
Η τουριστική βιομηχανία είναι, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς 
μια απο τις πιο βαριά πληγείσες οι-
κονομικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια της κρίσης της πανδημίας. 
Η πανδημία έπληξε ανεξαιρέτως και 
οριζόντια όλες τις τουριστικές επιχει-
ρήσεις, δημιουργώντας μοναδικές 
συνθήκες, που όμοιες τους δεν εί-
χαμε συναντήσει ούτε κατά τη πε-
ρίοδο της μεγάλης οικονομικής ύφε-
σης μερικά χρόνια πριν. 
Ταυτόχρονα, η πανδημία επέσπευσε 
και ανέδειξε με πολύ δραματικό τόνο 
τις παθογένειες που αντιμετώπιζαν οι 
τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα 
εδώ και τόσο καιρό.  

Δυστυχώς, λόγω και της φύσης του 
τουριστικού προϊόντος των Ελληνι-
κών προορισμών (εστίαση στο μα-
ζικό τουρισμό, υψηλή εποχικότητα, 
υπερβολική χρήση περιβαλλοντικών 
πόρων), οι παθογένειες αυτές επικα-
λύφθηκαν κατά τη διάρκεια πρότε-
ρων κρίσεων, αλλά δεν ήταν δυνα-
τόν να μείνουν κρυμμένοι κατά τη 
διάρκεια της τωρινής παγκόσμιας 
κρίσης της πανδημίας. 

Ως απότοκο της κρίσης της πανδη-
μίας, οι τουριστικοί προορισμοί ψά-
χνουν στρατηγικές ανάκαμψης και 
καλές πρακτικές προσαρμογής στις 
συνθήκες της «νέας κανονικότητας» 
για να υποστηρίξουν τις τοπικές οι-
κονομίες. Λαμβάνοντας υπόψη οτι η 
επιστροφή στα πρότερα επίπεδα οι-
κονομικής δραστηριότητας στο του-
ρισμό δεν θα υλοποιηθεί, στη καλύ-
τερη περίπτωση, πριν το 2023, 
παρέχεται η ευκαιρία στους τουρι-
στικούς προορισμούς να αναδιογρα-
νωθούν προς μια περισσότερο βιώ-
σιμη, καινοτόμα, και δίκαια 
κατευθυνση. Η κρίση της πανδημίας 
απλώς επέσπευσε τις οποιες ένέρ-
γειες και πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
ληφθούν.   

Καταρχήν, σε βραχυχρόνιο ορί-
ζοντα, μια στρατηγική διαχείρισης 
της κρίσης της πανδημίας για τους 
τουριστικούς προορισμούς  θα πρέ-
πει να είναι η εστίαση σε θέματα 
βελτίωσης του αισθήματος της κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης. Η τουρι-

στική δαπάνη θα ανακάμψει ανά-
λογα με το ρυθμό επανάκτησης της 
καταναλωτικής και ταξιδιωτικής εμπι-
στοσύνης, και αυτό είναι, για τις 
άμεσα πληγείσες τουριστικές επιχει-
ρήσεις, η πρώτη προτεραιότητα. 
Μεσα απο τη χρήση στρατηγικών 
μαζικής επικοινωνιάς και προωθητι-
κών μέσων θα πρέπει οι τουριστικοί 
προορισμοί να εστιάσουν στους τρό-
πους που θα εμπνεύσουν εμπιστο-
σύνη ξανά στους δυνητικούς επισκέ-
πτες τους.  

Επιπλέον, τέτοιου είδους προωθη-
τικές και επικοινωνιακές στρατηγικές 
σκοπό έχουν να υποστηρίξουν και 
τις ίδιες τις επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί απο την πανδημία. Δεδομέ-
νου οτι οι τουριστικοί προορισμοί 
και οι εθνικοί | περιφερειακοί οργα-
νισμοί τουρισμού θα βρεθούν αντι-
μέτωποι με πιθανά νέα κύματα της 
πανδημίας, καθώς και με περιορι-
σμένη τουριστική και ταξιδιωτική 
δραστηριότητα, οι άμεσες προωθη-
τικές και επικοινωνιακές αυτές δρά-
σεις θα πρέπει να στοχεύουν και 

στην ψυχολογική και ηθική υποστή-
ριξη των πληττόμενων επιχειρημα-
τιών.  

Σε βραχυχρόνιο επίπεδο, οι τουρι-
στικοί προορισμοί μπορούν να 
στραφούν και στην υλοποίηση και 
υπογραφή διμερών συμφωνιών σε 
διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 
οι τουριστικοί προορισμοί θα μπο-
ρούσαν να προχωρήσουν σε επιμέ-
ρους διεθνείς συμφωνίες με χωρικό 
χαρακτήρα έτσι ώστε να διασφαλί-
ζουν την ασφάλεια, τα αποδεκτά επί-
πεδα υγιεινής και καθαριότητας που 
προσδιορίζουν τα υγειονομικά πρω-
τοκόλλα με συγκεκριμένες συμφω-
νίες μεταξύ κρατών ή και προορι-
σμών. Στη βιβλιογραφία αυτού του 
είδους οι πρακτικές αναφέρονται ως 
«ασφαλείς διαδρομοι τουριστικής 
δράσης». Παραδείγματα τέτοιων 
διαδρόμων είναι μεταξύ των χωρών 
της Βαλτικής (Εσθονίας, Λιουανίας, 
Λετονίας), και των χωρών των Βαλ-
κανίων (Ελλάδα, Σερβία, Βουλγα-
ρία).  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι 

οι παραπάνω προωθητικές δράσεις 
θα πρέπει να στοχεύσουν και στο 
ντόπιο πληθυσμό, καθώς τα πιθανά 
μελλοντικά κύματα της πανδημίας, 
ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, μπο-
ρεί να προκαλέσουν ανησυχία και 
αβεβαιότητα και για το ντόπιο πλη-
θυσμό που παίζει το ρόλο του οικο-
δεσπότη. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
έχει παρεξηγηθεί αρκετά στη περί-
πτωση της Ελλάδας.  

Όπως αναφέρει και πρόσφατη με-
λέτη του ΟΟΣΑ, αλλά και διάφορες 
επιστημονικές μελέτες του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρι-
σμού του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου σχετικά με την επί-
δραση της πανδημίας στην τουρι-
στική βιομηχανία στην Κρήτη, η εγ-
χώρια τουριστική ζήτηση θα είναι η 
πρώτη που θα ανακάμψει μετά την 
πανδημία.  

Παρόλο που όπως σωστά έχει ανα-
φερθεί στη βιβλιογραφία, χώρες 
όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να βα-
σίζουν τη μακροχρόνια ανάκαμψη 
της τουριστικής βιομηχανίας της 

στην εγχώρια ζήτηση, εντούτοις εί-
ναι η μόνη βραχυπρόθεσμα βιώσιμη 
λύση. Επιπλέον, στην περίπτωση της 
Ελλάδας, το στρατηγικό επικονω-
νιακό ‘άνοιγμα’ προς μια ‘νέα’ του-
ριστική αγορά όπως ο εγχώριος επι-
σκέπτης, όσο μικρό και να είναι το 
επιχειρηματικό της αποτύπωμα στην 
αρχή, θα δώσει την ευκαιρία να ξε-
κινήσει πιο συστηματικά η συζήτηση 
σχετικά με την επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα. Κάτι τέτοιο είναι εξάλ-
λου βασική προτεραιότητα της αει-
φόρου τουριστικής ανάπτυξης, όπως 
έχει οραματισθεί και στοχοθετήσει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρι-
σμού. 

Παράλληλα παρατηρούμε οτι οι 
περισσότεροι εθνικοί και περιφερει-
ακοί οργανισμοί τουρισμού στην Ευ-
ρώπη φαίνεται να γυρνούν τη πλάτη 
στις ακριβές και σύνθετες προωθητι-
κές καμπάνιες. Πλέον, οι φορείς του 
τουρισμού, είτε σε εθνική, είτε σε πε-
ριφερειακή κλίμακα, φαίνεται να αν-
τιλαμβάνονται ότι ο ρόλος τους ανα-

φορικά με την προώθηση ενός προ-
ορισμού μεταβάλλεται προς την βελ-
τιστοποίηση της εμπειρίας των επι-
σκεπτών κατά τη διάρκεια 
παραμονής τους στο προορισμό, 
παρά τη παραδοσιακή προώθηση 
και προσέλκυση τους σε αυτόν. Για 
παράδειγμα, εθνικοί και περιφερει-
ακοί οργανισμοί τουρισμού εστιά-
ζουν στην παροχή πληροφορίας και 
γνώσης σχετικά με τα επίπεδα ασφά-
λειας της παρεχόμενης τουριστικής 
υπηρεσιάς στους επισκέπτες (αλλο-
δαπούς και εγχώριους), για τις επι-
χειρήσεις που μπορούν να προσφέ-
ρουν πιστοποιημένες τουριστικές 
υπηρεσίες. Επίσης, έχει αρχίσει να 
αναπτύσεται αρκετά έντονα στη 
μετά covid – 19 εποχή το φαινόμενο 
των συμμαχιών και συνεργιών εντός 
τουριστικών προορισμών μεταξύ 
διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων 
φορέων.  

Οι συνεργασίες αυτές στοχευουν 
στη σύμπλεξη και δημιουργία κοι-
νών προωθητικών δράσεων για την 
προώθηση των προορισμών αυτών. 
Καθώς το βασικό ζητούμενο για τη 
μετά πανδημία περίοδο είναι η 
ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας επιχει-
ρήσεων, οι τουριστικοί προορισμοί 
στη μετά covid – 19 εποχή θα αντιμε-
τωπίσουν μια σειρά προκλήσεων 
που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα 
μιας ποικιλίας τουριστικών υπηρε-
σιών εντός προορισμών, από κατα-
λύματα και υπηρεσίες φαγητού σε 
αξιοθέατα, δραστηριότητες και εκ-
δηλώσεις.  

Ο τουριστικός τομέας είναι εξαιρε-
τικά κατακερματισμένος και ποικίλος, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βιο-
μηχανιών.  

Ο τομέας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες 
προκλήσεις λόγω αυτού του οριζόν-
τιου, πολυεπίπεδου και κατακερματι-
σμένου χαρακτηρα του.  

Η κρίση σε ένα τομέα του τουρι-
στικού κυκλώματος (π.χ., αεροπορι-
κές εταιρίες), μπορεί να έχει κατα-
στροφικές συνέπειες στην 
τουριστική αλυσίδα αξίας. Ζητού-
μενο λοιπόν για τον χτυπημενο απο 
τη κρίση τουριστικό κλάδο, είναι πως 
θα διασφαλισει το μέγιστο βαθμό 
συνέργιας μεταξυ των αλληλοεξαρ-
τόμενων εταίρων της τουριστικής 
εφοδιαστικής αλυσιδας για να παρέ-
χουν απρόσκοπτες εμπειρίες τουρι-
σμού στους επισκέπτες. 

 
* Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης 

είναι αναπληρωτής  
καθηγητής στο Ελληνικό  

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
(ΕΛΜΕΠΑ),  Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Τουρισμού 
Email: aapostolakis@hmu.gr 
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ζητά ο Βασίλης Κεγκέρογλου 
Με ερώτηση προς το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, ο γραμ-
ματέας της Κ.Ο του Κινήματος Αλλα-
γής και Βουλευτής Ηρακλείου, Βασί-
λης Κεγκέρογλου ζητά  
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης για τα Δικαστικά Μέ-
γαρα Κρήτης. 

 Στο κείμενο της ερώτησής του, 
αναφέρει: 

«Η ανέγερση του νέου Δικαστι-
κού Μεγάρου Ηρακλείου, αποτελεί 
ένα αναγκαίο  έργο για την απρό-
σκοπτη απονομή της δικαιοσύνης 
που όμως έχει καθυστερήσει υπερ-
βολικά και αδικαιολόγητα η έναρξη 
κατασκευής του. 

Με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτι-
κές παρεμβάσεις μου  προς την 
προηγούμενη Κυβέρνηση έθετα την 
αναγκαιότητα κατασκευής του νέου 
δικαστικού μεγάρου, αφού οι υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις έχουν σο-
βαρά κτηριακά προβλήματα, με συ-

νέπεια να ταλαιπωρούνται εργαζό-
μενοι, δικηγόροι και πολίτες. 

Ωστόσο, καμία χειροπιαστή ενέρ-
γεια δεν έγινε από την τότε πολιτική 
ηγεσία στην κατεύθυνση αυτή. 

Αντίθετα, κατά τη συζήτηση σχε-
τικής επίκαιρης ερώτησης μου στις 
09-01-2020 προς το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, αποκαλύφθηκε ότι ούτε 
άλλη μια προ-απαιτούμενη ενέρ-
γεια, αυτή της πλήρης δωρεάν πα-
ραχώρησης των ακινήτων από  το 
Ταμείο Χρηματοδότησης δικαστι-
κών κτηρίων στο Υπουργείο σας  
είχε γίνει από την προηγούμενη Κυ-
βέρνηση για την έναρξη των διαδι-
κασιών, στην οποία προέβη τελικά 
ο υπουργός Δικαιοσύνης με το υπ’ 
αριθμ. 67033/22-10-2019 έγγραφο 
του. 

Σε άλλη  επίκαιρη  ερώτηση μου, 
ο υπουργός Υποδομών στις 06-03-
2020 είχε δεσμευτεί επίσης ότι  εν-
τός α’ εξαμήνου 2021 θα ξεκινούσε 

η κατασκευή του έργου. 
Στην συνεδρίαση της Διυπουργι-

κής Επιτροπής ΣΔΙΤ στις 12-03-
2021, εγκρίθηκε μετά από μεγάλη 
καθυστέρηση, η προκήρυξη τριών 
νέων σημαντικών έργων ΣΔΙΤ που 
αφορούν στην ανακατασκευή ή 
ανακαίνιση 12 συνολικά δικαστικών 
μεγάρων ανά την Ελληνική επικρά-
τεια (συνολικού προϋπολογισμού 
310 εκατομμυρίων ευρώ), συμπερι-
λαμβανομένων και του νέου δικα-
στικού μεγάρου Ηρακλείου, την 
ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου 
στα Χανιά, καθώς επίσης και τις πα-
ρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 
στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο 
στο Ρέθυμνο (διαγωνισμός ΣΔΙΤ 
ύψους 121 εκατομμυρίων ευρώ). 

Επειδή η προκήρυξη του διαγωνι-
σμού αναμένεται τον Μάιο του 
2021 και αναθέτουσα Αρχή για τα 
τρία έργα δικαστικών μεγάρων θα 
είναι η Γενική Γραμματεία Υποδο-

μών. 
Ερωτάσθε κε Υπουργέ: 
1.Έχετε διασφαλίσει ότι ο διαγω-

νισμός θα πραγματοποιηθεί τον 
Μάη του 2021; 

2.Ποιο είναι το συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυ-
τών των ζωτικών έργων για το Ηρά-
κλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο;».                                                                                                            

Ο Β. Κεγκέρογλου 

Το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας  απέρριψε χθες, λόγω 
έλλειψης αρμοδιότητας, την 
αίτηση του μέλους της 
17Ν  Δημήτρη 
Κουφοντίνα με την οποία ζη-
τούσε να ανασταλεί η από-
φαση για τη μεταγωγή του 
στις φυλακές Δομοκού, ενώ 
έκρινε ότι αρμόδια είναι 
τα Ποινικά Δικαστήρια.. 

Όπως είναι γνωστό, την 
περασμένη Κυριακή ο Δημή-
τρης Κουφοντίνας, μετά από 
66 ημέρες, σταμάτησε την 
απεργία πείνας και παραμέ-
νει προσωρινά στο νοσοκο-
μείο της Λαμίας,  μέχρι να 
επανέλθει η υγεία του στην 
κανονικότητα. 

Ο  Δημήτρης Κουφοντί-
νας, μέσω του εκ των δικη-
γόρων του  Δημήτρη Σαρα-
φιανού, ζητούσε από το ΣτΕ 
να ακυρωθεί η απόφαση της 
γενικής γραμματέως Αντεγ-
κληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη Σοφίας Νικολάου για 
το θέμα της μεταγωγής του 
στις φυλακές Δομοκού. Υπο-
στηρίζει ότι είναι μη νόμιμη 
η προσβαλλόμενη απόφαση 

της κυρίας Νικολάου, ενώ 
υποστηρίζει ότι είναι αντι-
συνταγματικός ο νόμος 
4760/2020 για τις μεταγω-
γές.  

Το Τμήμα Αναστολών του 
Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, σε σχηματισμό Ολομέ-
λειας (πρόεδρος η  Ειρήνη 
Σάρπ και εισηγητής ο σύμ-
βουλος Επικρατείας  Ευθύ-
μιος Αντωνόπουλος) απέρ-
ριψε την αίτηση αναστολής 
του Δημήτρη Κουφοντίνα, 
κρίνοντας ότι το Ανώτατο 
Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι 
αναρμόδιο να επιληφθεί του 
εν λόγω αιτήματος. 

Το σκεπτικό 
της απόφασης 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας 
για την απόρριψη της αίτη-
σης αναστολής του μέλους 
της 17Ν επικαλέσθηκαν πά-
για νομολογία του ΣτΕ, η 
οποία υπάρχει από τη δε-
καετία του 1950 έως σή-
μερα. 

Σύμφωνα με τους δικα-
στές του ΣτΕ, αρμόδια για τα 
επίμαχα θέματα είναι 
τα Ποινικά Δικαστήρια. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 

9.3.2021 η πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας 
είχε απορρίψει, λόγω ελλεί-
ψεως δικαιοδοσίας και πάλι, 
το αίτημα του Δημήτρη Κου-
φοντίνα,  με το οποίο ζη-
τούσε με προσωρινή δια-
ταγή της προέδρου του 
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικα-
στηρίου να «παγώσει» η 
απόφαση της Σοφίας Νικο-
λάου. 

Τέλος, η αίτηση ακύρωσης 
του Δημήτρη Κουφοντίνα θα 
συζητηθεί 2.4.2021 στην 
Ολομέλεια του ΣτΕ, με ειση-
γητή τον σύμβουλο Επικρα-
τείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο.

Ο Δ. Κουφοντίνας 

Με αφορμή την προκήρυξη δια-
γωνισμού τον ερχόμενο Μάιο για 
την κατασκευή του νέου Δικαστικού 
Μεγάρου στο Ηράκλειο την οποία ει-
σηγήθηκε ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής 
και ενέκρινε την περασμένη Παρα-
σκευή η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, 
ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου κ. Μάξι-
μος Σενετάκης προέβη στην παρα-
κάτω δήλωση: 

“Επιτέλους μετά από επίπονες και 
επίμονες προσπάθειες το Ηράκλειο 

θα αποκτήσει νέο Δικαστικό Μέ-
γαρο! 

Η Δικαιοσύνη στην πόλη μας απο-
κτά τη στέγη που της αξίζει!  

Με την προκήρυξη του διαγωνι-
σμού τον ερχόμενο Μάιο σχεδιάζε-
ται να παραδοθεί στους δικαστικούς 
λειτουργούς και στους πολίτες ένα 
σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο.  

Πρόκειται για υποδομή που θα αν-
ταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγ-
κες. Υποδομή που  θα αναβαθμίσει 
την ποιότητα της ζωής των πολιτών. 

Που θα ενισχύει την οικονομία και 
την ανάπτυξη. Αξίζουν συγχαρητή-
ρια σε όσους πιέζαμε ώστε επιτέλους 
να τρέξουν οι διαδικασίες και ευχα-
ριστίες στους υπουργούς Υποδομών 
- Μεταφορών και Δικαιοσύνης κ.κ. 
Κώστα Καραμανλή και Κώστα 
Τσιάρα, αντίστοιχα που ανταποκρί-
θηκαν αποτελεσματικά. 

Αποδεικνύεται πως μόνο με σχέ-
διο, συνεννόηση, επιμονή, έρχεται η 
λύση σε προβλήματα που χρονίζουν 
ανεπίλυτα”. Ο Μ. Σενετάκης 

Ικανοποίηση Σενετάκη για το Δικαστικό Μέγαρο Αναρμόδιο δηλώνει το ΣτΕ  
για τη μεταγωγή Κουφοντίνα

Η μετά Covid – 19 εποχή για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς 

Toυ Αλέξανδρου 
 Αποστολάκη*

Απέρριψε το αίτημα αναστολής 

της μεταφοράς του στον Δομοκό
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