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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Απολογισμός προβολής περιηγητικών ντοκιμαντέρ για την Θεσσαλία και την 

Κρήτη στο πλαίσιο της σειράς “The Mountain” κρατικού Κορεατικού 

καναλιού KBS2TV. 

 

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση παραγωγής και προβολής σειράς 

περιηγητικών ντοκιμαντέρ για ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Κρήτης από το κρατικό 

Κορεατικό κανάλι KBS2TV. Υπενθυμίζεται ότι, με οργανωτική προσπάθεια του Γραφείου μας, 

τετραμελής αποστολή της εκπομπής “The Mountain”, η οποία προβάλλεται ανελλιπώς από το 

2006 και αποτελεί σημείο αναφοράς στην Κορέα για τον χώρο που καλύπτει, μετέβη στην χώρα 

μας στο πρώτο δεκαήμερο Μαΐου τ.ε. και πραγματοποίησε γυρίσματα στην Θεσσαλία και  την 

Κρήτη. 

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης στην Ελλάδα πληρώθηκε από το 

Κορεατικό κανάλι, ενώ ο ΕΟΤ κάλυψε την δαπάνη του αεροπορικού εισιτηρίου Θεσσαλονίκης – 

Κρήτης και οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης την φιλοξενία και τους οδηγούς πεζοπορίας. 

Παρήχθησαν τρεις ημίωρες εκπομπές, οι οποίες προβλήθηκαν για πρώτη φορά στις 23/6, 

30/6 και 7/7 με τηλεθέαση 4,3%, 3,9% και 4,2% αντιστοίχως (επί του συνολικού πληθυσμού των 

50 εκατομμυρίων Κορεατών). Το κάθε επεισόδιο προβλήθηκε σε επανάληψη άλλες τρεις φορές 

με συνολική κατά μέσο όρο τηλεθέαση (για τις 4 προβολές του κάθε επεισοδίου) η οποία εκτιμάται 

από το κανάλι στο 8% ή 4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Με ελάχιστο λοιπόν κόστος αγοράσαμε 12 

ημίωρα εξαιρετικά ακριβού τηλεοπτικού χρόνου και υψηλότατη τηλεθέαση, καθώς η Νότιος 

Κορέα είναι μια χώρα στην οποία η ορεινή πεζοπορία αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή ομαδική 

δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, καθώς υπολογίζεται ότι υπάρχουν 18 εκατομμύρια ενεργοί 

πεζοπόροι, στους οποίους και απευθύνεται η εν λόγω εκπομπή. 

Τα τρία επεισόδια θα αποσταλούν με το σύστημα WeTransfer στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κρήτης και ΕΟΤ, ενώ βρίσκονται και στην διάθεση κάθε 

ενδιαφερομένου εκ των αποδεκτών. 
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Τόσο το Κορεατικό κανάλι όσο και εμείς μείναμε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την 

συνεργασία και το τελικό αποτέλεσμα, κατά συνέπεια προτείναμε να συναντηθούμε εκ νέου τον 

προσεχή Σεπτέμβριο προκειμένου να εξετάσουμε την δυνατότητα συνέχισης του αφιερώματος 

στην Ελλάδα και κατά το προσεχές έτος ή έτη. Ταυτόχρονα, με στόχο την αξιοποίηση της 

δυναμικής που έχει δημιουργήσει στην Κορέα η σειρά εκπομπών για την Ελλάδα, το Γραφείο μας 

προτείνει την διοργάνωση εντός του προσεχούς έτους ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) μικρής 

ομάδας εξειδικευμένων Κορεατών ταξιδιωτικών πρακτόρων στις περιοχές της Θεσσαλίας και της 

Κρήτης. Θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο εξειδίκευσης της ανωτέρω πρότασης αφού 

ολοκληρώσουμε την σχετική διερεύνηση. 

Τονίζουμε ότι η προβολή του περιηγητικού-περιπατητικού τουρισμού της Ελλάδας στην 

Κορέα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και παρουσιάζει σοβαρές προοπτικές πολλαπλασιαστικού 

οφέλους με πολύ περιορισμένο κόστος, καθώς: 

1. Αφορά περιοχές που, μέχρι στιγμής, δεν αποτελούν συνήθεις τόπους προορισμού των 

Κορεατών επισκεπτών, όπως καταδεικνύει και η μεγάλη έκπληξη των εξαιρετικά 

πεπειραμένων ανθρώπων του KBS οι οποίοι δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να πιστέψουν 

την ομορφιά της ορεινής Ελλάδας ώστε τελικά παρήγαγαν τρεις εκπομπές αντί για τις 

δύο που αρχικά σχεδίαζαν, 

2. Εντάσσεται στην στρατηγική επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, καθώς δεν 

εστιάζει στην θάλασσα, τις παραλίες και το καλοκαίρι (το οποίο, ούτως ή άλλως 

αποτελεί την λιγότερο ενδεδειγμένη και δημοφιλή εποχή για τους πεζοπόρους) αλλά 

στην διάσχιση των ορεινών περιοχών την άνοιξη, το φθινόπωρο αλλά και τον χειμώνα, 

και 

3. Προσελκύει επισκέπτες αξιόλογου εισοδηματικού επιπέδου και καλλιέργειας,  

συνειδητοποιημένους ανθρώπους οι οποίοι δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση 

ευαίσθητων εισοδηματικά ορεινών κοινοτήτων δίχως να αφήνουν πίσω τους 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


