
Ευχαριστώ όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για την τηλεδιάσκεψη. 

 

Όπως βλέπετε, προσαρμοστήκαμε στις απαιτήσεις των καιρών όσο αφορά την επικοινωνία και τη 

συζήτηση μαζί σας.  
 

Ο Σ.Ε.Τ. είναι πάντα κοντά στα μέλη του και προσπαθεί να τα βοηθήσει πόσο μάλλον τώρα που 

είμαστε σε δύσκολες και αβέβαιες εποχές.  

Συνταχθήκαμε και συνεχίζουμε να συντασσόμαστε απόλυτα στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, διότι είναι η 

μοναδική υπεύθυνη στάση για να βγούμε από αυτή την κρίση (να ακούμε δηλαδή τους ειδικούς). Αυτός 

είναι και ο λόγος της Υγειονομικής επιτυχίας μέχρι τώρα. 

Πρέπει όμως να προχωρήσουμε και στην επόμενη ημέρα που είναι η σταδιακή επιστροφή στην 
κανονικότητα. Θα πρέπει λοιπόν στον Τουρισμό που είναι ο πλέον σημαντικός πυλώνας της 
οικονομίας να κάνουμε τα πάντα ΤΕΛΕΙΑ…ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες . 
 
 

Τι δεν πρέπει να κάνουμε; 
Δια ροπάλου δεν πρέπει να «ανοίξουμε» ως χώρα υποδοχής και μέσα σε λίγες εβδομάδες να γίνουμε 
hot spot εισαγόμενων κρουσμάτων της πανδημίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα να βγούμε εκτός 
ελέγχου παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αδυναμία ιατρικής περίθαλψης, για όσους τουρίστες την 
χρειαστούν. 

 

Γιατί τότε το πρόβλημα δεν θα είναι ένα πιθανό νέο lock down αλλά η διαγραφή της Ελλάδας από τον 
χάρτη τουριστικών προορισμών σίγουρα για το υπόλοιπο έτος και πολύ πιθανά και για τον 
προγραμματισμό του 2021 (όπου πιθανότατα η παγκόσμια τουριστική κινητικότητα θα είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη λόγω του συναισθήματος στέρησης του προηγούμενου έτους, της οικονομικής ανάκαμψης 
στις πιο πλούσιες χώρες αλλά και της υγειονομικής ασφαλείας λόγω ύπαρξης πλέον εμβολίου και 
αποτελεσματικών θεραπειών). 
 

Όπως δεν πρέπει να επιτραπεί απόπειρα «πλιάτσικου» στη λογική «να βγάλουμε σε 2 μήνες τα 

σπασμένα της χρονιάς με κάθε κόστος αδιαφορίας για τις αυξημένες αναγκαίες συνθήκες υγιεινής», 

έτσι δεν πρέπει να επιτραπεί και υπέρ αντίδραση σε φυσιολογική και αναμενόμενη εμφάνιση 

κρούσματος (αλλά για να το πετύχεις αυτό πρέπει να εμπνεύσεις από την πρώτη ημέρα ότι έχεις 

αποτελεσματικά τον έλεγχο διαχείρισης). Τελείως διαφορετικός είναι ο αναγκαίος σχεδιασμός των 

προορισμών που λειτουργούν με σημαντικό ποσοστό all inclusive μονάδων από εκείνους - όπως 

κυρίαρχα η Αττική ή το Τολό ή οι Κυκλάδες- όπου το 90% του χρόνου του ο τουρίστας είναι εκτός 

καταλύματος. 
Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να ξεκινήσει η συνεργασία για ένα απόλυτα συντονισμένο 
πλαίσιο υποδοχής-ελέγχων-πρωτοκόλλου λειτουργίας χωρών διαμονής / χωρών εστίασης / 
τουριστικών αξιοθέατων μεγάλης επισκεψιμότητας – ελέγχου τήρησης των συμφωνημένων και 
άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρουσμάτων και αντίστοιχα απειθαρχίας. Και κατά τη γνώμη 
μου αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί… 
 

Προφανώς το μοντέλο γίνεται όλο και πιο σύνθετο και δύσκολο όσο πάμε σε πιο μεγάλες μονάδες και 

μαζικούς χώρους ή κεντρικούς προορισμούς. Θα χρειαστούν πρωτόγνωρες προβλέψεις πχ άμεσης 

διακομιδής από τις τουριστικές περιοχές που δεν έχουν τη δυναμικότητα προς κεντρικά νοσοκομεία 

αναφοράς ή ακόμη και ορισμός τοπικών καταλυμάτων ως stand by μονάδας πιθανής καραντίνας 

εφόσον χρειαστεί. Θα χρειαστεί να υπάρχει εκ των προτέρων -και όχι χάσιμο χρόνου συζήτησης όταν 

προκύψει- πρωτόκολλο δράσης για τις ενέργειες ανάσχεσης διάδοσης και επαναλειτουργίας μονάδας 

και κοινόχρηστα χώρων όπου εμφανιστούν κρούσματα. Θα χρειαστεί εκ των προτέρων συνεργασία 

με τις τοπικές αρχές αλλά και την τοπική κοινωνία που μπορεί να θέλει το έσοδο αλλά αν νιώσει να 

απειλείται από «εισβολείς» μπορεί να αντιδράσει σπασμωδικά πολύ αρνητικά. 
 

Γι’ αυτό λοιπόν δείξτε λίγο ακόμα ΥΠΟΜΟΝΗ, μέχρι να δοθούν «απαντήσεις» που θα μας 

επιστρέψουν να μην πηγαίνουμε στα τυφλά… 
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