. Es 
wird eine Idee begonnen, die Methana wirklich etwas bringen würde. Aber, anstatt diese 
Sache zu unterstützen, wird das Werk von der Mehrheit ignoriert. Die Ausführenden 
werden desillusioniert und frustriert. Darunter leidet die zukünftige Pflege und Erweiterung 
des Systems. 

4. Der Unwille der Berufsgruppen für Investitionen in Methana und vor allem in seiner 
Werbung gehört zu den großen Problemen. Geiz zahlt sich auf Dauer nicht aus. Wer Gäste 
benötigt, muss sich auch bekannt machen. Solange die meisten Methana nicht kennen, 
können sie auch nicht nach Methana kommen. Methana verliert durch den Geiz seiner 
Händler, Hoteliers und Privatleute jedes Jahr gewaltige Summen. Die koordinierte 
Investition in ein wirksames Marketing würde sich um den Faktor 10 amortisieren (dies ist 
eine pessimistische Einschätzung ;-) 

5. Das größte Hindernis für die Entwicklung Methanas liegt im Desinteresse der Methaner an 
ihrer Heimat und vor allem der Natur ihrer Heimat. Immer wieder brennen aus 
Unachtsamkeit Waldgebiete auf der Halbinsel ab. Das Bild Methanas wird dadurch negativ 
beeinflusst. Zusammen mit Zerstörungen durch unnötige Straßenprojekte verliert Methana 
an seiner Ursprünglichkeit. Aber gerade die einzigartige Landschaft ist DER Werbefaktor! 
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Ποία θα µπορούσε να ήταν η πελατεία των Μεθάνων; 
Τα Μέθανα είναι µία πάρα πολύ ωραία περιοχή και βρίσκεται κοντά από την πρωτεύουσα της 
Αθήνας. Η πρόσβαση είναι σχεδόν εύκολη. Η φύση και τα πολλά αξιοθέατα µπορούν να 
προσελκύσουν καλόν κόσµο. Τα Μέθανα Οµώς δεν έχουν ούτε το µέγεθος ούτε αρκετές παραλίες 
µε αµµουδιά για να έχουν «µαζικό τουρισµό». Τα Μέθανα πρέπει να ειδικευτούν σε µία πελατεία 
µε υψηλές απαιτήσεις. Τα λουτρά και ο τόπος είναι το πλούτος των Μεθάνων.  
 

1. Η τοποθεσία, τα αξιοθέατα και το κλίµα προφέρουν τα Μέθανα σαν ένας πόλος έλξεως για 
φυσιολάτρες και περπατητές. Αυτή η κατηγόρια πελατών διαθέτει καλά οικονοµικά µέσα 
και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσει ένα µέρος και τους κάτοικους του. Η παραµονή 
των πελατών είναι µεγαλύτερη από ηµερήσιες εκδροµές. Με αύτη την πελατεία κερδίζει ο 
ξενοδόχος, ο ταξιτζής και ο ντόπιος έµπορας. Αν αυτοί οι επισκέπτες µένουν 
ευχαριστηµένοι τότε θα πούνε τις καλές εµπειρίες και στους φίλους και γνωστούς τους. 
Γίνεται η διαφήµιση από στόµα σε στόµα. 

2. Λόγο της συµφέρουσα θέσης των Μεθάνων η περιοχή προσφέρεται ιδανικά για γκρουπ 
όλο τον χρόνο. Η ανεξαρτησία από την θαλάσσια συγκοινωνία κάνουν τα Μέθανα έναν 
στόχο για όλο τον χρόνο. Ετσί επί 12 µήνες τα Μέθανα θα µπορούσαν θεωρητικά να 
δεχτούν κάθε µήνα 1-4 γκρουπ. Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από το πόσους ξεναγούς θα 
υπάρξουν στα Μέθανα και από την υποδοµή των ξενοδόχων. Σε κάθε εποχή του χρόνου τα 
Μέθανα προσφέρουν ενδιαφέροντα θέµατα στον επισκέπτη! 

3. Λόγο των καλών τιµών τα Μέθανα είναι ένα ιδανικό µέρος και για τις οικογένειες και 
µπορούν Ετσί στις διακοπές (όπως παλιά) να στηρίζουν την ντόπια οικονοµία και τους 
καλοκαιρινούς µήνες όταν η ξεραµένη φύση δεν προσφέρεται τόσο πολύ στους 
φυσιολάτρες. 

4. Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα Μέθανα θα δηµιουργήσουν φυσικά τα ανανεωµένα 
λουτρά. Σε µία σύγχρονη υποδοµή θα µπορούσαν να προσελκύσουν πελάτες οι οποίοι 
θέλουν να φροντίζουν για την υγεία και την οµορφιά τους. Η καινούργια κοντά του 
«WELLNESS» (περιφρόνηση της υγείας) θα φέρει πελάτες οι οποίοι θα πληρώσουν καλά 
λεφτά για π.χ. µασάζ, υγιεινή διατροφή και θεραπείες. Αυτή η πελατεία δεν θα 
δηµιουργήσει πια την αρνητική εικόνα «των άρρωστων» η οποία έφτιαξε τις κακές φήµες 
των Μεθάνων τα τελευταία 25 χρόνια. Οι καινούργια πελατεία προσέχει την ποιότητα και 
της προσφερόµενες υπηρεσίες. Θα θέλει να περάσει τον χρόνο στα Μέθανα ευχάριστα. 
Θέλει π.χ. εκδροµές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ένα θετικό και αισιόδοξο κλίµα στις 
διακοπές. Αυτή η πελατεία µπορεί να φέρει µεγάλο κέρδος σε όλες τις επιχειρήσεις οι 
οποίες προσέχουν τον πελάτη. Αυτό το είδος τουρισµό µπορεί να λειτουργήσει όλο τον 
χρόνο. Ο ανταγωνισµός µεταξύ και άλλων λουτροπόλεων µπορεί να ξεπεραστεί αν γίνεται 
ένα σύστηµα «Λουτρά – Φύση – Πολιτισµός – Φιλοξενία – ∆ραστηριότητα». 

5. Με την βελτίωση των φηµών και την κατάλληλη διαφηµιστική καµπανιά τα Μέθανα 
µπορούν να προσελκύσουν και πολλούς ιδιωτικούς επισκέπτες. 

6. Στα Μέθανα υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά, γεωλογικά και βιολογικά αξιοθέατα και θέµατα 
που έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση επιστήµων. Ετσι τα Μέθανα 
προσφέρονται και ιδανικά για γκρουπ φοιτητών και επιστήµων. Με τα αποτελέσµατα των 
ερευνών τους τα Μέθανα κερδίζουν και µια προβολή που δεν κοστίζει τίποτα και απασχολεί 
γενιές επιστήµων. ΟΙ τιµές πρέπει να οργανωθούν ετσι ώστε και φοιτητές µπορούν να 
πληρώσουν την παραµονή τους στα Μέθανα. Θα είναι κυρίως πελάτες µικρότερης ηλικίας 
(18-26 χρόνων). Ετσί θα υπάρξει και µια ισορροπία ηλικιών και µπορούν να λειτουργήσουν 
και επιχειρήσεις σαν µπαρ, δισκοθήκες και καφετερίες. 

7. Η κλασσική πελατεία των Μεθάνων φυσικά δεν θα διωχτεί: Άνθρωποι οι οποίοι θα 
χρειαστούν θεραπείες για την βελτίωση της υγείας των. Το καλό κλίµα, τα θεραπευτικά 
ιαµατικά λουτρά, τα ιαµατικά άλατα (Κόλπος θειάφι!), η καλή διατροφή και οι πολλές 
δυνατότητες για δραστηριότητες βοηθάνε ιδιαίτερα στην ψυχική και σωµατική ισορροπία και 
βελτίωση της υγείας. Αυτή η πελατεία µπορεί να µην έχει τόσα οικονοµικά µέσα, αλλά για 
κοινωνικούς λόγους θα πρέπει να την δεχτούν τα Μέθανα. Και επιτέλους και µε καλύτερες 
υπηρεσίες από τα τελευταία 25 χρόνια! 

 
Συµπέρασµα: Η πελατεία θα δηµιουργήσει έναν οικονοµικό κύκλο 12 µηνών ο ποίος θα 
δηµιουργήσει πολλές ιδιωτικές επενδύσεις στα Μέθανα και θέσεις εργασίας! 
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Wie könnte die Zukünftige Kundschaft Methanas aussehen? 
1. Die einzigartige Landschaft, die Natur und die zahlreichen archäologischen Highlights 

ziehen besonders Naturfreunde und Wanderer an. Sie suchen „das Besondere und 
Ursprüngliche“. Sie möchten einen Ort intensiv kennenlernen und planen entsprechend 
mehr Zeit ein, als dies „normale Pauschaltouristen“ tun. Ihre finanzielle Lage ist meist recht 
gut und sie sind bereit für das Besondere einen höheren Preis zu zahlen, wenn die Qualität 
stimmt. Sie sind nicht auf die Saison beschränkt. 

2. Die gerade Erwähnten Eigenschaften gelten auch für kleine Gruppen von organisierten 
Reisen, die zum Beispiel das Wandern zum Ziel haben. Die gute Erreichbarkeit Methanas 
und die Unabhängigkeit vom Seeweg macht es möglich , das ganze Jahr über regelmäßig 
Gruppen von ca. 12-22 Personen für 8-10 Tage auf Methana zu führen. An diesen und der 
vorher erwähnten Kundenkategorie verdienen die Hoteliers, Transportunternehmer und 
natürlich auch Reiseunternehmen. Zusätzlich konsumieren die Gäste in ihrer Freizeit in 
Souvenirläden (wenn das entsprechende Angebot vorhanden ist!) oder in Cafés und 
Kneipen. 

3. Durch die günstige Erreichbarkeit und relativ tragbare Preise bietet sich Methana auch 
ideal als Ferienort für Familien an. Schon in den letzten 15 Jahren konnte man beobachten, 
dass mehr und mehr Familien, z.B. in Vathy ihre Sommerferien verbringen. Bei dieser 
Kundschaft ist eine günstige Preisgestaltung wichtig. Durch die längere Aufenthaltsdauer 
(ca. 14-21 Tage) gleicht sich das aus.  

4. Die größte Chance bietet sich Methana durch die bis 2006 modernisierten Heilbäder an. 
Wellness ist nicht nur eine „Mode“ sondern eine Lebensart geworden. Viele Leute leben 
bewusst und pflegen ihren Körper und ihre Seele. Sie suchen Erholung und wollen neue 
Kräfte für den Alltag gewinnen. Für sie ist die Atmosphäre und die angebotene Leistung & 
Qualität wichtig. Ein stressgeplagter Manager schaut nicht darauf, dass er „Billigurlaub“ 
machen kann, sondern darauf, dass er etwas für seine Gesundheit und sein Image tun 
kann. Der höherpreisige Wellnessurlaub stellt hohe Anforderungen an ein gut 
ausgebildetes Personal und alle angebotenen Preise, sowie das Umfeld! Das bedeutet, 
dass es nicht reicht, nur die Heilbäder zu modernisieren, sondern man muss parallel dazu 
Angebote schaffen. Das ist die Chance der Kleinunternehmer Methanas. Sie können im 
Verpflegungs-, Unterhaltungs- und Freizeitsektor interessante und profitable Angebote 
schaffen. Die neuen Heilbäder können in Kombination mit einem nachhaltigen System alle 
Berufsgruppen fördern – vom Landwirt bis zum Taxifahrer! 

5. Durch die Verbesserung der Angebote und den höheren Bekanntheitsgrad nach dem 
Marketingmaßnahmen können auch zahlreiche Individualgäste angezogen werden. 

6. Zahlreiche archäologische, geologische und biologische Highlights ist Methana eine ideale 
Region für die Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftlern und Studenten. Für sie 
müssen preisgünstige Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten geschaffen werden. Da 
sie meist in Gruppen von ca. 6-30 Personen auf Methana auftreten werden, amortisiert sich 
eine Investition in diese Kunden relativ schnell. Sie führen auch zu einer Verjüngung der 
Kundschaft und sind gerade für Unternehmen im Unterhaltungs- und Freizeitsektor 
interessant (Cafeterias, Discos, etc.). 

7. Weiterhin wichtig ist natürlich die Kundschaft von Patienten, die in Methana die 
Therapiemöglichkeiten durch das heilkräftige Thermalwasser, das Klima und die gesunde 
Ernährung nutzen. Sie sind meist nicht so finanzkräftig und werden über ihre 
Krankenkassen finanziert. Für sie muss eine besseres Angebot geschaffen werden und die 
Leistungen verbessert werden. Es muss ein menschlicheres Klima für sie geschaffen 
werden. In Zukunft wird jeder Patient in erster Linie ein Kunde sein, um den man sich in 
jeder Hinsicht sorgen wird. Dadurch, dass diese Gäste oft auch von ihren 
Familienangehörigen begleitet werden, kommen zusätzliche Einnahmen in die Unterkünfte 
und Verpfleger. 

 
Fazit: Die neue Kundschaft Methanas wird einen ökonomischen Kreislauf bilden, der Methana 12 
Monate interessant macht und für neue Privatinvestitionen sorgt! 
 
 
 



 8

∆ιάγραµµα της πελατείας – Diagramm über die Kunden Methanas 
 

Φυσιολάτρες & 
Περπατητές 

Naturfreunde & Wanderer

Γκρουπ 
Reisegruppen

Οικογένειες 
Familien

Πελάτες για το 
WELLNESS

Ιδιωτικοί επισκέπτες 
Individualgaeste

Φοιτητές & Επιστήµονες 
Studenten & 

Wisenschaftler

Ασθενής 
Patienten

Φύση 
Natur

Γεωλογία 
Geologie

Αρχαία 
Antikes

Λουτρά 
Heilbad

∆ιαµονή 
Unterkunft

∆ιατροφή 
Verpflegung

Μεταφόρες 
Transporte

∆ιασκέδαση 
Unterhaltung

 
 
Τα Μέθανα είναι ένα ιδανικό µέρος για όσους θέλουν να γνωρίσουν την φύση, την ιστορία, την 
γεωλογία και για αυτούς που θέλουν να ξεκουραστούν. 
 
Τα Μέθανα δεν είναι ένα κατάλληλο µέρος για τον µαζικό τουρισµό - και δεν θα είναι ποτέ! 
 
Γιατί; 

1. ∆εν έχει τις παραλίες οπώς π.χ. την Μαγιόρκα η Τυνησία! 
2. ∆εν έχει τόσα και αρκετά µεγάλα ξενοδοχεία και δεν θα έχει ποτέ. 
3. ∆εν έχει τόσα αξιοθέατα για τόσο κόσµο. 

 
Τα Μέθανα θα έχουν πάντα µία επιλεγµένη πελατεία η οποία αναζητά καλή ποιότητα, καλές τιµές, 
πολιτισµό και υγεία. Εξαρτάται απο τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επαγγελµατίες των 
Μεθάνων από το πόσο µεγάλο θα είναι το οικονοµικό κέρδος για τα Μέθανα! 
 
Methana ist ein idealer Ort für Leute, die die Natur, Kultur, Geologie und Gesundheit möchten. 
Methana wird niemals ein Ort sein, der für den klassischen Massentourismus geeignet sein wird! 
 
Weshalb? 

1. Zu wenige Strände ála Tunesien oder Mallorca 
2. Nicht genügend und nicht genügend große Hotels 
3. Es gibt nicht DIE großen Sehenswürdigkeiten für eine große Anzahl von Gästen 

 
Methana wird immer eine ausgewählte Kundschaft haben, die Wert auf das Besondere und die 
Qualität legen wird. Nur, wenn die örtlichen Unternehmer interessante Angebote schaffen, wird 
Methana von seinen Gästen profitieren! 
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∆ιαφηµιστικά υλικά για την σωστή προβολή των Μεθάνων 
Τα Μέθανα χρειάζονται ένα σύστηµα από υλικό και απο ανθρωπους το οποίο µπορεί κάθε στιγµή 
να δείξει ότι έχουν τα Μέθανα. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σύστηµα γραφικής διαµόρφωσης το 
οποίο θα δείξει πως όλα ανήκουν στο ίδιο µέρος. 
 
Τι καταλαβαίνουµε σαν διαφηµιστικό υλικό; 

1. Οι άνθρωποι! Ο κάθε Μεθανιτής να ξέρει για το µέρος του και να είναι ανοικτός προς τους 
ξένους που κάθε τόσο τυχαία έρχονται στα Μέθανα. Η φιλοξενία είναι η καλύτερη 
διαφήµιση των Μεθάνων και ο λόγος που π.χ. εγώ (Τώβιας Σώρρος) κόλλησα στα Μέθανα. 
Κάθε ευχαριστηµένος επισκέπτης των Μεθάνων είναι ένα διαφηµιστικό υλικό! Γιαυτό 
πρέπει ο Μεθανιτής να ξέρει πως ο τρόπος που φέρνεται παίζει µεγάλο ρόλο! 

2. Πληροφορίες! Ο ξένος που έρχεται στα Μέθανα ∆ΕΝ µαθαίνει ακόµα το τι υπάρχει σε 
ΟΛΗ την χερσόνησο! ∆εν ξέρει που και πως να βρει π.χ.: 

- τα ηφαίστεια 
- τα αρχαία 
- τα χωριά 
- τις υπηρεσίες 
- τα δροµολόγια πλοίων και λεωφορείων (στέκεται σαν κουτός στον περίπλοκο 

πίνακα του λιµεναρχείο και χάνεται!). 
- τα µονοπάτια 

3. Και εκτός των Μεθάνων; 
- δεν υπάρχει καµία πληροφορία ούτε στο λιµάνι του Πειραιά και ούτε στο καινούργιο 

αεροδρόµιο 
- ∆εν υπάρχει ούτε µία πληροφορία στο διασταύρωση των Άγιων Απόστολων ή 

κιόλας στην διασταύρωση της Τραχείας! 
4. Γραφείο πληροφοριών; ∆εν υπάρχει κανένα γραφείο πληροφοριών στα Μέθανα οπού ο 

ξένος µπορεί από της 9:00 – 20:00 να µάθει ότι χρειάζεται να ξέρει για τα Μέθανα (δωµάτια, 
υπηρεσίες, αξιοθέατα, δροµολόγια, κτλ.). 

5. Πληροφοριακό υλικό; Φτιάχτηκαν προσπέκτοι για τα Μέθανα το 1996 - µέχρι εδώ καλά. 
Αυτοί οι προσπέκτοι είναι οµώς µόνο για να ανοίξουν το ενδιαφέρον για τα Μέθανα,. ∆εν 
περιέχουν οµώς αρκετές πληροφορίες που θα χρειαστεί ο επισκέπτης που ήδη βρίσκεται 
στα Μέθανα. Οταν έχει φθάσει στα Μέθανα θα αναζητήσει π.χ. έναν πλήρης οδηγό, έναν 
τουριστικό ή κιόλας τοπογραφικό χάρτη. Θέλει αυτόνοµος να οργανώσει την παραµονή στα 
Μέθανα! Και όσες πληροφορίες τον παρέχουµε τόσο καιρό θα µείνει στα Μέθανα. Μέχρι 
τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά! Και έχετε την ευκαιρία να τα βρείτε όσο ενδιαφέροµαι εγώ 
και οι άλλοι φίλοι µου για τα Μέθανα. Στην Γερµανία π.χ. και σε τουριστικές ζώνες θα βρείτε 
σε κέντρα πληροφοριών η στους ∆ήµους όλα αυτά! Πολλά από αυτά φτιάχτηκαν µε λεφτά 
από την Ευρώπη και τις επιδοτήσεις από τις Βρυξέλλες. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει ψάξει 
κανένας από τους Μεθανιτές αυτά τα κονδύλια;;; Από το 1996 τα λεω... 

6. Ιντερνετ; Από το 1999 έχω µία σελίδα που δίνει πληροφορίες για τα Μέθανα. Μέχρι τώρα 
την έχουν επισκεφτεί περίπου 30.000 άτοµα! Αυτές οι ιστοσελίδες πληροφορούν τον 
επισκέπτη για ότι πρέπει να ξέρει για τα Μέθανα. Έχω συνεχώς θετικά µηνύµατα από τους 
ανθρωπους που επισκέπτονται τις σελίδες (βλέπε το γερµανικό ή ελληνικό βιβλίο 
επισκεπτών!). Μέχρι σήµερα η συµµετοχή των Μεθανιτών είναι κατά το 0! Το κέρδος από 
τις σελίδες (που τις πληρώνω συνεχώς!) είναι των Μεθανιτών. Κατι πάει στραβά! Τι; Πως 
είναι δυνατόν, εγώ ο ξένος να φτιάξω όλη αυτη την δουλειά, να την πληρώσει κιόλας και 
αυτοί που κερδίσουν να µην ενδιαφερθούν καθόλου; Και χειρότερα ακόµα / αντιγράφουν 
και τις φωτογραφίες για τις δουλειές τους... Και „πρέπει“ ο καθένας να κάνει και την δική του 
ιστοσελίδα (µία του ∆ήµου, µία του συλλόγου των ξενοδόχων, κτλ.). Τι εντύπωση 
δηµιουργεί αυτό;;; Σκεφτείτε το! 

 
Συµπέρασµα: Αν θέλουµε να καταφέρουµε κατι για τα Μέθανα, τότε πρέπει να είµαστε όλη µαζί 
και όχι πια ο ένας εναντίον τον άλλον! Τα Μέθανα είναι – ανάλογα µε αλλα τουριστικά µέρη – πίσω 
και θέλει τεράστιες προσπαθειες να προλάβουν τους αλλού ή να γίνουν και καλύτερα! ∆εν πρέπει 
να χάσουµε ούτε µία η µέρα! Και θα κοστίσουν αυτά – δεν θα είναι φθηνά και ούτε εύκολα! Θέλει 
πάρα πολύ δουλειά για όλα αυτά που δεν κάνατε τα τελευταία 20 χρόνια! Ακόµα έχουµε ελπίδες 
και ακόµα έχουµε φίλους που θα µπορέσουν να µας βοηθήσουν!  
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Welche Werbematerialien benötigt Methana? 
Methana benötigt ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Werbemedien. Es 
muß jedem klar sein, dass, wenn er ein Medium findet, es zum System „Methana“ gehört. Dazu ist 
ein bestimmter Wiedererkennungswert nötig.  
 
Was sollten wir unter „Werbematerial“ verstehen? 

1. Der Faktor Mensch! Wie sich die Methaner gegenüber Fremden verhalten, hat einen 
entscheidenden Einfluss auf das Image der Region! Jeder Fremde, der mit positiven 
Eindrücken von Methana nach hause kommt, ist ein potentieller Botschafter für Methana. 
Ich bin durch die Gastfreundschaft, die ich 1986 in Methana kennen lernte, dauerhaft mit 
Methana verbunden. Je mehr Freunde Methana gewinnt, desto mehr erzählen auch diese 
in ihrem Bekannten- und Freundeskreis von Methana (Lawinen-Effekt!). 

2. Informationen! In Methana gibt es bisher nur mangelhafte Informationen für zufällige 
Besucher. 

- keine Infos über die Vulkane und wo sie liegen 
- keine Infos über die archäologischen Sehenswürdigkeiten 
- keine Infos über die Wanderwege 
- keine Infos über die Dörfer 
- keine leichtverständlichen Bus- und Fährenpläne 
- keine Infos über Ämter, Einrichtungen, etc. 

3. Auch außerhalb von Methana gibt es keine Informationen, die Gäste nach Methana 
lenken. 

- keine Infos am Flughafen Athen 
- keine Infos am Hafen Piräus 
- keine Infos an der Abzweigung Agion Apostolon 
- keine Infos an der Abzweigung Trahia 

4. Informations- oder Touristenbüro. Es muss eine zentrale Stelle in Methana geben, an der 
der Reisende alle wichtigen Informationen erhält (Unterkunft, Fahrpläne, 
Sehenswürdigkeiten, etc.). 

5. Grafisches Informationsmaterial: 1996-1998 wurden verschiedenen Prospekte über 
Methana gemacht, die das Interesse an Methana wecken sollen. Nur – dieses Material 
nützt dem Besucher vor Ort wenig. Denn er möchte genau wissen, was er wo und wann 
finden kann. Dazu gehört ein ausführlicher Reiseführer, Routenbeschreibungen der 
Wanderwege, eine Karte (topografisch oder einfache Touristenkarte). In Deutschland ist es 
ja so, dass man in den meisten Fremdenverkehrsämtern alle nötigen Informationen über 
einen Ort / eine Region findet. Sogar Buchungen sind dort teilweise möglich! Das 
Werbematerial kostet viel Geld. Deswegen kann eine systematische Werbung nur gehen, 
wenn alle an einem Strick ziehen und Methana endlich sich für europäische Fördermittel 
interessiert. Viele Regionen haben von diesen Mitteln profitiert und gerade Methana hat es 
unbedingt nötig, bekannter zu werden! 

6. Internet: Seit 1999 gibt es die Domain www.methana.de. Über 30.000 Besucher haben 
diese Seite bisher besucht und darauf alle wichtigen Informationen über die Halbinsel 
Methana gefunden. Leider wurde diese Seite von den Methanern fast nicht beachtet und 
schon gar nicht die Vorteile daraus genutzt. Bisher zahle ich als Webmaster alle Kosten 
dieser Homepage und die Methaner profitieren von den Besuchern. Irgendwie kann das so 
nicht gehen... Eine deutliche Beteiligung der Methaner aus ihrem eigenen Interesse sollte 
man voraussetzen können. Dass sie die Seite nutzen, zeigt, dass ein Verein daraus 
widerrechtlich Fotos kopiert und für seinen eigenen Prospekt verwendet hat. So kann das 
nicht gehen! Und was viel kontraproduktiver ist, war, dass die Gemeinde und ein Verein 
eigene Methana-Homepages gegründet haben, die nun als nicht verwendbare, virtuelle 
Leichen im Internet herum geistern. Der User fragt sich, weshalb gibt es von der gleichen 
Gegend drei konkurrierende Homepages? Der Eindruck ist nicht sehr positiv... 

 
Fazit: Wenn Methana vorankommen will, dann müssen alle an einem Strang ziehen! Und der Geiz, 
gemeinschaftlich etwas zu bezahlen, muss ein Ende haben. Noch ist es nicht zu spät und Methana 
kann im Tourismus eine Rolle spielen! 
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Τα υλικά 
Ήδη έχω πάρει τις πρώτες πρόσφορες από εταιρίες που θα µπορέσουν να µας φτιάξουν καλό 
διαφηµιστικό υλικό. Θα χρειαστούν προσπέκτοι και φυλλάδια και µικρά περιοδικά σαν αυτά που 
έχω σαν παραδείγµατα (+Ιστοσελίδες και CD-Rom). Μέχρι τώρα υπάρχουν δύο εταιρίες οι οποίες 
έχω γνωρίσει καλά και ξέρω πως η ποιότητα των εργασιών τους είναι πολύ καλή. Μόνο µε πολύ 
καλό υλικό θα µπορέσουµε να ανταγωνιστούµε τα αλλα µέρη στην Ευρώπη (µην περιοριστούµε 
µόνο στην ελληνική αγορά!). Το κόστος των εργασιών θα είναι υψηλό. Αλλα θα έχουµε ότι 
καλύτερο υπάρχει. Όλα θα χρειαστούν και από εµάς πολύ δουλειά γιατί τις πληροφορίες πρέπει 
εµείς να τις παρέχουµε. Θα έπρεπε να φτιαχτεί µία µικρή (και πληρωµένη) παρέα η οποία θα 
φροντίσει για τον στοίχο σε το ελαχιστον τρεις γλώσσες (ελληνικά, γερµανικά και αγγλικά – ίσως 
και γαλλικά!). Ήδη υπάρχουν οι κατάλληλοι και στα Μέθανα. Θα χρειαστεί και το υπάρχοντο 
φωτογραφικό υλικό από έµενα και τον συνάδερφο µου τον Χρίστο Λάζαρου και θα χρειαστεί να 
φτιάξουµε καινούργιες φωτογραφίες γιατί πολλά έχουν αλλάξει.  
Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να βρεθεί ο οικονοµικός φορέας και οι χρηµατοδοτήσεις 
(ευρωπαϊκά κονδύλια, χορηγοί). Το έργο της προβολής θα είναι δική µας υπόθεση και θα πούµε 
εµείς τι θα χρειαστεί - και όχι κανένα „διαφηµιστικό πρακτορείο“. Θα πρέπει να υπάρξει µία παρέα 
που θα επιβλέπει όλα και θα κάνει τον συντονισµό των εργασιών. 
Το κόστος όλων των έργων θα είναι σίγουρα σε µέγεθος των 200.000-350.000 Ευρω. Ανάλογα µε 
τα κόστη για τους δρόµους είναι ένα πολύ µικρό πόσον! 
Και δεν µας µένει πια πολύς χρόνος γιατί του χρόνου θα έχουµε την Ολυµπιάδα κοντά µας. Είναι 
µία µεγάλη ευκαιρία προβολής των Μεθάνων σε ένα παγκόσµιο κοινό! 
Όλο το σύστηµα της προβολής θα διαρκέσει το ελαχιστον 2-4 χρόνια. Τα πρώτα αποτελέσµατα θα 
µπορούσαµε να δούµε του χρόνου κιόλας! 
 
Πρέπει να γίνει οµώς η αρχή!  
 
Das Material 
Es gibt schon die ersten Angebote von Firmen, die uns bei der Herstellung des benötigten 
Werbematerials helfen können. Es werden Prospekte, Broschüren und Reiseführer benötigt. Dazu 
kommen noch touristische Karten und die neue topografisch Karte Methanas. Beispiele liegen 
Ihnen vor. Ergänzt würde das System von interaktiven Medien (Websites, CD-Rom). Ich kenne 
bereits die Qualität beider Firmen und kann behaupten, dass die Werbematerialien mit ihnen auch 
europaweit konkurrenzfähig sind. Nur mit zeitgemäßer Qualität kann man mit Regionen wie z.B. 
Mallorca, Tunesien oder Zypern konkurrieren! 
Die Arbeiten werden nicht billig werden, sind aber im Vergleich mit dem Straßenbau auf Methana 
vergleichsweise niedrig. Es müssen Wege gefunden werden, wie man das Projekt mit Hilfe von 
EU-Fördermitteln und privaten Investoren finanzieren kann. Die Gesamtkosten werden für alles 
zusammen bei ca. 200.000 – 350.000 Euro liegen. Die meiste Arbeit muss von uns vor Ort 
geleistet werden. Dazu gehört die Textarbeit in mindestens drei bis vier wichtigen, europäischen 
Sprachen (griechisch, deutsch, englisch und französisch). Natürlich wird auch das Bildmaterial von 
mir und meinem Kollegen Christo Lazarou wichtig. Eventuell müssen auch Dinge, die sich 
verändert haben neu fotografiert werden. 
Alle Arbeiten müssen in einem Team organisiert werden, in dem jeder den anderen kontrolliert und 
auch motiviert. Das gesamte system wird eine Dauer von ca. 2-4 Jahren haben. Erste Erfolge 
könnten schon 2004 sichtbar sein. 
 
Dazu muss man aber jetzt mit der Planung und den ersten Arbeiten beginnen! 
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Μικρή παρουσίαση των εταιριών που θα µπορέσουν να µας βοηθήσουν 
 

Ο Λόρενς Χούρνι (Dr.Prof.Lorenz Hurni) 
είναι υπεύθυνος στο τµήµα 
χαρτογράφησης του πανεπιστήµιου 
ΕΤΗ. Έχει φτιάξει τους τοπογραφικούς 

χάρτες των Μεθάνων και ξέρει πολύ καλά τα Μέθανα. Είναι από χρόνια ένας πιστός φίλος των 
Μεθάνων και έχει βοηθήσει πολλές φόρες. Εκπαιδεύει τους φοιτητές µε τα υλικά που έφτιαξε στα 
Μέθανα. Γνωρίζει πως και ποίος µπορεί να κάνει ότι αφοράει τους χάρτες των Μεθάνων. Μου έχει 
ήδη δώσει την οικονοµική πρόσφορα για την ανανέωση του υπάρχοντος χάρτη µε στοιχεία για τα 
µονοπάτια και αλλα αξιοθέατα. Ο καινούργιος χάρτης θα ήταν συµβατός µε το σύστηµα GPS 
(µέθοδο για τον προσανατολισµό µέσο ηλεκτρονικής πυξίδας). 
Ο καινούργιος χάρτης θα ήταν η βάση για πινακίδες που θα βρισκόταν σε διαφορετικά µέρη εντός 
και εκτός Μεθάνων. Σε αυτές τις πινακίδες θα βρει ο επισκέπτης όχι µόνο τις διαδροµές του δίκτυο 
µονοπατιών αλλα και όλες τις αναγκαίες τουριστικές πληροφορίες.  
Μαζί µε αυτά θα µπορούσε να γίνει η έκδοση ενός µικρού τουριστικού χάρτη στην κλίµακα 
1:50.000. 

 
Τι θα µας κάνει o Dr. Lorenz Hurni και οι συνεργάτες του: 
 
1. Ανανέωση όλων τον γεωγραφικών δεδοµένων που αφορούν τον χάρτη Μεθάνων και 

συµπλήρωση της τράπεζας πληροφοριών.      100.000 € 
2. Παραγωγή των δεδοµένων για τις πινακίδες στο δίκτυο µονοπατιών  70.000 € 
3. Παραγωγή των πινακίδων από µια ειδικευµένη εταιρία. Το κόστος εξαρτάται απο την 

ποσότητα και το µέγεθος.        ??????? 
4. Συλλογή των τουριστικών πληροφοριών για αξιοθέατα, υποδοµή, κτλ.  20.000 € 
5. Σχεδιασµός όλων των αναγκαίων υλικών: Πινακίδες, τουριστικός οδηγός, τουριστικός 

χάρτης Α4, ιστοσελίδα, µικροί χάρτες για όλα τα χωριά,.    30.000 € 
6. Γραφική σχεδίαση απο επαγγελµατία. Θα πρέπει να κανονίσουµε µία τιµή για όλο το 

πακέτο και να τον βάλουµε να µας κάνει Corporate Identity για όλα τα προϊόντα µας! Το 
κόστος θα είναι σίγουρα µεγάλο, άλλα µόνο µε µια ενιαία γραφική διαµόρφωση θα 
µπορέσουµε να κερδίσουµε στην διεθνής αγορά!     ??????? 

7. Τουριστικός οδηγός των Μεθάνων µε τον χάρτη Μεθάνων. Θα παρέχει όλα για τα 
Μέθανα και θα είναι όχι µόνο „τουριστική διαφήµιση“, αλλα ένα πραγµατικό πληροφοριακό 
µέσον. Θα πωληθεί στα µαγαζιά καί µέσον της ιστοσελίδας των Μεθάνων. Θα πρέπει να 
γίνει στο ελαχιστον τρεις γλώσσες (γερµανικά, ελληνικά και αγγλικά). Το κόστος θα είναι 
περίπου           90.000 €. 

8. Επαγγελµατικής ποιότητας ιστοσελίδα των Μεθάνων σε µορφή PORTAL (CMS) µε 
ειδική συλλογή πληροφοριών (ξενοδοχεία, δωµάτια, προϊόντα, κτλ.).    
           100.000 € 

9. Τουριστικός χάρτης Μεθάνων σε µέγεθος Α4 (στην πίσω πλευρά µε τουριστικές 
πληροφορίες).         20.000 € 

10. Μικροί χάρτες για κάθε χωριό περίπου 5000 € το κοµµάτι.  15.000-65.000 € 
11. ∆ηµιουργία ενός χάρτη στην ιστοσελίδα στον οποίον ο επισκέπτης θα βρει ελεύτερη 

πλοήγηση. Interactive Web-Map.      100.000-200.000 
 
Συµπέρασµα: Φυσικά αυτό το πακέτο θα σας φανεί παρά πολυ ακριβό. Οµώς θα έχει τις 
τελευταίες τεχνολογίες ενσωµατωµένο και θα είναι πρωτότυπο για την Ελλάδα. Τα κόστη θα 
µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τέτοιες εφαρµογές υπάρχουν µέχρι 
τώρα σε πολλές πόλεις της Γερµανίας και της Ελβετίας άλλα όχι στην Ελλάδα. 
Το πλεονέκτηµα της ΕΤΗ είναι πως θα µας κάνουν την δουλειά οι καλύτεροι του κόσµου στο κλάδο 
της τοπογραφίας και των γραφικών τεχνών. Η ελβετική γραφική διαµόρφωση είναι παγκόσµια 
γνωστή και φηµισµένη. Αν καταφέρουµε να µας κάνουν το λογότυπο / Corporate Identity, τότε θα 
έχουµε κατι που µπορεί να αντισταθεί και τον παγκόσµιο ανταγωνισµό. 
∆εν πρέπει να ξεχάσουµε πώς ότι θα κάνουµε, θα το κάνουµε για το µέλλον και θα πρέπει να 
κρατηθεί επί χρόνια! Η επένδυση σε αυτά θα έχει την οικονοµική απόσβεση οταν µπορούµε να 
κερδίσουµε τις καλύτερες επαγγελµατικές εντυπώσεις σε τουριστικές εκθέσεις και στους πελάτες 



 13

(ιδιώτες και τουριστικές εταιρίες του εξωτερικού!). Σίγουρα τις τιµές θα µπορέσουµε στις 
λεπτοµέρειες να συζητήσουµε µε τον Λόρενς Χούρνι και τους συνεργάτες του. Αφού είµαι πολύ 
φίλος µε τον Λόρενς, θα µπορέσω να τον φέρω σε µία θέση που θα µπορέσει να µας κάνει 
καλύτερες ακόµα τιµές. Όλες οι τιµές που αναφέρω είναι οι υψηλότερες για να ξέρουµε τι να 
υπολογίζουµε. Καλύτερα να έχουµε ακριβές τιµές και να µας µείνουν µετα ρέστα, αντί να χρωστάµε 
αργότερα! 
 

 
 

          
Παράδειγµα του γεωλογικού χάρτη Μεθάνων και του τοπογραφικού χάρτη 1:25.000 από τον 
Λόρενς Χούρνι και την ΕΤΗ-Ζυρίχης (1995). 
 
Dr. Prof. Lorenz Hurni hat in der Zeit von 1991-1995 in Zusammenarbeit mit Geologen und der 
ETH-Zürich eine geologische und eine topografische Karte Methanas erstellt, die den Stand der 
Technik darstellte. Er hat für Methana das Angebot gemacht, alles noch mal zu überarbeiten und 
daraus Materialien für das touristische Informationssystem Methanas zu erstellen. 
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Το περιοδικό Wandermagazin βγαίνει 6 φόρες του χρόνου. Είναι το σηµαντικότερο περιοδικό του 
κλάδος του. Το κύριο θέµα είναι η προβολή περιοχών οπού µπορεί κάνεις να βρει την υποδοµή για 
περιπατητικές εκδροµές. Κάθε δεύτερος Γερµανός περπατάει συχνα ή στις διακοπές του ή στα 
σαββατοκύριακα. 10 εκκ. Γερµανοί περπατάνε συχνα. 
40.000 άτοµα λαµβάνουν το περιοδικό κάθε δύο µήνες και οι υπόλοιποι από περίπτερα. Η αγορά 
για δραστηριότητες στην φύση αυξάνεται συνεχώς.  
Στο περιοδικό ο περπατητής βρίσκει όλες τις ενδιαφέρουσες διαδροµές, πληροφορίες για τον 
εξοπλισµό και για ταξίδια. 
Ο Τώβιας Σώρρος δηµοσιεύει τακτικά κείµενα για την Ελλάδα στο Wandermagazin. Τα Μέθανα τα 
πρόβαλε στην έκδοση 1/2003 (το περιοδικό βρίσκεται στον ∆ήµαρχο Πάλλη). 
 
Σε κάθε έκδοση µπορεί να µπούνε ένθετα κείµενα η µικρά περιοδικά οπώς στα παραδείγµατα. 
Αυτοµάτως µπορούµε να βρούµε τους 40.000 πελάτες (συν αυτοί που αγοράζουν το 
Βαντερµαγατσίν). Αν παραγγέλνουµε ένθετα για τα Μέθανα, τότε µπορούµε να έχουµε επιπλέον 
κοµµάτια για να δώσουµε σε εκθέσεις. Θα είναι πληροφοριακό υλικό για το „IMAGE“ (για καλύτερες 
φήµες των Μεθάνων – διαφήµιση). 
 
Σαν εκδοτικός οίκος το Wandermagazin µπορεί να µας κάνει διαφορετικές πρόσφορες για 
περιοδικά, πληροφοριακό υλικό και για έναν τουριστικό οδηγό. Οι τιµές είναι καλές άλλα υψηλές αν 
τα βάλουµε όλα µαζί. 
 

   
16 σελίδες + 4 εξώφυλλο  32 σελίδες + 4 εξώφυλλο 48 σελίδες + 4 εξώφυλλο  
40.000 κοµµάτια 10.500 €  40.000 κοµµάτια 18700 € 40.000 κοµµάτια 26.500 €  
άλλα 15000 κοµµάτια 3900 €   άλλα 30000 κοµµάτια 7900€  
 
Das Wandermagazin gehört zu den führenden Zeitschriften zum Thema „Sport und Wandern in 
der NATUR“. Jeder zweite Deutsche wandert mehr oder weniger regelmäßig. Das Wandermagazin 
erscheint 6 mal im Jahr und bietet alle wichtigen Informationen zum Wandern an. Für Methana 
könnten spezielle Beilagen werben, die auch außerhalb des Magazin nützlich wären. 
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Το εξώφυλλο της 
έκδοσης µε το κείµενο 
για τα Μέθανα. Η 
σελιδοποίηση 
(Layout) είναι πάρα 
πολύ πετυχηµένη και 
προβάλει τα Μέθανα 
µε τον καλύτερο 
τρόπο. Μέχρι τώρα 
έχω λάβει µηνύµατα 
από τρεις επισκέπτες 
που ταξίδεψαν στα 
Μέθανα και έγραψαν 
µε πολύ ενθουσιασµό 
για τις διαδροµές και 
γενικά για τα Μέθανα.  
 
Τα Μέθανα µπορεί να 
γίνουν ένας πόλος 
έλξεως ειδικά για 
ανθρωπους που 
αγαπάνε την φύση και 
το περπάτηµα. Η 
επιτυχία µε τα πρώτα 
4 γκρουπ 
περπατητών δείχνει 
πως τα Μέθανα σε 
αυτόν τον κλάδο 
µπορούν να 
καταφέρουν πολλά... 
 
Για να έρθει αύτη η 
πελατεία θα χρειαστεί 
µία πολύ καλή 
διαφηµιστική 
καµπανιά! 
 
 
 
 

Titelblatt der Ausgabe mit dem Artikel über die Halbinsel Methana. Das Layout und die Art, wie Wanderrouten im Wandermagazin 
präsentiert werden, ist sehr gelungen. Es wäre für Methana eine große Chance auf diesem Qualitätslevel für Wanderungen Werbung zu 
machen. 
 
Πλεονεκτήµατα του περιοδικού στον στόχο της προβολής των Μεθάνων: 
 

- Πολύ καλή σελιδοποίηση 
- Πολλές πληροφορίες 
- 40.000 πελάτες + συν αυτούς που αγοράζουν το περιοδικό στο περίπτερο. 
- Σχετικά καλές τιµές 
- Καλή οµάδα σύνταξης 
- Πολύ καλή θέση στην αγορά του περπατήµατος 

 
 
Θα ήταν καλά να είχαµε έτοιµα το λογότυπο των Μεθάνων πριν θα δώσουµε την εντολή σε αυτό το 
περιοδικό. Για την πρώτη φόρα δεν είναι τόσο αναγκαίο αυτό. Μετα οµώς θα πρέπει κάθε γραφική 
διαµόρφωση να περιέχει το λογότυπο των Μεθάνων. 
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Το πληροφοριακό µέρος του κειµένου για τα Μέθανα. Περιέχει ότι πρέπει να ξέρει ο επισκέπτης. 
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Πληροφοριακό σύστηµα για τα Μέθανα 
Μέχρι τώρα ο επισκέπτης (ξένος) που έρχεται στα Μέθανα δεν µαθαίνει σχεδόν τίποτα για την 
χερσόνησο. ∆εν ξέρει που υπάρχουν τα αξιοθέατα. ∆εν ξέρει τι µπορεί να δει στα Μέθανα και δεν 
ξέρει πως θα φθάσει εύκολα σε αυτά τα αξιοθέατα. Χάνεται. 
 
Πρώτα πρέπει να αναρωτηθούµε πώς θέλουµε να κρατήσουµε έναν πελάτη που θέλει να γνωρίσει 
το µέρος µας! 
Αν θέλουµε να τον κρατήσουµε για περισσότερα από µία νύχτα στα Μέθανα, τότε πρέπει να τον 
κάνουµε να καταλάβει πως αξίζει να µείνει για περισσότερο καιρό! 
Πρέπει στους επισκέπτες να δείξουµε πως τα Μέθανα είναι µία ξεχωριστή από τα άλλα τουριστικά 
µέρη περιοχή. 
 
Πρέπει να τον δείξουµε τα εξής πλεονεκτήµατα: 

- Η µοναδική ηφαιστειακή τοποθεσία (και όχι µόνο το ηφαίστειο της Καµένης 
Χώρας!!!) 

- Τα αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήµατα (οι ακροπόλεις Παλιόκαστρο και Όγα και η 
µυκηναϊκή ανασκαφή) 

- Τα ψαράδικα λιµάνια Βαθύ και Άγιος Γεώργιος 
- Τα Λουτρά 
- Τα ωραία παραδοσιακά χωριά 
- Το κλίµα 
- Την φύση 
- Τα µονοπάτια για τις εκδροµές 
- Τα νησιά κοντά από τα Μέθανα (Αίγινα, Πόρος και Ύδρα) 

 
Πρέπει να δείξουµε στον επισκέπτη πώς του συµφέρει να µείνει στην χερσόνησο αντί να πάει από 
το ένα µέρος στο άλλο. Τα Μέθανα µπορούν να είναι η βάση του από την οποία µπορεί εύκολα να 
φθάσει και σε όλους τους προορισµούς του (µέχρι την Αθήνα κιόλας!). 
 
Αυτά µπορούµε να τα καταφέρουµε µε γραφικά υλικά (προσπέκτους, οδηγούς) άλλα και µε 
τα άλλα µέσα τα οποία θα είναι: 

- κέντρο πληροφοριών στα Μέθανα (ίσως στο ΚΕΠ;) οπού θα πρέπει να υπάρξουν 
άνθρωποι µε την γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερµανικά και γαλλικά) 

- Στην κεντρική ιστοσελίδα για τα Μέθανα (www.methana.info) 
- Σε πινακίδες οι οποίες θα είναι σε διαφορετικά κεντρικά σηµεία της πόλης των 

Μεθάνων και στην χερσόνησο. Θα περιέχουν έναν τοπογραφικό χάρτη και 
πληροφορίες για διαφορετικά θέµατα (ανάλογα µε το που βρίσκονται!) 

- Πάρα πολύ σηµαντικό παραµένει η ίδρυση ενός τοπικού µουσείου για την προβολή 
της ιστορίας, της γεωλογίας και της λαογραφίας των Μεθάνων. Αυτό είναι που το 
ψάχνει ο ξένος για την πρώτη πληροφόρηση του. 

 
Όλα αυτά ακούγονται σαν οράµατα, άλλα είναι υποχρεώσεις της ντόπιας κυβέρνησης και των ντόπιων 
επαγγελµατιών! Αυτά που αναφέρω είναι εγγύηση για µία ριζοσπαστική ανανέωση των Μεθάνων και για την 
πραγµατική ανάπτυξη του µέρος! ∆εν εκµεταλλεύονται ούτε 25% της αξίας των Μεθάνων. Με την µέθοδο 
που ψευδολειτουργούν τα Μέθανα µέχρι σήµερα ο κάθε επαγγελµατίας χάνει κάθε χρόνο πάρα πολλά 
λεφτά. Και αυτά τα λεφτά λείπουν για την βελτίωση των υπηρεσιών! Είναι ο κύκλος διάβολου τον οποίον 
πρέπει να σπάσουµε! Θα πονέσει αρχικά, άλλα αν κάποια µέρα θα αναφερθούν τα Μέθανα µε την 
Σαντορίνη, τότε θα έχουµε κερδίσει! Και δεν είναι αδύνατο να τα καταφέρουµε! Ακόµα δεν είναι αργά! 
 
Και τα οικονοµικά προβλήµατα µπορούµε να τα λύσουµε το ελαχιστον για αυτά που προβάλω σε αύτη την 
µελέτη! Ο ∆ήµος Μεθάνων έχει και οικονοµολόγους και ανθρωπους µε συνδέσεις που θα µπορέσουν 
να βρούνε την χρηµατοδότηση αυτών των έργων που σας εξηγώ. Αφού µπορούν να βρούνε κονδύλια 
για δρόµους, θα µπορέσουν να βρούνε και τα κονδύλια από την Ευρώπη! Η Ευρώπη έχει τον στόχο της 
ανάπτυξης περιοχών σαν τα Μέθανα και την βελτίωση της ντόπιας αγοράς εργασίας. Γιαυτό δεν είναι 
οράµατα αυτά που αναφέρω άλλα είναι υποχρεώσεις των υπεύθυνων των Μεθάνων να ξεκινήσουν 
επιτέλους αύτη την δραστηριότητα. Και να είστε όλοι σίγουροι πως θα σας βοηθήσει όχι µόνο ο Τώβιας 
Σώρρος µε την δουλειά του σαν φωτογράφος και τουριστικός αντιπρόσωπος άλλα όλοι οι φίλοι του. Και δεν 
είναι λιγότεροι από επιστήµονες και επαγγελµατίες του τουριστικού κλάδος. 
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Το πιο σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα για τα Μέθανα – η ιστοσελίδα των 
Μεθάνων 
 
Το 1999 ίδρυσα την ιστοσελίδα www.methana.de γιατί δεν υπήρχε καµία πλήρης πληροφορία για 
τα Μέθανα στο ιντερνετ. Ο στόχος ήταν να δώσω πληροφορίες για τα Μέθανα και να βρω 
καινούργιους φίλους για τα Μέθανα. Έχω ήδη πάρει και πολλά άλλα Domains που κάποτε θα µας 
βοηθήσουν στον στόχο της προβολής των Μεθάνων και των λουτρών. 
Τις σελίδες τις κάνω µέχρι τώρα µόνος µου και προσπαθώ να τις προβάλω στα γερµανικά, αγγλικά 
και φυσικά και στα ελληνικά. Οι µέχρι τώρα 30.000 επισκέπτες µου δείχνουν πώς η ιστοσελίδα έχε 
γίνει ήδη η κεντρική πύλη για τα Μέθανα.  
Κάθε τόσο προσπαθώ να βελτιώσω την σελίδα και δίνω πληροφορίες σε ιδιώτες. Βασική ιδέα όλης 
της προσπάθειας ήταν να συνεργαστώ κάποτε µε τον ∆ήµο Μεθάνων και τους επαγγελµατίες των 
Μεθάνων για να προβάλουµε όλοι µαζί τα Μέθανα. Θα ήταν και καλύτερα ετσί γιατί όλοι µαζί θα 
µπορούσαµε να προσφέρουµε πολύ περισσότερες πληροφορίες στους επισκέπτες. Μέχρι τώρα ο 
επισκέπτης µπορεί να βρει τις εξής πληροφορίες για τα Μέθανα: 
 

- Πώς µπορεί να φθάσει στα Μέθανα 
- Που µπορεί να µείνει 
- Τι υποδοµή υπάρχει 
- Η γεωλογία των Μεθάνων 
- Η ιστορία των Μεθάνων 
- Η φύση των Μεθάνων 
- Εκδροµές στα Μέθανα (όχι µόνο τα µονοπάτια) 
- Ο κόσµος στα Μέθανα (λαογραφία) 

 
Η σελίδα χρειάστηκε περίπου 7 µήνες δουλειάς και ακόµα βελτιώνεται.  
 
Οι άλλες σελίδες για τα Μέθανα είναι: 
 

- www.methana.gr του ∆ήµου Μεθάνων (δεν περιέχει πολλές πληροφορίες άλλα 
ανοίγει το ελαχιστον την όρεξη για τα Μέθανα) 

- www.methana.com.gr η ιστοσελίδα του Συλλόγου των ενοικιασµένων δωµατίων και 
ξενοδοχείων (δεν λειτουργεί και έχει το πρόβληµα πως χρησιµοποίησε υλικό που 
παραβιάζει πνευµατικά δικαιώµατα). 

 
Συµπέρασµα: Και αν η δική µου σελίδα έχει επιτυχία, θα ήθελα να βελτιώσω το σύστηµα και να 
γίνει µία µεγαλύτερη και ακόµα πιο επαγγελµατική πύλη των Μεθάνων. Μόνο σε συνεργασία µε 
όλους τους φορείς και µε τον ∆ήµο Μεθάνων θα µπορούσε να γίνει αυτό που ήταν ο στόχος µου. 
Και ο στόχος µου είναι να γίνει ένα πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο συµµετέχουν οι Μεθανιτές. 
Πολλά πράγµατα θα είναι καλύτερα αν τα βλέπουν περισσότερα κριτικά µάτια... 
 
Πρέπει να φτιάξουµε την πληροφοριακή πύλη των Μεθάνων (Methana-Information-Portal)!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 1999 habe ich die Homepage www.methana.de online. In dieser Homepage informiere ich den 
interessierten Besucher über alle Dinge, die Methana betreffen. Bisher besuchten 30.000 User die 
Site. Zahlreiche Anfragen bestätigen mich darin, dass diese Homepage ein Portal zu Methana 
werden sollte. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Leistungsträgern und öffentlichen Institutionen 
wäre es nicht nur finanziell möglich, eine umfassende und interaktive Plattform zu gestalten.  
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Η πληροφοριακή Πύλη Μεθάνων και οι λειτουργίες της 
 
1. Γενικό όφελος για τα Μέθανα 
Ο στόχος της Πύλης θα είναι εκτός από την σχετική πληροφόρηση του επισκέπτη η δυνατότητα να 
βρει τρόπους για την επικοινωνία µε άλλους χρήστες (=Interactivity!). 
∆ηλαδή θα µπορέσει να βρει ένα µέρος στο οποίο θα µπορέσει να περιγράψει τις εµπειρίες του 
(Forum/Αγορά) και να βρει άλλους φίλους. Θα µπορέσει και να επικοινωνήσει σε ζωντανό χρόνο 
µε άλλους (από τα Μέθανα;) και να φορτώσει π.χ. φωτογραφίες του στην σελίδα (π.χ. 
φωτογραφίες που τράβηξε στο τελευταίο του ταξίδι στα Μέθανα). Μπορεί να υπάρξει και µια 
εφαρµογή στην οποία µπορεί κάνεις να στείλει ηλεκτρονικά καρτ-ποσταλ. Το πλεονέκτηµα του 
συστήµατος είναι πως για να µπορέσει κάνεις να συµµετέχει σε αυτά, θα πρέπει να κάνει µία 
εγγραφή του στο σύστηµα (USER LOGIN). Ετσί µπορούµε να µαζέψουµε στοιχεία για τους 
άνθρωπους που ενδιαφέρονται για τα Μέθανα. Θα µας βοηθήσει να βρούµε τις διευθύνσεις τους 
για µία τακτική επαφή µε την πελατεία µας. Π.χ. µπορούµε να τους στείλουµε καρτ-ποσταλ για τις 
γιορτές των. Ετσί θα δηµιουργηθεί ένας πιο στενός δεσµός µε την πελατεία µας. Ο στόχος είναι να 
ξαναέρθει ο πελάτης στα Μέθανα και να αισθάνεται έναν συναισθηµατικός δεσµός µε τα Μέθανα. 
 
2. Πληροφοριακός στόχος 
Οποίος θα µπει στην πληροφοριακή Πύλη Μεθάνων, θα πρέπει να βρει όλες τις πληροφορίες για 
τα Μέθανα. 
Παραδείγµατα: 

- ∆ροµολόγια για τα πλοία (ανανεωµένες κάθε µέρα και σε τρεις γλώσσες!) 
- Θα µπορέσει να βρει πληροφορίες και να µπορέσει να κάνει κρατήσεις 
- Να µπορέσει να παραγγείλει πληροφοριακό υλικό (π.χ. τον τουριστικό οδηγό η 

χάρτης) 
- Να βρει επαφές µε Μεθανιτές 
- Να µπορέσει να βρει γραφειοκρατικές πληροφορίες 

 
Η πληροφοριακή Πύλη ∆ΕΝ θα είναι µόνο για τους ξένους επισκέπτες και για τουριστικούς λόγους 
άλλα και για την πληροφόρηση των Μεθανιτών και των ξένων που ζουν στα Μέθανα! 
Παραδείγµατα: 

- Θα βρει ο κόσµος και ανακοινώσεις για ότι αφοράει την ζωή στα Μέθανα 
- Ο κάθε Μεθανιτής και ξένος που ζει στα Μέθανα θα έχει την δική του διεύθυνση E-

Mail στο σύστηµα σε µορφή onoma@methana.gr (onoma@methana.org) 
- Θα µπορέσει ο Πολίτις να βρει και έγγραφα (Formular) τα οποία µπορεί να τα 

κατεβάσει στον δικό του υπολογιστή και να τα συµπληρώσει. 
- Θα υπάρξει µία γραµµή επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες των Μεθάνων και των 

υπεύθυνων σε µορφή E-Mail-Formular 
- Στην σελίδα θα υπάρξει και ένα µέρος για τους συλλόγους και τα σχολεία. 
- Θα πρέπει να υπάρξει µια οµάδα σύνταξης για τα κείµενα σε διαφορετικές γλώσσες. 
- Ο επαγγελµατίας επισκέπτης θα βρει έναν ηλεκτρονικό χάρτης της πόλης οπού 

µπορεί να βρει όλες τις υπηρεσίες και µαγαζιά. 
- Κτλ. 

 
3. Τεχνολογικά 
Η Πύλη θα έχει τον δικό της Webserver. Ετσί θα υπάρξει αρκετός χώρος για τις εφαρµογές και 
µπορούµε να προγραµµατίσουµε µόνοι µας ότι χρειαζόµαστε. Ο Server δεν θα έπρεπε να ήταν 
στην Ελλάδα γιατί οι συνδέσεις από την Ελλάδα προς τον υπόλοιπο κόσµο είναι πολύ αργές. ∆εν 
παίζει πια ρόλο αν είναι κοντά µας η όχι. Παίζει µόνο ρόλο να διατίθεται κάθε στιγµή της ηµέρας και 
οπότε το θέλουµε εµείς και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. 
Η πληροφοριακή Πύλη Μεθάνων θα προγραµµατιστεί σε γλώσσα PHP και η διαµόρφωση θα γίνει 
µάλλον µέσο ενός σύστηµα „Content Management System CMS“. Σηµαίνει πως κάθε µέλος της 
οµάδας σύνταξης θα έχει το µέρος της για να δηµιουργήσει τις σελίδες της και τις πληροφορίες της. 
Παράδειγµα: Η οµάδα που θα ανανεώσει κάθε µέρα τις πληροφορίες για τα δροµολόγια θα 
µπορέσει να αλλάξει τις σελίδες µόνο σε αυτό το θέµα άλλα όχι π.χ. στις πληροφορίες για τα 
λουτρά.  
Ένα καλό παράδειγµα είναι η πύλη www.in-greece.de ή www.greektown.de 
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Αναλυτικά στοιχεία της πληροφοριακής πύλης των Μεθάνων 
 
1. Αρχική σελίδα – είσοδος και επιλογή γλωσσών 
Αύτη η σελίδα θα δώσει στον επισκέπτη την επιλογή της γλώσσας του και θα περιέχει κρυµµένα τις 
«λέξεις κλειδιού» (Keywords) για να την βρούνε και οι µηχανές αναζήτησης (www.google.com). 
 
2. Κεντρική σελίδα και πληροφοριακή πύλη 
Αυτή είναι η βάση οπού ο επισκέπτης θα µπορέσει να διαλέξει ότι του ενδιαφέρει και θα είναι η 
πρώτη παρουσίαση των Μεθάνων. 
 
α.) Γενικές πληροφορίες για τα Μέθανα: 

- Αξιοθέατα (σύνδεση µε τις σελίδες ειδικών πληροφοριών – π.χ. «ιστορία», 
«γεωλογία» και «λαογραφία») 

- Ιστορία των Μεθάνων 
- Γεωλογία των Μεθάνων (ηφαίστεια, σπηλαία και θερµές πηγές, κτλ.) 
- Γεωγραφία των Μεθάνων (τοπογραφικοί χάρτες, κτλ.) 
- Φύση των Μεθάνων (βοτανολογία, ζωολογία, περιβαλλοντικά θέµατα, τοποθεσία) 
- Φωτογραφική έκθεση για τα Μέθανα (slideshow) 
- Λαογραφία των Μεθάνων («οι Μεθανιτές») 

 
β.) Τουριστικές πληροφορίες: 

- Χάρτης Ελλάδας και του Σαρωνικού κόλπου («που βρίσκονται τα Μέθανα;») 
- Χάρτης της χερσόνησο 
- Χάρτης της πόλης των Μεθάνων 
- Χάρτης των χορίων 

 
- Συγκοινωνίες: 

i. ∆ροµολόγια πλοίων και υδροπτέρων (θα αλλάξει κάθε µέρα – 
Λιµεναρχείο!) 

ii. ∆ροµολόγια λεωφορείων 
iii. Ταξί (αριθµοί τηλεφώνων και τιµές) 
iv. Αεροπορικές συγκοινωνίες – συνδέσεις µε αεροπορικές σελίδες των 

εταιριών µε δυνατότητα κρατήσεων από το ιντερνέτ (παράδειγµα: 
www.germanwings.de - και στα ελληνικά κιόλας!) 

v. Σχέδιο πρόσβασης από το αεροδρόµιο προς το λιµάνι του Πειραιά και από 
εκεί στα Μέθανα. 

vi. Εθνικοί δρόµοι 
vii. Μαρίνα Μεθάνων 

 
- ∆ιαµονή: 

i. Ξενοδοχεία 
ii. Πανσιόν 
iii. Ενοικιασµένα δωµάτια 
iv. Ξενώνες 
v. ∆υνατότητα κρατήσεων µέσο ιντερνετ µε πιστωτική κάρτα και άλλους 

τρόπους πληρωµής και απο το εξωτερικό. 
vi. Χάρτης της πόλης στον οποίον ο πελάτης θα βρει το ξενοδοχείο του η το 

δωµάτιο του. 
- ∆ραστηριότητες (εκθέσεις, γιορτές, πανηγύρια, κτλ.) 
- ∆υνατότητα κρατήσεων και τουριστικό γραφείο στο ιντερνετ: 

i. Σύνδεση προς τουριστικά γραφεία που πουλάνε πακέτα ταξιδιών προς τα 
Μέθανα. 

- ∆ιατροφή και διασκέδαση: 
i. Εστιατόρια και ταβέρνες 
ii. Καφετερίες, Club και δισκοθήκες 
iii. Παντοπωλεία, Supermarket, αγορά 

γ.) Αξιοθέατα: 
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- Σύνδεση µε τις σελίδες για π.χ. «γεωλογία», «ιστορία» ή «λαογραφία» 
- Αρχαιολογικά ευρήµατα και αρχαιολογικοί τόποι στα Μέθανα (και η πρόσβαση) 
- Τα ηφαίστεια, σπηλαία και οι θερµές πηγές που µπορεί να επισκεφτεί κλάνεις 
- «Ερευνήστε τα Μέθανα περπατώντας – το δίκτυο µονοπατιών» 
- Τα παραδοσιακά χόρια και τα ψαράδικα λιµάνια των Μεθάνων (και η πρόσβαση) 
- Τα αξιοθέατα στην Τροιζηνία (τα νησιά Αίγινα, Πόρος, Ύδρα και Σπέτσες, η αρχαία 

Τροιζήνα και το διαβολογεφυρό). 
- Τα αξιοθέατα της Αργολίδας (Επίδαυρο, Μυκήνες, Ναύπλιο, Αργός, κτλ.) 
- Η Αθήνα για µονοήµερες εκδροµές από τα Μέθανα (συγκοινωνίες). 

 
δ.) Ακίνητα: 

- Σελίδα µε τα ακίνητα που πωλούνται στην χερσόνησο Μεθάνων. Μία µοναδική 
ευκαιρία για να βρούνε οι Μεθανιτές πελάτες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 

- Ίσως συνεργασία µε µία εταιρία ακίνητων στην Γερµανία (οπού είναι η πελατεία!) 
 
ε.) Προϊόντα από τα Μέθανα και για τα Μέθανα (Internet-Shop): 

- Τουριστικός χάρτης 
- Τουριστικοί οδηγοί 
- Κάρτες 
- Αγροτικά προϊόντα (ελαιόλαδο, αµύγδαλα, κτλ.) 
- Αναµνηστικά δώρα „Souvenir“ 
- Μουσικά CD (;) 
- CD-Rom 
- Video 

 
ζ.) Σύνδεση προς την ιστοσελίδα για τα λουτρά των Μεθάνων (www.greek-spas.com) 
 
η.) Πληροφορίες για τον πολίτη των Μεθάνων: 

- ανακοινώσεις 
- Ιστορικά του ∆ήµου 
- Ο ∆ήµαρχος (ανακοινώσεις του, πληροφορίες για την επαφή µαζί του) 
- ΚΕΠ Μεθάνων 

i. Download / Κατέβασµα ηλεκτρονικών έγγραφων σε µορφή .pdf 
ii. Αιτήσεις 
iii. Νοµικά 
iv. Ανακοινώσεις 
v. Υποστήριξη του πολίτη 
vi. Υποστήριξη ξένων που ζουν στα Μέθανα 
vii. Επαφή µε τους υπάλληλους µέσο e-mail 

- Προκηρύξεις έργων 
- Επενδύσεις στα Μέθανα 
- Επαγγελµατικές πληροφορίες 
- Πολιτικά (Forum για πολιτικές συζητήσεις) 
- Ανακοινώσεις πολιτικών κοµµάτων στα Μέθανα 

 
θ.) Σύλλογοι: 

- Αθλητικοί, τουριστικοί και εµπορικοί σύλλογοι. 
 
ι.) Σχολεία των Μεθάνων: 

- επίσηµες σελίδες των σχολείων (για αιτήσεις, δηλώσεις, κτλ.) 
- ιστοσελίδες των µαθητών 
- συνδέσεις προς άλλα σχολεία 

 
κ.) Περιοχή επικοινωνίας / Interactivity 

- Βιβλίο επισκεπτών 
- ∆ηµοσκοπήσεις 
- Ηλεκτρονικά καρτ-ποσταλ 
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Για µέλη: 

- Περιοχή συζητήσεων / Discussion-Forum 
- ∆ηλώσεις συνδέσεων προς αλλες ιστοσελίδες 
- Προσωπική σελίδα του χρήστη µε την δυνατότητα της παρουσίασης εµπειριών και 

φωτογραφιών από την διαµονή του στα Μέθανα. Photo-&Text-Upload 
- Πίνακας ανακοινώσεων και αγοράς 
- Newsletter για ανακοινώσεις και πρόσφορες που αφορούν τα Μέθανα 
- PRESS INFORMATIONS for download. Περιοχή οπού θα µπορέσει ο 

δηµοσιογράφος να βρει ότι χρειάζεται να ξέρει για τα Μέθανα. Θα µπορέσει π.χ. να 
κατεβάσει φωτογραφίες για τις δηµοσιεύσεις του. 

 
Το πλεονέκτηµα αυτού του µέρος είναι πώς εδώ πρέπει ο επισκέπτης της σελίδας να δώσει τα 
προσωπικά στοιχεία για να συµµετέχει. Ετσι κερδίζουµε πολύτιµες πληροφορίες των χρηστών. Θα 
µάθουµε τα e-mail τους και ετσί µπορούµε να κρατήσουµε επαφή µε τους πελάτες µας. 
 
Συµπέρασµα 1: 
Όλες αυτές οι εφαρµογές µπορεί να γίνουν. Η βάση θα είναι ένα σύστηµα στο οποίο ο καθένας θα 
έχει την πρόσβαση για αλλαγές µόνο στο µέρος που θα έχει δικαιώµατα. Π.χ. αυτός που θα είναι 
υπεύθυνος για τα δροµολόγια θα µπορέσει µόνο σε αυτό το θέµα να κάνει τις αλλαγές του άλλα όχι 
π.χ. στο πληροφοριακό µέρος για την ιστορία. 
Εστί θα είναι αναγκαίο να έχουµε ένα σύστηµα CMS (Content Management System). Σε αυτό 
µπορούµε να οργανώσουµε πως να δοθούνε δικαιώµατα και πως θα µπορέσει κάνεις να αλλάξει 
τα περιεχόµενα στις σελίδες.  
 
Συµπέρασµα 2: 
Η πληροφοριακή πύλη των Μεθάνων θα είναι ένα σύστηµα που ∆ΕΝ υπάρχει ακόµα στην Ελλάδα 
(η µόνο σε λίγα µέρη). Θα λειτουργήσει µε πολύ αποτελεσµατικότητα γιατί δεν θα χρειαστεί να 
στείλουµε συνεχώς πληροφοριακό υλικό µε το ταχυδροµείο στους πελάτες που έχουν υπολογιστή 
και σύνδεση ιντερνετ (στο εξωτερικό τα έχουν οι περισσότεροι). 
 
Συµπέρασµα 3: 
Για να φτιαχτεί αυτό το σύστηµα θα χρειαστεί η χρηµατοδότηση για την οµάδα που θα αναλάβει τις 
δουλειές στις σελίδες (συλλογή του πληροφοριακού υλικού, σελιδοποίηση, µετάφραση, κτλ.). Θα 
χρειαστούν τα νόµιµα προγράµµατα για την παραγωγή του γραφικού υλικού και των σελίδων 
(PHOTOSHOP, DREAMWAVER, Macromedia Contribute, κτλ.) και ίσως και υπολογιστές (αν δεν 
δουλεύουµε στους δικούς µας ή του ∆ήµου). Θα χρειαστεί το σύστηµα CMS. 
 
Συµπέρασµα 4: 
Θα χρειαστεί χρόνος για να συµπληρωθεί όλο το υλικό και να µεταφραστεί σε το ελαχιστον τρεις 
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά και ίσως και γαλλικά). Τα άτοµα που µπορούν να κάνουν 
όλα αυτά υπάρχουν ήδη και στα Μέθανα. Θα πρέπει να γίνει µία οµάδα σύνταξης του υλικού και 
του στοίχος. Υπολογίζω πως σε 3-6 µήνες το αργότερο µπορεί να παρουσιαστεί η πρώτη έκδοση 
της πληροφοριακής πύλης Μεθάνων. 
 
Συµπέρασµα 5: 
Όλες οι σελίδες που υπάρχουν ήδη για τα Μέθανα, θα πρέπει να γίνουν µία κεντρική σελίδα. Ο 
κεντρικός υπολογιστής θα είναι καλύτερα εκτός Ελλάδας γιατί ετσί οι επισκέπτες όλου του κόσµου 
θα έχουν γρηγότερη πρόσβαση στα δεδοµένα. Τα δεδοµένα µπορούµε να τα αλλάξουµε εύκολα 
και από την Ελλάδα µέσο την πρόσβαση FTP.  
 
Domains / Ονόµατα πρόσβασης των ιστοσελίδων 
Ήδη έχουµε όλα τα ονόµατα στα χεριά µας: 
www.methana.gr, www.methana.de, www.methana.com, www.methana.org, www.methana.net, 
www.methana.info, www.greek-volcanoes.net, κτλ. 
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Το κόστος της εργασίας θα είναι χαµηλότερος από την πρόσφορα του Λόρενς Χούνρη γιατί θα 
κάνουµε τα περισσότερα µόνοι µας. Οµώς θα χρειαστεί να πληρωθεί η οµάδα σύνταξης και τα 
αναγκαία προγράµµατα. Η οµάδα θα χρειαστεί και οταν το σύστηµα είναι έτοιµο γιατί θα είναι 
υπεύθυνη και για την συντήρηση των δεδοµένων και για την πληροφόρηση των επισκεπτών 
(πρέπει να απαντήσουν και τα µηνύµατα που θα λάβουν ανάλογα µε την γλώσσα που ξέρουν!). 
 
∆ηλαδή θα δηµιουργηθούν και θέσεις εργασίας – ένα σηµαντικό κίνητρο για να πάρουµε 
κονδύλια απο ευρωπαϊκά προγράµµατα υποστήριξης! 
 
Γιατί το Ιντερνέτ είναι η σηµαντικότερη ευκαιρία για τα Μέθανα; 
 
Σε χώρες οπώς π.χ. την Γερµανία το ιντερνέτ έχει ήδη γίνει η σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών 
για αγορές και για τα ταξίδια. Στο ιντερνέτ µπορούµε να κάνουµε τις κρατήσεις µας για αεροπορικά 
εισιτήρια και για τουριστικά πακέτα. Οι συνδέσεις µε οικονοµικούς τρόπους βελτιώνουν συνεχώς 
την ευχρηστία του καινούργιο µέσον (η ADSL-Flatrate στην Γερµανία κοστίζει από 14-20 Ευρω 
µηνιαίως!). Οι χρηστές έχουν την απεριόριστη ευκαιρία να δουν όσες ιστοσελίδες θέλουν. Ετσί η 
αναζήτηση πληροφοριών για τον τουρισµό αυξάνεται συνεχώς. 
Ανάλογα µε γραφικά µέσα πληροφόρησης το ιντερνέτ είναι πολύ οικονοµικότερα και µπορεί να 
φθάσει σε πολύ περισσότερους πελάτες από π.χ. ένα φυλλάδιο που το δίνουµε σε εκθέσεις. Αυτό 
που µα δίνει ελπίδα και που πρέπει να µας ξυπνήσει είναι η σχετική επιτυχία της ιστοσελίδας 
www.methana.com. Μέχρι πριν λίγα χρόνια τα Μέθανα ήταν σχεδόν άγνωστα στο κοινό. Και οι 
περισσότεροι επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι Γερµανοί, Αυστριακοί και Ελβετοί (70%!) και οι 
υπόλοιποι Έλληνες (15%). 
Ακόµα αύτη η ιστοσελίδα είναι µόνο πληροφορική και όχι επαγγελµατική. Το ελληνικό και το 
αγγλικό µέρος δεν είναι ακόµα έτοιµο. Η γαλλική γλώσσα δεν εκµεταλλεύεται καθόλου. ∆ηλαδή αν 
η ιστοσελίδες θα γίνουν σε µία οµαδική εργασία, τότε δεν θα προβάλουµε τα Μέθανα µόνο σε 
περισσότερες γλώσσες, άλλα θα τα προβάλουµε µε ακόµα πολύ περισσότερες πληροφορίες και 
θα εξυπηρετήσουµε ακόµα περισσότερες εθνικότητες. 
Μία ιστοσελίδα έχει πολύ περισσότερη δουλειά από το να φτιάξουµε ένα φυλλάδιο το οποίο µετα 
από την εκτύπωση δεν µπορούµε να το αλλάξουµε. Μία ιστοσελίδα θα περιέχει πάντα όλες τις 
τελευταίες πληροφορίες και θα είναι ένα πολύ καλύτερο µέσον ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ µε τους 
µελλοντικούς πελάτες ή κιόλας φίλους των Μεθάνων! Ο στόχος είναι να κερδίζουµε µία τακτική 
πελατεία για τα Μέθανα! Αν µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν συναισθηµατικό δεσµό των 
πελατών µε τα Μέθανα, τότε θα έχουµε κερδίζει ότι καλύτερο µπορούµε! 
 
Και αν λίγοι ακόµα χρησιµοποιούν το ιντερνετ για τις επικοινωνίες, στο εξωτερικό η απασχόληση 
µε το ιντερνετ είναι αυτονόητο η κιόλας υποχρέωση! Και για να έχουν τα Μέθανα επιτέλους 
επιτυχία θα πρέπει να κοιτάξουµε προχωρηµένα µέρη! 
 
Ziel des Internet-Portals und Technik  
Das Ziel des Internetportals ist, dass jeder für seinen Bereich Zugangsrechte bekommt und sein 
Thema von überall aus per FTP ändern kann. Somit bleibt das system immer auf dem neuesten 
Stand. Ziel soll eine intensive Information über Methana sein. So können die Besucher der Seiten 
auch gefühlsmäßig an Methana gebunden werden. 
Die Interaktivität ist das höchste Ziel der Seite. Dabei sollen auch Besucher die Möglichkeit haben, 
ihre Erfahrungen mit Methana zu veröffentlichen. Somit bleibt Methana im Mund und wird 
bekannter. Dadurch, dass wir in Methana verschieden Ausländer haben, die schon lange dort 
leben, gibt es die Möglichkeit, auch Muttersprachler an dem Portal teilzuhaben, die jeweils Themen 
in ihrer Sprache veröffentlichen. Wenn wir auf der bisherigen Homepage schon jetzt 30.000 
Besucher haben, so würde das durch die Mehrsprachigkeit um den Faktor 2-4 steigen. Die 
Verantwortlichen müssen sich an Regionen orientieren, in denen die Nutzung des Internets schon 
Usus ist und nicht an den Gegebenheiten auf Methana oder in Griechenland, wo die Nutzung des 
Internets für Privatleute noch zu teuer ist. Im Ausland ist die Nutzung durch ADSL-Flatrates normal 
oder schon fast Pflicht. Daran muss Methana teilhaben! 
Dazu kommt, dass Aktualisierungen im Internet einfacher und billiger sind, als z.B. in einem bereits 
gedruckten Werbeprospekt. 
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Η οµάδα σύνταξης 
 
Η κεντρική οµάδα θα περιλαµβάνει: 

- Τον προγραµµατιστή της εφαρµογής (αν δεν είναι από την εταιρία που παρέχει το 
CMS!) 

- Ο άνθρωπος που θα κάνει την σελιδοποίηση µε π.χ. το πρόγραµµα Dreamwaver. 
- Για κάθε γλώσσα ένα άτοµο το οποίο την έχει σαν µητρική γλώσσα και µένει στα 

Μέθανα ή έχει σχέση µε τα Μέθανα. ∆εν χρειαζόµαστε διερµηνέας! Έχουµε ήδη 
άτοµα για τα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ? 

- Οι φωτογράφοι που ξέρουν την περιοχή και µπορούν να παράγουν καινούργιο 
υλικό (π.χ. Άρης Παύλου, Χριστός Λαζάρου κτλ.). 

- Επιστηµονική υποστήριξη από π.χ. το ΙΓΜΕ και την ΕΤΗ-Ζυρίχης. 
- Τον „Administrator“ για τα τεχνικά θέµατα και τα δικαιώµατα προσβάσεις των 

οµάδων. 
 
Η εξωτερικοί «πληροφοριοδότες»: 

- Οι υπάλληλοι του ∆ήµου (για π.χ. ανακοινώσεις και γραφειοκρατικές πληροφορίες). 
- Το Λιµεναρχείο για τα δροµολόγια 
- Το τοπικό ΚΤΕΛ για τα δροµολόγια των λεωφορείων στα Μέθανα (ίσως µόνο µία 

σύνδεση προς την σελίδα του ΚΤΕΛ). 
- Ο σύλλογος των ενοικιαζοµένων δωµατίων και ξενοδοχείων για τις κρατήσεις 

δωµατίων και για την τακτική ανανέωση ελεύτερων δωµατίων. 
- Ο σύλλογος των εµπόρων για τακτικές πρόσφορες. 
- Ο ναυτικός σύλλογος για τις δραστηριότητες του και για ανακοινώσεις. 

 
Ο καθένας που συνεργάζεται σε αυτό το πληροφοριακό σύστηµα θα έχει την δική του πρόσβαση 
στο δικό του θεµατικό µέρος µόνο. Ετσί δεν ανακατεύεται ο ένας σε θέµατα του άλλου τα οποία δεν 
ξέρει. Μόνο ο Administrator/Webdesigner θα έχει πρόσβαση στην σελιδοποίηση. Όλη η οµάδα θα 
συναντηθεί τακτικά για να συζητήσει την πληροφοριακή πύλη και θα ψάξει ευκαιρίες για την 
βελτίωση όλο του συστήµατος. 
Αφού όλο το σύστηµα στηρίζεται στην µέθοδο ανεβάσµατος δεδοµένων FTP δεν παίζει ρόλο να 
µείνει κάνεις στα Μέθανα. Π.χ. ένας Μεθανιτής ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αθήνα, µπορεί να 
κάνει αλλαγές στο θέµα που τον αφοράει. 
 
Π.χ.1: Ο ∆ήµαρχος βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό και θέλει να ενηµερώσει το κοινό µέσο της 
ιστοσελίδας. Ετσί θα πάει στο πιο κοντινό INTERNET-CAFE και ανοίγει την ιστοσελίδα και το 
µέρος στο οποίο συνήθως κάνει τις ανακοινώσεις του. Θα τα γράψει και αµέσως όλος ο κόσµος 
µπορεί να τα βρει στην ιστοσελίδα των Μεθάνων. 
 
Π.χ.2: Ο φίλος µας ο Lorenz Hurni θέλει να βάλει καινούργια στοιχεία για τους τοπογραφικούς 
χάρτες στην ιστοσελίδα και θα µπορέσει εύκολα να το κάνει καί από την Ελβετία. Θα έχει π.χ. το 
δικό του µέρος στην κατηγόρια «γεωγραφία & χαρτογραφία». 
 
Η ζωντανή συµµετοχή όλων τον ενδιαφεροµένων είναι το κύριο στοιχείο της ιστοσελίδας και αυτό 
θα την κάνει πόλος έλξεως για όλους που θέλουν να µάθουν ότι αφοράει τα Μέθανα. Και θα δείξει 
στους καινούργιους επισκέπτες των σελίδων πως στα Μέθανα κάνουν πολλά για την πρόοδο του 
τόπου! 
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Ο οικονοµικός φορέας 
 
Όλο το σύστηµα θα κοστίζει. Ποίος θα αναλάβει τα κόστη; 

- Ο ∆ήµος; (Μπορεί να γίνει µία δηµοτική επιχείρηση; = Κέντρο Πληροφοριών στο 
οποίο θα οργανωθούν και όλες οι αλλες απαραίτητες δραστηριότητες στο θέµα 
πληροφόρησης, προβολής και αξιοποίησης των Μεθάνων;). 

- Ιδιώτες; (Ποίος από τους Μεθανιτές θα επενδύσει σε αυτό το θέµα ή θα βάλει 
αιτήσεις προς την Ευρώπη για τα κονδύλια;) 

 
∆εν πιστεύω πως αύτη η δραστηριότητα θα ξεκινήσει µε την ιδιωτική επένδυση γιατί ακόµα οι 
επαγγελµατίες δεν βλέπουν το µέλλον µε αισιοδοξία στα Μέθανα. Ετσι η ευθύνη παραµένει πάλι 
στον ∆ήµο Μεθάνων. Αλλά αφού το κράτος και η Ευρώπη δίνει ακόµα κονδύλια για την «τεχνική» 
υποδοµή (δρόµοι, κτλ.) σε αρκετα µεγάλα µεγέθη, θα πρέπει να είναι δυνατόν να τα καταφέρουµε 
µε πόσα τα οποία είναι πολύ χαµηλότερα από π.χ. έναν δρόµο  Και τα αποτελέσµατα θα είναι 
πολύ καλύτερα. Και αφού τα Μέθανα έχουν έναν οικονοµολόγο σαν ∆ήµαρχο, 
πιστεύω πως θα καταφέρει να ερευνήσει τι οικονοµικά µέσα θα µπορέσουµε να 
βρούµε και το πώς. 
 
Beispiele: 
Siebengebirge, Vulkanpark Eifel, Vulkania FR. 
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Το πρώτο παράδειγµα για το ηφαιστειακό πάρκο της 
ανατολικής Αϊφέλ 
 

 VULKANPARK 
                       & 
Infozentrum Rauschermühle / Πληροφοριακό κέντρο 
 

Εισαγωγή 
Στην δυτική Γερµανία βρίσκεται η περιοχή της Αϊφέλ. Είναι η περιοχή µε τα περισσότερα ηφαίστεια 
της Γερµανίας. Η νεότερη ηφαιστειακή έκρηξη έγινε πριν 12.000 χρόνια και ετσί η Αϊφέλ 
χαρακτηρίζεται σαν ενεργή ηφαιστειακή περιοχή. Το σχέδιο „VULKANPARK“ έχει σαν στόχο την 
τουριστική αξιοποίηση της περιοχής της ανατολικής Αϊφέλ.  
 
Υποδοµή 

1. ¨Έχει φτιαχτεί το κέντρο πληροφοριών για τα ηφαίστεια και την ιστορία της ανατολικής 
Αϊφέλ. Στο κέντρο πληροφοριών υπάρχουν εκθέσεις για τα ενεργά ηφαίστεια σε όλη την γη 
µε φωτογραφίες και βίντεο. Υπάρχουν και ψηφιακά περίπτερα πληροφοριών µε εφαρµογές 
CD-Rom ανάλογα µε αύτη που είχαµε και στα Μέθανα και που δεν την φρόντισε κανένας... 

2. Στο κέντρο πληροφοριών υπάρχει και ένα µοντέλο για ένα αρχαίο ρωµαϊκό πλοίο για την 
µεταφορά των µυλόπετρων που φτιάχτηκαν στην περιοχή µέχρι τον περασµένο αιώνα. 

3. Υπάρχουν και αρχαιολογικά ευρήµατα από την περιοχή (ρωµαϊκά και άλλα). 
4. Σε όλα τα µέρη µε γεωλογικό, αρχαιολογικό η λαογραφικό ενδιαφέρον υπάρχουν πινακίδες 

οι οποίες εξηγούν στον επισκέπτη την ιστορία και το αντικείµενο που βλέπει. 
5. Στην περιοχή έχει προστατευτεί ένα αρχαίο ρωµαϊκό µεταλλείο (για Τόφφος) και έχει 

σκεπαστεί µε µία σύγχρονη σκεπή. Ετσί ο επισκέπτης µπορεί να δει πώς οι ρωµαίοι 
έφτιαξαν της πέτρες για τις οικοδοµές τους. 

6. Στο χωριό Μεντίνγ υπάρχει ένα πρώην υπόγειο µεταλλείο οπού έσκαψαν οι παλαιοί για 
ηφαιστειακές πέτρες από βασάλτη. Μέτα έγινε κελάρι για την συντήρηση της µπίρας. 
Σήµερα ο επισκέπτης βλέπει εκεί τεράστιες κολώνες από ηφαιστειακό πέτρωµα. 

7. Στο λόφος Βινγερτζµπέρνγβάντ Wingertsbergwand υπάρχει η πιο σηµαντική διατοµή στα 
στρώµατα της ηφαιστειακής έκρηξης του ηφαιστείου της λίµνης Λάχερ Σεέ η οποία έγινε 
πριν περίπου 12.000 χρόνια και είναι ανάλογη µε την έκρηξη της Σαντορίνης στην µινωική 
εποχή. 

 
Προβολή 

1. Υπάρχει το πληροφοριακό κέντρο Rauschermühle. 
2. Γίνονται και προβολές της Αϊφέλ στην τηλεόραση. 
3. Υπάρχει η ιστοσελίδα www.vulkanpark.com 
4. Ο τουριστικός χάρτης (έχουµε πολύ καλύτερο υλικό για τα Μέθανα!) 
5. ¨Έχουν φτιαχτεί φυλλάδια για : 

a. Το πληροφοριακό κέντρο 
b. Τις δραστηριότητες (π.χ. Το σχολείο ηφαιστείων για µαθητές) 
c. Το ρωµαϊκό µεταλλείο 
d. Το κελάρι που ήταν πρώην µεταλλείο για κολώνες από βασάλτη 

 
Υπηρεσίες 

1. Οργάνωση εκδροµών για γκρουπ µε την ξενάγηση εκπαιδευόµενων ξεναγών (15 ξεναγοί) 
για τουριστικές εταιρίες, συλλόγους και σχολεία. 

2. Τουριστικά προγράµµατα µε διαµονή, διατροφή και εκδροµές. 
3. Σεµινάρια για την ιστορία και γεωλογία της περιοχής. 

 
Συµπέρασµα: Ένα πολύ πετυχηµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα για µία περιοχή που δεν έχει πολύ 
βιοµηχανία και ετσί δηµιουργήθηκαν και θέσεις εργασίας και έγινε πόλος έλξεως η ανατολική 
Αϊφέλ. 
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Το εσωτερικό του πληροφοριακού κέντρου.  
 

Εδώ φαίνεται καλά η εσωτερική διαµόρφωση µε 
φωτογραφίες και γεωλογικά ευρήµατα. 
 
Σε µερικά σηµεία υπάρχουν και ηλεκτρονικά 
περίπτερα πληροφοριών σαν αυτό που είχαµε 
και στα Μέθανα. 
 
Σε αλλες αίθουσες υπάρχουν προβολές µε βίντεο 
και µε σλαϊτς. 
 
Εκπαιδευόµενο προσωπικό µπορεί να ξεναγήσει 
σχολεία, συλλόγους και γκρουπ. Ετσί κάθε 
επισκέπτης παίρνει µία εντύπωση για το πως 
λειτουργούν τα ηφαίστεια και µαθαίνει και πως 
και στην Γερµανία υπάρχουν ηφαίστεια τα οποία 
χαρακτηρίζονται ενεργά. 
 
Αντιγραφή από το φυλλάδιο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ βλέπετε το κτίριο του πληροφοριακού κέντρου 
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Το τίτλο του φυλλάδιο µε θέµα των ηφαιστείων. Φαίνεται πως σε όλα τα διαφηµιστικά µέσα 
υπάρχει το ίδιο λογότυπο, δηλαδή έχουν φτιάξει το δικό τους CORPORATE IDENTITY / ταυτότητα 
γραφικής διαµόρφωσης των διαφηµιστικών υλικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 Το ηφαιστειακό πάρκο της Γαλλίας 
 
„Centre Européen du Volcanisme“ 
 
 
 

Το 1992 φτιάχτηκε το ηφαιστειακό κέντρο της περιοχής Auvergne στην νότια Γαλλία. Έχει γίνει σαν 
ένα πάρκο µε πολλές εφαρµογές οι οποίες δείχνουν την δραστηριότητα των ηφαιστείων µε όλες τις 
σύγχρονες τεχνολογίες. Το κέντρο χρηµατοδοθήκε από το γαλλικό κράτος µε πολλά κονδύλια από 
την Ευρώπη. 

 
Εξώφυλλο του φυλλάδιο για το κέντρο µε τις εκθέσεις για τα ηφαίστεια. Πρέπει να πούµε πως η 
περιοχή της Auvergne είναι πλούσια από σχετικά νέα ηφαίστεια. Το υλικό που προβάλει το κέντρο 
και τις δραστηριότητες του είναι πάρα πολύ καλό. Το µόνο που λείπει σε όλο το σύστηµα είναι η 
έλλειψη ενηµερωτικών µονοπατιών µε γεωλογικές πληροφορίες. Στα κεντρικά ηφαίστεια δεν 
υπάρχουν ούτε πληροφοριακές πινακίδες... Κατι που µπορούµε να το κάνουµε καλύτερα στα 
Μέθανα! 
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Αρχιτεκτονικό σχέδιο του πληροφοριακού κέντρου. Είναι πολύ πετυχηµένα κτίρια και η επιτυχία 
στο κοινό δικαιώνει την επένδυση των διαφορετικών φορέων.  
 
Σίγουρα αυτό το σχέδιο είναι υπερβολικό µεγάλο για τα Μέθανα. Αλλα δείχνει πως η εκµετάλλευση 
των φυσικών πόλων έλξεων δίνει και ελπίδες σε µία περιοχή σαν τα Μέθανα. Τα Μέθανα έχουν 
πολλά πλεονεκτήµατα τα οποία ∆ΕΝ εκµεταλλεύονται ακόµα. Σε ένα ανάλογο κέντρο 
πληροφοριών θα µπορούσαν όλοι οι επαγγελµατίες των Μεθάνων να κερδίσουν. Θα ήταν γνωστό 
σε όλη την περιοχή της Αττικής και θα ήταν µία µοναδική προβολή που θα ξεπερνούσε τα όρια του 
Νόµου. 
 
Ανάλογα κέντρα υπάρχουν ήδη στην Μήλο (κέντρο πληροφοριών του κοινού για τα µεταλλεία) και 
στην Σαντορίνη (γεωλογικό τµήµα του µουσείου Γύση). 
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Η επίσηµη ιστοσελίδα του ηφαιστειακού κέντρο Volcania (αγγλικό µέρος) 
 

 
Η πολύ επιτυχηµένη ιστοσελίδα του κέντρου δείχνει ότι πρέπει να ξέρει ο χρήστης. Προσφέρονται 
όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Τα γραφικά στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά. 
www.vulcania.fr 
 

 
Το κέντρο µε την τοποθεσία των ηφαιστείων 
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 Οι εκθέσεις – παραδείγµατα 
 
Το περίπτερο του WANDERMAGAZIN 
 

 
 
Το περίπτερο του VULKANPARK 

 
 
Εδώ φαίνεται πολύ καλά η διαµόρφωση του περίπτερου µε το θέµα ηφαιστείων. 
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Τα Μέθανα θα χρειαστούν ένα ενιαίο σύστηµα γραφικής διαµόρφωσης 
CORPORATE IDENTITY 
 
Τα Μέθανα χρειάζονται ένα ενιαίο σύστηµα γραφικής διαµόρφωσης για να ξέρει αυτός που 
λαµβάνει προσπέκτους πως ανήκουν στα Μέθανα. Την διαµόρφωση να την κάνει ένας 
επαγγελµατίας γραφίστας η µία εταιρία όπως το πανεπιστήµιο ΕΤΗ. 
 
Παραδείγµατα: 
 

 
Το λογότυπο του πάρκο 7-Όροι              Το λογότυπο του γαλλικό πάρκο - Το λογότυπο του ηφαιστειακό πάρκο 
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Βελτίωση του δίκτυο µονοπατιών και οι πληροφοριακές πινακίδες 
Τα Μέθανα έχουν πολλά αξιοθέατα. Έτσι θα συµφέρει να συµπληρώσουµε το δίκτυο µε 
πληροφοριακές πινακίδες. Στην Γερµανία έχουµε πολλά εκπαιδευτικά µονοπάτια στα 
οποία σχολεία, σύλλογοι και ιδιώτες µπορούν να κάνουν εκδροµές και να µορφωθούν για 
θέµατα όπως ιστορία, φύση, γεωλογία, κτλ. Έτσι ο ξένος πάντα βρίσκει εξηγήσεις στα µέρη 
που τον ενδιαφέρουν. Είναι επίσης ένας πόλος έλξεως και µία επιπλέον διαφήµιση των 
Μεθάνων. Καλά παραδείγµατα υπάρχουν σε πολλά µέρη της Γερµανίας και της Ελβετίας. 
Έτσι τα σαββατοκύριακα αυτά τα µέρη έχουν πολλούς επισκέπτες και λειτουργούν 
εστιατόρια και σε βουνά! 
 
Παράδειγµα 1: Τα εφτά όροι κοντά την Βόννη 

 
 
Τα εφτά όροι βρίσκονται περίπου 10 χµ από την παλιά πρωτεύουσα της Γερµανίας και 
είναι πόλος έλξεως για πολλούς επισκέπτες από την περιοχή και από την Ολλανδία. Τα 
σαββατοκύριακα έχει πολύ κόσµο και Γιαυτο λειτουργούν στις κορυφές των ηφαιστείων και 
µερικά καλά εστιατόρια. Για να φθάσει κάνεις εκεί υπάρχει και οδόντος τραίνο το οποίο 
µπορεί να φέρει τον επισκέπτη στο υψηλότερο µέρος που είναι π.χ. «ο βράχος του 
δράκου». Γεωλογικά τα εφτά όροι έχουν πολλά κοινά µε τα Μέθανα. Υπάρχει ένα πλήρης 
σύστηµα µονοπατιών και όλο το µέρος προστατεύεται από πολλά χρόνια. Ήταν ένα από τα 
πρώτα εθνικά πάρκα της Γερµανίας και πήρε και πολλά βραβεία. 
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Η πληροφοριακή πινακίδα των εφτά όρων στην Βόννη 
 

 
 
Στην πινακίδα φαίνεται ο χάρτης της περιοχής και όλα τα µονοπάτια. Η κλίµακα του χάρτη 
είναι 1:25.000 όπως και ο χάρτης των Μεθάνων... Στην πινακίδα χωράνε και πολλές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες όπως ταβέρνες, αξιοθέατα, κτλ. 
 


