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EXECUTIVE BRIEFING FOR TOURISM
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SOS ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καθώς βρισκόμαστε μια «ανάσα» πριν τα Χριστούγεννα,
Την πρόθεση των Ευρωπαίων
επιχειρηματίες κυρίως μικρών
να ταξιδέψουν μέσα στους
οικογενειακών μονάδων που
επόμενους 12 μήνες παρά την
βλέπουν τους τζίρους τους να
πανδημία καταγράφει νέα έρευπαραμένουν μηδενικοί από τον
να της IPK International, στην
περασμένο Μάρτιο, εκπέμπουν
EXECUTIVE BRIEFING FOR TOURISM & HOSPITALITY PROFESSIONALS
οποία συμμετέχει η ITB Berlin.
το δικό τους «σήμα κινδύνου».
Οι Γερμανοί φαίνεται να ηγούΑφορμή στάθηκε η τηλεδιάνται αυτής της τάσης αφού η
σκεψη που πραγματοποίησε
διάθεσή τους να επισκεφθούν
η Πανελλήνια Ομοσπονδία
κάποιο άλλο μέρος εμφανίζεται
Ξενοδόχων με συμμετοχή του
αυξημένη κατά 6% σε σύγκριση
Προέδρου Γρηγόρη Τάσιου και
με τα συμπεράσματα αντίστοισυντονιστή τον Έφορο Δημοχης έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ πιο
σίων Σχέσεων Άγγελο Καλλία,
πάνω τόσο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Μάλιστα,
στην οποία πήραν μέρος 17
το 66% των Γερμανών που ταξίδεψαν εν μέσω πανδημίας ανέφεραν ότι «ήταν καλύΠρόεδροι τοπικών ξενοδοχειτερα απ’ ότι περίμεναν».
ακών ενώσεων από αντίστοιχες δημοφιλείς περιοχές του
Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προτιμώνται σε περιόδους πανδημιών
ορεινού όγκου της χώρας.
Η έρευνα του Ιουνίου εστίασε στο γεγονός ότι σε περιόδους πανδημιών οι ευρωπαϊκοί
Προκειμένου να αντιμετωπροορισμοί προτιμώνται από τους ταξιδιώτες, ενώ οι χώρες εκτός Ευρώπης εμφανίπιστεί άμεσα η οικονομική
ζουν μία δυσκολία να ανακάμψουν τουριστικά μετά από μία κρίση. Όσον αφορά τους
«ασφυξία» μονάδων με
Γερμανούς δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Ισπανία και ακολουθούν η Ιταλία και
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
η Αυστρία. Εκτός από τους Γερμανούς, οι Ελβετοί, οι Δανοί και οι Αυστριακοί δείχνουν
διαφορετικά από τα ξενοδοενδιαφέρον πάνω από το μέσο όρο να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα τους επόχεία πόλεων, οι εκπρόσωποι
μενους 12 μήνες.
των ξενοδόχων τόνισαν την
ανάγκη της απρόσκοπτης
Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται μειώνουν το φόβο του Covid-19
ένταξης σε χρηματοδοτικά
Η διάθεση των ταξιδιωτών να μετακινηθούν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς ενισχύθηκε
εργαλεία, για τη διασφάλιση
από το προφίλ ασφάλειας που παρουσιάζουν δεδομένων των μέτρων, τα οποία έχουν
της απαραίτητης ρευστότηλάβει. Έτσι, το βελτιωμένο προφίλ ασφάλειας μείωσε το φόβο για τον κορονοϊό με
τας. Ειδικά για την επόμενη
παράγοντες όπως η συγκοινωνία, η διαμονή και οι διάφορες δραστηριότητες που
μέρα, εφόσον επανακάμψει
συνδυάζονται με τα ταξίδια να αξιολογούνται τώρα θετικά σε σύγκριση με το προηη τουριστική δραστηριότηγούμενο τετράμηνο. Φυσικά, τα υψηλά στάνταρ ασφαλείας, που εφαρμόζονται στους
τα, οι επιχειρηματίες ζητούν
προορισμούς εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά στις προτεραιότητες των ταξιδιωτών.
κίνητρα με γενναίες επιδοτήΟυσιαστικής σημασίας τα τεστ για τον Covid-19
σεις που θα φτάνουν έως και
Τόσο στη νέα έρευνα όσο και στην προηγούμενη τα μέτρα μείωσης του κινδύνου μότο 80%, για να προχωρήσουν
λυνσης χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής σπουδαιότητας. Εκτός από την τήρηση των
σε ενεργειακή αναβάθμιση
απαιτούμενων αποστάσεων, τη χρήση μάσκας και τη γενικότερη τήρηση των κανόνων
των υποδομών. Επιδιώκουν
υγιεινής οι Γερμανοί αξιολογούν ως υποχρεωτική την πραγματοποίηση τεστ για τον
ακόμη, να υπάρξει εθνικό
Covid-19 σε όσους επιστρέφουν από μία περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως υψηλού
στρατηγικό σχέδιο δομημέκινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα έρευνα της IPK International αναλύει τον
νο και επικεντρωμένο αποαντίκτυπο της πανδημίας στην ταξιδιωτική συμπεριφορά των Γερμανών αλλά και σε
κλειστικά στην ηπειρωτική
ακόμα 17 αγορές παγκοσμίως.
Ελλάδα, τον ορεινό τουρισμό
και τα outdoor activities.
Επιμέλεια: Μαρία Γκουρτσιλίδου

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα της IPK International
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LIVE On Your Screen
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CRISIS AS THE NEW NORMAL( ?)
Evolving Communications during and after the pandemic

INTERNATIONAL SPEAKERS
#46A1DA

#272726

Martin Riecken

Pete Reis-Campbell

Fiorenza Plinio

Head Of Corporate
Communications,
TUI Group

Content Marketing
Strategist,CEO & Founder,
Kaizen, London

Global Head of Creative
Excellence, Cannes Lions
International Festival of Creativity

Global Head of
Communications, MSC Cruises

Scott Payton

Willem De Ruijter

Ariella Yaari

Peter Allen

Global Communications
expert, PM Israel

Executive Director of Corporate
Affairs and Communications,
Highways England

Digital Communications
Strategist, Managing Partner,
Bowen Craggs & Co, London

Luca Biondolillo

Recruitment Specialist
Executive Director EMEA, VMA
Group, Netherlands, London

Svetlana Stavreva

President, International Public
Relations Association (IPRA)

Amalia Kontesi

Vice President, Corporate
Communications, JPMorgan
Chase New York

LOCAL EXPERTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stelios Petsas, Deputy Minister to the Prime Minister & Government Spokesperson
Dimitris Konstantellos, Host & Moderator, Public Affairs & Communications Strategist
Angelica Patrouba, Public Affairs & Communications Director, Coca-Cola 3E
Anthi Trokoudi, Chief Communications Officer, Olympia Group
Dimitris Sigalos, Development Director, Global Link
Erika Xirouchaki, Corporate Communications & Public Relations
Manager,Hellas Gold S.A. - Eldorado Gold Corp.
Eugenia Bozou, Communications Director, Microsoft Hellas Cyprus & Malta
Hara Tasoglou, Development, Bodossaki Foundation
Ioanna Papadopoulou, Director, Communications & Marketing,
Athens International Airport
Ioanna Dretta, CEO, Marketing Greece
John Goranitis, Journalist and Writer
Katerina Polymeridou, Editor in Chief, Marketing Week
Kimon Malataras, Senior Director, Group Corporate Development
& ESG, Piraeus Bank

• Konstantina Daliargiri, Communications & Sustainability Manager, AS Company
• Lydia Yannakopoulou, Group Corporate Communications Director,
TITAN Cement Group
• Nektaria-Eirini Karamani, Country HR Head, Siemens Italy
• Olga Pantelaki, Director Internal Communications Central Eastern Europe,
The Coca Cola Company
• Petros Mihos, Founder, Searchlight Partners
• Stavros Drakoularakos, Director of Communications, Papastratos
• Thodoris Georgakopoulos, Editorial Director, diaNEOsis
• Yannis Papazoglou, Head Corporate Communications, Fraport Greece
• Yannis Georgakellos, Communications & Corporate Affairs Director,
Athenian Brewery

www.corpcom.gr

LIVESTREAMING BY

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
audio visual equipment

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617 777 (εσωτ. 129) Ε: vkoutsavlis@boussias.com
ΧΟΡΗΓΊΕΣ: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 152) Ε: agyparaki@boussias.com
ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΟ: Δημήτρης Κωνσταντέλλος, Ε: dimitris.konstantellos@gmail.com

BOUSSIAS COMMUNICATIONS

02

no 510

04.1 2 .2 0

Δήμος Σκιάθου: Επίσημο δίκτυο
μονοπατιών με διαδρομή για ΑμεΑ

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Πρώτη φορά στην Ελλάδα εντάσσεται διαδρομή για ΑμεΑ
σε επίσημο δίκτυο μονοπατιών
Εντός του 2021 θα είναι έτοιμα
να παραδοθούν προς χρήση τα
περιπατητικά μονοπάτια του δήμου Σκιάθου, συνολικού μήκους
άνω των 100 χιλιομέτρων. ΠρόΦοίβος Τσαραβόπου σφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη
λος, Συν-ιδρυτής
του έργου, που έχει αναλάβει η
Paths of Greece
Paths of Greece και περιλαμβάνει
την επαναδιοργάνωση όλου του δικτύου μονοπατιών του νησιού, τις εργασίες βελτίωσης
βατότητας, την τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων και φυσικά τις δράσεις προβολής.
Μιλώντας στο H&R ο συν-ιδρυτής της Κοιν. Σ. Επ. Paths of Greece Φοίβος Τσαραβόπουλος αποκάλυψε μία καινοτομία του έργου. «Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου
μονοπατιών της Σκιάθου, προβλέπεται και η δημιουργία διαδρομής προσβάσιμης σε
ΑμεΑ. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που διαδρομή προσβάσιμη σε ΑμεΑ θα αποτελεί
μέρος επίσημου δικτύου μονοπατιών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαραβόπουλος.
Οι διαδρομές καλύπτουν όλο τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο
Το δίκτυο μονοπατιών έχει χωριστεί σε 15 διαδρομές. «Καλύπτουν όλο το νησί. Την
ιστορία, τον πολιτιστικό πλούτο, τη φύση, τα δάση και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Επίσης, έχει σχεδιαστεί και μία διαδρομή για την παρατήρηση των προσγειώσεων και
απογειώσεων των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του νησιού» τόνισε ο κ. Τσαραβόπουλος. Είναι γνωστό ότι το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες
εγκαταστάσεις στον κόσμο αφού τα αεροσκάφη προσγειώνονται πολύ κοντά στην
παραλία και σε απόσταση αναπνοής από τους λουόμενους.
Ειδική σηματοδότηση θα συνοδεύει τους πεζοπόρους
Όσον αφορά τη σηματοδότηση θα τοποθετηθούν με συγκεκριμένη μεθοδολογία σήματα
με χρώμα για να συνοδεύουν τον πεζοπόρο και πινακίδες με πληροφορίες για προορισμούς, χρόνο πεζοπορίας και αποστάσεις που θα βοηθούν και θα ενημερώνουν τον
πεζοπόρο σε σημαντικές διασταυρώσεις. Επίσης, πινακίδες εισαγωγής θα ενημερώνουν
τους πεζοπόρους στα σημεία εκκίνησης της κάθε διαδρομής. Θα περιέχουν λεπτομερή
χάρτη της διαδρομής, υψομετρική καμπύλη, τεχνικές πληροφορίες κ.α.
Εκτενής προβολή σε social media και δημιουργία ψηφιακού ξεναγού
Τα μονοπάτια της Σκιάθου θα προβάλλονται σε σχετική ιστοσελίδα, η οποία θα περιέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και φωτογραφίες. Η ιστοσελίδα θα είναι συνδεδεμένη
και με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επίσης, μία δωρεάν εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη
για τους πεζοπόρους και θα αποτελεί τον ψηφιακό τους ξεναγό στα μονοπάτια της
Σκιάθου. Τέλος, ένα δωρεάν φυλλάδιο θα είναι διαθέσιμο για το ευρύτερο τουριστικό
κοινό της Σκιάθου. Θα περιέχει πεζοπορικό χάρτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και
πληροφορίες για τις διαδρομές.
Μαρία Γκουρτσιλίδου

Αναβάλλεται η f.re.e. 2021
Στις 21-25/04 η έκθεση για ελεύθερο χρόνο, ταξίδια, αναψυχή
Την αναβολή για τις 21 - 25 Απριλίου 2021 της έκθεσης για τη διαμόρφωση του
ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια και την αναψυχή, f.re.e 2021, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός
Οργανισμός του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την
Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σημειώνεται
ότι η f.re.e 2021, αρχικώς προγραμματισμένη για τις 24.-28.02.2021, μεταφέρθηκε από
τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου δύο μήνες αργότερα, λόγω των τελευταίων
εξελίξεων σχετικά με την πανδημική κρίση του COVID-19.
BOUSSIAS COMMUNICATIONS

Στην υπογραφή της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για την
αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Ιεράπετρας προχώρησαν
ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας Γιώργος Ασπραδάκης και
οι νόμιμοι εκπρόσωποι της
Ένωσης Εταιρειών «Ελληνικά
Υδατοδρόμια & Υδροπλάνα
Ελλάδας» Τάσος Γκόβας και
Νικόλαος Χαραλάμπους.
Η Ένωση Εταιρειών έχει
αναλάβει την εκπόνηση του
τεχνικού φακέλου του Υδατοδρομίου Ιεράπετρας, τη
διενέργεια αυτοψιών - επιθεωρήσεων στο λιμάνι Ιεράπετρας
για τη χωροθέτηση του Υδατοδρομίου και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών σε όλα
τα στάδια ελέγχων, από τις
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες,
μέχρι την τελική χορήγηση της
άδειας ίδρυσης Υδατοδρομίου
στην Ιεράπετρα. Ο Πρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου μετά
την υπογραφή της Σύμβασης
σχολίασε σε δηλώσεις του ότι
«ένα ακόμη φιλόδοξο εγχείρημα του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου μπαίνει σε τροχιά
υλοποίησης. Μία νέα εποχή
αναμένεται να ξεκινήσει, που
θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη
στην Ιεράπετρα δημιουργώντας ένα καινούριο τουριστικό
προϊόν, ενισχύοντας την τοπική
οικονομία και βελτιώνοντας
σημαντικά την ποιότητα ζωής
των κατοίκων. Σκοπός μας είναι η Ιεράπετρα να αποτελέσει
σημείο αναφοράς και πυλώνα
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της νότιας Κρήτης».
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Εστίαση: «Αν ανοίξουμε,
να παραμείνουμε ανοιχτά»

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τι λέει ο Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος Ένωσης Εστιατορικών
Επαγγελμάτων Αττικής, για το άνοιγμα των εστιατορίων.
Πόσο έχει αποδώσει το delivery;

Δύσκολη εξίσωση αποτελεί η επαναλειτουργία της εστίασης, με τα σενάρια να την
τοποθετούν κοντά στις 20 Δεκεμβρίου δημιουργώντας μεγάλο προβληματισμό στους
επαγγελματίες του κλάδου.
Οπως είπε ο Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος Ένωσης Εστιατορικών Επαγγελμάτων
Αττικής στο H&R προτιμούν να μην ανοίξουν καθόλου αν πρόκειται να ανοίξουν
μόνο για μερικές ημέρες. «Εμείς όπως αναφέρουμε και στην επιστολή που στείλαμε
στην κυβέρνηση προτείνουμε αν ανοίξουμε, να μην ξανακλείσουμε, να παραμείνουμε
ανοιχτά με όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Ο κλάδος δεν αντέχει το
“σύστημα ακορντεόν”, του ανοίγουμε/κλείνουμε» επισημαίνοντας πως το κόστος για
την επαναλειτουργία μιας επιχείρησης η οποία έχει παραμείνει κλειστή για περισσότερο από έναν μήνα είναι μεγάλο, συν το γεγονός ότι η ζημιά από τις προμήθειες
που θα μείνουν αδιάθετες θα είναι τεράστια.
Ο κλάδος ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επαγγελματιών, μετατροπή όλων των
επιστροφών σε μη επιστρεπτέες και ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση
της εστίασης. «Η μόνη λύση για τη βιωσιμότητα του κλάδου είναι η επιστρεπτέα
προκαταβολή που έχει αρχίσει να δίνεται εδώ και τέσσερις μήνες να γίνει μη επιστρεπτέα και να υπάρξουν προγράμματα ΕΣΠΑ που θα δώσουν μια ανάσα στον κλάδο.
Νομίζω πως η κυβέρνηση θα εκτιμήσει την κατάσταση και όσο μένουμε κλειστά με
κυβερνητική εντολή θα πρέπει να υπάρξει στήριξη. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε
υποχρεώσεις, αλλά δεν έχουμε πάρει ουσιαστική βοήθεια πέρα από μία μείωση
ενοικίου και την αναστολή των πληρωμών» συνέχισε ο Γ. Δαβερώνης.
Πόσο απέδωσε το delivery
Αναφερόμενος στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να παραμείνουν υιοθετώντας το
delivery και το take away, ο κ. Δαβερώνης δήλωσε πως φαίνεται να μην αποδίδει τα
αναμενόμενα κέρδη. «Υπάρχει ένα 40% επιχειρήσεων που προσπαθούν να λειτουργήσουν έτσι, αλλά φαίνεται πως δεν τους βγαίνει, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε
και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
Λειτουργεί μεν για τα μικρά μαγαζάκια με λίγα τραπέζια και στα σουβλατζίδικα και
τις πιτσαρίες που είχαν αναπτύξει από πριν ένα δίκτυο διανομής κατ΄οίκον. Δεν
λειτουργεί όμως για τα εστιατόρια που είχαν 100-150 καρέκλες και βασίζονταν στη
λογική του dine in. Φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να κλείνουν».
Επιδότηση για τις λάμπες εξωτερικού χώρου
Την ίδια στιγμή, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η δράση για την
επιχορήγηση θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου για τους επιχειρηματίες
της εστίασης. Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, θα
υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ.
Χρύσα Κακιώρη
BOUSSIAS COMMUNICATIONS

Η στήριξη των ανέργων στο
χώρο της εστίασης και του
τουρισμού, αλλά και όσων δεν
κατάφεραν να συμπληρώσουν
τον απαιτούμενο αριθμό των
50 ενσήμων για να ενταχθούν
στο Ταμείο Ανεργίας και είναι
πλέον χωρίς εισόδημα, αποτέλεσε το αντικείμενο πρωτοβουλίας του Υφυπουργού
Τουρισμού κ. Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είχε διαδοχική
επικοινωνία και συνεργασία
με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, αρμόδιο για
το ΕΣΠΑ, κ. Γιάννη Τσακίρη και
τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη. Η πρόταση
του κ. Κόνσολα επικεντρώνεται
στη διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για αυτούς
τους ανθρώπους, μέσα από τη
συμμετοχή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.
Ο κ. Τσακίρης ήταν θετικός
απέναντι στην πρόταση του κ.
Κόνσολα, επισημαίνοντας ότι
υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν πόροι για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους
στον τουρισμό και στην εστίαση, οι οποίοι δεν λαμβάνουν
κανένα επίδομα. Αρμόδιος
φορέας για την υλοποίηση των
προγραμμάτων είναι ο ΟΑΕΔ,
ενώ στη συζήτηση του κ.
Κόνσολα με τον Διοικητή του
ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτη συμφωνήθηκε να υπάρξει, άμεσα, συνεργασία και με τον κ. Τσακίρη
προκειμένου να διερευνηθεί η
δυνατότητα υλοποίησης αυτών
των προγραμμάτων.
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Νέος «αέρας» και στα ζαχαροπλαστεία
Ourse: Η ιστορία πίσω από το νέο ζαχαροπλαστείο της Γλυφάδας

Κάτι αλλάζει ευχάριστα στο χώρο της ελληνικής ζαχαροπλαστικής, με την είσοδο
ικανών pastry chefs που με πάθος και έμπνευση έρχονται να μεταμορφώσουν τα
γλυκά ζαχαροπλαστείου όπως τα γνωρίζαμε. Μία τέτοια περίπτωση είναι το ολοκαίνουριο Ourse που άνοιξε πριν από περίπου δύο μήνες σε μία ήσυχη γειτονιά της
Γλυφάδας, δημιουργώντας ουρές από την πρώτη μέρα.
Πίσω από τον πανέμορφο χώρο με το προσεγμένο design που ανέλαβε η Gladys
Trezou, δρουν οι έμπειροι σεφ Στέφανος Τσουκαλάς, Βίκυ Νταλαγιάννη που ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον καλλιτέχνη της ζαχαροπλαστικής Σπύρο Πεδιαδιτάκη
(γνωστός από τη θητεία του στη Σπονδή και κάτοχος του τίτλου Καλύτερος Pastry
Chef στην Ελλάδα από τον Gault & Millau Hellas).
Τα γλυκά τους που έχουν έντονες Γαλλικές επιρροές, φτιάχνονται με τεχνικές υψηλής
ζαχαροπλαστικής και προτάσσουν την ελληνικότητά τους με υλικά όπως: Μαστίχα
Χίου, ελληνικός καφές, φιστίκι Αιγίνης και σύκο. Μεγάλη σημασία δίνεται και στην
προέλευση των υλικών, έτσι η σοκολάτα, προέρχεται από 100% βιώσιμο κακάο,
αποκλειστικά από την Cacao Barry, ενώ κάθε τι που βγαίνει από το εργαστήριο είναι
χειροποίητο με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, αγνές και αυτούσιες.
Αλλαγή πλάνου
Πώς πήραν την απόφαση να ανοίξουν εν μέσω πανδημίας; Στην ερώτηση απαντούν
οι συνιδιοκτήτες, Στέφανος Τσουκαλάς, που έχει δουλέψει δίπλα στον Γκίκα Ξενάκη
στο Aleria και Βίκυ Νταλαγιάννη που μετρά χρόνια εμπειρίας σε μυκονιάτικα εστιατόρια. «Ηταν άλλο το πλάνο μας, το οποίο εξηγεί και την περιοχή που βρισκόμαστε,
δεν ανοίξαμε στο κέντρο της Γλυφάδας, αλλά σε μία γειτονιά, γιατί σκοπός μας
ήταν να φτιάξουμε ένα εργαστήριο για παγωτό, το οποίο θα πουλάμε σε χοντρική.
Γι’ αυτό, εκτός από τα γλυκά, έχουμε πολλές γεύσεις παγωτού. Ολο αυτό σταμάτησε,
λόγω πανδημίας, αλλά επειδή είχαμε επενδύσει και έπρεπε να κάνουμε κάτι, μπήκε
η λιανική στο παιχνίδι».
Τα γλυκά που έχουν ξεχωρίσει ήδη είναι η Flan Parissien, η κλασσική γαλλική τάρτα με πραγματική βανίλια Μαδαγασκάρης, η τάρτα με φιστίκι Αιγίνης με τέσσερις
διαφορετικές υφές φιστίκι, ο «μπακλαβάς», που έχει βάση κανέλας, καραμελωμένα
φύλλα κρούστας με γαρίφαλο, κανέλα και τραγανούς ξηρούς καρπούς, τα μακαρόν,
οι τρούφες, και η St. Honore, που φτιάχνεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό κάθε
ημέρα (30 τεμάχια).
Ειδικά για τις γιορτινές μέρες, στις προθήκες τους έχουν μπει μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ξεροτήγανα -λόγω της κρητικής καταγωγής του Σπύρου- όπως επίσης
και κορμοί σε τρεις γεύσεις: σοκολάτα, κάστανο και ράσμπερις, ενώ θραύση κάνει
και το σοκολατένιο δεντράκι που δημιούργησαν.
Χρύσα Κακιώρη
BOUSSIAS COMMUNICATIONS

ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥΣ ΣΕΦ
Μπροστά στο κοινοβούλιο
της Πορτογαλίας, δώδεκα
σεφ και ιδιοκτήτες εστιατορίων ξεκίνησαν απεργία
πείνας εδώ και μια εβδομάδα,
εξαιτίας της “γελοίας
και σουρεαλιστικής" απόφασης
της πορτογαλικής κυβέρνησης,
όπως τη χαρακτηρίζουν,
να θέσει όριο στις ώρες
λειτουργίας των εστιατορίων
και των μπαρ, τα οποία μπορούν να λειτουργούν μόνο
μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι,
κάνοντας, παράλληλα,
υποχρεωτική την απαγόρευση
κυκλοφορίας τα απογεύματα.
«Μπορούμε να δουλεύουμε
το πρωί αλλά όχι το βράδυ;
Είναι ανόητο, ο ιός είναι ενεργός μόνο τα σαββατοκύριακα,
όχι τις καθημερινές;»
αναρωτήθηκε ο διάσημος
σεφ Ljubomir Stanisic,
που ηγείται του κινήματος
«A Pão e Água» (Ψωμί
και Νερό).
Η απεργία πείνας είναι το πιο
ριζοσπαστικό μέτρο που εφάρμοσε η ομάδα για να διαμαρτυρηθεί, αλλά μέχρι στιγμής
η κυβέρνηση αρνείται να τους
συναντήσει.
«Είναι ένας τρόπος για να
δείξουμε ότι είμαστε ανθρώπινα όντα και όχι μαριονέτες στα
χέρια των πολιτικών.
Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει
σε ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα την
ευκαιρία να εκθέσουν τους
δυσκολίες που βιώνουν»,
δήλωσε ο σεφ, ο οποίος είναι
και ο οικοδεσπότης της πορτογαλικής έκδοσης του ριάλιτι
Kitchen Nightmares.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
δήλωσε ότι έχουν ανοίξει
πλατφόρμα εγγραφής
για υποστήριξη, λέγοντας
ότι το πρόγραμμα έχει
ήδη λάβει 26.000 αιτήσεις.
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Χριστούγεννα στο Μεγ. Βρεταννία
Φωταγωγήθηκε το πανύψηλο έλατο στο lobby του ξενοδοχείου
Το απόγευμα της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου, αυτή τη φορά όμως χωρίς την παρουσία
κοινού σύμφωνα με τα περιοριστικά μέτρα.
Το περίφημο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Μεγάλης Βρεταννίας έλαμψε και πάλι και το πνεύμα των
Χριστουγέννων είναι διάχυτο και αυτή τη χρονιά
στο ιστορικό ξενοδοχείο. Η εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του χώρου, οι αστραφτερές
γιρλάντες, τα περίτεχνα στολίδια και τα περισσότερα
από 20 χιλιάδες λαμπάκια που περιστοιχίζουν το
πανύψηλο έλατο δημιουργούν ένα λαμπερό εορταστικό σκηνικό.
Μπορεί αυτή τη φορά να μην ήταν εφικτό να παρευρεθούν οι αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες και το
εντυπωσιακό lobby να μην πλημμύρισε με τις χαρούμενες μελωδίες από τα τραγούδια
της παιδικής χορωδίας, όμως ο σκοπός της φωταγώγησης διατήρησε το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα. Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία φέτος θα υποστηρίξει την
περιοχή των Σερρών, η οποία έχει πληγεί βαριά από την πανδημία του Covid-19. Πιο
συγκεκριμένα, από 01/12/2020 και για τους επόμενους 7 μήνες σε κάθε λογαριασμό
που θα πραγματοποιείται στα εστιατόρια του ξενοδοχείου και εφόσον το επιθυμεί
ο επισκέπτης, θα προστίθεται €1.50 στο τελικό ποσό, το οποίο θα διατίθεται για τη
στήριξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με
σκοπό τη συνεισφορά στις ανάγκες της μονάδας για ιατρικό εξοπλισμό.
Στο βίντεο ο Γενικός Διευθυντής κ. Hom Parviz και η κ. Χριστίνα Παπαθανασίου
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων μας υποδέχονται μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία.

Νέο site για την Αναπτυξιακή Τράπεζα
Δίαυλος επικοινωνίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τέθηκε σε λειτουργία η νέα διαδραστική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας www.hdb.gr με την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για τα προγράμματα και τις
δραστηριότητές της. Η νέα ιστοσελίδα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές
για την άμεση και λειτουργική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τα στελέχη της
HDB, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις λεπτομέρειες, τις
προθεσμίες και τις διαδικασίες υλοποίησης κάθε προγράμματος ξεχωριστά.
Η ιστοσελίδα www.hdb.gr θα ανανεώνεται σε καθημερινή βάση, με ειδήσεις, πληροφορίες, διοικητικές και νομοθετικές εξελίξεις ώστε να αποτελέσει έναν ακόμη δίαυλο
αμφίδρομης επικοινωνίας με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα της χώρας.
Διευθύντρια Σύνταξης:
Υπεύθυνος Διαφήμισης:
Κατερίνα Δρόσου, T: 210-6617777 (εσωτ. 261), Πέτρος Τσάτσης, T: 210 661 7777 (εσωτ. 388),
E: kdrossou@boussias.com
E: ptsatsis@boussias.com
Αρχισυντάκτρια:
Βίκη Τρύφωνα, E: vtrifona@boussias.com
Σύνταξη:
Μαρία Γκουρτσιλίδου. Τ: 210-6617777
(εσωτ. 350), E: mgourtsilidou@boussias.com
Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, T: 210-6617777
(εσωτ. 200), E: zampetaki@boussias.com

Υπεύθυνη Συνδρομών:
Βίκυ Θεοδωρίδου T: 210 661 7777
(εσωτ: 101), E: vtheodoridou@boussias.com
Σελιδοποίηση: Αλέξανδρος Εγγλέζος
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Οι τοπικές Αρχές της Κέρκυρας
και του Ηρακλείου, ένωσαν τις
δυνάμεις τους με το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) και τη Διεθνή
Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας
(CLIA) για την αξιολόγηση των
στόχων αειφορίας των προορισμών και για το σχεδιασμό ενός
«οδικού χάρτη» για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού.
Οι αξιολογήσεις προορισμού
της Κέρκυρας και του Ηρακλείου θα διεξαχθούν από το GSTC
με συγχρηματοδότηση
από την CLIA.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα
ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του
2020 και θα περιλαμβάνει 3
φάσεις, σε μια περίοδο συνολικά 5 μηνών: μία αρχική προπαρασκευαστική φάση έρευνας
και συλλογής δεδομένων, μία
δεύτερη φάση επιτόπιας αξιολόγησης με συμμετοχή όλων
των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών και μία τελική
φάση ανάλυσης και έκθεσης
συμπερασμάτων.
Οι αξιολογήσεις προορισμών
του GSTC επικεντρώνονται σε
τέσσερις κύριες κατηγορίες
αειφόρου διαχείρισης: διαχείριση και διοίκηση προορισμού,
οικονομικά οφέλη για τις
τοπικές κοινωνίες, προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς,
της κοινότητας αλλά και της
ευημερίας των επισκεπτών και
προστασία του περιβάλλοντος.

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας
Σύμβουλος Εκδόσεων: Δημήτρης Κορδεράς
Διευθύντρια Εκδόσεων: Αντωνία Κατσουλιέρη
Διευθύντρια Πωλήσεων: Νένα Γιαννακίδου
Διευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων: Νικόλας Κονδάκης
Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Το Hotel & Restaurant Newsletter
εκδίδεται από την
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