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Τα ταξίδια δεν πρέπει 
να είναι είδος πολυτελείας

Έ χουμε μπει στην κορύφωση της σεζόν 
και τα μηνύματα είναι θετικά από πολ-
λούς προορισμούς, τα δε στοιχεία, όπως 
αυτά του ΙΝΣΕΤΕ και της ΤτΕ για το διά-
στημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, δείχνουν 

πως θα προσεγγίσουμε και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις θα ξεπεράσουμε τα νούμερα του 2019. 

Ο τουριστικός κλάδος έρχεται από δύο έτη παν-
δημίας με μεγάλες απώλειες. Παρόλα αυτά οι επαγ-
γελματίες στις περισσότερες περιπτώσεις και παρά 
τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος έχουν 
συγκρατήσει τις τιμές, προκειμένου να διατηρή-
σουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος. Δεν φαίνεται αυτό όμως να συμ-
βαίνει παντού. 

Στις χρεώσεις των beach bar για τις ομπρέλες 
και τα καθίσματα οι τιμές σε όλη την Ελλάδα έχουν 
πάρει την ανιούσα σε σημείο που καθιστούν «απα-
γορευτική» μια επίσκεψη στην παραλία για μια μέση 
ελληνική οικογένεια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω 
των καυσίμων έχουν πάρει «φωτιά». Τα δεδομένα 
φαίνεται πως δεν θα επιτρέψουν σε αρκετούς Έλλη-
νες να πάνες φέτος διακοπές. Τα δε προγράμματα 
κοινωνικού τουρισμού αποδεικνύεται πως είναι κα-
τώτερα των περιστάσεων. 

Οι διακοπές όμως δεν αποτελούν, ή τουλάχι-
στον δεν πρέπει να αποτελούν είδος πολυτελείας. 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί η χώρα 

σε έναν τουριστικό προορισμό που δεν θα μπορούν 
να κάνουν διακοπές και να ταξιδέψουν οι ίδιοι οι 
κάτοικοί της. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για πολ-
λούς λόγους. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβά-
νουμε πως πολλοί προορισμοί, ακόμη και νησιά 
στηρίζονται στο εσωτερικό τουρισμό. Επίσης όπως 
μας έδειξε και η πανδημία το τουριστικό προϊόν εί-
ναι εξαιρετικά ευάλωτο και έρχονται στιγμές που 
μόνο ο εσωτερικός τουρισμός μπορεί να σώσει την 
παρτίδα.

Για τις υπέρογκες χρεώσεις δεν έχουν λείψει και 
τα επικριτικά δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Είναι 
κατανοητό πως κάποιοι θέλουν να «ρεφάρουν» τις 
ζημιές και να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις σε καύ-
σιμα, ενέργεια και τον πληθωρισμό. Ωστόσο αν η 
προσπάθεια αυτή γίνει με λάθος τρόπο, το αποτέλε-
σμα μέσο-μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι το ακρι-
βώς αντίθετο από το προσδοκώμενα. 

Εμείς ελπίζουμε πως και στο κομμάτι των εσόδων 
τα πράγματα θα καταλήξουν θετικά φέτος και θα δο-
θεί «ανάσα» τόσο στον κλάδο, όσο και στην ελληνι-
κή οικονομία. 

Η itn Ελληνικός Τουρισμός θα είναι ξανά μαζί 
σας στις αρχές Σεπτεμβρίου, παραμένοντας στις 
επάλξεις για την ενημέρωση του τουριστικού κλά-
δου. 

Καλή ανάγνωση!

Γιώργος Καραχρήστος  
Εκδότης της  

«itn Ελληνικός Τουρισμός»  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
MACT MEDIA GROUP

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ: 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ITN NEWS

AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,  

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,  

LENA KYROPOULOS, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΗΣΙΔΗΣ,  

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ,  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ,  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ART DIRECTOR:
ΔΩΡΑ ΤΣΑΦΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
SITE: www.mact.gr • E-MAIL: info@mact.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110129575
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 72,  

ΑΘΗΝΑ, 117-42

ΔΙΑΝΈΜΈΤΑΙ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΈ 15 ΗΜΈΡΈΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ MACT MEDIA GROUP  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΈΝΈΙΑ ΣΈ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΜΈ ΤΗΝ BCI MEDIA INC

ΑΠΑΓΟΡΈΥΈΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΈΥΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΛΙΚΗ, Ή ΜΈΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟΥ,  
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΗ ΑΔΈΙΑ ΤΟΥ ΈΚΔΟΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 31

mailto:info@mact.gr


Chef
Γαστρονομία

Προϊόντα
Τουρισμός
Πολιτισμός

PELION FEST 2022 

ΠΉΛΙΟ • ΑΡΓΑΛΑΣΤΉ
1-2-3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1ST  
PELION FEST 2022

Το Πήλιο σε καλεί να το γευτείς

1-4 SEPTEMBER 2022 
PILIO • ARGALASTI

Pilio calls you to taste it
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O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Κικίλιας: Ρεκόρ  
τον Ιούνιο με πάνω από  
3,4 εκατομμύρια αφίξεις

Σ ε 3.481.000 ανήλθαν τον Ιούνιο οι 
αφίξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος» και στα αεροδρόμια 

της Fraport, όπως ανακοίνωσε ο Υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ1 και 
στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κοτταρίδη.

Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις φέτος τον 
Ιούνιο καταγράφουν πολύ μεγάλη αύξηση 
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό διά-
στημα (1.198.000 αφίξεις), ενώ είναι ορια-
κά αυξημένες και συγκριτικά με τον Ιούνιο 
του «ανέφελου» 2019 (3.477.900 αφίξεις).

Ο Υπουργός Τουρισμού επιβεβαίωσε ότι 
παρά τις πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις 
που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, η εικόνα 
από τουριστικές ροές και τα ταξιδιωτικά 
έσοδα κρίνεται πολύ ικανοποιητική, γεγο-
νός που εδράζεται στο σχεδιασμό που υλο-
ποιεί το Υπουργείο Τουρισμού με πρωταρ-
χικούς στόχους την επιμήκυνση της περιό-
δου αλλά και την προσέλκυση ταξιδιωτών 
που δαπανούν μεγάλα ποσά στις διακοπές 
τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η εθνική οικονο-
μία και να έρχεται για όσο το δυνατόν με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα «ζεστό χρήμα» 
στη μέση ελληνική οικογένεια.

«Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε με τον 
Πρωθυπουργό το χειμώνα είναι ότι θα 
προσπαθήσουμε να επιμηκύνουμε την 
τουριστική περίοδο και να φέρουμε και 
πιο υψηλού εισοδήματος ταξιδιώτες. Ζού-
με σε μια παγκόσμια κρίση και θα συνεχί-
σω να το λέω γιατί κάποιοι θεωρούν ότι 
αυτό το οποίο γίνεται φέτος είναι business 
as usual. Δεν είναι καθόλου έτσι, είναι προ-
ϊόν πολύ σκληρής δουλειάς, πολύ σημαντι-
κής στρατηγικής και συνεργασίας με τον 
ιδιωτικό τομέα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε την τουριστική 
ανάπτυξη που συντελείται φέτος σε περι-
οχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδο-
νίας και στην αντικατάσταση των Ρώσων 
και Ουκρανών από άλλους ταξιδιώτες των 
Βαλκανίων που επιτεύχθηκε με στοχευμέ-
νη στρατηγική και σχετικές συμφωνίες οι 
οποίες συνάφθηκαν τους περασμένους 
μήνες με μεγάλους touroperatorsκαι πο-
λιτικούς παράγοντες  των Βαλκανίων (1ος 
προορισμός η Ελλάδα στους Σέρβους αλλά 
και στους Ρουμάνους στον οδικό τουρισμό) 
καθώς και με τη μεγάλη ώθηση που έχει 
δοθεί στην κρουαζιέρα (280% αύξηση στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης).

Διάκριση της Μήλου  
στο Guardian
Μετά το Travel+Leisure, η Μήλος κέρ-
δισε μια ακόμα ψηφοφορία αναγνω-
στών, αυτή τη φορά από το βρετανικό 
Guardian.
Η αξία παρόμοιων διακρίσεων είναι 
ανεκτίμητη αν ληφθεί υπόψη ότι εκα-
τομμύρια πρώην και μελλοντικών επι-
σκεπτών του νησιού το επιλέγουν με 
βάση δικά τους και μόνο κριτήρια. 
Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δια-
φήμιση για όλο τον κόσμο, δεδομένου 
ότι η επιλογή και η κατάταξη είναι 
εντελώς άδολη και όχι καθοδηγούμε-
νη, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση.

«Χαιρόμαστε πολύ που το βλέπουμε 
αυτό, βέβαια είδατε και τις δηλώσεις που 
έκανα χθες με τη Λίνα  Μενδώνη από την 
Ακρόπολη την οποία επισκέπτονται κα-
θημερινά 16.000 τουρίστες. Το απόλυτο 
come back αυτή την περίοδο γίνεται στην 
Αθήνα και στην Αττική» είπε ο κ. Κικί-
λιας.

Ειδικότερα, σχετικά με τις προσπάθει-
ες για επιμήκυνση της τουριστικής περι-
όδου, ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι 
ο ένας στόχος, να ξεκινήσει νωρίτερα η 

φετινή σεζόν, επιτεύχθηκε και τώρα ο 
επόμενος είναι η προσέλευση ταξιδιωτών 
να επεκταθεί μέχρι και τις αρχές χειμώ-
να. «Έχω πολύ υψηλού επιπέδου συνερ-
γασία με τον Υπουργό και τον Αναπλη-
ρωτή Οικονομικών, με το ΓΛΚ, με τους 
ανθρώπους αυτούς που έχουν στα χέρια 
τους την ελληνική οικονομία και ευελπι-
στούμε ότι η φετινή σεζόν θα τελειώσει 
το Δεκέμβριο του 2022 και γι’  αυτό ετοι-
μάζουμε πολλαπλές εκπλήξεις και ευκαι-
ρίες στην Ελλάδα για τους φίλους μας 

τους βορειοευρωπαίους. Κι όταν λέω για 
τους βορειοευρωπαίους δεν εννοώ μόνο 
τους Γερμανούς.

Εννοώ και τους Νορβηγούς, τους Σου-
ηδούς, τους Φιλανδούς, τους Αυστριακούς, 
όλες τις σκανδιναβικές χώρες, τους Γάλ-
λους ενδεχομένως. Υπάρχει η τρίτη και η 
τέταρτη ηλικία, υπάρχουν συνταξιούχοι. 
Με δεδομένο ότι η ενεργειακή κρίση, δυ-
στυχώς είναι εδώ,  και το κλίμα στη Βόρεια 
Ευρώπη είναι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 
σκληρό, ψυχρό και υπάρχει τεράστια ανά-
γκη για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ναι, 
πράγματι θεωρούμε με βάση τη στρατη-
γική μας ότι συμφέρει πολύ περισσότερο 
τους βορειοευρωπαίους συνταξιούχους 
να είναι στην Ελλάδα το Νοέμβριο, το Δε-
κέμβριο και το Γενάρη από ότι να είναι 
στις χώρες τους» υπογράμμισε.

Την επιμήκυνση της τουριστικής περι-
όδου επιβεβαίωσε σε ζωντανή σύνδεση 
στην εκπομπή της ΕΡΤ και ο πρόεδρος 
των Ταξιδιωτικών Πρακτορείων  Κέρκυ-
ρας, Σπύρος Χαλικιόπουλος, ο οποίος ανέ-
φερε ότι φετινή σεζόν ξεπερνά κάθε προσ-
δοκία, δείχνοντας από πολύ νωρίς τη 
δυναμική της με τις πρώτες πτήσεις από 
τον Μάρτιο, και με πληρότητες αυτή την 
περίοδο που ξεπερνούν το 95%.
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Η εταιρεία outdoor ένδυσης και 
εξοπλισμού The North Face, βρέ-
θηκε για ακόμα μία χρονιά κοντά 

στους λάτρεις της φύσης στηρίζοντας τον 
μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος 
στην Ελλάδα, Zagori Mountain Running 
που έγινε για 11η χρονιά, στις 22-24 Ιου-
λίου 2022 στο Ζαγόρι.

Ενίσχυση του ορεινού 
αθλητικού τουρισμού
Πάντα παρούσα στη μεγάλη γιορτή του 

ορεινού τρεξίματος, η The North Face 
ενίσχυσε και πάλι τη διοργάνωση του 
Zagori Mountain Running που έχει καθι-
ερωθεί ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας 
και είχε συμμετοχές αθλητών από 32 δια-
φορετικές χώρες, φιλοξενώντας περισσό-
τερους από 2.500 Έλληνες και ξένους 
αθλητές και πάνω από 10.000 επισκέπτες.

Η The North Face, με το παγκόσμιο μή-
νυμα της «Never Stop Exploring», έδωσε 
κίνητρο σε όλους τους νέους και παλιούς 
εξερευνητές για να αναζητήσουν και να 
βρουν την αγάπη τους στην ύπαιθρο μέσα 
από τα πρωτοποριακά προϊόντα της και 
με μια σειρά αθλητικών δράσεων που 
ανέδειξαν τον μοναδικής ομορφιάς τόπο 
του Ζαγορίου.

Ορεινό Τρέξιμο με την ενέργεια 
της σειράς VECTIV
Σε όλες τις διαδρομές 80km, 44+km, 

21km και 10 km δοκιμάστηκε η πρωτο-
ποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV 
που με το μότο «Power Further» μετατρέ-

πει την ενέργεια σε ορμή και δίνει ώθηση 
σε όλους τους νέους αθλητές.

Ο αθλητής της The North Face Γιώργος 
Μητρούδας, που έτρεξε στον αγώνα 44+km 
αλλά και ο ηλικίας 71 ετών, Κωνσταντίνος 
Καλογήρου που έτρεξε για ακόμα μία φο-
ρά τον αγώνα των 80km με Vectiv Infinite 
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την 
καινοτόμα τεχνολογία υπόδησης που δη-
μιουργήθηκε στις κορυφές των βουνών.

Όλοι οι συμμετέχοντες που βρέθηκαν 
στο Τσεπέλοβο, θαύμασαν από κοντά τα 
νέα σχέδια της συλλογής VECTIV™ καθώς 
και της κορυφαίας συλλογής ένδυσης 
ορεινού τρεξίματος Flight Series™, που 

ήταν διαθέσιμα στο περίπτερο της The 
North Face. 

Μετά το τέλος του 11ου Zagori Mountain 
Running, ο Brand Manager της The North 
Face, Ηλίας Κανάκης δήλωσε σχετικά: «Εί-
ναι μεγάλη μας χαρά που το Zagori Mountain 
Running κάθε χρόνο προσελκύει όλο και 
περισσότερο κόσμο από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό δείχνοντας την αγάπη του 
προς το ορεινό τρέξιμο και την περιοχή 
του Ζαγορίου. Το κορυφαίο outdoor brand 
δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από 
αυτή τη γιορτή που στηρίζει από την πρώ-
τη κιόλας στιγμή και να συνεχίσει να προ-
σφέρει την ενέργεια και το πάθος του για 

αναζήτηση σε όλους τους παλιούς και νέους 
εξερευνητές, τους λάτρεις της φύσης και 
του ορεινού τρεξίματος».

Via Ferrata με 
τη Βανέσα Αρχοντίδου 
Powered by The North Face
H ambassador της The North Face και 

μία από τις ελάχιστες γυναίκες στον κό-
σμο που έχουν καταφέρει τον μοναδικό 
άθλο της κατάκτησης των επτά υψηλότε-
ρων κορυφών των ηπείρων του κόσμου, 
Βανέσα Αρχοντίδου, ανέλαβε τη φετινή 
δράση της Via Ferrata στην Κόνιτσα.

Το outdoor brand πρόσφερε τη δυνα-
τότητα σε 20 τυχερούς να απολαύσουν τη 
μοναδική αυτή εμπειρία κάνοντας μια 
πεζοπορία στην πανέμορφη διαδρομή 
μήκους 11χλμ. και διάρκειας περίπου 5 
ωρών, που κινείται μέσα στη χαράδρα του 
Αώου παράλληλα με την κοίτη του ποτα-
μού. Με εκκίνηση και τερματισμό το πέ-
τρινο γεφύρι της Κόνιτσας οι συμμετέχο-
ντες ακολούθησαν τη γραφική διαδρομή 
προς τη Μονή Στομίου.

Zagori Climbing Academy 
Powered by The North Face
Οι μικροί εξερευνητές της διοργάνωσης 

έζησαν στιγμές διασκέδασης στον συναρ-
παστικό τοίχο αναρρίχησης της The North 
Face. Εκατοντάδες παιδιά χαλάρωσαν, 
πρόσφεραν χαμόγελα και ήρθαν πιο κοντά 
στο άθλημα της αναρρίχησης δοκιμάζοντας 
με ασφάλεια τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο 
της γιορτής του ορεινού αθλητισμού.

Υπέρ των εργαζομένων η διαπραγμάτευση για το 6ήμερο στην εστίαση
«Όλοι γνωρίζουμε πλέον πως η κλαδική συλλογική 
σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό κηρύχθηκε γενικώς 
υποχρεωτική στις 29/6/22», τονίζει σε ανακοίνωσή της 
η ΠΟΕΕΤ.
«Επίσης όλοι γνωρίζουμε πως λίγες ημέρες μετά η Κυ-
βέρνηση υποκύπτοντας στην απαίτηση των εργοδο-
τών, πήγε μέσω εγκυκλίου να καταργήσει το 5ημε-
ρο-40ωρο δίνοντας δώρο την 6η ημέρα εργασίας και 
μάλιστα δωρεάν.
Άμεσα αντιδράσαμε, δεν δεχτήκαμε να εφαρμοστεί ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7 της εγκυκλίου, το παγώσαμε και χθες μέσα 
από σκληρές διαπραγματεύσεις το ακυρώσαμε στην 
πράξη!
Πιο αναλυτικά πετύχαμε
 Ισχύει κανονικά το 5ημερο-40ωρο και για τους μήνες 
Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο όποιος εργοδότης απα-
σχολήσει το προσωπικό 6 ημέρα είναι υποχρεωμένος 
να του δώσει έξτρα αμοιβή ίση με ένα ημερομίσθιο και 

να το ασφαλίσει με μια επιπλέον ημέρα!
 Αν η 6η ημέρα συμπέσει με θεσμοθετημένη αργία (πχ 
Κυριακή)τότε υπάρχει προσαύξηση στο ημερομίσθιο 
κατά 75%
 Επειδή στην σύμβαση υπάρχουν μισθολογικά κλιμά-

κια κατώτερα από τον κατώτατο μισθό, όπως αυτός δι-
αμορφώθηκε μετά την τελευταία αύξηση συμφωνήθη-
κε πως κανενός οι αποδοχές δεν θα είναι κάτω από τα 
713 ευρώ! Aν κάποιος νεοπροσλαμβανόμενος δεν έχει 
κατοχυρώσει κανένα επίδομα της σύμβασης και ανήκει 
στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια αυτομάτως ο μι-
σθός του πηγαίνει στα 713 ευρώ!
 Ξεπαγώνουν οι τριετίες όπως ρητά αναφέρεται στην 
εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας!
 Ρητά από 1/10/22 ισχύει μόνο το 5ημερο
 Και φυσικά αυξήσεις στους μισθούς σε όλα τα κλιμά-
κια!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν απορίες 
η πέφτουν θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας, να 
έρχονται σε επαφή με τα σωματεία τους, να γράφονται 
στα σωματεία τους και όπου δεν υπάρχουν αυτά να έρ-
χονται σε επαφή με την Ομοσπονδία μας!», κστσλήγει 
η ΠΟΕΕΤ.

The North Face: Δυναμική στήριξη του ορεινού αθλητικού  
τουρισμού μέσω του Zagori Mountain Running 2022
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O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝ
σε λέξεις

Μ ε πρωτοβουλία του τομέα Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμ-

μαχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/8/22 
συνάντηση του αρμόδιου Τομεάρχη, Νε-
κτάριου Σαντορινιού και αντιπροσωπεί-
ας του κόμματος, με το νέο προεδρείο του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΣΥΥΕΝ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 
αφορμή την από 26 Ιουλίου ανοιχτή επι-
στολή του ΠΣΥΥΕΝ προς τον Υπουργό 
Ναυτιλίας με την οποία καταγγέλλεται 
ότι, επί δύο μήνες, ο Υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής δεν απαντά 
στο αίτημα του νέου διοικητικού συμβου-
λίου του Υπουργείου του για συνάντηση.

Τα μέλη του προεδρείου του ΠΣΥΥΕΝ 
ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΠΣ για τα σημαντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το πολιτικό προσωπι-
κό, πολλά εκ των οποίων αντανακλούν 
στη λειτουργία των υπηρεσιών και στο 
επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών όπως 
πχ η υποστελέχωση λόγω έλλειψης προ-
σωπικού, και τα οποία αναφέρονται στην 
ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απο-

τελούμενη από τον τομεάρχη Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 
και βουλευτή Δωδεκανήσου, Νεκτάριο 
Σαντορινιό, το μέλος της Κεντρικής Πο-
λιτικής Επιτροπής και πρώην Γενικό 
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρήστο 
Λαμπρίδη και το μέλος του Τμήματος Ναυ-
τιλίας του κόμματος, κ. Γεωργία Κρασσα-
κοπούλου, ευχαρίστησαν το προεδρείο 
του Συλλόγου για την αναλυτική ενημέ-
ρωση αλλά και για τη διαχρονικά σημα-

ντική προσφορά του πολιτικού προσωπι-
κού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

Ο Τομεάρχης Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 
και συνολικά τα μέλη της αντιπροσωπεί-
ας του κόμματος υπογράμμισαν ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΠΣ αναγνώρισε και αναγνωρίζει 
έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο των πολι-
τικών υπαλλήλων του Υπουργείου, σημει-
ώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυ-
βέρνησης του και μέσα σε ένα δύσκολο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, αυξήθηκαν οι 

θέσεις ευθύνης για το πολιτικό προσωπι-
κό, προκηρύχθηκαν οι κενές οργανικές 
θέσεις και πραγματοποιήθηκαν προσλή-
ψεις ενώ αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις 
σε περιφερειακές υπηρεσίες, όπως είναι 
στην Πλοηγική Υπηρεσία και στη Ναυτική 
Εκπαίδευση.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός σημείωσε ότι 
η αύξηση των οργανικών θέσεων για τους 
πολιτικούς υπαλλήλους (σχετική νομοθε-
τική διάταξη κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την 
οποία απέρριψε η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας), η ενίσχυση σε πολιτικό 
προσωπικό και η αύξηση των πιστώσεων 
για υπερωριακή απασχόληση αποτελούν 
δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από 
τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από θέση κυβερνητικής 
ευθύνης μετά τις επερχόμενες εκλογές.

Τέλος ανέφερε ότι ο ανοιχτός διάλογος 
και η στενή συνεργασία, μακριά από πρα-
κτικές που παραπέμπουν σε αυταρχικές 
αντιλήψεις, αποτελούν το κατοχυρωμένο 
πλαίσιο που είχε εξασφαλίσει η κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη συνεργασία της με 
τον ΠΣΥΥΕΝ και διαβεβαίωσε ότι στο ίδιο 
πλαίσιο θα αντιμετωπιστεί από το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης το σύ-
νολο των θεμάτων που τέθηκαν στη συ-
νάντηση.

Σαντορινιός: Αναγκαία  
η ενίσχυση του πολιτικού  
προσωπικού του ΥΝΑΝΠ

ΙΕΚ ΑΛΦΑ: Επιδότηση διδάκτρων 50% για σπουδές σε νέους και νέες των Μικρών Νησιών
Με στόχο την ενίσχυση του δικαιώματος όλων των νέ-
ων των μικρών ελληνικών νησιών στην Εκπαίδευση και 
τη γενικότερη στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας, το Ελ-
ληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθή-
να, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη συμπράττουν, 
παρέχοντας επιδότηση διδάκτρων 50% , στη δράση, 
μέσω της οποίας θα προκύψουν, αξιοκρατικά, οι δικαι-
ούχοι της επιδότησης, για κάθε νησί ξεχωριστά:
Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται επιδότηση για σπουδές 
στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ ή το Kέντρο Διά Βίου Μάθησης ΑΛΦΑ 
studies (για διετή προγράμματα), σε νέους των νησιών 
που ανήκουν στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, για 
έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:
Οι επιδοτήσεις φοίτησης στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ (Ιδιωτικό Ινστι-
τούτο Επαγγελματικές Κατάρτισης), αντιστοιχούν στο 
50% των ετήσιων διδάκτρων και αφορούν σε ειδικότη-
τα επιλογής των δικαιούχων.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν ΟΛΟΙ οι από-
φοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ΙΕΚ ΑΛΦΑ 

και ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι Γυμνασίου (τουλάχιστον) για το 
ΑΛΦΑ studies, που κατάγονται φυσικά από μικρά νησιά.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Για να συμμετάσχει κάποιος στα επιδοτούμενα, χρειά-

ζεται να ακολουθηθεί πιστά η εξής διαδικασία με τα 
οριζόμενα χρονοδιαγράμματα:
1. Αποστολή email στο president@smallisland.eu το 
Στο email θα συμπεριλαμβάνονται : Όνομα Επίθετο Εν-
διαφερόμενου, Νησί καταγωγής, ειδικότητα φοίτησης. 
2. Στη συνέχεια θα λαμβάνετε ένα κωδικό και με αυτό 
το κωδικό θα προχωρείτε την εγγραφή σας στα παρα-
κάτω ΙΕΚ
Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στα νέα 
τμήματα Οκτωβρίου 2020: ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησί-
ων 31, 2105279500, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 
2104120313, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 
210 9640117, ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 
2310 552406, http://www.iekalfa.gr.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνι-
ση σχετικά με τη διαδικασία των υποτροφιών «ΑΛΦΑ 
Μικρά Νησιά», μπορείτε ναι καλείτε εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00-13.00), στο τηλ. 
6937659825.
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Μ ειωμένες κατά 8,1% είναι οι αε-
ροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα 
το πρώτο εξάμηνο του 2022 

σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
INSETΕ αναφέρει η τομεάρχης Τουρισμού 
του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου, 
ενώ προβληματισμό προκαλεί η κίνηση 
σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας όπως 
στο ΕΛ.Βενιζέλος όπου καταγράφεται 
μείωση των αφίξεων κατά 23,5% και στο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ όπου οι διεθνείς αφίξεις κα-
ταγράφουν μείωση 20,5%.

Την ίδια ώρα, οι οδικές αφίξεις εμφανί-
ζουν ραγδαία πτώση της τάξης του 41,3% 
(2,3 εκατ το 2022 έναντι 4,04 εκατ το 2019) 
χαρακτηριστικό της τουριστικής κίνησης 
κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Να τονίσουμε 
ότι οι οδικές αφίξεις δεν είναι καθόλου 
αμελητέες καθώς στο εξάμηνο του 2019 
ήταν μεγαλύτερες από τις αεροπορικές 
κατά 12% (4 εκατ έναντι 3,58 εκατ) και 
στο εξάμηνο του 2022 έχουν απωλεσθει 
1,67 εκατ αφίξεις.

Μπορεί ο Ιούλιος να έφερε αισιοδοξία 
για την ανάκαμψη του τουρισμού, μετά 
από δυόμισι χρόνια περιορισμών, όμως 
το γεγονός ότι δημιουργούνται προορι-
σμοί δυο ταχυτήτων με υψηλές πληρότη-
τες σε δημοφιλείς προορισμούς και μειω-
μένες κρατήσεις σε λιγότερο δημοφιλείς 
προορισμούς προκαλεί αγωνία.

Οι πανηγυρικές δηλώσεις του υπουργού 
τουρισμού είναι ενδεικτικές της αγωνίας 
της κυβέρνησης να πείσει για το «απόλυ-
το success story» στον τουρισμό, την ώρα 
που η ενεργειακή κρίση, ο υψηλός πλη-
θωρισμός και η ακρίβεια γονατίζουν την 
ελληνική κοινωνία.

Την ώρα που ένας στους δύο έλληνες 
αδυνατεί να κάνει έστω και μια εβδομάδα 
διακοπές, την ώρα που μόλις ένας στους 
έξι θα λάβει το voucher των 150 ευρώ, την 
ώρα και οι ξενοδόχοι κρούουν τον κώδω-
να του κινδύνου για το δύσκολο χειμώνα 
που έρχεται,  οι υπερφίαλες δηλώσεις επι-
κοινωνιακού χαρακτήρα από τον Υπουρ-
γό Τουρισμού  δεν βοηθούν κανέναν.

Ανησυχητική υπήρξε και η παρέμβαση 
των Ξενοδόχων Αττικής οι οποίοι επισήμα-
ναν χαμηλή πληρότητα σε σχέση με το 2019.

Η κυβέρνηση δεν επιδοτεί σοβαρά τον 
εσωτερικό τουρισμό και δεν μειώνει έστω 
τους φόρους (ΕΦΚ, ΦΠΑ) καυσίμων την 

ώρα που η χώρα είναι πρώτη στην ΕΕ στις 
τιμές της βενζίνης και η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει 
ότι το 76% των Ελλήνων που ταξίδεψαν 
στην Ελλάδα το 2021 ταξίδεψαν με αυτο-
κίνητο και το 58% όσων δεν ταξίδεψε το 
έκανε για οικονομικούς λόγους.

Για τους ευαγγελιζόμενους την επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου, η Ελλά-
δα ως και τον Απρίλιο ήταν τελευταία 
στην Ευρώπη στην ανάκαμψη στις διανυ-
κτερεύσεις του εσωτερικού τουρισμού σε 
σχέση με το 2019 (-39%) ενώ η Πορτογαλία 
και η Ισπανία είχαν ήδη αύξηση σε σχέση 
με το 2019.

Αυτό, στο ίδιο διάστημα, έφερε την Ελ-
λάδα στην 23η θέση σε 26 χώρες της Ευ-
ρώπης στις συνολικές διανυκτερεύσεις 
σε σχέση με το 2019. Η Ελλάδα είχε τρι-
πλάσια απόσταση σε σχέση με την Ισπανία 
και την Πορτογαλία στην ανάκαμψη των 
διανυκτερεύσεων (Ελλάδα: -32,4%, Ισπα-

νία: -11,48%, Πορτογαλία: -13, 7%). 2 εκα-
τομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά 
καταλύματα (ξενοδοχεία, camping, airbnb 
κοκ) από Έλληνες ήδη χάθηκαν το 4μηνο 
του 2022 (3,140εκατ) έναντι 5,149εκατ το 
2019).

Αναρωτιόμαστε, ποια είναι η σπουδή 
των κυβερνώντων για την αναψυχή των 
Ελλήνων όταν σύμφωνα με τα στοιχεία 
πληθωρισμού Ιουνίου της Eurostat που 
αφορούν τον τουρισμό, οι αυξήσεις των 
τιμών στην Ελλάδα είναι διπλάσιες από 
τον ευρωπαϊκό ΜΟ; Στην Ελλάδα τα αε-
ροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν 46,9% (ΜΟ 
ΕΕ 29,9%) , οι τιμές των καταλυμάτων 
στην Ελλάδα αυξήθηκαν +26,9%(ΜΟ ΕΕ 
17,2%), Εισιτ. Πλοίων αυξήθηκαν στην 
Ελλάδα 20,4% (ΜΟ ΕΕ +10,8%) και οι τιμές 
για τις Οδικές Μεταφορές στην Ελλάδα 
αυξήθηκαν +16,1% (ΜΟ ΕΕ:+7,2%) .

Λόγω των παραπάνω υπερβολικών αυ-

ξήσεων στις τιμές αναμένουμε με πολύ 
ενδιαφέρον τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία 
για τη μέση διάρκεια παραμονής ανά επι-
σκέπτη η οποία λόγω της πανδημίας είχε 
αυξηθεί υπερβολικά ενώ σήμερα συμπλη-
ρώνονται όλες οι αναγκαίες παράμετροι 
για την σημαντική πτώση της.

Ο απολογισμός θα γίνει το φθινόπωρο 
και μέχρι τότε απαιτείται σοβαρότητα και 
σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων κυρί-
ως των μικρομεσαίων και οικογενειακών 
που αγωνιούν για τα λειτουργικά κόστη 
εξαιτίας της έκρηξης της ακρίβειας. Δυο 
μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης 
δεν μπορεί να είναι αρκετοί για την αντι-
στροφή του κλίματος.

Το σημαντικότερο όλων είναι το απο-
τύπωμα που θα αφήσει η τουριστική δρα-
στηριότητα στην ελληνική οικονομία και 
την ελληνική κοινωνία. Στους πολλούς 
και όχι στους λίγους.

Νοτοπούλου: Ο Κικίλιας  
πανηγυρίζει, τα επίσημα στοιχεία 
εξαμήνου τον διαψεύδουν
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Παραμένει ισχυρή η ζήτηση για 
σπίτια της Airbnb παρά τις ανη-
συχίες για την επιβράδυνση της 

οικονομίας και τις υψηλές τιμές που έχουν 
πλήξει τα νοικοκυριά.

Την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος έγιναν 
κρατήσεις για σχεδόν 104 εκατ. διανυκτε-
ρεύσεις και εμπειρίες στη πλατφόρμα, 
σημειώνοντας μάλιστα ιστορικό ρεκόρ.

Η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στην 
πλατφόρμα ήταν 163,74 δολάρια, χαμη-
λότερη από το προηγούμενο τρίμηνο, 
αλλά εξακολουθεί να είναι 40% πάνω από 
τα προ-πανδημίας επίπεδα, ανέφερε η 
εταιρεία.

Το είδος ταξιδιών που σημειώνει την 
ταχύτερη ανάπτυξη είναι οι μακροχρόνι-
ες διαμονές, που οφείλεται στις δυνατό-
τητες για απομακρυσμένη εργασία. Ωστό-
σο ανάπτυξη παρατηρείται και στα διεθνή 
και στα ταξίδια πόλης.

Η εταιρία αναφέρει ότι βρίσκεται εν 
μέσω της ισχυρότερης υψηλής καλοκαι-
ρινής σεζόν στην ιστορία της, διαβεβαι-
ώνοντας τους επενδυτές ότι είναι προε-

τοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα στην 
οικονομία. Μάλιστα, η επιβράδυνση της 
οικονομίας μπορεί στην πραγματικότητα 

να συμβάλλει σε περαιτέρω ανάπτυξη της 
εταιρίας, αναφέρουν στελέχη της.

Ο διευθυντής, Brian Chesky, δήλωσε σε 

συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί 
με αναλυτές για τα αποτελέσματα της 
εταιρίας, ότι η Airbnb ιδρύθηκε σε περί-
οδο ύφεσης και ότι σε περίπτωση νέας 
επιβράδυνσης της οικονομίας πολλοί άν-
θρωποι θα επιστρέψουν και πάλι στις 
ενοικιάσεις σπιτιών τους, «αποτελώντας 
για εμάς μια μεγάλη ευκαιρία».

Συνολικά, οι κρατήσεις για την περίοδο 
Απρίλιος – Ιούνιος παρουσίασαν αύξηση 
25% έναντι του 2021, και διαμορφώθηκαν 
σε 103,7 εκατ., αυξημένες κατά 24% ένα-
ντι του 2019.

Οι υψηλότερες τιμές βοήθησαν στην 
άνοδο των εσόδων της εταιρίας, η οποία 
κυμάνθηκε στο +58% έναντι του 2021, με 
έσοδα 2,1 δισ. δολάρια.

Σχεδόν οι μισές κρατήσεις αφορούν δι-
αμονές τουλάχιστον μίας εβδομάδας και 
η ζήτηση είναι ιδιαίτερα ισχυρή στη Β. 
Αμερική όπου οι κρατήσεις παρουσιάζουν 
αύξηση 37% έναντι του 2019.

Η ανάπτυξη στην Ευρώπη γίνεται με 
πιο αργούς ρυθμούς λόγω παραγόντων 
όπως η αδύναμη λίρα.

O γύρος των...

ΕΙΔΉΣΕΩΝσε λέξεις

Airbnb: Ιστορικό ρεκόρ  
κρατήσεων και εσόδων  
το β’ τρίμηνο του ’22

Στέλεχος της Περιεφέρειας Κρήτης επιλέχθηκε από τον ΠΟΥ  
ως εκπαιδευτής επιθεωρητών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων
Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης επιλέχθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως εκπαιδευ-
τής επιθεωρητών κρουαζιερόπλοιων.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Δημόσιας 
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσι-
ας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Αντώνιος Παπα-
δάκης, είναι ο ένας από τους δύο Έλληνες επιθεωρητές 
Δημόσιας Υγείας που επελέγησαν από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) προκειμένου να εκπαιδεύουν 
συναδέλφους τους σε θέματα επιθεώρησης και έκδο-
σης πιστοποιητικών Υγιεινής Πλοίων και κρουαζιερό-
πλοιων.
Μαζί με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων , 
Ιατρό Χαράλαμπο Βασιλείου, εκπροσώπησαν τη χώρα 
μας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων εκπαι-
δευτών για την επιθεώρηση πλοίων και την έκδοση πι-

στοποιητικών Υγιεινής Πλοίων μετά από πρόταση του 
Υπουργείου Υγείας.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους σχετικά με 
τις τεχνικές επιθεώρησης πλοίων και τις νέες πρακτι-
κές που επέβαλε η πανδημία στον τομέα αυτό ώστε να 

τις εφαρμόσουν εμπλουτισμένες με την καθοδήγηση 
και τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. στην καθημερινή εργασιακή 
τους πρακτική.
Στα πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης όλοι οι συμμετέχο-
ντες υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές αναφο-
ρές στον Π.Ο.Υ., καθώς και να συμμετέχουν με σχετικές 
παρουσιάσεις των εργασιών τους στο  2ο στάδιο της 
εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Σε-
πτεμβρίου-Οκτωβρίου 2022 στον Πειραιά.
Να σημειωθεί ότι σκοπός της εκπαίδευσης των δύο 
στελεχών είναι να δημιουργηθεί ένας κατάλογος εμπει-
ρογνωμόνων από τους εκπαιδευμένους επιθεωρητές 
που θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές ανάγκες εκ-
παίδευσης για την υγιεινή πλοίων, τόσο σε περιφερει-
ακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν επιθεωρητές από το Μα-
ρόκο, τη Γεωργία, τη Γερμανία, το Ομάν,το Πακιστάν, την 
Ισπανία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Την Τρίτη 26.07.2022  ο Παγκρήτιος 
Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων 
συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε 

όλους τους νομούς της Κρήτης, πραγμα-
τοποίησε υβριδικά με επιτυχία την  ολο-
μέλεια του μηνός Ιουλίου στο νεότευκτο 
πολυτελές ξενοδοχείο Myrion Beach Resort 
& Spa στο Γεράνι Χανίων.

Αρχικά ο πρόεδρος κ. Σφακιανάκης 
Γιώργος, καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τα 
μέλη, τους ομιλητές για την παρουσία τους 
και ιδιαίτερα τους οικοδεσπότες του ξε-
νοδοχείου για την τιμή να εγκαινιάσει ο 
Σύλλογος  μας, την συνεδριακή τους αί-
θουσα με την διεξαγωγή της ολομέλειας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν 
στην ολομέλεια:
Ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Ανιπεριφε-

ριάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης, 
μίλησε για τρέχοντα θέματα που αφορούν 
τον Τουρισμό στην Κρήτη με ιδιαίτερη 
έμφαση στο ήδη αυξημένο ενεργειακό 
κόστος και τόνισε πως πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί με στρατηγική και λειτουργικό-
τητα, δύο όρους που πρέπει να ισορροπή-
σουν. Επίσης αναφέρθηκε στο σοβαρό 
θέμα έλλειψης προσωπικού.

Ο κ. Σταματάκης Εμμανουήλ, Αντιπρό-
εδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, μιλώ-
ντας για την τρέχουσα σεζόν δήλωσε  πο-
λύ ικανοποιημένος από την κίνηση της 
σαιζόν, αφού τα ποσοστά κρατήσεων είναι 
καλύτερα του 2019. Εξέφρασε την έντονη 
ανησυχία του για το πρόβλημα έλλειψης 
προσωπικού, τις επιπτώσεις  από την αύ-
ξηση του κόστους στην ενέργεια και την 
προμήθεια πρώτων υλών. Αναμένεται ότι 
η αύξηση του λειτουργικού κόστους,  θα 
έχει ιδιαίτερο σοβαρό οικονομικό αντί-
κτυπο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  
και το οποίο  θα αποτυπωθεί περισσότερο 
το 2023.

Ακολούθως ο κ. Μπαμιάκης Εμμανουήλ, 
Πρόεδρος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανί-
ων, μίλησε για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει το προσωπικό  και αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στην έλλειψη προσωπικού και  
στις συνέπειες που επιφέρει στην λειτουρ-
γία των ξενοδοχειακών  μονάδων, καθώς 
και στις συνθήκες εργασίας. Είπε, πως 
πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις  με απα-
ραίτητη τη στήριξη από το κράτος καθώς 
επίσης να γίνει μέριμνα για την εκπαίδευ-
ση των υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος , κ. Σφακιανάκης Γιώργος, 
δήλωσε σχετικά με τα παραπάνω ότι είναι 
αναγκαία η στήριξη των εργαζομένων 
στον Τουρισμό και ιδιαίτερα για τους επο-
χιακά απασχολημένους και ενημέρωσε 
ότι κατά την συνάντηση του με τον υπουρ-
γό  Τουρισμού, επισημάνθηκε ότι είναι 
απαραίτητη και επιτακτική η ανάγκη το 
επάγγελμα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, να 
γίνει περισσότερο ελκυστικό δίνοντας 
έμφαση στη βελτίωση συνθηκών εργασί-
ας, στην περαιτέρω εκπαίδευση του προ-
σωπικού και  στην οικονομική στήριξη 
των εργαζομένων καθ’ όλη την διάρκεια 
της χειμερινής  περιόδου.

Επίσης απαραίτητο είναι να λυθούν 
άμεσα τα τρέχοντα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι δημόσιες τουριστικές σχο-
λές και να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση 
της τουριστικής εκπαίδευσης. Είναι απο-
λύτως αναγκαίο να συνεργαστούν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να 
βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις που θα κα-
ταστήσουν το τουριστικό επάγγελμα ποιο 
ελκυστικό, θωρακίζοντας τον σημαντικό-

τερο και ταχύτατα εξελισσόμενο  οικονο-
μικό τομέα της χώρας.

Ακολούθησε ενημέρωση απο τον κ. Rob 
Wills, OWNER CONSORT TRAVEL – εκ-
πρόσωπος ITAKA POLAND για κίνηση 
απο Πολωνία την τρέχουσα σεζόν.

 Στη συνέχεια ο κ. Κυριακάκης Μιχάλης, 
εκπρόσωπος AURINKOMAATKAT 
FINLAND / AIRTOURS SWEDEN ETC. μί-
λησε  για την  κίνηση τρέχουσας σεζόν 
απο Σκανδιναβικές χώρες  με πολύ καλές 
πληρότητες των ξενοδοχείων και αναφέρ-
θηκε στο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού.

Ο κ. Δεριζιώτης Κωνσταντίνος, Εκδότης 
ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και money-tourism 
μίλησε για τις εξελίξεις στον Τουρισμό  με 
τις εκτιμήσεις  να συγκλίνουν σε θετικές 
εκτιμήσεις για την τουριστική σεζόν, οι 
οποίες απομένει να επιβεβαιωθούν, καθώς 
υπάρχει πλήθος αστάθμητων παραγόντων, 
όπως τα ανοιχτά θέματα των πρωτοκόλ-
λων και την ακρίβεια  που δεν επιτρέπουν 
σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό.

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Γ. 
Γραμματέα, κ. Πετράκη Ευτύχιο και συ-

ζήτηση μεταξύ των μελών για την πορεία 
των κρατήσεων της φετινής σεζόν και με 
ιδιαίτερη έμφαση στην τιμολογιακή πο-
λιτική που πρέπει να ακολουθηθεί ενόψει 
υπογραφής των συμβολαίων για την επό-
μενη τουριστική σεζόν.

Ολοκληρώνοντας, συζητήθηκαν διάφο-
ρα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο και 
ανακοινώθηκε η ατζέντα του Συλλόγου 
για τους επόμενους μήνες.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις ιδιαίτερες 
ευχαριστίες του προέδρου  του Συλλόγου, 
στην οικογένεια Μαυρομάτη, στον συνά-
δελφο  οικοδεσπότη της Ολομέλειας Διευ-
θυντή του Ξενοδοχείου κ. Κοζή Γιώργο 
και το προσωπικό του Ξενοδοχείου Myrion 
Beach Resort & Spa για την άψογη  φιλο-
ξενία τους

Έγινε ξενάγηση στους εντυπωσιακούς 
χώρους της νέας ξενοδοχειακής μονάδας  
που κοσμεί και συμβάλει στην ποιοτική 
αναβάθμιση του τουριστικού δυναμικού 
της περιοχής των Χανίων και της Κρήτης. 
Ακολούθησε δείπνο στο κεντρικό εστια-
τόριο, προσφορά του ξενοδοχείου.

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων:  
Ανησυχία για την αύξηση του λειτουργικού  
κόστους και την έλλειψη προσωπικού
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Σ ε ακριβό «σπορ» έχει εξελιχθεί 
φέτος η εξόρμηση στις παρα-
λίες, ιδιαίτερα αν θελήσει κά-
ποιος να έχει την άνεση του 
ομπρελοκαθίσματος. Οι χρε-

ώσεις στις ξαπλώστρες στις οργανωμένες 
πλαζ και στα παραλιακά καταστήματα 
έχουν σπάσει φέτος κάθε ρεκόρ.

Οι τιμές ανά την Ελλάδα ποικίλλουν 
όμως δεν λείπουν οι διαμαρτυρίες πολι-
τών πως κάποιες περιοχές φαίνεται να 
«ζήλεψαν» τις χρεώσεις της Μυκόνου και 
παρέχουν ένα σετ ομπρέλα με δύο ξαπλώ-
στρες σε εξωφρενικές τιμές για την εποχή 
και τα μέσα εισοδήματα των Ελλήνων. 

Σωστά μπορεί να παρατηρήσει κανείς 
πως ουδείς είναι υποχρεωμένος να νοικι-
άσει ένα σετ στην παραλία. Ωστόσο στις 
μεγάλες πόλεις οι πολίτες που επιθυμούν 
μια μικρή απόδραση από την καθημερι-
νότητα θέλουν να έχουν και κάποιες ανέ-
σεις και όχι να κουβαλούν τραπεζοκαθί-
σματα για να πάνε στη θάλασσα. Αυτό 
λοιπόν φέτος αποδείχθηκε «όνειρο θερι-
νή νυκτός» για πολλούς, αφού οι τιμές δεν 
άφηναν περιθώρια για κάτι διαφορετικό. 
Το δε φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε 
μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλά-
δα. Δηλαδή δεν έφθαναν οι αυξήσεις στις 
τιμές των καυσίμων που σε κάνουν να 
σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές μια επί-
σκεψη σε παραλία, οι λουόμενοι καλούνται 
να καλύψουν και δυσθεώρητα ποσά αν 
θέλουν να έχουν μια θέση σε ίσκιο. 

Ακριβή μου Χαλκιδική…
Θα ξεκινήσουμε με τη Βόρεια Ελλάδα, 

όπου στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, 
στο οποίο έχουν ιδιαίτερη προτίμηση οι 
Θεσσαλονικείς, μιας και είναι σε κοντινή 
απόσταση από την πόλη, τα δημοφιλή 
beach bar χρεώνουν έως και 50 ευρώ την 
ξαπλώστρα, αν βρίσκεται στις δύο μπρο-
στινές σειρές της παραλίας. 

Παρομοίως και στην Επανομή σε κάποια 
beach bar συστήνεται κράτηση ξαπλώ-
στρας, λίγες μέρες πριν την επίσκεψη, η 
οποία κοστολογείται επίσης στα 50 ευρώ, 
εφόσον βρίσκεται στην πρώτη σειρά της 
παραλίας. Στις ξαπλώστρες λίγο πιο πίσω 
από την πρώτη σειρά, η τιμή πέφτει στα-
διακά, καθώς η δεύτερη σειρά κοστολο-
γείται στα 45 ευρώ, ενώ στις τελευταίες 
σειρές οι τιμές κυμαίνονται από 30 έως 
40 ευρώ.

Στο δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής 
υπάρχει επίσης η πολιτική ελάχιστης κα-
τανάλωσης ή χρέωση της ξαπλώστρας, 
ωστόσο οι τιμές φαίνεται να είναι καλύ-
τερες. Σε κάποιες περιπτώσεις η ελάχιστη 
κατανάλωση είναι 5 ευρώ ανά άτομο, χω-
ρίς να χρεωθεί ο πελάτης επιπλέον για 
την ξαπλώστρα.

Οι ξαπλώστρες χρεώνονται ανάλογα τη 
σειρά, με την πιο φθηνή να κυμαίνεται 
στα 9 ευρώ, ενώ η ακριβότερη αγγίζει τα 
23 ευρώ. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη επιχει-

Τα μπάνια
που… έπαψαν
να είναι του λαού 

Σε είδος πολυτελείας  

εξελίχθηκε φέτος μια απλή  

επίσκεψη στις παραλίες της χώρας,  

για όσους τουλάχιστον επιθυμούν 

κάποιες παραπάνω ανέσεις.  

Υπέρογκες οι χρεώσεις σε όλη  

την Ελλάδα για τις ξαπλώστρες
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ρήσεις στη Χαλκιδική που δεν έχουν εφαρ-
μόσει την πολιτική χρέωσης ομπρέλας και 
ξαπλώστρας, ούτε και απαιτούν ελάχιστη 
κατανάλωση.

Χάθηκε το μέτρο στην Αττική
Εκεί που φαίνεται να χάνεται τελείως 

το μέτρο είναι στην Αττική. Οι κάτοικοι 
της πρωτεύουσας κλήθηκαν φέτος να βά-
λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για μια 
επίσκεψη σε παραλία. Το πράγματα γίνο-
νται ακόμη πιο δύσκολα, καθώς οι ελεύ-
θερες παραλίες είναι ελάχιστες πλέον στην 
πρωτεύουσα και οι χρεώσεις είναι ανα-
πόφευκτες. Προφανώς οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο απο-
βλέπουν στους ξένους επισκέπτες, ωστό-
σο θα πρέπει να σημειωθεί πως και στο 
εξωτερικό υπάρχουν δημοσιεύματα που 
επικρίνουν την πολιτική αύξησης των 
τιμών στην Ελλάδα και προειδοποιούν το 
κοινό για τις χρεώσεις που θα αντιμετω-
πίσουν. 

Παρά τη δυσφορία που μπορεί να προ-
καλεί το παραπάνω γεγονός οι τιμές που 
βλέπουμε φέτος στις πλαζ της πρωτεύου-
σας δείχνουν μάλλον να επιβεβαιώνουν 
όσα μας καταλογίζουν τα δημοσιεύματα 
έξω. Να επισημάνουμε πως παράπονα για 
το θέμα έφτασαν στην «itn Ελληνικός 
Τουρισμός» και από στελέχη του τουρι-
στικού κλάδου που απορούσαν για τις 
υπέρογκες χρεώσεις και μας ώθησαν να 
ασχοληθούμε με το θέμα. «Χρεώνουν 50 
ευρώ τις ξαπλώστρες στην Ανάβυσσο και 
επιπλέον ζητούν και 50 ευρώ μίνιμουμ 
κατανάλωση. Είναι δυνατόν τέτοιες επο-
χές να ζητάς τέτοια ποσά από οικογένειες 
για να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα», 

μας έλεγε πρόσφατα ιδιοκτήτης μεγάλου 
τουριστικού γραφείου. 

Για του λόγου το αληθές ας δούμε κά-
ποιες από τις χρεώσεις στην Αθηναϊκή 
Ριβιέρ: 

Αστέρας Βουλιαγμένης (Astir Beach)
 Καθημερινές:
Τιμή σετ (2 ξαπλώστρες – 1 ομπρέλα): 
50 ευρώ
 Σαββατοκύριακα και αργίες:
Τιμή σετ (2 ξαπλώστρες – 1 ομπρέλα): 
80 ευρώ
Παιδιά 4-12 ετών: 20 ευρώ
Τιμές για online κρατήσεις:
 Καθημερινές:
Πρώτη σειρά: 80 ευρώ
Δεύτερη σειρά και πίσω: 70 ευρώ
 Σαββατοκύριακα:
Πρώτη σειρά: 160 ευρώ
Δεύτερη σειρά και πίσω: 140 ευρώ

Ζen Beach, Καβούρι
 Καθημερινές:
Πρώτη σειρά  Σετ (2 ξαπλώστρες και 
1 ομπρέλα) στην παραλία: 55 ευρώ
Δεύτερη σειρά  Σετ (2 ξαπλώστρες 
και 1 ομπρέλα) στην παραλία: 45 ευρώ
Τρίτη σειρά και πίσω Σετ (2 ξαπλώ-
στρες και 1 ομπρέλα) στην παραλία, 
κοστίζει 35 ευρώ
 Σαββατοκύριακα:
Πρώτη σειρά  Σετ (2 ξαπλώστρες και 
1 ομπρέλα) στην παραλία: 65 ευρώ
Δεύτερη σειρά  Σετ (2 ξαπλώστρες 
και 1 ομπρέλα) στην παραλία: 55 ευρώ
Τρίτη σειρά και πίσω  Σετ (2 ξαπλώ-
στρες και 1 ομπρέλα) στην παραλία, 
κοστίζει 45 ευρώ

Krabo Beach, Καβούρι
 Καθημερινές:
Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες: 60 ευρώ
 Σαββατοκύριακα:
Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες: 120 ευρώ
Έξτρα πουφ: 30 ευρώ

Dot Beach, Βούλα
Σετ ομπρέλα: 40 ευρώ
Σετ ομπρέλα πρώτη σειρά: 50 ευρώ

Apollon Beach, Καβούρι
 Καθημερινές: 
2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα: 
39 ευρώ το σετ
 Σαββατοκύριακα και αργίες: 
2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα: 
42 ευρώ το σετ

Αegeon Beach, Σούνιο
 Καθημερινές: 

Σετ (2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα) 
στην παραλία: 20 ευρώ
 Σαββατοκύριακα: 
Σετ (2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα) 
στην παραλία: 30 ευρώ
 Ένα κομμάτι της παραλίας έχει μετα-
τραπεί σε VIP ζώνη με εντελώς διαφο-
ρετική τιμολόγηση

EverEden Beach, Ανάβυσσος
 Καθημερινές:
Σετ (2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα) στην 
παραλία: 10 ευρώ
Σετ (2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα) στο 
deck: 25 ευρώ
Κρεβάτι στην παραλία: 30 ευρώ
 Σαββατοκύριακα:
Σετ (2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα) 
στην παραλία: 25 ευρώ
Σετ (2 ξαπλώστρες και 1 ομπρέλα) 
στο deck: 50 ευρώ
Επιπλέον να πούμε πως σε Άλιμο, Γλυ-

φάδα και Βάρκιζα χρειάζεται να πληρώσει 
κανείς και είσοδο για την παραλία, ενώ 
και πάλι υπάρχουν ξεχωριστές χρεώσεις 
για τις ξαπλώστρες. 

Εν κατακλείδι φαίνεται πως κάποιοι 
θέλησαν, ενδεχομένως και επιτυχημένα, 
να «ρεφάρουν» γρήγορα τις ζημιές της 
πανδημίας, ξεχνούν όμως, ως συνήθως, 
πώς ότι γρήγορα ανεβαίνει, καταλήγει να 
γκρεμίζεται με πάταγο.

Τεράστια ευθύνη όμως για το θέμα έχουν 
οι δήμοι, οι οποίοι θα πρέπει να παρέμ-
βουν και να θέσουν κανόνες και όρια, 
τουλάχιστον για να υπάρχουν ελεύθεροι 
χώροι για όσους δεν επιθυμούν ή -κυρί-
ως- δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπε-
ξέλθουν σε αυτές τις χρεώσεις. 

Ευθύνη των δήμων να 
θέσουν όρια και κανό-
νες στη συγκεκριμένη 

αγορά, τουλάχιστον για 
τη διασφάλιση της 

ύπαρξης ελεύθερων χώ-
ρων στις παραλίες

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Σ ημαντικές είναι οι συμβουλές 
της ΕΚΠΟΙΖΩ για το θέμα των 
παραλιών, ώστε να γνωρίζου-
με άπαντες τα δικαιώματά μας 
και τις υποχρεώσεις μας κατά 

την επίσκεψή μας σε μία παραλία. Το ανα-
φέρουμε αυτό, διότι δεν λείπουν και κα-
ταγγελίες για «φουσκωτούς» που επιχει-
ρούν να απομακρύνουν λουόμενους όταν 
εκφράζουν διαφωνίες με καταστήματα 
είτε για τις χρεώσεις στις ξαπλώστρες, 
είτε για άλλο λόγο. 

Ας δούμε παρακάτω τι προβλέπεται για 
τις παραλίες:
 Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου 

χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη 
πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανωμέ-
νες παραλίες θα πρέπει να προβλέπεται 
ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοιπους 
λουόμενους.
 Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και 

ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι αναρτη-
μένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο.
 Θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη πα-

ροχής υπηρεσιών.
 Όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισό-

δου είναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό 
αριθμό ναυαγοσωστών, κατά τους μήνες 
Ιούνιο-Αύγουστο και ώρες 10:30-17:30.
 Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις 

πρέπει να υπάρχει επισήμανση με ευδιά-
κριτους πλωτούς σημαντήρες των ορίων, 
που μπορούν να φτάνουν οι λουόμενοι.
 Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θα-

λάσσιων μέσων αναψυχής είναι υποχρε-
ωτικό να υπάρχει διάδρομος μέσα στη 

θάλασσα, πλάτους 7 έως 15 μέτρων και 
μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής.
 Απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα 

αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κ.λπ.) 
και τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski, 
surf jet, sea beetle, sea bike) σε απόσταση 
μικρότερη των 100 μέτρων από τους ση-
μαντήρες.
 Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσ-

σιων μέσων απαγορεύεται από τον Ιούνιο 
έως τον Σεπτέμβριο, από τις 14:00 έως τις 
17:00.
 Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω 

από τους σημαντήρες ή 200 μέτρα από το 
σύνηθες σημείο των κολυμβητών».

Τι ισχύει για τις καντίνες
Μπορούν να καταλάβουν μέχρι 15 τ.μ. 

Πρέπει να λειτουργούν με άδεια και να 
πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
Δεν επιτρέπεται να έχουν ηχεία και πρέπει 
να απέχουν 100 μέτρα από τις παραθα-
λάσσιες επιχειρήσεις (λ.χ. κέντρα αναψυ-
χής, ξενοδοχεία).

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι για να 
κάνει μπάνιο μία οικογένεια σε οργανω-
μένη παραλία το κόστος είναι υψηλό και 
ως εκ τούτου θεωρεί επιβεβλημένο, στις 
οργανωμένες παραλίες, να ισχύσουν οι 
τιμές των βασικών ειδών (νερό, καφές, 
τοστ-σάντουιτς) που προβλέπονται στα 
κυλικεία των πλοίων, αεροδρομίων, αρ-
χαιολογικών χώρων κ.λπ., ώστε ο κατα-
ναλωτής να προμηθεύεται τα είδη πρώτης 
ανάγκης με μικρό κόστος.

Συμβουλές από 
την ΕΚΠΟΙΖΩ: 
Τι ισχύει για  
τις παραλίες
Η Ένωση Καταναλωτών σημειώνει ότι για  
να κάνει μπάνιο μια οικογένεια σε οργανωμένη  
παραλία το κόστος είναι υψηλό και θεωρεί  
επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων
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Μ ιλήσαμε στο προηγούμενο φύλλο για το 
γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός στην ταξιδιωτική βιομηχανία έχει 
βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία των 

πελατών, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη υποστήριξη 
και αποτελεσματικότητα. Έτσι, όλα τα ταξιδιωτικά 
γραφεία σήμερα προσπαθούν να βελτιώσουν την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες 
τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών.
Σήμερα θα αναφερθώ στις τεχνολογικές αυτές λύσεις 
που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και δια-
μορφώνουν τις τάσεις του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού στα ταξίδια και τον τουρισμό, όπως οι εφαρμογές 
για τα κινητά τηλέφωνα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 
chatbot, η σύνδεση στο internet of things (IoT), τα τα-
ξίδια εικονικής πραγματικότητας.

Η άνοδος των εφαρμογών για κινητά
Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές έχουν σχεδιαστεί 
για να συνάδουν με ένα χαρακτηριστικό του τουρί-
στα-πελάτη των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή το 
ότι συχνά βρίσκονται μακριά από το σημείο που βρί-
σκεται το «προϊόν» και «καταναλώνουν» το προϊόν κα-
τά το ταξίδι τους. Οι εφαρμογές σε έξυπνα κινητά τηλέ-
φωνα επιτρέπουν στους πελάτες να εκμεταλλεύονται 
πληροφορίες, να πραγματοποιούν συναλλαγές και να 
ενσωματώνουν μια μεγάλη ποικιλία άλλων βοηθητικών 
προγραμμάτων. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές σε 
smartphone χρησιμοποιούνται πλέον επίσης για την εί-
σοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, την παραγγελία 
γευμάτων που σερβίρονται στα δωμάτια ή την παραγ-
γελία πρόσθετων υπηρεσιών στο ξενοδοχείο. Η πραγ-
ματικότητα έχει δείξει ότι με τις φορητές συσκευές οι 
τουρίστες μπορούν να προγραμματίσουν ολόκληρο το 
ταξίδι από την κράτηση εισιτηρίων, την εύρεση αναλυ-
τικών πληροφοριών σχετικά με τα μέρη που θα επισκε-
φθούν, την επιλογή ενός οδηγού ή ξεναγού κατά τη δι-
άρκεια του ταξιδιού τους, την αγορά μιας περιήγησης ή 
την κράτηση για ένα δείπνο, χωρίς να χρειάζεται να αλ-
ληλεπιδράσουν με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Chatbot
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διεκδικήσει τη θέση της 
στις τάσεις των ψηφιακών αγορών και ο τομέας του 

τουρισμού δεν αποτελεί εξαίρεση. Το chatbot είναι ένα 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε σε έναν υπολογιστή, 
ένα εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους να επι-
κοινωνούν διαδραστικά, μέσω μιας προγραμματισμέ-
νης εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης. Τα chatbot χω-
ρίζονται σε δύο κατηγορίες όσον αφορά στον τρόπο 
αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους, με ακουστικά 
(ήχος) και με κείμενο και η χρήση αυτών των chatbot 
είναι πλέον όλο και πιο δημοφιλής στους ιστότοπους 
ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Το πλεονέκτημα ενός 
chatbot είναι η ικανότητα να εργάζεται συνεχώς και 
να είναι έτοιμο να απαντήσει σε πολλούς διαφορετι-
κούς τύπους αιτημάτων των πελατών, όπως η επεξερ-
γασία ενός αιτήματος κράτησης, η αναφορά του και-
ρού, η εμφάνιση της θέσης των ΑΤΜ, είναι δε διαθέσι-
μο οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε 
γλώσσα.

Σύνδεση στο Internet of Things (IoT)
Με όλο και περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες στο 
«διαδίκτυο των πραγμάτων» καθημερινά, οι ταξιδιωτι-
κές και τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να βρουν 
τρόπους να το εκμεταλλευτούν για να βοηθήσουν στην 
εξυπηρέτηση των πελατών πιο βολικά και αποτελεσμα-
τικά. Τα δεδομένα IoT διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να 
γνωρίζουν τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τις ταξιδιωτικές 
συνήθειες και άλλα χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν 
να μεταφέρουν στους πιθανούς πελάτες τους τις πληρο-
φορίες που γνωρίζουν ότι αυτοί ενδιαφέρονται. Η ανά-
λυση δεδομένων IoT βοηθά τις επιχειρήσεις να αυξή-
σουν την ικανότητα πώλησης προϊόντων, να γνωρίζουν 
καλύτερα τους πελάτες και ταυτόχρονα να τους βοη-
θούν να εξοικονομήσουν χρόνο αναζητώντας και πραγ-
ματοποιώντας ενέργειες για να αγοράσουν τα ταξιδιω-
τικά προϊόντα που επιθυμούν.

Γράφει o
Γιώργος Τζιάλλας*

Οι τεχνολογικές λύσεις  
στον τουρισμό

Τεχνολογικές λύσεις αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και διαμορφώνουν  
τις τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στα ταξίδια και τον τουρισμό



15ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022AΠΟΨΗ 

Το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να μοιράζονται 
τις απόψεις τους γρήγορα και εύκολα μέσω διαδικτύ-
ου και πλατφορμών κοινωνικών δικτύων που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για τον τουρισμό και τον ταξιδιωτι-
κό κλάδο, όπως το Facebook, το Yelp, το TripAdvisor  
ή άλλοι ταξιδιωτικοί ιστότοποι, βοηθούν τις επιχειρή-
σεις καταλυμάτων και τους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών να κατανοήσουν καλύτερα τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες των πελατών τους.
Τέτοια εργαλεία παρακινούν  τις επιχειρήσεις να δώ-
σουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα με σκοπό τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση των επισκεπτών, και να δη-
μιουργήσουν αξιοπιστία γι’ αυτές μέσω των βαθμολο-
γιών αξιολόγησης που θα τους δώσουν στη συνέχεια 
οι πελάτες. Επιπλέον, αυτό βοηθά τους πελάτες να αι-
σθάνονται ασφαλείς όταν επιλέγουν ένα ταξιδιωτικό 
προϊόν ή υπηρεσία. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή η τάση 
είναι μάλλον περισσότερο προς την κατεύθυνση της 
καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών και λιγότερο 
συνεισφέρει τελικά σε σημαντική αύξηση των κερδών 
για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ταξίδια εικονικής πραγματικότητας
Μαζί με την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολο-
γιών που βασίζονται στο διαδίκτυο, ο όρος virtual 
tour ή interactive tour εμφανίστηκε περί τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 και με την πάροδο του χρόνου 
έγινε πιο δημοφιλής στους τουρίστες σε πολλές χώ-
ρες παγκοσμίως. Ωστόσο, δεν έχει εφαρμοστεί ευρέ-
ως ακόμη και στις αναπτυγμένες τουριστικά χώρες σ’ 
όλο τον κόσμο.
Για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών για εύρεση 
πληροφοριών για διάφορους ταξιδιωτικούς προορι-

Γύρω μας σήμερα τα επιχειρηματικά 
μοντέλα μεταμορφώνονται ριζικά 

από την ψηφιακή τεχνολογία.  
Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες,  

καθώς ο ρυθμός αλλαγής συνεχίζει 
να αυξάνεται και ο αριθμός  

των νέων τεχνολογιών συνεχίζει  
επίσης να μεγαλώνει

σμούς στο διαδίκτυο, πολλοί τουριστικοί ιστότοποι ή 
εταιρείες παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών έχουν δη-
μιουργήσει εικονικές περιηγήσεις ή διαδραστικές πε-
ριηγήσεις για την προσομοίωση ταξιδιωτικών προορι-
σμών μέσω αναδημιουργίας εικόνων, βίντεο, άλλων 
στοιχείων πολυμέσων, όπως ηχητικά εφέ, μουσικής ή 
αφηγήσεων, περιγραφών, κειμένων, κλπ. Ο παράγο-
ντας που κάνει την εικονική περιήγηση ελκυστική για 
τους τουρίστες είναι ότι οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζο-
νται ως βασικό μέρος αυτού του συστήματος, όπως πα-
νοραμικές και 3D φωτογραφίες, βίντεο 360o, φωτο-
γραφίες από Flycam και drones.
Επί του παρόντος, αναπτύσσεται έντονα η τάση εξατο-
μίκευσης στον τουρισμό. Ανταποκρινόμενη σ’ αυτήν 
την τάση, η εφαρμογή εικονικής περιήγησης βοηθά 
τους επισκέπτες να «οπτικοποιήσουν» ένα πλήρες πρό-
γραμμα πριν από τη μετάβαση στον προορισμό τους. 

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τα-
ξιδιού, η εφαρμογή εικονικής περιήγησης μπορεί να 
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσει 
τους τουρίστες να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπει-
ρία στον προορισμό. Ακόμη και ορισμένες επιχειρήσεις 
προτείνουν επίσης μια περιήγηση «στο σπίτι» με πολύ 
χαμηλότερο κόστος από το να κάνουν το ταξίδι στην 
πραγματικότητα.
Γύρω μας σήμερα τα επιχειρηματικά μοντέλα μετα-
μορφώνονται ριζικά από την ψηφιακή τεχνολογία. Δη-
μιουργούνται νέες ευκαιρίες, καθώς ο ρυθμός αλλαγής 
συνεχίζει να αυξάνεται και ο αριθμός των νέων τεχνο-
λογιών συνεχίζει επίσης να μεγαλώνει. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι εδώ και αποτελεί 
το αύριο στα ταξίδια ανά τον κόσμο. Βεβαίως, παρόλο 
που υιοθετείται με γοργό ρυθμό από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη πλήρως στον 
τουριστικό κλάδο της χώρας μας. Επομένως, οι τουρι-
στικές επιχειρήσεις πρέπει να αποδεχτούν την αλλαγή 
που προέρχεται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
να επανεξετάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, 
αναθεωρώντας τη δομή, το μοντέλο διαχείρισης της 
εταιρείας και να επενδύσουν περισσότερο στην τεχνο-
λογία. Εάν η εταιρική κουλτούρα δεν ανταποκριθεί σ’ 
αυτόν το ρυθμό, θα είναι αναπόφευκτα μια στασιμότη-
τα, όχι μόνο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά 
και για την ενσωμάτωση της τουριστικής μας βιομηχα-
νίας στις τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως.

* Ο Γιώργος Τζιάλλας είναι Σύμβουλος Διοίκησης  
της DBC Diadikasia S.A., Τεχνικός Σύμβουλος  
Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  

πρώην Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Τουρισμού
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Γιορτή γαστρονομίας
στο Νότιο Πήλιο

Α υλαία ανοίγει το 1ο Pelion 
Fest που θα πραγματοποιηθεί 
στις 1-2-3-4 Σεπτεμβρίου 2022 
στην πλατεία της Αργαλαστής 
στο Νότιο Πήλιο. Στην έκθε-

ση θα παρουσιαστούν παραδοσιακά προ-
ϊόντα, η τοπική γαστρονομία της περιοχής, 
γαστρονομικές επιδείξεις, το τουριστικό 
προϊόν του Πηλίου και της ευρύτερης πε-
ριοχής, ενώ και τις 4 ημέρες θα πραγμα-
τοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
συζητήσεις. 

Στόχος της έκθεσης είναι η προβολή και 
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων στο ευ-
ρύ κοινό και η ανάδειξη του Νότιου Πηλί-
ου ως ένας σημαντικός τουριστικός προ-
ορισμός. Μέσα από την έκθεση θα προβλη-
θεί η παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής 
και η σύνδεσή της με τον τουρισμό. 

Η έκθεση θα αποτελέσει μοναδική ευ-
καιρία για τους επαγγελματίες της περι-
οχής καθώς θα έρθουν σε επαφή με υπο-
ψήφιους συνεργάτες αλλά και το ευρύ 
κοινό. Επίσης θα συμβάλει στην οικονο-
μική και τουριστική ανάπτυξη της περι-
οχής. Στο πανέμορφο χωριό της Αργαλα-
στής θα στηθούν παγόδες για την φιλοξε-
νία των εταιρειών που θα συμμετέχουν, 
αλλά και ειδικός χώρος για τις γευσιγνω-
σίες.

Στην έκθεση θα συμμετέχουν τοπικοί 
φορείς, εταιρίες με παραδοσιακά προϊό-
ντα καθώς και μαγαζιά της περιοχής. Οι 
εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να εκθέ-
σουν τα προϊόντα τους, να τα διαφημίσουν 
αλλά και κάνουν πωλήσεις στο ευρύ κοι-
νό. Μέσα από την έκθεση θα δοθεί η ευ-
καιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν 
τα τοπικά προϊόντα και να γευθούν τοπι-
κές συνταγές, αλλά και να συμμετέχουν 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν.

Η έκθεση πραγματοποιείται θέλοντας 
να συμβάλει στην προσπάθεια διασύνδε-
σης του τουριστικού προϊόντος με την 
παραγωγική βάση της χώρας και ειδικό-
τερα της περιοχής του Νότιου Πηλίου.  Το 
ζήτημα επισημαίνεται διαχρονικά από 
τους φορείς, καθώς  μπορεί να δημιουρ-
γήσει οικονομίες κλίμακας, οικονομίες 
που θα έχουν πιο γερά θεμέλια και θα 
μπορούν να αντέξουν στους διεθνείς κλυ-
δωνισμούς.

Οι απώλειες που προκάλεσε και προκα-
λεί η πανδημία, επιτρέπουν, αν δεν επι-
βάλλουν, την αναδιαμόρφωση του τουρι-
στικού μοντέλου της χώρας. Ο μαζικός 
τουρισμός στις ανεπτυγμένες τουριστικές 
αγορές της Ευρώπης μπαίνει σε δεύτερο 
πλάνο και οι θεματικές, πιο εξειδικευμέ-
νες μορφές τουρισμού γνωρίζουν άνθηση 
και παίρνουν πλέον το προβάδισμα. Δεν 
πρέπει να αγνοούμε το γεγονός πως οι 
επιστήμονες μας προειδοποιούν και για 
μελλοντικές πανδημίες, ενώ και το περι-
βάλλον δίνει ανησυχητικά σημάδια. Η 
βιωσιμότητα αποτελεί μονόδρομο, η παν-

Το Pelion Fest θα πραγματοποιηθεί στις 1 με 4 Σεπτεμβρίου στην Αργαλαστή, 
όπου τα τοπικά προϊόντα και γεύσεις θα έχουν την τιμητική τους
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δημία αφήνει το δικό της στίγμα και όλα 
συγκλίνουν πως τίποτα δεν θα είναι το 
ίδιο στη μετα-Covid περίοδο. Συμπερα-
σματικά είναι η ίδια η περίοδος που επι-
βάλλει ουσιαστικά τις αλλαγές στο πώς 
αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό και τι 
μπορεί να περιμένει από αυτόν συνολικά 
η οικονομία της χώρας.

Τα προβλήματα ωστόσο που εμποδίζουν 
την διασύνδεση της παραγωγικής βάσης 
με τον τουρισμό παραμένουν. Το ένα αφο-
ρά την οργάνωση του πρωτογενούς τομέα. 
Την ικανότητά του να παρέχει προϊόντα 
σε σταθερούς χρόνους, σταθερές ποσότη-
τες και με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Σε αυτό το κομμάτι οι Έλληνες παρα-
γωγοί υστερούν σε σύγκριση με το εξω-
τερικό. Οι συνέργειες, πρωτίστως μεταξύ 
τους, είναι απαραίτητες και για να μειώ-
σουν το κόστος παραγωγής, αλλά και για 
να δημιουργήσουν ένα ευρύ δίκτυο δια-
νομής εντός της χώρας.

Σημαντικό είναι επίσης να γίνει αντι-
ληπτή η σημασία αυτής της προσπάθειας 
και από τον τουριστικό κλάδο στο σύνολό 
του. Οι φορείς του τουρισμού έχουν κάνει 
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Το «Ελληνικό Πρωινό» του ΞΕΕ, 
το «Καλάθι Πρωινού» της ΣΕΤΚΕ είναι 
ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που ξεχωρί-
ζουν και οι οποίες επιχειρούν να εντάξουν 
την τοπική παραγωγή στις παρεχόμενες 
τουριστικές υπηρεσίες.

Η έκθεση  
πραγματοποιείται  

θέλοντας να συμβάλει 
στην προσπάθεια  

διασύνδεσης  
του τουριστικού  
προϊόντος με την  

παραγωγική βάση  
της περιοχής  

του Νότιου Πήλιου

Το πλέον σημαντικό όμως είναι να υπάρ-
ξουν πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο. 
Να χαραχθεί εθνική στρατηγική και να 
δημιουργηθούν οι μηχανισμοί που θα 
επιτρέπουν τη διανομή των προϊόντων 
σε όλη τη χώρα και σε ανταγωνιστικές 
τιμές. Οι τιμές άλλωστε είναι και ο κύριος 
λόγος που σε πολλές περιπτώσεις κερδί-
ζουν έδαφος τα εισαγόμενα τρόφιμα. 

Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό, ότι 
σήμερα στο πλαίσιο της αυθεντικής εμπει-

ρίας συγκαταλέγεται -αν δεν έχει την 
πρώτη θέση- η γαστρονομία. Βάζοντας 
όλα τα παραπάνω απευθυνθήκαμε στους 
εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε τα 
στοιχεία και να συνθέσουμε την πραγμα-
τική εικόνα γύρω από το θέμα της διασύν-
δεσης τουρισμού και παραγωγής σήμερα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το 
Pelion Fest αποκτά ιδιαίτερη σημασία και 
αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία. Το ίδιο 
το event έχει στόχο να αποτελέσει λόγο 

προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή 
και να δώσει ώθηση και επέκταση της σε-
ζόν στο Νότιο Πήλιο. Αυτός είναι και ο 
λόγος που επιλέχθηκαν οι πρώτες ημέρες 
του Σεπτεμβρίου για τη διεξαγωγή του. 

Είναι ένα στοίχημα που καλούνται να 
το κερδίσουν με το Pelion Fest όχι μόνο 
οι διοργανωτές και ο Δήμος Νοτίου Πηλί-
ου, αλλά κυρίως οι παραγωγοί, οι τοπικές 
επιχειρήσεις και ο τουριστικός κλάδος 
της περιοχής. 
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Α ν και ο όρος χρονολογείται 
πάνω από μια δεκαετία, τα τα-
ξίδια bleisure - ή τα ταξίδια 
που συνδυάζουν επιχειρήσεις 

και αναψυχή – αυξάνονται, καθώς το 
απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό συ-
νεχίζει να αυξάνεται.

Τι είναι το Bleisure;
Bleisure, workcation, digital nomad... 
Όπως και να το ορίσετε, ο συνδυασμός 
εργασίας και αναψυχής προβλέπεται να 

είναι μια συνεχής τά-
ση ταξιδιού το 

2022 και μετά. 
Και η ανάπτυξη 
των ταξιδιών 
bleisure συνδέε-
ται σε μεγάλο 
βαθμό με την 
ανάπτυξη του 
απομακρυσμέ-
νου εργατικού 
δυναμικού. 

Για παράδειγμα, μια πρόσφατη έρευνα 
σχετικά με το μέλλον της εργασίας δεί-
χνει ότι 40,7 εκατομμύρια Αμερικανοί 
επαγγελματίες θα εργαστούν πλήρως εξ 
αποστάσεως μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια. Αυτή η ευελιξία στο εργασιακό 
περιβάλλον και τον προγραμματισμό 
ανοίγει την πόρτα σε πολλούς προορι-
σμούς αν βέβαια οι προσφορές τους 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επι-
θυμίες των ταξιδιωτών.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένας 
ταξιδιώτης bleisure δεν είναι ο παραθε-
ριστής που ελέγχει το επαγγελματικό 
email του όλη την ημέρα. Τα ταξίδια 
Bleisure ταξιδεύουν με σκοπό τη δου-
λειά, ενώ παράλληλα αφιερώνουν χρό-
νο για να εξερευνήσουν έναν προορι-
σμό. Αυτό μπορεί να μοιάζει με έναν τα-
ξιδιώτη που επισκέπτεται έναν πελάτη 
και στη συνέχεια μένει στον προορισμό 
μερικές επιπλέον ημέρες ή έναν απομα-
κρυσμένο εργαζόμενο πλήρους απασχό-
λησης που κάνει κράτηση για μηνιαία 
διαμονή σε ένα σαλέ βουνού.
Τώρα, υπάρχουν σίγουρα πολλοί εργαζό-
μενοι που δεν είναι εν πλω με την έννοια 
του bleisure και προτιμούν να αποσυν-
δέονται πλήρως από την εργασία ενώ 
βρίσκονται σε διακοπές. Ωστόσο, είτε εί-
στε ξενοδοχείο, αεροπορική εταιρεία ή 
ταξιδιωτικός πράκτορας, η επίγνωση αυ-

Bleisure και μάρκετινγκ
Τα ταξίδια που συνδυάζουν επιχειρήσεις και αναψυχή – αυξάνονται,  

καθώς το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να αυξάνεται

Εκτός από μια ισχυρή  
σύνδεση στο Διαδίκτυο,  
οι ταξιδιώτες bleisure  

χρειάζονται επίσης χώρους 
όπου μπορούν να  
απομονωθούν και  

να κάνουν πραγματικά  
κάποια δουλειά

Γράφει o
Δημήτρης  

Τριανταφυλλίδης 
CEO Meliortempus 
Development Ltd

τού του αυξανόμενου στυλ ταξιδιού μπο-
ρεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
πώς να συνδεθείτε καλύτερα και να υπο-
στηρίξετε τους bleisure πελάτες σας.

Θέλω να προσφέρω στους  
πελάτες μου την καλύτερη εμπειρία

Εξετάστε τις μοναδικές ανάγκες 
των ταξιδιωτών Bleisure
Όταν κάνετε μάρκετινγκ προς τους τα-
ξιδιώτες bleisure, εξετάστε ποια στοι-
χεία είναι απαραίτητα για ένα επιτυχη-
μένο ταξίδι bleisure. Αν και ένας ταξι-
διώτης bleisure μπορεί να ενδιαφέρεται 
να εξερευνήσει τον προορισμό του, εξα-
κολουθεί να έχει ευθύνες εργασίας που 
πρέπει να φροντίσει κατά τη διάρκεια 
της διαμονής του.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αναγκαιό-
τητας bleisure; Ένα ισχυρό (και δωρε-
άν!) Wi-Fi. Ενώ οι περισσότεροι ταξι-
διώτες μπορεί να χρησιμοποιούν Wi-Fi 
για ελαφριά περιήγηση στο διαδίκτυο ή 
για να ακούνε μουσική, για έναν ταξι-
διώτη bleisure, η αξιοπιστία του Wi-Fi 
μπορεί να δημιουργήσει είτε μια παρα-
γωγική μέρα είτε μια εξαιρετικά αγχω-
τική. Ένας επισκέπτης μπορεί να χρεια-
στεί να συμμετάσχει σε βιντεοκλήσεις 
κατά τη διάρκεια της διαμονής του ή 
ένας ελεύθερος επαγγελματίας μάρκε-
τινγκ μπορεί να χρειαστεί γρήγορο Wi-
Fi για τη δημιουργία και την επεξεργα-
σία περιεχομένου.
Εκτός από μια ισχυρή σύνδεση στο Δια-
δίκτυο, οι ταξιδιώτες bleisure χρειάζο-
νται επίσης χώρους όπου μπορούν να 
απομονωθούν και να κάνουν πραγματι-
κά κάποια δουλειά. Οι αίθουσες συνε-
δριάσεων και οι χώροι εργασίας του ξε-
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Τα τουριστικά γραφεία 
προορισμών που  

παρουσιάζουν τοπικούς 
χώρους συνεργασίας,  

βιβλιοθήκες  
και καφετέριες φιλικές 

προς την εργασία  
μπορούν να προσφέρουν  
εξαιρετικές πληροφορίες 

σε έναν ταξιδιώτη bleisure

νοδοχείου, καθώς και περισσότερα ιδι-
ωτικά καταλύματα, όπως εξοχικές κα-
τοικίες, μπορούν να βοηθήσουν στην 
κάλυψη αυτών των αναγκών.
Και να θυμάστε ότι οι ταξιδιώτες 
bleisure σε μακροχρόνιες διαμονές μπο-
ρούν επίσης να ταξιδέψουν με την οικο-
γένεια ή τα κατοικίδια ζώα. Είτε αναδει-
κνύετε σουίτες ξενοδοχείων με γραφεία 
εργασίας είτε καταλύματα φιλικά προς 
τα κατοικίδια, οι παροχές που ευθυ-
γραμμίζονται με ένα εστιασμένο, παρα-
γωγικό περιβάλλον θα έχουν μεγάλη 
αξία για έναν ταξιδιώτη bleisure.

Συμμετοχή του ταξιδιώτη Bleisure
Όλο και περισσότερο, οι ταξιδιωτικοί 
οργανισμοί δημιουργούν προγράμματα 
σχεδιασμένα με γνώμονα τον ταξιδιώτη 
bleisure. Μερικά παραδείγματα:
 Το Marriott’s Day Pass επιτρέπει 
στους επαγγελματίες ταξιδιώτες να κά-

νουν κράτηση για ένα δωμάτιο - με χώ-
ρο εργασίας - για ένα χρονικό διάστημα 
12 ωρών. Το πάσο περιλαμβάνει 
premium Wi-Fi και πρόσβαση σε επαγ-
γελματικό εξοπλισμό, όπως εκτυπωτές 
και σαρωτές.
 Το Hotel Kinsley της Νέας Υόρκης 
προσφέρει ένα πακέτο εμπνευσμένο 
από το bleisure που περιλαμβάνει πρό-
σβαση σε έναν γειτονικό χώρο συνερ-
γασίας, καθώς και τοπικές κάρτες πεζο-
πορίας για φιτνες.
 Το Ιταλικό Hotel Poseidon προσφέρει 
ένα πακέτο Work from Hotel που περι-
λαμβάνει χώρο εργασίας και είδη γρα-
φείου, καθώς και δωρεάν καφέ όλη την 
ημέρα και εξατομικευμένα μενού μεση-
μεριανού γεύματος.
Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είστε ξε-
νοδοχείο για να προσελκύσετε ταξιδιώ-
τες bleisure. Για παράδειγμα, τα τουρι-
στικά γραφεία προορισμών που παρου-

σιάζουν τοπικούς χώρους συνεργασίας, 
βιβλιοθήκες και καφετέριες φιλικές 
προς την εργασία μπορούν να προσφέ-
ρουν εξαιρετικές πληροφορίες σε έναν 
ταξιδιώτη bleisure. Οι αεροπορικές 
εταιρείες, από την άλλη πλευρά, μπο-
ρούν να δημιουργήσουν loyalty 
programs ή οδηγούς προορισμού έχο-
ντας κατά νου τους ταξιδιώτες bleisure.
Στη συνέχεια, φυσικά, υπάρχει το τμήμα 
αναψυχής του bleisure. Είτε παρευρίσκο-
νται σε μια συναυλία, σε μια έκθεση μου-
σείου ή στην εξερεύνηση ενός εθνικού 
πάρκου, οι ταξιδιώτες του bleisure θα θέ-
λουν να απολαύσουν τον προορισμό 
τους. Απλά θυμηθείτε να προβάλετε εκ-
δρομές που είναι εφικτές σε ένα ισορρο-
πημένο. Ένα ξενοδοχείο, για παράδειγ-
μα, μπορεί να θέλει να αναδείξει αξιοθέ-
ατα σε κοντινή απόσταση από τους χώ-
ρους του ή μαθήματα ευεξίας και τρόπου 
ζωής στις εγκαταστάσεις του.
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Πιλότοι «ξεσπαθώνουν» 
για το χάος στις πτήσεις

Έχουν ευθύνες τα αεροδρόμια, αλλά έχουν εξίσου ευθύνες και οι αεροπορικές εταιρείες,  
ισχυρίζονται πιλότοι μεγάλων εταιρειών. «Ήθελαν εδώ και χρόνια να μειώσουν τους μισθούς»,  

τονίζουν και συμπληρώνουν ότι ουσιαστικά η πανδημία ήταν η απόλυτη ευκαιρία για να συμπιεστούν  
οι απολαβές. Όμως έτσι τελικά έμειναν αεροδρόμια και αεροπορικές χωρίς προσωπικό…

Ακυρωμένες πτήσεις, μεγάλες 
ουρέςμ παραιτήσεις προ-
σωπικού, χαμένες απο-

σκευές. Αυτή είναι η εικόνα 
που επικρατεί σε πολλά με-
γάλα αεροδρόμια στη Βόρεια 
Αμερική και την Ευρώπη. Το 
χάος που έχει προκληθεί από 
το καλοκαίρι δεν έχει υποχω-
ρήσει ιδιαίτερα και τα ειδησε-
ογραφικά πρακτορεία και οι χρή-
στες των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης συνεχίζουν να αναφέρουν ορδές 
ανυπόμονων ταξιδιωτών και βουνά από 
βαλίτσες που έχουν χαθεί.

Πρόσφατα η Lufthansa ακύρωσε σχεδόν 
όλες τις πτήσεις του στη Φρανκφούρτη 
και το Μόναχο, αφήνοντας καθηλωμένους 
περίπου 130.000 ταξιδιώτες λόγω μονοή-
μερης απεργίας του προσωπικού εδάφους 
που απεργούσε για καλύτερες αποδοχές.  

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου 
και το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ 
-δύο από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτι-
κούς κόμβους στην Ευρώπη- μείωσαν τη 
χωρητικότητά τους σε επιβάτες και απαί-
τησαν από τις αεροπορικές εταιρείες να 
μειώσουν τις πτήσεις από και προς τα 
αεροδρόμιά τους, γεγονός που εξόργισε 
τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τους διευ-
θυντές των αεροπορικών εταιρειών.

Οι αερομεταφορείς στις ΗΠΑ ακύρωσαν 
και καθυστέρησαν επίσης δεκάδες χιλιά-
δες πτήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού 
και καιρικών προβλημάτων. 

Οι αεροπορικές εταιρείες επιρρίπτουν 
-αν και όχι επισήμως- την ευθύνη στα αε-
ροδρόμια και τις κυβερνήσεις. Ο οικονο-
μικός διευθυντής του ευρωπαϊκού αερο-
μεταφορέα χαμηλού κόστους Ryanair, 
Neil Sorahan, παραπονέθηκε προ ημερών 
ότι τα αεροδρόμια «είχαν μία δουλειά να 
κάνουν».

Όμως πολλοί από όσους εργάζονται στον 
κλάδο λένε ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
είναι εν μέρει υπεύθυνες και για τις ελ-
λείψεις προσωπικού και για την κατάστα-

ση η οποία γίνεται τόσο δυσάρεστη που 
μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια των 
πτήσεων. 

Το αμερικανικό δίκτυο CNBC μίλησε με 
αρκετούς πιλότους που πετούν για μεγά-
λες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι πε-
ριέγραψαν όλοι την κόπωση λόγω των 
πολλών ωρών εργασίας. Αυτό που επιση-
μαίνουν είναι ότι ήταν καιροσκοπισμός 
και επιθυμία για μείωση του κόστους ως 
μέρος μιας τοξικής κουλτούρας «αγώνα 
δρόμου προς τα κάτω» που διαπερνά τον 
κλάδο των αερομεταφορών και επιδεινώ-
νει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι ταξιδιώτες.

Όλο το προσωπικό των αεροπορικών 
εταιρειών μίλησε ανώνυμα, επειδή δεν 
είχαν την άδεια να μιλήσουν στον Τύπο.   

«Απόλυτη σφαγή»
«Από τη σκοπιά των επιβατών, είναι 

ένας απόλυτος εφιάλτης», δήλωσε ένας 
πιλότος του ευρωπαϊκού αερομεταφορέα 
χαμηλού κόστους easyJet. 

«Ενόψει του καλοκαιριού, ήταν απόλυ-
το μακελειό, επειδή οι αεροπορικές εται-
ρείες δεν ήξεραν τι έκαναν. Δεν είχαν ένα 
κατάλληλο σχέδιο. Το μόνο που ήξεραν 
ότι ήθελαν να κάνουν ήταν να προσπα-
θήσουν να πετάξουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο - σχεδόν σαν να μην είχε συμ-
βεί ποτέ η πανδημία», δήλωσε ο πιλότος. 

«Αλλά ξέχασαν ότι είχαν κόψει όλους 
τους πόρους τους». Η επακόλουθη ανισορ-
ροπία έχει «κάνει τη ζωή μας ένα απόλυτο 
χάος, τόσο του πληρώματος καμπίνας όσο 
και των πιλότων», πρόσθεσε ο ίδιος, εξη-

γώντας πώς η έλλειψη προσωπικού εδά-
φους μετά τις απολύσεις λόγω της πανδη-
μίας Covid -αυτών που χειρίζονται τις 
αποσκευές, το check-in, την ασφάλεια και 
άλλα- έχει δημιουργήσει ένα ντόμινο που 
ανατρέπει τα δρομολόγια των πτήσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η easyJet ανέφερε 
ότι η υγεία και η ευημερία των εργαζομέ-
νων είναι «η ύψιστη προτεραιότητά μας», 
τονίζοντας ότι «παίρνουμε πολύ σοβαρά 
τις ευθύνες μας ως εργοδότης και απα-
σχολούμε τους ανθρώπους μας με τοπικές 
συμβάσεις με ανταγωνιστικούς όρους και 
σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία».

Ο κλάδος έχει πλέον παραγκωνιστεί από 
έναν συνδυασμό παραγόντων: δεν διαθέ-
τει επαρκείς πόρους για επανεκπαίδευση, 
το πρώην προσωπικό δεν θέλει να επι-
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για το χάος στις πτήσεις

στρέψει και οι κακές αμοιβές που παρα-
μένουν σε μεγάλο βαθμό μειωμένες μετά 
τις περικοπές της πανδημίας, παρά τη 
σημαντική βελτίωση των εσόδων των αε-
ροπορικών εταιρειών. 

«Μας είπαν (σ.σ. στους πιλότους) ότι θα 
είμαστε σε καθεστώς μισθολογικών περι-
κοπών τουλάχιστον μέχρι το 2030 - μόνο 
που όλοι οι διευθυντές επιστρέφουν με 
πλήρη μισθό συν αυξήσεις μισθών για τον 
πληθωρισμό», δήλωσε ένας πιλότος της 
British Airways. 

Επίσης τονίζει ότι τονίζει ότι δεν βοήθη-
σαν καθόλου οι κυβερνήσεις «με τους πε-
ριορισμούς και τη μη υποστήριξη του τομέα 
των αερομεταφορών». Να σημειωθεί πά-
ντως ότι στη Βρετανία πράγματι δεν έγιναν 
πολλά πράγματα, αλλά σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες υπήρξαν προγράμματα στήριξης 
δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως στη Γερμα-
νία της Lufthansa που έλαβε πακέτο στή-
ριξης 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζου-
με όμως ότι στους όρους της παραχώρησης 
των γιγαντιαίων πακέτων ήταν και η μεί-
ωση των απολαβών του προσωπικού.  

Παράλληλα και οι εταιρείες αεροδρομί-
ων ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το 
σημερινό χάος, καθώς «ορισμένες αερο-
πορικές εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν την 
κατάσταση για να μειώσουν τους μισθούς, 
να κάνουν νέες συμβάσεις και να απολύ-
σουν κόσμο, και τώρα που τα πράγματα 
επανήλθαν στην κανονικότητα δεν μπο-
ρούν να τα βγάλουν πέρα».

Ενώ πολλά αεροδρόμια και αεροπορικές 
εταιρείες κάνουν τώρα προσλήψεις και 
προσφέρουν καλύτερες αμοιβές, τα απαι-
τούμενα προγράμματα κατάρτισης και οι 
διαδικασίες εκκαθάρισης ασφαλείας έχουν 
περικοπεί σημαντικά και έχουν υπερφορ-
τωθεί, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τον 
τομέα. 

Στερνή μου γνώση…
Το προσωπικό εδάφους της British 

Airways είχε προκηρύξει απεργία  τον 
Αύγουστο για το γεγονός ότι δεν είχε ακό-

μη αποκατασταθεί ο πλήρης μισθός τους 
- κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση τη 
στιγμή που ο διευθύνων σύμβουλος της 
μητρικής εταιρείας της BA, της IAG, έλαβε 
επίδομα διαβίωσης 250.000 λιρών (303.000 
ευρώ) μεικτά για το έτος. 

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία και το 
συνδικάτο των εργαζομένων συμφώνη-
σαν σε αύξηση του μισθού για να μαται-
ωθεί η προγραμματισμένη απεργία, αν 
και ορισμένοι εργαζόμενοι λένε ότι δεν 
πρόκειται για πλήρη επιστροφή στις απο-
δοχές προ πανδημίας.  

Με ανακοίνωσή της, η British Airways 
ανέφερε: «Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν 
καταστροφικά για ολόκληρη την αεροπο-
ρική βιομηχανία. Λάβαμε μέτρα για να 
αναδιαρθρώσουμε την επιχείρησή μας 
για να επιβιώσουμε και να σώσουμε τις 
θέσεις εργασίας».

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «η συντρι-
πτική πλειοψηφία των απολύσεων κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν εθελο-
ντικές». Ο διευθύνων σύμβουλος της IAG 
Luis Gallego, στην εταιρεία του οποίου 
ανήκει η BA, έχασε το μπόνους του ύψους 
900.000 λιρών το 2021 και έκανε εθελοντι-
κές μειώσεις μισθών το 2020 και το 2021, 
ενώ δεν έλαβε το μπόνους του 2020.

Ένας πιλότος που πετούσε για τη ναυ-
αρχίδα του Ντουμπάι, την αεροπορική 
εταιρεία Emirates, δήλωσε ότι μια βραχυ-
πρόθεσμη νοοτροπία που θεωρούσε τους 
εργαζόμενους δεδομένους έθετε επί χρό-
νια τις βάσεις για τη σημερινή κατάσταση.

Οι αεροπορικές εταιρείες «προσπαθούν 
να συμπιέσουν τους μισθούς στον κλάδο 
εδώ και χρόνια, επειδή πίστευαν ότι κα-
νείς δεν είχε πουθενά αλλού να πάει», 
δήλωσε ο πιλότος. «Και τώρα που οι άν-
θρωποι ασκούν το δικαίωμά τους να πάνε 
κάπου αλλού, έχουν σοκαριστεί, κάτι που 
είναι απίστευτο. Είμαι σοκαρισμένος που 
σοκάρονται».

Κίνδυνος για την ασφάλεια;
Όλο αυτό το άγχος για το προσωπικό 

των αεροπορικών εταιρειών έρχεται να 
προστεθεί στο συχνά αγνοούμενο ζήτημα 
της κόπωσης των πιλότων, δήλωσαν όλοι 
οι πιλότοι που ερωτήθηκαν από το CNBC.

Το νόμιμο ανώτατο όριο για τον χρόνο 
πτήσης ενός πιλότου είναι 900 ώρες ετη-
σίως. Αλλά για πολλές αεροπορικές εται-
ρείες, «αυτό δεν θεωρούνταν το απόλυτο 
μέγιστο, αλλά ο στόχος για να προσπαθή-
σουν να κάνουν το φόρτο εργασίας όλων 
όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό», δήλωσε 
ο πιλότος της easyJet.

«Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία μας, ότι 
έχουμε μια αρκετά τοξική κουλτούρα, 
υπερβολικό όγκο εργασίας», επανέλαβε 
ο πιλότος της Emirates. 

Όλα αυτά συνδυάζονται με χαμηλές 
αμοιβές και λιγότερο ελκυστικές συμβά-
σεις, λένε οι πιλότοι, πολλές από τις οποί-
ες ξαναγράφτηκαν όταν η πανδημία έφε-
ρε τα πάνω κάτω στα αεροπορικά ταξίδια.

«Τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές 
εταιρείες μοιράζονται εξίσου την ευθύνη. 
Είναι ένας αγώνας δρόμου προς τον πάτο 
εδώ και χρόνια», δήλωσε ο πιλότος της 
Emirates. «Το μόνο που θα προσπαθούν 
πάντα είναι να πληρώνουν όσο το δυνα-
τόν λιγότερα χρήματα».

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρεί-
ας Emirates δήλωσε: «Ποτέ δεν θα συμβι-
βαστούμε με την ασφάλεια στην Emirates 
και υπάρχουν αυστηρές κανονιστικές 

απαιτήσεις για την ανάπαυση και τις ώρες 
πτήσης τις οποίες τηρούμε για το πλήρω-
μα που εκτελεί πτήσεις. Το ιστορικό ασφα-
λείας μας, στον αέρα και στο έδαφος, είναι 
ένα από τα καλύτερα στον κλάδο».

Πρόσθεσαν: «Συνεχίζουμε να προσλαμ-
βάνουμε και να διατηρούμε το ιπτάμενο 
προσωπικό μας με ανταγωνιστικά πακέ-
τα, εξέλιξη καριέρας και άλλες γενναιό-
δωρες παροχές».

Αγώνας δρόμου προς τον πάτο
«Κροίσοι καπιταλιστές. Αγώνας δρόμου 

προς τον πάτο. Δεν υπάρχει κανένας σε-
βασμός για το εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό», δήλωσε ο πιλότος της BA για 
την εταιρική ηγεσία του κλάδου. «Θέλουν 
απλώς το φθηνότερο εργατικό δυναμικό, 
για να παράγουν τα δικά τους μεγάλα 
μπόνους και να κρατούν τους μετόχους 
ευχαριστημένους».

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μετα-
φορών δήλωσε ως απάντηση σε αυτές τις 
επικρίσεις ότι «η αεροπορική βιομηχανία 
αυξάνει τους πόρους όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα για να ικανοποιήσει με ασφά-
λεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες 
των ταξιδιωτών». Αναγνώρισε ότι «δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτές είναι 
δύσκολες εποχές για τους εργαζόμενους 
του κλάδου, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει 
έλλειψη».
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Αύξηση της μέσης  
τουριστικής  
δαπάνης το 2021
Την περασμένη χρονιά καταγράφηκε αύξηση της Μέσης Δαπάνης σε σχέση  
με το 2019 από €482 σε €631. Η επισκεψιμότητα κατέγραψε μείωση 55,3%  
Σε πέντε περιφέρειες το 86% των επισκέψεων και το 90% των εσόδων

Το 2021 στην Ελλάδα παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση της Μέσης Δα-
πάνης ανά Επίσκεψη σε σχέση με 

το 2019 (+30,7%, από 482 € σε 631€) που 
προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από αύξηση 
της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+26,4%, 
από 6,3 σε 8), ενώ η Δαπάνη ανά Διανυ-
κτέρευση σημείωσε μικρή αύξηση (+3,4%, 
από 76 € σε 79 €). Αυτό τουλάχιστον προ-
κύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδας που παρουσίασε αναλυτικά του 
Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων. (ΙΝΣΕΤΕ).

Από την άλλη πλευρά πραγματοποιή-
θηκαν συνολικά 16.376.000 επισκέψεις 
στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσι-
άζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 
2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 
χιλ. επισκέψεις. Στην πρώτη θέση κατά-
ταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό 
των επισκέψεων το 2021, διατηρήθηκε η 
Γερμανία, στην δεύτερη θέση ανέβηκε το 
Ηνωμένο Βασίλειο και στην τρίτη θέση η 
Γαλλία. 

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών 
στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 
64.053.000 το 2021 παρουσιάζοντας μεί-
ωση -43,5% σε σχέση με το 2019 και οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα δι-
αμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. € το 2021 
παρουσιάζοντας μείωση -41,6% σε σχέση 
με το 2019. Ο κάθε επισκέπτης της Ελλά-
δας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά 
μέσο όρο επισκέφτηκε 1,11 Περιφέρειες 
το 2021. 

Ο αντίστοιχος μέσος όρος το 2019, ανερ-
χόταν σε 1,17. Το 2021, η δαπάνη ανά επί-
σκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε σε όλες 
τις Περιφέρειες λόγω της αύξησης της 
μέσης διάρκειας παραμονής, ακόμα και 
στις Περιφέρειες που παρατηρήθηκε μεί-
ωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση. 
Ειδικότερα: Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 
13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορ-
φώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 € παρου-
σιάζοντας αύξηση+30,7% σε σχέση με το 
2019 (482€). Η υψηλότερη δαπάνη ανά 
επίσκεψη το 2021 καταγράφηκε στην Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 861€ παρου-
σιάζοντας αύξηση +14,7%. Η χαμηλότερη 
δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, μόλις 299€, παρου-
σιάζοντας αύξηση +18,4%. Η μέση δαπάνη 
ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες 
της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά 
μέσο όρο σε 79€ αύξηση +3,4% σε σχέση 
με το 2019 (76€). 

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευ-
ση το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου με 104€ παρουσιάζοντας 
αύξηση +7,2%. Αντίθετα, η χαμηλότερη 
δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφη-
κε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
και Θράκης με 38€, παρουσιάζοντας μεί-
ωση -24,1%. Η μέση διάρκεια παραμονής 
ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλά-
δας ήταν 8,0 διανυκτερεύσεις παρουσιά-

ζοντας αύξηση (+26,4%). Η μέγιστη διάρ-
κεια παραμονής 12,8 διανυκτερεύσεις 
καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +58,3%. 
Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής ανά επί-
σκεψη το 2021, ήταν 4,6 διανυκτερεύσεις 
και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ηπεί-
ρου καταγράφοντας αύξηση +127%. 

Το 86,0% των επισκέψεων πραγματο-
ποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: 
Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), 
Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%), Αττικής 
(16,1%), και Ιονίων Νήσων (10,6%). Το 
86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματο-
ποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: 
Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), 
Αττικής (16,3%), Κεντρικής Μακεδονίας 
(16,2%) και Ιονίων Νήσων(11,0%). Τέλος, 
το 90,0% των εισπράξεων πραγματοποι-
ήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτί-
ου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Ατ-
τικής (14,2%), Ιονίων Νήσων (12,6%), και 
Κεντρικής Μακεδονίας (9,8%).
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Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταγρά-
φηκαν 7,3 εκατ. αεροπορικές αφί-

ξεις έναντι 7,9 εκατ. της περιόδου Ιανου-
αρίου-Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά -8,1%/-641 χιλ. αφίξεις. Ειδι-
κότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 
χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 
-52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 223 χιλ. 
αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 
-37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγρά-
φηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση 
κατά -31,6%/-155 χιλ. αφίξεις. 

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφί-
ξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,2%/-125 
χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. 
παρουσιάζοντας μείωση -4,6%/-106 χιλιά-
δες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ 
για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύ-
ξηση κατά +79 χιλ./+2,5%. Την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, στο Διεθνές 
Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,1 
εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις πα-
ρουσιάζοντας μείωση -616 χιλ./-23,0%. 

Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσα-
λονίκης όπου καταγράφηκαν 809 χιλ. δι-
εθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζο-
ντας μείωση -206 χιλ./-20,3%. Στο αερο-
δρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε 
μείωση -49 χιλ./-4,3% ενώ οι διεθνείς αε-
ροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,1 εκατ. 
ενώ στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις 

Κοντά στο 2019  
οι αφίξεις φέτος
Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου καταγράφηκαν  
7,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 7,9 εκατ. το 2019

ανήλθαν σε 454 χιλ. παρουσιάζοντας αύ-
ξηση +22 χιλ./+5,1%. 

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφη-
καν 854 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
παρουσιάζοντας αύξηση +56 χιλ./+7,0% 
ενώ στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς 
αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 
392 χιλ. καταγράφοντας οριακή μείωση -2 
χιλ./-0,5%. Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου 
σημειώθηκε αύξηση +20 χιλ./+14,1% ενώ 
οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν 
σε 165 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντο-
ρίνης καταγράφηκαν 257 χιλ. αφίξεις πα-
ρουσιάζοντας αύξηση +78 χιλ./+43,7%. 

Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 539 χιλ. πα-

ρουσιάζοντας αύξηση +37 χιλ./+7,3% και 
στο Άκτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
ανήλθαν σε 120 χιλ. παρουσιάζοντας αύ-
ξηση +24 χιλ./+25,6%. Αντίθετα, στην Ζά-
κυνθο και την Κεφαλονιά καταγράφηκαν 
273 χιλ. και 110 χιλ. αφίξεις παρουσιάζο-
ντας μείωση -6 χιλ./-2,1% και -1 χιλ./-1,0% 
αντίστοιχα. Τέλος, στο αεροδρόμιο της 
Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορ-
φώθηκαν σε 67 χιλ. καταγράφοντας αύ-
ξηση +9 χιλ./+15,9%. Στα υπόλοιπα αερο-
δρόμια οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
ήταν χαμηλότερες από 50 χιλιάδες.

Αντίστοιχα στις πτήσεις εσωτερικού το 
επτάμηνο καταγράφηκαν 3,1 εκατ. αερο-
πορικές αφίξεις έναντι 3,6 εκατ. του 2019, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά -14,4%/-517 
χιλ. αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο 
καταγράφηκαν 299 χιλ. αφίξεις παρουσι-
άζοντας μείωση κατά -36,8%/-174 χιλ., τον 
Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά -29,0%/-133 χιλ. ενώ τον 
Μάρτιο καταγράφηκαν 404 χιλ. παρουσι-
άζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. 
αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 561 
χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 
-5,7%/-34 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές 
αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ. και η 
μείωση ανήλθε σε -5,1%/-36 χιλιάδες. Τέ-
λος, τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις 
διαμορφώθηκαν σε 799 χιλ. και σημείω-
θηκε μείωση μόλις -8 χιλ./-1,0%.
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Δ ηλώνω φανατικός φίλος κάθε 
πανηγυριού στο τελευταίο χω-
ριό των Βαλκανίων. Λίγα χρόνια 
πριν σε ένα μοτοταξίδι εξερεύ-

νησης έπιασα τα όρη και τα άγρια βου-
νά της Κέρκυρας. Πριν από χρόνια μπαί-
νοντας σε ένα χωριό* είδα σε μια κολό-
να της ΔΕΗ μια ανακοίνωση σε αφίσα 
χειροποίητη γραμμένη και ζωγραφισμέ-
νη στο χέρι. Η βροχή κάπως την είχε ξε-
πλύνει και σκέφτηκα να ρωτήσω κά-
ποιον για επιβεβαίωση. Παραπέρα ήταν 
δύο γεροντάκια που έπιναν καφέ στο 
μπαλκόνι. Μόλις τους ρώτησα από την 
πόρτα του αυλόγυρου για το πανηγύ-
ρι… τινάχτηκαν στον αέρα. «Το δικό 
μας πανηγύρι αγόρι μου είναι το καλύ-
τερο πανηγύρι, το πιο όμορφο. Σαν το 
κοριτσούδι σου. Ελάτε το βράδυ και δεν 
θα μετανιώσεις, θα με θυμάσαι μια 
ζωή». Αυτό ήταν. Τι καλύτερο από μια 
ετήσια μυσταγωγική συνάντηση που 
στηρίζει ο ντόπιος πληθυσμός και είναι 
ευπρόσδεκτοι οι επισκέπτες. 
Το βραδάκι λοιπόν ανηφόρισα σε μια 
εξαιρετικά δύσκολη φιδίσια αλλά εξαί-
σια διαδρομή επάνω στο ορεινό χωριό. 
Μπαίνοντας, όλα σκοτεινά. Μια βουβα-
μάρα. Δεν άκουγα τίποτε. «Έχει πλάκα 
να έκανα λάθος;» «Λες να μην ήξερε τι 
έλεγε ο παππούς και η γιαγιά και να θυ-
μόντουσαν τα πανηγύρια των νεανικών 
τους χρόνων;» Με αυτές και άλλες σκέ-
ψεις προχώρησα μέσα στα στενάκια του 
χωριού. Πριν με κυριέψει η απογοήτευ-
ση, το αεράκι έφερε κάποιες μακρινές 
μελωδίες. Λίγο αργότερα με οδηγό την 
τσίκνα από τις ψησταριές άρχισε να 
φαίνεται κάποιο φως. Και σε κάποια 
απότομη στροφή μετά από ένα ζιγκ-
ζαγκ πέφτουμε στο απόλυτο θέαμα.
Μια πλαγιά, δίπλα σε ένα εκκλησάκι, 
εκατοντάδες ντόπιοι με τις γυναίκες να 
φορούν τις παραδοσιακές λευκές μα-

Πανηγύρι… στο χωριό

Γράφει o
Ευάγγελος  
Κυριακού

Ειδικός Διαχείρισης 
Προορισμών

Ο επισκέπτης εκτιμά το αναπάντεχο πολιτιστικό γεγονός και η διαχείριση προορισμών οφείλει  
να του παρέχει την πληροφόρηση των εκδηλώσεων που ούτως ή άλλως οργανώνονται

ντήλες, τραπέζια πάγκοι ως κοινό τρα-
πέζι, κατσίκια να γυρίζουν στην σούβλα 
και ο παπάς του χωριού να τραγουδά… 
μια κότα στρουμπουλή, μια κότα μια κο-
τούλα και στις παύσεις να καλεί τον κό-
σμο. «Σπεύσατε χριστιανοί ακόμη 27 
ερίφια μείνανε…, ο χορός θέλει καλό 
φαγητό!»
Ο επισκέπτης εκτιμά το αναπάντεχο πο-
λιτιστικό γεγονός και η διαχείριση προ-
ορισμών οφείλει να του παρέχει την 
πληροφόρηση των εκδηλώσεων που ού-
τως ή άλλως οργανώνονται. Ένα συ-
γκροτημένο και ενημερωμένο πολιτι-
στικό καλεντάρι είναι το λιγότερο ενώ 
παράλληλα η τοπική αυτοδιοίκηση ως 
κύριος εκπρόσωπος του φορέα διαχείρι-
σης προορισμού οφείλει να στηρίζει με 
τεχνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά 
μέσα έτσι ώστε κάθε εκδήλωση να έχει 
τα ελάχιστα προκειμένου να απολαμβά-
νει ο επισκέπτης με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Για να είμαστε ουσιαστικοί, οι 
εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να ενθαρ-
ρύνονται μιας και οι συνήθεις οργανω-

τές είναι οι πολιτιστικοί και άλλοι σύλ-
λογοι που φροντίζουν να υπάρχει τάξη, 
καθαρά τραπέζια, οργανωμένο bbq, ορ-
γανωμένη κάβα καθώς και αγορά τοπι-
κών και άλλων προϊόντων, μικροεκθέ-
σεις, παιχνίδια για παιδιά και φυσικά 
ορχήστρα με τοπική μουσική και τρα-
γούδια και τοπικούς χορευτές να προ-
σπαθούν να μυήσουν τους επισκέπτες 
που τολμούν. Πολλά από αυτά τα μονα-
δικής εμπειρίας δρώμενα γίνονται όλο 
το χρόνο αλλά κυρίως οργανώνονται 
γύρω από εκκλησάκια και γιορτές της 
άνοιξης, του καλοκαιριού και του φθι-
νοπώρου πάντα μακριά από τις κρίσι-
μες ημερομηνίες της αγροτικής ασχολί-
ας των κατοίκων. Λιγότερες αλλά εξί-
σου σημαντικές είναι οι εκδηλώσεις το 
χειμώνα κυρίως την εποχή των Χρι-
στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των 
Αποκριών. Τα πανηγύρια αυτά πρέπει 
να προστατεύονται μιας και τα περισσό-
τερα οργανώνονταν αιώνες τώρα σε μι-
κρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα και 
αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς που ψάχνει ο επισκέπτης.
Μην νομίζετε ότι οι γιορτές αυτές εφευ-
ρέθηκαν τώρα. Ένα ανάγλυφο από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Έδεσσας μας λέ-
ει την μικρή ιστορία από ένα γουρουνά-
κι που διέτρεξε με τον κύριό του την 
Αρχαία Εγνατία οδό από το Δυρράχιο, 
το Ντούρες της σημερινής Αλβανίας για 
να συμμετέχει στην γιορτή των φαλλο-
φοριών κάτι σαν τα σημερινά καρναβά-
λια. Το γουρουνάκι με το όνομα ο «Χοί-
ρος ο Πασοίφιλος» (το φιλαράκι ολο-
νών) έγινε πεσκέσι και αφού φάγαν κα-
λά και εμείς καλύτερα, σκέφτηκαν να 
αποτυπώσουν την ιστορία σε ένα μάρ-
μαρο που σήμερα έρχονται να δουν χι-
λιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Έρχο-
νται να δουν έναν από τους πρώτους 
πολιτιστικούς ταξιδιώτες της Μακεδονί-
ας και να μάθουν από κοντά την ιστορία 
του. Παράλληλα έτσι εξηγείται για ποιο 
λόγο στην Μακεδονία θα βρεις εξαιρετι-
κό χοιρινό και όχι προβατίνα που βασι-
λεύει στα πανηγύρια της Στερεάς Ελλά-
δας. Τα πανηγύρια αυτά αποτέλεσαν ερ-
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γαλεία αναψυχής και εμπορίου πάνω 
στον άξονα των οδικών και θαλάσσιων 
δρόμων του Μεταξιού συνδέοντας πό-
λεις και χωριά με αειφορικό τρόπο φέρ-
νοντας τις εκδηλώσεις αυτές στο σήμε-
ρα. Η διαχείριση προορισμών με βάση 
την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν 
μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά 
στις μοναδικές αυτές πολιτιστικές συ-
ναντήσεις.
Ωστόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο η στρατηγική προστασί-
ας και καταγραφής τους παρουσιάζει 
ελλείψεις. Δεν έχει γίνει κατανοητή η 
σημασία τους στο πολιτιστικό υπόβα-
θρο του προορισμού καθώς στην ανά-
γκη του επισκέπτη να συγχρωτιστεί με 
τους κατοίκους του προορισμού. Πα-
ράλληλα σε πολλές περιπτώσεις η απου-
σία εθνικού θεσμικού πλαισίου δημι-
ουργεί προβλήματα με τις οικονομικές 
υπηρεσίες ελέγχου να διακόπτουν ή να 
καταστρέφουν αυτή την μοναδική μυ-
σταγωγία η οποία σε πολλά χωριά συμ-
βαίνει μια φορά το χρόνο και δημιουρ-

γεί τους απαραίτητους πόρους για την 
λειτουργία τοπικών συλλογών εκθέσε-
ων και μουσείων, λειτουργία πολιτιστι-
κών τμημάτων εκμάθησης τοπικών χο-
ρών & λαογραφίας, λειτουργία εκμάθη-
σης τοπικής γαστρονομίας ή λειτουργία 
βιβλιοθηκών ή την λειτουργία τοπικών 
αθλητικών ομάδων και άλλων υπαίθρι-
ων δραστηριοτήτων. Οι εκδηλώσεις αυ-

τές αποτελούν μοναδικό σημείο έκφρα-
σης της κάθε περιοχής και είναι σημα-
ντικό να λειτουργούν  υπό την αιγίδα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και του εκά-
στοτε φορέα διαχείρισης προορισμού. 
Από αυτά τα πανηγύρια δημιουργήθη-
καν οι μεγάλες εμποροπανηγύρεις και 
ζωοπανηγύρεις που κρατούσαν από λί-
γες μέρες έως βδομάδες οι οποίες με την 
σειρά τους δημιούργησαν τα μεγάλα φε-
στιβάλ και τις μεγάλες εκθέσεις που ξέ-
ρουμε σήμερα. 
Ο χώρος της αγοράς και του πανηγυ-
ριού αποτελούσε ένα σημαντικό κομμά-
τι της κοινωνικής ζωής των κατοίκων 
και η ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε 
αυτήν, ήταν χαλαρή δίνοντας στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να ξεφύ-
γουν από τα προβλήματα τους, να κοι-
νωνικοποιηθούν και να διασκεδάσουν 
ακριβώς ότι γίνεται και σήμερα.  Στο με-
ταξύ δεν θέλω να σχολιάσω για το ότι 
απαγορεύτηκαν τα λαϊκά πανηγύρια λό-
γω υγειονομικών πρωτοκόλλων εν μέ-
σω covid ενώ τα εμπορικά κέντρα ήταν 

ανοικτά διότι θα παρεκτραπώ και θέλω 
να τιμήσω την ελευθερία που μας δίνει 
ο αρχισυντάκτης Γιώργος Καραχρήστος 
στην επιλογή και ελεύθερη έκφραση 
στα θέματα.
Όπου κι αν είστε λοιπόν στην Ελλάδα, 
αναζητείστε το τοπικό πανηγύρι. Είτε 
είστε σε κάποιο νησί, είτε σε κάποιο 
βουνό της ενδοχώρας την περίοδο του 
15αύγουστου η Παναγιά έχει την τιμητι-
κή της και εκατοντάδες λαϊκές εκδηλώ-
σεις οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Ας 
ανοίξουμε όλοι μαζί, και περισσότερο 
οργανωμένα, την άυλη αυτή μορφή της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναδει-
κνύοντας όλες τις πολιτιστικές ετερότη-
τες και διαφοροποιήσεις από τόπο σε 
τόπο και σε κάθε μορφή, βάζοντας ψηλά 
τον πήχη της εμπειρίας των επισκεπτών 
και της μεγαλύτερης συσχέτισής τους 
με τον προορισμό, πιάνοντάς τους από 
το χέρι και βάζοντας τους, στο κύκλο 
του χορού… για το καλό της προστιθέ-
μενης αξίας του Ελληνικού Τουρισμού.
*Σωκράκι Κέρκυρας

Οι εκδηλώσεις αποτελούν 
μοναδικό σημείο έκφρασης 
της κάθε περιοχής και είναι 
σημαντικό να λειτουργούν  
υπό την αιγίδα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και του 
εκάστοτε φορέα διαχείρι-

σης προορισμού
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Μ ε «θερμή» συμμετοχή πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση του 
Thematic Tourist Expo & Food 

Festival στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύ-
που την Δευτέρα 1η Αυγούστου. Την πα-
ρουσίαση παρακολούθησαν αντιπεριφε-
ρειάρχες, δήμαρχοι και υπεύθυνοι Τουρι-
σμού των δήμων, πρόεδροι και εκπρόσω-
ποι Επιμελητηρίων, επιχειρηματίες, επαγ-
γελματίες του τουρισμού, ενώ το παρόν 
έδωσε και η διοίκηση της Πανελλήνιας 
Έκθεσης Λαμίας που θα φιλοξενήσει το 
μεγάλο event του Θεματικού Τουρισμού 
και της Γαστρονομίας. 

Η Έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 20-23 Οκτωβρίου θα αποτελέσει μο-
ναδική ευκαιρία για την προβολή του 
θεματικού τουρισμού, αλλά θα δώσει και 
την ευκαιρία στους επαγγελματίες του 
κλάδου και στους παραγωγούς να προ-
ωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους στο Ελληνικό, αλλά και το ξένο κοι-
νό. Διοργανώνεται από τη Mact Media 
Group με τη συμβολή του Δήμου Λαμίας, 
του Επιμελητηρίου Φθιώτιδος και άλλων 
φορέων.

Στόχος είναι η έκθεση αυτή να εδραι-
ωθεί σαν μία νέα αρχή για κλείσιμο με-
γάλων συμφωνιών και την άμεση πώλη-
ση. Η αναγκαιότητα μίας μεγάλης διεθνούς 
έκθεσης Θεματικού Τουρισμού στην χώ-
ρα μας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. 

Στους εκθέτες περιλαμβάνονται ελλη-
νικοί και ξένοι τουριστικοί φορείς, το-
πική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, μεγά-
λες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του τουρισμού, μεγάλες ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά και 
ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες real 
estate, εταιρείες τροφίμων και ποτών, 
φορείς που σχετίζονται με τις ειδικές 
μορφές τουρισμού και τον εναλλακτικό 
τουρισμό.

Με σκοπό η  Έκθεση Θεματικού Τουρι-
σμού & Food Festival να αποτελέσει το 
κορυφαίο σημείο συνάντησης των επαγ-
γελματιών του τουρισμού, η διοργανώτρια 
εταιρεία Mact Media Group αναλαμβάνει 
τον προκαθορισμό συναντήσεων εκθετών 
με επιλεγμένους αγοραστές από τις πα-
ραδοσιακές και αναδυόμενες τουριστικές 
αγορές. Τα συνέδρια που θα διεξαχθούν 
στην έκθεση θα προβάλουν τις παγκόσμι-
ες τάσεις της τουριστικής αγοράς γύρω 
από τον Θεματικό Τουρισμό, παρέχοντας 
πολύτιμες πληροφορίες στους επαγγελ-
ματίες του τουρισμού.

H Διεθνής Έκθεσης Θεματικού Τουρι-
σμού & Food Festival είναι η πρώτη έκθε-
ση για τον εναλλακτικό τουρισμό που 
πραγματοποιείται στην Ελλάδα και χωρί-
ζεται σε 2 ενότητες. Η μία θα αφορά όλες 
τις μορφές του Θεματικού Τουρισμού και 
η δεύτερη του Food Festival θα περιλαμ-
βάνει τη γαστρονομία και τον οίνο, τοπι-
κά προϊόντα, τρόφιμα, ποτά, πρώτες ύλες 
για εστιατόρια και άλλα. 

Παρουσιάστηκε η  
Thematic Tourism Expo  
& Food Festival

Θεματικός Τουρισμός
Οι μορφές Θεματικού Τουρισμού που 

θα φιλοξενηθούν στην TTE & Food Festival 
είναι:

1. City Break (Ανάπτυξη προορισμών 
City Break, , Αγορές, Αρχιτεκτονική, Δια-
σκέδαση, Εμπειρία, Εμπορικά Κέντρα, 
Ένταξη Πολιτιστικών Διαδρομών, Ιστορία 
κλπ.).

2. Αθλητικός Τουρισμός (Αθλητικές 
διοργανώσεις ,δραστηριότητες & Εvent, 
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς , Αναρρίχηση , Golf 
, Ορειβασία, Ορειβατικό Σκι, Ορεινή Πο-
δηλασία, Ορεινό Τρέξιμο).

3. Γεωτουρισμός (Γεωπάρκα, Σπήλαια).
4. Εκπαιδευτικός Τουρισμός (Προ-

γράμματα Εκπαιδευτικού και Πολιτιστι-
κού χαρακτήρα, Γνωριμία με την Ελληνι-
κή Πολιτιστική Κληρονομιά).

5. Θαλάσσιος Τουρισμός (Αλιευτικός 
Τουρισμός , Θαλάσσια Παιχνίδια,  Θαλάσ-
σια Πάρκα, Καταδυτικός Τουρισμός, Μα-

ρίνες, Τουρισμός Κρουαζιέρας, Σκάφη 
Αναψυχής).

6. Θρησκευτικός και Προσκυνημα-
τικός Τουρισμός (Εκκλησίες, Μοναστή-
ρια).

7. Πολιτιστικός Τουρισμός (Αρχαιο-
λογικοί Χώροι, Μνημεία, Μουσεία, Κάστρα, 
Ιστορικά Μνημεία, Έθιμα και Μουσικά 
Δρώμενα, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Φε-
στιβάλ).

8. Συνεδριακός Τουρισμός (Εκθεσια-
κά Κέντρα, Συνεδριακά Κέντρα).

9. Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας (Ια-
ματικός Τουρισμός, Ιαματικές πηγές, Κέ-
ντρα, Ιατρικός Τουρισμός, Θαλασσοθερα-
πεία, Θεραπευτικά Προγράμματα, Yoga, 
Spa κλπ).

10. Τουρισμός Υπαίθρου (Αγροτικός 
Τουρισμός Αγροτικές Δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την Γεωργία, Κτηνο-
τροφία, Μελισσοκομία κλπ, Παρατήρηση 
Οικοσυστήματος) Οικοτουρισμός (Ανα-

πτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες και 
κυρίως θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής 
προστασίας περιοχές πχ περιοχές Natura).

11. Υπαίθριες Δραστηριότητες (Αναρ-
ρίχηση, Canoe Kayak, Canyoning, Ιππασία, 
Kayak ποταμού, Mountain Biking, Ορει-
βατικοί & Πεζοπορικοί Σύλλογοι, Ποδη-
λασία, Rafting, Ταξίδια περιπέτειας, 
Trekking ποταμού,  Υπαίθριες Δραστηρι-
ότητες).

12. Χειμερινός Τουρισμός & Χιονο-
δρομικός Τουρισμός (Σκι, Χειμερινά 
Σπορ, Χιονοδρομικά Κέντρα).

Food Festival
Το Food Festival θα αφορά την γαστρο-

νομία της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στη 
γαστρονομία της Φθιώτιδος από την πα-
ράδοση και το σήμερα έως και το αύριο 
αυτής. Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανά-
δειξη και η προβολή των συνταγών και 
προϊόντων, ιδιαίτερα από την περιοχή και 
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θα διοργανώνεται ετήσια με απώτερο 
σκοπό να εξελιχθεί σε θεσμό. 

Θα είναι ένα πάζλ από διάφορες εκδηλώ-
σεις γύρω από την γαστρονομία και θα 
μπορούν να συμμετάσχουν σ' αυτό τόσο 
επιχειρήσεις και παραγωγοί της γαστρο-
νομίας και του οίνου, όσο και τοπικοί πα-
ραγωγοί και μαγαζιά της πόλης, ο καθένας 
με το δικό του περίπτερο. Οι παραγωγοί 
καθώς και τα καταστήματα που θα επιλέ-
ξουν να συμμετάσχουν σ' αυτό, θα έχουν 
την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα τους, 
να τα προβάλουν, να τα διαφημίσουν, αλλά 
και να τα πουλήσουν στους επισκέπτες.

Μέσα από το φεστιβάλ θα δοθεί η ευ-
καιρία να  παρουσιαστούν νέες και παρα-
δοσιακές συνταγές, πρωτοποριακά νέα 
τοπικά υλικά και πολλά άλλα ενδιαφέρο-
ντα και χρήσιμα στοιχεία γύρω από τις 
διατροφικές τάσεις της εποχής  έχοντας 
στο επίκεντρο τις παραδοσιακές συνταγές 
της Ρούμελης, αλλά και όλης της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα το Food Festival θα πε-
ριλαμβάνει:

1. Ημερίδα γύρω από τη γαστρονομία 
και την τουριστική ανάπτυξη, σεμινάρια 
από κορυφαίους σεφ και διατροφολόγους

2. Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων
3. Μουσικές εκδηλώσεις
4. Εκδηλώσεις με  μαγειρική  από γνω-

στούς και ντόπιους σεφ, οι οποίοι χρησι-
μοποιώντας τις εξαιρετικές πρώτες ύλες 
από την περιοχή, θα προσφέρουν απίθα-
νες γευστικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

5. Σύλλογοι, σχολές μαγειρικής και 
food bloggers θα μαγειρέψουν για το κοι-
νό με δωρεάν δοκιμή

6. Θα πραγματοποιηθούν Μaster 
Classes για το κοινό και τα παιδιά

7. Οι  παραγωγοί του τόπου θα είναι 
εκεί για να συνομιλήσουν με το κοινό και 
να προσφέρουν διάφορα τοπικά κεράσμα-

H Διεθνής Έκθεσης Θε-
ματικού Τουρισμού & 
Food Festival είναι η 

πρώτη έκθεση για τον 
εναλλακτικό τουρισμό 
που πραγματοποιείται 
στην Ελλάδα και χωρί-
ζεται σε 2 ενότητες. Η 
μία θα αφορά όλες τις 

μορφές του Θεματικού 
Τουρισμού και η δεύτε-
ρη του Food Festival θα 

περιλαμβάνει τη γα-
στρονομία και τον οίνο

τα, όπως ελιές, μέλι, βότανα, χυλοπίτες, 
κρασί, τσίπουρο και παραδοσιακά γλυκά

Το Food Festival  θα αποτελέσει μια μο-
ναδική ευκαιρία για τους επαγγελματίες  
της περιοχής να συνδεθούν με νέους υπο-
ψήφιους συνεργάτες αλλά και να διευρύ-
νουν το πελατειακό τους κοινό. Τέλος θα 
συμβάλλει στην οικονομική και τουριστι-
κή ανάπτυξη του δήμου, και με αφορμή 
τη γαστρονομία, στην διεύρυνση της του-
ριστικής σεζόν έχοντας σαν αποτέλεσμα 
την οικονομική ανάπτυξη των κλάδων 
της παραγωγής τροφίμων, της εστίασης 
και της φιλοξενίας.
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Μπαράζ συναντήσεων για  
τα υδατοδρόμια στην Κρήτη
Η μεγαλόνησος μπαίνει στο επενδυτικό πλάνο της  Hellenic Seaplanes.  
Συναντήσεις για νέα υδατοδρόμια και επέκταση του δικτύου υδατοδρομίων

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται 
τον τελευταίο καιρό γύρω από το 
δίκτυο υδατοδρομίων της Κρήτης. 

Η δημοτική και η λιμενική αρχή σημαντι-
κών περιοχών του νησιού όπως Χερσόνη-
σος, Ηράκλειο, Γαζί Μαλεβιζίου, Χανιά 
και Πλατανιά ξεκινούν τις διαδικασίες 
για απόκτηση του δικού τους υδατοδρο-
μίου/υδάτινου πεδίου, ακολουθώντας το 
Ρέθυμνο, την Κίσσαμο, την Ιεράπετρα και 
τη Σητεία που έχουν κάνει ήδη αποφασι-
στικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή! 

Η έμπρακτη προσπάθεια για να έρθουν 
τα υδροπλάνα το γρηγορότερο στην Κρή-
τη, επιβεβαιώνεται με την τριήμερη επί-
σκεψη του Προέδρου και Διευθύνοντα 
Συμβούλου της Hellenic Seaplanes, κ. 
Νικόλα Χαραλάμπους στο νησί. 

O CEO της εταιρείας συναντήθηκε με 
εκπροσώπους της Δημοτικής και Λιμενι-
κής αρχής του νησιού με στόχο την ανά-
λυση και την επικαιροποίηση των ενερ-
γειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
από όλες τις πλευρές, ώστε τα υδατοδρό-
μια να ακολουθήσουν συντονισμένα βή-
ματα προς την αδειοδότηση, κατασκευή 
και λειτουργία τους. 

Παράλληλα παρουσίασε σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους τον σχεδιασμό πτήσεων 
των υδροπλάνων και της διασύνδεσης που 
μπορούν να προσφέρουν τόσο στα μεταξύ 
τους υδατοδρόμια διασυνδέοντας αερο-
πορικά την Κρήτη όσο και πετώντας σε 
προορισμούς όπως τη Νότια Πελοπόννησο,  
το Νοτίου Αιγαίου όπως τα νησιά των Κυ-
κλάδων και της Νότιας Δωδεκανήσου.     

Μέχρι σήμερα στην Κρήτη το Λιμενικό 
Ταμείο Ρεθύμνου έχει λάβει την άδεια 
ίδρυσης του υδατοδρομίου Ρεθύμνου, η 
Σητεία προχωρά με ιδιωτική πρωτοβουλία 
(Υδατοδρόμιο Σητείας ΙΚΕ)  την αδειοδό-
τηση και κατασκευή του υδατοδρομίου 
Σητείας ενώ το Νομαρχιακό Λ.Τ. Χανίων 
και το Δημοτικό Λ.Τ. Ιεράπετρας έχουν 
ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία λή-
ψης της άδειας ίδρυσης των υδατοδρομί-
ων Κίσσαμου και Ιεράπετρας αντίστοιχα 

Ο κ. Χαραλάμπους βρέθηκε στην πρω-
τεύουσα της Κρήτης, το Ηράκλειο καθώς 
και Χερσόνησο, Ηράκλειο, Γαζί Μαλεβι-
ζίου, Ρέθυμνο, Χανιά και Πλατανιά ώστε 

να μιλήσει προσωπικά με τις Δημοτικές  
και Λιμενικές αρχές για την προοπτική 
αδειοδότησης αλλά και της χρηματοδό-
τησης της κατασκευής των υδατοδρομίων 
με ιδιωτικά κεφάλαια. Στις συναντήσεις 
μετέφερε τις επενδυτικές προτάσεις της 
Hellenic Seaplanes που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοδρο-
μίων, την κατασκευή των έργων με ιδιω-
τικά κεφάλαια καθώς και την λειτουργία 
τους με τις κατά τόπο θυγατρικές εταιρεί-
ες συμφερόντων της. 

Οργανισμός Λιμένα 
Ηρακλείου - ΟΛΗ
Στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου ο κ. 

Χαραλάμπους συναντήθηκε με τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο ΟΛΗ κ. Παπαδάκη Μη-
νά και  τον Διευθυντή Ανάπτυξης  κ. Σταύ-
ρο Λυριντζάκη όπου μετά την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος που κατέθεσε η εταιρεία 
συζητήθηκαν όλες οι πιθανές συνέργειες 
που μπορούν να γίνουν για να αποκτήσει 
η πόλη του Ηρακλείου υδατοδρόμιο ή υδά-
τινο πεδίο λαμβάνοντας υπόψη την επι-

κείμενη εξαγορά του λιμανιού από ιδιώτη… 
Ο κ. Παπαδάκης δήλωσε ότι υπάρχει μεγά-
λο ενδιαφέρον από το λιμάνι του Ηρακλεί-
ου να δημιουργήσει υποδομές υδροπλάνων, 
θα εξετάσει την επενδυτική πρόταση της 
εταιρείας και θα συνεχιστεί ο διάλογος και 
οι συναντήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί αυ-
τή η προσπάθεια… Αναφορικά είπε «στόχος 
μας είναι η αναβάθμιση του λιμανιού και 
της πόλης του Ηρακλείου, ένα νέο μετα-
φορικό αλλά και τουριστικό προϊόν όπως 
το υδροπλάνο θα δώσει ώθηση και δυνα-
μική στην πόλη μας...»

Δήμος Χερσόνησου
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου 

κ. Ιωάννη Σέγκο είχε ο κ. Χαραλάμπους  
όπου συζητήθηκε η επενδυτική πρόταση 
της εταιρείας για το λιμάνι της Χερσονή-
σου και την δημιουργία υδατοδρομίου 
μαζί με την νέα επέκταση και ανάπλαση 
του λιμένα…

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος κ. Σέγκος εί-
πε «Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να 
λειτουργήσει ενισχυτικά στο γενικότερο 
στρατηγικό πλάνο της Κρήτης για την στή-

ριξη και περεταίρω ανάπτυξη του τουρι-
σμού στο νησί. Ως εκ τούτου, η  ίδρυση 
υδατοδρομίου στο λιμάνι της Χερσονήσου 
που ήδη έχει μπει σε διαδικασία επέκτασης, 
δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή 
προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του 
τουρισμού που αποτελεί για τον δήμο μας  
βασικό πυλώνα ανάπτυξης…»

Δήμος Γαζίου Μαλεβιζίου
Παράλληλα με το Ηράκλειο ο Πρόεδρος 

της εταιρείας συναντήθηκε με τον Πρόε-
δρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μαλεβιζίου κ. Εμμανουήλ Γενναράκη με 
στόχο το λιμανάκι της Παντάνασσας το 
οποίο είναι σε κοντινή απόσταση (5 λε-
πτών) από την πόλη του Ηρακλείου όπου  
πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα στο 
λιμανάκι για να εξετάσουν που μπορεί να 
χωροθετηθεί υδατοδρόμιο. 

Με αφορμή την συνάντηση, ο κ. Γεννα-
ράκης, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Μαλεβιζίου αναφέρθηκε 
στην προοπτική που φέρνει η δημιουργία 
υδατοδρομίου στο λιμανάκι της Παντά-
νασσας και πως μπορεί να αναπτυχθεί η 
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περιοχή του Δήμου Γαζίου Μαλεβιζίου. 
Είπε σχετικά «Θα μεταφέρω την επενδυ-
τική πρόθεση της εταιρείας στον Δήμαρ-
χο και το Δημοτικό Συμβούλιο για να λη-
φθούν οι περεταίρω αποφάσεις για αυτή 
την επένδυση. Αναμένω την επενδυτική 
πρόταση της εταιρείας με τις λεπτομέρει-
ες ανάπτυξης του υδατοδρομίου για να 
προχωρήσω τις διαδικασίες...

Ρέθυμνο
Κατά την παρουσία του στην Κρήτη, ο 

κ. Χαραλάμπους συναντήθηκε με την 
Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου 
κ. Κουτσαλεδάκη. Το λιμενικό Ταμείο Ρε-
θύμνου έχει ήδη μπει σε τροχιά δημιουρ-
γίας υδατοδρομίου αφού έχει λάβει την 
άδεια Ίδρυσης υδατοδρομίου τον Μάιο 
2021 βασισμένη στο ανανεωμένο νομο-
θετικό πλαίσιο 4663/2020. Η πρόταση της 
εταιρείας η οποία κατατέθηκε στο τραπέ-
ζι ήταν η χρηματοδότηση, κατασκευή και 
λειτουργία του υδατοδρομίου από την 
Hellenic Seaplanes. Συγκεκριμένα με δι-
αγωνιστική διαδικασία παραχώρησης 
έναντι ανταλλάγματος του χωροθετημέ-

νου υδατοδρομίου η ανάδοχος  εταιρεία 
θα προχωρήσει στην κατασκευή και λήψη 
της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου 
από ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς όποια επι-
βάρυνση του Λιμενικού Ταμείου. 

Μετά την συνάντηση η Πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου κ. Κουτσαλεδάκη ανέ-
φερε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που έχου-
με λάβει την άδεια Ίδρυσης του υδατο-
δρομίου. Ευελπιστούμε σύντομα το έργο 
να ολοκληρωθεί και εντός του 2023 να 
πραγματοποιηθούν οι πρώτες πτήσεις με 
υδροπλάνο στην Κρήτη... Σε συνέχεια της 
πρότασης που κατατέθηκε θα ενημερώ-
σουμε τους αρμόδιους φορείς και θα συ-
γκαλέσουμε το συμβούλιο του ΛΤ και θα 
συζητήσουμε την πρόταση της Hellenic 
Seaplanes. 

Δήμος Χανίων - Δήμος Πλατανιά
Παράλληλα η εταιρεία με την επίσκεψή 

της στο νησί, επισημοποίησε το ενδιαφέ-
ρον της για την ανάληψη κατασκευή και 
λειτουργία υδατοδρομίου στα Χανιά, με 
τον επικεφαλή της εταιρείας να επισκέ-
πτεται σύντομα ξανά τον Δήμο Χανίων 

προκειμένου να συζητήσει τις πιθανές 
τοποθεσίες δημιουργίας υδατοδρομίου.

Η Hellenic Seaplanes πραγματοποίησε 
επίσης συνάντηση με τον Δήμο Πλατανιά 
δίπλα στα Χανιά όπου ο κ. Χαραλάμπους 
βρέθηκε με τον Δήμαρχο κ. Μαλανδράκη 
και συζήτησαν όλα τα οφέλη που θα έχει 
ο Δήμος με την ανάπτυξη υποδομών για 
υδροπλάνα.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Πλατανιά, 
κ. Ιωάννης Μαλανδράκης  ανέφερε: « Εί-
μαστε έτοιμοι να εντάξουμε τον δήμο μας  
στο δίκτυο υδατοδρομίων με υποδομές  
υδατοδρομίου  που θα περιλαμβάνει σε 
πρώτη φάση ναυλωμένες πτήσεις αλλά 
στη συνέχεια πτήσεις τουριστικού-περι-
ηγητικού χαρακτήρα αναβαθμίζοντας το 
τουριστικό μας προϊόν. 

Μετά το μπαράζ συναντήσεων που 
πραγματοποίησε ο κ. Χαραλάμπους στην 
Κρήτη, τοποθετήθηκε εφ’ όλης της ύλης, 
με τα συμπεράσματα να είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά για την εξελικτική πορεία 
των υδατοδρομίων στην Κρήτη: 

«Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουρ-
γία υδατοδρομίων στην Κρήτη έχει αρχίσει! 

Οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν 
τόσο με τις δημοτικές όσο και τις λιμενικές 
αρχές φανερώνουν τη διάθεση και τον εν-
θουσιασμό, ώστε να κινηθούμε όλοι μαζί 
συντονισμένα και αποφασιστικά για την 
ολοκλήρωση των βημάτων που απαιτού-
νται για την κατασκευή των υδατοδρομί-
ων. Η άμεση, αποτελεσματική και συντο-
νισμένη ανάπτυξη των υδροπλάνων στη 
χώρα μας αποτελεί κυβερνητική προτε-
ραιότητα. Η δημιουργία επαρκών υποδο-
μών δικτύων υδατοδρομίων - υδροπλάνων 
κρίνεται πολύ σημαντική για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής 
της χώρας μας  και τη συμπλήρωση του 
μεταφορικού έργου. Προκειμένου να κα-
ταστεί βιώσιμη η ανάπτυξη αυτής της δρα-
στηριότητας με σημαντικά οφέλη σε εθνι-
κό και τοπικό επίπεδο, απαιτείται πρωτο-
βουλία από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα. Οι ιδιωτικές επενδύσεις  της Hellenic 
Seaplanes είναι εδώ, ισχυροποιούν το δί-
κτυο υδατοδρομίων στην Μεγαλόνησο και 
θέλουν μέσα από τα υδροπλάνα να κάνουν 
ακόμα πιο σπουδαία την τουριστική και 
μεταφορική δύναμη της Κρήτης!» 

O CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Χαραλάμπους συναντήθηκε  
στο Ηράκλειο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΗ κ. Παπαδάκη  

και τον Διευθυντή Ανάπτυξης  κ. Λυριντζάκη

Συνάντηση είχε ο κ. Χαραλάμπους και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου  
κ. Ιωάννη Σέγκο όπου συζήτησαν την επενδυτική πρόταση  

της εταιρείαςγια το λιμάνι της Χερσονήσου

Παράλληλα με το Ηράκλειο, ο Πρόεδρος της εταιρείας βρέθηκε  
στο Δήμο Γαζίου Μαλεβιζίου με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού  

Ταμείου Μαλεβιζίου κ. Εμμανουήλ Γενναράκη

O CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους συναντήθηκε  
στο Ρέθυμνο με την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου κ. Κουτσαλεδάκη



30 ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΟΨΗ

Οινικός τουρισμός:  
Μια συνολική εμπειρία

Ο οινοτουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο όπου οι επισκέπτες δοκιμάζουν  
την τοπική γαστρονομία, τον οίνο που παράγεται στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η περιοχή  

που επισκέπτονται διαδραματίζει και αυτή καταλυτικό ρόλο στη λήψη της απόφασης για την επίσκεψη

Ο Θεός έφτιαξε μόνο το νερό.  
O άνθρωπος έφτιαξε το κρασί.

Βίκτωρ Ουγκό, 1802-1885

Τ ο κρασί είναι συνδεδεµένο µε 
την ιστορία του ανθρώπινου 
πολιτισµού και µπορεί να απο-
τελέσει κίνητρο για µετακινή-

σεις µε σκοπό τη γνω-
ριµία µαζί του. 

Οι αμπελώνες, από 
την άλλη µεριά, 
είναι εξαιρετικά 
ελκυστικοί προο-
ρισµοί εξαιτίας 
του ήπιου, γλυ-
κού κλίµατος 
όπου ευδοκιµούν, 
αλλά και του 

όµορφου τοπίου που δηµιουργούν οι 
καλλιέργειες.
Ως Οινικός Τουρισµός µπορεί να οριστεί 
η επίσκεψη σε αµπελώνες, οινοποιεία, 
γιορτές ή διαγωνισµούς κρασιού, όπου 
η δοκιµή διαφόρων κρασιών ή η γνω-
ριµία µε τα κύρια χαρακτηριστικά της 
περιοχής αποτελούν τα πρωταρχικά κί-
νητρα για τους επισκέπτες.
Ο οινοτουρισμός όμως, δεν είναι μόνο 
τα αμπέλια, το κρασί και το οινοποιείο. 
Είναι η συνολική εμπειρία της επίσκε-
ψης. Η γεύση του κρασιού , η απόλαυση 
του φαγητού, η αρχιτεκτονική του οινο-
ποιείου, το φυσικό περιβάλλον και πολι-
τιστική κληρονομιά της περιοχής αλλη-
λεπιδρούν με τον επισκέπτη δημιουρ-
γώντας μια ξεχωριστή οινική εμπειρία η 
οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός 
γοητευτικού οινοπροορισμού.
Έτσι λοιπόν, ο οινοτουρισμός είναι ένα 
πολυδιάστατο φαινόμενο όπου οι επι-
σκέπτες δοκιμάζουν την τοπική γα-
στρονομία, τον οίνο που παράγεται 
στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η 
περιοχή που επισκέπτονται διαδραμα-
τίζει και αυτή καταλυτικό ρόλο στη λή-
ψη της απόφασης για την επίσκεψη 
τους, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση 
μιας μοναδικής εμπειρίας οινικής ξενά-
γησης.

Γράφει o
Θοδωρής  
Βασιλείου

Προκειμένου να κατανοηθεί σε βάθος 
το θέμα, χρήσιμο είναι να κάνουμε μια 
ιστορική αναδρομή.
Το σταφύλι είναι ένα από τα αρχαιότερα 
φρούτα στον κόσμο. 
Αναλύσεις σε απολιθώματα μαρτυρούν 
την ύπαρξη της αμπέλου, ως φυτικού εί-
δους, αρκετά εκατομμύρια χρόνια πριν.
Στον Ελλαδικό και τον ευρύτερα μεσο-
γειακό χώρο, καλλιεργήθηκε συστημα-
τικά η άμπελος, πριν 6000 χρόνια περί-
που και παρήχθησαν ονομαστά κρασιά, 
τα οποία εξήχθησαν δια θαλάσσης στον 
τότε γνωστό κόσμο.
Η τεράστια οικονομική σημασία του οί-
νου είχε ως αποτέλεσμα τη νομοθετική 
του προστασία. Στην αρχαία Ελλάδα μά-
λιστα, για πρώτη φορά επινοήθηκε η έν-
νοια της Ονομασίας Προέλευσης του 
κρασιού. 
Έτσι βλέπουμε σε αρχαία κείμενα να 

αναφέρονται ο Xίος οίνος, ο Λέσβιος οί-
νος, ο Θάσιος οίνος, ο Πράμνιος οίνος 
(από την Ικαρία). 
Σε ναυάγια που ανακαλύφθηκαν στη 
θάλασσα της Μεσογείου, αλλά και στον 
Εύξεινο Πόντο μέχρι και στις Ινδίες, 
βρέθηκαν αμφορείς από τη Χίο, τη Θά-
σο, τη Σάμο, τη Ρόδο, ευρήματα που 
μαρτυρούν το μεγάλο εμπόριο κρασιών 
που προέρχονταν από την Ελλάδα. 
Η κάθε πόλη κράτος είχε μάλιστα για το 
κρασί της το δικό της σχήμα αμφορεα, 
με ειδική σφραγίδα που πιστοποιούσε 
την περιοχή που το παρήγαγε. Το σχήμα 
των αμφορέων ήταν τέτοιο που τους 
επέτρεπε να σφηνώνουν και να μπαί-
νουν σε σειρές μέσα στα αμπάρια των 
πλοίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής μεταφορά του κρασιού στη με-
γαλύτερη δυνατή ποσότητα.
Αλλά και στη θρησκεία το κρασί έπαιζε 

σημαντικό ρόλο. Το κόκκινο κρασί 
συνδέθηκε με το αίμα από τους αρχαί-
ους Αιγύπτιους και χρησιμοποιήθηκε 
τόσο από την ελληνική λατρεία του Δι-
όνυσου όσο και από τους Ρωμαίους στα 
Βακχανάλια τους. Ο Ιουδαϊσμός το εν-
σωματώνει επίσης στο Kiddush και ο 
Χριστιανισμός στην Ευχαριστία. Οι αι-
γυπτιακές, ελληνικές, ρωμαϊκές και ισ-
ραηλινές οινοκαλλιέργειες εξακολου-
θούν να συνδέονται με αυτές τις αρχαί-
ες ρίζες. 
Επιπρόσθετα, οι μεγαλύτερες αμπελοοι-
νικές περιοχές στην Ιταλία, την Ισπανία 
και την Γαλλία έχουν κληρονομική δια-
σύνδεση με το μυστηριακό κρασί.
Παρομοίως, οι αμπελουργικές παραδό-
σεις στις Νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολι-
τείες ξεκίνησαν όταν οι καθολικοί μο-
ναχοί παρήγαγαν για πρώτη φορά κρα-
σιά στο Νέο Μεξικό και την Καλιφόρνια.
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Το κρασί συνδέεται  
με την ανθρώπινη ιστορία, 

ενώ έχει μεγάλη αξία  
ως στοιχείο διατροφής  

και υγείας

Η αξία του κρασιού ως στοιχείο της δια-
τροφής και της υγείας είναι αξιόλογη.
Οι θεραπευτικές του ιδιότητες αποδίδο-
νται κυρίως στα μη αλκοολικά στοιχεία 
που περιέχει και ιδιαίτερα στις πολυ-
φαινόλες, φυτικές ενώσεις με ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση. Μερικά παρα-
δείγματα αυτών είναι: η ρεσβερατρόλη, 
οι ανθοκυανίνες, οι κατεχίνες και οι τα-
νίνες και βρίσκονται σε αυξημένη ποσό-
τητα στη φλούδα και το σπόρο των στα-
φυλιών. Αυτός είναι και ο λόγος που 
υπάρχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα στο 
κόκκινο κρασί, του οποίου η παραγωγι-
κή διαδικασία περιλαμβάνει και την πα-
ραμονή των στερεών αυτών στοιχείων.
Το 1992, έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στη Γαλλία, έδειξε ότι οι Γάλλοι παρόλο 
που κατανάλωναν αυξημένες ποσότη-
τες κορεσμένου λίπους, σε σύγκριση με 
κατοίκους χωρών με παρόμοιο διατρο-

φικό μοντέλο, παρουσίασαν χαμηλότε-
ρο ποσοστό εμφάνισης καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, ενώ παράλληλα έπιναν 
κρασί αρκετά πιο τακτικά συγκριτικά 
με τις χώρες αυτές.
Το Γαλλικό αυτό παράδοξο αποδίδεται 
στην κατανάλωση κρασιού και επομέ-
νως στην προστατευτική δράση των ου-
σιών που περιέχει.

Η δε λογική χρήση του (1 ποτήρι για τις 
γυναίκες και 2 ποτήρια για τους άντρες 
την ημέρα) συμβάλει στα εξής:
 Μειώνει τη θνησιμότητα των καρδι-
αγγειακών νοσημάτων
 Προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο 
εμφράγματος του μυοκαρδίου
 Αυξάνει την καλή χοληστερόλη (HDL)
 Εμποδίζει την οξείδωση της κακής χο-
ληστερόλης (LDL)
 Εμποδίζει την ανάπτυξη και διαφορο-
ποίηση καρκινικών κυττάρων
Εάν σε όλα αυτά προστεθούν και τα πα-
ρακάτω:
 Μειωμένο ρίσκο εμφάνισης άνοιας: Η 
κατανάλωση 1-2 ποτηριών κρασί την 
ημέρα σχετίζεται με μειωμένο ρίσκο εμ-
φάνισης γεροντικής άνοιας και την Νό-
σου Alzheimer.
 Μειωμένο ρίσκο εμφάνισης κατάθλι-
ψης: Μελέτη σε μεσήλικες και ηλικιωμέ-

νους έδειξε πως όσοι κατανάλωναν 2-7 
ποτήρια κρασί την εβδομάδα είχαν λι-
γότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 
κατάθλιψη.
 Μείωση στην αντίσταση της ινσουλί-
νης.
 Μειωμένο ρίσκο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2 σε γυναίκες
Είναι φανερό λοιπόν ότι η λογική χρήση 
του κρασιού έχει σημαντικές προστα-
τευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. 
Οταν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την 
ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία ενός 
καλού κρασιού, μπορούμε εύκολα να 
αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε 
με ένα υπέροχο και μοναδικό προϊόν. 
Ετσι μόνο μπορεί να εξηγηθεί η συνεχής 
του παρουσία στην ανθρώπινη ιστορία, 
καθώς και η μετεξέλιξη του σε μία «ιδι-
αίτερη μορφή τουρισμού».

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



32 ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΟΨΗ

Γράφει o
Θοδωρής  
Βασιλείου

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ω ς ανερχόµενη δραστηριότη-
τα, ο οινικός τουρισµός έχει 
προσδιοριστεί ως ένας από 
τους τοµείς που αναπτύσσε-

ται έξω από τις παραδο-
σιακές µητροπολιτι-

κές περιοχές και, 
ως εκ τούτου, θε-
ωρείται ότι δια-
δραµατίζει έναν 
ουσιαστικό ρόλο 
στην περιφερεια-
κή ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την 
ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, τον τουρισµό και τις 
επενδύσεις.
O οινικός τουρισµός συµβάλλει στη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας στις παρα-
δοσιακά αγροτικές και οικονοµικά µει-
ονεκτικές περιοχές. 
Οι επισκέπτες των οινοποιείων είναι 
προφανώς και τακτικοί καταναλωτές 
οίνου, με γνώσεις σχετικά µε το κρασί 
από µέτριες έως προχωρηµένες και επι-
σκέπτονται τα οινοποιεία και τις οινο-
παραγωγικές περιοχές αρκετές φορές 
στη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως 
εποχής.
Συχνά όμως ένας λάτρης του κρασιού 
µπορεί να συνοδεύεται από µια παρέα 
ατόµων που δεν γνωρίζουν πολλά 
πράγματα για το κρασί , όμως επιθυ-
μούν να μάθουν.
Ο οινοτουρισμός προσδίδει ένα ισχυρό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις οινο-
παραγωγικές περιοχές, αποφέροντας 
κέρδη σε όλο το πλέγμα του τουριστι-
κού προϊόντος και όχι μόνο στις οινο-
ποιητικές επιχειρήσεις. 
Κορυφαίες χώρες οινοτουρισμού είναι 
η Γαλλία και η Ιταλία,  με έσοδα για τη 
Γαλλία είναι 5,2 δισ. ευρώ και για την 
Ιταλία 3 δισ. ευρώ. Η Ισπανία συμπλη-
ρώνει την πρώτη τριάδα με σημαντικά 
μικρότερα έσοδα παρόλο που διαθέτει 
περισσότερους αμπελώνες.
Ο οίνος κατέχει σημαντική θέση στη χώ-
ρας μας καθώς είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένος με το οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό γίγνεσθαι του ελληνικού 
λαού. 
Από την άλλη ο τουρισμός αποτελεί 

Ώθηση στην περιφέρεια
O οινικός τουρισµός συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας  

στις παραδοσιακά αγροτικές και οικονοµικά µειονεκτικές περιοχές

έναν από τους σημαντικότερους και συ-
νεχώς αναπτυσσόμενους κλάδους πα-
γκοσμίως και για τη χώρα μας θεωρεί-
ται η «βαριά βιομηχανία» .
Μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον 
έκανε και ο οινοτουρισμός την εμφάνιση 
του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. 
Βέβαια, κάποια από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά του Ελληνικού μοντέλου οινο-
τουρισμού, τα συναντάμε και σε άλλες 
περιοχές της Ευρώπης όπως η Τοσκάνη 
και το Μπορντώ που έχουν μια μακρά 
παράδοση σε σχέση με το κρασί. Ο λό-
γος γίνεται για τους «χαραγµένους 
∆ρόµους Κρασιού».
Ως κορυφαίοι απο την άποψη της ορ-
γάνωσης,  αναφέρονται οι γαλλικοί 
δρόμοι του κρασιού, οι γερµανικοί, οι 
ισπανικοί, οι ιταλικοί, οι πορτογαλικοί 
, ενώ και στις επονοµαζόµενες χώρες 
του Νέου Κόσµου (κυρίως Αμερική και 
Αυστραλία) το επίπεδο ανάπτυξης του 
οινικού τουρισµού είναι ιδιαίτερα 
υψηλό. 

Ο οινοτουρισμός προσδίδει 
ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στις οινοπα-

ραγωγικές περιοχές,  
αποφέροντας κέρδη  
σε όλο το πλέγμα του  

τουριστικού προϊόντος  
και όχι μόνο στις  

οινοποιητικές επιχειρήσεις

Οι ελληνικοί «∆ρόµοι του Κρασιού» 
βρίσκονται μεν υπό ανάπτυξη, αλλά 
έχουν διανύσει αρκετά μεγάλο εξελικτι-
κό δρόμο. Με πρωταγωνιστές αυτούς 
της Βόρειας Ελλάδας αλλά και με ταχεία 
εξάπλωση σε όλη την επικράτεια. 
Το σίγουρο είναι ότι δειλά - δειλά  ο οινι-

κός τουρισµός στην Ελλάδα αναπτύσσε-
ται και προσφέρει σηµαντικά αποτελέ-
σµατα στην τοπική οικονοµία των περι-
οχών διάδοσης του.
Έτσι, το κρασί, η ολοκληρωμένη οινική 
εμπειρία και ο οινοτουρισμός μέσα από 
τη σωστή προσέγγιση και ορθή αξιοποί-
ηση των παραδόσεων της χώρας μας, δι-
αθέτουν τις ικανές συνθήκες,  οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν  τον Ελληνικό 
οινικό τουρισμό σε μια ξεχωριστή θέση 
στην παγκόσμια τουριστική αγορά. 
Και επειδή διανύουμε πλέον την περίο-
δο των προσωπικών μας διακοπών,  
όπου και αν βρεθεί ο καθείς από εμάς , 
ας αναζητήσει τα τοπικά οινοποιεία,  
και ας γευτεί τα σπάνια διαμάντια των 
Ελληνικών κρασιών, που υπάρχουν σε 
κάθε γωνιά της χώρας μας!

Πηγές:
• wikipedia
• Μ. Αλεµπάκη, Ο. Ιακωβίδου
• ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Περί Τουρισμού…  
ο λόγοςΓράφει o

Χρήστος  
Αναστασόπουλος 

Οικονομολόγος, MSc

Σ ύμφωνα με τον WTO (1997), οι 
σημαντικότεροι παράγοντες 
για την απόκτηση ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήματος ενός 

προορισμού ή μιας χώρας δεν κληρονο-
μούνται αλλά δημιουργούνται. Στο πλαί-
σιο αυτής της δημιουργίας, σημαντική 
θέση καταλαμβάνουν η εξειδίκευση και 
η εκπαίδευση των ανθρώπινων πόρων. 
Ο Τουρισμός εντάσσεται στον τριτογενή 
τομέα της οικονομίας, αυτόν των υπηρε-
σιών, οι οποίες, σε αντίθεση με τα υλι-
κής υπόστασης αγαθά, καταναλώνονται 
συνήθως τη στιγμή παραγωγής τους και 
η ποιότητά τους εξαρτάται από τη συνο-
λική εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης, 
με τον αντίκτυπο της ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς σε αυτή να είναι καταλυτι-
κός. Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτά-
ται εν πολλοίς και από το κατά πόσο το 
ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται 
στην παροχή τους είναι καταρτισμένο. 
Δεδομένου πως οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τουριστικό κλά-
δο, ως προς τον τύπο μεθόδου παραγω-
γής, είναι εντάσεως εργασίας, με την 
εισροή του παραγωγικού συντελεστή 
της εργασίας να είναι υψηλή, δημιουρ-
γείται η ανάγκη εκτεταμένων επενδύσε-
ων στην εκπαίδευση των εργαζομένων. 
Στο έντονα ανταγωνιστικό και μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον του παγκόσμιου 
τουριστικού γίγνεσθαι η αναγκαιότητα 
για τις επενδύσεις αυτές εντείνεται.
Στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής τουρι-
στικής εκπαίδευσης προκύπτουν δύο 
ζητήματα κομβικής σημασίας και συ-
γκεκριμένα το ποιοι πρέπει να είναι οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι των προγραμμά-
των και ποιοι πρέπει να τυγχάνουν εκ-
παίδευσης. Συνήθως, στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 

Η τουριστική κουλτούρα 
«χτίζεται» δεν χαρίζεται

Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της τουριστικής εκπαίδευσης  
και ποιοι πρέπει να εκπαιδεύονται στο πλαίσιο αυτής; 

τύπου φορέα και εκπαιδευτικού πλαισί-
ου, δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώ-
σεων και δεξιοτήτων ενώ παραλείπεται, 
ή αντιμετωπίζεται επιφανειακά, η δια-
μόρφωση στάσεων. Δυστυχώς, η φιλο-
σοφία, το αξιακό πλαίσιο, η κουλτούρα 
δεν τυγχάνουν αντικείμενο εκπαίδευ-
σης αν και αποδεδειγμένα διαδραματί-
ζουν σημαίνοντα ρόλο στην επιτυχία 
τουριστικών επιχειρήσεων και προορι-
σμών. Αλλά και στη σχετική αρθογρα-
φία, σπανίως η διαμόρφωση στάσεων 
αποτελεί μέρος της προσέγγισης, με αυ-
τή να περιορίζεται στις γνώσεις και στις 
δεξιότητες. Ως προς το ποιοι πρέπει να 

εκπαιδεύονται, η συνήθης απάντηση 
συμπεριλαμβάνει τους εργαζομένους 
και τους υποψηφίους εργαζομένους του 
κλάδου. Ενώ αντίθετα, στην κατεύθυν-
ση μιας ολιστικής προσέγγισης, η εκπαί-
δευση-επιμόρφωση θα έπρεπε να αφορά 
και τους κατοίκους αλλά και, γιατί όχι, 
τους επισκέπτες ενός προορισμού.  
Η όποια συμβολή του παρόντος έγκειται 
στην ανάδειξη των δύο αυτών πτυχών οι 
οποίες διαλανθάνουν της προσοχής ενώ 
θα έπρεπε να συνιστούν σημαντικές πα-
ραμέτρους στο σχεδιασμό της στρατηγι-
κής της τουριστικής εκπαίδευσης. 
Η κουλτούρα προσδιορίζει τον τρόπο 

σκέψης και συμπεριφοράς ατόμων, ομά-
δων και κοινωνιών. Στο οργανωσιακό 
επίπεδο, η κουλτούρα συνιστά, σύμφω-
να με τον Μπουραντά (2005), «ένα σύ-
στημα κοινών αξιών, πιστεύω, αρχών, 
παραδοχών, εννοιών-σημασιών που 
συνθέτουν ένα κοινό νοητικό πλαίσιο 
αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει το 
πώς σκέφτονται και το πώς συμπεριφέ-
ρονται οι εργαζόμενοι, τι κάνουν, γιατί 
το κάνουν, πως το κάνουν, πότε το κά-
νουν κ.λπ.».
Αναμφίβολα, διαδραματίζει καταλυτικό 
ρόλο στην επιτυχία ενός οργανισμού, 
άρα και κάθε επιχείρησης του τουριστι-
κού κλάδου. Η σημασία της καταδεικνύ-
εται από την επίδραση που έχει σε ζητή-
ματα όπως οι αλλαγές, η έμφαση στον 
πελάτη, η ποιότητα και η εξωστρέφεια 
που αποτελούν ζητούμενα στοιχεία 
στον τουριστικό τομέα. Η κατάλληλη 
κουλτούρα διευκολύνει την επίτευξη 
των στόχων ενός οργανισμού, ενώ η 
ακατάλληλη τη δυσχεραίνει. Ποια όμως 
θεωρείται κατάλληλη κουλτούρα; Θεω-
ρείται αυτή η οποία εμπεριέχει ένα 
πλέγμα κοινών για κάθε οργανισμό, 
ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμέ-
νου, στοιχείων, όπως ο σεβασμός, το 
ομαδικό πνεύμα, η κοινωνική ευθύνη 
και η εστίαση στον πελάτη καθώς και 
στοιχεία που προσιδιάζουν στις ιδιαιτε-
ρότητες του κλάδου στον οποίο ανήκει 
ο κάθε οργανισμός (Μπουραντάς, 2005). 
Λίγα από τα στοιχεία που συνθέτουν 
την οργανωσιακή κουλτούρα είναι ορα-
τά, εξού και παραλληλίζεται με ένα πα-
γόβουνο που μόνο μικρό μέρος του εί-
ναι φανερό. Επίσης, η οργανωσιακή 
κουλτούρα δύναται να αποτυπωθεί αλ-
λά και να διαμορφωθεί ή να αλλάξει με 
συστηματικές και σχεδιασμένες ενέρ-
γειες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγε-
ται και η εκπαίδευση,  ώστε να αποκτή-
σει τα επιθυμητά στοιχεία.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως 
απαιτείται η διαμόρφωση μιας τουριστι-
κής κουλτούρας, τόσο σε επίπεδο επι-
χείρησης όσο και σε επίπεδο εθνικό, στα 
στοιχεία της οποίας πρέπει να συμπερι-
λαμβάνονται στοιχεία που να αντανα-
κλούν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. 
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Η τουριστική κουλτούρα 
«χτίζεται» δεν χαρίζεται

Η φιλοξενία δεν θα πρέπει 
να διακρίνει μόνο  

τους εμπλεκόμενους στον 
τουρισμό, αλλά το σύνολο 

των κατοίκων ενός  
προορισμού, καθένας  
εκ των οποίων πρέπει  

να αισθάνεται ως εκπρό-
σωπος, ως «πρεσβευτής» 

του τόπου του

Κυρίαρχα στοιχεία αυτής αποτελούν η 
φιλοξενία και η τουριστική συνείδηση. 
Η φιλοξενία, που ως λέξη, σύμφωνα με 
το BBC, δεν απαντάται σε άλλες γλώσ-
σες, αποτελούσε στην αρχαία Ελλάδα 
ηθικό χρέος και θεϊκή απαίτηση και συ-
νίσταται στην εγκάρδια, στην ανεπιτή-
δευτη υποδοχή και περιποίηση του επι-
σκέπτη. Φυσικά, η φιλοξενία δεν θα 
πρέπει να διακρίνει μόνο τους εμπλεκό-
μενους στον τουρισμό, αλλά το σύνολο 
των κατοίκων ενός προορισμού, καθέ-
νας εκ των οποίων πρέπει να αισθάνε-
ται ως εκπρόσωπος, ως «πρεσβευτής» 
του τόπου του και να συνειδητοποιεί 
πως κάθε συμπεριφορά του έχει αντί-
κτυπο στην διαμόρφωση της εμπειρίας 
του επισκέπτη.  Ένα πηγαίο χαμόγελο, 
μια εγκάρδια καλημέρα, μια ειλικρινή 
διάθεση για εξυπηρέτηση και βοήθεια,  
η ευγένεια και ο έμπρακτος σεβασμός 
έχουν τεράστια σημασία. Γιατί,  
«…. οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι είπες,  
οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι έκανες,  
οι άνθρωποι όμως δεν θα ξεχάσουν ποτέ 
πως τους έκανες να νιώσουν» (Maya 
Angelou).
Από την άλλη μεριά, η τουριστική συνεί-
δηση ορίζεται, σύμφωνα με τον Κολτσι-
δόπουλο (2001), ως το σύνολο των ενερ-
γειών που συμβάλλουν στην καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση του επισκέπτη και 
παράλληλα στη δημιουργία των βέλτι-
στων εντυπώσεων που θα αποκομίσει 

από τον τουριστικό προορισμό. Στην 
πράξη εκφράζεται με την απόκτηση των 
γνώσεων που αφορούν το τουριστικό 
προϊόν και τη διάθεση μεταλαμπάδευσής 
τους στον επισκέπτη, την παροχή υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών, τη φιλοξενία 
και το σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, 
στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, 
στην υλική και άυλη κληρονομιά. 
Η ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης 
δεν αφορά μόνο τους εμπλεκόμενους 
στον τουρισμό αλλά το σύνολο των κα-
τοίκων ενός προορισμού και πρέπει να 
αποτελεί αποτέλεσμα κατάλληλης εκ-
παίδευσης στην κατεύθυνση της προ-

τροπής της διακήρυξης της Μανίλας 
(1980) για τον Παγκόσμιο Τουρισμό, με 
τη διαμόρφωσή της μάλιστα να ξεκινά 
από τη σχολική εκπαίδευση. 
Παράλληλα, σε μια ολιστική κατεύθυνση 
αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης είναι 
σημαντικό να διαπνέεται από τουριστι-
κή συνείδηση και ο επισκέπτης, ο οποίος 
κατά την παραμονή του σε έναν τόπο 
οφείλει να τηρεί αειφορική στάση. Οφεί-
λει να σέβεται τους ανθρώπους, τις πα-
ραδόσεις, το περιβάλλον, οφείλει να έχει 
επίγνωση του αντίκτυπου που έχει η πα-
ρουσία του στον τόπο που επισκέπτεται 
και να συμπεριφέρεται ανάλογα. Και αυ-
τό δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη αλ-
λά να τυγχάνει αντικείμενο προγραμμά-
των επιμόρφωσης-ευαισθητοποίησης.
Η ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης 
έχει να κάνει λοιπόν, με τη συνειδητο-
ποίηση του αντίκτυπου πράξεων και συ-
μπεριφορών, με την καλλιέργεια περι-
βαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθη-
τοποίησης, με την εκτίμηση των θετι-
κών και αρνητικών συνεπειών της του-
ριστικής ανάπτυξης και με τη διασφάλι-
ση ως ένα βαθμό της πρόληψης και του 
ελέγχου επιζήμιων για τον τουρισμό 
φαινομένων. Έτσι, συμβάλλει στην ποι-
οτική αναβάθμιση του τουριστικού προ-
ϊόντος και της συνολικής τουριστικής 
εμπειρίας, στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας του προορισμού και εν τέλει 
στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής 

των κατοίκων του (Μπούρδη - 2001, Πα-
παζήση - 2008, Mohd et al. - 2015).
Πλήθος προτάσεων έχουν κατατεθεί 
στο παρελθόν για την αναβάθμιση του 
συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης στον τουριστικό τομέα της χώρας 
μας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αντί-
στοιχες του ΣΕΤΕ, οι οποίες συνοπτικά 
είναι: α) η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονι-
σμός των υφιστάμενων μορφών τουρι-
στικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
β) η σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαί-
δευσης και των δεξιοτήτων, των γνώσε-
ων και των επαγγελμάτων με την αγορά 
εργασίας, γ) η ενδυνάμωση του θεσμού 
της πρακτικής άσκησης, δ) η ευελιξία 
και η προώθηση της ενδοεπιχειρησια-
κής κατάρτισης και ε) η ενίσχυση της 
θέσης του τουρισμού ως επαγγελματική 
προοπτική. 
Ευελπιστώντας να παρήγαγε τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα η ανωτέρω επιχει-
ρηματολογία προτείνεται - στην κατεύ-
θυνση βελτιστοποίησης της τουριστικής 
εκπαίδευσης και ως προσθήκη στο πα-
ραπάνω πλέγμα προτάσεων - α) η δια-
μόρφωση, μέσω της εκπαίδευσης-κα-
τάρτισης, κατάλληλης κουλτούρας με 
κυρίαρχα στοιχεία τη φιλοξενία και την 
τουριστική συνείδηση και β) η ανάπτυ-
ξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευ-
αισθητοποίησης που θα απευθύνονται 
στους μόνιμους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες ενός προορισμού. 
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Βιομηχανία ψεύτικων 
κριτικών στο Διαδίκτυο

Μ ε πολύ εύκολο τρόπο φαίνεται 
πως μπορεί κανείς να γεμίσει 
το Facebook, τη Google, αλλά 

και άλλες πλατφόρμες με ψεύτικες κριτι-
κές. Μεσίτες τις πωλούν για πολύ χαμηλά 
ποσά, εν προκειμένω στη Βρετανία για 
μόλις 4 λίρες, καθώς εκμεταλλεύονται με 
επιτυχία τις αδυναμίες των συστημάτων. 
Τα παραπάνω έφερε στο φως έρευνα της 
εταιρείας Which?. 

Η έρευνα περιελάμβανε τη δημιουργία 
μιας ψεύτικης επιχείρησης και την προ-
σέγγιση μεσιτών για να ενισχύσουν τις 
σελίδες της, στις πλατφόρμες του διαδι-
κτύου, χρησιμοποιώντας ψεύτικες κριτι-
κές πέντε αστέρων. Αρχικά στόχος της 
Which? ήταν να διαπιστώσει πόσο εύκο-
λα μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία και 
τελικά αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο 
ψεύτικων κριτικών στο Facebook.

Αφού βρήκε εύκολα μια σειρά από «με-
σίτες ψεύτικων κριτικών» μέσω της Google, 
η εταιρεία υπέγραψε σε έναν που ονομά-
ζεται Xealme, ο οποίος μπορεί να δημι-
ουργήσει κριτικές σε όσες πλατφόρμες 
χρειαζόταν. Οι δουλειές στο χώρο φαίνε-
ται πως πηγαίνουν πρίμα αφού αυτός ο 
μοναδικός μεσίτης ισχυρίστηκε ότι έχει 
δημιουργήσει σχεδόν 16.000 κριτικές για 
συνολικά 570 πελάτες και προσφέρει την 
υπηρεσία του σχεδόν σε κάθε χώρα του 
κόσμου!

Στο Facebook, μέσα σε μόλις πέντε ημέ-
ρες, η ψεύτικη εταιρεία της Which? «Gold 
Lion Labs» - η οποία ισχυριζόταν ότι προ-
σφέρει υπηρεσίες ελέγχου PCR- είχε συ-
γκεντρώσει 19 κριτικές πέντε αστέρων 
από ψεύτικα προφίλ. Οι κριτικές προστέ-
θηκαν γρήγορα - 11 ανέβηκαν μέσα σε 
μία ημέρα.

Όταν η Which? εξέτασε τα προφίλ των 
κριτικών, διαπίστωσε ότι όλα είχαν αξιο-
λογήσει μια σειρά από παρόμοιες επιχει-
ρήσεις στο Facebook. Συνολικά, οι εμπει-
ρογνώμονες συνέδεσαν 168 κριτικές που 
είχαν αναθεωρηθεί από τα ίδια 19 ψεύτι-
κα προφίλ.

Ωστόσο, επεκτείνοντας την έρευνα ώστε 
να συμπεριλάβει και τους φίλους των κρι-
τικών, η Which? βρήκε εκατοντάδες πε-
ρισσότερες σελίδες με πολλούς κοινούς 
κριτικούς - κριτικές για επιχειρήσεις όπως 
ένας μηχανικός στο δυτικό Λονδίνο, που 
είχε περισσότερες από 600 θετικές κριτι-
κές και μόλις τρεις αρνητικές, ένα κατά-
στημα κρεβατιών κοντά στο Λιντς και μια 
υπηρεσία επισκευής τροχών στο Τέξας.

Μετά την αποκάλυψη το Facebook αφαί-
ρεσε μόλις 18 από τα 29 προφίλ ψεύτικων 
κριτικών που εντόπισε η Which?. Για να 
γίνει πάντως κατανοητό το μέγεθος του 
προβλήματος η ψεύτικη επιχείρηση της 
Which? παραμένε ζωντανή στην πλατ-
φόρμα ακόμα και τη στιγμή που γινόταν 
η δημοσίευση της έρευνας. Το Facebook 
αφαίρεσε τελικά και τα 29 προφίλ, περισ-
σότερο από ένα μήνα μετά την πρώτη 

αναφορά των ευρημάτων. Η συντριπτική 
πλειονότητα των σελίδων των επιχειρή-
σεων που μοιράστηκε η δημοφιλής πλατ-
φόρμα κοινωνικής δικτύωσης παραμένει 
ενεργή και συνεχίζει να έχει τουλάχιστον 
βαθμολογία τεσσάρων αστέρων.

Η Which? χρησιμοποίησε τον ίδιο με-
σίτη ψεύτικων κριτικών για να συγκε-
ντρώσει κριτικές και σε άλλες πλατφόρμες 
και ειδικότερα στην Trustpilot. Μια κρι-
τική - που προτάθηκε στον μεσίτη από την 
Which? - η οποία ήταν γραμμένη στα γαλ-
λικά και μεταφράστηκε ως εξής: «Πρόκει-
ται για μια ψεύτικη εταιρεία και ψεύτικες 
κριτικές. Πέντε αστέρια!!!», είχε προστε-
θεί δύο φορές, από δύο διαφορετικούς 

Σαφής η ανάγκη  
μεταρρυθμίσεων  
σε Ελλάδα και ΕΕ  

για να μπει φραγμός 
στο εμπόριο  

ψεύτικων κριτικών

Αποκαλυπτική έρευνα στη Βρετανία για μεσίτες που παρέχουν σωρεία  
θετικών κριτικών με το αζημίωτο. Αδυναμία από Facebook  
και Google να εντοπίσουν και να κατεβάσουν τα fake reviews

κριτικούς, μέσα σε δύο ημέρες η μία από 
την άλλη.

Η Which? διαπίστωσε ότι ένας από τους 
ψεύτικους κριτικούς είχε επίσης δώσει 
πέντε αστέρια σε μια επιχείρηση που είχε 
σημαία της Trustpilot για παραπλανητική 
συμπεριφορά. Η επιχείρηση εξακολου-
θούσε να έχει βαθμολογία TrustScore 4,9 
αστέρων, βάσει 974 κριτικών, και το 91% 
των αξιολογήσεων πέντε αστέρων είχε 
αφεθεί από κριτικούς που έκαναν κριτική 
για πρώτη φορά - αυτούς που δεν είχαν 
αξιολογήσει άλλες επιχειρήσεις πριν ή 
μετά. Πρόκειται για ένα ύποπτο μοτίβο, 
το οποίο η Trustpilot φαίνεται να γνωρί-
ζει. Τίθεται το ερώτημα γιατί αυτή η επι-
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χειρηματική σελίδα εξακολουθεί να είναι 
ζωντανή τη στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές και έχει βαθμό εμπιστοσύνης 
4,3 - αν και η Trustpilot έχει προσθέσει 
τώρα μια πιο σοβαρή «κόκκινη προειδο-
ποίηση» στη σελίδα.

Όσον αφορά τη Google, μέσα σε μια 
εβδομάδα, η Xealme είχε προσθέσει 19 
κριτικές στην επιχειρηματική σελίδα της 
Google για την Gold Lion Labs. 

Τέσσερις κριτικοί είχαν επίσης αξιολο-
γήσει ένα κατάστημα με ρακέτες τένις 
στο Surrey, ενώ άλλοι δύο είχαν προηγου-
μένως αξιολογήσει μόνο εταιρείες που 
εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Η Which? ρώτησε έναν άλλο μεσίτη 

κριτικών, που ονομάζεται AccFarm, πόσο 
ασφαλής ήταν η αγορά κριτικών για την 
Google και δήλωσε ότι σε οκτώ χρόνια 
κανένας από τους πελάτες της δεν είχε 
αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Η 
AccFarm λέει ότι τα μέλη της ομάδας εκ-
παιδεύονται τακτικά στο πώς να δημιουρ-
γούν κριτικές Google - μια επαγγελματική 
ομάδα ψεύτικων κριτικών. Μόνο από την 
έρευνα του Which? περισσότερες από 
χίλιες κριτικές έχουν αφαιρεθεί από τις 
τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες. 

Η έρευνα της Which? έρχεται μετά την 
παρουσίαση από τη βρετανική κυβέρνη-
ση των σχεδίων για ένα νέο νομοσχέδιο 
για τις ψηφιακές αγορές, τον ανταγωνισμό 

και τους καταναλωτές για την απαγόρευ-
ση των ψεύτικων κριτικών.

Οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν στην 
απαγόρευση της πώλησης ή της διαφήμι-
σης πλαστών κριτικών, ενώ οι εταιρείες 
που φιλοξενούν κριτικές καταναλωτών 
σε μια υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχουν 
αν είναι γνήσιες. Οι μεταρρυθμίσεις θα 
έδιναν στην Αρχή Ανταγωνισμού και Αγο-
ρών (CMA) περισσότερες εξουσίες και θα 
της επέτρεπαν να επιβάλλει άμεσα πρό-
στιμα σε εταιρείες που ενεργούν με κακό 
τρόπο έως και το 10% του συνολικού ετή-
σιου κύκλου εργασιών τους και να απαι-
τεί την αποζημίωση των καταναλωτών - 
αντί να χρειάζεται πρώτα να περάσουν 

από χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.
Ανάλογες μεταρρυθμίσεις στη νομοθε-

σία για τους καταναλωτές και τον αντα-
γωνισμό είναι ζωτικής σημασίας να προ-
ωθηθούν τόσο γενικά στην ΕΕ, όσο και 
στην Ελλάδα για να διασφαλιστεί η προ-
στασία των χρηστών από τις ψεύτικες 
κριτικές και να μην επιτρέπεται η παρα-
πλάνηση μέσω διαδικτύου. Αυτό πρώτον 
γιατί οι επιχειρήσεις που ακολουθούν 
τέτοιες μεθόδους θα πρέπει να τιμωρού-
νται για αθέμιτο ανταγωνισμό και δεύτε-
ρον γιατί αν δεν μπει φραγμός έγκαιρα, 
δεν θα αργήσει η ώρα που με δόλο κάποιοι 
θα «φορτώνουν» τους ανταγωνιστές τους 
με αρνητικές κριτικές.
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Το νέο αξιοθέατο  
στη Ρόδο

Η ρόδα του Ολλανδικού Κολοσσού Skyview ανοίγει τα πανιά της για το πανέμορφο νησί  
της Δωδεκανήσου. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κος Oerlemans  

εξηγεί τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για την τοπική κοινωνία

Η ρόδα του Ολλανδικού 
Κολοσσού Skyview θέ-
λει να γίνει το νέο αξι-
οθέατο στο νησί των 
Ιπποτών. Η περιβόητη 
ρόδα μεγάλου μεγέθους 

που ήταν να στη-
θεί στην κεντρική 
πλατεία του Συ-
ντάγματος κά-
ποια χρόνια πριν, 
αλλά για λόγους 
ανθρώπινης και 
επαγγελματικής 
ευσυνειδησίας δε 
στήθηκε, ταξίδε-
ψε ως το Dubai με 
διετές συμβόλαιο 

και τώρα ανοίγει τα πανιά της και τις προ-
θέσεις της για το πανέμορφο νησί της 
Ρόδου. 
Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος 
της εταιρείας SkyView Attractions Perry 
Oerlemans ήρθε σε επικοινωνία με τους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ώστε να οριστεί συγκεκριμένο χρονικό 
πλαίσιο τον ερχόμενο Οκτώβριο, για να 
κατατεθεί επίσημα το ενδιαφέρον του για 
τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Πολλά οφέ-
λη μπορούν να προκύψουν για την τοπι-
κή κοινωνία, καθώς η ρόδα του λούνα 
παρκ μεγάλου μεγέθους μπορεί να απο-
τελέσει τεράστια ευκαιρία και meeting 
point πολλών και διαφόρων δραστηριο-
τήτων. Είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε 
διάφορες ερωτήσεις στον CEO και ιδιο-
κτήτη της εταιρείας Skyview Wheel κ. 
Perry Oerlemans.

- Αξιότιμε κ. Perry Orlemans τι είναι 
αυτό που σας φέρνει εκ νέου στην 
Ελλάδα;

Καλησπέρα σας κ. Kyropoulos. Από την 
πρώτη στιγμή πιστεύω ακράδαντα ότι η 
Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει έναν ονει-
ρικό προορισμό διακοπών, έχει ήλιο 365 
μέρες το χρόνο και είναι διάσημη για τη 
μοναδική ιστορία της.

PERRY  
OERLEMANS*

*CEO της Skyview Attractions

Συνέντευξη στην
Lena  

Kyropoulos 
Journalist & Poet

«Στη Ρόδο θα μπορούσε  
να λειτουργήσει ως  
Έκθεση Τουρισμού,  

ως Luna Park μεγάλου  
μεγέθους, ως Έκθεση  

εικαστικών ως ραδιοφωνι-
κός σταθμός, ως escape 

room, ως εστιατόριο  
σε συμφωνία με  

τις τοπικές μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις και παραγω-
γούς για να αναδείξουμε 

τα ντόπια προϊόντα»

- Στο παρελθόν κάνατε επισταμένα 
κάποιες προσπάθειες, που όμως δεν 
ευόδωσαν. Πού νομίζετε ότι οφείλε-
ται αυτό;

Καταρχάς, οι πολυδαίδαλοι γραφειοκρα-
τικοί παράγοντες στην Ελλάδα, είναι αυ-
τοί που δεν κινούν γρήγορα τη διαδικασία 
και επειδή θέλουμε να είμαστε νομότυποι 
και σε όλα, όταν κάτι δεν πληροί τις προ-
διαγραφές για την προστασία του κόσμου, 
που θα μας εμπιστευθεί, τότε απλώς δε 
συνεργαζόμαστε. Η κ. Elisabeth Werter, 
και εσείς μας είχατε φέρει σε επαφή με 
την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πέσαμε 
σε μία περίοδο πολιτικών αντικροούμε-
νων συμφερόντων.

- Ήταν επί δημαρχία του κ.Καμίνη αν 
θυμάμαι καλά. Δοκιμάσατε και στη 
Θεσσαλονίκη επί δημαρχίας Μπου-
τάρη, αλλά και πάλι δεν ευοδώθηκε 
η προσπάθεια.

Ναι μας υποδέχτηκαν οι τότε υπεύθυνοι 
Τουρισμού και ο Δήμαρχος Γιάννης Μπου-
τάρης, αλλά δε μας δόθηκε ο κατάλληλος 
χρόνος να αναπτύξουμε τη μελέτη βιωσι-
μότητας και όλο το οργανόγραμμα για το 
project.

- Και μετά, ήρθε ο Covid και πάγωσε 
τον παγκόσμιο τουρισμό. Τώρα, όμως 
τι είναι αυτό που σας φέρνει και πά-
λι στην Ελλάδα;

Η δυναμική που έχει η Ρόδος για την εται-
ρεία μας και ότι τώρα είναι η πιο κατάλ-
ληλη περίοδος για να λάβει χώρα κάτι 
τέτοιο. Με σύμμαχό μου, εσάς κα Κυρό-
πουλος, την κα Werter την Αντιπρόεδρο 
των Tour Operators, κα Καλιόπη Ξυνο-
πούλου και τη συνέταιρό της κα Ευαγγε-
λία Ιωακειμίδου έχουμε πολύ περισσότε-
ρες σταθερές, για να κάνουμε τις προτάσεις 
μας.

- Κύριε Oerlemans, έχουμε μία λαϊκή 
ρήση στην Ελλάδα. Κάθε εμπόδιο σε 
καλό. Τελικά, αν είχατε προχωρήσει 
σε αυτού του ύψους την επένδυση, 
θα ερχόσασταν αντιμέτωπος με τις 
δυσμενείς συνθήκες του Covid 19. 
Σταθήκατε εν τέλει τυχερός; 

Αγαπητή μου Lena ναι πιστεύω ότι όλα 
γίνονται με γνώμονα τον παράγοντα τύ-
χη, αλλά και τον παράγοντα θέληση! Ίσως 
τώρα να είναι πιο ευνοϊκό το κλίμα για 
να καταθέσουμε αυτή την πρόταση της 
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win win συμφωνίας. Σκεφτείτε την αύξη-
ση της επισκεψιμότητας στη Ρόδο, για 
ακόμη ένα αξιοθέατό της και τις χρήσεις 
αυτού. 
Στην πόλη μου λειτουργεί ως εστιατόριο 
πέρα από τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας που 
διαθέτει. Σε άλλες χώρες με ιδιαίτερα ψυ-
χρό κλίμα λειτουργεί ως σάουνα... Στη 
Ρόδο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
Έκθεση Τουρισμού, ως Luna Park μεγά-
λου μεγέθους, ως Έκθεση εικαστικών ως 
ραδιοφωνικός σταθμός, ως escape room, 
ως εστιατόριο σε συμφωνία με τις τοπικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραγω-
γούς για να αναδείξουμε τα ντόπια προϊ-
όντα, αλλά και την ιστορία του τόπου.

- Θυμόσαστε κάποια ιδιαίτερη στιγ-
μή; Κάτι που έχει χαραχτεί στη μνή-
μη σας;

Δύο πράγματα. Η χαρά ενός μικρού παι-
διού επάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο, όταν 
είχε απέναντί του τα σύννεφα και η πρώ-

τη πρόταση γάμου έκπληξη... Αυτά τα δύο 
γεγονότα δε θα τα ξεχάσω ποτέ!

- Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε 
Perry Oerlemans για την όμορφη 
συζήτησή μας και ευχόμαστε ολόψυ-
χα, αυτή η συνεργασία να έχει πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη για τον Τουρι-
σμό και την ανάπτυξη της περιοχής!

Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνια-
κή ευκαιρία κ. Κυρόπουλος και να τονίσω 
ιδιαιτέρως το πόσο πολύ θαυμάζουμε εμείς 
οι Ολλανδοί τον Ελληνικό Πολιτισμό και 
την ελληνική φιλοξενία. Από μικρό παιδί 
ονειρεύομαι να βρεθώ στη Ρόδο και να 
μεταφερθώ στην εποχή των Ιπποτών... 
ίσως τελικά η χρονομηχανή που θα μας 
ταξιδέψει θα είναι ο τροχός της Skyview 
Wheel.

Σας περιμένουμε στη Ρόδο λοιπόν, για το 
επικείμενο ραντεβού με το Δήμαρχο κ. 
Καμπουράκη αυτόν τον Οκτώβριο.
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Η σημασία της σωστής  
και αποτελεσματικής διαχείρισης  

αντιρρήσεων πελατών
Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τομέα των πωλήσεων, η άρνηση και η απόρριψη  

είναι η καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος φόβος τους. Η ανάπτυξη της ικανότητας  
να ακούει κανείς «όχι» και να αντιδρά άμεσα, είναι κεφαλαιώδους σημασίας

Η διαχείριση μίας αντίρρησης 
είναι πολύ δύσκολη τόσο συ-
ναισθηματικά, όσο και ψυ-
χολογικά και όλοι οι άνθρω-

ποι βιώνουν την απόρριψη κάποια στιγ-
μή είτε στην επαγγελματική είτε στην 
προσωπική τους ζωή. Συνήθως, οι πε-

ρισσότεροι, ξεπερνάνε 
την απόρριψη αυτή 

με το πέρασμα 
του χρόνου, αλλά 
για τους ανθρώ-
πους που βρίσκο-
νται στο τομέα 
των πωλήσεων, η 
άρνηση και η 
απόρριψη είναι η 
καθημερινότητά 
τους και ταυτό-
χρονα ο μεγαλύ-
τερος φόβος 

τους. Μελέτες, έχουν δείξει ότι οι αντιρ-
ρήσεις των πελατών, αποτελούν τον ση-
μαντικότερο παράγοντα απώλειας πω-
λήσεων και κακής ψυχολογίας των πω-
λητών, που μειώνει την αποτελεσματι-
κότητα και την αυτοπεποίθησή τους. Η 
ανάπτυξη της ικανότητας να ακούει κα-
νείς «όχι» και να αντιδρά άμεσα, είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας για οποιονδή-
ποτε πωλητή και η σωστή και αποτελε-
σματική διαχείριση των αντιρρήσεων 
μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία ή απο-
τυχία. 
Η διαχείριση των αντιρρήσεων είναι η 
πεμπτουσία της διαδικασίας πώλησης. 
Κάθε πωλητής οφείλει να είναι σίγου-
ρος πως θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον 
μία αντίρρηση και να έχει προετοιμα-
στεί κατάλληλα για αυτό. Γενικά, οι 
αντιρρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως 
οι 2 πλευρές του ιδίου νομίσματος μιας 
και η μια πλευρά δείχνει ότι ο δυνητι-
κός πελάτης ενδιαφέρθηκε για το προ-
σφερόμενο προϊόν/υπηρεσία, ενώ η 
δεύτερη πλευρά καταδεικνύει ότι η 
ύπαρξη πολλών ερωτήσεων και διαφω-

Γράφει o
Μιχάλης  
Μάρκου

MBA* Διευθυντικό Στέλεχος 
-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

& Καθηγητής Διοίκησης  
Επιχειρήσεων/Marketing

νιών είναι αποτέλεσμα πιθανόν μιας κα-
κής προετοιμασίας του πωλητή μιας και 
οι αντιρρήσεις είναι αποτέλεσμα παρα-
λείψεων στους υπολογισμούς, εσφαλμέ-
νες κρίσεις στο στάδιο της αποκάλυψης 
των αναγκών και των παρουσιάσεων. 
Οι αντιρρήσεις είναι ένας απλός τρόπος 
με τον οποίο εκφράζουν οι πελάτες τον 
προβληματισμό τους και εκφράζεται 
συνήθως λεκτικά, μη λεκτικά (γλώσσα 
του σώματος) ή και τα δυο μαζί. Οι συ-
νηθέστερες αντιρρήσεις είναι αυτές που 

αφορούν την τιμή ενός προϊόντος/υπη-
ρεσίας, οι αντιρρήσεις επί της ουσίας 
(όταν ο αγοραστής δεν αναγνωρίζει την 
ανάγκη για το προϊόν ή την υπηρεσία 
που του προσφέρεται), οι αντιρρήσεις 
αναβολής, οι αντιρρήσεις αξιοπιστίας, 
οι αντιρρήσεις που οφείλονται σε μειο-
νεκτήματα του προϊόντος/υπηρεσίας 
και τέλος οι αντιρρήσεις που αφορούν 
την γενικότερη κρίση της αγοράς.
Τα αίτια που οδηγούν έναν πελάτη στην 
διατύπωση αντιρρήσεων κατά την δια-

δικασία της πώλησης είναι ποικίλα και 
τα κυριότερα εστιάζονται: α) στην συ-
μπεριφορά του πωλητή, β) στην αποδο-
χή της ανάγκης αγοράς του προϊόντος/
υπηρεσίας, και γ) στην ύπαρξη κάποιου 
εμποδίου στην απόφαση αγοράς. Σε κά-
θε περίπτωση, ο πωλητής θα πρέπει να 
αποφεύγει να αντιδρά άσχημα στις 
αντιρρήσεις του πελάτη, να μιλά συνέ-
χεια, να παραθέτει υπερβολικά πλεονε-
κτήματα με αποτέλεσμα τη δυσπιστία 
του πελάτη, να μην γνωρίζει καλά το 
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προϊόν/υπηρεσία που πουλάει, να δίνει 
την εντύπωση ότι γνωρίζει τα πάντα, να 
απαντά ειρωνικά σε ερωτήσεις, σχόλια 
και αμφιβολίες του πελάτη, να προσβάλ-
λει τον πελάτη κάνοντας επίδειξη των 
γνώσεων του και βασικά να αγνοεί/μην 
κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες του 
πελάτη.
Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονε-
κτήματα των αντιρρήσεων πελατών, 
είναι ότι κάνουν φανερές τις σκέψεις 
του πελάτη για τα προϊόντα/υπηρεσίες 

και την επιχείρηση που τα αντιπροσω-
πεύει. Δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα 
για συζήτηση και για παρουσίαση των 
δυνατών σημείων των προϊόντων/υπη-
ρεσιών και δίνουν λαβές στον πωλητή 
για να παρακινήσει τον πελάτη να αγο-
ράσει. Επίσης, κάνουν την επικοινωνία 
αμφίδρομη, δυναμώνουν τη σχέση του 
πωλητή με τον πελάτη και οδηγούν 
στην ικανοποίηση των αναγκών του 
πελάτη και στην εξάλειψη των αμφιβο-
λιών του. Αντίθετα, τα κυριότερα μειο-

Η σωστή ανίχνευση  
του είδους της αντίρρησης 
που εμφανίζει κάποιος πε-
λάτης, το αποτελεσματικό 

διάβασμα της λεκτικής  
& μη λεκτικής  

επικοινωνίας ενός πελάτη, 
και η ικανότητα του  

να αντιμετωπίσει σωστά  
& αποτελεσματικά  

τις αντιρρήσεις που  
θα διατυπώσει ο πελάτης,  
μπορεί να αποτελέσουν 
την ειδοποιό διαφορά  
για το τελικό κλείσιμο  

μιας πώλησης

νεκτήματα των αντιρρήσεων πελατών 
είναι η αποθάρρυνση του πωλητή από 
την προσπάθεια να επιτύχει την πώλη-
ση, μειώνει την αυτοπεποίθηση του 
πωλητή, φέρνει τον πωλητή σε αδύνα-
τη θέση από άποψη διαπραγμάτευσης, 
και μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση 
με τον πελάτη, αν ο πωλητής πάρει 
προσωπικά τις αντιρρήσεις. Τέλος, 
μπορεί ο πωλητής να χάσει την εμπι-
στοσύνη του στα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες που προωθεί, ακόμη και για την 
ίδια την επιχείρηση. 
Υπάρχουν 3 στάδια για τη στρατηγική 
αντιμετώπιση των αντιρρήσεων από τα 
οποία επιτυγχάνεται η σωστή διαχείρι-
ση των αντιρρήσεων που προβάλλουν 
οι πελάτες και αυτά είναι: α) το Εισαγω-
γικό Στάδιο (ψυχολογική επίδραση), β) 
το Στάδιο Εξήγησης (λογική επίδραση) 
και γ) το Στάδιο Διευκρίνησης (ψυχολο-
γική επίδραση). Στο πρώτο στάδιο, ο 
πωλητής προετοιμάζει τον πελάτη να 
ακούσει χαλαρώνοντας τις άμυνες του, 
δίνοντας του την ευκαιρία να ηρεμήσει, 
να συνειδητοποιήσει ότι ο πωλητής εί-
ναι με το μέρος του και να οικοδομήσει 
μια αρμονική σχέση μαζί του. Στο δεύτε-
ρο στάδιο, ο πωλητής παραθέτει τα πλε-
ονεκτήματα του προϊόντος ή της υπηρε-
σίας που πωλεί, δίνοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή ώστε τα πλεονεκτήματα που πα-
ρουσιάζονται να ανταποκρίνονται στα 
αγοραστικά κίνητρα του πελάτη. Στο 
τρίτο στάδιο, ο πωλητής κάνει μία διευ-
κρινιστική ερώτηση στον πελάτη, σχετι-
κά με το αν καθησυχάστηκαν οι ανησυ-

χίες/απορίες του. Αν κάτι τέτοιο δεν έχει 
επιτευχθεί, τότε κάποιο από τα δύο προ-
ηγούμενα στάδια δεν λειτούργησαν σω-
στά, οπότε ο πωλητής επιστρέφει σε αυ-
τό. Και στα 3 στάδια ο τρόπος προσέγγι-
σης του πωλητή προς τον πελάτη περι-
λαμβάνουν την επίκληση στην λογική 
ή/και την επίκληση στο συναίσθημα. 
Ολοκληρώνοντας, ένας πωλητής οφεί-
λει να τον διακρίνει ο επαγγελματισμός 
και η ψυχραιμία στο πώς να αντιμετωπί-
ζει μια αντίρρηση ενός πελάτη. Η σωστή 
και αποτελεσματική διαχείριση των 
αντιρρήσεων ενός πελάτη είναι από τα 
βασικότερα κλειδιά ενός πωλητή για το 
κλείσιμο μιας πώλησης και την γενικό-
τερη του πορεία στον χώρο των πωλή-
σεων. Η σωστή ανίχνευση του είδους 
της αντίρρησης που εμφανίζει κάποιος 
πελάτης, το αποτελεσματικό διάβασμα 
της λεκτικής & μη λεκτικής επικοινωνί-
ας ενός πελάτη, και η ικανότητα του να 
αντιμετωπίσει σωστά & αποτελεσματι-
κά τις αντιρρήσεις που θα διατυπώσει ο 
πελάτης, μπορεί να αποτελέσουν την ει-
δοποιό διαφορά για το τελικό κλείσιμο 
μιας πώλησης, η οποία συνεπάγεται την 
αποτελεσματική ικανοποίηση του πελά-
τη και το χτίσιμο μιας σχέσης ειλικρινεί-
ας και εμπιστοσύνης. Και οι ικανοποιη-
μένοι πελάτες με τη σειρά τους θα συμ-
βάλουν ενεργά στη διάδοση της φήμης 
των προϊόντων-υπηρεσιών της επιχεί-
ρησης, επηρεάζοντας με την σειρά τους 
τη συνολική εικόνα της, την αξιοπιστία 
της, και τελικά τις πωλήσεις της και την 
κερδοφορία της. 



1Ο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2022

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
YACHTING

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

info@mact.gr 211-0129575 
www.internationalyachtingconference.com 


	01_proti
	02_editorial
	03_REKLAMA_PELION_2022
	04_eidhseis
	05_eidhseis
	06_eidhseis
	07_eidhseis
	08_eidhseis
	09_eidhseis
	10_XAPLWSTRES
	11_XAPLWSTRES
	12_XAPLWSTRES
	13_REKLAMA_LAMIA_2022
	14_tziallas
	15_tziallas
	16_PELION
	17_PELION
	18_triantafyllidis
	19_triantafyllidis
	20_AEROMETAFORES
	21_AEROMETAFORES
	22_EREYNA
	23_EREYNA
	24_KYRIAKOU
	25_KYRIAKOU
	26_LAMIA
	27_LAMIA
	28_YDROPLANA
	29_YDROPLANA
	30_VASILEIOU
	31_VASILEIOU
	32_VASILEIOU
	33_REKLAMA_BCI
	34_ANASTASOPOULOS
	35_ANASTASOPOULOS
	36_TECHNOLOGY
	37_TECHNOLOGY
	38_synenteyxi_by_Kyropoulos
	39_synenteyxi_by_Kyropoulos
	40_MARKOU
	41_MARKOU
	42_REKLAMA_YACHTING-SYNEDRIO

