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Β. Κικίλιας: «Ρεκόρ 
με 31 εκατ. επιβάτες 
στα περιφερειακά 
αεροδρόμια της χώρας»
Για τις επιδόσεις της τουριστικής σεζόν 
και τις προοπτικές για το 2023 μίλησε ο 
Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στον 
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Αναφορικά 
με τα πρόσφατα στοιχεία της Fraport 
για την ταξιδιωτική κίνηση του 2022 
που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο 
Υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι τα 31 
εκ. επιβάτες- αριθμός μεγαλύτερος από 
τον αντίστοιχο του 2019- επιβεβαιώνουν 
τη φετινή επιτυχία και την ενίσχυση της 
εθνικής οικονομίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και των εκατοντάδων 
επαγγελμάτων που εφάπτονται στον 
τουρισμό, σε μια χρονιά με πολλαπλές 
κρίσεις και δυσκολίες. Σχετικά με τις 
προοπτικές για το 2023, τόνισε ότι η 
σεζόν θα είναι ισχυρή -παρά τις αντικει-
μενικές δυσκολίες- επισημαίνοντας ότι 
και το 2022 ήταν μια χρονιά με πολλές 
αντιξοότητες. Όπως είπε, παρόλο που 
όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία 
με επακόλουθα τον πληθωρισμό και την 
ακρίβεια και ενώ ορισμένοι θεωρούσαν 
ότι η χρονιά θα ήταν καταστροφική για 
τον τουρισμό, με σκληρή δουλειά και 
στοχευμένη στρατηγική, ήρθαν εξαι-
ρετικά αποτελέσματα με 3 δις ευρώ 
υπερ-πλεόνασμα στα ταξιδιωτικά έσοδα 
σε σχέση με τον αρχικό στόχο. 

Υψηλές οι πληρότητες των ξενοδοχείων  
την εορταστική περίοδο
Γέμισαν τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα την περίοδο των εορτών, αφού υψηλές 
πληρότητες καταγράφθηκαν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το τριήμερο 
των Φώτων. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης 
Τάσιος, «οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές για τις ημέρες των εορτών 
και ευνόησαν τις μετακινήσεις. Δούλεψαν ιδιαίτερα οι πόλεις που είχαν θεματικά 
πάρκα, όπως η Δράμα, τα Τρίκαλα κτλ, όπου ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει και πριν 
από την έναρξη των διακοπών». Ο κ. Τάσιος παράλληλα συμπλήρωσε: «Τα πενθή-
μερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς δούλεψαν όλοι οι προορισμοί, όπως η ο-
ρεινή Πελοπόννησος, η Αράχωβα, το Πήλιο, ο νόμος Ιωαννίνων (και η πόλη και τα 
ορεινά) αλλά και τα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καβάλα και 
η Αλεξανδρούπολη που ήταν γεμάτες κυρίως τα τριήμερα Χριστουγέννων, Πρω-
τοχρονιάς και όπως φαίνεται και των Φώτων. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίη-
ση μεταξύ του ορεινού όγκου και των αστικών κέντρων. Η μέση πληρότητα για 
περίπου 1400 επιχειρήσεις κυμάνθηκε στο 80% για το 15νθήμερο των εορτών.» 
Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, βέβαια, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι από εδώ και 
πέρα το στοίχημα θα είναι ο καιρός γιατί μεσολαβούν 40 μέρες μέχρι την Καθαρά 
Δευτέρα και ήδη από τις 10 Ιανουαρίου και μετά δεν υπάρχει κάτι. «Έχουμε δηλα-
δή ένα καλό δεκαπενθήμερο εορταστικό και ένα κακό επόμενο 40ημερο. Η όποια 
κερδοφορία των επιχειρήσεων θα εξαντληθεί το επόμενο διάστημα. Είμαστε δη-
λαδή, να το πω απλά, “ ίσα βάρκα, ίσα πανιά”», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Επιστρέφουν δυναμικά τα οργανωμένα ταξίδια
Ανάκαμψη παρουσιάζει η αγορά των οργανωμένων ταξιδιών, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
(HATTA), Λύσσανδρο Τσιλίδη. Για τη φετινή εορταστική περίοδο, ο κ. Τσιλίδης 
ανέφερε ότι «ο κόσμος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να ταξιδέψει, ειδικά με-
τά από τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τα Χριστούγεννα σε αντίθεση με το Πάσχα, 
κυριαρχούν οι πόλεις ως προορισμοί, γιατί ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, να 
βγει, να ψωνίσει κτλ. για αυτό είδαμε αρκετή τουριστική κίνηση σε Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη αλλά και την Κρήτη». Οι προορισμοί που προτίμησαν και προτιμούν οι επι-
σκέπτες και οι οποίοι πήγαν πάρα πολύ καλά, είναι τα Ιωάννινα, τα Ζαγοροχώρια, 
τα Τζουμέρκα, το Νυμφαίο, το Πήλιο, το Περτούλι, η Ελάτη, η λίμνη Πλαστήρα, 
τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Καρπενήσσι, ο Παρνασσός, η Αράχωβα, το Γαλαξίδι, η 
Πελοπόννησος και ιδιαίτερα τα Καλάβρυτα, το Ναύπλιο και η Καλαμάτα.

Τετάρτη 11 /1 /2023
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Αττική: βασικοί πυλώνες ανάπτυξης  
ο τουρισμός και ο πολιτισμός
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων της Αττικής στον τουριστικό και πολιτιστικό τομέα, βρέθηκε στο επί-
κεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με την Πρόεδρο 
του ΕΟΤ Α.Γκερέκου. Στη συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Περιφέρειας, μετείχαν επίσης ο Διευθύνων σύμβουλος του Αναπτυξιακού Ορ-
γανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» Ι. Πάρσαλης και ο σύμβουλος της κας 
Γκερέκου Γ. Βουνιανός. Η κα Γκερέκου συνεχάρη τη διοίκηση της Περιφέρειας και 
προσωπικά τον κ. Πατούλη για την έμπρακτη στήριξη του στον πολιτισμό και τον 
τουρισμό, με έμφαση στο θεματικό, επισημαίνοντας τη σημασία δρομολόγησης 
μίας συνεργασίας, με στόχο την προβολή της μοναδικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Αττικής, διεθνώς. Προς αυτή την κατεύθυνση συμφώνησε ο κ. Πατού-
λης, επισημαίνοντας πως με αφορμή και το γεγονός ότι το 2023 η πόλη της Ελευ-
σίνας θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ανοίγεται ένα σημαντικό 
πεδίο για δράσεις με ισχυρό πολιτιστικό και τουριστικό πρόσημο. Στη συνέχεια 
και αφού υπογράμμισε πως η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο με στόχο ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο θεματικός, όπως είναι ο Τουρισμός 
Υγείας και ο πολιτισμός να αποτελέσει επιταχυντή για την οικονομική ανάπτυξη 
και την ευημερία των πολιτών, τόνισε πως σε συνεργασία και με τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό της Περιφέρειας, υλοποιούνται ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί 
η σύνδεση τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Αττικής και να αναδειχθεί 
σε ένα ισχυρό παγκόσμιο πολιτιστικό brand που θα ενισχύσει σημαντικά την του-
ριστική ανάπτυξη.

ΕΟΤ: συμφωνίες με 
10 αεροπορικές για τη 
στήριξη του χειμερινού 
τουρισμού
Για τις πολύ υψηλές πληρότητες που 
κατέγραψαν τα ξενοδοχεία και τα κα-
ταλύματα την εορταστική περίοδο, για 
την επέκταση της τουριστικής περιόδου 
που φέτος έγινε πράξη, καθώς και για τις 
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί με στό-
χο την ενίσχυση των χειμερινών/ ορει-
νών προορισμών ακόμα και off season, 
μίλησε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης 
Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρη-
σε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Ο κ. 
Κικίλιας αναφέρθηκε στην κλήρωση του 
Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 
που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Γε-
νάρη, αφορά 125.000 άυλες ψηφιακές 
κάρτες και αναμένεται να ενισχύσει 
σημαντικά τον εγχώριο τουρισμό τους ε-
πόμενους μήνες. Όπως είπε, στο πλαίσιο 
στήριξης των χειμερινών/ορεινών προο-
ρισμών ο ΕΟΤ υπέγραψε συμφωνίες με 
10 αεροπορικές εταιρείες για extra αε-
ροπορικές συνδέσεις τους μήνες Νοέμ-
βριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο 
και Μάρτιο, σε συνέχεια της εξαγγελίας 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη ενώ παράλληλα οι απευθείας πτήσεις 
από ΗΠΑ που ήταν προγραμματισμένο 
να έχουν σταματήσει πριν από δύο μή-
νες, επεκτάθηκαν μέχρι και τον Ιανουά-
ριο. Σημαντική τονωτική ένεση για τους 
επαγγελματίες του κλάδου αποτελούν, 
όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, και τα 100 
εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η κυβέρ-
νηση μέσω του προγράμματος «Εξοι-
κονομώ-Επιχειρώ» για την ενεργειακή 
αναβάθμιση ορεινών καταλυμάτων κάτω 
των 150 κλινών καθώς και η επέκταση 
του ΕΣΠΑ για ένα επιπλέον έτος.

Κορυφαίος city break προορισμός  
για το 2023 η Θεσσαλονίκη
«Η οργανωμένη δουλειά φέρνει αποτελέσματα» είναι το μήνυμα που στέλνει ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, με αφορμή τη νέα διάκριση της 
Θεσσαλονίκης, που φιγουράρει μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου 
για το 2023 τους οποίους προτείνει το CNN. Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Ζέρβας 
τονίζει: «Το CNN συστήνει τη Θεσσαλονίκη ως έναν από τους καλύτερους προ-
ορισμούς για city-break στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια πολύ 
οργανωμένη δουλειά για την εξωστρέφεια της πόλης. Το αποτέλεσμα φαίνεται 
και πλέον αναγνωρίζεται από όλους. Οι δρόμοι και τα ξενοδοχεία πλημμύρισαν 
από επισκέπτες τις ημέρες των εορτών, οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατακόρυ-
φα, ενώ το ένα μετά το άλλο τα διεθνή μέσα υποδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη ως 
ιδανικό προορισμό. Φανταστείτε πως μετά το περιοδικό TIME και το βρετανικό 
Guardian, μόνο το CNN Travel διαθέτει 2.5 εκατ. συνδρομητές! Η πόλη επανασυ-
στήνεται στον κόσμο.»

Τετάρτη 11 /1 /2023
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Κροατία: περισσότεροι τουρίστες αναμένονται μετά την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν
Η Κροατία, μια χώρα ανταγωνίστρια στον τουρισμό για την Ελλάδα, υιοθέτησε πριν μερικές μέρες επίσημα το ευρώ κι εντάχθηκε 
στον χώρο Σένγκεν, γεγονός που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών. Η Κροατία δέχθηκε φέτος 
τέσσερις φορές περισσότερους τουρίστες από όσους κατοίκους έχει και η ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν αναμένεται να δώσει 
περαιτέρω ώθηση στον κλάδο. Οι μεγάλες ουρές αναμονής στα σύνορα της χώρας με τους γείτονές της της ΕΕ θα αποτελούν 
παρελθόν. Σήμερα θα κλείσουν 73 μεθοριακά φυλάκια. Στα αεροδρόμια η αλλαγή θα γίνει στις 26 Μαρτίου για τεχνικούς λόγους. 
Παράλληλα η κατάσταση στα σύνορα της Κροατίας με τους γείτονές της που δεν ανήκουν στην ΕΕ -τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο 
και τη Σερβία- δεν θα αλλάξει. Οι Κροάτες αξιωματούχοι υπογραμμίζουν τακτικά τα οφέλη που θα έχουν οι 3,9 εκατομμύρια κά-
τοικοι της χώρας από την ένταξή της στην ευρωζώνη και τον χώρο Σένγκεν. Για τους ειδικούς, η υιοθέτηση του ευρώ θα συμβάλει 
στην προστασία της κροατικής οικονομίας, μίας από τις πιο αδύναμες της ΕΕ, μπροστά στον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, 
τη σοβαρή ενεργειακή κρίση και τη γεωπολιτική ανασφάλεια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τον Νοέμβριο ο πλη-
θωρισμός στην Κροατία έφτασε το 13,5%, έναντι 10% στην ευρωζώνη.

Στη Ρόδο το πρώτο 
κρουαζιερόπλοιο του 2023
Με 1.787 τουρίστες κατέπλευσε στις 3 Ια-
νουαρίου στο λιμάνι της Ρόδου το κρουαζιε-
ρόπλοιο Lirica της εταιρείας MSC κάνοντας 
ποδαρικό για τη νέα χρονιά. Είναι το πρώτο 
κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς το οποίο υπο-
δέχτηκαν στις 10 το πρωί οι τοπικές αρχές, 
ενώ πραγματοποιήθηκε και μία μικρή εκδή-
λωση επί του πλοίου για την ανταλλαγή δώ-
ρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόκειται για Ι-
ταλούς, Γάλλους, Ισπανούς, Αμερικάνους και 
Άγγλους επιβάτες, πολλοί από τους οποίους 
πραγματοποίησαν εκδρομές στο νησί.

Υποχρεωτικό τεστ και μάσκα  
για τους ταξιδιώτες από την Κίνα
Εφαρμογή των συστάσεων της ΕΕ αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με την έξαρση κρουσμάτων 
κορονοϊού στην Κίνα και την αξιολόγηση της κατάστασης. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στη σύσκεψη αποφασίστηκε να εφαρμοστούν οι συστάσεις που έδωσε 
ως κατεύθυνση η ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται αρνητικό τεστ 48 ωρών πριν 
την αναχώρηση και χρήση μάσκας υψηλής προστασίας για τους ταξιδιώτες από 
την Κίνα.

Στην τελική ευθεία η ανασυγκρότηση  
της Β. Εύβοιας
Στην τελική ευθεία υλοποίησης έχει μπει το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της 
Βόρειας Εύβοιας που περιλαμβάνει 71 έργα με σκοπό την ανάπλαση της πε-
ριοχής, έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021, που 
έκαψε 520.000 στρέμματα. Σχεδόν 30 από τα 71 έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ 
μέσα στο 2023 προγραμματίζεται η έναρξη των υπόλοιπων 40. Μάλιστα, μέσα 
στο επόμενο διάστημα δρομολογούνται εξελίξεις γύρω από την τελική φάση 
του σχεδίου. Το πρόγραμμα, είναι δεκαετές και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
2030, ενώ ο προϋπολογισμός για τα 71 έργα ανέρχεται στα 381.642.000 ευρώ. 
Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν τις υποδομές, το Νέο Δάσος, την 
αγροδιατροφή, το ανθρώπινο δυναμικό, τα δίκτυα υγείας και πρόνοιας, ειδικά 
Πολεοδομικά Σχέδια, τον τουρισμό και το μάρκετινγκ, τον πολιτισμό και την 
παιδεία, ενώ εκπονήθηκαν τρεις επιπλέον μελέτες οριζόντιας παρέμβασης που 
αφορούν το Ψηφιακό Κύμα, την Πράσινη Ζώνη και τον Χώρο Καινοτομίας. 

Τετάρτη 11 /1 /2023
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Κως: 7,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση 
σεισμόπληκτων μνημείων
Η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων μνημείων της Κω τίθεται σε τροχιά υλοποί-
ησης από το ΥΠΠΟΑ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για τα 
εξής έργα:
•   Αποκατάσταση του Κάστρου Νεραντζιάς, με προϋπολογισμό 2.437.000 ευρώ. Κα-

τά τη σεισμική δραστηριότητα της 21ης Ιουλίου 2017 το μνημείο υπέστη σοβαρές 
ζημιές. Παρουσιάζει βλάβες, όπως καταρρεύσεις σε τμήματα πύργων και επάλξε-
ων των περιμετρικών τειχών, ρηγματώσεις στα τείχη, καθώς και στον περίδρομο 
του εξωτερικού περιβόλου.

•   Αποκατάσταση του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη, στη Θέ-
ση Επτά Βήματα, με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. 

•   Αποκατάσταση Μεσαιωνικών Οχυρώσεων (NΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της 
Οδού Ιπποκράτους), με προϋπολογισμό 1.335.600 ευρώ. Κατά το σεισμό του 2017 
τα μνημεία υπέστησαν σοβαρή καταπόνηση με αποτέλεσμα την κατάρρευση με-
γάλων τμημάτων τους.

•   Αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης, με προϋπο-
λογισμό 1.000.000 ευρώ. 

•   Ανακατασκευή της Ιταλικής Στοάς- Υπαίθρια Γλυπτοθήκη, στο Κάστρο Νερα-
ντζιάς, με προϋπολογισμό 534.000 ευρώ και αποκατάσταση της Πύλης του Φόρου, 
με προϋπολογισμό 302.000 ευρώ. 

Τέλος η αυστηρή καραντίνα  
στα ξενοδοχεία της Κίνας
Η Κίνα ήρε την υποχρεωτική καραντίνα για τους ταξιδιώ-
τες από το εξωτερικό, μετά από τρία χρόνια απομόνω-
σης, τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπη στο εσωτερι-
κό με μια έξαρση των κρουσμάτων της Covid-19. Έπειτα 
από τρία χρόνια περιορισμών από τους πιο δρακόντει-
ους στον κόσμο, που έπληξαν την οικονομία της και τε-
λείωσαν με διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, η Κίνα ήρε τον 
περασμένο μήνα την πλειονότητα των μέτρων της για 
την καταπολέμηση της πανδημίας. Τελευταία πράξη αυ-
τής της χαλάρωσης: το τέλος της αυστηρής καραντίνας 
σε ξενοδοχεία στην οποία υπέβαλε από τον Μάρτιο του 
2020 όλους τους προερχόμενους από το εξωτερικό.

Χιλιάδες επισκέπτες 
στο Μύλο των Ξωτικών
Τα Τρίκαλα δεν ήταν πάντα ένας τουρι-
στικός προορισμός. Οι περισσότεροι 
ταξιδιώτες κατευθύνονταν προς τα Με-
τέωρα και λιγότερο συχνά επέλεγαν να 
επισκεφτούν την πόλη των Τρικάλων. 
Πριν από 12 χρόνια όμως, όταν άρχισε 
η λειτουργία του «Μύλου των Ξωτι-
κών», που σταδιακά μετατράπηκε σε 
ένα θεαματικό χριστουγεννιάτικο πάρ-
κο, τα Τρίκαλα άρχισαν να αποκτούν 
ένα θερμό κοινό και σήμερα σφύζουν 
από τουρισμό. Εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα 
αλλά και το εξωτερικό επισκέφθηκαν 
και φέτος τα Τρίκαλα για να ζήσουν 
την παραμυθένια χριστουγεννιάτικη 
μαγεία του Μύλου των Ξωτικών. Ο Άη 
Βασίλης, τα ξωτικά, η Αλίκη και όλοι 
οι χριστουγεννιάτικοι ήρωες υποδέ-
χτηκαν τους επισκέπτες για να μοιρα-
στούν όμορφες στιγμές στο μεγαλύτε-
ρο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο 
της Ελλάδας, το οποίο έκλεισε τις πύ-
λες του την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 
και ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό 
για τον επόμενο Δεκέμβριο.

Τετάρτη 11 /1 /2023
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CNN: ξεχώρισε φέτος  
η Πρωτοχρονιά της Αθήνας
Την εικόνα της Αθήνας να γιορτάζει την έλευση 
του 2023, με το φαντασμαγορικό θέαμα που 
διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων στην Πλατεία 
Συντάγματος και τα πυροτεχνήματα να λούζουν 
με φως την Ακρόπολη, μετέφερε σε εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη, το 
διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN International. 
Το δίκτυο ξεχώρισε την ελληνική πρωτεύουσα, 
αφιέρωσε σημαντικό τηλεοπτικό χρόνο με έξι 
διαδοχικές ζωντανές συνδέσεις και φιλοξένησε 
ζωντανά τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπα-
κογιάννη, λίγη ώρα προτού εκείνος ανέβει στην 
σκηνή για την αντίστροφη μέτρηση και την 
υποδοχή του νέου χρόνου. Ο κ. Μπακογιάννης 
αξιοποίησε την παρουσία του στην υψηλότερη 
ζώνη τηλεθέασης του καναλιού για να στείλει 
στο παγκόσμιο κοινό το μήνυμα, ότι η Αθήνα όχι 
μόνο επανακάμπτει, αλλά προχωρεί μπροστά 
με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Το CNN είχε 
στήσει ειδική εξέδρα πάνω στην πλατεία Συ-
ντάγματος, και έκανε έξι ζωντανές συνδέσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής βραδιάς, 
ενώ ταυτόχρονα περισσότερα από 200 συνερ-
γαζόμενα δίκτυά του σε όλο τον κόσμο μετέ-
διδαν τις εικόνες από το εντυπωσιακό σκηνικό 
στην “καρδιά” της πόλης.

Τετάρτη 11 /1 /2023
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Μεγάλες οι απώλειες στις 
ξενοδοχειακές κουζίνες
Τα στελέχη στον τομέα της φιλοξενίας, όταν 
εξετάζουν το ζήτημα της σπατάλης, συχνά 
επικεντρώνονται στο κόστος που προκύπτει 
από τα τρόφιμα που καταλήγουν στα σκου-
πίδια. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι 
μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από την επιβά-
ρυνση της επιχείρησης, αφού η αγορά των 
προϊόντων και η εργασία που απαιτείται για 
την προετοιμασία των γευμάτων είναι οι δύο 
πτυχές της σπατάλης που στοιχίζουν περισ-
σότερο. Υπολογίζεται ότι στις κουζίνες των 
ξενοδοχείων περίπου το 3-5% του κόστους 
αγοράς τροφίμων είναι η αναπόφευκτη σπα-
τάλη. Τα στοιχεία της αγοράς όμως έχουν 
δείξει ότι ακόμα και σε μεγάλους ξενοδο-
χειακούς ομίλους που διαθέτουν σχετική 
στρατηγική, οι κουζίνες «χάνουν» από 5% 
μέχρι και 15% της αξίας των τροφίμων που 
έχουν προμηθευτεί, με τα 2/3 της απώλειας 
να συντελείται πριν το τελικό πιάτο φτάσει 
στον πελάτη. Κι ενώ αυτό φαντάζει ακόμη 
ένα πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπί-
σουν οι ξενοδόχοι, στην πραγματικότητα ο 
εντοπισμός και ο περιορισμός της σπατάλης 
των τροφίμων στο μισό, θα μπορούσε να 
περιορίσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος, 
αποτελώντας ευκαιρία για την επιχείρηση.

Κερδίζει «έδαφος»  
στα ξενοδοχεία  
ο ελληνικός καφές
Ο καφές πλέον αποτελεί μέρος του γαστρο-
νομικού τουρισμού, μια τάση που διαρκώς 
κερδίζει έδαφος. Οι coffee lovers συνιστούν 
ένα κοινό που επιβραβεύει όσες επιχειρή-
σεις επενδύουν στον εκλεκτό καφέ και στην 
παράδοση. Οι έρευνες των τελευταίων ετών 
έχουν δείξει ότι οι επισκέπτες των ξενοδο-
χείων αναζητούν εμπειρίες που συνδέονται 
με την ιστορία του τόπου και κάνουν τον τα-
ξιδιώτη να αισθάνεται μέρος του. Επομένως, 
δε θα μπορούσε στο bar ενός ξενοδοχείου ο 
ελληνικός καφές να μην έχει περίοπτη θέση. 
Αρκετοί είναι αυτοί που επιθυμούν να δοκι-
μάσουν παραδοσιακές ποικιλίες ή να πιουν 
ένα ρόφημα φτιαγμένο με παραδοσιακές 
τεχνικές που σερβίρεται σε ένα φλυτζάνι 
συνδεδεμένο με την ιστορία. Μπορεί πλέον 
ο espresso να έχει κερδίσει και του Έλληνες 
τουρίστες, όμως πάντα υπάρχει χώρος για 
προτάσεις made in Greece. Η παροχή του 
ελληνικού καφέ με την παραδοσιακή διαδι-
κασία παραγωγής του, στη χόβολη, είναι μια 
εμπειρία καφέ που κυρίως οι ξένοι πελάτες 
αναζητούν.

ΤΑΙΠΕΔ: στον Όμιλο Μήτση  
η «Λουτρόπολη Καμμένων Βούρλων»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αποσφράγιση της 
Βελτιωμένης Οικονομικής Προσφοράς που υπέβαλε στις 21 Δεκεμβρίου 2022 
το επενδυτικό σχήμα που αποτελείται από τις εταιρείες ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και STARITEM 
INVESTMENTS PLC, για την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 
40 ετών του ακινήτου «Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων» και ανακήρυξε ως 
Πλειοδότρια την ως άνω κοινοπραξία. Η Βελτιωμένη Οικονομική Προσφο-
ρά που υπεβλήθη περιλαμβάνει Εφάπαξ Καταβλητέο Αντάλλαγμα ύψους 
1.050.000 ευρώ και Ετήσιο Μίσθωμα 380.000 ευρώ. Το κοινοπρακτικό σχήμα 
θα αναλάβει μέσω της σύμβασης μίσθωσης να υλοποιήσει υποχρεωτικές 
επενδύσεις με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ακινήτου. 
Ειδικότερα, η μισθώτρια εταιρεία θα κληθεί να πραγματοποιήσει τις εξής 
επενδύσεις:
•   Την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρό-

νιον», όπως επίσης του εγκαταλελειμμένου υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός»
•   Τη βελτίωση και συντήρηση των χώρων πρασίνου (πάρκων) και πεζοδρόμων
•    Τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, σε αντικατάστα-

ση του προβλεπόμενου από το ισχύον εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του 
1994 υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, ίδιου εμβαδού

•   Τη διαμόρφωση περιμετρικού κυκλοφοριακού δακτυλίου οδών ήπιας κυκλο-
φορίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

•   Τη διατήρηση των λειτουργικών προδιαγραφών του ξενοδοχείου «Γαλήνη» 
στο υφιστάμενο επίπεδο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες προδιαγραφών λειτουργίας ξενοδοχείων της κατηγορίας του, καθώς 
επίσης την ανακαίνιση και αξιοποίηση του υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης»

Αναβαθμίζει τις υποδομές ο δήμος Ναυπακτίας
Τρία σημαντικά έργα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ναυπάκτου, που θα 
μπορούν να καταστήσουν την περιοχή ως έναν από τους σημαντικότερους 
προορισμούς, ξεκινά να υλοποιεί ο δήμος. Πρόκειται για τις εργασίες στερέ-
ωσης και αποκατάστασης του ενετικού λιμανιού, την ανάπλαση του παρα-
λιακού μετώπου και τη χωροθέτηση της μαρίνας. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ 
ΜΠΕ ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, «είμαστε σταθερά προσανα-
τολισμένοι στην ενδυνάμωση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και της 
δημιουργίας υποδομών που θα μας αναβαθμίσουν και θα μας καταστήσουν 
μεταξύ των κορυφαίων προορισμών της χώρας». Ο ίδιος πρόσθεσε, «τα τε-
λευταία χρόνια έχουμε στρέψει το βλέμμα μας στη θάλασσα και προς τούτο 
εργαζόμαστε συστηματικά για την κατάλληλη διαμόρφωση και ανάδειξη του 
παραλιακού μας μετώπου συνολικά».

Τετάρτη 11 /1 /2023
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Στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας το 
τελεφερίκ στο Κάστρο 
της Μονεμβασιάς
Το έργο εγκατάστασης τελεφερίκ 
στο Κάστρο της Μονεμβασιάς, το 
οποίο ανακοινώθηκε το 2021, ώστε 
να καταστεί το μνημείο προσβάσιμο 
σε όλους, εντάχθηκε στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 
συνολικό προϋπολογισμό 6.800.360 
ευρώ. Όπως δήλωσε η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, «Η καθολική προσβα-
σιμότητα στα μνημεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους, ιδιαίτερα 
όπου καταγράφεται υψηλή επισκε-
ψιμότητα, αποτελεί προτεραιότητα 
για το Υπουργείο. Η Μονεμβασία, 
πέρα από την μοναδική ιστορική και 
αρχαιολογική της σημασία, αποτε-
λεί ένα σημαντικό προορισμό. Το 
τελεφερίκ πρόκειται να διευκολύνει, 
όχι μόνο την πρόσβαση στην Άνω 
Πόλη και στο Ναό της Αγίας Σοφίας 
–στην αποκατάσταση των οποίων το 
ΥΠΠΟΑ έχει επενδύσει σημαντικούς 
πόρους- αλλά και να επιτρέψει σε 
ΑμεΑ και, γενικά, σε εμποδιζόμενα 
άτομα να προσεγγίσουν τα ιδιαίτερα 
σημαντικά μνημεία της καστρο-
πολιτείας. Το έργο του φωτισμού 
του βράχου, που προωθείται σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου, και τώρα το τελεφερίκ, 
δίνουν νέα ώθηση στον τουρισμό, 
και μάλιστα στις ειδικές μορφές 
του, αλλά και στην βιωματική πο-
λιτιστική εμπειρία όλων μας». Το 
έργο αφορά στην προμήθεια, εγκα-
τάσταση και λειτουργία τελεφερίκ 
για την εξασφάλιση της πρόσβασης 
στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, αλλά 
και την ταχύτερη προσέγγιση της, 
σε περίπτωση έκτακτων αναγκών 
(μεταφορά ασθενούς, τραυματία ή 
πυρκαγιάς κ.ά.).
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Δήμος Χανίων: πρόταση για χωροθέτηση νέας 
μαρίνας στην περιοχή της Νέας Χώρας
Μέσα στις γιορτές παρουσιάστηκε στο ΚΑΜ-Μεγάλο Αρσενάλι, η πρόταση για τη 
χωροθέτηση της νέας μαρίνας στην περιοχή της Νέας Χώρας, από τον Δήμο Χανίων 
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Την παρουσίαση της νέας μαρίνας πραγματοποίη-
σε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης με τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου, Μανώλη Κοτσιφάκη, τον αρμόδιο μελετητή, λιμενολόγο Δημήτρη 
Ρουμπογιαννάκη, ενώ χαιρετισμό απηύθηναν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος 
Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ, Δημήτρης Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης. Το παρών έδωσαν ο Βουλευτής Χανίων, Βασίλης 
Διγαλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, Αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Χανίων, πρώην Δήμαρχοι καθώς και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων αλλά και πο-
λίτες και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νέας Χώρας. Η πρόταση χωροθέτησης 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, προβλέπει μια νέα, σύγχρονη μαρίνα, βό-
ρεια της οδού Ακτής Κανάρη, χωρητικότητας άνω των 450 σκαφών, μήκους από 8 έως 
και άνω των 60 μέτρων, που θα συνδέσει τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ενετικού 
Λιμένα και της παραλίας της Νέας Χώρας, αγκαλιάζοντας κυριολεκτικά το Νέο Κολυμ-
βητήριο Χανίων.

Τετάρτη 11 /1 /2023
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