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Η κροσαζιέρα στο νομό Θεσπρωτίας!

Αμηφηηκε Πεξηθεξεηάξρε,
Αμηφηηκε Αληηπεξηθεξεηάξρε
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο νξγαλσηέο αθελφο γηα ηελ ζεκαληηθή
πξσηνβνπιία, αθεηέξνπ γηα ηελ ηηκή λα κε πξνζθαιέζνπλ ζε απηήλ ηελ πνιχ
ελδηαθέξνπζα εθδήισζε.
Σν ζέκα πνπ πξέπεη λα αλαθεξζψ είλαη ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο ζην λνκφ
Θεζπξσηίαο
Σν ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο:
Όπσο φινη γλσξίδεηε Ο “Ληκήλ έξεκνο” ηνπ Θνπθπδίδε, δειαδή ην ιηκάλη ηεο
Ζγνπκελίηζαο, ζήκεξα θαηέρεη ηελ δεχηεξε ζέζε, αλάκεζα ζηνπο ιηκέλεο ηεο
Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζε θίλεζε επηβαηψλ αθήλνληαο ηξίην απηφ ηνπ Ζξαθιείνπ
θαη ηέηαξην ην κεγάιν ιηκάλη ηεο Πάηξαο. Ο ιηκέλαο Ζγνπκελίηζαο θαζίζηαηαη Πχιε
χλδεζεο φρη κφλν ηεο Διιάδαο κε ηε ινηπή Δπξψπε, αιιά νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο
κε ηα Βαιθάληα, ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, κέζσ ηεο αλάπηπμεο
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, άκεζα ζαιάζζηαο - νδηθήο. ην ίδην ζρέδην ην ιηκάλη
ραξαθηεξίδεηαη σο ην πην δπλακηθφ ηεο ρψξαο.
Η Ηγοσμενίτσα προορισμός κροσαζιέρας:
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελίηζαο είλαη λα απνηειέζεη ζηα
επφκελα ρξφληα πξννξηζκφ θξνπαδηέξαο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο νκνξθηέο ηεο
Θεζπξσηίαο, αιιά θαη ηηο πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηδηαίηεξνπ
θπζηθνχ θάιινπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ. Ήδε ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα
έρνπλ απμεζεί νη αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ζην ιηκάλη καο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία
πνπ έρνπκε πάξεη απφ ηελ «Έλσζε Ληκέλσλ Διιάδνο» βιέπνπκε πσο ν αξηζκφο
επηβαηψλ θξνπαδηέξαο γηα ην ιηκάλη ηελ Ζγνπκελίηζαο έρεη απμεζεί θαηά πάξα πνιχ,
ην 2010 ήηαλ 123 άηνκα θαη ην 2012 ήηαλ 1827, άξα κηιάκε γηα κηα αχμεζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 1387%, θαη γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2013 πεξηκέλνπκε αθφκα κεγαιχηεξν
αξηζκφ.
Σν κεγάιν πξφβιεκα φκσο πνπ αληηκεησπίδεη απηή ηελ ζηηγκή ην ιηκάλη, είλαη νη
ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ηνπ πνπ απεηινχλ
λα ηηλάμνπλ ζηνλ αέξα ην ζρεδηαζκφ γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο. Ζ
νινθιήξσζε ηεο Β΄Φάζεο αλάπηπμεο ηνπ ιηκέλα (ε νπνία ππνινγίδεηαη κέρξη ηα
ηέιε ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2013) ζα πξνζδψζεη ζην ιηκάλη Ζγνπκελίηζαο ηηο ππνδνκέο
εθείλεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ εμ νινθιήξνπ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζην
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ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο,ηα ζρέδηα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο ηνπ
ιηκαληνχ ζε ζέζεηο πιαγηνπξπκλνδέηηζεο αιιά θαη θαηαζθεπή 2νπ ηεξκαηηθνχ
ζηαζκνχ, ν νπνίνο ζα εμππεξεηεί ειέγρνπο πνπ ππαγνξεχεη ε πλζήθε Schengen θαη
ζα απνηειεί ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ππνδνρήο θξνπαδηεξνπινίσλ. Με ηελ νινθιήξσζε
ησλ εξγαζηψλ ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο ζα απνηειεί έλαλ ζχγρξνλν κεγάιν
ιηκέλα ηεο Μεζνγείνπ, κε επηβαηηθή, εκπνξηθή αιιά θαη ηνπξηζηηθή θίλεζε αθνχ ζα
πξνζεγγίδνπλ ζε απηφ κεγάια θξνπαδηεξφπινηα. Δπίζεο κε ηελ ζρεδηαδφκελε
δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ κε έλα ηκήκα εληφο ηεο ιηκεληθήο δψλεο θαη ην
δεχηεξν ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ιηκάλη, ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε εκπνξηθή
θίλεζε θαη ζα θαηαζηήζεη ηελ Ζγνπκελίηζα δηεζλέο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν.
Δπνκέλσο φπσο θαηαιάβεηε ε θαζπζηέξεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα λα θαηαιήμνπλ ζην θελφ φιεο νη πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο
θξνπαδηέξαο γηα ην 2013.
Η θξνπαδηέξα απνηειεί θαηλνηνκία?
Ζ θξνπαδηέξα δελ απνηειεί θαηλνηνκία, απνηειεί ζίγνπξα φκσο έλαλ δπλακηθφ
θιάδν ηνπξηζκνχ πνπ αλ κπεη ζε ζσζηέο βάζεηο θαη κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο,
ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
Θα ήζεια λα ηνλίζσ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ πξνζδίδεη ε ρψξα καο ζηελ
θξνπαδηέξα, πξνβάιινληαο ηελ Διιάδα σο ηφπν πξννξηζκνχ ελφο θιάδνπ πνπ
αλαπηχζζεηαη ζπλερψο Η θξνπαδηέξα είλαη γηα ηε ρώξα καο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία. Σν
δεηνχκελν ζήκεξα απφ φινπο καο είλαη λα βξνχκε ηξφπνπο λα εληζρχζνπκε ηα
εηζνδήκαηα ηεο ρψξαο καο θαη φπσο φινη γλσξίδνκε νη δχν ππιψλεο πνπ κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε Κξνπαδηέξα θαη θαη’ επέθηαζε
ν ηνπξηζκφο
Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία, φηαλ ε αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ησλ λαπηηιηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζπλνιηθφηεξα
παξακέλνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ ππέξβαζε
ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο.
Η θξνπαδηέξα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο.
Ζ Διιάδα είλαη ζήκεξα είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκφο
θξνπαδηέξαο ιφγσ ηεο απαξάκηιιεο νκνξθηάο θαη ηεο κνλαδηθήο θιεξνλνκηάο ηεο.
ήκεξα, ε θξνπαδηέξα δεκηνπξγεί ζεκαληηθά έζνδα ζηα ιηκάληα, γη’ απηφ
θηινδνμνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε πξνυπνζέζεηο γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο
σθέιεηεο απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζην λνκφ καο..
Ζ θξνπαδηέξα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ππιψλαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, έρεη πνιχ
ζεηηθέο πξννπηηθέο θαη νθέιε ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ.
Λφγσ ηεο δηεζλνχο θαη εζληθήο θξίζεο, έρεη πιεγεί θαη ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο.
Καινχκεζα, ινηπφλ, λα βξνχκε ιχζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε
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ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ αλάπηπμε είλαη ε κφλε
απάληεζε, θαη πξέπεη λα αληηιεθζνχκε πφζν ηεξάζηηα είλαη ε δπλακηθή ηεο Διιάδαο
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζα βνεζήζεη λα μεπεξάζνπκε ηε
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη λα αληηθξίζνπκε δπλαηνί θαη πξνπάλησλ
αμηνπξεπείο ηελ επφκελε κέξα. Καη ε θξνπαδηέξα καο δίλεη απηή ηελ δπλαηφηεηα γηα
αλάπηπμε.
Υσξίο λα ζέισ λα ζαο θνπξάζσ ζα ζαο παξαζέζσ κεξηθά πξφζθαηα ζηνηρεία απν ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην Κξνπαδηέξαο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ
Δπξψπε.
Δθηηκάηαη φηη μνδεχνληαη 6,4 δηο επξψ ζε ηξφθηκα θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο θξνπαδηέξαο. Αλαιπηηθά: ρξεηάζηεθαλ 550 εθαη. επξψ ζε πξνκήζεηεο πνπ
θαηαλαιψζεθαλ ζηα θξνπαδηεξφπινηα απφ επξσπατθά εξγνζηάζηα θαγεηνχ θαη
πνηψλ, ελψ πεξίπνπ 900 εθαη. Δπξψ ππνινγίδεηαη φηη είλαη ε πξνκήζεηα πνπ
θαηαβιήζεθε ζε ηαμηδησηηθά γξαθεία. Σα θξνπαδηεξφπινηα μφδεςαλ 1,45 δηο. Δπξψ
ζε νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ θαηαβάιινπλ αζθάιεηα,
δηαθήκηζε, επηζθεπέο θαη άιιεο ππεξεζίεο.
Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ επηβάηεο θαη ην πιήξσκα είλαη 3,4 δηο επξψ, ηα έζνδα
απφ ηνπο επηβάηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εθδξνκέο, ηελ δηακνλή πξηλ θαη κεηά ηελ
θξνπαδηέξα ζε μελνδνρεία, ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα θαη άιια εκπνξεχκαηα ηφζν ζηα
ιηκάληα έλαξμεο θαη επηβίβαζεο φζν θαη ζηα ιηκάληα πνπ επηζθέπηνληαη. Σα έζνδα
απφ ην πιήξσκα είλαη θπξίσο έμνδα απφ ην ιηαληθφ εκπφξην, ηξφθηκα θαη πνηά.
Αλ εμαηξέζνπκε ηα αεξνπνξηθά έμνδα, θάζε επηβάηεο μνδεχεη πεξίπνπ 74 επξψ ζηνπο
πξννξηζκνχο επηβίβαζεο, ελψ θαηά κέζν φξν θάζε επηβάηεο θξνπαδηέξαο δαπαλά
επηπιένλ 62 επξψ ζε θάζε ιηκάλη πξνζέγγηζεο/ επίζθεςεο. Σν πιήξσκα μνδεχεη θαηά
κέζν φξν πεξίπνπ 21 επξψ αλά άηνκν.
Άξα είλαη αλαγθαίν γηα λα πξνσζήζνπκε ηελ θξνπαδηέξα ζην Ννκφ καο λα
πξνβάιινπκε ηελ πεξηνρή καο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο.
,Τπνδνκέο πνπ ρξεηάδεηαη ε θξνπαδηέξα
ίγνπξα ε πνξεία ηεο θξνπαδηέξαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θαζνξίδεηαη
απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη έρεη ζρέζε κε πνιινχο
παξάγνληεο φπσο :
•Με ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο ηεο πεξηνρήο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θξνπαδηέξα
.•Με ηελ νξγάλσζε ησλ εθδξνκψλ
•Με ηνπο μελαγνχο
•Με ηα παξερφκελα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ .
•Με ηελ φιε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ
θξνπαδηέξα
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•Με ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πινίνπ.
•Με ηα έξγα ππνδνκήο ζην ιηκάλη αιιά θαη ζηνπο επηζθέςηκνπο ρψξνπο ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή.

Ο Ννκόο Θεζπξωηία θαη ε θξνπαδηέξα
Ο λνκφο Θεζπξσηίαο κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ ζηξαηεγηθφ ρψξν
αζθαινχο ππνδνρήο θξνπαδηεξφπινησλ. εκαληηθά πιενλεθηήκαηά καο είλαη ν
πνιηηηζκφο καο, νη παξαιίεο καο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη ηδεψδεηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, πξνηεξήκαηα πνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ ζαλ ηνλ ηδαληθφηεξν ρψξν γηα
θξνπαδηέξεο.
ε έλα ππναλάπηπθην ηφπν κπνξείο λα ζρεδηάζεηο ηα πάληα απφ ηελ αξρή. ε έλα
ππφ αλάπηπμε ηφπν κπνξείο λα θάλεηο νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη λα αιιάμεηο ηελ
πνξεία ησλ πξαγκάησλ. ε έλα αλαπηπγκέλν λνκφ, φπσο είλαη ν δηθφο καο, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ γίλεη επελδχζεηο
δηζεθαηνκκπξίσλ, ππνρξενχζαη λα δηαρεηξηζηείο ζσζηά κία δηακνξθσκέλε
θαηάζηαζε, δεκηνπξγψληαο ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη ηα αλαγθαία αλαπηπμηαθά
απηά έξγα, ψζηε λα εμππεξεηήζεηο ηνπο επηζθέπηεο ζνπ θαη φρη λα ηνπο ηαιαηπσξείο
θαη λα ηνπο απνηξέπεηο λα μαλαέιζνπλ.Τνπξηζκό. Επηηξέςηε κνπ λα αλαθέξσ όηη
νΔίλαη βέβαην φηη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο επηβάιιεη λα δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο θαη
νη πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο θξνπαδηέξαο αιιά θαη ησλ εκπιεθφκελσλ
παξαγφλησλ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ
ειθπζηηθφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ θξνπαδηέξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ννκνχ
ζεζπξσηίαο.
ίγνπξα γηα λα αλαπηχμνπκε ηελ θξνπαδηέξα ζα πξέπεη λα βειηηψζνπκε θαη αξθεηά
πξάγκαηα
Θα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε λέα ηνπξηζηηθά πξντφληα- θίλεηξα γηα ηνπο επηβάηεο
θαη γηα ηηο εηαηξείεο πινίσλ: γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ
δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεη πιένλ ε Δγλαηία νδφο θαη νη άμνλεο ηεο θαη λα
δηνξγαλψζνπκε εθδξνκέο ζηα Μεηέσξα, ζηα Εαγνξνρψξηα, ζηα Γηάλλελα, ζηε
Πάξγα.
Θα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ινηπφλ ηε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
εθδξνκψλ φπσο πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ , εηθαζηηθψλ, ζαιάζζησλ ,αγξνηηθψλ,
εθδξνκέο γηα αγνξέο(shopping), αζιεηηθέο εθδξνκέο πρ. γηα rafting ,εθδξνκέο κε
νηθνινγηθφ πεξηερφκελν,.
Αλάκεζα ζηηο λέεο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε είλαη ε γλσξηκία ησλ
επηζθεπηψλ κε ην ηνπηθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κηα εθδξνκή ζαλ
πεξίπαηνο ζηελ Γσδψλε.
Ωο πνιηηηζηηθφ λέν πξντφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη θάπνηα Θεαηξηθή παξάζηαζε κε
πινχζην πεξηερφκελν απφ ηελ αξραία ηξαγσδία ή θσκσδία ε κηα κνπζηθή
παξάζηαζε.
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Ζ δηαζχλδεζε θαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηελ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ
ή γηνξηψλ πνπ ζα αθνξνχλ ηα ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα θαη κε ελέξγεηεο πξνψζεζεο
ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ κε επηζθέςεηο δειαδή εθδξνκέο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο.
Θα κπνξνχζακε λα δηνξγαλψζνπκε θαη νηθνινγηθέο εθδξνκέο: ζηελ Ήπεηξν
ππάξρνπλ ζεκεία εμαηξεηηθνχ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ είλαη θαη επηζθέςηκα
θαη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, αιιά θαη
γεληθφηεξα επηζθέπηεο πινίσλ πνπ είηε είλαη επαλαιακβαλφκελνη, είηε ζέινπλ κηα
άιιε εθδξνκή δηαθνξεηηθνχ πνηνηηθνχ θαη νηθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Όπσο θαη επίζεο εθδξνκέο αλαςπρήο θαη μεθνχξαζεο κε θίλεηξν ηηο κνλαδηθέο
ζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζακε λα παξνπζηάζνπκε είλαη
πνιιέο αξθεί λα ζπλεξγαζηνχλ φινη καδί, νη δεκφζηνη θνξείο, νη ζχιινγνη, ε
πεξηθέξεηα, θαη λα εξγαζηνχλ κε επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη πξνζνρή. Γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε θξνπαδηέξα ρξεηάδεηαη νξγάλσζε.
Θα κπνξνχζακε λα δνχκε ηη άιιν έρνπλ θάλεη θάπνην άιινη επηηπρεκέλνη πξννξηζκνί
θξνπαδηέξαο, φπσο ην Porto Fino ζηελ Ηηαιία, πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπλ έλα
πεηπρεκέλν κνληέιν πξνζέιθπζεο θξνπαδηέξαο θαη λα ηνπο αληηγξάςνπκε, λα
πηέζνπκε θαη εκείο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, λα θάλνπκε κηα θαιή αληηγξαθή ελφο
θαινχ δξφκνπ αλ είλαη γηα ην θνηλφ καο ζπκθέξνλ.
Θα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζε πνιιά αθφκα λέα ηνπξηζηηθά πξντφληα ή αθφκα
θαη events δειαδή επράξηζηα μαθληάζκαηα πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ
κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο επηβάηεο σο θίλεηξν γλσξηκίαο, φκσο εδψ
ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη ησλ λαπηηιηαθψλ πξαθηφξσλ πνπ
πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα πξνηείλνπλ ηα λέα πξντφληα πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο
ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ, ψζηε απηά ηα λέα πξντφληα λα είλαη θαη νηθνλνκηθά βηψζηκα.
Καη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θηλήηξσλ ,ζέισ λα αλαθεξζψ κε δχν ιφγηα ζην turn
around πνπ ζεκαίλεη επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ πνπ ζπλήζσο
ζπλδπάδεηαη κε παξακνλέο ζε μελνδνρεία θαη πεξηεγήζεηο πξηλ ή κεηά ηελ
θξνπαδηέξα, νπφηε εληζρχνπλ θαη ηνλ ηνπηθφ ηνπξηζκφ αιιά θαη ηελ νηθνλνκία ηεο
πεξηνρήο αθφκα θαη κέζσ ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ- θη εδψ ζα πξέπεη λα
ιάβνπκε ζνβαξά ππ΄νςηλ φηη λαη κελ ε ζέζε ηεο Διιάδαο σο κεζνγεηαθφο
πξννξηζκφο θξνπαδηέξαο είλαη ζεκαληηθή, φρη φκσο θαη σο ιηκάλη εθθίλεζεο ηεο
θξνπαδηέξαο. θαζψο ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη φηη
κπνξεί λα απνηειέζεη «απεηιή» γηα ηηο εηαηξείεο θξνπαδηεξνπινίσλ.
Έλα λέν πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξνληά ζηε θξνπαδηέξα είλαη ην
πξφγξακκα “cruise and stay”, δειαδή νη επηβάηεο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ
θξνπαδηέξα θαη δηαθνπέο ζε κηα πεξηνρή καδί, ν πειάηεο κε απηφ ην ηξφπν κπνξεί λα
δηαθφςεη ην ηαμίδη ηνπ ζε θάπνην ελδηάκεζν ζηαζκφ ηεο αξεζθείαο ηνπ, θαη λα κείλεη
εθεί κέρξη ην θξνπαδηεξνπινην λα πεξάζεη μαλά απφ ην ίδην κέξνο ζην επφκελν ηαμίδη
θαη λα ζπλερίζεη ηελ θξνπαδηέξα ηνπ. Άξα ηα νθέιε απφ κηα ηέηνηα θίλεζε ζα είλαη
ηεξάζηηα γηα εκαο.
Κίλεηξα ινηπφλ θαη ζ΄ απηφλ ην ηνκέα πξέπεη λα δνζνχλ θαη απηά πξέπεη λα είλαη θαη
νηθνλνκηθά κε ηελ έλλνηα φηη ν ειιηκεληζκφο πξέπεη λα παξακέλεη ρακεινχ θφζηνπο
θαη λνκνζεηηθά αιιά θαη θίλεηξα ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ
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ζηνπο επηβάηεο. Παξνρή Τπεξεζηψλ: πέξα απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηελ επγέλεηα, ην
ρακφγειν πνπ αλ θαη απηνλφεηα πνιιέο θνξέο δελ αμηνινγνχληαη σο ηέηνηα, αιιά
αληίζεηα ζπκπεξηθεξφκαζηε ιεο θαη νη ηνπξίζηεο καο θάλνπλ ράξε πνπ έξρνληαη ζηε
Διιάδα, νθείινπκε ζε εκάο ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο καο ηελ άςνγε
εκθάληζε ησλ ρψξσλ πνπ επηζθέπηνληαη, ηελ θαζαξηφηεηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγηεηλή,
θαη ηελ εληηκφηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο καο καδί ηνπο
Γηα λα πείζνπκε ηνλ επηβάηε λα έξζεη ζην ηφπν καο πξέπεη πξψηα λα ηνλ
πξνβάιινπκε , πξέπεη πξψηα εκείο νη ίδηνη λα πηζηέςνπκε ζην ζεζκφ ηεο θξνπαδηέξαο
θαη ζηα νθέιε ηεο. .Πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή ζηνρεπκέλε
θαη δηαξθήο πξνβνιή ηεο θξνπαδηέξαο ζην Ννκφ καο θαη ελ γέλεη ζηελ Διιάδα θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεκφζην θνξέα θαη κε ην ΤΠΟΣ είλαη αλαγθαία ε δηακφξθσζε
ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ιηκαληνχ κε ζηφρν
λα απμάλεηαη ν αξηζκφο θξνπαδηεξφπινησλ πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ην ιηκάλη. Έζησ θαη
ζε επνρέο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο , ε εμνηθνλφκεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνβνιή
είλαη φξνο θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο

Η θξνπαδηέξα ζην Ννκό καο κέρξη ηώξα
Με αθνξκή ηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ έρνπλ πξνζειθχζεη ζην ιηκάλη ηεο
Ζγνπκελίηζαο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, εκείο έρνπκε δηνξγαλψζεη ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο δηάθνξεο εθδειψζεηο, θαη ηνλ πξνεγνχκελν
επηέκβξην θαζψο θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011, είρακε δεκηνπξγήζεη έλα κπνπθέ κε
ηνπηθά εδέζκαηα, είρακε ζπιιφγνπο πνπ ρφξεπαλ δεκνηηθνχο ρνξνχο, πξνζθέξακε
ινπινχδηα ηνπο επηβάηεο θαη φια απηά σο θαισζφξηζκα, γηαηί ζέιακε ην ιηκάλη καο
λα πάξεη άξηζηεο θξηηηθέο σο ιηκάλη ππνδνρήο αιιά ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα
πξέπεη λα βνεζήζεη πην ελεξγά θαη ε πνιηηεία. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκεηνρή θαη
απφ ηνπο ηδηψηεο, απφ ηνπο πξάθηνξεο, θαη απφ ηνπο δεκνηηθνπο θνξείο..

Σν κέιινλ ηεο θξνπαδηέξαο ζην Ννκό καο
Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ιηκαληνχ ζηελ Ζγνπκελίηζα ,απφ ηελ αζθαιή θαη εχθνιε θαη
γξήγνξε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ , απφ ηελ θαιή
θαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ πνπ αθνξνχλ ηα δεκφζηα έξγα, ηνπο δξφκνπο, ηηο
ζάιαζζεο θιπ απφ ηελ θαιή εηθφλα πνπ νθείινπκε λα ηνπο παξνπζηάζνπκε ζηελ
πφιε ,ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ζηνπο επηζθέςηκνπο ηφπνπο, απφ ηελ επξεκαηηθφηεηα
καο ζε λέα ηνπξηζηηθά πξντφληα απφ ηνλ ελ γελεη πνιηηηζκφ καο, θξίλεηαη ε δηάξθεηα
θαη ε αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζηνλ ηφπν καο.
Μπνξεί ν ηφπνο καο λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο πξννξηζκνχο γηα λα
επηιέμεη κηα εηαηξεία θξνπαδηέξαο ρξεηάδεηαη φκσο θαη ε θαηάιιειε πξνψζεζε θαη
πξνβνιή ηνπ Ννκνχ καο. Πξέπεη νη ηνπηθνί θνξείο λα απνθηήζνπλ γλψζε θαη
εμεηδίθεπζε ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο. Ζ γλψζε είλαη απηή πνπ ζα θάλεη ηε
δηαθνξά ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζα νδεγήζεη ζε απηά νηθνλνκηθά νθέιε. Θα πξέπεη λα
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εμεηαζηνχλ πην βαζηά ν ξφινο ηεο θξνπαδηέξαο θαζψο θαη νη επηπηψζεηο γηα ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη πεγέο
εζφδσλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία , δειαδή ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν επηβάηεο
θξνπαδηέξαο ζηα ιηκάληα πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ην
πιήξσκα θαη ην ίδην ην θξνπαδηεξνπινην (πρ ηξνδνθνζία ησλ πινίσλ). Σα νθέιε ηεο
θξνπαδηέξαο είλαη πάξα πνιιά, ζα ππάξρεη αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
παξαλαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ηξνθνδνζίεο πινίσλ, θαχζηκα…), θαηαιπηηθφο
είλαη θαη ν ξφινο ηεο γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ζα ππάξρεη άλνηγκα λέσλ
ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη πνιιά νθέιε ζα έρνπλ θαη νη ιηκεληθέο, δεκνηηθέο
αξρέο θαη επξχηεξα φινο ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο.
Γηα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά φπσο ε θξνπαδηέξα ζαλ πεγή εζφδσλ γηα έλαλ ηφπν ζα
πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζσζηά θαη κε θνηλφ ζηφρν θαη νη κεηαθνξέο (ηαμί,
ιεσθνξεία, …), θαη νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, θαη ηα μελνδνρεία, ηα κνπζεία, ην
εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ επηκειεηήξην θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ πξνσζνχλ ηνπηθά
πξντφληα.. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο (ηα ιεγφκελα clusters)
κεηαμχ αηφκσλ θαη θνξέσλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο.
Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη ην αεξνδξφκην Ησαλλίλσλ, πνπ
ζαθψο, ε απνπεξάησζε ηνπ ζα βνεζνχζε αθφκα πην πνιχ πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, θαη γη’ απηφ νη αξκφδηνπ θνξείο πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί «Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο», γηαηί ε εηθφλα ελφο
πξννξηζκνχ θξνπαδηέξαο (νη ππνδνκέο πνπ έρεη, ιηκάληα, νδηθφ δίθηπν, αεξνδξφκην)
είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο
Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα πείζνπκε ηηο εηαηξείεο φηη ν Ννκφο καο δηαζέηεη ζε
κεγάιν πνζνζηφ κηα ζηξαηεγηθή πνπ εγγπάηαη ηελ νκαιή άθημε θαη ηελ εμππεξέηεζε
ησλ επηβαηψλ. Γηαηί νη επραξηζηεκέλνη επηβάηεο ελφο πξννξηζκνχ θξνπαδηέξαο
γίλνληαη «πνιιαπιαζηαζηέο» ηνπ ζεηηθνχ κελχκαηνο θαη νπζηαζηηθά σζνχλ ηε
δήηεζε ελφο πξννξηζκνχ θαη κε ηελ ζεηξά ηνπο νη εηαηξείεο ην πξνσζνχλ θαη ην
εληάζζνπλ
ζηα
δξνκνιφγηα
ηνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ, νη πνιηηηθέο πξνώζεζεο θξνπαδηέξαο πνπ πξέπεη άκεζα λα
αλαπηπρζνύλ ζπκπεξηιακβάλνπλ:




Σελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ πξννξηζκψλ θαη πξννξηζκψλ εηδηθνχ
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ζξεζθεπηηθή εθδξνκέο, ηζηνξηθέο εθδξνκέο θηι.).
Σελ πξνψζεζε ηεο θξνπαδηέξαο ζπλνιηθά.
Σελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Ννκνχ καο ζε δηεζλείο εθζέζεηο

Καη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο: πξέπεη λα δίλνπκε έκθαζε ζηα ‘κηθξά’ πνπ
απαζρνινύλ – δπζθνιεύνπλ ηηο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο (γξαθεηνθξαηηθά,
δηαδηθαζηηθά, ζπλαιιαγέο κε ηνπηθέο θνηλωλίεο θιπ..)
ηόρνο καο είλαη λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο θαη
ε ρωξνηαμηθή επέθηαζε ηωλ ωθειεηώλ γηα ηελ πεξηνρή καο. Οη ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπλ ηα Δπηβαηηθά πινία είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία θαη
ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ είλαη έλαο
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ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απαζρφιεζε, αθνχ ζα αλνίμνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο
εξγαζίαο.
Καη λα είζηε βέβαηνη φηη ην παηρλίδη ηεο θξνπαδηέξαο παίδεηαη θαη ζα παηρηεί ζηηο
θξέζθηεο ηδέεο, ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηάμε ηεο ρψξαο καο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
ιηκαληψλ καο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο καο, ζηελ εππξφζσπε παξνπζία καο, ζηηο
αληαγσληζηηθέο ηηκέο καο, αιιά ζηηο αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα.
Επίινγνο
ίγνπξα θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα νθέιε γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία
απφ ηελ αχμεζε ηεο θξνπαδηέξαο ζα είλαη ζεκαληηθά αξθεί λα πξνεηνηκαζηνχκε
θαηάιιεια. Ο Ννκφο καο είλαη έλαο απφ ηνπο σξαηφηεξνο θαη θαιχηεξνπο
πξννξηζκνχο θξνπαδηέξαο ζηνλ θφζκν δηφηη ζπλδπάδεη θπζηθέο νκνξθηέο κε ηδεψδεηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απφ εκάο εμαξηάηαη λα εθκεηαιιεπηνχκε ζσζηά απηέο ηηο
θπζηθέο νκνξθηέο. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη ηδηαίηεξα ν ηνκέαο ηεο Κξνπαδηέξαο
έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ αληαλαθινχλ θαη απνδίδνπλ ζηελ ζηήξημε ησλ
ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, αξθεί λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη λα
παξέρνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Γηα λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο
καο πξέπεη λα δνπιέςνπκε ζθιεξά νχησο ψζηε λα βειηηψζνπκε εθηφο απφ ηηο
ιηκεληθέο ππνδνκέο φιεο ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο , π.ρ ζηνπο ηνκείο επηζθεπψλ ησλ
πινίσλ, ζηελ ηξνθνδνζία εθνδίσλ θαη θαπζίκσλ θαη ζηνπο άιινπο παξαλαπηηιηαθνχο
ηνκείο. Να γίλνπκε πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθνί, θαη φια απηά λα ηα θαηνξζψζνκε
θπζηθά κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο Σνπξθία θαη
Κξναηία. Δάλ θαηνξζψζνκε λα ζπληνλίζνπκε φινη ηηο ελέξγεηέο καο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε έζησ νξηζκέλσλ απφ ηνπο πην πάλσ ζηφρνπο ηφηε ζίγνπξα ε
θξνπαδηέξα ζα έρεη γξήγνξε θαη επηηπρεκέλε αλνδηθή πνξεία θαη ζα απνηειέζεη
πξάγκαηη ππιψλα ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο καο νηθνλνκίαο θάηη πνπ ρξεηαδφκαζηε
ζήκεξα παξά πνηέ άιινηε. Πξέπεη λα δνχκε ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο ζαλ κηα
πξφηαζε εμφδνπ απφ ηελ θξίζε.
Ζ θξνπαδηέξα είλαη έλα θπθιηθφ ηαμίδη θαη πξέπεη φινη νη θξίθνη ηεο λα παξέρνπλ ηηο
ίδηεο πςειέο πνηφηεηαο ππεξεζίεο κε ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη αζθάιεηα. ηελ
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη ε θξνπαδηέξα
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε πςειά πνζνζηά θαη λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά γηα ην Ννκφ
Θεζπξσηίαο.
Ο ηφπνο καο δηαζέζεη φια φζα έλα επηβάηεο θαη ζχγρξνλνο πεξηεγεηήο επηζπκεί, είλαη
δηθή καο επζχλε λα ηνλ πξνζειθχζνπκε θαη λα εμππεξεηήζνπκε κε ην κηθξφηεξν
δπλαηφ θφζηνο. Δγψ πάλησο είκαη απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη ε θξνπαδηέξα κπνξεί λα
απνηειέζεη ηελ αηκνκεραλή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπν καο θαη ν ζηφρνο
καο ηψξα πξέπεη λα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ καο παξέρεη ε
πεξηνρή καο.
ζπλδεκέλε κε πνιιά ζεκαληηθά παγθνζκίσο γλσζηά αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά αμαηα.
Τα πνιππιεζή όκνξθα Ειιεληθά λεζηά είλαη έηνηκα λα πξνζθέξνπλ θηι
Απφ ηηο πξνηάζεηο, πνπ αθνχζηεθαλ ζην πλέδξην, ζα ήζεια λα κπνξνχζακε λα
θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα πάξνπκε γξήγνξεο
απνθάζεηο, λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα, λα θηλεζνχκε δπλακηθά κπξνζηά. Υσξίο
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αλάπηπμε (κε ζεβαζκφ βεβαίσο ζην πεξηβάιινλ), δελ πξφθεηηαη λα βγνχκε απφ ηελ
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη λα αληηθξίζνπκε ην κέιινλ δπλαηνί θαη ε
αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο είλαη κηα επθαηξία γηα ηνλ ηφπν καο.
νμελία, απνιαύζεηο, εξεκία ή αθόκα θαη λπρηεξηλή δσή ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο.
Η Ειιάδα είλαη έλαο αζθαιήο θαη όκνξθνο πξννξηζκόο γηα δηαθνπέο γηα όινπο
αλεμαξηήησο ειηθίαο, θύινπ ή εηζνδήκαηνο. Οη Έιιελεο από ηελ αξραηόηεηα έσο
ζήκεξα αγαπνύλ θαη θξνληίδνπλ ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπο θαη δηαζθαιίδνπλ όηη πάληα ζα
δηαζθεδάδνπλ. Επηζπκνύκε όινη νη επηζθέπηεο ηεο ρώξαο καο , ησλ λεζηώλ καο ,ησλ
Επηζπκώ επίζεο λα ηνλίζσ όηη ηα ιηκεληθά ηέιε είλαη ήδε ζηελ Ειιάδα πνιύ κηθξόηεξα
θαηά 40% από ηνπο ππόινηπνπο Μεζνγεηαθνύο ιηκέλεο. Γηα λα γίλνπλ νη ειιεληθνί
ιηκέλεο πην ειθπζηηθνί θαη αληαγσληζηηθνί από νηθνλνκηθή άπνςε απνθαζίζακε λα
κεηώζνπκε ηηο ηηκέο αθόκα πεξηζζόηεξν σο πξάμε θαιήο ζέιεζεο. Εάλ θνηηάμεηε ηνλ
Χάξηε ηεο Μεζνγείνπ ζα θαηαιάβεηε όη

η νη
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