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Ένας χρόνος  
itn Ελληνικός Τουρισμός

Η itn Ελληνικός Τουρισμός συμπληρώνει 
με αυτό το τεύχος αισίως έναν χρόνο ζω-
ής. Ξεκινήσαμε πέρυσι στις 22 Απριλίου 
θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα διαφο-
ρετικό μέσο από τα συνηθισμένα, για την 

ενημέρωση του τουριστικού κλάδου και θέλουμε να πι-
στεύουμε πως σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε καταφέρει. 

Στο χρόνο που πέρασε επιχειρήσαμε να αναδείξουμε 
θέματα και ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, όπως 
με τις ιαματικές πηγές και τις θεματικές μορφές ταξι-
διών, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις τρέχουσες εξελί-
ξεις για τον τουρισμό. Προσπαθήσαμε όσο πιο ολιστικά 
μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ζητήματα όπου υπάρ-
χουν διαφωνίες και δώσαμε βήμα σε όλες τις πλευρές 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Το θετικό feed back 
που λαμβάνουμε από τους αναγνώστες είναι για εμάς η 
μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας.

Επιπλέον είναι ιδιαίτερα κολακευτικό πως η itn Ελλη-
νικός Τουρισμός χάρη στη συνεργασία με την BCI 
Media έχει «κατακτήσει» την καρδιά των Ομογενών, 
αφού η αναγνωσιμότητα μέσω της BCI ξεπερνά τα 
35.000 άτομα. 

Στην εφημερίδα έδωσαν συνεντεύξεις υπουργοί, πε-
ριφερειάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων του του-
ρισμού και των εργαζομένων. Κυκλοφορήσαμε σχεδόν 
ανελλιπώς κάθε δεύτερη Πέμπτη, φθάνοντας με το πα-
ρόν στα 24 φύλλα. Η itn Ελληνικός Τουρισμός διανέμε-
ται ηλεκτρονικά και δωρεάν σε 100.000 emails σε όλο 
τον κόσμο του τουρισμού και στην Ομογένεια. 

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους σημαντικούς συνερ-
γάτες που με μεράκι και ευσυνειδησία γράψανε τις 
απόψεις τους στην εφημερίδα, στους εργαζόμενους, 
στους δημοσιογράφους, στον αρχισυντάκτη και στην 

art director για τον υψηλό επαγγελματισμό που επιδει-
κνύουν.

Τα παραπάνω μας χαροποιούν, αλλά ταυτόχρονα 
γεννούν την ευθύνη να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι 
και να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση να ενημε-
ρώνουμε το κοινό για τα τεκταινόμενα στον τουριστι-
κό κλάδο. Υποσχόμαστε ότι το 2022 θα παρουσιάσουμε 
ακόμη περισσότερες καινοτόμες ιδέες, ενώ σύντομα 
θα είναι κοντά σας και ο τουριστικός οδηγός στα αγ-
γλικά «itn Greek Tourism».

Φθάνοντας στα των ημερών, το Πάσχα δίνει σημα-
ντική ώθηση στους προορισμούς με τις πληρότητες να 
καταγράφονται πολύ υψηλές, παρά τις αντιξοότητες 
που καταγράφονται με τον πληθωρισμό, τις ανατιμή-
σεις και το αυξημένο κόστος καυσίμων και ενέργειας. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί προβλήματα, 
αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζει δραστι-
κά την ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρώπης 
προς την Ελλάδα. 

Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι εύκολα και αυτό κα-
ταγράφεται και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 
πολλές επιχειρήσεις στην εύρεση προσωπικού, στις πι-
έσεις των tour operators για μειωμένες τιμές και στο 
«ψαλίδισμα» που προκαλούν στα έσοδα οι οικονομικές 
εξελίξεις με όχημα -ή και πρόσχημα κάποιες φορές- τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Χρειάζονται παρεμβάσεις, κα-
θώς παράγοντες της αγοράς θέτουν πλέον ζήτημα βιω-
σιμότητας των επιχειρήσεων.

Με την ελπίδα ο πόλεμος να λήξει σύντομα, σας ευχό-
μαστε καλό Πάσχα και πολλές χαρούμενες στιγμές με 
τους οικείους σας.

Καλή ανάγνωση!

Γιώργος Καραχρήστος  
Εκδότης της  

«itn Ελληνικός Τουρισμός»  
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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η itn Ελληνικός Τουρισμός από τον Απρίλιο του 2021 κυκλοφορεί ανελλιπώς  
κάθε 15 ημέρες και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 100.000 emails σε όλο τον κόσμο του τουρισμού,  
σε περιφέρειες, δήμους, σε επιχειρήσεις γαστρονομίας, οίνου και εστίασης και σε χιλιάδες ομογενείς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

www.mact.gr2110129575 info@mact.gr
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O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Συνεργασία υπουργείων  
για την προβολή 5 νησιών  
του Ανατολικού Αιγαίου 

Ο υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης 
Κικίλιας πραγματοποίησε την Τε-
τάρτη 20, συνάντηση με τον Υπουρ-

γό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη 
Μηταράκη , στο κτίριο Κεράνη, παρουσία 
του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, κ. Πατρόκλου Γεωργιάδη, του 
Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργα-
νισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κ. Δημήτρη Φρα-
γκάκη και του Ειδικού Γραμματέα Συντο-
νισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, κ. Ευάγ-
γελου Κωνσταντίνου. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) 
μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, του Υπουργείου Τουρισμού 
και των Δήμων Μυτιλήνης, Ανατολικής 
Σάμου, Λέρου, Κω και Χίου - εκπρόσωποι 
των οποίων συμμετείχαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης στη συνάντηση - αναφορικά με 
τη χρηματοδότηση της τουριστικής προ-
βολής των Δήμων για τη ζημία που υπέστη 
το τουριστικό προϊόν και η εικόνα των 
νησιών ως αποτέλεσμα της μεταναστευ-
τικής κρίσης, αλλά και της πανδημίας 
COVID-19. 

Στο Μνημόνιο προβλέπεται η ανάληψη 
δράσεων για την αποκατάσταση των ζη-

Την απόφαση για αδελφοποίηση Αθήνας 
και Βοστώνης, έλαβαν κατά τη συνάντησή 
τους, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπα-
κογιάννης και η Δήμαρχος Βοστώνης, Μι-
σέλ Γου, θέλοντας να επισφραγίσουν τους 
διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς που 
υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πόλεις. 
Ο κ. Μπακογιάννης συναντήθηκε με την 
νεοεκλεγείσα Δήμαρχο της Βοστώνης κ. 
Μισέλ Γου, κατά τη διάρκεια της επίσημης 
επίσκεψης στην αμερικανική πόλη, όπου 
παρέδωσε σε ειδική τελετή τα στεφάνια 
για τους τέσσερις πρώτους νικητές του 
σημερινού 126ου Μαραθωνίου της πόλης.  
Όπως συμφώνησαν ο Δήμαρχος Αθηναί-
ων και η κ. Γου, η αδελφοποίηση θα προ-
χωρήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διά-
στημα, αφότου γίνουν όλες οι απαραίτη-
τες διαδικασίες.
Ο κ. Μπακογιάννης κάλεσε, εξάλλου, τη 

Δήμαρχο της Βοστώνης τον ερχόμενο Νο-
έμβριο στην Αθήνα, προκειμένου να πα-
ρακολουθήσει τον 39ο Αυθεντικό Μαρα-
θώνιο στην ελληνική πρωτεύουσα.
«Είχαμε ήδη αργήσει! Η Βοστώνη, η «Αθή-
να της Αμερικής» είναι η πατρίδα μιας πο-
λύ μεγάλης και εξαιρετικά δραστήριας ελ-
ληνοαμερικανικής κοινότητας. Είναι μια 
πόλη με την οποία έχω ισχυρούς προσω-
πικούς δεσμούς. Αλλά πρωτίστως, η Αθή-
να και η Βοστώνη συνδέονται με μια ισχυ-
ρή παράδοση, που αποτελεί υπόμνηση 
των κοινών μας αρχών και αξιών. Ιδιαίτε-
ρα αυτή την εποχή που η ανοικτή δυτική 
Δημοκρατία δέχεται μία βάρβαρη επίθεση 
από τις σκοτεινές δυνάμεις του αυταρχι-
σμού και της τυραννίας. Με τη δήμαρχο 
Μισέλ Γου συζητήσαμε, πως θα φέρουμε 
ακόμη πιο κοντά τις δυο πόλεις με αμοι-
βαίο όφελος για τους πολίτες μας», ανέ-

φερε σε δήλωσή του ο κ. Μπακογιάννης. 
Η αδελφοποίηση θα δημιουργήσει μια 
νέα, σύγχρονη και στέρεη γέφυρα συνερ-
γασίας η οποία θα συμβάλλει και στην 
ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, με θε-
τικό αντίκτυπο και στην τόνωση του του-
ρισμού της Αθήνας. 
«Η Αθήνα έχει να προσφέρει μοναδικές 
εμπειρίες στους Αμερικανούς ταξιδιώτες, 
γι’ αυτό και τους προσκαλούμε να επισκε-
φθούν φέτος την πόλη μας», ανέφερε ο 
Κώστας Μπακογιάννης στην κ. Μισέλ Γου, 
ενώ αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και μέσω 
σειράς συνεντεύξεων του σε ομογενειακά, 
αλλά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. 
Η συμφωνία θα περιλαμβάνει σειρά δρά-
σεων και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη 
της Αθήνας ως ιδανικού τουριστικού προ-
ορισμού για τους κατοίκους της Βοστώ-
νης καθώς για πρώτη φορά, έπειτα από 25 

«Αδελφοποίηση» Αθήνας - Βοστώνης

τημάτων που ανέκυψαν από τη μετανα-
στευτική κρίση και την πανδημία, με την 
πλήρη υποστήριξη του Ελληνικού Οργα-
νισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και των παρα-
πάνω Δήμων. 

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2 εκα-
τομμύρια ευρώ και μπορεί να προέλθει 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης της Ε.Ε., το Ταμείο Εσω-

τερικής Ασφάλειας (ISF), το Ταμείο Εξω-
τερικών Συνόρων (EBF) και κάθε άλλου, 
συναφούς, χρηματοδοτούμενου ή συγ-
χρηματοδοτούμενου προγράμματος από 
εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. 

Στα παραπάνω προστίθεται και η δυνα-
τότητα που δίνει ο νόμος για καταβολή 
από το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου αποζημιώσεων - επιχορηγήσεων 
σε περιοχές που έχουν πληγεί από το Με-
ταναστευτικό ή λόγω της πανδημίας. 

Μετά το πέρας της συνάντησης και την 
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, 
ο κ. Κικίλιας τόνισε «Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία για το πόσο όμορφα νησιά εί-
ναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αι-
γαίου και πόσο σημαντική είναι η προ-
σπάθεια να τα φωτίσουμε ακόμα πιο πολύ 
ως τουριστικούς προορισμούς. Δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία επίσης ότι το 25% 
του ΑΕΠ της χώρας έρχεται από το τουρι-
στικό προϊόν». 

Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης 
δήλωσε «Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και 
διαδικτυακά, για τη σημερινή υπογραφή 
του Μνημονίου μεταξύ Τουρισμού, Με-
τανάστευσης και Ασύλου και των Δήμων 
Μυτιλήνης, Χίου, Ανατολικής Σάμου, Λέ-
ρου και Κω για την τουριστική προβολή 
των νησιών μας. 

Ο Βασίλης Κικίλιας, ως πρώην συντονι-
στής Μεταναστευτικού της Νέας Δημο-
κρατίας, γνωρίζει από πρώτο χέρι την 
κρίση την οποία πέρασαν τα πέντε νησιά 
του Αιγαίου, πέντε νησιά στα οποία βρέ-
θηκαν 17.000 αιτούντες άσυλο την ημέρα 
των εκλογών του Ιουλίου του 2019 και 
σήμερα αυτός ο αριθμός αυτός έχει περι-
οριστεί στους 2.200».

χρόνια, θα λειτουργήσει φέτος απευθείας 
αεροπορική σύνδεση. 
Παράλληλα, θα υπάρξει ανταλλαγή καλών 
πρακτικών για την καταπολέμηση της κλι-
ματικής κρίσης, αλλά και συνεργασία σε 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψη-
φιοποίηση και με τα οικοσυστήματα της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας, τα οποία 
τόσο στη Βοστώνη, όσο και στην Αθήνα 
βρίσκουν ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό πε-
δίο δράσης. 
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Η επανεκκίνηση των συνεδρίων 
και η χάραξη στρατηγικής που 
θα διαμορφώσει το νέο πλαίσιο 

στο μέλλον, ήταν τα θέματα που βρέθηκαν 
στο επίκεντρο του 11ου Πανελλήνιου Συ-
νεδρίου του HAPCO & DES για τον επαγ-
γελματικό και συνεδριακό τουρισμό 
«Reconnect to Accelarate» που πραγμα-
τοποιήθηκε 12 και 13 Απριλίου σε κεντρι-
κό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Το Συνέδριο διεξήχθη σε μια συγκυρία 
πολύ σημαντική και κρίσιμη, διότι ενώ 
άρχισε η φάση της επαναφοράς στην κα-
νονικότητα, μετά τις δύσκολες συνθήκες 
της πανδημίας, ήρθε η εισβολή και ο πό-
λεμος στην Ουκρανία, που σίγουρα θα 
έχει επιπτώσεις, τόσο στον Τουρισμό γε-
νικά, όσο και ειδικά, στον Επαγγελματικό 
και Συνεδριακό Τουρισμό.

«Δεν μπορούμε ακόμη να εκτιμήσουμε 
το μέγεθος των απωλειών στη χώρα μας 
από αυτή τη συγκυρία, άρα και σε εμάς 
όλους, Μέλη και μη Μέλη του Συνδέσμου 
μας» ανέφερε η πρόεδρος του ΔΣ του Συν-
δέσμου Ελλήνων Οργανωτών Συνεδρίων 
και Εκδηλώσεων HAPCO & DES, Ειρήνη 
Τόλη, υπογραμμίζοντας ότι «στον απόηχο 
της πανδημίας και με το βλέμμα στραμ-
μένο στις διεθνείς εξελίξεις, που επηρέα-
σαν και θα επηρεάσουν το κλάδο μας, 
εμείς προσαρμοστήκαμε ταχύτατα και 
αντιδράσαμε, ώστε ο Σύνδεσμος μας, εκτι-
μώντας τα δεδομένα, να συμβάλλει στη 

O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝ
σε λέξεις

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο HAPCO & DES: 
Επανεκκίνηση των συνεδρίων με  
χάραξη στρατηγικής για το μέλλον

Η τομεάρχης Τουρισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Κ. Νοτοπού-
λου σε ανακοίνωση της ασκεί έντονη κριτι-
κή για την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα ανα-
φέρει:  Με κύριο μέλημά της την εξυπηρέ-
τηση συμφερόντων και όχι την πάταξη της 
γραφειοκρατίας ή την ενίσχυση του αντα-
γωνισμού, η κυβέρνηση της ΝΔ, φέρνει για 
ακόμη μια φορά νομοσχέδιο προς ψήφιση, 
αυτή τη φορά του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής πολιτικής.
Έχοντας αποκλείσει από τη δημόσια δια-
βούλευση τις διατάξεις που αφορούν τον 
τουρισμό, και ειδικότερα μαρίνες και χιο-
νοδρομικά κέντρα, επιδίδεται σε αγώνα 
νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών 

και διπλασιασμού των όρων δόμησης των 
τουριστικών λιμένων θεσμοθετώντας πα-
ράλληλες διαδικασίες και αποδεικνύοντας 
για ακόμη μια φορά ότι πράττει με δυο μέ-
τρα και σταθμά.
Βαπτίζει ως «νομοθετικές καινοτομίες» υπο-
χρεώσεις της από προηγούμενους νόμους 
που φέρουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ και  προφασίζεται  νομοθετικές βελ-
τιώσεις ενώ στην πραγματικότητα κλείνει 
το μάτι στην παρανομία την οποία επιβρα-
βεύει. Αλλάζει το παρόν καθεστώς δικαιώ-
ματος δραστηριοποίησης των σκαφών ανα-
ψυχής στη χώρα μας όταν οι επιχειρήσεις 
του κλάδου βιώνουν ακόμα την κρίση της 
πανδημίας και την κρίση της αύξησης των 

καυσίμων, ανοίγοντας την πόρτα στην δρα-
στηριοποίηση επαγγελματικών σκαφών από 
τρίτες χώρες με όρους που ευνοούν τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό στα ευρωπαϊκά και 
ελληνικά πλοία και επιχειρήσεις.
Νομοθετεί αλλαγές στις χρήσεις γης ,όρους 
δόμησης και περιορισμούς που θα μπορούν 
πλέον να γίνονται με Υπουργικές Αποφάσεις, 
χωρίς να υπόκεινται στην βάσανο του κοι-
νοβουλευτικού ελέγχου. 
Νομιμοποιεί αυθαίρετες κατασκευές κατα 
παρέκκλιση των διατάξεων περί νομιμοποί-
ησης αυθαιρέτων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Δημιουργεί ουσιαστικά μόνιμες 
πλωτές θέσεις ελλιμενισμού χωρίς την 
απλούστερη περιβαλλοντική άδεια και χω-

Κ. Νοτοπούλου: Οι αλλαγές στη δραστηριοποίηση των σκαφών 
αναψυχής, ευνοούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό

ρίς εφαρμογή κανόνων ασφαλείας για σκά-
φη και επιβάτες. 
Προχωρά σε ακόμη μία παράταση του στρε-
βλού, αδιαφανούς και ενάντια στις ευρω-
παϊκές επιταγές καθεστώτος συμβάσεων 
τον Οργανισμών Λιμένων για τις υπηρεσίες 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου. Αυτή είναι 
η ΝΔ της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης 
και ήρθε η ώρα να φύγει.

χάραξη στρατηγικής για το μέλλον, συ-
μπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμα του 
Συνεδρίου τα καυτά θέματα της παγκό-
σμιας αγοράς MICE, τα οποία θα αναπτυ-
χθούν από έμπειρους και αξιόλογους Έλ-
ληνες και Ξένους Ομιλητές, μέντορες στο 
είδος τους».

Η κ. Τόλη τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη 
για συνέργειες, κάτι που έγινε αντιληπτό 
από πολύ νωρίς και ήδη παρά την πανδη-
μία ο HAPCO προχώρησε σε συνεργασία 
και ενέταξε στον Σύνδεσμο τις εταιρείες 
Destination Management Companies.

«Η κυβέρνηση μέσω της επικαιροποίη-
σης των πρωτοκόλλων έδωσε την απα-
ραίτητη ώθηση στον συνεδριακό τουρισμό 
να επανεκκινήσει, προφανώς σε δύσκολες 
συνθήκες, με την οικονομική στήριξη που 
παρείχε τόσο στον επιχειρηματία όσο και 
στον εργαζόμενο, συνδράμοντας τις επι-
χειρήσεις ώστε να σταθούν όρθιες», ανέ-
φερε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία 
Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι «είμαστε σε ένα 
πολύ σημαντικό σημείο έτσι ώστε να μπο-
ρέσουμε, κομμάτια της στρατηγικής που 
έχουν κατατεθεί ήδη και είναι σε διαβού-
λευση με το υπουργείο, να αρχίσουν να 
υλοποιούνται. Ένα σημαντικό σημείο εξ 
αυτών είναι και το μητρώο, μέχρι τότε 
όμως πρέπει να δώσουμε έμφαση στην 
ενδυνάμωση των προορισμών». 

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε τις δράσεις 
που έγιναν για την ενίσχυση του Branding 

• Πρόεδρος: Σίσσυ Λυγνού, AFEA Travel 
& Congress Services

• Α’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ποδη-
ματάς, PODIMATAS AUDIOVISUAL

• Β’ Αντιπρόεδρος: Μαρία Παπαδάκη, 
EVENT MAKERS

• Γενική Γραμματέας: Αντωνία Αλε-
ξάνδρου, CONVIN SA

• Ταμίας: Δημήτριος Παλιούρας, GLOBAL 
EVENTS

Μέλη:
• Ειρήνη Τόλη, ERA Congress & Events
• Ζένια Κερασίδου, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
• Κώστας Καραγεωργάκης, ETS EVENTS 

& TRAVEL SOLUTIONS
• Γιώργος Κιαγιάς, OPTIMUM GREECE
• Μαρία Παπαπαναγιώτου, ΚΕΓΜ Του-

ριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. 
Congress World

• Ευάγγελος Πάντος, GRAND HYATT 
ATHENS

Αναπληρωματικό μέλος: Θάνος Μα-
ρίνογλου, MD CONGRESS

της Ελλάδας, τόσο την καμπάνια 
«Greekend» για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
όσο και για άλλες πόλεις, που όπως είπε 
«έχουν βοηθήσει την Ελλάδα να καταστεί 
ένας θελκτικός και ασφαλής προορισμός 
και σίγουρα από αυτήν την εξέλιξη μπο-
ρούν να επωφεληθούν όλοι οι κλάδοι με 
κυρίαρχο το συνεδριακό τουρισμό».

Στη συνεργασία του υπουργείου Του-
ρισμού με τον HAPCO & DES αναφέρθηκε 
η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολι-
τικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασο-
πούλου. «Έχουμε ήδη αρχίσει να συνερ-
γαζόμαστε με τον HAPCO & DES προκει-
μένου να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας 
για τον συνεδριακό τουρισμό πάνω σε 
αναπτυξιακές βάσεις, ενώ ταυτόχρονα 
δουλεύουμε παράλληλα με τον ΕΟΤ, ώστε 
ο συνεδριακός τουρισμός να γίνει μια 
σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσιο 
της επικοινωνιακής μας στρατηγικής».

Το νέο Δ.Σ.
Μετά το τέλος του Πανελληνίου Συνε-

δρίου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέ-
λευση των μελών και αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
το οποίο τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 
συγκροτήθηκε σε σώμα.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ για 2022-2025 
είναι:

• Επίτιμη Πρόεδρος: Ειρήνη Τόλη, ERA 
Congress & Events
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O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Κικίλιας: Ο Τουρισμός στην 
Αθήνα επιστρέφει ενισχύοντας 
την τοπική οικονομία

«Η Αθήνα η οποία δοκιμάστηκε 
πολύ τα τελευταία χρόνια και 
μέσα σε ένα ευμετάβλητο πα-

γκόσμιο περιβάλλον, δείχνει τη δυναμική 
της και μια βόλτα στο κέντρο στο εμπο-
ρικό τρίγωνο αρκεί για να καταλάβει κα-
νείς ότι οι επισκέπτες επέστρεψαν» είπε 
στον RealFm 97,8 και στους δημοσιογρά-
φους Νίκο Χατζηνικολάου και Κάτια Μα-
κρή, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κι-
κιλιας, επισημαίνοντας ότι σε αυτήν την 
ανάκαμψη σημαντικό ρόλο έπαιξε το γε-
γονός ότι «πήραμε την απόφαση να ξεκι-
νήσουμε την τουριστική σεζόν νωρίτερα 
από ποτέ». 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «η έναρξη 
των απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ στις 
7 Μαρτίουυ, η αύξηση της κρουαζιέρας, 
με τον Πειραιά ως homeport φέρνει τους 
επιβάτες στην Αθήνα, και συντελεί στο 
να αυξηθούν οι τουριστικές ροές δημι-
ουργώντας έσοδα για την οικονομία της 
πόλης». 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κικίλιας ανακοίνω-
σε πως η γερμανική Condor, σήμερα 18 

Με την υπογραφή Πρωτοκόλλου από τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική 
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστα 
Φραγκογιάννη και την Υφυπουργό Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας της Ινδίας Anupriya 
Patel, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 8ης 
Συνόδου της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής 
Ελλάδας–Ινδίας, που συνεδρίασε Παρασκευή 
15 Απριλίου 2022, στην Αθήνα.
Στις εισαγωγικές τοποθετήσεις τους, οι δύο 
Υφυπουργοί αναφέρθηκαν στο άριστο επί-
πεδο των σχέσεων των δύο χωρών, επιση-
μαίνοντας τις προοπτικές περαιτέρω ενί-
σχυσης και διεύρυνσης των οικονομικών 
σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των 
επενδύσεων, της ενέργειας και των ανανε-
ώσιμων πηγών, των μεταφορών, του τουρι-
σμού.
Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν 
οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Παι-

δείας και Θρησκευμάτων Απόστολος Δημη-
τρόπουλος, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος 
Μπαγινέτας και του Υπουργείου Τουρισμού 
Ολυμπία Αναστασοπούλου. Επίσης, συμμε-
τείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από τα Υπουρ-
γεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας καθώς και 
στελέχη της Enterprise Greece, της Αρχής 
Πολιτικής Προστασίας, του ΕΒΕΑ και του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Κατά τις εργασίες της Επιτροπής συζητήθη-
καν, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες ενίσχυ-
σης των εμπορικών συναλλαγών αγαθών, 
ιδιαιτέρως τροφίμων, φαρμάκων και δομι-
κών υλικών. Επίσης, συζητήθηκαν οι προ-
οπτικές απευθείας αεροπορικών συνδέσεων 
Ελλάδας και Ινδίας, σε συνέχεια της πρό-
σφατης κύρωσης από την ελληνική Βουλή, 
το Φεβρουάριο του 2022, της συμφωνίας 

αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας-Ινδίας που 
είχε υπογραφεί το 2017.
Ειδικότερα, η κα. Αναστασοπούλου ανέφερε 
πως «οι χώρες μας έχουν βαθιές πολιτιστι-
κές ρίζες και κοινές ιστορικές αναφορές. Η 
Ινδία έχει επίσης μια τεράστια κινηματο-
γραφική βιομηχανία που ήδη δραστηρο-
ποιείται στη χώρα μας, τόσο για μουσικά 
video clip, όσο και για σκηνές δημοφιλών 
σειρών, οι οποίες προβάλλονται ήδη ή θα 
προβληθούν στην ινδική τηλεόραση.
Πιστεύουμε ότι διάφορες μορφές θεματικού 
τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρο-
νομικός, ο συνεδριακός, ο γαμήλιος και ο 
κινηματογραφικός τουρισμός είναι οι κύρι-
οι τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που η 
Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει στον Ινδό 
επισκέπτη και συνεργαζόμαστε συστηματι-
κά, με στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη 
ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων».

«Η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει 
στον Ινδό επισκέπτη»

Απριλίου εγκαινίασε τις πτήσεις, από Ντί-
σελντορφ και Λειψία, μετά από σχεδόν 20 
χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «η απόφαση 
της Condor να επιλέξει το αεροδρόμιο της 
Αθήνας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη 
της εταιρείας στην ελληνική πρωτεύουσα 
ως προορισμό, αλλά και στη δυναμική που 
αναπτύσσει η γερμανική αγορά». 

Παράλληλα σημείωσε ότι αντίστοιχη 
εικόνα αυξημένης τουριστικής κίνησης, 

αποτυπώνεται και στη Θεσσαλονίκη, απο-
τέλεσμα και της πετυχημένης καμπάνιας 
#greekend που έγινε από το υπουργείο 
τουρισμού.

Ο κ. Κικίλιας επίσης δήλωσε ότι «η συ-
νεργασία της Aegean με την TUI Γαλλίας 
είναι σημαντική για τη γαλλική αγορά και 
συμφωνα με τις τάσεις που καταγράφει η 
εταιρεία TUI France , η Ελλάδα είναι η 
πρώτη σε πωλήσεις στις προ-κρατήσεις 

για το 2022 από όλους τους προορισμούς, 
οι κρατήσεις φέτος έχουν αυξηθεί με τρι-
ψήφιους ρυθμούς σε σύγκριση με το κα-
λοκαίρι του 2021 και οι τοπ προορισμοί 
στην Ελλάδα για τους Γάλλους είναι η 
Αθήνα, η Κρήτη, η Κώς, η Ρόδος και η Κέρ-
κυρα». 

Αναφορικά με τη στρατηγική του υπουρ-
γείου τουρισμού ο κ. Κικίλιας είπε πώς 
«στόχος μας είναι να έρθουν όσο το δυ-
νατό περισσότερα έσοδα που θα στηρίξουν 
την ελληνική οικογένεια και για αυτό 
επικεντρωνόμαστε σε επισκέπτες με υψη-
λές δαπάνες από όλες τις αγορές, δίνοντας 
έμφαση στις Η.Π.Α.».

«Η προβολή των λιγότερο δημοφιλών 
προορισμών γίνεται και θα ενταθεί» ανέ-
φερε τέλος ο κ. Κικίλιας, φέροντας ως 
παραδείγματα τη Λήμνο και τα Σύβοτα, 
που θα εγκιανιαστούν τις επόμενες ημέ-
ρες ξενοδοχεία αθλητικού τουρισμού, την 
Σκιάθο, η οποία συνδέεται απευθείας με 
γαλλικές αερογραμμές ενώ σημείωσε ότι 
«η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί πλέον 
τουριστικό προορισμό όλο το χρόνο».

Μετά το πέρας των εργασιών της Επιτροπής, 
ο κ. Φραγκογιάννης εξήρε το θερμό και εποι-
κοδομητικό κλίμα στις συνομιλίες, το οποίο, 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε σύντομη 
δήλωσή του στην ΕΡΤ, «προετοίμασε το 
έδαφος για την επόμενη μεγάλη επιχειρη-
ματική αποστολή στην Ινδία που προγραμ-
ματίζεται για το ερχόμενο φθινόπωρο».



EM-JA013-SB
• Compact design
• 10 ώρες αυτονομία
• USB port για δυνατότητα 
   μουσικής αναπαραγωγής

EM-JA006-SBA
• Eco-friendly υλικά κατασκευής
• 8 ώρες αυτονομία
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο για ατελείωτη 
   επικοινωνία

ΤΗΣ                                            !

SALAS HEADPHONES, 
Άγγελου Κιούση 8,  

Κορωπί 19400, 

salasheadphones.gr

Elegant design και unique ήχος που ξεχωρίζει! 

LET’S… GET TOGETHER 
ΜΕ ΤΑ BLUETOOTH SPEAKERS 

Η                                      από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της επενδύει στην Πράσινη Τεχνολογία.
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O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις
Χωρίς την στήριξη ακτοπλόων  
και νησιωτών, η κυβέρνηση δε μπορεί  
να μιλάει για «πράσινη μετάβαση

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: 

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, βουλευ-
τής Δωδεκανήσου και Τομεάρχη 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτι-

κής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά την ομιλία του 
στην ημερίδα του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας τόνισε  πως 
χωρίς την στήριξη ακτοπλόων και νησιω-
τών, η κυβέρνηση δε μπορεί να μιλάει για 
«πράσινη μετάβαση». Ο Τομεάρχης ανέ-
φερε χαρακτηριστικά «Όποιος έχει θητεύ-
σει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ποτέ δεν 
ξεχνά και πάντα αισθάνεται κομμάτι αυ-
τής της οικογένειας. Επομένως, τα προ-
βλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν η 
ναυτιλία, η ακτοπλοΐα και τα νησιά μας, 
παραμένουν η καθημερινή μας μέριμνα, 
και σε προσωπικό επίπεδο ως νυν Τομε-
άρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». 

«Επί της κυβερνητικής μας θητείας, μα-
ζί με  το Ναυτικό Επιμελητήριο και τον 
ΣΕΕΝ, ξεκινήσαμε μια συλλογική προσπά-
θεια για την μετάβαση στην επόμενη μέ-
ρα της ακτοπλοΐας, για την ανανέωση του 
στόλου και την εισαγωγή της «πράσινης» 
τεχνολογίας. 

Συγκεκριμένα, με τις οδηγίες των τριών 
αρμόδιων Ευρωπαϊκών Επιτροπών, φτιά-
ξαμε, για πρώτη φορά, την απαραίτητη 
μελέτη, με την αρωγή του Ναυτικού Επι-
μελητηρίου και τη συγχρηματοδότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ΣΕΕΝ, 
και άρχισαν να γίνονται σημαντικά βή-
ματα. Δυστυχώς όμως, ενώ είχε ενταχθεί 
η συνέχιση της μελέτης στο Ταμείο Ανά-

Η Υφυπουργός του Υπουργείου Τουρισμού, 
κα. Σοφία Ζαχαράκη και η Γενική Γραμματέ-
ας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, 
κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχαν μια 
εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. 
Βασίλειο Παπαστεργιάδη. 
Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η διερεύνηση 
των τρόπων της περαιτέρω ενίσχυσης της 
συνεργασίας των δυο χωρών στον τομέα 
του τουρισμού, καθώς οι σχέσεις μεταξύ 

Ελλάδας και Αυστραλίας χαρακτηρίζονται 
από έντονους ιστορικούς δεσμούς, ιδιαίτε-
ρα μέσω της Ελληνικής Ομογένειας και η 
ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, σε όλα 
τα επίπεδα. 
Μάλιστα, η διμερής συνεργασία στον του-
ρισμό αποκτά εξαιρετική σημασία φέτος, 
δεδομένου του ανοίγματος της Αυστραλίας 
μετά από 2 χρόνια, και της δυνατότητας των 
Αυστραλών πολιτών (ομογενών και όχι μό-
νο) να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, γεγονός 

που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά 
στην συνολική τουριστική ανάκαμψη της 
χώρας.
Επιπροσθέτως, δρομολογήθηκαν οι διαδι-
κασίες για τη δημιουργία Γραφείου ΕΟΤ στη 
Μελβούρνη, ενώ συζητήθηκε και το πλαίσιο 
συνεργειών αναφορικά με την ενίσχυση των 
επιχειρηματικών τουριστικών επενδύσεων 
και ιδίως των τουριστικών λιμένων, όπως 
και η ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών 
συνδέσεων Ελλάδας- Αυστραλίας.

Συνάντηση στο υπ. Τουρισμού με τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης 

καμψης με 1 εκ. ευρώ, βλέπουμε ότι φέτος 
δεν υπάρχει χρηματοδότηση ενώ ευχόμα-
στε να υπάρξει για το 2023».

Η «πράσινη» τεχνολογία απαιτεί ξεκά-
θαρο θεσμικό πλαίσιο για την προετοιμα-
σία των λιμανιών και την φορολόγηση 
των εταιρειών

«Η ένταξη νέων «πράσινων τεχνολογι-

ών» στην ακτοπλοΐα απαιτεί τις κατάλλη-
λες υποδομές στα λιμάνια με ένα σαφές 
θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, για την 
ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφόρτιση  να 
γίνει ξεκάθαρο το ποιοι θα είναι οι φορείς 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας -αν θα εί-
ναι απελευθερωμένη ή με μονοπωλιακή 
συνθήκη-. Επίσης, αν θα θεωρηθεί η ηλε-

κτρική ενέργεια ως ναυτιλιακό καύσιμο, 
ένα κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με την φο-
ρολόγηση και την προετοιμασία των λι-
μανιών».

Για να μιλάμε για «επόμενη μέρα» στην 
ακτοπλοΐα και τα νησιά μας, χρειάζεται 
να λυθούν κρίσιμα ζητήματα που βιώνουν 
σήμερα νησιώτες και εταιρείες 

«Εκτός όμως από την επόμενη μέρα, 
πρέπει να δούμε το σήμερα. Το κόστος 
στα καύσιμα και στα εισιτήρια έχει αυξη-
θεί, ενώ τεράστια  είναι τα προβλήματα 
για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για τους 
επιβάτες , για τη μεταφορά εμπορευμά-
των. Οφείλουμε να δώσουμε λύσεις τώρα, 
πιθανά μέσω της επιδότησης καυσίμου 
και μέσω της μείωσης ΦΠΑ ιδιαίτερα στις 
ενδονησιωτικές μεταφορές».

«Οφείλει επίσης το Υπουργείο Ναυτι-
λίας να δημιουργήσει πολυετείς συμβά-
σεις με τους ακτοπλόους για την χρημα-
τοδότηση των κατασκευών νέων πλοίων 
και, βέβαια, να αποπληρωθούν τα περί-
που 60 εκατομμύρια ευρώ χρέους προς 
τις εταιρείες.  Δυστυχώς, κάθε χρόνο ο 
προϋπολογισμός ελλείπεται των διακη-
ρύξεων του Υπουργείου. Αυτό το κενό 
πρέπει να κλείσει άμεσα, διαφορετικά 
με ποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες θα σχε-
διάσουμε την επόμενη «πράσινη» μέρα; 
Χρειάζεται επίσης να υπάρχει συνέπεια 
στις αποπληρωμές του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου αλλά και να ενισχυθεί ο 
εσωτερικός τουρισμός με τη χρήση του 
ΜΙ σε μη-νησιώτες».



Leoforos Kazantzaki 102, 73131, Chania (+30)6945430402 / (+30)6946710018 @lafkasbrewery

www.facebook.com/lafkasbrewery/https://lafkasbrewery.com/ lafkasbrewery@gmail.com

Πράμα δύσκολο να κλείσεις τα Χανιά σε ένα μπουκάλι. 
Εμείς εδώ στην οικογενειακή ζυθοποιία Λαύκας  

προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό με την παραγωγή  
τοπικής, φρέσκιας, αφιλτράριστης μπύρας. 

Στο επισκέψιμο ζυθοποιείο μας στα Χανιά εδώ  
και περισσότερα από 4 χρόνια παράγουμε τις μπύρες  

«Λευκά Όρη» και «Χανιώτισσα». 

Μπύρες φτιαγμένες με μεράκι σε περιορισμένη ποσότητα,  
πάντα φρέσκιες, διαθέσιμες τόσο στην Κρήτη, 
όσο και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Αν σας βγάλει ο δρόμος στα Χανιά, 
θα χαρούμε να σας ξεναγήσουμε στο ζυθοποιείο μας 

και να γευθούμε παρέα τις μπύρες μας 
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Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας FEDHATTA, 
κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, συμμετείχε, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, στην συνεδρίαση της Διαρ-
κούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής, στην οποία είχαν προσκληθεί 
οι ενδιαφερόμενοι εξωκοινοβουλευτικοί 
φορείς για να εκθέσουν τις απόψεις τους 
σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εκ-
συγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για 
τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής 
και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου 
των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και 
άλλες διατάξεις».
Το θέμα που κυρίως απασχολεί την Ομο-
σπονδία είναι αυτό των επαγγελματικών 
πλοίων αναψυχής στο πλαίσιο οργανωμέ-
νων ταξιδιών και είναι γνωστές οι θέσεις 
της σχετικά: Η ναύλωση των πλοίων αυτών 
από τα τουριστικά γραφεία, για την εξυπη-
ρέτηση των ταξιδιωτών-πελατών τους που 
συμμετέχουν σε ταξιδιωτικά πακέτα, πρέπει 
να είναι κατά το δυνατόν ελεύθερη, με μο-

ναδικό περιορισμό την μεταφορική ικανό-
τητα των πλοίων ανάλογα με τα Πρωτόκολ-
λά τους, και να μην παρεμποδίζεται από 
ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα 
συμφέροντα, αλλά καταστρέφουν το yachting 
και, κατ’ επέκταση, τον θαλάσσιο τουρισμό 
στη χώρα μας.
Ο κ. Τσιλίδης υποστήριξε ότι: Η ναύλωση 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ναυ-
λοσύμφωνο στο οποίο συμβάλλονται πε-
ρισσότεροι του ενός ναυλωτές θα πρέπει 
να επιτρέπεται για κάθε διάρκεια της ολικής 
ναύλωσης, ανάλογα με την μεταφορική ικα-
νότητα των σκαφών, και όχι από ένα χρονι-
κό όριο κι επάνω και με άλλους περιορισμούς 
ως προς τον αριθμό των επιβαινόντων.
Θα πρέπει να παραμείνει η διάταξη του 
ισχύοντος νόμου, που ρητά προβλέπει ότι 
στις ναυλώσεις, στο πλαίσιο οργανωμένων 
ταξιδιών, τα τουριστικά γραφεία μπορούν 
να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, δεδομέ-
νου ότι έχουν την πλήρη ευθύνη του ταξι-
διωτικού πακέτου και θα πρέπει να είναι σε 

θέση να προσλαμβάνουν όποιον θεωρούν 
καταλληλότερο για την συγκεκριμένη κάθε 
φορά εργασία.
Στην ολική ναύλωση διάρκειας άνω των 12 
ωρών επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 
έως 24 μέτρων, θα πρέπει να παρέλκει η 
υποχρέωση ο αριθμός των επιβατών να μην 
υπερβαίνει τον αριθμό κλινών όταν η μετα-
φορική ικανότητα του σκάφους είναι μέχρι 
και 25 επιβάτες, και όχι 12, όπως προβλέ-
πεται στο σχέδιο νόμου.
Αντί της εξαντλητικής, και εν πολλοίς ακα-
τανόητης, σχετικής περιπτωσιολογίας του 
σχεδίου νόμου για το συγκεκριμένο θέμα, 
θα πρέπει να παραμείνει ο ισχύων και σή-
μερα κανόνας ότι τα επαγγελματικά πλοία 
αναψυχής μήκους έως και είκοσι τεσσάρων 
(24) μέτρων δεν έχουν υποχρέωση τήρησης 
οργανικής σύνθεσης πληρώματος ανεξάρ-
τητα από την μεταφορική τους ικανότητα.
Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιδιώ-
κεται σαφώς η επικαιροποίηση και ο εκσυγ-
χρονισμός του συγκεκριμένου νομοθετικού 
πλαισίου. Δεν θα πρέπει, όμως, να αφαιρε-

Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας

θούν σημεία του που είναι ορθά ούτε να 
επιτραπεί να καταλήξει ένας δυσεφάρμοστος 
νόμος που θα θέσει σε κίνδυνο τον θαλάσ-
σιο τουρισμό της χώρας μας, προς όφελος 
όλων των άλλων ανταγωνιστριών χωρών 
που δεν έχουν ανάλογους περιορισμούς 
στη σχετική νομοθεσία τους.

O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Την τιμητική τους είχαν 8 και 9 Απρί-
λιου στην Σουηδία η Θεσσαλονίκη 
και η Χαλκιδική, που συγκεντρώ-

νουν πλέον το ενδιαφέρον των Σουηδών 
τουριστικών πρακτόρων για την ένταξη 
τους στα πακέτα των φετινών διακοπών.

Οι δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
συμμετείχε ο ΕΟΤ Σκανδιναβίας, ως μέγας 
χορηγός , σε Γκέτεμπουργκ και Στοκχόλ-
μη ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. 
Θέμα τους: «Ταξίδι, Πολιτισμός, Γαστρο-
νομία, Μουσική». Διοργανώθηκαν από 
την Εταιρεία Medelhavets Produktion & 
Events στο Κάστρο του 17ου αιώνα 
SkansenKronan του Γκέτεμποργκ την 
Παρασκευή 08/04/22 και στο Παλάτι Van 
Der Nootska Palatset στην Στοκχόλμη το 
Σάββατο 09/04/22.

Στο πρώτο σκέλος των παρουσιάσεων 
ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. 
Σκανδιναβίας κ. Παύλος Μούρμας παρου-
σίασε αναλυτικά τους προορισμούς, (πο-
λιτιστικά μνημεία, μνημεία UNESCO, αρ-
χαιολογικούς χώρους κ.λ.π) ενώ προβλή-
θηκαν και τα βίντεο του Ε.Ο.Τ. για Citybreak 
«Greekend» για την Θεσσαλονίκη καθώς 

ΕΟΤ: Δυναμική προβολή  
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής  
στην Σουηδία

και το “All you want is Greece”. Σημαντι-
κή παράμετρος, που τονίσθηκε ιδιαίτερα 
από τον κ. Παύλο Μουρμα, οι απ’ ευθείας 
πτήσεις από την Στοκχόλμη για την Θεσ-
σαλονίκη με την Ryanair, που διευκολύνει 
την δημιουργία ων dynamic packages, με 
ή χωρίς το κόστος της πτήσης.

Στο σκέλος του πολιτισμού, έγινε πα-
ρουσίαση του βιβλίου-μυθιστορήματος 
«Ουζερί Τσιτσάνης» από τον συγγραφέα 
του κ. Γεώργιο Σκαμπαρδώνη ο οποίος 
ήταν προσκεκλημένος στην εκδήλωση 
από τους διοργανωτές.

Ακολούθησε παρουσίαση της γαστρο-
νομίας της Θεσσαλονίκης από τον κ. Βλα-

δήμιρο Φουντή, Έλληνα Chef, διακεκρι-
μένο στην Σουηδία και στη συνέχεια έγι-
νε παράθεση δείπνου στους καλεσμένους.

Το μουσικό σκέλος αφορούσε τον Έλ-
ληνα συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη και τα 
τραγούδια του καθώς και τα αφιερωμα-
τικά τραγούδια του για την Θεσσαλονίκη 
και τα οποία παρουσιάσθηκαν από το 
μουσικό σχήμα που είχε προσκληθεί από 
την Ελλάδα υπό τον διευθυντή ορχήστρας 
Γιάννη Παπαζαχαριάκη και την τραγου-
δίστρια Βιολέτα Ίκαρη.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης στην 
Στοκχόλμη απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρέ-
σβης της Ελλάδας στην Σουηδία κ. Ανδρέ-

ας Φρυγανάς, παρουσία του Πρέσβη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σόλωνα Σάββα, 
καθώς και ο κ. Βασίλειος Μωυσίδης - Αντι-
δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκ μέρους του 
Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα ο οποί-
ος και απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο χαι-
ρετισμό στους παρευρισκόμενους.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν τουρι-
στικοί πράκτορες (Trawell Goteborg, Detur 
Sweden , Don Orient Tours Sweden), οι 
οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμπε-
ριλάβουν την Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική 
στα προγράμματα τους καθώς και Bloggers 
εξειδικευμένοι στα ταξίδια και στην γα-
στρονομία.
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Οι εξελίξεις γύρω από την κατασκευή της 
μαρίνας Πάφου ήταν το θέμα συνάντησης 
της εκτελεστικής επιτροπής ΕΒΕΠ και Βου-
λευτών Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του ΕΒΕΠ, η σύσκεψη κρίθηκε αναγκαία με-
τά και την ολοκλήρωση της μελέτης που 
αφορά τη Μαρίνα της Πάφου, από την κοι-
νοπραξία Deloitte Cyprus και Triton Consulting 
Engineers.
Η προώθηση και ολοκλήρωση της Μαρίνας 
της Πάφου αποτελεί υψίστη προτεραιότητα 
για την Επαρχία σημείωσε ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕΠ Γιώργος Μάης, γι’ αυτό και η ενημέ-
ρωση για τα συμπεράσματα της μελέτης 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο της γενικό-
τερης ενημέρωσης.
Ο κ. Μάης, αναφέρθηκε και στην επιστολή 
του Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίο 

προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
στην οποία ενημερώνει ότι μετά το Πάσχα 
θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της Μελέτης προς τις Αρχές και Φορείς της 
Πάφου, κάτι που είναι και συμβατική υπο-
χρέωση των Μελετητών.
«Συνεπώς συμφώνησαν όλοι να αναμένου-
με την παρουσίαση από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και αφού αξιολογηθούν όλα τα 
δεδομένα θα καθοριστούν τα επόμενα βή-
ματα. Έγινε σύντομη ενημέρωση και για τις 
εξελίξεις που αφορούν το τμήμα του δρόμου 
Αεροδρομίου, από τον ποταμό Έζουσας μέ-
χρι το Αεροδρόμιο», προστίθεται.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και άλλα προ-
βλήματα που απασχολούν το Επιμελητήριο 
Πάφου και γενικά την επιχειρηματική κοι-
νότητα με κύριο, τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι επιχειρηματίες της Βιομηχα-
νικής Περιοχής Αγίας Βαρβάρας λόγω των 
προβλημάτων που δημιουργούνται από την 
παρουσία των Κτηνοτροφικών Μονάδων 
στην περιοχή και τις παράνομες επεμβάσεις 
των κτηνοτρόφων εντός της Βιομηχανικής 
Περιοχής.
Επιπρόσθετα, οι  Βουλευτές διαβεβαίωσαν 
το ΕΒΕ Πάφου ότι θα καταβληθεί προσπάθεια 
για εξεύρεση νέας Κτηνοτροφικής Ζώνης 
ώστε οι Μονάδες να μετακινηθούν σε κατάλ-
ληλους χώρους διασφαλίζοντας τη βιωσι-
μότητα τους. Αμφότερες πλευρές συμφώνη-
σαν για εκ νέου συνάντηση μετά τις γιορτές 
του Πάσχα για περεταίρω συντονισμό.
Στη σύσκεψη παρακάθησαν ο πρόεδρος του 
ΕΒΕΠ και τα μέλη της εκτελεστικής επιτρο-
πής Χρύσης Χρυσάνθου, Παντελής Ευαγγέ-

λου, Ζήνωνας Ζήνωνος, Μιχάλης Μιχαήλ, 
Στέφανος Στεφάνου, ο τέως Πρόεδρος του 
ΕΒΕΠ και Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ Αντρέας 
Δημητριάδης καθώς και ο Πρόεδρος της 
ΕΤΑΠ Κυριάκος Δρουσιώτης, με τη συμμε-
τοχή των Βουλευτών Πάφου Χ. Πάζαρου, Β. 
Φακοντή, Χρ. Σαββίδη και Η. Μυριάνθους. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η μελέτη για τη Μαρίνα Πάφου αναμένεται μετά το Πάσχα 

Ο αντίκτυπος της ρωσοουκρανικής 
διένεξης στην τουριστική βιομη-
χανία της Κύπρου αναλύθηκε στο 

πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης 
στο συνέδριο «Η Ευρώπη σε κρίση: Δυνα-
μικές και επιπτώσεις στην κυπριακή οι-
κονομία», που διοργάνωσε η IMH.

Στο πάνελ στο οποίο συζητήθηκε ο αντί-
κτυπος της κρίσης στον τουρισμό συμμε-
τείχαν ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας 
Περδίος, ο Χάρης Λοϊζίδης, πρόεδρος Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων(ΠΑΣΥ-
ΞΕ), η Farah Shammas, Managing Director, 
της St Raphael Resort and Marina και ο 
Σάββας Κάκος, CEO της Quality Group.

Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο Υφυπουρ-
γός Τουρισμού ανέφερε πως παρά τα όσα 
εξελίσσονται και το χτύπημα από πανδημία 
και την εμπόλεμη στην Ουκρανία ,ο τομέ-
ας του τουρισμού θα  μείνει όρθιος λόγω 
των μέτρων που λήφθηκαν τα τελευταία 
χρόνια. «Στην πανδημία πετύχαμε το 50% 
του 2019 σε αφίξεις, ενώ η Ευρώπη κατέ-
γραφε 37%», είπε ενδεικτικά.

Ενδιαφέρον ήταν το στοιχείο που έδωσε 
σχετικά με τις αναζητήσεις στην Google 
για την Κύπρο, που είναι 10% περισσότερο 
από την ίδια περίοδο, το 2019. Αυτό, σύμ-
φωνα με τον Σάββα Περδίο, δείχνει πρό-
θεση για ταξίδια στην Kύπρο. «Θα έχουμε 
καλύτερη σεζόν από την περσινή», εκτί-
μησε.

O Χάρης Λοϊζίδης, πρόεδρος Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Ξενοδόχων(ΠΑΣΥΞΕ), εξέ-
φρασε αρχικά την ικανοποίησή του για το 

Συνέδριο για τις επιπτώσεις  
του πολέμου στον κυπριακό τουρισμό

γεγονός ότι η κυβέρνηση αναζητεί διαρκώς 
εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης 
της κρίσης, για να μιλήσει στη συνέχεια 
για την έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού 
στα ξενοδοχεία. Ωστόσο, ο κ. Λοϊζίδης απο-
τίμησε θετικά τις πρόσφατες ενέργειες του 
κράτους για εργοδοτήση ατόμων από τρί-
τες χώρες.

Ακολούθησε η Farah Shammas, που έκα-
νε λόγο για απώλεια 7 δις διεθνώς από την 
κρίση στην Ουκρανία. Η ίδια, είπε πως 
Saint Raphael εκτιμά απώλεια 6 εκατ. ευ-
ρώ, τονίζοντας την σημαντική εξάρτηση 
της Λεμεσού από Ρώσους τουρίστες. Παρ’ 
όλ’ αυτά η κ. Shammas εξέφρασε την αισι-

οδοξία της, καθώς «έχουμε μια σπουδαία 
χώρα» και το Υφυπουργείο δουλεύει με 
τον ιδιωτικό τομέα από κοινού για διεύ-
ρυνση της αγοράς.

«Αυτή η χρονιά είναι μια ακόμη πρόκλη-
ση, αλλά θα μας επιτρέψει να κάνουμε 
ανασκόπηση και να δούμε πώς προχωρού-
με στο μέλλον. Είναι η στιγμή να επικε-
ντρωθούμε στην ποιότητα που έχουμε. Να 
είμαστε προνοητικοί. Αυξήθηκαν οι ντόπιοι 
τουρίστες και πιστεύω ότι η άνοδος θα 
συνεχιστεί. Έχει γίνει συνήθεια η διαμονή 
τα Σαββατοκύριακα στην Κύπρο», σημεί-
ωσε, για να προσθέσει ότι ο εσωτερικός 
τουρισμός στηρίζει τις τοπικές επιχειρή-

σεις. Τέλος, είπε πως είναι η ιδανική στιγ-
μή να εξερευνήσουμε και άλλες αγορές.

Ο Σάββας Κάκος, CEO της Quality Group, 
προέβη σε σύγκριση της Κύπρου με τη 
Σιγκαπούρη, για να καταλήξει στην άπο-
ψη ότι η χώρα μας είναι μεγάλη αγορά και 
πως πρέπει να αλλάξουμε το προϊόν μας, 
καθώς και να δώσουμε έμφαση σε νέες 
αγορές.

Τόνισε επίσης την ανάγκη όπως υπάρξει 
συνεργασία όλων των φορέων για το κοι-
νό όφελος, που θα πατάξει προβλήματα 
όπως τη γραφειοκρατία και θα «μεταμορ-
φώσει» το νησί μας.

ΠΗΓΗ: InBusinessNews



Anna's house delicatessen

Premium γεύσεις για απαιτητικούς
ουρανίσκους σε προσιτές τιμές

Πωλήσεις χονδρικής σε εστίαση, ξενοδοχεία, yacht και σκάφη αναψυχής

Αποστέλλονται σε ειδική συσκευασία Λευκάδα και γύρω περιοχές
Ζητήστε μας τιμοκατάλογο

Τηλ: 2634022365 – 6945491908www.facebook.com/Annas-House-Delicatessen

petrino.kordatos@gmail.comΙντζέ 12 και Μακκάση, 30300, Ναύπακτος
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Την έναρξη του Προγράμματος 
Επιχορηγημένων Διακοπών για 
την περίοδο από την 1η Μαΐου 

2022 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022, 
ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, κατόπιν έγκρισης του Υπουργι-
κού Συμβουλίου. To Πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου 
και αποσκοπεί, πρωτίστως, στην ενθάρ-
ρυνση της πραγματοποίησης διακοπών 
στην Κύπρο, μέσω:
(α) της παροχής προσιτών τιμών από 

τα τουριστικά καταλύματα,

(β) της επιχορήγησης μέρους του κό-
στους διαμονής προς τους πολίτες που 
θα το αξιοποιήσουν.

Δικαιούχοι του Προγράμματος, μετά 
και από την σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου είναι όλοι οι 
μόνιμα διαμένοντες στο νησί. Στο Πρό-
γραμμα συμμετέχουν Τουριστικά Κατα-
λύματα (Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Δια-
μερίσματα, Τουριστικά Χωριά, Αγρο-
τουριστικά Καταλύματα), που προσφέ-
ρουν για όλη την περίοδο την ανώτατη 
τιμή των 100 ευρώ με πρόγευμα για δί-

κλινο δωμάτιο ανά βράδυ. Για την περί-
οδο από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι και 
την 9η Ιουνίου η  ελάχιστη παραμονή θα 
είναι τα 2 βράδια και για την περίοδο 
από την 10η Ιουνίου 2022 μέχρι και την 
31η Ιουλίου θα είναι τα 3 βράδια. 

Η μέγιστη διαμονή ανά κράτηση θα 
καθοριστεί στα 7 βράδια. Το Πρόγραμ-
μα θα προνοεί την καταβολή επιχορή-
γησης ύψους 20 ευρώ ανά δωμάτιο, ανά 
ημέρα. 

Για την πραγματοποίηση διακοπών σε 
όλη την όμορφη Κύπρο, το κοινό μπορεί 

να επικοινωνεί απευθείας με το τουρι-
στικό κατάλυμα της επιλογής του ή με 
τα τουριστικά γραφεία για τη διενέρ-
γεια κράτησης.  To Υφυπουργείο Τουρι-
σμού δεν θα εμπλέκεται σε θέματα προ-
καταβολής για τις κρατήσεις διαμονής. 
Οι δικαιούχοι θα υποχρεώνονται κατά 
την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να 
προσκομίσουν στον επιχειρηματία, έγ-
γραφο που θα αποδεικνύει τη μόνιμη δι-
εύθυνση διαμονής τους και να συμπλη-
ρώνουν την σχετική δήλωση διαμονής.  

ΠΗΓΗ: InBusinessNews

Eπιχορηγούμενες διακοπές  
σε ξενοδοχεία στην Κύπρο
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Τα θετικά μηνύματα  
και τα «αγκάθια»

ΣΕΖΟΝ 2022

Γράφει ο ΓΙΆΝΝΗΣ  
ΆΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Με «μηχανές στο φουλ» 
φαίνεται να μπαίνει φέ-
τος η σεζόν, αφού οι πλη-
ρότητες που καταγρά-
φονται στους δημοφιλείς 

τουλάχιστον προορισμούς για τις διακοπές 
του Πάσχα είναι υψηλές και δημιουργούν 
αισιοδοξία για την πορεία γενικότερα της 
φετινής τουριστικής περιόδου. 

Μετά το «χλιαρό» σε πολλές περιπτώ-
σεις -όχι σε όλους τους προορισμούς- τρι-
ήμερο της 25ης Μαρτίου, το Πάσχα έρχε-
ται για να ανατρέψει την εικόνα με την 
ώθηση που φαίνεται να έχουν τα ταξίδια. 
Το γεγονός αυτό είναι διπλά σημαντικό, 
καθώς συμβαίνει μέσα σε ένα όχι και τόσο 
θετικό περιβάλλον. 

Για παράδειγμα στις Κυκλάδες φέτος 
γίνεται το αδιαχώρητο, όπως αναφέρουν 
τοπικά ειδησεογραφικά sites, και σύμ-
φωνα με κάποιες εκτιμήσεις -που μένουν 
να επιβεβαιωθούν- υπολογίζεται να αγ-
γίξει νούμερα 2019 σε επίπεδο επισκεψι-
μότητας. 

Κατακόρυφη η άνοδος στις πληρότητες για τις διακοπές  
του Πάσχα σε πολλούς προορισμούς. Την ίδια ώρα,  
όμως, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος «ψαλιδίζουν»  
τα περιθώρια κέρδους των τουριστικών επιχειρήσεων  
που έχουν στην «πλάτη»και τα βάρη από τις απώλειες  
των δύο ετών της πανδημίας

Η άνοδος  
των κρατήσεων  

για το Πάσχα βασίζεται 
κυρίως στον εσωτερικό 

τουρισμό. Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία επηρεά-
ζει, αλλά σε δραματικό 
βαθμό, τις κρατήσεις 

από το εξωτερικό  
για το καλοκαίρι

Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και τα 
καταλύματα που λειτουργούν αυτή την 
περίοδο στους δημοφιλείς πασχαλινούς 
προορισμούς των Κυκλάδων όπως η Μύ-
κονος, η Σαντορίνη, η Τήνος και η Σύρος 
κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα ξε-
περνώντας το 80%.

Την ίδια ώρα, ανάρπαστα γίνονταν μέ-
χρι και την περασμένη εβδομάδα τα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια μιας και από τη Μεγάλη 
Τετάρτη και μετά ήταν δύσκολο πλέον να 
βρει κάποιος θέση στο πλοίο της γραμμής 
για να ταξιδέψει στις Κυκλάδες. Να ση-
μειωθεί πως στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
έχουν καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις, 
όπως και στα καύσιμα, ωστόσο αυτό δεν 
έδειξε να πτοεί αυτούς που ήθελαν να τα-
ξιδέψουν.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ως απά-
ντηση σε αυτό το φαινόμενο, πως φέτος 
είναι το πρώτο Πάσχα έπειτα από δύο 
χρόνια που μπορούμε να ταξιδέψουμε 
χωρίς περιορισμούς και προβλήματα, αλ-
λά και με την πανδημία να προκαλεί πλέ-
ον λιγότερο άγχος. Αν αυτό καλώς συμ-
βαίνει θα φανεί μετά το Πάσχα, καθώς οι 
ειδικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία τους 
για νέα έξαρση των κρουσμάτων.

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η 
άνοδος αυτή στη παρούσα συγκυρία βα-
σίζεται στον εσωτερικό τουρισμό. Ο πό-
λεμος στην Ουκρανία έχει παίξει τον ρόλο 
του στον εισερχόμενο τουρισμό, αφού σε 
πρόσφατες δηλώσεις του ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, 
Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) και 
β’ αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Ευγένιος 
Βασιλικός τόνιζε πως η τουριστική κίνη-
ση στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα 
δεν ήταν αυτή που αναμενόταν και αυτό 
οφείλεται στη σύρραξη της Ουκρανίας. 

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται και 
στα νησιά του Ιονίου, ιδιαίτερα στην Κέρ-
κυρα που είναι αγαπημένος πασχαλινός 
προορισμός, λόγω των τοπικών εθίμων.

Θα πρέπει να πούμε ωστόσο πως τα 
πράγματα δεν είναι ρόδινα για τις τουρι-
στικές επιχειρήσεις. Μετά τις απώλειες 
της πανδημίας, τον πληθωρισμό να επε-
λαύνει και το ενεργειακό κόστος να έχει 
εκτοξευθεί στα ύψη τα περιθώρια κερδο-
φορίας και κάλυψης της ζημιάς του προ-
ηγούμενου διαστήματος, έχει συρρικνω-
θεί σημαντικά. Αυτό έχει επιπτώσεις και 
στις δυνατότητες παροχής ικανοποιητικών 
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αμοιβών στο προσωπικό, πράγμα που έχει 
φέρει σε δυσχερή θέση αρκετά ξενοδοχεία 
και καταλύματα, αλλά και επιχειρήσεις 
εστίασης που δηλώνουν πως δυσκολεύο-
νται να βρουν εργαζομένους. 

Ο πληθωρισμός αποτελεί συνολικότερο 
πρόβλημα για τον τουρισμό, αφού συρρι-
κνώνει το διαθέσιμο εισόδημα στις του-
ριστικές αγορές του εξωτερικού με απο-
τέλεσμα οι tour operators να πιέζουν για 
μειώσεις τιμών στα ξενοδοχεία, προκει-
μένου να προσφέρουν πιο ελκυστικά πα-
κέτα στους πελάτες. Το γεγονός αυτό δη-
μιουργεί επιπλέον πιέσεις σε ξενοδοχεία 
και καταλύματα. 

«Οι μεγάλοι πράκτορες πιέζουν για δι-
ατήρηση των εκπτώσεων στα συμβόλαια 
με τους Έλληνες ξενοδόχους, πολύ πριν 
ξεσπάσει ο πόλεμος. Η αίσθησή μας είναι 
ότι οι Ευρωπαίοι θα ταξιδέψουν όπως και 
να ‘χει», δήλωνε πρόσφατα η αντιπρόε-
δρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος και Πρόεδρος των Ξενοδόχων 
Ζακύνθου, κυρία Χριστίνα Τετράδη.

Παρομοίως και στην Κρήτη φαίνεται να 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση και προκρατήσεις 
για τη θερινή σεζόν από αγορές της Ευ-
ρώπης, ωστόσο προκαλεί προβληματισμό 
η απώλεια της ρωσικής αγοράς. Όπως τό-
νισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Πρόε-
δρος των ξενοδόχων Κρήτης κύριος Νίκος 
Χαλκιαδάκης ο αριθμός Ρώσων και Ου-
κρανών που επισκέφθηκαν το νησί το 
2019 προσέγγιζε το διόλου ευκαταφρό-
νητο νούμερο των 400.000 ατόμων που 
τώρα πρέπει να καλυφθούν από άλλες 
αγορές. 

Η περιοχή που γνωρίζει μεγάλη πτώση 
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία είναι 
η Χαλκιδική, όπου οι επαγγελματίες του 
τουρισμού μιλούν για κάμψη έως και 50%. 
Η κίνηση ωστόσο διαφαίνεται μειωμένη 
και λόγω των καυσίμων, αφού στη Χαλ-

Οι Tour Operators  
πιέζουν για μειώσεις 

στις «παγωμένες» τιμές 
του 2019, την ώρα  

που ξενοδοχεία  
και καταλύματα  

επιβαρύνονται με  
επιπλέον λειτουργικά  
κόστη, λόγω ενέργειας 

και πληθωρισμού

κιδική ο οδικός τουρισμός υπό συνήθεις 
συνθήκες έχει την τιμητική του. 

Το ενεργειακό ζήτημα πάντως παραμέ-
νει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τις του-
ριστικές επιχειρήσεις σε όλη την επικρά-
τεια. Ξενοδόχοι σημειώνουν πως έχει 
προστεθεί τουλάχιστον ένα 15% στο λει-
τουργικό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός 
συμπαρασύρει και τις τιμές σε όλα τα 
υπόλοιπα εμπορεύματα. Οι τιμές, όμως 
των ξενοδοχείων παραμένουν «παγωμέ-

νες» από το 2019 και σα να μην έφθανε 
αυτό δέχονται και πιέσεις, όπως προανα-
φέρθηκε, από τους μεγάλους πράκτορες 
για μειώσεις. Οι επαγγελματίες σημειώ-
νουν πως αν δεν υπάρξει πρόνοια από την 
κυβέρνηση, παρά τα θετικά μηνύματα για 
την τουριστική κίνηση θα τεθεί θέμα βιω-
σιμότητας για πολλές επιχειρήσεις του 
τουρισμού και της εστίασης, καθώς αδυ-
νατούν να αντέξουν τους κραδασμούς του 
πληθωρισμού και του ενεργειακού κό-

στους, έπειτα από τις απώλειες των δύο 
ετών της πανδημίας.

Καταληκτικά οι οιωνοί είναι θετικοί και 
το Πάσχα θα σημάνει μια καλή έναρξη για 
την τουριστική σεζόν φέτος, ωστόσο τα 
«αγκάθια» παραμένουν μεγάλα και χρει-
άζονται δράσεις τόσο από τον τουριστικό 
κλάδο, όσο και από την κυβέρνηση για να 
μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα και 
να καταφέρει ο τουρισμός να αποδώσει 
αυτό που μπορεί στο ΑΕΠ της χώρας.
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Από αριστερά προς τα δεξιά: H κα. Ρόζη Αθανασίου από τον Τομέα Στρατηγικής και Εμπορικής Ανάπτυξης  
Small Business Segment της Eurobank, o Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  της Eurobank,  

κ. Αντρέας Αθανασόπουλος, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα Άντζελα Γκερέκου, ο Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Eurobank 
κ. Ιάκωβος Γιαννακλής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης  

Small Business Segment της Eurobank, κ. Δημήτρης Οικονόμου

Το νέο Business Banking πρόγραμμα
της Eurobank για τον Τουρισμό
Για 12η συνεχόμενη χρονιά η τράπεζα προχωρά στην υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος  
για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε  
σε ειδική εκδήλωση, παρουσία της προέδρου του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου

Η Eurobank επιχειρώντας 
να στηρίξει και φέτος την 
ελληνική τουριστική βιο-
μηχανία, υλοποιεί, για 12η 
διαδοχική χρονιά, το Πρό-

γραμμα Business Banking Τουρισμός. Το 
αναγνωρισμένο, εξειδικευμένο και ολο-
κληρωμένο Πρόγραμμα προνομίων, τρα-
πεζικών και μη τραπεζικών υπηρεσιών, 
απευθύνεται στις αμιγώς τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιού-
νται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο σύ-
νολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές 
περιοχές και τη Χαλκιδική.

Ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, 
η Γενική Διεύθυνση Small Business Banking 
της Eurobank, παρουσίασε το Πρόγραμμα 
προνομίων Business Banking Τουρισμός, 
σε διαδικτυακή εκδήλωση, με επίσημη 
προσκεκλημένη την Πρόεδρο του ΕΟΤ, 
κα Άντζελα Γκερέκου, η οποία υπογράμ-
μισε τη συμβολή του Προγράμματος της 
Eurobank στην υποστήριξη και ενίσχυση 
των μικρομεσαίων τουριστικών επιχει-
ρήσεων της χώρας, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της πανδημίας. 

Οι εκπρόσωποι 500 και πλέον μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων από όλη την Ελ-
λάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδή-
λωση, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο, κ. Αντρέα Αθανασόπουλο, τον 
Γενικό Διευθυντή Retail Banking, κ. Ιά-
κωβο Γιαννακλή και τον Αναπληρωτή 
Γενικό Διευθυντή & επικεφαλής της Γε-
νικής Διεύθυνσης Small Business Segment, 
κ. Δημήτρη Οικονόμου, για τις τάσεις που 
επηρεάζουν τον κλάδο, για τη στρατηγι-
κή της Τράπεζας στον Τουρισμό, τα προ-
νόμια και τις διευκολύνσεις που παρέχο-
νται στους πελάτες της Τράπεζας. Ιδιαί-
τερο ήταν το ενδιαφέρον των εκπροσώ-
πων των επιχειρήσεων για το πλαίσιο 
αξιοποίησης των αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων από τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα Άντζελα Γκε-
ρέκου, αναφερόμενη στην επίσημη εφαρ-
μογή του ΕΟΤ, Visit Greece App (2p), που 
δίνει τη δυνατότητα δωρεάν προβολής 

στους επιχειρηματίες του τουρισμού τό-
νισε «την ανάγκη περαιτέρω συνεργειών 
μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με 
στόχο το μετασχηματισμό του μοντέλου 
της τουριστικής οικονομίας, σύμφωνα με 
τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». Επί-
σης, ανέδειξε τις επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες, που προσφέρει ο τομέας του προ-
σβάσιμου τουρισμού, ενώ περιέγραψε 
συνοπτικά τη στρατηγική του ΕΟΤ για το 
2022, λέγοντας ότι εστιάζει στην ανάδει-
ξη της Ελλάδας ως απόλυτα ασφαλούς 
προορισμού, ιδανικού για πολυθεματικές, 
αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος  της Eurobank, κ. 

«Την ανάγκη περαιτέρω 
συνεργειών μεταξύ  

Δημόσιου και Ιδιωτι-
κού Τομέα, με στόχο  

το μετασχηματισμό του 
μοντέλου της τουριστι-
κής οικονομίας», τόνισε 

η Άντζελα Γκερέκου

Αντρέας Αθανασόπουλος, τόνισε πως «οι 
σύγχρονες προκλήσεις στον κλάδο του 
Τουρισμού δημιουργούν την ανάγκη επα-
νατοποθέτησης της στρατηγικής των επι-
χειρήσεων σε πέντε άξονες: την αναβάθ-
μιση και διεύρυνση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, την προσφορά αυθεντικών 
και προσωποποιημένων εμπειριών πελά-
τη, τη μετάβαση των εταιρειών στην ψη-
φιακή εποχή που αξιοποιεί τα δεδομένα 
και καταρρίπτει τα φυσικά σύνορα, στην 
εστίαση, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώ-
πινου δυναμικού. Η Eurobank δεσμεύεται 
να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, 
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Πέρα από την  
πρόσβαση σε χρηματο-
δοτήσεις με ευνοϊκούς 

όρους, το Business 
Banking της Eurobank 
για τον τουρισμό παρέ-

χει και στήριξη για  
την αξιοποίηση  

των αναπτυξιακών  
προγραμμάτων  

από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο 
Ανάπτυξης κλπ

μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας, της 
στήριξης των επενδυτικών πλάνων αλλά 
και της δυνατότητας συμμετοχής σε ένα 
διευρυμένο οικοσύστημα αμοιβαίων ωφε-
λειών που έχει δημιουργήσει για τις ανά-
γκες του τουριστικού κλάδου».

Το Πρόγραμμα Business Banking Του-
ρισμός στηρίζει, πολυεπίπεδα, το επιχει-
ρηματικό οικοσύστημα του ελληνικού 
τουρισμού και μέσω μιας ολοκληρωμένης 
δέσμης τραπεζικών και άλλων προϊόντων 
και υπηρεσιών, εξασφαλίζει επιλογές, λύ-
σεις και αναπτυξιακή προοπτική σε έναν 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο με διαρ-
κώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα:
 Έχουν πρόσβαση σε προνομιακές 

-αμιγώς- τραπεζικές υπηρεσίες. Μεταξύ 
αυτών, εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις 
με ευνοϊκούς όρους και στήριξη στην αξι-
οποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμά-
των που έχουν προκηρυχθεί, προνομιακά 
επιτόκια στις καταθέσεις, καινοτόμες 
λύσεις στις εισπράξεις μέσω POS αξιοποι-
ώντας, μεταξύ άλλων, λύσεις όπως το 
Eurobank Smart POS και το Eurobank 
Payment Link, λογαριασμούς μισθοδοσί-
ας με ευνοϊκά επιτόκια & στοχευμένα 
προνόμια για τους υπαλλήλους και, αντι-
στοίχως, προνόμια σε ασφαλιστικά προ-
γράμματα.
 Εξασφαλίζουν σημαντικά προνόμια 

σε άλλες υπηρεσίες με προνομιακή τιμο-
λόγηση όταν θα κάνουν χρήση υπηρεσιών 

από επιλεγμένες τρίτες εταιρείες, για 
δράσεις όπως η ψηφιακή ή η ενεργειακή 
αναβάθμιση, η βελτίωση των λειτουργιών 
της επιχείρησης και η απόκτηση εξοπλι-
σμού.
 Στήριξη για την αξιοποίηση των κον-

δυλίων αναπτυξιακών προγραμμάτων 
(Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανά-
πτυξης & Ανθεκτικότητας), τομέας στον 
οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα τη 

φετινή χρονιά στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος. Ειδικότερα, προσφέρονται οι εξής 
δυνατότητες:

• Αναζήτηση της κατάλληλης δράσης, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και 
τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, 
υποστήριξη κατά το στάδιο υποβολής 
του φακέλου μέσω των συνεργαζόμε-
νων εξωτερικών Συμβούλων με προ-
νομιακούς όρους για τους πελάτες της 

Τράπεζας, καθώς και χρηματοδοτικές 
λύσεις για την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης της κάθε επιχείρησης.
• Πρόσβαση σε οικοσυστήματα που 
προσφέρουν υπηρεσίες επιλέξιμες για 
τις Δράσεις, με προνομιακούς όρους 
για τους πελάτες του Προγράμματος, 
όπως υπηρεσίες Ψηφιακής Αναβάθ-
μισης σε συνεργασία με μεγάλες εται-
ρείες.
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Ν οιώθω αυτή τη φορά ως  ανταποκριτής με-
ταφέροντας τα νέα από το παγκόσμιο γεγο-
νός του ιδιωτικού τομέα του τουρισμού, το 
Global Summit του WTTC στη Μανίλα.

Την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, η Σύνοδος 
Κορυφής είναι σε πλήρη εξέλιξη, Μεγάλη Πέμπτη για 
εμάς τους Έλληνες, με 1.000 συνέδρους απ’ όλο τον κό-
σμο (περισσότεροι από 600 από χώρες εκτός Φιλιππί-
νων), πάνω από 30.000 συμμετέχοντες on line, κορυ-
φαίους ομιλητές, ηγέτες του κλάδου και κυβερνητι-
κούς εκπροσώπους από 30 χώρες.
Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια Σύ-
νοδο Κορυφής, αυτή τη φορά ως Περιφερειακός Διευ-
θυντής του WTTC, και βεβαίως είχα τη χαρά να  εκπρο-
σωπήσω τη χώρα μας ως Γενικός Γραμματέας, στο 
Μπουένος Άιρες το 2018, κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου στο Υπουργείο Τουρισμού.
Βρίσκομαι λοιπόν στη Μανίλα, μια μητρόπολη των 14 

Γράφει o
Γιώργος Τζιάλλας*

Το WTTC Summit  
ξεκίνησε στη Μανίλα

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Διάσκεψης είναι το «Re-discovering Travel», θέμα εξαιρετικά  
επίκαιρο μετά την καταστροφική για τον τουρισμό τελευταία διετία. Στη Σύνοδο συμμετέχουν  
περισσότεροι από 500 συνέδροι απ’ όλο τον κόσμο, πάνω από 25.000 συμμετέχοντες on line,  

κορυφαίοι ομιλητές, ηγέτες του κλάδου και κυβερνητικοί εκπροσώποι 
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εκατομμυρίων κατοίκων στις Φιλιππίνες των 7.000 νη-
σιών, που υπέστησαν δραματική μείωση του τουρι-
σμού τους κατά την πανδημία (-78,8%, από 12,1 δις δο-
λάρια το 2019, σε μόνο 2,6 δις το 2020), γεγονός ανα-
πόφευκτο καθώς το 60% περίπου των τουριστών εδώ 
προέρχονται από την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την 
Αμερική.
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα σας παρουσιά-
σω ό,τι θα έχει συμβεί στο Summit, με σημαντικά νέα 
για το πώς οι ηγέτες του τουρισμού βλέπουν την επό-
μενη μέρα μετά την πανδημία, με τον πόλεμο στην Ου-
κρανία σε εξέλιξη, με την κλιματική αλλαγή και την 
ενεργειακή κρίση παρούσες.
Το θέμα της φετινής αυτής Παγκόσμιας Διάσκεψης εί-
ναι “Re-discovering Travel”, θέμα εξαιρετικά επίκαιρο 
μετά την καταστροφική για τον τουρισμό τελευταία 
διετία, με στόχο να έρθουν κοντά οι επαγγελματίες, 
αλλά και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη του τουρι-
σμού που ασπάζονται τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες για 
την επίλυση των πολλών κοινωνικών, περιβαλλοντι-
κών και οικονομικών προκλήσεων.
Έχω ήδη συναντηθεί με παλιούς μου γνώριμους της 
παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, γνώρισα δε και 

Δεν μπορώ να μη σχολιάσω  
την απουσία της χώρας μας,  
του Υπουργείου Τουρισμού  

και του ΕΟΤ, αλλά και  
του τουριστικού μας ιδιωτικού  

τομέα από το Summit

συζήτησα με ηγέτες του ιδιωτικού τομέα των ταξιδιών 
και του τουρισμού και κυβερνητικούς εκπροσώπους 
για τις προοπτικές της παγκόσμιας επανεκκίνησης του 
τουρισμού, με βιώσιμο τρόπο και τη σημασία των νέ-
ων τεχνολογιών στην επανάκαμψη αυτή.
Η διοργάνωση είναι εξαιρετική απ’ όλες τις πλευρές, η 
φιλοξενία των ντόπιων διοργανωτών αφήνει τις καλύ-
τερες εντυπώσεις, συνδυάζοντας παράλληλες εκδηλώ-
σεις για τους συμμετέχοντες προβάλλοντας τη χώρα 
τους στο διεθνές κοινό, η δε κυβέρνηση των Φιλιππί-

νων έχει φροντίσει ώστε το Summit να διεξαχθεί με 
ασφάλεια τηρώντας όλα τα σχετικά υγειονομικά πρω-
τόκολλα λόγω COVID.
Πριν κλείσω δεν μπορώ να μην αναφέρω την απουσία 
της χώρας μας, του Υπουργείου Τουρισμού και του 
ΕΟΤ, αλλά και του τουριστικού μας ιδιωτικού τομέα 
από το Summit, αλλά και να (ξανα)μοιραστώ τη σκέψη 
μου για τη φιλοξενία τέτοιων μεγάλων παγκόσμιων 
εκδηλώσεων του τουρισμού στην Ελλάδα, που θα 
έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τουριστική μας 
οικονομία.
Βεβαίως, με την παρουσία μου στο Summit  δίνω το 
στίγμα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τουρι-
σμού μας, και ευελπιστώ ότι προβάλλω τη χώρα μας 
όσο η ιδιότητά μου το επιτρέπει, αλλά και η θέση μου 
στα δικά μας τουριστικά πράγματα προδιαθέτει ή και 
επιβάλλει.

* Ο Γιώργος Τζιάλλας είναι Περιφερειακός Διευθυντής 
του World Travel & Tourism Council (WTTC), Τεχνικός 

Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
πρώην Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Τουρισμού

Ο Γιώργος Τζιάλλας με την πρώην υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά  
στη διεθνή σύνοδο του WTTC που διεξάγεται στις Φιλιππίνες
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5 tips για το marketing 
των ξενοδοχείων

Έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια με 
την πανδημία, ο τουρισμός έχει 
μπει σε διαδικασία ανάκαμψης. Οι 

ταξιδιωτικοί περιορισμοί χαλαρώνουν 
και όλα δείχνουν πως φέτος η χρονιά θα 
είναι καλύτερη. Το περιβάλλον ωστόσο 
παραμένει δύσκολο με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία να βρίσκεται σε εξέλιξη, τον 
πληθωρισμό και την εκτόξευση του ενερ-
γειακού κόστους.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι ση-
μαντικό να δούμε ποιες είναι οι κινήσεις 
που πρέπει να κάνει ένα ξενοδοχείο για 
να ξεχωρίσει στον ανταγωνισμό και να 
ανεβάσει ρυθμούς στις κρατήσεις και στα 
έσοδα. 

Για να ενισχυθεί πλήρως η διαδικασία 
ανάκαμψης ενός ξενοδοχείου, υπάρχουν 
αρκετές συμβουλές μάρκετινγκ που μπο-
ρούν να εφαρμόσουν στην πράξη τα κα-
ταλύματα. Εάν τις λάβουν υπόψη τους, θα 
προσελκύσουν εύκολα επισκέπτες τώρα 
που ανεβαίνει η ταξιδιωτική κίνηση και 
κυρίως η διάθεση για ταξίδια. Παρακάτω 
ακολουθούν πέντε συμβουλές που μπο-
ρούν να βοηθήσουν τις τουριστικές επι-
χειρήσεις να προσελκύσουν δυνητικούς 
επισκέπτες. 

Δημιουργήστε και διαδώστε 
τις πολιτικές ευελιξίας
Για να αυξήσετε την εμπιστοσύνη και 

να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών, είναι σημαντικό να επικοινω-
νήσετε ακριβώς τις πολιτικές που εφαρ-
μόζει το ξενοδοχείο σχετικά με τις κρατή-
σεις. Η δυνατότητα ακύρωσης σε περί-
πτωση που ο επισκέπτης δεν μπορεί να 
ταξιδέψει είναι μια βασική παράμετρος 
που έχει γίνει απαραίτητη με την έλευση 
του Covid-19. Έως και το 53% των πελα-
τών αισθάνονται πιο άνετα να ταξιδέψουν 
εάν αισθάνονται πως έχουν τη δυνατότη-
τα να ακυρώσουν πλήρως την κράτησή 
τους και να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις 
νεότερες γενιές. Ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Με άλλα 
λόγια, οι λεπτομέρειες που σχετίζονται 
με τις επιστροφές χρημάτων, τις ευέλικτες 
κρατήσεις και τις αλλαγές ημερομηνίας 
είναι καλό και χρήσιμο να γίνονται σαφείς 
στην ιστοσελίδα, αλλά και στις διαφημί-
σεις του ξενοδοχείου.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
στην πρώτη γραμμή
Η πανδημία μπορεί να υποχωρεί φαινο-

μενικά, αλλά οι ψυχικές «ουλές» που θα 
αφήσει πίσω της θα κάνουν καιρό να φύ-
γουν. Η τήρηση των μέτρων υγειονομικής 
ασφάλειας θα παραμείνει και φέτος απα-
ραίτητη. Άλλωστε δεν πρέπει να μας δια-
φεύγει πως η πανδημία έχει υποχωρήσει, 
αλλά δεν αποτελεί παρελθόν. Ιδίως στην 
Ελλάδα που συνεχίζουμε να καταγράφου-
με δεκάδες νεκρούς καθημερινά εξαιτίας 

του κορονοϊού και αυτό ενδεχομένως να 
επιδράσει αρνητικά. Έτσι λοιπόν οι δυνη-
τικοί επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώ-
νονται διεξοδικά για τα πρωτόκολλα υγι-
εινής και ασφαλείας που εφαρμόζονται 
στο ξενοδοχείο, καθώς έχουν άμεσο αντί-
κτυπο στην απόφασή τους. Τουλάχιστον 8 
στους 10 ταξιδιώτες αποφασίζουν για την 
κράτηση ανάλογα με την πολιτική του κα-
ταλύματος στο θέμα αυτό. Στην πραγμα-
τικότητα, ένας στους δύο ανθρώπους απο-
φεύγει να μείνει σε ορισμένους χώρους 
λόγω ανησυχιών για την υγεία.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν πως πέρα 
από την εφαρμογή των μέτρων στο κατά-
λυμα είναι εξίσου απαραίτητο να κοινο-
ποιούνται και στους επισκέπτες. Η προ-
ληπτική επικοινωνία μέσω όλων των 
καναλιών που προσφέρει το διαδίκτυο, 
όπως η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρ-
μες κλπ είναι μια καλή πρακτική. 

Οι κριτικές είναι 
πιο σημαντικές από ποτέ
Σύμφωνα με μελέτες οι ταξιδιώτες προ-

τού λάβουν μια απόφαση συμβουλεύονται 
τις κριτικές στο διαδίκτυο κατά 41% πε-
ρισσότερο από ό,τι πριν από την πανδη-
μία. Το 75% των ταξιδιωτών τις εξετάζει 
με προσοχή, ιδίως τις κριτικές που σχετί-
ζονται με πτυχές όπως η καθαριότητα του 
δωματίου ή η γενική κατάσταση του κα-
ταλύματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο αυτές οι κριτικές πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη από το ξενοδοχείο. Παρόλο 
που μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι στο 
χέρι του ξενοδοχείου να ελέγξει τι λένε οι 
πελάτες του στο διαδίκτυο, η πραγματι-
κότητα είναι εντελώς διαφορετική. Αρχι-

κά, το ξενοδοχείο θα πρέπει να ενθαρρύ-
νει τους επισκέπτες να αφήνουν κριτικές 
στέλνοντάς τους μηνύματα υπενθύμισης 
ή αφήνοντάς τους συνδέσμους σε κάρτες 
στα δωμάτια.

Είναι σημαντικό το κατάλληλο προσω-
πικό να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να 
απαντήσει εντός 24 ωρών από την έκδοση. 
Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση. Σε περί-
πτωση που η κριτική είναι αρνητική, είναι 
απαραίτητο να απαντήσετε κατάλληλα 
για να αποκαταστήσετε τη φήμη του κα-
ταλύματος. Το να ευχαριστήσετε τον επι-
σκέπτη με το όνομά του, να ζητήσετε 
συγγνώμη, να τονίσετε τις αλλαγές που 
θα γίνουν και να αξιολογήσετε αν είναι 
απαραίτητο να προχωρήσετε με οποιον-
δήποτε τρόπο, όπως να επικοινωνήσετε 
απευθείας με το άτομο, είναι κρίσιμο στη 
σημερινή εποχή.

Η διαδικασία ανάκαμψης παρά την υποχώρηση της πανδημίας αποδεικνύεται 
μια όχι και τόσο εύκολη υπόθεση, λόγω του ευρύτερων οικονομικών  
και γεωπολιτικών εξελίξεων. Ποιες είναι οι κινήσεις που μπορεί να κάνει  
ένα ξενοδοχείο για να κερδίσει πόντους στον ανταγωνισμό
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Κερδίζοντας έδαφος 
στις μηχανές αναζήτησης
Η βαρύτητα που έχουν αποκτήσει τα 

τελευταία χρόνια οι διαδικτυακές πηγές 
πληροφόρησης είναι αδιαμφισβήτητη. Οι 
επισκέπτες αναζητούν πληροφορίες και 
έμπνευση προτού ταξιδέψουν, ιδίως σε 
σύγκριση με την περίοδο πριν από την 
πανδημία. Ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρ-
μοστεί μια πολυκαναλική στρατηγική 
μάρκετινγκ για να διασφαλιστεί ότι το 
brand είναι καλά τοποθετημένο.

Με αυτόν τον τρόπο, το ξενοδοχείο θα 
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας όταν 
οι δυνητικοί επισκέπτες κάνουν αναζή-
τηση ή κράτηση. Για το λόγο αυτό, συνι-
στάται η παρουσίαση σε διάφορες πλατ-
φόρμες OTA, καθώς οι άνθρωποι συμβου-
λεύονται διαφορετικές πηγές για να συ-
γκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες που 
θεωρούν σημαντικές. Επίσης είναι απα-
ραίτητο να ευθυγραμμιστεί και να είναι 
ενιαίο το μήνυμα που λανσάρεται σε όλα 
τα κανάλια, ώστε να είναι συνεπές.

Ξεχωριστές προωθητικές 
ενέργειες για κάθε target group
Για να εξατομικεύσετε το μήνυμα σε 

κάθε target group, πρέπει να γνωρίζετε 
τα ενδιαφέροντά του. Με αυτόν τον τρό-
πο, μπορούν να δημιουργηθούν συγκε-
κριμένες προωθητικές ενέργειες που να 
απευθύνονται στις ταξιδιωτικές τους 
απαιτήσεις. Φυσικά, υπάρχουν και γενι-
κές ανησυχίες, τις οποίες έχουμε ήδη 
αναφέρει σχετικά με την ευελιξία και την 
υγιεινή.

Πέρα από αυτό, κάθε γενιά είναι συγκε-
κριμένη. Οι νεότεροι είναι πιο αισιόδοξοι 

για το μέλλον των ταξιδιών. Αναμένουν 
ότι οι ανέσεις θα είναι στο ίδιο επίπεδο με 
εκείνο πριν από την πανδημία. Εν ολίγοις, 
για να προσεγγίσετε τους millennials (1981-
1995) και εκείνους της γενιάς Z (1996-2010), 
είναι ενδιαφέρον να προσφέρετε προωθη-
τικές ενέργειες που περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα εργασίας ή σπουδών από από-
σταση. Παράλληλα, ενδιαφέρονται για 
περιοχές με χαμηλό τουριστικό όγκο.

Στην περίπτωση της γενιάς Χ (1965 - 
1980) και των baby boomers (1946 - 1964), 
αναζητούν μια αλλαγή σκηνικού. Ως εκ 
τούτου, μπορεί να προσελκύονται από 
εντυπωσιακά τοπία και υπαίθρια περι-
βάλλοντα. Τέλος, όσοι έχουν γεννηθεί 
πριν από το 1946 επιθυμούν οικογενεια-
κές αποδράσεις με καταλύματα κατάλλη-
λα για την ηλικία τους και με ιδιαίτερες 
παροχές.

Τουλάχιστον 8 στους 10 
ταξιδιώτες φέρονται  

να αποφασίζουν  
για την κράτηση  

έχοντας ως βασικό  
κριτήριο τα υγειονομι-
κά μέτρα που εφαρμό-

ζει ένα ξενοδοχείο
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Π οιες είναι οι κύριες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν σή-
μερα οι μάρκες; Το να μιλάμε 
για το σήμερα είναι πάνω απ’ 

όλα να εξετάσουμε την κατασκευή 
brands σε έναν συνδε-

δεμένο κόσμο. Αυτό 
το πλαίσιο προ-

σφέρει μια τερά-
στια ευκαιρία 
στις επωνυμίες 
να ταιριάξουν 
τον διαφημιστι-
κό τους λόγο με 
την πραγματική 
εμπειρία των 
καταναλωτών 
τους. Η στρέ-

βλωση, που συχνά γίνεται δεκτή στο πα-
ρελθόν, μεταξύ του λόγου των εμπορι-
κών σημάτων και των ενεργειών, δεν 
είναι πλέον δυνατή σε αυτόν τον συνδε-
δεμένο κόσμο. Η οικοδόμηση ενός 
brand θα γίνει με πιο θεμελιώδη και 
επίμονο τρόπο μέσα από τις εμπειρίες 
που είναι σε θέση να προσφέρει στους 
πελάτες της. Φυσικά, το όραμά του, η 
εξουσία του, θα είναι θεμελιώδη κριτή-
ρια της κατασκευής και του μαγνητι-
σμού του, καθώς και της δημιουργικό-
τητάς του και της ικανότητάς του να 
ταιριάζει σε όλες τις μορφές αφήγησης.
Εάν μεταφέρουμε αυτά τα ζητήματα 
στην περίοδο που ζούμε πιο συγκεκρι-
μένα, παρατηρούμε ότι είναι η προσαρ-
μοστικότητα και η ευελιξία ενός brand 
που μπαίνουν στο παιχνίδι. Αυτό μετα-
φράζεται στον τρόπο που εργάζεται, αλ-
λά ακόμα πιο βαθιά στη σκέψη που οδη-
γεί γύρω από τη δική της πρόταση αξί-
ας. Έχουμε δει μάρκες να προσφέρουν 
νέες υπηρεσίες, να επανεφευρίσκονται 
σε επαγγέλματα που δεν ήταν δικά 
τους, να πωλούν εντελώς νέα και συ-
μπληρωματικά προϊόντα (αεροδρόμια 
που προσφέρουν κινηματογραφικές 
προβολές, για παράδειγμα). Και μερικές 
φορές, έχουμε δει μάρκες να υπερβαί-
νουν το δικό τους πεδίο ανταγωνιστικό-
τητας για να συνεργαστούν με άλλους, 

Πώς θα εξελιχθεί η επικοινωνία 
των brands τα επόμενα χρόνια;

Η οικοδόμηση ενός brand θα γίνει με πιο θεμελιώδη και επίμονο τρόπο μέσα από τις εμπειρίες  
που είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της. Φυσικά, το όραμά του, η εξουσία του,  

θα είναι θεμελιώδη κριτήρια της κατασκευής και του μαγνητισμού του

Γράφει o
Δημήτρης  

Τριανταφυλλίδης 
CEO Meliortempus 
Development Ltd

Ένα άλλο σημείο  
επιτάχυνσης: η δέσμευση 
και η ευθύνη των brand. 
Ένα θέμα που ήταν ήδη  

πολύ παρόν τα τελευταία 
χρόνια, αλλά έχει αυξηθεί 
και το οποίο αναγκάζει 

τους παράγοντες να ανα-
λογιστούν τον πραγματικό 
αντίκτυπό τους στο περι-

βάλλον τους, την αξία τους 
στην κοινωνία

προς όφελος ενός σκοπού που υπερβαί-
νει την καθημερινή τους επιχείρηση: το 
περίφημο «branding together».
Ένα άλλο σημείο επιτάχυνσης: η δέ-
σμευση και η ευθύνη των brand. Ένα 
θέμα που ήταν ήδη πολύ παρόν τα τε-
λευταία χρόνια, αλλά έχει αυξηθεί και 
το οποίο αναγκάζει τους παράγοντες 
να αναλογιστούν τον πραγματικό αντί-
κτυπό τους στο περιβάλλον τους, την 
αξία τους στην κοινωνία. Ο καταναλω-
τής δεν κάνει πλέον διάκριση μεταξύ 
του εταιρικού λόγου μιας μάρκας, της 
κοινωνικής της δέσμευσης, της συμπε-
ριφοράς της ως εργοδότη και του δια-
φημιστικού λόγου της. Αυτά τα θέματα 
σχετίζονται τώρα όταν αξιολογεί μια 
επωνυμία.
Τέλος, και αυτό είναι ένα θέμα που τρο-

φοδοτεί πολλές συζητήσεις αυτή τη 
στιγμή: βλέπουμε νέα ζητήματα να ανα-
δύονται μέσα από αυτούς τους νέους 
κόσμους που επινοούνται. Πράγματι, η 
εικονική πραγματικότητα προσφέρει 
εμπειρίες τόσο βαθιές που η ευκαιρία 
ενσωμάτωσης αυτού του σύμπαντος 
αποτελεί ήδη προτεραιότητα για πολλές 
μάρκες.
Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε το ταξίδι 
των πελατών στην εποχή του ψηφιακού 
μετασχηματισμού;
Εδώ και πολύ καιρό, γνωρίζουμε ότι τα 
ταξίδια των πελατών δεν είναι πλέον 
γραμμικά και ότι οι πρώτες επαφές με 
μια επωνυμία μπορούν να συμβούν με 
εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό 
κυμαίνεται από τη διαφήμιση έως την 
εμπειρία μιας εφαρμογής έως την αλλη-
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Ο διευθυντής μάρκετινγκ 
διαδραματίζει κεντρικό  
ρόλο στην οικοδόμηση  
εμπορικών σημάτων.  

Ο ρόλος και οι ευθύνες του 
γίνονται θεμελιώδεις  

για την ανάπτυξη  
της εμπειρίας της μάρκας

λεπίδραση σε ένα βιντεοπαιχνίδι, χωρίς 
καμία παραγγελία προκαθορισμένη ή 
ελεγχόμενη από επωνυμίες.
Αν θέλουμε να σχηματοποιήσουμε, μπο-
ρούμε να πούμε ότι η κορυφή του 
funnel, αυτή που παραδοσιακά συνδέε-
ται με το branding και την οικοδόμηση 
εμπορικών σημάτων, ενσωματώνει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο που βιώνει μια θε-
αματική έκρηξη.
Και ο πυθμένας του funnel, που συχνά 
αντιμετωπίζεται σε σιλό σε οργανι-
σμούς εμπορικών σημάτων, έχει γίνει 
για μερικούς η καρδιά του επιχειρημα-
τικού μοντέλου τους. Αυτή η σχέση « 
post-purchase », όπως μπορεί επίσης να 
ονομαστεί, μετασχηματίζεται και γίνε-
ται πολλαπλών φορμών. Γίνεται βιωμα-
τικό και servicial, όπου ήταν mono 
channel και σχεδόν αποκλειστικά συ-
ναλλακτικό, με ως κινητήρια δύναμη 
την προώθηση ή το σύστημα σημείων 
που υποτίθεται ότι εγγυάται την «πί-
στη».
Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της ψη-
φιοποίησης στο ρόλο ενός διευθυντή 
μάρκετινγκ; Ο διευθυντής μάρκετινγκ 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικο-
δόμηση εμπορικών σημάτων. Ο ρόλος 
και οι ευθύνες του γίνονται θεμελιώδεις 
για την ανάπτυξη της εμπειρίας της 
μάρκας.

Αναλαμβάνοντας τα data, έχει τη δυνα-
τότητα να κατανοεί τους πελάτες του και 
να δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες 
με σχετικό τρόπο. Το Τμήμα Πληροφορι-
ακών Συστημάτων (CIO) είναι επίσης 
υπό την ευθύνη του και, μαζί με αυτό, τις 
προκλήσεις ενός σταθερού ψηφιακού οι-
κοσυστήματος για το εμπορικό σήμα. Σε 
αυτό το οικοσύστημα το ηλεκτρονικό 
εμπόριο καταλαμβάνει όλο και περισσό-
τερο χώρο. Τέλος, μπορούμε να πούμε 
ότι έχει την ευθύνη για την εμπειρία του 
πελάτη και ως εκ τούτου τη χρέωση του 
διαφημιστικού οράματος. Σε ορισμένους 
οργανισμούς, μπορεί να προηγείται ή 
ακόμα και να το ενσωματώνει.
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Πώς το influencer 
marketing μπορεί  
να βοηθήσει  
τις τουριστικές  
επιχειρήσεις 
Οι influencers στα social media μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην 
προώθηση προορισμών, αλλά και επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. 
Ποιες είναι οι ευκαιρίες που αναδύονται για την ταξιδιωτική βιομηχανία

Γράφει η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ 

Ο ι παράγοντες επιρροής του του-
ρισμού και των ταξιδιών έχουν 
υποφέρει πάρα πολύ κατά τη δι-

άρκεια της κρίσης του Covid. Οι ειδικοί 
ωστόσο επισημαίνουν ότι υπάρχουν τρό-
ποι για να ανακάμψουν οι τουριστικές 
επιχειρήσεις εστιάζοντας σε νέες οπτικές 
στο μάρκετινγκ που επηρεάζουν τον τα-
ξίδια.

Το ελκυστικό περιεχόμενο 
είναι ο βασιλιάς
Η δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου 

είναι το πιο κρίσιμο βήμα που πρέπει να 
κάνετε, εάν στοχεύετε να προσελκύσετε 
περισσότερους πελάτες. Δεδομένου ότι η 
τουριστική βιομηχανία συνδέεται σημα-
ντικά με την οπτική εμπειρία, το οπτικό 
υλικό είναι ο πιο ελκυστικός τρόπος για 
να τραβήξετε την προσοχή. 

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από 
χρήστες είναι ένας από τους καλύτερους 
τρόπους για να κάνετε τους ανθρώπους 
να αλληλεπιδράσουν με την επιχείρηση 
σας. Το influencer marketing θα βοηθήσει 
πολύ στο να κάνετε την επιχείρησή σας 
ορατή μεταξύ των άλλων.

Ως αποτέλεσμα του μετασχηματισμού 
του κλάδο -λόγω της πανδημίας- η ταξιδι-
ωτική βιομηχανία αναγκάστηκε να επα-
νεξετάσει τις τεχνικές marketing. Επιπλέ-
ον, η ταξιδιωτική βιομηχανία έχει δει μια 
σημαντική εξέλιξη στο ψηφιακό βίντεο 
και μια ισχυρή σύνδεση με το μάρκετινγκ 

επιρροής (influencer marketing) καθ' όλη 
τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι επηρεαστές (influencers) σχεδιάζουν 
τώρα να αναπτύξουν μια νέα στρατηγική 
προώθησης προορισμών, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την αναζωπύρωση των 
ταξιδιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Bench-
mark Report για το 2022:

• Η βιομηχανία influencer marketing 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 19% στα 16,4 
δις δολάρια το 2022.

• Οι υπηρεσίες/εταιρείες που σχετίζονται 
με το influencer marketing αυξήθηκαν 
κατά 26% το 2021, σε 18.900 παγκοσμίως. 

• Πάνω από το 75% των εταιρειών προ-
ώθησης σκοπεύουν θα αφιερώσουν έναν 
προϋπολογισμό στο μάρκετινγκ επιρροής 
το 2022. 

• Το 54% των εταιρειών που συνεργά-
ζονται με influencers κάνουν πωλήσεις 
μέσω διαδικτύου. 

• Το Instagram χρησιμοποιήθηκε από 
σχεδόν από το 80% των επωνυμιών που 
ασχολούνται με το μάρκετινγκ επιρροής. 

Η ταξιδιωτική βιομηχανία θα αντιμετω-
πίσει νέες προκλήσεις, αλλά και νέες ευ-
καιρίες. Πολλοί influencers δίνουν έμφα-
ση στα βιώσιμα και ασφαλή ταξίδια. Άλλοι 
προσπαθούν να ενθαρρύνουν τα εγχώρια 
ή τοπικά ταξίδια. 

Όσον αφορά στα πρότυπα ταξιδιού, αυ-
τή είναι μια μοναδική και συνεχώς μετα-
βαλλόμενη εποχή. Τα νέα προφίλ επηρε-
αστών θα σχετίζονται με τη βιωσιμότητα 
και οτιδήποτε έχει να κάνει με το περι-
βάλλον.
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Κεφαλαιοποίηση των φορέων 
επιρροής του τουρισμού: 
Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική
Το μάρκετινγκ που επηρεάζει τον του-

ρισμό κάνει τη διαφορά στον ταξιδιωτικό 
κλάδο. Η δυναμική των επιρροών έχει 
αυξηθεί από ανθρώπους που δίνουν προ-
τεραιότητα στις πραγματικές, μακροπρό-
θεσμες συνδέσεις με έμπιστα άτομα. 

Οι συνεργασίες με influencers μπορούν 
να οδηγήσουν σε μια ελκυστική εμπειρία 
χρήστη που ενθαρρύνει ακόλουθους να 
συμμετάσχουν. Οι influencers τον τελευ-
ταίο καιρό αυξάνουν την ευαισθητοποί-
ηση των καταναλωτών σε διάφορους το-
μείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. 

Όπως ο υπεύθυνος και φιλικός προς το 
περιβάλλον τουρισμός και οι αποδράσεις 
πολυτελείας είναι μόνο δύο παραδείγμα-
τα θεμάτων που ασχολούνται οι influencers.

Micro-influencers 
εναντίον Macro-influencers
Οι celebrities και οι macro-influencers 

χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό στη δι-
αφήμιση. Μάλιστα, αυτή η πρακτική γί-
νεται όλο και πιο διαδεδομένη κάθε χρό-
νο. Πολλά ταξιδιωτικά γραφεία συνεργά-
ζονται ήδη με διασημότητες για να χρη-
σιμοποιήσουν τη δύναμη τους.  Macro-
influencers είναι εκείνοι που έχουν μεγά-
λο αριθμό ακολούθων στα social media.

Η συνεργασία με μικρο-influencers, από 
την άλλη πλευρά, μπορεί να σας βοηθήσει 
να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό πα-
ρέχοντας παράλληλα πιο σχετικό και αυ-
θεντικό περιεχόμενο στους καταναλωτές 

Για να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο τις σχέσεις 
σας με τους influencers, 

βεβαιωθείτε ότι  
οι αξίες τους ταιριά-
ζουν με τις δικές σας

σας. Αν οι τρέχουσες πρωτοβουλίες δεν 
απευθύνονται σε όλους, οι μικρο-influencers 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για προβολή.

Πανδημία και influencers
Ο COVID-19 έχει κάνει τους ανθρώπους 

να αναθεωρήσουν την αντίληψη και την 
εμπειρία τους για τα ταξίδια. Ο εικονικός 
τουρισμός -μία τάση της πανδημίας- ήρθε 
και θα μείνει. Στις πρώτες μέρες της παν-
δημίας, καθώς τα άτομα αναζητούσαν 
τρόπους διαφυγής, η προβολή ταξιδιωτι-
κών βίντεο εκτοξεύτηκε στα ύψη. 

Η τουριστική βιομηχανία δεν άργησε να 
αξιοποιήσει αυτή την τάση, δημιουργώντας 
πιο ενδιαφέροντα και ενημερωτικά βίντεο 
στους σε ιστότοπους. Πλέον η δυνατότητα 
να ζεις έμμεσα μέσω influencers σε άλλες 
χώρες έχει γίνει μια δημοφιλής μέθοδος 
για να ανακαλύψεις νέους πολιτισμούς και 
να ταξιδέψεις σε νέα μέρη. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν 
τις ΗΠΑ για παράδειγμα, που θέτει πολ-
λούς περιορισμούς όπως το τεστ COVID 
σε συνδυασμό με τον περιορισμό ESTA. 
Στο παρελθόν, οι YouTubers έχουν κερ-
δίσει χρήματα συνεργαζόμενοι με εται-
ρείες σε πλατφόρμες. 

Οι ταξιδιωτικοί bloggers ανήκουν στους 
influencers που είδαν το κοινό τους να 
αυξάνεται χάρη στον COVID-19. Η συνερ-
γασία με επηρεαστές μπορεί να προωθή-
σει τις τοπικές προτάσεις όταν οι πελάτες 
είναι περιορισμένοι στο σπίτι και έχουν 
περιορισμένες επιλογές ταξιδιού. 

Η δυνατότητα ανακάλυψης νέων προ-
ορισμών, γίνεται πιο προσιτή με τη βοή-
θεια τους.  Οι influencers είναι επίσης 
εξαιρετικοί για τη διάδοση των ειδήσεων 
για την επιχείρησή σας στους οπαδούς 
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Influencers και 
επιχειρηματικό περιεχόμενο
Οι προηγούμενες γενιές έδιναν προτε-

ραιότητα στην οικογενειακή διαβίωση ενώ 
τα ταξίδια θεωρούνταν πολυτέλεια. Οι 
Millennials και η Gen Z, από την άλλη πλευ-
ρά, εκτιμούν τώρα πιο έντονες σωματικά 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
κοινωνικών εκδηλώσεων και ταξιδιών. 

Ως αποτέλεσμα, τα οικονομικά κριτήρια 
παίζουν λιγότερο ρόλο σε σύγκριση με 
την ικανότητα να ταξιδεύεις και να εξε-
ρευνάς. Επίσης, με την ανάπτυξη των νέ-
ων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης, η τελευταία γενιά είναι 
τεχνολογικά εξελιγμένη. Επιπλέον, πολλοί 

άνθρωποι χρησιμοποιούν ταξιδιωτικές 
επιρροές και περιεχόμενο για να προγραμ-
ματίσουν τις μελλοντικές τους διακοπές.

Η ελκυστικότητα των influencers έγκει-
ται στη δημοτικότητα τους και στην ικα-
νότητα τους να συνδέονται με τους ακό-
λουθούς τους μέσω των ταξιδιών τους. Οι 
ταξιδιωτικοί επηρεαστές έχουν πρόσβαση 
σε μέρη και καταλύματα που οι περισσό-
τεροι άνθρωποι μπορούν μόνο να ονει-
ρεύονται, συμπεριλαμβανομένων των 
διαμονών σε ξενοδοχεία υψηλής ποιότη-
τας και των επισκέψεων σε κοσμοπολίτι-
κους προορισμούς.

Προσαρμοσμένο Tourism 
Influencer Marketing
Το περιεχόμενο που δημιουργείται από 

χρήστες είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 
μάρκετινγκ επωνυμίας τόσο για τις επιχει-
ρήσεις όσο και για τους διαφημιστές. Οι 
πελάτες που θέλουν να προωθήσουν την 
υπηρεσία ή το προϊόν σας στους οπαδούς 
τους, αναπτύσσουν μάρκετινγκ περιεχο-
μένου που δημιουργείται από χρήστες.

Όταν γίνεται αποτελεσματικά, το περι-
εχόμενο που δημιουργείται από τους χρή-
στες υπερτερεί όλων των άλλων μορφών 
διαφήμισης όσον αφορά στην αποτελε-
σματικότητα και στην αξιοπιστία. Είναι 
επίσης φθηνό και μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. 

Στο influencer marketing, η αυθεντικό-
τητα είναι το κλειδί. Για να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο τις σχέσεις σας με τους influ-
encers, βεβαιωθείτε ότι οι αξίες τους ται-
ριάζουν με τις δικές σας.
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Π ολλές φορές μια μικρή με-
λέτη μπορεί να μην αποδει-
κνύει πράγματα σε βάθος, 
αλλά ανοίγει δρόμους για 
έναν διαφορετικό τρόπο 

σκέψης γύρω από τα ταξίδια και τον βαθ-
μό ικανοποίησης των τουριστών. Μια 
τέτοια περίπτωση είναι και μία έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην 
Ολλανδία με εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι 
πως οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
τουρίστες για έναν προορισμό επηρεά-
ζουν τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους, αλλά και ότι η κατεύ-
θυνση των τουριστών σε λιγότερο γνωστά 
αξιοθέατα και περιοχές δεν τους οδηγεί 
σε λιγότερο ικανοποιητική εμπειρία δια-
κοπών.

Αν το πρώτο είναι κάπως προφανές, το 
δεύτερο αποτελεί σίγουρα μια σημαντική 
διαπίστωση που ανοίγει νέους ορίζοντες 
για τους προορισμούς που δεν είναι τόσο 
δημοφιλείς. 

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από 
ένα πείραμα πραγματικής ζωής σε μια 
ομάδα τουριστών που έκαναν διακοπές, 
το οποίο διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών της Breda  
στην Ολλανδία, σε συνεργασία με το Ολ-
λανδικό Συμβούλιο Τουρισμού και Συνε-
δρίων και την υπηρεσία προσωπικών 
ψηφιακών βοηθών Travel with Zoey.

«Υπάρχουν επιρροές που δεν χρειάζο-
νται πραγματικά πολλά στοιχεία ή περαι-
τέρω έρευνα για να πούμε, "ω ναι, οι άν-
θρωποι καθοδηγούνται κατά κάποιο τρό-
πο από αυτό που υπάρχει στον οδηγό και 
από αυτό που είναι φυσικά προφανές", 
αλλά ήμασταν περίεργοι αν θα μπορού-
σαμε να μεταβάλλουμε τις προτιμήσεις 
τους και αν διαφορετικές τεχνολογικές 
πλατφόρμες θα είχαν διαφορετικά αποτε-
λέσματα», δήλωσε ο Ondrej Mitas, επικε-
φαλής ερευνητής και ανώτερος λέκτορας 
στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στον 
Ελεύθερο Χρόνο, τον Τουρισμό και τη Φι-
λοξενία του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών της Breda στην Ολλανδία. 

Συνολικά 150 τουρίστες που έμειναν σε 
10 θέρετρα στην ολλανδική επαρχία 
Overijssel κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού του 2021 χωρίστηκαν σε τέσσερις 
ομάδες: μια ομάδα ελέγχου έλαβε μια 
εφαρμογή με έναν χάρτη με τις εκδρομές 
με τις καλύτερες βαθμολογίες στην περι-
οχή, και μια δεύτερη ομάδα έλαβε έναν 
διαφορετικό χάρτη μέσα στην ίδια εφαρ-
μογή που έδειχνε λιγότερο επισκέψιμες 
τοποθεσίες ή αυτό που οι ερευνητές απο-
καλούν «συμβουλές με γνώμονα την πο-
λιτική». Σε δύο επιπλέον ομάδες προσφέρ-
θηκε μια επαφή στο WhatsApp για να 
συνομιλήσουν για εξατομικευμένες συ-
στάσεις μέσω του Travel with Zoey.

Διαπιστώθηκε πως οι συστάσεις έπαιξαν 

Δίνοντας ώθηση σε 
νέους προορισμούς
Μελέτη στην Ολλανδία κατέδειξε πως με τις κατάλληλες κινήσεις  
μπορούν να διαμοιραστούν οι ταξιδιώτες μιας χώρας ή μιας περιοχής  
σε περισσότερα σημεία, αποφεύγοντας την επαναφορά του υπερτουρισμού  
που ταλαιπωρούσε πολλούς προορισμούς προ πανδημίας
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καταλυτικό ρόλο σε όλες τις ομάδες. «Αυ-
τό που ήταν το πιο εκπληκτικό στα ευρή-
ματά μας είναι ότι όταν οι άνθρωποι εστά-
λησαν στα πιο γνωστά αξιοθέατα όντως 
οι περισσότεροι τα επισκέφθηκαν. Επίσης 
όμως όταν οι τουρίστες εστάλησαν στα 
λιγότερο γνωστά αξιοθέατα, οι περισσό-
τεροι ξανά και εδώ ακολούθησαν την σύ-
σταση. Αλλά η αξιολόγησή τους για την 
περιοχή, το πάρκο διακοπών όπου έμειναν 
και για τις διακοπές τους συνολικά ήταν 
βασικά ακριβώς η ίδια. Αυτό είναι αξιο-
σημείωτο», δήλωσε ο Mitas. «Σημαίνει ότι 
οι άνθρωποι μπορούν να πάνε σε διαφο-
ρετικά αξιοθέατα και να έχουν την ίδια 
ποιότητα διακοπών».

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως αυτά 
είναι καλά νέα τόσο για τα δημοφιλή αξι-
οθέατα και τις περιοχές που αντιμετωπί-
ζουν αυξημένη πίεση από τα πλήθη, όσο 
και για τις περιοχές που υποφέρουν από 
υποτουρισμό. Λένε επίσης ότι είναι ένα 
κάλεσμα αφύπνισης για την ταξιδιωτική 
βιομηχανία, και ιδίως για τα τουριστικά 
γραφεία, να υιοθετήσουν μια πιο συνει-
δητή προσέγγιση στις πληροφορίες που 
μοιράζονται με τους τουρίστες.

«Αυτό δίνει στο Overijssel ευκαιρίες να 
επιτύχει ποιοτική ανάπτυξη στον τουρι-
σμό και την αναψυχή χωρίς να αυξήσει 
την επιβάρυνση», δήλωσε η Wendy 
Weijdema, υπεύθυνη έρευνας και καινο-
τομίας στο MarketingOost, το περιφερει-

ακό συμβούλιο τουρισμού του Overijssel 
στην Ολλανδία.

Περαιτέρω ευρήματα έδειξαν ότι οι 
τουρίστες έδωσαν υψηλότερες αξιολο-
γήσεις για το διαδραστικό εργαλείο συ-
στάσεων Travel with Zoe, σημειώνοντας 
ότι ήταν «πιο προσωπικό, πιο κοινωνικά 
παρόν» από την παθητική εφαρμογή που 
έδειχνε έναν χάρτη με δημοφιλή τουρι-
στικά αξιοθέατα.

Αλλαγή στο αφήγημα
Από την εμφάνιση του υπερτουρισμού, 

οι ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως το Άμ-

στερνταμ, συζητούν, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της μεγάλης τουριστικής ύφεσης, 
πώς να αντιμετωπίσουν νέες στρατηγικές 
μάρκετινγκ και εργαλεία για να διασκορ-
πίσουν τους τουρίστες και να μειώσουν 
τη μελλοντική υπερπληρότητα. 

Το τουριστικό γραφείο του Άμστερνταμ 
και των συνεργατών του, για παράδειγμα, 
έχει εφαρμόσει μια στρατηγική μάρκε-
τινγκ λιγότερο γνωστών τόπων και κάνει 
εξαιρετική δουλειά, δήλωσε ο Ondrej 
Mitas.  

Ο τρόπος με τον οποίο θα οδηγηθούν οι 
επισκέπτες προς τις νέες περιοχές -είτε 
μέσω νέων τεχνολογιών είτε μέσω αλλα-
γής των μηνυμάτων μάρκετινγκ- για να 
διαδοθούν τα οφέλη του τουρισμού και 
παράλληλα να μειωθεί η πίεση στις κοι-
νότητες υποδοχής, παραμένει υπό μελέτη 
για τους περισσότερους Οργανισμούς 
Διαχείρισης Προορισμών. 

«Η πολιτιστική αφήγηση επηρεάζει το 
τι εμφανίζεται στις πληροφορίες», επι-
σήμανε ο Ολλανδός καθηγητή, αναφέρο-
ντας το παράδειγμα της Πράγας και τον 
κοινό ενιαίο χάρτη και την ιστορία της 
διαδρομής της στέψης που επανεμφανί-
ζεται σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών, 
οδηγώντας σε ένα μονοπάτι που είναι 
υπερπλήρες, ενώ άλλα που βρίσκονται 
έναν δρόμο πιο πέρα παραμένουν κενά 
παρά το γεγονός ότι προσφέρουν παρό-
μοια εμπειρία.

Η περιοχή που επιλέχθηκε για τη μελέ-
τη, η οποία βρίσκεται μια ώρα ανατολικά 
του Άμστερνταμ, έχει δύο Χανσεατικές 
πόλεις που γεμίζουν κόσμο τα Σαββατο-
κύριακα, και ο στόχος ήταν να βγάλουμε 
τους ανθρώπους από εκεί τα απογεύματα 
του Σαββατοκύριακου και να τους πάμε 
σε κάποια λιγότερο γνωστά μέρη.

Ένα από αυτά τα μικρά χωριά της περι-
οχής, συγκεκριμένα, αισθανόταν τον 
αντίκτυπο του υπερπληθυσμού πριν από 
την πανδημία, ως αποτέλεσμα να γίνει 
δημοφιλές μεταξύ των οργανωτών ομα-
δικών ταξιδιών από την Ανατολική Ασία. 

«Τώρα αρχίζει και πάλι να φτάνει στο 
σημείο όπου οι λίγοι ντόπιοι που ζουν εκεί 
αισθάνονται την ένταση της πίεσης από 
τους τουρίστες», δήλωσε ο Mitas.

Η εμπορική προώθηση των πολυάριθ-
μων φυσικών περιοχών που υπάρχουν 
στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του 
αγροτουρισμού, καθώς και των άλλων 
μικρότερων οχυρωμένων πόλεων ή πό-
λεων της Φρουράς με μεσαιωνική αρχιτε-
κτονική, θα διασκορπίσει αυτά τα πλήθη, 
κάτι που κατέδειξε η σχετική μελέτη.

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πως ανά-
λογες πρακτικές μπορούν να ακολουθή-
σουν και ελληνικοί προορισμοί για να 
αποσυμφορηθούν συγκεκριμένες περιο-
χές, αλλά και συνολικά για να προωθηθούν 
νέοι προορισμοί εντός της χώρας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Οι ερευνητές επισημαί-
νουν πως αυτά είναι καλά 
νέα τόσο για τα δημοφιλή 
αξιοθέατα και τις περιο-
χές που αντιμετωπίζουν  

αυξημένη πίεση από  
τα πλήθη, όσο και για τις 
περιοχές που υποφέρουν  

από υποτουρισμό
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ο ι περισσότερες τουριστικές 
εκστρατείες μέχρι στιγμής 
στην Ευρώπη επικεντρώνο-
νται και πάλι στις παραδο-
σιακές εμπειρίες που μπορεί 

να έχασαν οι επισκέπτες τα τελευταία δύο 
χρόνια, αν και με μεγαλύτερη έμφαση 
στην ύπαιθρο. Η πρόσκληση για την εκ 
νέου επιβάρυνση των δημοφιλών προο-
ρισμών παραμένει, με κίνδυνο ενδεχομέ-
νως να επιστρέψει ένα μοτίβο που ο του-
ριστικός κλάδος δηλώνει -επισήμως του-
λάχιστον- ότι επιδιώκει να το αποφύγει. 

Οι προσπάθειες βρίσκονται στα σπάρ-
γανα σε ορισμένους προορισμούς, όπως 
στη Γαλλία και την Ισπανία, για τη δημι-
ουργία πιο διαφοροποιημένων εφαρμο-
γών και τη διεξαγωγή εκστρατειών συν-
διαφήμισης που οδηγούν σε λιγότερο 
γνωστές δευτερεύουσες πόλεις και τοπι-
κούς παρόχους, ενώ μια χούφτα ανεξάρ-
τητων ταξιδιωτικών πρακτόρων προσφέ-
ρουν πιο προσαρμοσμένες διαδρομές 
που τείνουν προς τη βιωσιμότητα και 
λαμβάνουν υπόψη τους τη δράση για το 
κλίμα. 

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν 
υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε 
όλους. Στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι ταξιδιώ-
τες είτε επιλέγουν την ευκολία των ηλε-
κτρονικών κρατήσεων μέσω των μεγάλων 
διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων 
- που οδηγούν στα δημοφιλή σημεία - είτε 
πηγαίνουν από στόμα σε στόμα, καθώς το 
χάσμα μεταξύ της επιθυμίας για ένα προ-
σιτό ταξίδι και ενός συνειδητού ταξιδιού 
παραμένει μεγάλο. Στο Άμστερνταμ, υπάρ-
χει μια ισότιμη κουλτούρα συνεργασίας, 
η οποία είναι βαθιά και απαιτεί διαβού-
λευση για τα θέματα, δήλωσε ο Mitas, 
αντιπαραβάλλοντάς την με τη Σλοβακία, 
την πατρίδα του, όπου υπάρχει μια πιο 
ιεραρχική κοινωνία από πάνω προς τα 
κάτω. 

Τελικά, η μελέτη μιλάει για το δίλημμα 

του «ταξιδιώτη με τη λίστα επιθυμιών». 
Πώς να το λύσετε; 

«Δώστε στους ανθρώπους τα πράγματα 
για τη λίστα επιθυμιών τους, είτε είστε 
tour operator, είτε οργανισμός διαχείρι-
σης προορισμών, είτε συγγραφέας ταξι-
διωτικού περιοδικού. Εσείς είστε η πηγή 
της bucket list, εσείς είστε η πηγή των 
ιδεών. Πείτε λοιπόν στους ανθρώπους τι 
πρέπει να είναι στη λίστα με τις επιθυμί-
ες τους που δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο», 
δήλωσε ο Mitas.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται 
για τα λιγότερο γνωστά μέρη, επειδή 
υπάρχει η επιθυμία να αποφύγουν τις πο-
λυσύχναστες περιοχές. Αντίθετα, τα του-
ριστικά γραφεία και άλλοι παράγοντες 
του κλάδου μπορούν να βοηθήσουν τα 

λιγότερο γνωστά μέρη να δημιουργήσουν 
τις δικές τους ειδικές περιηγήσεις. 

Αλλά πόση βούληση υπάρχει σε κυβερ-
νητικό επίπεδο, ιδίως στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες και ακόμη και σε περιοχές της 
Ευρώπης που επιδιώκουν να προφυλα-
χθούν από τις επιπτώσεις του πολέμου 
στην Ουκρανία, για να κατευθύνουν τους 
ανθρώπους μακριά από τα πιο κυρίαρχα 
αξιοθέατά τους σε μια περίοδο οικονομι-
κής ανάκαμψης; 

Για τα ολλανδικά τουριστικά γραφεία, 
η εξάπλωση των τουριστών και η βιωσι-
μότητα πάνε χέρι-χέρι, δήλωσε ο Mitas. 
Ακριβώς όπως ο εγχώριος τουρισμός έχει 
ανθίσει, αυτό θα σήμαινε να πάμε προς 
μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση μακροπρό-
θεσμα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

αυξημένη ευαισθητοποίηση για το κλίμα. 
Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι.

Τελικά, ο Mitas είχε ένα σαφές μήνυμα 
για τους φορείς τουριστικού μάρκετινγκ 
που προέκυψε από τη μελέτη.

«Δεν είναι αναπόφευκτο να μην εμπο-
ρεύεστε τα κορυφαία αξιοθέατά σας. Δεν 
χρειάζεται να το κάνετε. Ο κόσμος μπορεί 
απλώς να αναζητήσει στο google τα κυρι-
ότερα σημεία. Θα το καταλάβουν. Επομέ-
νως, δεν είναι αναπόφευκτο. Οι DMO θα 
πρέπει να αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι 
να μην είναι μια Google, αλλά να προσθέ-
τουν κάποια αξία στη Google. Όχι για να 
εξυπηρετήσουν τη λίστα με τις επιθυμέις, 
αλλά για να φτιάξουν τη λίστα με τις επι-
θυμίες των ταξιδιωτών και να την κάνουν 
διαφορετικά».

Η σημασία της  
τουριστικής καμπάνιας
Η πρόσκληση για την εκ νέου επιβάρυνση των δημοφιλών προορισμών παραμένει,  
με κίνδυνο ενδεχομένως να επιστρέψει το μοτίβο υπερτουρισμού που ο τουριστικός κλάδος  
δηλώνει -επισήμως τουλάχιστον- ότι επιδιώκει να το αποφύγει
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Πρώτο Πολιτιστικό – Επιχειρηματικό
Φόρουμ Ινδίας- Ελλάδας
Το Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας σε συνεργασία με τη Mact Media Group  
προχωρά στη διοργάνωση του Φόρουμ στις 4-5 Ιουλίου στο Δελχί με κεντρικό στόχο τη σύσφιξη  
των πολιτιστικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών

Σ ε μια σημαντική πρωτοβουλία προ-
χωρά το Ελληνο-Ινδικό Επιμελη-
τήριο Εμπορίου και Οικονομίας σε 

συνεργασία με τη Mact Media Group υλο-
ποιώντας τη διοργάνωση του Πρώτου 
Πολιτιστικού - Επιχειρηματικού Φόρουμ 
Ινδίας- Ελλάδας 1st Alexander The Great 
Forum στο Δελχί στις 4-5 Ιουλίου 2022.

Κεντρικός στόχος του Φόρουμ είναι η 
σύσφιξη των πολιτιστικών και εμπορικών 
σχέσεων των δύο χωρών. Η επιλογή του 
Μέγα Αλέξανδρου για το σημαντικό επι-
χειρηματικό event μόνο τυχαία δεν είναι, 
καθώς πρόκειται για την εμβληματική 
ιστορική προσωπικότητα που συγκέρασε 
τους δύο πολιτισμούς και έβαλε τα θεμέ-
λια για την πολιτιστική ώσμωση μεταξύ 
Ελλάδας και Ινδίας που μετρά πάνω από 
τρεις χιλιετίες. 

Σήμερα δηλωμένος στόχος των δύο χω-
ρών είναι να ξεπεράσει το διμερές εμπό-
ριο το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2022. 
Με έναυσμα το γεγονός αυτό το Ελλη-
νο-Ινδικό Επιμελητήριο σκοπεύει να δι-
ευρύνει τους επιχειρηματικούς, οικονο-
μικούς και πολιτιστικούς  ορίζοντες ανά-
μεσα στις δύο χώρες και όχι μόνο, αναβι-
ώνοντας το όραμα της Οικουμενικότητας 
του Μέγα Αλέξανδρου και έχοντας ως 
σταθερή αξία το τρίπτυχο Ειρήνη-Συνερ-
γασία-Σεβασμός.

Το Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο με το 
Επιχειρηματικό Φόρουμ στοχεύει:
• Στην προώθηση και την ανάπτυξη των 
Ελληνο-Ινδικών σχέσεων στον οικονομι-
κό και επιχειρηματικό τομέα. 
• Στην ενίσχυση της διακίνησης του εμπο-
ρίου και της ανάπτυξης των δύο χωρών. 
• Στη στήριξη των Ελλήνων επιχειρημα-
τιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν 
συνεργασίες με εταιρείες της Ινδίας. 
• Στην αμφίδρομη παρουσίαση και προ-
σέγγιση των Ελληνικών και Ινδικών επι-
χειρηματικών κοινοτήτων και τομέων.
• Στην οργάνωση ενός μόνιμου φόρουμ 
για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 
κοινού επιχειρηματικού και εμπορικού 
ενδιαφέροντος.

Το Φόρουμ θα έχει δέκα θεματικές ενό-
τητες πάνω στις οποίες θα πραγματοποι-
ηθούν και Β2Β συναντήσεις. Οι θεματικές 

ενότητες είναι οι εξής:
• Ναυτιλία
• Ενέργεια - Ανανεώσιμες πηγές
• Τραπεζικός τομέας - Χρηματοοικονομικά
• Εκπαίδευση
• Υψηλή τεχνολογία
• Τουρισμός
• Τρόφιμα - ποτά
• Μεταφορές logistics
• Κατασκευές , μελέτες , δομικά υλικά
• Real estate - Golden visa
• Φάρμακα - ιατρικά εργαλεία
• Πολιτισμός - κινηματογραφικές εταιρίες

Να σημειωθεί πως η ινδική οικονομία 
είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον 
κόσμο. Δεν έχει μεγάλη εξάρτηση από τις 
εξαγωγές, καθώς διαθέτει ισχυρή εσωτε-
ρική κατανάλωση λόγω του άνω του 1,3 
δισεκατομμυρίου του πληθυσμού της. Οι 
τομείς που προαναφέρθηκαν μπορούν να 
αποτελέσουν πεδία κοινής δράσης των 
δύο χωρών.

Σε επίσκεψη που είχαν πραγματοποιή-
σει στην Ελλάδα ο υπουργός Εμπορίου 

Δηλωμένος στόχος  
των δύο χωρών είναι  

να ξεπεράσει  
το διμερές εμπόριο  

το 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ το 2022

και Βιομηχανίας και ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ινδίας, είχαν υπογραμμίσει το 
ενδιαφέρον συνεργασίας των δύο χωρών 
σε πολλούς τομείς για αειφόρο ανάπτυξη. 

Παρά το γεγονός της πολιτιστικής αλ-
ληλεπίδρασης των δύο λαών εδώ και χι-
λιάδες χρόνια οι πολιτικές και εμπορικές 
σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας είναι πολύ πιο 
πρόσφατες. Ξεκίνησαν πριν από περίπου 

εβδομήντα χρόνια και σήμερα βρίσκονται 
μπροστά σε μια νέα πρόκληση. 

Η Ινδία επιδιώκει να διευρύνει τις συ-
νεργασίες της με χώρες - μέλη της ΕΕ με-
τά την αποχώρηση της Βρετανίας από την 
Ένωση. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαι-
ρία που η Ελλάδα καλείται να την αξιο-
ποιήσει.

Ήδη οι δύο χώρες έχουν μια σημαντική 
πολιτισμική δυναμική μεταξύ τους, που 
περιλαμβάνει πλειάδα δραστηριοτήτων 
και εκδηλώσεων με κινηματογραφικά 
φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μελέτη 
ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και φιλοσο-
φίας από Ινδικά Πανεπιστήμια, καθώς και 
η εν γένει συνεργασία μεταξύ των Πανε-
πιστημίων των δύο χωρών. 

Για τους παραπάνω λόγους στο πλαίσιο 
του Φόρουμ θα υπάρξουν και εκδηλώσεις 
γύρω από τον πολιτισμό με ομιλητές ιστο-
ρικούς και φιλόσοφους Έλληνες και Ιν-
δούς, που θα μιλήσουν για τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο. 
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Παράλληλα θα υπάρξει ξενάγηση σε 
ιστορικά μνημεία και μουσεία στο Δελχί, 
αλλά και πολιτιστική εκδήλωση με «πά-
ντρεμα» των παραδόσεων Ελλάδας και 
Ινδίας που θα περιλαμβάνουν χορευτικές 
παραστάσεις με παραδοσιακούς χορούς 
των δύο χωρών. 

Το επικοινωνιακό και τεχνικό κομμάτι 
του Φόρουμ έχει αναλάβει να υλοποιήσει 

Το Φόρουμ θα έχει  
δέκα θεματικές  
ενότητες πάνω  

στις οποίες  
θα πραγματοποιηθούν 
και Β2Β συναντήσεις

η Mact Media Group, με τη δημιουργία 
σχετικής ιστοσελίδας, τη διοργάνωση Συ-
νεντεύξεων Τύπου, τη διασφάλιση Αιγίδων 
και την εύρεση χορηγών, την συνδιοργά-
νωση Β2Β συναντήσεων και workshop 
πάντα σε συνεργασία και υπό την καθο-
δήγηση του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητη-
ρίου Εμπορίου και Οικονομίας. 

Τα workshop που σχεδιάζονται να υλο-
ποιηθούν στην Ινδία είναι;

• Ελλάδα - Ινδία, εμπορικές και επενδυ-
τικές ευκαιρίες
• Τουριστική Συνεργασία Ελλάδας - Ιν-
δίας 
• Αγροδιατροφική Συνεργασία των δυο 
κρατών 
• Μέγας Αλέξανδρος Ελλάδα Ινδία κοι-
νή κληρονομιά
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο 

Πρώτο Πολιτιστικό - Επιχειρηματικό Φό-
ρουμ Ινδίας- Ελλάδας, μπορούν να απευ-
θύνονται στο Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Οικονομίας και στη Mact 
Media Group.
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Στη Βρετανία ο υπουργός 
Μεταφορών Grant 

Shapps κάλεσε τις αερο-
πορικές εταιρείες να «δι-
πλασιάσουν» τις προσπά-
θειές τους για να μπορέ-

σει να ταξιδέψει ο κόσμος 
το συντομότερο δυνατόν

Ντόμινο ακυρώσεων  
φέρνει σε απόγνωση  
τους ταξιδιώτες

Γράφει ο ΓΙΆΝΝΗΣ  
ΆΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Μαντάρα» φαίνεται πως τα 
έχουν κάνει οι αεροπορικές 
εταιρείες με τη διαχείριση 

του προσωπικού τους, γεγονός που έχει 
οδηγήσει σε χάος στα αεροδρόμια της Ευ-
ρώπης και κυρίως της Βρετανίας, ενώ σο-
βαρά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και 
στις ΗΠΑ, αλλά και στη Γερμανία περισ-
σότερο όμως λόγω απεργιακών κινητο-
ποιήσεων στην περίπτωση του Βερολίνου.

Η περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο 
ήταν μια «μαύρη» σελίδα για τις αερομε-
ταφορές αφού ακυρώθηκαν πάνω από 100 
πτήσεις προς το εξωτερικό, φέρνοντας σε 
απόγνωση τους ταξιδιώτες που επιθυμού-
σαν να αποδράσουν για τις διακοπές του 
Πάσχα.

Σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις 
αρνητικές εντυπώσεις και τον θυμό των 
επιβατών η EasyJet και η British Airways 
δήλωσαν ότι το Σάββατο ακυρώθηκαν 
λιγότερες πτήσεις.

Το θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με τον υπουργό Με-
ταφορών Grant Shapps να καλεί τις αε-
ροπορικές εταιρείες να «διπλασιάσουν» 
τις προσπάθειές τους για να μπορέσει να 
ταξιδέψει ο κόσμος το συντομότερο δυ-
νατόν. Δεν έλειψε και η κριτική από την 
αντιπολίτευση με τους Εργατικούς να 
κάνουν λόγο για «απούσα κυβέρνηση».

Οι αεροπορικές εταιρείες απέδωσαν τις 
ακυρώσεις λόγω ασθένειας προσωπικού 
από Covid. Η EasyJet υποστήριξε ότι οι 40 
ακυρώσεις πτήσεων είχαν γίνει εκ των 
προτέρων «ώστε να δώσουμε στους πε-
λάτες τη δυνατότητα να κάνουν νέα κρά-
τηση σε εναλλακτικές πτήσεις».

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ δήλω-
σε στο BBC ότι οι μεγάλες αναμονές που 
παρατηρήθηκαν στον έλεγχο ασφαλείας 
την περασμένη εβδομάδα μπορεί να συ-
νεχιστούν, με ορισμένους επιβάτες να 
αντιμετωπίζουν ουρές 60 έως 90 λεπτών 
τις επόμενες εβδομάδες.

Τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ και 
Μπέρμιγχαμ έχουν επίσης πληγεί από 
καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Η διοίκηση του εποπτικού φορέα των 
αεροπορικών εταιρειών έστειλε επιστολή 
στις βρετανικές αεροπορικές εταιρείες 
εκφράζοντας την απογοήτευσή του και 
την ανησυχία του για τους παραθεριστές.

Την ίδια ώρα δύσκολες ώρες φαίνεται 
πως περνούν το τελευταίο διάστημα στις 
ΗΠΑ η JetBlue Airways και η Spirit Airlines. 
Το διήμερο 9 με 10 Απριλίου ήταν το δεύ-
τερο δύσκολο Σαββατοκύριακο για τους 
δύο αερομεταφορείς, οι οποίοι βρίσκονται 
σε συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση, 
καθώς ο συνδυασμός ελλείψεων προσω-
πικού και κακών καιρικών συνθηκών στη 
Φλόριντα συνωμότησαν για να προκαλέ-

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί το τελευταίο διάστημα σε Ευρώπη  
και ΗΠΑ με τις αεροπορικές να ρίχνουν την ευθύνη στις ελλείψεις προσωπικού. 
Χάος στο αεροδρόμιο του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα

σουν πολυάριθμες καθυστερήσεις και 
ακυρώσεις.

Η JetBlue και η Spirit ακύρωσαν συνο-
λικά περισσότερες από 550 πτήσεις το 
Σάββατο και την Κυριακή, 9 και 10 Απρι-
λίου, σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσεων 
από την υπηρεσία παρακολούθησης 
FlightAware. 

Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να έρ-
θει σε χειρότερη στιγμή για τις δύο αερο-
πορικές εταιρείες. Τα αεροπορικά ταξίδια 
για τις ανοιξιάτικες διακοπές έχουν γνω-
ρίσει σημαντική άνοδο από τον Μάρτιο 
σε όλες τις ΗΠΑ και αναμενόταν να συνε-
χιστεί αυτή η τάση και την επόμενη περί-



37Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Το διήμερο  
9-10 Απριλίου JetBlue  

και Spirit Airlines,  
που βρίσκονται  

σε διαπραγματεύσεις  
συγχώνευσης,  

ακύρωσαν 550 πτήσεις

οδο, καθώς πολλά σχολεία δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ήταν κλειστά την εβδο-
μάδα που οδηγεί στην Κυριακή του Πάσχα 
των Καθολικών στις 17 Απριλίου.

Η JetBlue, ειδικότερα, προσπάθησε να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα προσφέρο-
ντας στους αεροσυνοδούς ως μπόνους 
1.000 δολάρια εάν εργαστούν σε κάθε 
βάρδια που είναι προγραμματισμένη και 
δεν δηλώσουν ασθένεια μεταξύ 8 Απριλί-
ου και 31 Μαΐου.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι θα 
μειώσει επίσης το καλοκαιρινό της πρό-
γραμμα για να βοηθήσει στην ανακούφι-
ση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του USA Today 
η πρόεδρος της JetBlue και επικεφαλής 
του επιχειρησιακού γραφείου Joanna 
Geraghty απευθύνθηκε στο θέμα στους 
υπαλλήλους με εσωτερικό υπόμνημα το 
Σάββατο όπου ανέφερε πως «είχαμε κά-
ποια μεγάλα νέα στην JetBlue αυτή την 
εβδομάδα, και ενώ αυτό δικαίως ήταν το 
επίκεντρο πολλών συζητήσεων, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι η νούμερο ένα προ-
τεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η 
λειτουργία της εταιρείας», Ήσασταν απλά 
απίστευτοι κάτω από πολύ δύσκολες συν-
θήκες και θέλουμε να σας ευχαριστήσου-

Θα πρέπει να ειπωθεί πως η ευθύνη για 
τη μείωση προσωπικού δεν βαραίνει μό-
νο τις εταιρείες, αλλά και τις κυβερνήσεις 
με τους όρους που έβαλαν για να συμφω-
νήσουν στα προγράμματα στήριξης των 
εταιρειών, τουλάχιστον στην Ευρώπη.

Εκείνο που δεν φαίνεται να προβλέφθη-
κε είναι πως η πανδημία δεν θα είχε διάρ-
κεια ες αεί και τώρα που η ζήτηση για 
αεροπορικά ταξίδια επέστρεψε, αρκετές 
εξ αυτών δεν μπορούν να ανταποκριθούν, 
καθώς διαθέτουν πλέον μειωμένο προ-
σωπικό το οποίο μάλιστα κατά ένα μέρος 

νοσεί. Οι μειώσεις προσωπικού και απο-
λαβών μπορεί να είχαν ένα βραχυπρόθε-
σμο όφελος για κάποιες εταιρείες, αλλά 
τώρα φαίνεται να έχουν βρεθεί προ αδι-
εξόδου, αδυνατώντας να καλύψουν τη 
ζήτηση για ταξίδια. Το έχουμε δει και αλ-
λού…

Στη δυσάρεστη κατάσταση προστίθεται 
και το αυξημένο κόστος των καυσίμων 
που δημιουργεί και αυτό με τη σειρά του 
τα δικά του προβλήματα στις αερομετα-
φορές. Όλα αυτά λίγο πριν από την έναρ-
ξη της θερινής τουριστικής σεζόν.

με για όλα όσα κάνετε για να φροντίσετε 
τους πελάτες μας. Απογοητεύουμε εσάς 
και τους πελάτες μας και αυτό δεν συνά-
δει με όσα πρεσβεύουμε».

Αυτό που φαίνεται να μην ομολογούν 
οι αεροπορικές εταιρείες είναι οι μειώ-
σεις προσωπικού στις οποίες προέβησαν 
εν μέσω της πανδημίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Γεγονός 
είναι πως το κόστος ήταν τεράστιο με 
την ΙΑΤΑ να μιλά μόνο το πρώτο έτος για 
απώλειες άνω του ενός τρισεκατομμυρί-
ου δολαρίων. 
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Ο μεγάλος Έλληνας Λογοτέχνης 
Μενέλαος Λουντέμης, τα βι-
βλία του οποίου έχουν μετα-
φρασθεί σε 28 γλώσσες, 

ύμνησε τις ανθισμένες κερασιές και τα 
κεράσια Βοδενών (παλιά ονομασία της 
Έδεσσας) δημιουργώντας μια σειρά 
ιστοριών που αγγίζουν όλους μας, μιας 
και σχετίζονται με την παιδική μας ηλι-
κία. Τις όμορφες σχολικές ανέμελες 
στιγμές των παιδιών που μετρούν τα 
άστρα. Τις ημέρες των διακοπών με τις 
γιορτές του Πάσχα. Τα πρώτα σκιρτήμα-
τα της καρδιάς. Το ατέλειωτο παιχνίδι. 
Είναι Άνοιξη… και οι Κερασιές θα ανθί-
σουν και φέτος. 
Οι ανθισμένες Κερασιές αποτελούν μέ-
γα θέμα στην Ορεινή Πέλλα όπως οι αν-
θισμένες Ροδακινιές στην Ημαθία και 
σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι νερα-
ντζιές ευωδιάζουν στις γειτονιές της 
Αθήνας και γενικώς μυρίζει Άνοιξη σε 
όλη την Ελλάδα. Στην Διαχείριση Προο-
ρισμών οι 5 ανθρώπινες αισθήσεις οφεί-
λουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
μιας και ως γνωστό όλα ανθίζουν, όλα 
μυρίζουν, όλα μπορούν να γίνουν προϊ-
όν ειδικά μετά την απόφαση της 
UNESCO να εντάξει στην λίστα της πα-
γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς … 
την μυρωδιά του χωριού η οποία παρά-
γεται από τα «σοκολατάκια» των αγελά-
δων της γαλλικής υπαίθρου. Τα λουλού-
δια, τα άνθη και τα βότανα της Ελλάδας 
πρώτα από όλα συνιστούν την μυρωδιά 
του κάθε προορισμού που αποτελεί συ-
στατικό στοιχείο της εμπειρίας του επι-
σκέπτη και σημαντικό μέρος της συνο-
λικής εμπειρίας, εφόσον συνδυασθεί με 
την δυνατότητα προετοιμασίας για αγο-
ρά μιας συνδυασμένης εμπειρίας ενός 
ολοκληρωμένου τουριστικού προϊό-
ντος.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Δίκτυο 
CherriesOnLine. Ο χάρτης ανθοφορίας 
με τα σημεία θέας βάζει τα κεράσια στη 
γραμμή από το χωράφι του αγρότη στο 
πιάτο του γευσιγνώστη. Την  κόκκινη 
γραμμή που συνδέει τον αγρότη – πα-
ραγωγό, πολλές φορές μικρό ξενοδόχο 
και παράλληλα μεταποιητή μικρής κλί-
μακας, με τον καταναλωτή. Είναι αυτή 
η αδιατάρακτη σχέση υψηλής ποιότη-
τας, ολοκληρωμένης εμπειρίας των δύο 
μερών που σήμερα ψάχνουμε όλοι. Δυ-
στυχώς η απώλεια γνώσης του ποιος 

Οι Κερασιές  
θα ανθίσουν και φέτος

Γράφει o
Ευάγγελος  
Κυριακού

Ειδικός Διαχείρισης 
Προορισμών

παράγει παράγει ένα προϊόν και ακόμη 
χειρότερα πού παράγεται και πώς πα-
ράγεται έχει απωλέσει την εμπιστοσύ-
νη του ενός στον άλλο. Η εμπιστοσύνη 
αυτή χρήζει επανάκτησης σε όλα τα 
επίπεδα από το χωράφι μέχρι το πη-
ρούνι και από την επιθυμία μέχρι την 
εμπειρία της επίσκεψης σε έναν προο-
ρισμό.
Σήμερα η τεχνολογία καλείται να λύσει 
ένα μέρος του προβλήματος αρκεί να 
γίνουμε περισσότεροι παραγωγικοί 
και περισσότερο σκεπτόμενοι. Αλλά ας 
πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ας υποθέσουμε ότι έχετε 8 λεπτά όσα 
δηλαδή χρειάζονται για να κάνετε μια 

οποιαδήποτε κράτηση. Κάθεστε στο 
καναπέ σας και είστε στο διαδίκτυο. 
Μπαίνετε στο δίκτυο CherriesOnLine 
και αποστέλλετε μια παραγγελία ή προ-
παραγγελία Κερασιού με φόρμα εγγρα-
φής. Ο Μεσάζων, το διαδίκτυο, έχει 
φροντίσει για όλα. Στέλνει το μήνυμα 
στον αγρότη παραγωγό που έχει δηλώ-
σει διαθεσιμότητα κερασοπαραγωγής 
εκείνη τη στιγμή βάσει καλλιέργειας  
& υψομέτρου. Ο αγρότης παραγωγός 
αποστέλλει άμεσα επιβεβαίωση στο σύ-
στημα ότι αποδέχεται την παραγγελία 
και άμεσα του διαβιβάζονται τα στοι-
χεία του καταναλωτή.  Από κει και πέ-
ρα είναι στα δικά του χέρια η ευθύνη 

Υπάρχει ένας αυξανόμενος 
αριθμός καταναλωτών  

και δυνητικών επισκεπτών 
που θέλουν να μιλήσουν  

με έναν αγρότη,  
με έναν άνθρωπο  

που κάνει μεταποίηση  
μικρής κλίμακας,  

με το άτομο που γνωρίζει 
την διάσταση  

της αυθεντικής, μικρής  
κλίμακας, φιλοξενίας

υλοποίησης της παραγγελίας. Παίρνει 
τηλέφωνο τον καταναλωτή και τον 
ενημερώνει για το πότε θα είναι διαθέ-
σιμα τα κατάλληλα κεράσια με βάση 
την γεύση τους, την ποικιλία και τον 
τρόπο καλλιέργειας. Εκεί δίνουν τα χέ-
ρια. Ο λόγος γίνεται και πάλι συμβό-
λαιο ευθύνης για τον αγρότη, ικανο-
ποίησης για τον καταναλωτή.  Τα καλύ-
τερα κεράσια συλλέγονται απευθείας 
σε καλαθάκι στο κτήμα και συσκευάζο-
νται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρό-
πο. Η συσκευασία περιλαμβάνει από-
δειξη (courier), πιστοποιητικό ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης ή βιολογικής καλ-
λιέργειας, ενίοτε και φυσικής καλλιέρ-
γειας. Τα κεράσια παραδίδονται στο 
μεταφορέα και εκείνος στον κατανα-
λωτή της πληροφορίας και του προϊό-
ντος μαζί με μια πρόσκληση να ακο-
λουθήσει τους δρόμους του Κερασιού. 
Το μυστικό της επιτυχίας είναι η εκπαί-
δευση και η ανατροφοδότηση. Εφαρμό-
ζονται όλα τα στάδια της διοίκησης. 
Σχεδιάζω, οργανώνω, καθοδηγώ, ελέγ-
χω, ανατροφοδοτώ. Τέλος το 

Τα λουλούδια, τα άνθη και τα βότανα της Ελλάδας πρώτα από όλα  
συνιστούν την μυρωδιά του κάθε προορισμού που αποτελεί συστατικό στοιχείο 
της εμπειρίας του επισκέπτη και σημαντικό μέρος της συνολικής εμπειρίας.  
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Δίκτυο CherriesOnLine
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crosseling, η διασταυρούμενη πώληση 
επιτυγχάνεται με την πρόσκληση του 
κερασοπαραγωγού στον καταναλωτή 
να δει το κτήμα, να φιλοξενηθεί στον 
Ξενώνα δίπλα στις Κερασιές, για να ει-
σπράξει μια αγροτουριστική εμπειρία 
και φυσικά να δει τα άλλα προϊόντα 
του κτήματος σε συνδυασμό με τις του-
ριστικές υπηρεσίες κοντά στις σχετικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στα πολύ θε-
τικά, η σχέση συνεχίζεται, γίνεται φι-
λία, γίνεται μακρόχρονη επαφή ανθρώ-
πων μιας και μετά την πρώτη συναλλα-
γή υφίσταται σχέση εμπιστοσύνης...
Η βάση είναι ο ευαισθητοποιημένος κα-
ταναλωτής και δυνητικός επισκέπτης 
αλλά και ο εκπαιδευμένος αγρότης, για 
μια εμπειρία ολοκληρωμένη και μοναδι-
κή πάνω στα 4 στοιχεία της φύσης και 
στις 5 ανθρώπινες αισθήσεις με την γεύ-
ση να παίζει πρώτο ρόλο.
Το σύστημα το οποίο ήδη εφαρμόζεται 
σε οργανωμένη κλίμακα στην Ιαπωνία 
το γνωρίζουν αρκετοί στην Ελλάδα. Φυ-
σικά δεν πρόκειται να αντικαταστήσει 
την καλλιεργητική πρακτική που είναι 

φτιαγμένη ως επί το πλείστον για μαζι-
κές πωλήσεις στα μανάβικα και όχι για 
προσωποποιημένες ποιοτικές πωλήσεις. 
Ωστόσο υπάρχει ένας αυξανόμενος 
αριθμός καταναλωτών και δυνητικών 
επισκεπτών που από την πρώτη φορά 
θέλουν να μιλήσουν με έναν αγρότη, με 
έναν άνθρωπο που κάνει μεταποίηση 
μικρής κλίμακας, με το άτομο που γνω-
ρίζει την διάσταση της αυθεντικής, μι-
κρής κλίμακας, φιλοξενίας. 
Η προστιθέμενη αξία στην διαχείριση 
προορισμών μπορεί να προκύπτει από 
οπουδήποτε.  Η φράση βάλτε το κερα-
σάκι… στην τούρτα μπορεί να αποτελεί 
πραγματικά το επιστέγασμα των προ-
σπαθειών κάθε προορισμού στην δια-
σύνδεση με την τοπική παραγωγή. Όλα 
είναι τουρισμός και ο Ελληνικός Τουρι-
σμός δεν μπορεί να κλείνει τις πόρτες  
στο τρίπτυχο ποιότητα-ταυτότητα-ανα-
γνωρισιμότητα το οποίο σε συνδυασμό 
με το δίπτυχο εκπαίδευση – συνεργασία 
απελευθερώνει την ανθρώπινη παρα-
γωγικότητα, δένει σχέσεις, αναδεικνύει 
τόπους και πολιτισμούς. 
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Πόλος έλξης τα θαλάσσια  
πάρκα στην Ελλάδα
Τα θαλάσσια πάρκα αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού, προωθούν την επαφή με 
την φύση, τη γνώση για το οικοσύστημα, ενώ η συμβολή τους στον εναλλακτικό τουρισμό είναι πολύτιμη  

Θαλάσσιο
ς

ΤΟΥΡΙΣΜ
ΟΣ

Γράφει η ΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ο Θαλάσσιος τουρισμός έχει 
πολλά παρακλάδια ένα από 
τα πιο ενδιαφέροντα είναι 
οι θαλάσσιοι βιότοποι και 
ειδικά τα θαλάσσια πάρκα. 

Αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του θα-
λάσσιου τουρισμού, προωθούν την επαφή 
με τη φύση, τη γνώση για το οικοσύστημα, 
ενώ η συμβολή τους στον εναλλακτικό 
τουρισμό είναι πολύτιμη. Στην Ελλάδα θα 
βρείτε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύν-
θου και το  Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλον-
νήσου Βορείων Σποράδων.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 
ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την προστασία 
και διατήρηση των ενδιαιτημάτων ζώων 

και φυτών που αποτελούν σημαντικότατη 
φυσική κληρονομιά τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. Το πάρκο περιλαμ-
βάνει τον κόλπο του Λαγανά, στις νότιες 
ακτές της Ζακύνθου, στο Ιόνιο Πέλαγος. Η 
περιοχή αποτελεί τμήμα του δικτύου προ-
στατευόμενων περιοχών Natura 2000. 
Είναι το πρώτο πάρκο τέτοιου είδους που 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα, αλλά και την Με-
σόγειο για την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta caretta. Η προστατευόμε-
νη περιοχή περιλαμβάνει την θαλάσσια 
έκταση και τις νησίδες του κόλπου του 
Λαγανά, τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσ-
σιας χελώνας και μία παράκτια ζώνη, που 
περιβάλει αυτές, τον υγροβιότοπο της Λί-
μνης Κεριού, το Μαραθονήσι και τις Νή-
σους Στροφάδες, που βρίσκονται περίπου 
πενήντα χιλιόμετρα νοτίως της Ζακύνθου. 

Η ίδρυση του  Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ-
κου Ζακύνθου στοχεύει στη φύλαξη και 
ενημέρωση για το περιβάλλον, στην δη-
μιουργία δράσεων για την ανάπτυξη του 
τουρισμού σύμφωνα με τις αρχές της βι-
ώσιμης ανάπτυξης καθώς και την διαφύ-
λαξη του περιβάλλοντος. 

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 
φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό ειδών 
Θαλάσσιας Χλωρίδας (>170 είδη) και Πα-
νίδας (>300 είδη). Ανάμεσα τους συμπε-
ριλαμβάνονται αρκετά απειλούμενα ή 
προστατευόμενα είδη, όπως η θαλάσσια 
χελώνα Caretta caretta, η Μεσογειακή 
Φώκια Monachus monachus, αλλά και 
πολλά είδη Θαλάσσιων Ασπόνδυλων και 
Σπονδυλωτών με εμπορικό ενδιαφέρον.  
Η Θαλάσσια Χλωρίδα και Πανίδα που εξα-
πλώνεται από τα ρηχότερα μέχρι και τα 

βαθύτερα σημεία του βυθού στο πάρκο 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία μορ-
φών ζωής, χρωμάτων και σχημάτων. Η 
ακτή και ο θαλάσσιος πυθμένας χωρίζο-
νται σε ζώνες σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
οικολογικές συνθήκες που απαντώνται 
σε κάθε μια από αυτές. Ακολουθούν τα 
είδη που απαρτίζουν κατά κύριο λόγο το 
θαλάσσιο πάρκο.

Caretta caretta 
Οι Θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta 

διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις για να 
φτάσουν στις περιοχές αναπαραγωγής 
και να αποθέσουν τα αυγά τους σε απο-
μονωμένες συνήθως αμμώδεις παραλίες. 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 
απρόσκοπτα εδώ και εκατομμύρια χρόνια 
πριν ακόμα την εμφάνιση του ανθρώπου 
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στη γη. Η προστατευόμενη περιοχή του 
Ε.Θ.Π.Ζ. αποτελεί μια από τις σημαντικό-
τερες περιοχές αναπαραγωγής και ωοτο-
κίας της Caretta caretta στην Μεσόγειο. 
Σήμερα, η Caretta caretta αποτελεί απει-
λούμενο είδος και προστατεύεται από την 
Εθνική και Διεθνή νομοθεσία.

 Delphinus delphis 
Το κοινό δελφίνι (κητώδες) ζει στα εύ-

κρατα και τροπικά νερά της Ηπειρωτικής 
Υφαλοκρηπίδας (0-250m), όπου κυνηγάει 
κυρίως επιπελαγικά και μεσοπελαγικά 
κοπάδια καλαμαριών και ψαριών. 

Στην Μεσόγειο, ο πληθυσμός του έχει 
μειωθεί δραστικά τα τελευταία 30-40 χρό-
νια και έτσι σήμερα προστατεύεται από 
την Συνθήκη Διατήρησης των Άγριων 
Μεταναστευτικών Ζώων. Στο Ε.Θ.Π.Ζ. 
έχουν καταγραφεί αρκετά άτομα του εί-
δους αυτού.

 Monachus monachus
Η Μεσογειακή Φώκια (θηλαστικό) τρέ-

φεται κυρίως με Μαλάκια, Δεκάποδα και 
Ψάρια. Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 3m 
και βάρος τα 300kg. Χαρακτηρίζεται ως 
είδος άμεσα απειλούμενο με εξαφάνιση 
και προστατεύεται από την Εθνική και 
Διεθνή Νομοθεσία. Στην Ανατολική Με-
σόγειο ο πληθυσμός της υπολογίζεται στα 
300-350 άτομα (>60% του παγκόσμιου 
πληθυσμού), ενώ στην περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ. 
δεν ξεπερνά τα 15 άτομα. Δεν πρέπει να 
παρενοχληθεί σε καμία περίπτωση από 
τους επισκέπτες.

Echinaster sepositus
Ο κόκκινος αστερίας ανήκει στην ομά-

δα των Εχινοδέρμων. Έχει ευρεία βαθυ-
μετρική διανομή (1-250μ. βάθος) και είναι 
κοινός σε βραχώδεις ή αμμώδεις περιοχές, 
σε λιβάδια Ποσειδωνίας και Υφάλους. Το 
στόμα του βρίσκεται στο κάτω μέρος του 
σώματος και τρέφεται με άλλα ασπόνδυ-
λα. Επίσης, το σώμα του έχει ένα πολύπλο-
κο σύστημα καναλιών (υδροφορικό σύ-
στημα) που χρησιμεύει στην κίνηση και 
την αναπνοή του.

Άλλα είδη που διαβιούν 
σε ξηρά και θάλασσα
Ορνιθοπανίδα: Το νότιο τμήμα της Ζα-

κύνθου και τα νησιά Στροφάδες, αποτε-
λούν σταθμό για πολλά είδη μεταναστευ-
τικών πουλιών όπως, το τρυγόνι (Strep-

topelia turtus) και ο Μαυροπετρίτης 
(Falco eleonorae). Υπάρχουν επίσης, 
θαλασσοπούλια όπως ο Αρτέμης 
(Calonectris diomedea), ο Μύχος (Puffinus 
puffinus), Βαρβακίνες (Buteo buteo), Δε-
ντρογέρακες (Falco subbuteo), Τσαλαπε-
τεινοί (Upupa trops), ενώ άλλα μετανα-
στευτικά πουλιά όπως Αργυροτσικνιάδες 
(Egretta alba) και Βουβόκυκνοι (Cygnus 
olor) ξαποσταίνουν στον υγρότοπο της 
Λίμνης Κερίου κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού τους.

Ερπετά και αμφίβια: η Λίμνη Κερίου 
αποτελεί βιότοπο νεροχελωνών (Emys 
orbicularis, Mauremys caspica), βατρά-
χων (Rana dalmatica, Hyla arborea), 
φρύνων (Bufo bufo, bufo viridis) και νε-
ρόφιδων (Natrix natrix, Natrix tesselata). 
Οι αμμοθίνες και οι παράκτιες εκτάσεις 

Επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Οι επισκέπτες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα έχουν την μοναδική 
ευκαιρία  να ανακαλύψουν την ομορφιά της περιοχής με ναυσιπλοΐα, κολυμπώντας 
ή κάνοντας καταδύσεις. Επιπλέον θα έχουν την δυνατότατη να παρατηρήσουν τις 
θαλάσσιες χελώνες. Τρομερή εμπειρία είναι η επίσκεψη στο Θεματικό Εκθεσιακό Κέ-
ντρο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta που βρίσκεται στην περιοχή της Δάφ-
νης. Ο διαμορφωμένος χώρος του Θεματικού Κέντρου, το εκθεσιακό και ενημερωτι-
κό υλικό, η χρήση των πολυμέσων και τα αναμνηστικά αντικείμενα που δίνονται, 
αποτελούν για τον επισκέπτη αφορμή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη θαλάσσια χελώνα και τις παράλιες ωοτοκίας της στη Ζάκυνθο. O Φορέας Δια-
χείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου επίσης συμβάλει ενεργά στην 
προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στην Ζάκυνθο. Το πακέτο του αλιευτικού του-
ρισμού προσφέρει στον επισκέπτη μία ολοκληρωμένη αλιευτική εμπειρία. Η προώ-
θηση του αλιευτικού τουρισμού πραγματοποιείται στα πλαίσια της βιώσιμης τουρι-
στικής ανάπτυξης και της γαλάζιας οικονομίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού.
Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε και τα ιστορικά μνημεία στο χώρο του Εθνικού Θα-
λασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Τα πιο γνωστά μνημεία είναι: Το καστρομονάστηρο 
στα Στροφάδια, ο πύργος του Δομενεγίνη στο Αργάσι, οι Γέφυρες στην επαρχιακή 
οδό Ζακύνθου – Βασιλικού, καθώς και η Γέφυρα στην περιοχή «Άβυσσος» του Κε-
ρίου, ο Βυζαντινός ναός του Αγ. Νικολάου του Μεγαλομάτη στην ανατολική πλευ-
ρά του όρου Σκοπός που αποτελεί διατηρητέο βυζαντινό μνημείο, η εκκλησία και 
το μοναστήρι της Παναγίας της Σκοπιώτισσας, η Εκκλησία της Θεοτόκου Οδηγή-
τριας στη νησίδα του Μαραθονησίου. Στο νησί σώζονται και ερείπια του παμπά-
λαιου Μοναστηριού, και το Αρχοντικό Σαρακίνα που αποτελεί το πιο σπουδαίο 
δείγμα της αρχιτεκτονικής εξοχικών επαύλεων της παλιάς Ζακύνθου.

της περιοχής, είναι σημαντικός βιότοπος 
φιδιών και σαυρών. Παρατηρούνται είδη 
φιδιών όπως: δεντρογαλιά (Coluber gemo-
nensis), κοιλοπέλτης (Malpolon monsp-
essulanus), σαΐτα (Coluber najadum), 
καθώς και είδη σαυρών όπως: κολισαύρα 
(Lacerta trilineata), γουστέρα του Ταύ-
ρου (Podarcis tauricus) κ.α Στα νησιά 
Στροφάδες συναντώνται το σαμιαμίδι 
(Hemidactylus tursicus), το αγιόφιδο 
(Telescopus fallax), κ.α

Θηλαστικά: στην ευρύτερη χερσαία πε-
ριοχή υπάρχουν σκαντζόχοιροι (Erinaceus 
europaeus), λαγοί (Lepus europaeus), 
κουνάβια (Martes foina), νυφίτσες (Mustela 
nivalis), κ.α

Ο φυτικός πλούτος της Ελλάδας είναι 
σημαντικός, καθώς έχουν καταγραφεί 
πάνω από 6.500 φυτά με τα ενδημικά taxa 
(είδη και ποικιλίες) να αγγίζουν τα 1.500. 
Η μεγάλη αυτή βιοποικιλότητα, η μεγα-
λύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (λαμβά-
νοντας υπόψη τη μικρή έκταση της Ελλά-
δας), οφείλεται στην ποικιλία του βιοκλί-
ματος και των γεωλογικών υποστρωμάτων, 
καθώς και στις μεγάλες μεταβολές στη 
διάρκεια των χρόνων όσο αφορά τη γεω-
μορφολογία. 

Η Προστατευόμενη Περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ., 
ως κομμάτι αυτού του πλούτου, σας προ-
τείνει να περιηγηθείτε στο παράκτιο και 
χερσαίο τμήμα της, να ανακαλύψετε τις 
ιδιαιτερότητές του και να έχετε άμεση 
εμπειρία του φυσικού και ευάλωτου πλού-
του του.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Αλόννησος: Ένας μοναδικός
υδάτινος κόσμος

Ο ι προσπάθειες για την προ-
στασία της περιοχής ξεκι-
νούν από τις αρχές του 1970. 
Στις 31 Αυγούστου του 1986 
υπεγράφη η πρώτη απόφαση 

από τον νομάρχη Μαγνησίας για την προ-
στασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus 
monachus) και των βιοτόπων της.

Στο Πάρκο Αλοννήσου υπάρχει ένας μο-
ναδικός συνδυασμός χερσαίων και θαλάσ-
σιων Μεσογειακών βιοτόπων με εκατο-
ντάδες είδη φυτών και ζώων, αλλά και 
σημαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά 
μνημεία. Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο 
επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμι-
κό ενδιαφέρον με ευρήματα από την Προ-
ϊστορική, την Κλασσική και τη Βυζαντινή 
περίοδο (ναυάγια, παλιά μοναστήρια και 
εκκλησίες). 

Σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο ευρύ 
κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να ενασχοληθούν με τη κολύμβηση, 
την ελεύθερη κατάδυση, την παρατήρηση 
της άγριας ζωής, την ερασιτεχνική φωτο-
γράφηση και βιντεοσκόπηση, την επίσκε-
ψη σε πολιτιστικά μνημεία, το περπάτημα 
κ.λπ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί 
όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία. Το 
κυνήγι απαγορεύεται, εκτός του νησιού 
Γιούρα που χρειάζεται ειδική άδεια.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 
στοχεύει στο να συνδυάσει τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και την προστασία 
των οικοσυστημάτων με την αυξανόμενη 
οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συ-
νοχή σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. Επιδιώκει την ανάπτυξη τοπι-
κών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που 
συμβαδίζουν με την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, την ενεργή ανάμιξη 
της τοπικής κοινότητας στη φροντίδα και 

Το Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Αλοννήσου  
Βορείων Σποράδων  
είναι το μεγαλύτερο  
Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο 
πάρκο και το πρώτο 
στην Ελλάδα

ανάπτυξη του Θαλασσίου Πάρκου καθώς 
και την ενίσχυση της συνεργασίας με το-
πικούς φορείς, Πανεπιστήμια, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και ενεργούς πολίτες. 
Παρακάτω σας παραθέτουμε τα νησιά του 
πάρκου.

Αλόννησος
Η αρχαία νήσος Ίκος, που αργότερα (16ος 

αιώνας) αναφέρεται ως Λιαδρόμια ή Χιλι-
οδρόμια και από το 1831 ως Αλόννησος, 
είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί του 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., αφού η παρουσία του ανθρώ-
που στα υπόλοιπα νησιά περιορίζεται στους 
εποχιακούς κτηνοτρόφους και φύλακες. 
Μορφολογικά, συναντάμε εκτεταμένες 
λοφοσειρές και χαμηλούς ορεινούς όγκους 
(μέγιστου ύψους 493m) που στα βόρεια 
καταλήγουν σε απότομες ακτές. 

Στα ανατολικά σχηματίζονται μικρές 
επίπεδες πεδιάδες. Το νότιο τμήμα καλύ-
πτεται από πευκοδάση, ενώ βορειότερα 
επικρατεί χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια, 
σχίνα και κουμαριές. Στο λιμένα της Αλον-
νήσου, το Πατητήρι, ζει η μεγαλύτερη κοι-
νότητα του νησιού.  Στο νησί υπάρχουν 
δυο οργανωμένες κατασκηνώσεις (κά-
μπινγκ), (μια στη Στενή Βάλα και μια κοντά 

στο λιμάνι στο Πατητήρι στο δρόμο προς 
τη Μαρπούντα).

Περιστέρα
Είναι ένα επίπεδο νησί το οποίο δεν κα-

τοικείται και είναι καλυμμένο με μεσογει-
ακή χαμηλή βλάστηση μακία. Εξαιρετικής 
σημασίας είναι ένα αρχαίο ναυάγιο, το 
οποίο ανακαλύφθηκε πρόσφατα, μετά από 
υποβρύχιες θαλάσσιες έρευνες. Οι Σπορά-
δες βρίσκονται σε ένα αρχαίο σταυροδρό-
μι πολιτισμών και αυτό φαίνεται από τα 
αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή. Η 
συντήρηση και ανάδειξη των αρχαίων ευ-
ρημάτων από τις αρχαιολογικές υπηρεσί-
ες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, 
είναι ένας από τους σημαντικότερους σκο-
πούς του Θαλάσσιου Πάρκου. Για το λόγο 
αυτό οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι πο-
λύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην προκα-
λέσουν κάποια καταστροφή στα αρχαιο-
λογικά ευρήματα.

Κυρά Παναγιά
Η Κυρά-Παναγιά είναι το πρώτο νησί 

που συναντάμε στο βόρειο τμήμα του Πάρ-
κου. Πρόκειται για ορεινό νησί με ομαλό 
ανάγλυφο. Δύο αβαθείς κόλποι, στο Νότο 

ο Άγιος Πέτρος και στο Βορρά ο Πλανήτης, 
αποτελούν ασφαλή φυσικά καταφύγια. 
Ανατολικά υπάρχει πρόσφατα επισκευα-
σμένο μεταβυζαντινό μοναστήρι αφιερω-
μένο στη Γέννηση της Θεοτόκου. Γενικά, 
το νησί καλύπτεται από πυκνή μεσογειακή 
χαμηλή βλάστηση με κυρίαρχο είδος το 
σχίνο (Pistaccia lendiscus) και τα πουρνά-
ρια (Quercus coccifera). Μικροί κάμποι, 
βράχια και ψηλώματα με θέα, αποτελούν 
την εικόνα στο εσωτερικό.

Γιούρα
Συνεχίζοντας προς τα βορειοανατολικά 

το επόμενο ερημονήσι που συναντάμε εί-
ναι τα Γιούρα. Το νησί είναι βραχώδες και 
κρημνώδες Στα Γιούρα συναντώνται πολ-
λά ενδημικά είδη χλωρίδας, και πανίδας. 
Στο νησί εξακολουθεί να επιβιώνει ένα 
είδος κατσικιού που πολλοί το θεωρούν 
ενδημικό. Ξακουστή επίσης στα Γιούρα 
είναι η σπηλιά του «Κύκλωπα» η οποία εί-
ναι σπάνιας ομορφιάς με πανέμορφους 
σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Κυριότερος 
λόγος που το νησί έχει ανακηρυχθεί ως 
Περιοχή Προστασίας της Φύσης, είναι η 
προστασία όλων των παραπάνω ειδών και 
βιοτόπων συμπεριλαμβανομένων και των 
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σπηλιών που αποτελούν καταφύγια της 
μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus).

Ψαθούρα
Η Ψαθούρα είναι το βορειότερο νησί του 

Πάρκου και το τοπίο εδώ είναι τελείως δι-
αφορετικό. Είναι ένα μικρό επίπεδο νησί 
ηφαιστειακής προέλευσης που καλύπτεται 
με συστάδες από ρείκι (Erica arborea) και 
πολλά άλλα είδη θάμνων. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι στο νησί παρατηρούνται είδη 
χλωρίδας που δε συναντάμε αλλού στο 
Πάρκο, όπως το ενδημικό κρινάκι (Pan-
cratium maritium). Στα νότια η άσπρη 
αμμουδιά στην παραλία «Μανδράκι» έρ-
χεται σε αντίθεση με τους μαύρους βράχους 
της πίσω πλευράς του νησιού .Στα βόρεια 
ο μεγάλος φάρος που είναι χτισμένος τον 
προηγούμενο αιώνα από Γάλους μηχανι-
κούς, σηματοδοτεί τους διεθνείς θαλάσσι-
ους δρόμους του βορείου Αιγαίου.

Πιπέρι
Το νησί είναι ο πυρήνας του Πάρκου 

και υπόκειται σε αυστηρή προστασία. 
Στόχος των περιοριστικών μέτρων είναι 
η προστασία του σημαντικότερου στο 
Πάρκο βιότοπου της μεσογειακής φώκιας, 

αλλά και των αρπακτικών που ζουν και 
αναπαράγονται στα απρόσιτα βράχια του 
νησιού, που διαθέτει και σπάνια χλωρίδα. 
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές περιζώνουν 
το Πιπέρι. 

Το πευκοδάσος κυριαρχεί, ενώ δε λεί-
πουν το πουρνάρι και τα φρύγανα, το σχί-
νο και τα χασμόφυτα στους γκρεμούς. Η 
ορνιθοπανίδα φτάνει τα 33 είδη. Εκτιμάται 
ότι το νησί φιλοξενεί μεγάλο αριθμό (350-
400 ζευγάρια) του γερακιού μαυροπετρί-
της(Falcoe leonorae).

Σκάτζουρα
Τα Σκάντζουρα είναι χαμηλό νησί με 

ομαλό ανάγλυφο. Η σειρά από χαμηλούς 
λόφους καταλήγει σε ακτές από άσπρο 
μάρμαρο. Καλύπτεται από μακία βλάστη-
ση και φρύγανα, ενώ υπάρχει δάσος με 
χαμηλό κέδρο (Juniperus sp.). Τόσο τα 
Σκάντζουρα όσο και οι κοντινές βραχονη-
σίδες Στρογγυλό και Πολεμικά, αποτελούν 
σημαντικό βιότοπο του αιγαιόγλαρου 
(Larusaudouinii) και του μαυροπετρίτη. 
Κατά το παρελθόν αποτέλεσαν και τα Σκά-
τζουρα μοναστικό κέντρο. Το μοναστήρι 
που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού είναι 
σήμερα κλειστό.

Ιδανικό καταφύγιο  
για την άγρια ζωή
Η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής, η μορφολογία, ο περιορισμένος βαθ-
μός ανθρώπινης παρέμβασης και η άριστη κατάσταση του φυσικού περιβάλλο-
ντος, καθιστούν το τοπίο και τις θαλάσσιες περιοχές του Πάρκου, ιδανικό κατα-
φύγιο, για πολλά απειλούμενα με εξαφάνιση, είδη της χερσαίας και θαλάσσιας 
χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή του Πάρκου είναι ένας σημαντικός βιότοπος 
για πολλά είδη ψαριών (περίπου 300), πτηνών (περισσότερα από 80 είδη), ερπε-
τών και επίσης θηλαστικών. 
H μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), το κόκκινο κοράλι (Coraliu mru-
brum), ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae),ο αιγαιόγλαρος (Laru saudouinii), ο θα-
λασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) και το αγριοκάτσικο των Γιούρων 
(Capra aegagrus)είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά σπάνια είδη που απαντού-
νται στη περιοχή. Μερικά από τα πτηνά που διαβιούν στο Πάρκο είναι ο σπιζαε-
τός (Hieraetus fasciatus), o κορμοράνος (Phalacrocorax carbo) και ο ασημόγλαρος 
(Larus cacchinans), και οι σταχτάρες (Apus apus και Apus melba). Η ορνιθοπανί-
δα περιλαμβάνει επίσης τα είδη της οικογένειας Sylvidae, όπως οι τσιροβάκοι 
Sylvia melanocephala και Sylvia articapilla.Επίσης μεγάλη ποικιλομορφία παρου-
σιάζει η υποβρύχια πανίδα με πολλά βενθικά και πελαγικά είδη. Δελφίνια καθώς 
και μερικά είδη φαλαινών απαντώνται στην περιοχή. Τα πιο συνηθισμένα είδη 
δελφινιών και φαλαινών είναι το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), το ζωνοδέλ-
φινο (Stenella coeruleoalba), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), o φυσητήρας 
(Physeter macrocephalus) και ο ζιφιός (Ziphius cavirostris).
Τα νησιά καλύπτονται από μεσογειακά δάση κωνοφόρων όπως ο πεύκος, μα-
κία βλάστηση με θάμνους όπως η κουμαριά, το σχίνο, το φιλλύκι, το ρείκι, ο 
ράμνος και το πουρνάρι, συχνά σε μορφή δενδρώδη. Ακόμη συναντούμε αειθα-
λή, όπως το κρητικό σφενδάμι, η αγριελιά, το θαμνοκυπάρισσο και το σπάνιο 
δεντράκι Amelanchier chelmea. Συνηθισμένα είναι ακόμη τα φρύγανα σε μεγά-
λη ποικιλία ειδών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και η χασμοφυτική χλωρίδα, 
με αρκετά ενδημικά φυτά, όπως η Campanula reiseri, η Campanula rechingeri, 
το Linum gyaricum, η Areanaria phitosiana, κ.λ.π. Τα υποθαλάσσια λιβάδια Πο-
σειδωνίας (Posidonia oceanicae), τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 
αναπαραγωγή άλλων οργανισμών αλλά και τη συγκράτηση και ανακύκλωση 
διαφόρων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι εκτεταμένα και διατηρού-
νται σε άριστη κατάσταση.
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Περί Τουρισμού…  
ο λόγοςΓράφει o

Χρήστος  
Αναστασόπουλος 

Οικονομολόγος, MSc

Αγροοικολογία
και Τουρισμός

Κ οινή παραδοχή συνιστά το γε-
γονός πως η γεωργία βρίσκε-
ται σε κρίση. Η αύξηση των 
αποδόσεων με την ταυτόχρο-

νη μείωση του κόστους που επιτεύχθη-
καν τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός 
που θεωρήθηκε επανάσταση στο χώρο 
της αγροτικής παραγωγής, έχει τελικά 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε πολλά 
επίπεδα. Προσεγγίζοντας το ζήτημα με 
όρους κόστους-οφέλους, αποδεικνύεται 
πως το κόστος για τις κοινωνίες υπερ-
βαίνει αυτό του οφέλους. Η χωρίς όρια 
επιδίωξη αύξησης της μεγιστοποίησης 
του κέρδους μέσω της εντατικής χρήσης 
εισροών και της μεγάλης, βιομηχανικής 
κλίμακας μονοκαλλιεργειών έχει αποτέ-
λεσμα, μεταξύ άλλων, την υπερβολική 
χρήση και υποβάθμιση φυσικών πόρων 
αλλά και την πρόκληση κοινωνικο-οικο-
νομικών επιπτώσεων όπως η φτώχεια 
και οι κοινωνικές ανισότητες. 
Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ολιστική 
απάντηση στο πρόβλημα μετάβασης 
προς αειφόρα συστήματα τροφίμων. 
Σύμφωνα με την προσέγγιση του 
Gliessman (1998) περιλαμβάνει την 
«εφαρμογή οικολογικών εννοιών και 
αρχών για το σχεδιασμό και τη διαχείρι-
ση πραγματικά αειφόρων και ανθεκτι-
κών συστημάτων τροφίμων» ενώ επι-
πρόσθετα θεωρείται ως «ολιστική μελέ-
τη της «οικολογίας» ολόκληρου του συ-
στήματος τροφίμων, που περιλαμβάνει 
οικολογικές, οικονομικές και κοινωνι-
κές διαστάσεις» (Francis et al., 2003). Η 
εφαρμογή της δεν συνιστά μόνο μια ολι-
στική προσέγγιση δημιουργίας και 

Τα επισκέψιμα αγροοικολογικά αγροκτήματα εμπλουτίζουν γενικότερα  
το συνολικό τουριστικό προϊόν ενός τόπου και συνιστούν σημαντικό πόλο έλξης  

για σημαντική μερίδα επισκεπτών. Επισκεπτών που αναζητούν εμπειρίες

εφαρμογής αειφόρων  συστημάτων πα-
ραγωγής τροφίμων αλλά παράλληλα 
συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής κρίσης και απαντά στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που χαρα-
κτηρίζουν την εποχή μας. 
Η Αγροοικολογία είναι μια εξελισσόμε-
νη, σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια. 
Σύμφωνα με την Migliorini (2019) η 
Αγροοικολογία «είναι ταυτόχρονα επι-
στήμη, πρακτική και κοινωνικό κίνημα. 
Ως επιστήμη, δίνει προτεραιότητα στην 
πρακτική έρευνα, στις ολιστικές και 
συμμετοχικές προσεγγίσεις και στη διε-
πιστημονικότητα. Ως πρακτική, βασίζε-
ται στην αειφόρο χρήση των τοπικών 
ανανεώσιμων πόρων, στις γνώσεις και 
προτεραιότητες των τοπικών γεωργών, 
στη συνετή χρήση της βιοποικιλότητας 

για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστή-
ματος και την ανθεκτικότητα του, κα-
θώς και σε λύσεις που παρέχουν πολλα-
πλά οφέλη (περιβαλλοντικά, οικονομι-
κά, κοινωνικά). Ως κοινωνικό κίνημα, 
υπερασπίζεται τους μικροκαλλιεργητές 
και την οικογενειακή γεωργία, τους 
αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες, 
την διατροφική αυτάρκεια, τις τοπικές 
και μικρές αλυσίδες εφοδιασμού τροφί-
μων, την ποικιλία των ντόπιων σπόρων 
και φυλών, τα υγιεινά και ποιοτικά τρό-
φιμα». Στην κοινωνικο-οικονομική διά-
σταση της Αγροοικολογίας εντάσσο-
νται, μεταξύ άλλων, η Κοινοτικά Υπο-
στηριζόμενη Γεωργία και το Δίκαιο και 
Αλληλέγγυο Εμπόριο (fair trade). 
Επισημαίνεται πως η Αγροοικολογία 
δεν αποτελεί μια ακόμα προσέγγιση στο 

πλαίσιο επίτευξης της γεωργικής αειφο-
ρίας, αλλά μια «ομπρέλα» εννοιών και 
αρχών με αντιστοίχιση προς άλλες προ-
σεγγίσεις οι οποίες συνιστούν εναλλα-
κτικές προτάσεις στο κυρίαρχο πρότυ-
πο της συμβατικής - βιομηχανικής γε-
ωργίας όπως η βιολογική ή οργανική 
και η βιοδυναμική γεωργία, η πολυλει-
τουργικότητα στη γεωργία και η αει-
καλλιέργεια (περμακουλτούρα). 
Τα χαρακτηριστικά της αγροοικολογι-
κής προσέγγισης είναι τα ακόλουθα:  
α) ενοποιεί φυσικές και κοινωνικές δια-
δικασίες, β) χρησιμοποιεί μια ολιστική 
και συστημική προσέγγιση, γ) ασκεί 
κριτική στο μοντέλο της συμβατικής, βι-
ομηχανικής γεωργίας, δ) αναγνωρίζει 
την τοπική αγροτική γνώση και παρά-
δοση, ε) υιοθετεί ένα μακροπρόθεσμο 
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όραμα σε αντιδιαστολή με τη βραχυπρό-
θεσμη και ατομιστική άποψη των συμ-
βατικών προσεγγίσεων, στ) φέρει μια 
οικολογική και κοινωνική ηθική και  
ζ) τα αγροοικοσυστήματα πρέπει να μι-
μούνται την πολυπλοκότητα και λει-
τουργικότητα των φυσικών οικοσυστη-
μάτων (Γκισάκης κ.ά., 2019).
Για μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότε-
ρα στοιχεία σχετικά με την Αγροοικολο-
γία παραπέμπω στην εξαιρετική σχετική 
θεματική έκδοση του Αγροοικολογικού 
Δικτύου Ελλάδος (www.agroecology.gr) 
που αποτέλεσε βασική πηγή άντλησης 
πληροφοριών και στοιχείων για την πα-
ρούσα συνοπτική παρουσίαση ενός τόσο 
πολυδιάστατου θέματος. Συνοπτική πα-
ρουσίαση που ευελπιστώ να αποδίδει 
όσο το δυνατόν με επάρκεια την έννοια, 
τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο  του 
σπουδαίου αυτού επιστημονικού πεδίου.
Η λειτουργία αγροκτημάτων στα οποία 
εφαρμόζονται οι αρχές και οι πρακτικές 
της Αγροοικολογίας σχετίζεται άμεσα ή 
έμμεσα με τον Τουρισμό. Αξιοσημείωτο 
καταρχάς είναι το πόσο συνάδουν η φι-
λοσοφία, οι αρχές, το αξιακό πλαίσιο και 
οι στοχεύσεις της Αγροοικολογίας με τα 
αντίστοιχα στοιχεία τoυ βιώσιμου ή αει-
φόρου τουρισμού (sustainable tourism), 
που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού (UNWTO). Επιπρόσθετα, η 
λειτουργία αγροοικολογικών αγροκτη-
μάτων έχει θετικό αντίκτυπο στην ύπαι-
θρο, προστατεύοντας και βελτιώνοντας 
έτσι το χώρο στον οποίο αναπτύσσεται 
πλήθος εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού. Τα επισκέψιμα αγροοικολογικά 
αγροκτήματα εμπλουτίζουν γενικότερα 
το συνολικό τουριστικό προϊόν ενός τό-
που και συνιστούν σημαντικό πόλο έλ-
ξης για σημαντική μερίδα επισκεπτών. 

Η Αγροοικολογία δεν  
αποτελεί μια ακόμα  

προσέγγιση στο πλαίσιο 
επίτευξης της γεωργικής 

αειφορίας, αλλά μια 
«ομπρέλα» εννοιών  

και αρχών με αντιστοίχιση 
προς άλλες προσεγγίσεις  

οι οποίες συνιστούν  
εναλλακτικές προτάσεις 
στο κυρίαρχο πρότυπο  

της συμβατικής  
- βιομηχανικής γεωργίας

Επισκεπτών που αναζητούν εμπειρίες, 
που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες και σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Ενώ ταυτόχρονα, η ευ-
ρεία ανάπτυξη μονάδων που εφαρμό-
ζουν τις αρχές της Αγροοικολογίας συμ-
βάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση 
ενός προορισμού στα μάτια ευαισθητο-
ποιημένων στα οικολογικά - περιβαλλο-
ντικά αλλά και στα κοινωνικά – πολιτι-
κά ζητήματα, υπενθυμίζοντας την κοι-
νωνική διάστασή της, καθιστώντας τον 
επιλογή τους. 
 Η συσχέτιση Αγροοικολογίας και Τουρι-
σμού είναι περισσότερο εμφανής στις 
περιπτώσεις του Αγροτουρισμού, του 
Οικοτουρισμού και του Γαστρονομικού 
Τουρισμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 
του Αγροτουρισμού η επίσκεψη σε ένα 

αγροοικολογικό αγρόκτημα αποκτά σα-
φώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 
επισκέπτες. Στην περίπτωση του Οικο-
τουρισμού τα αγροκτήματα αυτά καθί-
στανται ελκυστικά στους επισκέπτες δι-
ότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα 
αγροοικοσυστήματα που αναπτύσσο-
νται σε αυτά μιμούνται την πολυπλοκό-
τητα και λειτουργικότητα των φυσικών 
οικοσυστημάτων. Με τον γαστρονομικό 
τουρισμό σχετίζεται διότι στα αγροκτή-
ματα παράγονται προϊόντα από ντό-
πιους σπόρους,  διατηρώντας έτσι τα ξε-
χωριστά χαρακτηριστικά των προϊό-
ντων της περιοχής, διότι τα αγροκτήμα-
τα αυτά τροφοδοτούν τους χώρους εστί-
ασης με προϊόντα υγιεινά και με υψηλή 
διατροφική αξία καθώς και διότι τα επι-
σκέψιμα αγροοικολογικά αγροκτήματα 

αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέ-
πτες με γαστρονομικό ενδιαφέρον. 
Τα σημαντικά οφέλη της εφαρμογής των 
αρχών και των πρακτικών της Αγροοι-
κολογίας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, το ευνοϊκό περι-
βάλλον εφαρμογής τους στη χώρα μας 
λόγω του μικρού κλήρου - που σημειωτέ-
ον αποτελεί μειονέκτημα στην περίπτω-
ση της συμβατικής γεωργίας - του μεσο-
γειακού κλίματος, της πλούσιας βιοποι-
κιλότητας και των πολλών τοπικών και 
παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών 
καθώς και η ιδιαίτερη διασύνδεση με τον 
Τουρισμό είναι πολύ σημαντικά στοιχεία 
τα οποία είναι επιτακτική ανάγκη να λη-
φθούν υπόψη τόσο κατά τη διαμόρφωση 
της αγροτικής όσο και της τουριστικής 
πολιτικής της χώρας μας. 
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Νέα συνεργασία τομή της Mact Media Group με την BCI Media Inc για την ώθηση του ελληνικού Τουρισμού. 
Δημιουργούν τηλεοπτικό κανάλι που θα μεταδίδεται ψηφιακά σε όλο τον κόσμο παρουσιάζοντας  
τις ομορφιές της Ελλάδας και τις μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στη χώρα μας

Μ ία νέα σημαντική συνεργασία 
ανακοίνωσε η Mact Media 
Group με την BCI Media Inc που 

θα αποτελέσει τομή για την ώθηση του 
ελληνικού Τουρισμού. 

Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν στη δη-
μιουργία του Travel Channel του τηλεο-
πτικού καναλιού που θα μεταδίδεται ψη-
φιακά σε όλο τον κόσμο και θα παρουσι-
άζει τις ομορφιές της Ελλάδας, τους προ-
ορισμούς, τη γαστρονομία της και τις 
αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να απο-
λαύσει κανείς στη χώρα μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

Στόχος είναι να παρουσιάζονται όλοι 
οι προορισμοί της χώρας, τα χαρακτηρι-
στικά τους, τα αξιοθέατα, οι γεύσεις, τα 

Travel Channel - Η Ελλάδα 
ταξιδεύει στον κόσμο

Το Travel Channel  
αναμένεται να κάνει 
πρεμιέρα στα τέλη  

Ιουνίου, ξεκινώντας  
με εκπομπές που  
θα παρουσιάζουν  

ελληνικούς  
προορισμούς

προϊόντα και να αποτελέσουν έμπνευση 
και έναυσμα για την προσέλκυση περισ-
σότερων επισκεπτών στην Ελλάδα, αλλά 
και για την προβολή των ελληνικών προ-
ϊόντων στο εξωτερικό. 

Η πολύχρονη εμπειρία και παρουσία 
της Mact Media Group στον τουρισμό και 
η επίσης ισχυρή παρουσία της BCI Media 
Inc στον χώρο της ενημέρωσης της ομο-
γένειας αποτελούν την εγγύηση για την 
επιτυχία του εγχειρήματος. Η BCI Media 
Inc, που εδρεύει στον Καναδά, διαθέτει 
σήμερα πολύ μεγάλο αριθμό τηλεθεατών 
με στατιστικές της Google  σε όλο τον κό-
σμο, που παρακολουθούν τα προγράμμα-
τα της από 126 αναγνωρίσιμες διαδικτυ-
ακές ιστοσελίδες και σε 3 ψηφιακές πλατ-

φόρμες KODI, APPLE TV, ROKU TV. Η BCI 
Media Inc εκτός από ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές παραγωγές ασχολείται και 
με μουσικές παραγωγές. Η συνεργασία 
των δύο εταιρειών έρχεται σε συνέχεια 
της σύμπραξης που έχουν ήδη για την «itn 
Ελληνικός Τουρισμός» την ψηφιακή εφη-
μερίδα που έχει κερδίσει τις καρδιές των 
Ελλήνων ομογενών, καθώς έχει κατορ-
θώσει να έχει πλέον σήμερα ένα σταθερό 
κοινό άνω των 35.000 αναγνωστών στην 
Ομογένεια στην διαδικτυακή ειδησεογρα-
φική ιστοσελίδα BCI24News Network.

Το Travel Channel αναμένεται να κάνει 
πρεμιέρα στα τέλη Ιουνίου, ξεκινώντας 
με εκπομπές που θα παρουσιάζουν ελλη-
νικούς προορισμούς.



Η ΕΛΛΆΔΆ ΤΆΞΙΔΕΎΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το κανάλι του τουρισμού σύντομα στις οθόνες σας

• Πρεμιέρα στα τέλη Ιουνίου • 

Συνεργασία της MACT MEDIA GROUP με την info@mact.gr
211-0129575 
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Τι είναι ο συνεδριακός τουρισμός 
και γιατί είναι τόσο σημαντικός;

Οι κύριες οικονομικές επιπτώσεις του κλάδου είναι η συμβολή του στην απασχόληση  
και το εισόδημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.  

Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τουρισμό διακοπών, δεν είναι εποχιακός

Ο συνεδριακός τουρισμός είναι 
μια μορφή ταξιδιού που απο-
φέρει τεράστια χρηματικά 
ποσά κάθε χρόνο. Και όλα αυ-

τά επειδή ικανοποιεί τις ανάγκες ενός 
αυξανόμενου τμήματος ταξιδιωτών, 
εκείνων που παρακολουθούν συναντή-

σεις εργασίας και 
επαγγελματικές εκ-

δηλώσεις. 
Αλλά ας πάρουμε 
τα πράγματα από 
την αρχή. Τα κυ-
ριακάτικα τραπε-
ζώματα με τους 
φίλους, τα οικογε-
νειακά τραπέζια, 
οι γιορτές και 

οποιαδήποτε ευκαιρία για εορτασμό, 
μας βρίσκουν γύρω από ένα τραπέζι, να 
τρώμε, να πίνουμε κρασί, να συζητάμε 
δυνατά, ακόμη και να τραγουδάμε. 
Όλα αυτά τα συναντάς στην αρχαία Ελ-
λάδα, με μια λέξη: «Συμπόσιο»
Στην αρχαία Ελλάδα το συμπόσιο ήταν 
μια διαδεδομένη συνήθεια. Μια συγκέ-
ντρωση φίλων, ή ένα πάρτι όπως θα λέ-
γαμε σήμερα. 
Σε ορισμένα από αυτά, οι συμμετέχο-
ντες συνεισέφεραν ή οικονομικά, ή με 
τρόφιμα, τα οποία και λέγονταν «συμ-
βολές». Ο Όμηρος τα αποκαλεί «ερά-
νους», ενώ γνωστές είναι οι αρχαίες 
σχετικές φράσεις «δειπνείν από συμβο-
λών», ή «δείπνον από σπυρίδος».
Το συμπόσιον (λέξη που σημαίνει «συ-
νάθροιση ανθρώπων που πίνουν) απο-
τελούσε έναν από τους πιο αγαπημέ-
νους τρόπους διασκέδασης των Ελλή-
νων. Περιελάμβανε δύο στάδια: το 
πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο στο φα-
γητό, που σε γενικές γραμμές ήταν λι-
τό, ενώ το δεύτερο στην κατανάλωση 
ποτού. Στην πραγματικότητα, οι αρχαί-
οι έπιναν κρασί και μαζί με το γεύμα, 
ενώ τα διάφορα ποτά συνοδεύονταν 
από μεζέδες (τραγήματα): κάστανα, 
κουκιά, ψημένοι κόκκοι σίτου ή ακόμη 
γλυκίσματα από μέλι, που είχαν ως 
στόχο την απορρόφηση του οινοπνεύ-

ματος ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος 
της συνάθροισης.
Το δεύτερο μέρος ξεκινούσε με σπονδή, 
τις περισσότερες φορές προς τιμήν του 
Διονύσου.
Κατόπιν οι παριστάμενοι συζητούσαν ή 
έπαιζαν διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια, 
όπως ο κότταβος. Τα άτομα έμεναν ξα-
πλωμένα σε ανάκλιντρα (κλίναι), ενώ 
χαμηλά τραπέζια φιλοξενούσαν τα φα-
γώσιμα και τα παιχνίδια. Χορεύτριες, 
ακροβάτες και μουσικοί συμπλήρωναν 
την ψυχαγωγία των παρευρισκομένων. 
Ένας «βασιλιάς του συμποσίου» ο οποί-
ος εκλεγόταν στην τύχη αναλάμβανε να 
υποδεικνύει στους δούλους την αναλο-
γία κρασιού και νερού κατά την προε-
τοιμασία των ποτών.
Αλλά η παράδοση αυτή των κοινών συ-
ναντήσεων για φαγητό κρασί και ποικί-
λες συζητήσεις συνεχίζεται και στους 

ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Δειπνοσοφισταί 
είναι ένα συγγραφικό έργο 15 τόμων 
(που γράφτηκε περίπου το 200 μ.χ) του 
αρχαίου Έλληνα Αθήναιου από την 
Ναυκρατίδα της Αιγύπτου. Το έργο αυ-
τό σώζεται στα αρχαία ελληνικά. Σημα-
ντικό έργο της Ελληνιστικής εποχής δί-
νει στοιχεία για την Ρώμη. Πρωταγωνι-
στές του είναι γραμματικοί, λεξικογρά-
φοι, ρήτορες, σοφιστές, μουσικοί και άλ-
λοι φιλόσοφοι. 
Σε αυτό το συγγραφικό έργο ο Αθήναιος 
διηγείται στον φίλο του Τιμοκράτη όσα 
ειπώθηκαν σε ένα συμπόσιο που είχε 
παραθέσει ο πλουσιότατος και πολυμα-
θέστατος Ρωμαίος Λαρήνσιος, οποίος 
ήταν λόγιος και εύπορος χορηγός των 
τεχνών. Ο Ρωμαίος Λαρήνσιος συγκαλεί 
λοιπόν συμπόσιο 29 εξεχόντων προσω-
πικοτήτων της εποχής του. Ποιητές, 
γραμματικοί, φιλόσοφοι, νομικοί, ρήτο-

ρες, μουσικοί και γιατροί θα συνομιλή-
σουν για διάφορα θέματα όπως είναι το 
φαγητό, το κρασί, η πολυτέλεια, η μου-
σική, η σεξουαλική ηθική, τα κουτσο-
μπολιά, η φιλολογία.
Οι Montgomery και Strick (1995) υπο-
στηρίζουν ότι για όσο καιρό υπήρχαν 
άνθρωποι, υπήρχαν συναντήσεις. Ση-
μειώνουν ότι «οι αρχαιολόγοι, στις 
έρευνές τους για τους αρχαίους πολιτι-
σμούς, βρήκαν πρωτόγονα ερείπια που 
λειτουργούσαν ως κοινόχρηστοι χώροι 
όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν 
για να συζητήσουν κοινά ενδιαφέρο-
ντα, όπως σχέδια κυνηγιού, πολεμικές 
δραστηριότητες, διαπραγματεύσεις για 
ειρήνη ή οργάνωση φυλετικών εορτα-
σμών. Οι πόλεις, ειδικότερα, έγιναν 
κομβικά σημεία για την ανθρώπινη αλ-
ληλεπίδραση και το εμπόριο (Gartrell, 
1992). Στην αρχαία Ρώμη, για παρά-

Γράφει o
Θοδωρής  
Βασιλείου
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Τι είναι ο συνεδριακός τουρισμός 
και γιατί είναι τόσο σημαντικός;

Η Χώρα μας που ανέδειξε 
με τα συμπόσια την αξία 

των ποικίλης θεματολογίας  
συναντήσεων , έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για πρωτα-

γωνιστήσει στον σύγχρονο 
συνεδριακό τουρισμό

δειγμα, πολλά κτίρια χρησιμοποιού-
νταν ειδικά για τη διεξαγωγή συζητή-
σεων και συναντήσεων. Η Ρωμαϊκή 
Αγορά, μια δημόσια πλατεία που βρί-
σκεται στο κέντρο μιας πόλης, χρησι-
μοποιήθηκε για δημόσιες συζητήσεις, 
δικαστικά θέματα και άλλες εργασίες. 
Πολιτικές συζητήσεις και ιστορικές 
ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο 
Rostra (μία μεγάλη εξέδρα που χτίστη-
κε στην πόλη της Ρώμης), ενώ συνεδρι-
άσεις της Γερουσίας γίνονταν στο 
Comitium. 
Πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανία των συνεδριάσεων σήμερα, 
βασίζονται σε λατινικούς όρους, για πα-
ράδειγμα, το «conference»» προέρχεται 
από τα μεσαιωνικά conferentia («να συ-
γκεντρώσει») και το «auditorium» προ-
έρχεται από το auditorius («μέρος για 
να ακούσεις») (Thompson, 1995).

Η Χώρα μας που ανέδειξε με τα συμπό-
σια την αξία των ποικίλης θεματολογίας  
συναντήσεων , έχει όλες τις προϋποθέ-
σεις για πρωταγωνιστήσει στον σύγχρο-
νο συνεδριακό τουρισμό - προσθέτο-
ντας φυσικά και κάποιες “πινελιές” από 
την γοητεία των αρχαίων συμποσίων - 
αρκεί με οργανωμένο τρόπο (και την 
απαραίτητη συνεργασία πολιτείας και 
φορέων τουρισμού) να επιχειρήσει να 
τοποθετηθεί σωστά στον παγκόσμιο 
χάρτη αυτής της τόσο σημαντικής του-
ριστικής αγοράς.

Πηγές
https://blog.visitacostadelsol.com/
Ηttps://www.taylorfrancis.com
(Dwyer and Forsyth, 1997; Dwyer, 
Mellor, et al., 2000).
wikipedia

Ωστόσο, οι βάσεις για τη σύγχρονη βιο-
μηχανία συνεδριάσεων τέθηκαν μόνο 
τους δύο τελευταίους αιώνες, ειδικά στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.
Σήμερα η βιομηχανία των συνεδριάσε-
ων είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη 
για την πολύτιμη οικονομική της συνει-
σφορά στους τουριστικούς προορι-
σμούς. Έχει επίσης σημαντικές δυνατό-
τητες ανάπτυξης. Οι κύριες οικονομικές  
επιπτώσεις του κλάδου είναι η συμβολή 
του στην απασχόληση και το εισόδημα, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο. 
Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τουρι-
σμό διακοπών, δεν είναι εποχιακός. Οι 
άνθρωποι ταξιδεύουν για δουλειά τόσο 
το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, κάτι 
που δημιουργεί μια ολόκληρη αγορά 
που περιστρέφεται γύρω από εμπορικές 
εκθέσεις και συνέδρια.

Αλλά ποια η σχέση των συμποσίων και 
των δειπνοσοφιστικών συναντήσεων 
με τον σύγχρονο συνεδριακό τουρισμό; 
Αναμφίβολα αποτελούν πρόδρομες 
μορφές κοινωνικών αλλά και επιχειρη-
ματικών συναντήσεων που διατηρήθη-
καν μέχρι σήμερα.
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Το Brexit αρχίζει  
να «δαγκώνει»

τα επαγγελματικά ταξίδια 
Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται να μείνουν στην ΕΕ  
για περίοδο έως 90 ημέρες σε περίοδο έξι μηνών. Το αν θα απαιτηθεί ή όχι  
η θεώρηση εργασίας, θα εξαρτηθεί από τη χώρα που επισκέπτονται  
και το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται

Γράφει η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

«Τα ταξίδια είναι διαφορετικά αυ-
τή τη στιγμή», δηλώνει η easyJet 
σε ένα e-mail πριν από την ανα-

χώρηση, που στέλνει η αεροπορική εται-
ρεία στους επιβάτες της. Το μήνυμα συνε-
χίζει να παρέχει μια λίστα με τις προετοι-
μασίες και τους περιορισμούς σε ταξίδια 
στο εξωτερικό που προκαλούνται όχι μόνο 
από τον κορονοϊό, αλλά και από το Brexit.

Η διαχείριση επαγγελματικών ταξιδιών 
είναι επίσης διαφορετική αυτή τη στιγμή 
και φαίνεται ότι θα παραμείνει έτσι. H 
American Express Global Business Travel 
(Amex GBT), προβλέπει συνέχεια της ισχυ-
ρής δυναμικής στα παγκόσμια επαγγελ-
ματικά ταξίδια κατά τη διάρκεια του 2022, 
καθώς οι συναλλαγές έχουν αυξηθεί σε 
λίγο πάνω από το 60% των επιπέδων πριν 
από την πανδημία. Αλλά, το μεγαλύτερο 
ζήτημα κινητικότητας με τα επαγγελμα-
τικά ταξίδια είναι η αποχώρηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). 

«Οι ταξιδιωτικοί διαχειριστές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι η δουλειά τους δεν είναι 
πλέον μόνο το ξενοδοχείο», λέει ο Tobias 
Schönborn, διευθύνων σύμβουλος του 
παρόχου υπηρεσιών κινητικότητας 
visumPOINT. «Πρέπει να συμμετέχουν 
πολύ περισσότερο σε θέματα διαχείρισης 
κινδύνου και συμμόρφωσης».

Οι πολυπλοκότητες συμμόρφωσης με 
την κινητικότητα αφθονούν. Όπως η ανά-
γκη για πιστοποιητικά κοινωνικής ασφά-
λισης A1 για εργασία σε χώρα της ΕΕ. Στα 
τέλη του 2021, η Γερμανική Ένωση Δια-
χειριστών Ταξιδιών (VDR) ζήτησε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μια 
εξαίρεση στα πιστοποιητικά A1 για σύ-
ντομα επαγγελματικά ταξίδια, που θα τα 
επιβεβαίωναν ουσιαστικά ως περιττά. 

Ωστόσο, η έγκριση της εξαίρεσης ανα-
κόπηκε με την αλλαγή των προεδριών του 
Συμβουλίου της ΕΕ (τώρα την κατέχει η 
Γαλλία, ένας από τους μεγαλύτερους πρω-
ταθλητές της απαίτησης Α1). Από την άλ-
λη πλευρά τα έγγραφα που σχετίζονται 
με τον κορονοϊό παραμένουν επίσης απα-
ραίτητα κατά την είσοδο σε πολλές χώρες. 

Οι υποχρεώσεις για τον Covid είναι εδώ 
για να μείνουν, τονίστηκε στο συνέδριο 
για τη συμμόρφωση με την κινητικότητα 
που της  Global Business Travel Association/
VDR τον περασμένο μήνα.

«Το μόνο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό», 
είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της 
παγκόσμιας διαχείρισης λογαριασμών 
της BCD Travel, Oliver Meinicke.

Αλλά αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο 
ζήτημα συμμόρφωσης με την κινητικότη-
τα που απασχολεί επί του παρόντος τα 
επαγγελματικά ταξίδια είναι η αποχώρη-
ση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

Οι αλλαγές που σχετίζονται με τη μετα-
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νάστευση τέθηκαν σε ισχύ μόλις έληξε η 
συμφωνημένη μεταβατική περίοδος στις 
31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά σε μεγάλο βαθ-
μό γίνονται αισθητές  τώρα.

«Βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι 
πελάτες αντιμετωπίζουν την πραγματι-
κότητα του Brexit τους τελευταίους δύο 
μήνες»,  δήλωσε ο Frank Jura, διευθύνων 
σύμβουλος CIBTvisas και Newland Chase 
για τη Γερμανία και την Αυστρία. «Τώρα 
προκαλεί τριβές για έναν υπήκοο του 
Ηνωμένου Βασιλείου που χρειάζεται να 
εργαστεί στην ΕΕ και αντίστροφα».

Ο Tobias Schönborn συμφωνεί, επιση-
μαίνοντας ως ιδιαίτερο πρόβλημα τον 
κανόνα που επιτρέπει στους κατόχους 
διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου 
να επισκέπτονται μόνο την ΕΕ (ή το αντί-
στροφο) χωρίς βίζα για 90 ημέρες σε 
οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «πέρυσι κα-
νείς δεν ταξίδεψε πραγματικά. Αλλά τώρα 
που οι άνθρωποι αρχίζουν να ταξιδεύουν 
ξανά, οι 90 ημέρες αποδεικνύονται πολύ 
δύσκολες για τους συχνούς επαγγελματί-
ες ταξιδιώτες όπως οι πωλητές».

Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
επιτρέπεται να μείνουν στην ΕΕ για πε-
ρίοδο έως 90 ημέρες σε περίοδο έξι μηνών. 
Το αν θα απαιτηθεί ή όχι η θεώρηση ερ-
γασίας, θα εξαρτηθεί από τη χώρα που 
επισκέπτονται και το είδος της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας που διεξάγεται. 

Μεταξύ των τομέων που επλήγησαν 

Το εύκολο ταξίδι  
μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου 

δεν είναι πλέον εφικτό, 
παρόλο που οι άνθρω-
ποι δεν το έχουν συνει-

δητοποιήσει ακόμα

ιδιαίτερα από τον κανόνα των 90 ημερών 
είναι οι κατασκευές, η μηχανική, η αυτο-
κινητοβιομηχανία και η ενέργεια, σύμ-
φωνα με τον Tobias Schönborn. 

«Οι πελάτες μας βλέπουν τα προβλήμα-
τα να ανακύπτουν και αναζητούν λύσεις 
όπως άδειες εργασίας για χώρες που επι-
σκέπτονται συχνά οι ταξιδιώτες τους», 
λέει, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μπο-
ρεί να κοστίσει περισσότερα από 2.000 
ευρώ.

«Πολλοί από τους πελάτες μας λένε ότι 
θα είναι πιο προσεκτικοί. Έχουμε Γερμα-
νούς πελάτες που λένε ότι δεν θα υποβά-
λουν πλέον προσφορές για έργα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Και άλλοι λένε ότι δεν θα 

στείλουν Βρετανούς στην ΕΕ αλλά θα 
χρησιμοποιήσουν άτομα από αλλού στην 
Ευρώπη».

Το εύκολο ταξίδι μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι πλέον εφι-
κτό, παρόλο που οι άνθρωποι δεν το έχουν 
συνειδητοποιήσει ακόμα.  Αυτό οδηγεί σε 
παραπάνω χρόνους και επιπλέον κόστος, 
δημιουργώντας αντίκτυπο στα ευέλικτα 
επαγγελματικά ταξίδια. 

Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες 
επιτρέπονται κατά τις βραχυπρόθεσμες 
επισκέψεις στην ΕΕ (χωρίς βίζα)
 Συναντήσεις, συνέδρια ή διαβουλεύ-

σεις με επιχειρηματικούς συνεργάτες.
 Ορισμένες δραστηριότητες έρευνας 

(συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγο-
ράς) και σχεδιαστικών δραστηριοτήτων.
 Εκπαιδευτικά σεμινάρια (με την προ-

ϋπόθεση ότι η εκπαίδευση καλύπτει «τε-
χνικές και πρακτικές εργασίες που δημο-
σιεύονται από την τάξη των επιχειρήσεων 
ή οργανισμών στην επικράτεια που επι-
σκέπτονται» και η εκπαίδευση που περι-
λαμβάνεται σε «μόνο παρατήρηση, εξοι-
κονόμηση και διδασκαλία»).
 Εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις για 

την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών 
της εταιρείας.
 Ορισμένες περιορισμένες δραστηρι-

ότητες πωλήσεων, όπως η λήψη παραγγε-
λιών ή η διαπραγμάτευση για τις υπηρε-
σίες ή αγαθών. σύναψη συμφωνιών για 
την πώληση υπηρεσιών ή αγαθών (η πα-

ράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 
δεν επιτρέπεται). 
 Αγορά αγαθών ή υπηρεσίες για μια 

επιχείρηση.
 Ορισμένες υπηρεσίες μετά την πώλη-

ση ή μετά τη μίσθωση που είναι απαραί-
τητες για μια συμβατική υποχρέωση ή 
βάσει εγγυήσεων ή άλλες συμβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
πώληση ή τη μίσθωση εμπορικού ή βιο-
μηχανικού εξοπλισμού ή μηχανημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
υπολογιστών.
 Δραστηριότητα εμπορικών συναλλα-

γών: Προσωπική διαχείριση και εποπτεία 
και προσωπικό χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλιστών, τραπεζιτών και μεσιτών 
επενδύσεων) που εμπλέκεται σε εμπορι-
κές συναλλαγές για οργανισμό του Ηνω-
μένου Βασιλείου.
 Τουριστικό προσωπικό που παρακο-

λουθεί ή συμμετέχει σε συνέδρια ή συνο-
δεύει μια περιοδεία που έχει ξεκινήσει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο·
 Υπηρεσίες μετάφρασης ή διερμηνείας, 

που παρέχονται από υπαλλήλους ενός 
οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο επειδή ορισμένες χώρες της ΕΕ 
δεν έχουν συμφωνήσει με αυτόν τον πλήρη 
κατάλογο επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, 
οι επιχειρήσεις καλό θα ήταν να συμβου-
λευτούν νομικό για να διασφαλίσουν τι 
επιτρέπεται στη συγκεκριμένη χώρα. 
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Αξιολόγηση  
ανθρώπινου δυναμικού 

Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου  
η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης  

και της αφοσίωσης προς την επιχείρηση και τους στόχους της

Η αξιολόγηση της απόδοσης 
του ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελεί μία από τις πιο ση-
μαντικές λειτουργίες της 

στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων 
πόρων μέσω της οποί-

ας θα επιτευχθούν 
οι στόχοι που 
έχουν τεθεί από 
μια επιχείρηση. 
Πράγματι, ολοέ-
να και περισσό-
τερες επιχειρή-
σεις, τα τελευ-
ταία χρόνια, δί-
νουν μεγαλύτερη 
έμφαση στην αξι-
ολόγηση του 
προσωπικού 

τους, καθώς θεωρούν πως μέσω αυτής 
της διαδικασίας αναπτύσσονται οι ερ-
γαζόμενοί τους και με αυτό τον τρόπο 
συμβάλλουν σημαντικά στην άνθηση 
της ανταγωνιστικότητας και της παρα-
γωγικότητας, σε ένα τόσο απρόβλεπτο 
και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Η αξιολόγηση του προσωπικού συμβάλ-
λει στον εντοπισμό των δυνατών αλλά 
και αδύναμων στοιχείων των αξιολο-
γούμενων, με απώτερο σκοπό να δώσει 
την δυνατότητα στους εργαζομένους να  
κατανοήσουν σε τι επίπεδο βρίσκεται η 
απόδοσή τους και να παρακινηθούν για 
να τη βελτιώσουν. Η αξιολόγηση απόδο-
σης είναι μια διαδικασία με την οποία 
ενημερώνεται και ενθαρρύνεται ο κάθε 
υπάλληλος για να φτάσει στο καλύτερο 
δυνατό επίπεδο απόδοσης μέσω της κα-
τάλληλης συνεχούς υποστήριξης της 
επιχείρησης. Με τη διαδικασία αυτή 
εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξη κά-
θε υπαλλήλου η οποία συμβάλλει στην 
αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, 
της παρακίνησης και της αφοσίωσης 
προς την επιχείρηση και τους στόχους 
της. Η αξιολόγηση απόδοσης δεν κρίνει 
ανθρώπους αλλά εξετάζει αντικειμενι-
κά σε ποιο βαθμό ο κάτοχος μιας θέσης 
εργασίας καλύπτει τα καθήκοντα του 
(γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές) 

Γράφει o
Μιχάλης  
Μάρκου

MBA* Διευθυντικό Στέλεχος 
-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

& Καθηγητής Διοίκησης  
Επιχειρήσεων/Marketing

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχεί-
ρησης.
Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτε-
λείται από συγκεκριμένα στάδια. Αρχι-
κά πρέπει να θεσπιστούν τα κριτήρια 
απόδοσης πάνω στα οποία θα βασιστεί 
η αξιολόγηση. Στη συνέχεια, ακολουθεί 
η παρακολούθηση και η εκτίμηση της 
συμπεριφοράς του αξιολογούμενου. 
Έπειτα πραγματοποιείται η καταγραφή 
των συμπερασμάτων που προκύπτουν 
από την αξιολόγηση και στο τέλος ο ερ-
γαζόμενος πρέπει να πληροφορηθεί για 
την απόδοσή του.
Η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται 
βάσει προτύπων απόδοσης, κριτηρίων, 

της συμπεριφοράς ή μέσω της σύγκρι-
σης των εργαζομένων, ενώ οι μέθοδοι 
αξιολόγησης ταξινομούνται σε αντικει-
μενικές και υποκειμενικές. Οι υποκειμε-
νικές διακρίνονται σε απόλυτες, ήτοι η 
απόδοση του υπαλλήλου μετράται ένα-
ντι καθορισμένων προτύπων, και σε 
σχετικές, ήτοι η απόδοση του υπαλλή-
λου συγκρίνεται με εκείνη των υπολοί-
πων στη μονάδα του.  Οι αντικειμενικές 
μέθοδοι υπερτερούν σε σύγκριση με τις 
υποκειμενικές στο γεγονός ότι διασφα-
λίζουν την αμεροληψία, ωστόσο επικε-
ντρώνονται στα αποτελέσματα της συ-
μπεριφοράς του υπαλλήλου τα οποία 
επηρεάζονται από εξωγενείς παράγο-

ντες και όχι στην ίδια τη συμπεριφορά 
του. Γενικά, κάθε μέθοδος έχει πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα που σχετί-
ζονται κυρίως με την αμεροληψία, τη 
γραφειοκρατία, την υποκειμενικότητα 
και το βαθμό ποσοτικοποίησης της.
Ειδικότερα, υπάρχουν οι κάτωθι μέθο-
δοι αξιολόγησης; α) βάσει αποτελεσμά-
των/προτύπων απόδοσης (όπως μέτρη-
ση παραγωγικότητας βάσει προτύπων, 
και διοίκηση μέσω στόχων), β) οι μέθο-
δοι αξιολόγησης βάσει κριτηρίων (όπως 
η μέθοδος αφηγηματικής έκθεσης, η μέ-
θοδος κρίσιμων περιστατικών, η μέθο-
δος της διαγραμματικής ή γραφικής κλί-
μακας, η μέθοδος του καταλόγου ελέγ-
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χου και η μέθοδος της υποχρεωτικής 
επιλογής), γ) οι μέθοδοι σύγκρισης των 
εργαζομένων (όπως η μέθοδος της 
απλής κατάταξης, η μέθοδος της εναλ-
λακτικής κατάταξης, η μέθοδος κατανο-
μής βαθμών, η μέθοδος σύγκρισης ζευ-
γαριών  και η μέθοδος υποχρεωτικής δι-
ασποράς), και δ) οι μέθοδοι μέτρησης 
της συμπεριφοράς (όπως η μέθοδος μέ-
τρησης της συμπεριφοράς κατά επίπεδο 
διαβάθμισης, η μέθοδος μέτρησης της 
παρατηρούμενης συμπεριφοράς και η 
μέθοδος μέτρησης της αναμενόμενης 
συμπεριφοράς). 
Τα οφέλη από την αξιολόγηση είναι 
πολλαπλά και έχουν αντίκτυπο τόσο 
στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρη-
σης, όσο και στην βελτίωση της απόδο-
σης του ανθρώπινου δυναμικού της. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αξιολόγη-
σης, καθορίζονται σαφή πρότυπα από-
δοσης, σύμφωνα με τους στόχους της 
επιχείρησης, συμβάλλοντας με τον τρό-
πο αυτό στην υλοποίησή τους. Επίσης, 
διαπιστώνονται οι ικανότητές και τα 
προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού 
και καθίσταται έτσι δυνατή η αξιοποίη-
σή τους στην κατάλληλη θέση ενώ επί-
σης προσδιορίζεται η διαχρονική τους 
πρόοδος. Επιπλέον, διαπιστώνονται οι 
αδυναμίες και οι ελλείψεις τους, ώστε 
να ληφθεί μέριμνα για τη διόρθωσή – 
συμπλήρωσή τους προκειμένου να πα-
ραμείνουν στην επιχείρηση, ενώ τους 
παρέχεται η δυνατότητα να εκθέσουν 
τις απόψεις/προτάσεις τους τόσο για 
την προσωπική τους εξέλιξη όσο και για 

την επιχείρηση. Επιπροσθέτως, λαμβά-
νονται οι αναγκαίες πληροφορίες για 
την σχεδίαση και πραγματοποίηση νέ-
ων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
ώστε να εξαλειφτούν τα κενά γνώσης 
των εργαζομένων.
Ακόμη, διαμορφώνεται άποψη για τις 
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μετα-
ξύ των εργαζομένων, ώστε να επιτυγ-
χάνεται η τοποθέτησή τους σε κατάλ-
ληλες θέσεις κι ομάδες, για να είναι πιο 
συνεργάσιμοι και παραγωγικοί. Επί-
σης, μειώνεται η αμφιβολία από την 
πλευρά των εργαζομένων και της διοί-
κησης μιας και δίνεται η δυνατότητα 
στον εργαζόμενο να ελέγχει τόσο την 
απόδοσή του συγκριτικά με τους συνα-
δέλφους του όσο και την ανταπόκριση 
της πολιτικής της επιχείρησης στις 
προσωπικές του βλέψεις κι αναλόγως 
να σχεδιάζει την εξέλιξή του, ενώ πα-

ράλληλα βοηθά τις πολιτικές προαγω-
γών με την ανάδειξη των στελεχών που 
μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερα 
επίπεδα της ιεραρχίας.
Τέλος, διευκολύνεται η χάραξη πολιτι-
κών ανταμοιβών και υποκίνησης.  Η αί-
σθηση της αναγνώρισης είναι σημαντική 
για την ικανοποίηση των στελεχών και 
μειώνει τις πιθανότητες αποχώρησής 
τους από τον οργανισμό. Στη διαδικασία 
και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
στηρίζονται οι αποφάσεις της διοίκησης 
που έχουν να κάνουν με προαγωγές, μι-
σθολογικού ή ηθικού τύπου ανταμοιβές, 
υποβιβασμούς, απολύσεις, κλπ.
Συνοψίζοντας, ένα επιτυχημένο σύστη-
μα αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχει 
στον εργαζόμενο τη κατάλληλη ανατρο-
φοδότηση ώστε να βελτιώνει τα αδύνα-
τα σημεία του και να επιτυγχάνει τους 
στόχους του με επακόλουθο την επίτευ-

ξη των στόχων της επιχείρησης. Η αξιο-
λόγηση αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο 
ελέγχου της προόδου της επιχείρησης 
στο σύνολό της, ώστε να επιτυγχάνεται 
η ανάπτυξή της μέσα στο διαρκώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να έχουν την αξιολόγηση της 
απόδοσης του προσωπικού ως ένα χρή-
σιμο εργαλείο που θα τους βοηθά να πά-
ρουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικές με 
την αύξηση της απόδοσης των εργαζο-
μένων και αντικειμενικότερη διαχείρι-
ση των προαγωγών, των υψηλοτέρων 
αμοιβών, την αλλαγή αντικειμένου ερ-
γασίας και την βελτιστοποίηση των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων της. Όταν 
οι εργαζόμενοι νοιώθουν ότι καλύπτο-
νται αυτές οι ανάγκες τους, τότε και η 
απόδοσή τους γίνεται πιο ικανοποιητι-
κή, νοιώθουν παρακινημένοι και αποδί-
δουν αποτελεσματικότερα. 

Η αίσθηση της  
αναγνώρισης είναι  
σημαντική για την  

ικανοποίηση των στελεχών  
και μειώνει τις πιθανότητες 

αποχώρησής τους  
από τον οργανισμό
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ΟΙ ΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
P&O Ferries: Πώς να  
καταστρέψεις ένα brand
Η ατελείωτη ταλαιπωρία στην πορθμειακή γραμμή Ντόβερ Καλαί που ενώνει τη Βρετανία  
με τη Γαλλία και οι απολύσεις των 800 ναυτεργατών στο όνομα της ανταγωνιστικότητας  
που γύρισαν μπούμερανγκ για την εταιρεία και για τον CEO Peter Hebblethwaite

Γράφει ο ΓΙΆΝΝΗΣ  
ΆΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ τη δίνη της απόλυτης «καταιγίδας» 
βρίσκεται το τελευταίο διάστημα 
ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών 

Grant Shapps, καθώς εκτός από τις εκα-
τοντάδες ακυρώσεις πτήσεων που έχουν 
προκαλέσει την οργή των Βρετανών που 
ήθελαν να ταξιδέψουν για το Πάσχα, έχει 
να αντιμετωπίσει και τις ουρές χιλιομέ-
τρων που δημιουργούνται καθημερινά 
το τελευταίο διάστημα στο πορθμείο του 
Ντόβερ που ενώνει τη Βρετανία με τη 
Γαλλία και άρα πλέον στη μετά Brexit πε-
ρίοδο με την ΕΕ. 

Το θέμα όμως δεν είναι οι «πονοκέφα-
λοι» του Shapps και των πολιτικών γενι-
κότερα, αλλά τα σοβαρά προβλήματα που 
προέκυψαν στις βρετανικές εισαγωγές 
και κυρίως εξαγωγές, αλλά και στην με-
ταφορά των επιβατών μετά τις δυσάρεστες 
εξελίξεις με την P&O Ferries που δραστη-
ριοποιείται στο πορθμείο του Ντόβερ κά-
νοντας μάλιστα τα περισσότερα δρομο-
λόγια καθημερινά. 

Οι κινήσεις του CEO της εταιρείας Peter 
Hebblethwaite (Πίτερ Χεμπλτουέιτ ελλη-
νιστί) μάλλον θα μείνουν στην ιστορία ως 
παράδειγμα προς αποφυγήν, αν και ο ίδιος 
δεν έκανε κάτι διαφορετικό απ’ ότι συνη-
θίζουν να κάνουν οι υπόλοιποι CEO σε όλο 
τον κόσμο όταν τα βρίσκουν σκούρα και 
καλούνται να παρουσιάσουν αυξημένα 
κέρδη και αναπτυξιακές προοπτικές στους 
μετόχους. Είναι ένα θέμα βεβαίως το πώς 
επιλέγεις να κάνεις κάτι και κυρίως είναι 
ένα ακόμη πιο σοβαρό θέμα να γνωρίζεις 
το νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών 
σχέσεων της χώρας που δραστηριοποιεί-
σαι και το κατά πόσον σου επιτρέπει να 
κάνεις αυτό που θες να κάνεις. 

Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν ο κύ-
ριος Hebblethwaite, CEO P&O Ferries 
όπως είπαμε, αποφάσισε να απολύσει, 
μέσω βιντεοκλήσης μάλιστα, 800 ναυτερ-

Σύμφωνα με το σωμα-
τείο RMT η εταιρεία  

σήμερα έχει προσλάβει 
Ινδούς με αμοιβή…  
1 λίρα και 80 πένες  

την ώρα. Ο ίδιος  
ο Hebblethwaite,  
είχε υποστηρίξει  

στη Βουλή πως οι νέοι  
εργαζόμενοι θα  

λάμβαναν 5,15 λίρες

γάτες της εταιρείας και μάλιστα χωρίς να 
τους δώσει κανένα περιθώριο. Συγκεκρι-
μένα τους ανακοινώθηκε πως «σήμερα 
είναι η τελευταία ημέρα που εργάζεστε»… 
Όπως καταλαβαίνει κανείς την επόμενη 
στιγμή οι ναυτεργάτες βρέθηκαν «επί 
ποδός πολέμου».

Να πούμε σε αυτό το σημείο προς απο-
φυγήν παρεξηγήσεων πως η P&O Ferries 
δεν έχει καμία σχέση πλέον με την εται-
ρεία κρουαζιέρας P&O Cruises, καθώς οι 
δύο εταιρείες έχουν διαχωριστεί εδώ και 
δύο δεκαετίες. Ωστόσο η P&O Cruises 
χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια με-
γάλη καμπάνια εντός της Βρετανίας για 
να ξεκαθαρίσει το γεγονός αυτό, καθώς 
δέχθηκε τεράστια επίθεση στα social media 
και η οποία είχε τελικά θετικά αποτελέ-
σματα, αφού οδήγησε και σε αύξηση των 
κρατήσεων. 

Επιστρέφοντας στην P&O Ferries, η οποία 
είναι ιδιοκτησία εταιρείας στο Ντουμπάι, 
βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, αφού η 
ξαφνική απόλυση των 800 ναυτεργατών 
προκάλεσε τεράστιο κύμα διαμαρτυριών 
εντός της Βρετανίας. Πέρα όμως από τις 
αναμενόμενες διαμαρτυρίες η απόφαση 
της εταιρείας δεν ήταν και σύννομη. 

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία 
για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων 
και για μια τέτοιας έκτασης περικοπή 
προσωπικού η διοίκηση είναι υποχρεω-
μένη να έρθει πρώτα σε συνομιλίες με 
τους εκπρόσωπους των εργαζομένων και 
να επιχειρήσει να έρθει σε συμφωνία. Αυ-
τό δεν έγινε ποτέ και είχε σαν αποτέλεσμα 
την κλήση του Peter Hebblethwaite, στην 
αρμόδια επιτροπή της βρετανική Βουλής 
προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το 
θέμα που πήρε μεγάλες διαστάσεις δημο-



55Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022ΚΟΣΜΟΣ 

σιότητας, εξαιτίας αφενός των μεγάλων 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις 
μεταφορές των φορτηγών με τις ατελεί-
ωτες ουρές στο πορθμείο του Ντόβερ και 
αφετέρου λόγω της έντονης κοινωνικής 
δυσαρέσκειας που προκλήθηκε. 

Εκεί, λοιπόν, στη βρετανική Βουλή ήταν 
που ο Hebblethwaite τα έκανε «θάλασσα» 
τελείως. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο ότι 
παραδέχθηκε το νομικό φάουλ πως δεν 
κάλεσε το σωματείο για διαπραγμάτευση, 
όσο το επιχείρημα που πρόβαλε για να 
δικαιολογήσει την παράλειψή του αυτή. 
«Δεν θα δεχόντουσαν ποτέ αυτά που θέ-
λαμε να εφαρμόσουμε», δήλωσε κυνικά 
και υποστήριξε πως χωρίς αυτές τις αλ-
λαγές που προωθεί η εταιρεία στη συγκε-
κριμένη γραμμή δεν θα είχε κανένα μέλ-
λον. Τόνισε ότι οι μισθοί που έπαιρναν οι 
800 ναυτεργάτες (περίπου 36.000 λίρες 

ετησίως κατά μέσο όρο) ήταν ασύμφοροι 
και η P&O Ferries είχε πρόβλημα αντα-
γωνιστικότητας. Έτσι η απόφαση ήταν 
πως θα απολυθούν και θα αντικαταστα-
θούν με ξένους ναυτεργάτες. Σύμφωνα 
με το σωματείο RMT η εταιρεία σήμερα 
έχει προσλάβει Ινδούς με αμοιβή… 1 λίρα 
και 80 πένες την ώρα. Ο ίδιος ο Hebbleth-
waite, είχε υποστηρίξει στη Βουλή πως οι 
νέοι εργαζόμενοι θα λάμβαναν 5,15 λίρες 
προκαλώντας την οργή των βουλευτών 
της επιτροπής, οι οποίοι τον ρωτούσαν 
«πώς περιμένετε να επιβιώσουν οι εργα-
ζόμενοι με τέτοιου είδους αμοιβές;».

Κατόπιν όλων αυτών η λειτουργία των 
φέρι μποτ της εταιρείας τέθηκε σε ανα-
στολή, οι μεταφορές γίνονταν μετ’ εμπο-
δίων και παρουσιάστηκαν σοβαρά προ-
βλήματα. Ακόμη και τώρα που τα δρομο-
λόγια έχουν αποκατασταθεί, με τα πλη-

ρώματα εξ Ινδίας ορμόμενα, τα προβλή-
ματα δεν έχουν λείψει, καθώς τα πλοία 
της εταιρείας έχουν μπει στο στόχαστρο 
των αρχών που πραγματοποιηθούν συνε-
χείς ελέγχους και ακινητοποιούν για δι-
άφορες ελλείψεις πολλά από τα σκάφη. 

Για το λόγο αυτό η P&O Ferries δήλωσε 
πως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 16 
– 17 Απριλίου δεν θα εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες μεταφοράς επιβατών από το Ντό-
βερ στο Καλαί. Το όλο θέμα πήρε τέτοιες 
κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις που 
μέχρι και η Downing Street κατόπιν εντο-
λής του Boris Johnson έφτασε να ζητήσει 
την παραίτηση του CEO της P&O Ferries, 
κίνηση εξαιρετικά ασυνήθιστη, ιδιαίτερα 
για τα δεδομένα της Βρετανίας. 

Το αποτέλεσμα πάντως είναι πως ο Peter 
Hebblethwaite με έναυσμα  ένα σχετικό 
σχόλιο βουλευτή έχει ανακηρυχθεί ο «πιο 

Το αποτέλεσμα πάντως 
είναι πως ο Peter 
Hebblethwaite με  

έναυσμα  ένα σχετικό 
σχόλιο βουλευτή έχει 
ανακηρυχθεί ο «πιο  
μισητός άνθρωπος  

στη Βρετανία»

O CEO της εταιρείας  
Peter Hebblethwaite

μισητός άνθρωπος στη Βρετανία» και η 
όλη υπόθεση έχει προξενήσει σοβαρή 
βλάβη στη φήμη της P&O Ferries. 

Αν η βλάβη είναι ανήκεστος δεν μπο-
ρούμε να το γνωρίζουμε, καθώς θα φανεί 
στο μέλλον. Θα πρέπει όμως να συμπλη-
ρώσουμε κάποια δεδομένα για να είμαστε 
δίκαιοι τουλάχιστον εμείς εδώ από την 
πλευρά μας απέναντι στη διοίκηση της 
εταιρείας. Γεγονός είναι πως οι πορθμει-
ακές γραμμές στο Ντόβερ, όπως όλα στη 
Βρετανία είναι πλήρως απελευθερωμένες. 
Στη γραμμή Ντόβερ Καλαί, δραστηριο-
ποιείται, μεταξύ άλλων η δανέζικη DFDS 
και η ιρλανδική Irish Ferries. 

Η τελευταία μάλιστα είχε ξεκινήσει 
πρώτη να αλλάζει τα πληρώματα με ξένους 
ναυτεργάτες με χαμηλές αμοιβές, προκα-
λώντας πρόβλημα στον ανταγωνισμό. 
Αυτό ήταν ένα σημείο που οι βουλευτές 
«ξέχασαν» να το εξετάσουν όταν περνού-
σαν γενεές δεκατέσσερις τον Peter 
Hebblethwaite, λέγοντάς του κουβέντες 
όπως «πρέπει να είσαι ο πιο αποτυχημένος 
chief executive, που έχει υπάρξει ποτέ».

Το βέβαιο είναι πως η όλη υπόθεση θα 
έχει νομική συνέχεια. Στα καθ’ ημάς ας 
αποτελέσει το παραπάνω γεγονός ένα 
παράδειγμα προς αποφυγήν από όλες τις 
απόψεις…
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Στον απόηχο του 7ου Οικονομικού  
Φόρουμ των Δελφών

Έχει καταφέρει να αποτελεί σταθερά κορυφαίο σημείο συνάντησης σπουδαίων προσωπικοτήτων  
και εξαίρετων ομιλητών, προερχομένων από πάρα πολλές γεωγραφικές ζώνες του κόσμου.  
Τι συζητήθηκε για την κυκλική οικονομία, την τεχνολογία και άλλα σημαντικά ζητήματα

Γεύσεις
Ελλάδας

Γράφει η
Lena  

Kyropoulos 
Journalist & Poet

Τ ο 7ο Οικονομικό Δελφικό Φό-
ρουμ αποτελεί το σταθερά κο-
ρυφαίο σημείο συνάντησης 
σπουδαίων προσωπικοτήτων 

και εξαίρετων ομιλητών, προερχομέ-
νων από πάρα πολλές γεωγραφικές ζώ-
νες του κόσμου. Η εμπειρία μέσω της 
βιωματικής επαφής του ιερού χώρου 
αποκτά προστιθέμενη αξία ως προς το 
θετικό πρόσημο του συμβολισμού που 
ενέχει σε παγκόσμια κλίμακα ως ιερό 
τοπόσημο. Οι Δελφοί είναι ο ομφαλός 
της γης. Η δημοσιογραφική κάλυψη 
ενός ρεπορτάζ αποχαρακτηρίζεται από 
κάθε είδους πολιτικών απαλοιφών και 
επικεντρώνεται στην αλήθεια του εκά-
στοτε συμμετέχοντα ομιλητή. Ο Δήμαρ-
χος των Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής 
δήλωσε χαρακτηριστικά : «Η πραγμα-
τοποίηση του Οικονομικού Forum των 
Δελφών, αποτελεί κορυφαίο γεγονός 
σε Εθνικό επίπεδο. Με αυτή τη λογική 
αντιμετωπίζεται και στηρίζεται από το 
Δήμο μας, αφού η πρόσθετη αξία που 
προσδίδει δεν είναι μόνο στην Τουρι-
στική μας προβολή, αλλά και στο Οικο-
νομικό αποτύπωμα που αφήνει στην 
πόλη των Δελφών και σε όλες τις όμο-
ρες περιοχές, λόγω μεγέθους! Θερμά 
συγχαρητήρια στους διοργανωτές και 
προσωπικά στον επικεφαλής Κ. Συμε-
ών Τσομώκο και τους συνεργάτες του 
για την άρτια διοργάνωση, την εξαίρε-
τη συνεργασία και το σταθερά κορυ-
φαίο επίπεδο ομιλητών και συμμετεχό-
ντων!».
Είναι μία χρονικής βαρύτητας συγκυ-
ρία, όπου αναμετράται η αξιοσύνη των 

προσπαθειών για οτιδήποτε καινοτόμο 
και τεχνολογικά δυναμικό που θα επι-
φέρει οφέλη ως προς τη συλλογική νο-
ημοσύνη του οικοσυστήματος που λέ-
γεται ζωή. Άκρως γοητευτικός πόλος 
έλξης της κοινής επίτευξης στόχων για 
αειφόρο ανάπτυξη, αποτελεί η κυκλική 
οικονομία, καθώς και οι νέες μορφές 
ενέργειας, όπως το πράσινο υδρογόνο, 
που θα σηματοδοτήσουν τη νέα ηλε-
κτρική εποχή ορόσημο με τους αυτοκι-

νητόδρομους μαγνητικής φόρτισης σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε 
θέματα αειφόρου ανάπτυξης, πράσινης 
πολιτικής και κυκλικής οικονομίας. Δρ. 
Κρεμλής Γεώργιος τόνισε ότι «η κυκλι-
κή οικονομία είναι το νέο οικονομικό 
μοντέλο που προωθεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τόσο μέσα στα κράτη-μέλη της 
όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι 
το εργαλείο για την εφαρμογή της Πρά-

σινης Συμφωνίας της ΕΕ και για την 
επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης, 
ώστε η ΕΕ να γίνει κλιματικά ουδέτερη 
μέχρι το 2050, να εκμηδενιστούν δηλα-
δή στο πλαίσιο του «Net Zero 
Emissions» οι εκπομπές αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου. Είναι το νέο μοντέλο που σέβεται 
και αξιοποιεί ορθολογικά τους πόρους 
του πλανήτη, ώστε να μειώσει το περι-
βαλλοντικό, κλιματικό και ενεργειακό 

Ο Δήμαρχος των Δελφών,  
Παναγιώτης Ταγκαλής
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Το θέμα που μονοπωλούσε 
κάθε κοινωνικό πάνελ, 
ήταν αυτό με τον νέο  
πόλεμο που ξέσπασε  

λίαν προσφάτως  
ανάμεσα στη Ρωσία  
και την Ουκρανία

αποτύπωμα όλων των δραστηριοτήτων 
παραγωγής προϊόντων και παροχής 
υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή και παγκό-
σμια κλίμακα. Βρίσκεται έτσι στον 
αντίποδα του ισχύοντος ακόμη, σε με-
γάλο βαθμό, μοντέλου της «γραμμικής 
οικονομίας» που αναλώνει αλόγιστα 
τους πόρους του πλανήτη -ακόμη και 
αυτούς που αρχίζουν να σπανίζουν- 
και παράγει προϊόντα μικρής διάρκει-
ας ζωής που στο τέλος του κύκλου τους 
καταλήγουν σε απόβλητα, ενώ αδιαφο-
ρεί για το αποτύπωμα της παραγωγι-
κής διαδικασίας αλλά και του κύκλου 
ζωής του προϊόντος/υπηρεσίας που 
προσφέρεται. Η κυκλική οικονομία εν-
σωματώνεται στους τρεις πυλώνες 
προτεραιότητας της ΕΕ - πράσινη μεγέ-
θυνση, γαλάζια οικονομία και ψηφιακή 
οικονομία - για να τους καταστήσει 
«κυκλικούς», όπως ενσωματώνεται και 
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ αλλά και 
τις εθνικές πολιτικές, χάρη στην «αρχή 
της περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης». 
Τα οφέλη της για την ευρωπαϊκή και 
εθνική οικονομία είναι τεράστια: μείω-
ση των εκπομπών των αερίων που προ-
καλούν το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου, ενεργειακή αποδοτικότητα, διείσ-
δυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, δημιουργία πράσινων θέσεων 

Ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης,  
πράσινης πολιτικής και κυκλικής οικονομίας Δρ. Κρεμλής Γεώργιος καθώς  
συνομιλεί με την Πρόεδρο της Europa Nostra, Sneska Quadvlieg Mihailovic

εργασίας και ενίσχυση της «οικοκαινο-
τομίας»».
Όλα αυτά σε συνάρτηση με τον άυλο 
ανθρώπινο πολιτισμό, με γνώμονα και 
ελκυστή το σεβασμό προς το περιβάλ-
λον, αποτελούν τις νέες φουτουριστι-
κές γραμμές της ευρωπαικής ταυτότη-
τας-ψυχόσφαιρας με τη συμβολή της 
οντοφορίας της ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης της πληροφορίας. Ομιλη-
τές με τεκμηριωμένη επιστημονική 
γνώση κατέθεσαν τις απόψεις τους ως 
προς τον έναν ή τον άλλο εννοιολογικό 
γραμματισμό για τη νέα εποχή που έρ-
χεται.

Κάθε ομιλία είχε και μία ξεχωριστή ση-
μασία που στο σύνολό της σφυρηλα-
τούσε ένα ανθρώπινο μωσαϊκό μοναδι-
κότητας, που ως ξενιστές ιδεών οι εκά-
στοτε ομιλητές, φρόντιζαν για τον επι-
πολασμό της δημιουργικότητας και της 
συνεργασίας. Υπήρξε άπλετη επικοινω-
νιακή δυνατότητα δικτύωσης και το δι-
αφορετικό επαγγελματικό background 
των συμμετεχόντων, μετέτρεψαν το 
φετινό Οικονομικό Δελφικό Φόρουμ σε 
ένα πλαίσιο κοινής εξερεύνησης και 
εξωτερίκευσης αναγκών και δυνατοτή-
των. 
Η τεχνολογία και ο ρόλος των τηλεπι-
κοινωνιών ως πυλώνας ανάπτυξης στο 
επίκεντρο του παραγωγικού διαλόγου 
με κύριο συντονιστή το Διευθυντή Ει-
δήσεων της ΕΡΤ κ. Αναστάσιο Οικονό-
μου. Γιατί είναι τόσο σημαντική η τε-
χνολογία και η ψηφιακή μελλοντική 
πραγματικότητα; Το IoT είναι η καινο-
τόμα προοπτική που προσφέρει η νέα 
ψηφιακή κοινωνία, της οποίας προα-
παιτούμενο είναι η επαρκής εκπαίδευ-
ση και τα στάδια προετοιμασίας, πριν 
τη μετάβασή μας σε αυτή.
Τα φώτα έπεσαν στις κοινωνικές δομές 
για τους πρόσφυγες και φυσικά το θέ-
μα που μονοπωλούσε κάθε κοινωνικό 
πάνελ, ήταν αυτό με τον νέο πόλεμο 

που ξέσπασε λίαν προσφάτως ανάμεσα 
στη Ρωσία και την Ουκρανία και την 
πυριτιδαποθήκη της Ευρωπαικής Οικο-
γένειας. Οι θεσμοί, το Δίκαιο, η νομοθε-
τική, αλλά και η εκτελεστική εξουσία 
με όλα τα παρελκόμενα αυτών, παρου-
σίασαν την οντολογική συμπεριφορι-
στική τους εντροπία με επίκεντρο τη 
μεγαλύτερη κρίση αξιών που βιώνει η 
ανθρωπότητα, κι αυτό πρέπει να αλλά-
ξει άμεσα.
Τρίτες χώρες, όπως η Ινδία, έκαναν τη 
λαμπρή είσοδο τους, τιμώντας και προ-
σφέροντας προτάσεις των συνεργειών 
για την αξιοποίηση αμφοτερόπλευρα 
του έμψυχου κεφαλαίου μίας κοινωνί-
ας που με κοινά γνωρίσματα με μία άλ-
λη, εθιμοτυπία, και ιστορικές καταβο-
λές μπορούν να χαράξουν πολιτιστικές 
συμπορεύσεις. 
Η αναβίωση του Δελφικού Ιδεώδους εί-
ναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Απολ-
λώνια αρμονία είναι το διαχρονικό 
φως του πολιτισμού που θα φέρει και 
πάλι την αναπτέρωση στους ανθρώ-
πους, τη στοχοπροσήλωση για ευγενή 
άμιλλα και αξίες που αποτελούν το οξυ-
γόνο στους πνεύμονες της ανθρώπινης 
διαδρομής.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

O Διευθυντής Ειδήσεων της ΕΡΤ κ. Αναστάσιος Οικονόμου (δεξιά)
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ω ς Πρέσβειρα της Οικουμενι-
κής Δελφικής Ένωσης, καλω-
σόρισα τους αγαπητούς ομοϊ-
δεάτες, που εμπνεύστηκαν 

από τα ιερά χώματα των Δελφών και δη-
μιούργησαν το δικό τους Πολιτιστικό 
Κίνημα των Σύγχρονων Πύθιων Αγώ-
νων στην Ινδία. Ο κύριος εμπνευστής 
είναι ο Τέως Υπουργός Ασφάλειας του 
πολίτη της Εκτελεστικής Εξουσίας της 
Κυβέρνησης της Ινδίας, κος. Goel 
Bijender και ο Συνοδοιπόρος του, Δρ. 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του 
Νέου Δελχί Ινδίας, Sin Dalip. 
 H Διεθνής Πρόεδρος της Ένωσης Ευρω-
παίων Δημοσιογράφων, κ. Σαία Τσαου-
σίδου και ο Αντιπρόεδρος του Παγκό-
σμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ, Δρ. Επικοι-
νωνίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
του ECI κ. Πάρις Κατσίβελος απένειμαν 
φόρο τιμής στους αγαπημένους καλε-
σμένους, με τους χάρτες των 7 σοφών 
της Αρχαιότητας, μικρό ενθύμιο στην 
ιερή πνευματική παρακαταθήκη των 
προγόνων μας. 
Ακολούθησε η μετάβασή τους στον Ιερό 
Ναό του Απόλλωνα, καθώς και η περιή-
γησή τους στο Ναό της Προναίας Αθη-
νάς, αλλά και η επίσκεψη στο Μουσείο 
των Δελφών, όπου οι αγαπημένοι φίλοι 
και συνεργάτες είχαν την ευκαιρία για 
πρώτη φορά να θαυμάσουν το Κάλλος 
του Ηνίοχου.
Οι πρώτες λέξεις είχαν μέσα τους συνή-
χηση Απολλώνιας στίξης και αρμονίας. 
Σχεδόν εκστασιασμένοι, αποχώρησαν 
από το Αρχαίο Μουσείο των Δελφών και 
καθόλα τη διαδρομή, κατά την επιστρο-
φή τους στην Αθήνα, μονολογούσαν για 

Η υποδοχή αντιπροσώπων  
από την Ινδία

Σχεδόν εκστασιασμένοι, αποχώρησαν από το Αρχαίο Μουσείο των Δελφών και καθόλα τη διαδρομή,  
κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα, μονολογούσαν για το βαθύ βλέμμα του Ηνίοχου

το βαθύ βλέμμα του Ηνίοχου. Ο Ηνίοχος 
αιχμαλώτισε το χρόνο μέσα στα μάτια 
του. Ο Ηνίοχος των Δελφών έχει ύψος 
1,80 μ. Φαίνεται πως εικονίζεται ως έφη-
βος από ευγενική γενιά της εποχής του. 
Φοράει τον τυπικό μακρύ χιτώνα, την 
ξύστιν, που φτάνει έως τα σφυρά του. 
Ένας πλατύς ζωστήρας σφίγγει το χιτώ-
να ψηλά πάνω από τη μέση, και ένας 
ιμάντας σταυρώνει στο πίσω μέρος, κά-
τω από τις μασχάλες. Είναι ο αναλαβός, 
που συγκρατεί το ρούχο για να μη φου-
σκώσει από τον άνεμο κατά το τρέξιμο. 
Οι βαθιές κατακόρυφες πτυχώσεις στο 
κάτω μέρος του χιτώνα του τονίζουν 
την στερεή κορμοστασιά του, θυμίζο-
ντας παράλληλα ραβδώσεις ιωνικής κο-
λώνας. Στο πάνω μέρος του κορμιού 
ωστόσο, οι πτυχώσεις είναι κυματιστές, 
λοξές ή καμπύλες. Την αντίθεση αυτή 

στη απεικόνιση του ενδύματος ακολου-
θεί και η αντίρροπη στάση του σώμα-
τος, έτσι ώστε το άγαλμα να μην παρου-
σιάζει καμία ακαμψία, αλλά να δείχνει 
απόλυτα κινητικό και σχεδόν αληθινό. 
Ολόκληρο το άγαλμα είναι σαν να ζω-
ντανεύει από μια βαθμιαία στροφή προς 
τα δεξιά που αρχίζει από τη στέρεη στά-
ση των ποδιών και προχωρεί διαδοχικά 
περνώντας από τους γοφούς, το στήθος 
και το κεφάλι για να καταλήξει στο 
βλέμμα. Τα χέρια προτεταμένα κρατού-
σαν τα χαλινάρια και τα μακριά λεπτά 
δάχτυλά του έσφιγγαν εκτός από τα 
ηνία και ένα κυλινδρικό αντικείμενο, το 
κεντρί. Δεν απεικονίζεται κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα, αλλιώς η κίνησή του θα 
ήταν πιο έντονη, αλλά στο τέλος – μετά 
τη νίκη του – όταν ήρεμος και γεμάτος 
ευτυχία πραγματοποιεί μέσα στον ιππό-

δρομο το γύρο του θριάμβου. Τα μάτια 
του από καφέ και μαύρους λίθους μας 
μαγνητίζουν και αποδίδουν αυτό που οι 
Έλληνες της κλασικής περιόδου ονόμα-
ζαν ήθος και ισορροπία. Πίσω από τα μι-
σάνοιχτα, σαρκώδη χείλη αχνοφαίνο-
νται τέσσερα ασημένια δόντια. Η κίνη-
ση είναι στιγμιαία, αλλά και αιώνια. Πα-
ρά τη μεγάλη νίκη δεν υπάρχουν αλα-
λαγμοί, αλλά μια ήρεμη εσωτερική δύ-
ναμη. Στο πρόσωπο και το σώμα δεν εί-
ναι χαραγμένα χαρακτηριστικά αλαζο-
νείας, αλλά μιας ήρεμης αυτοπεποίθη-
σης.
Ο Πρόεδρος της Οικουμενικής Δελφι-
κής Ένωσης, κ. Πάνος Καλτσής, τους 
προσέφερε τα 147 παραγγέλματα και 
ένα πιστό αντίγραφο των πρώτων νομι-
σμάτων των Δελφών. Η Φιλία επισφρα-
γίστηκε με τοπικό φαγητό στην Πρε-

Ο κ. Goel Binjeder κατά την παρουσίαση των Σύγχρονων Πύθιων Αγώνων  
της Ινδίας στη γνωστή δημοσιογράφο Έμυ  Ζησιοπούλου Λιβανίου. 
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Kyropoulos 
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σβεία της Ινδίας, στην Αθήνα. Ο ινδός 
Πρέσβης στην Αθήνα, Δρ.Lajun έδειξε 
το φιλόξενο πρόσωπο της χώρας του και 
μας μύησε στις μοναδικές γευστικές δι-
αδρομές της Ινδίας.
Ο Ευρωβουλευτής του EPP Στέλιος Κυ-
μπουρόπουλος κινήθηκε άκρως διπλω-
ματικά σε τρεις πυλώνες: Συγκεκριμένα 
αναφέρθηκε:
• Στην νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου για την Πανδημία 
COVID-19 στην οποία εκλέχθηκε ως συ-
ντονιστής και στον απώτερο σκοπό της 
δημιουργίας της που είναι η θωράκιση 
των συστημάτων υγείας.
• Στη Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
την Φροντίδα για την οποία εργάζεται 
ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του 
ΕΛΚ και στους βασικούς στόχους των 
προτάσεών του που είναι η ανάγκη δια-

Η Lena Kyropoulos μαζί με τον Τέως Υπουργό Ασφάλειας του πολίτη της  
Εκτελεστικής Εξουσίας της Κυβέρνησης της Ινδίας, κ. Goel Bijender (αριστερά)  

και τον Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Νέου Δελχί Ινδίας, Sin Dalip 

Ο Ευρωβουλευτής του EPP Στέλιος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε  
μεταξύ άλλων στους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί  

να ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά από τρίτες χώρες

H κ. Σαία Τσαουσίδου και ο κ. Πάρις Κατσίβελος απένειμαν φόρο τιμής στους 
αγαπημένους καλεσμένους, με τους χάρτες των 7 σοφών της Αρχαιότητας,  

μικρό ενθύμιο στην ιερή πνευματική παρακαταθήκη των προγόνων μας 

Ο κ. Πάνος Καλτσής προσέφερε τα 147 παραγγέλματα και ένα πιστό  
αντίγραφο των πρώτων νομισμάτων των Δελφών. Η Φιλία επισφραγίστηκε  

με τοπικό φαγητό στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα

«Η Ενεργειακή  
πραγματικότητα καλεί  
το Ταμείο Ανάκαμψης  
να προχωρήσει και σε  

άλλες αποφάσεις σχετικά 
με την αποθήκευση  

ενέργειας και τη διαφορο-
ποίηση του ενεργειακού 

μείγματος», σημείωσε  
ο ευρωβουλευτής  

Στ. Κυμπουρόπουλος

χωρισμού της φροντίδας από τις υπηρε-
σίες στήριξης και η αναγνώριση των 
ανεπίσημων φροντιστών.
• Στους τρόπους με τους οποίους η Ευ-
ρώπη μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί 
ενεργειακά από τρίτες χώρες. 
Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η 
οποία προωθεί ταχύτατα το μεταρρυθ-
μιστικό πρόγραμμα. Έχουν απομείνει 
μόνο μερικές μεταρρυθμίσεις για την 
πρωτοβάθμια υγεία και το χρηματοοι-
κονομικό τομέα και η έξοδος από την 
επαυξημένη εποπτεία.
Η Ενεργειακή πραγματικότητα καλεί το 
Ταμείο Ανάκαμψης  να προχωρήσει και 
σε άλλες αποφάσεις σχετικά με την απο-
θήκευση ενέργειας και τη διαφοροποίη-
ση του ενεργειακού μείγματος, ώστε να 
αποτραπούν στο μέλλον απότομες αυξη-
τικές τάσεις και να επουλωθούν οι πλη-

γές από την κρίση. Το μέλλον φαντάζει 
αβέβαιο και το πρόσωπο της ενεργεια-
κής κρίσης θυμίζει την είσοδο της Ελλά-
δας στις μνημονιακές πολιτικές. Όλοι οι 
Ευρωπαίοι Εταίροι οφείλουν να αντιμε-
τωπίσουν από κοινού την ενεργειακή 
κρίση, ο κ. Dombrovskis, τόνισε ότι αυ-
τό έχει τεθεί στο τραπέζι και πρόκειται 
να συζητηθεί με τις αλλαγές στους δη-
μοσιονομικούς κανόνες. 
Ο πόλεμος επέφερε νέα μέτρα αμυντι-
κού εξοπλισμού και υπέρογκων δαπα-
νών για την άμυνα της Ευρωπαικής Ζώ-
νης. Ο κ. Σρόιτερ μίλησε χαριτολογώ-
ντας για ρούβλια και Ευρώ και εμμέσως 
πλην σαφώς υπογράμμισε την επιτακτι-
κή ανάγκη της Ε.Ε για αυτόνομη ενερ-
γειακή χρήση και άμεση απεξάρτηση 
από κάθε δραστηριότητα που αφορά 
Α.Π.Ε. οργανισμούς.
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