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«Σ
την πρώτη γραμμή 
της μάχης για την 
ανάκαμψη της Ελ-
λάδας» θα βρεθεί 

ο τουρισμός, όπως εκτιμά στην 
αποκλειστική του συνέντευξη 
του στον «Ελληνικό Κήρυκα», ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος. Μιας 
και ο τουρισμός συνεισφέρει το 
μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα του 
ΑΕΠ της χώρας, αποτελεί και τη 
μεγαλύτερη πρόκληση στην προ-
σπάθεια για επιστροφή στην κα-
νονικότητα. Για τον λόγο αυτό, ο 
«Ελληνικός Κήρυκας» με σειρά 
συνεντεύξεων επιδιώκει να δι-
ερευνήσει που οδεύει η εφετινή 
σεζόν για τον τουρισμό αλλά και 
αν ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας 
μοιάζει δυσοίωνος. «Πιστεύω ότι 
ο τουρισμός, παρά τη σφοδρότητα 
της κρίσης, θα αντέξει» εκμυστη-
ρεύεται ο κύριος Ρέτσος, ο οποί-
ος είναι πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής Αθηνών. Ως  Διευθύνων 
Σύμβουλος και από τους βασικούς 
μετόχους της εταιρείας «Electra 
Hotels & Resorts», η οποία δια-
χειρίζεται πέντε ξενοδοχεία στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη 
Ρόδο, ηγείται τα τελευταία χρόνια 
των ελληνικών τουριστικών επι-
χειρήσεων στη συλλογική προ-
σπάθεια, που καταβάλλεται, για 
τη βελτίωση του προϊόντος, που 
προσφέρει η Ελλάδα. Ο κύριος 
Ρέτσος μίλησε αποκλειστικά στον 
«Ελληνικό Κήρυκα» για ένα θέμα, 
που αφορά και την παροικία μας. 
Τον τουρισμό. Η βασική ερώτη-
ση, που στριφογυρίζει στα χείλη 
όλων είναι αν το 2020 είναι μια 
χαμένη σεζόν. «Η πρώτη δύσκο-
λη φάση της πανδημίας ολοκλη-
ρώθηκε. Με την αποτελεσματική 
διαχείριση του υγειονομικού σκέ-
λους, αλλά και τα έγκαιρα μέτρα 
στήριξης, μείναμε προστατευμέ-
νοι και η χώρα ισχυροποίησε τη 
φήμη της στο εξωτερικό.  Στον 
ΣΕΤΕ εργαστήκαμε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα με ρεαλισμό 
και ουσιαστικές παρεμβάσεις, για 
να βρεθούν αποτελεσματικές λύ-
σεις. Αυτό θα εξακολουθήσουμε 
να κάνουμε και στο επόμενο δι-
άστημα, με το ίδιο αίσθημα ευ-
θύνης.  Οι τελευταίες ανακοινώ-
σεις της κυβέρνησης κινήθηκαν 
στη σωστή κατεύθυνση για την 
επανεκκίνηση των επιχειρήσε-
ων, την προστασία της εργασίας 
και τη μείωση των δεδομένων και 
μεγάλων απωλειών για το 2020. 
Υπάρχουν ακόμα πεδία σημαντι-
κών βελτιώσεων και πρωτοβου-

λιών. Στους αμέσως επόμενους 
μήνες, σίγουρα θα χρειαστούν 
και άλλες παρεμβάσεις, αλλά και 
ακαριαία αντιμετώπιση όλων των 
αστάθμητων παραγόντων που θα 
προκύπτουν.  Ο τουρισμός, ιδί-
ως μετά το ολικό άνοιγμα των συ-
νόρων την 1η Ιουλίου 2020, κα-
λείται και αυτή τη φορά να βρεθεί 
στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
την ανάκαμψη της Ελλάδας».

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  
ΚΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το καλοκαίρι του 2020 θα είναι 
περίεργο για όλους στην Ελλά-
δα. Τα πρωτόκολλα υγιεινής, θα 
κερδίσουν την πρωταγωνιστική 
θέση από τον ήλιο και τη θάλασ-
σα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 
να αλλάξει και το τουριστικό προ-
ϊόν, ρωτήσαμε τον Πρόεδρο του 
ΣΕΤΕ. «Επειδή έχει γίνει πολύ 
συζήτηση για το βασικό μας προ-
ϊόν, το «Ήλιος και Θάλασσα», και 
πριν την εξάπλωση της πανδημί-
ας, κανείς δεν λέει ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί το συγκεκριμένο 
μοντέλο, αλλά ότι θα μπορούσε 
να αποκτήσει και άλλες διαστά-
σεις. Σε κάθε περίπτωση, ο του-
ρισμός δεν μπορεί να λειτουρ-
γεί με αυτόματο πιλότο. Για την 
επόμενη ημέρα, μετά την κρίση 
θα συνεχίσει να αποτελεί ζητού-
μενο η διαμόρφωση κατευθύν-
σεων και η υλοποίηση δράσεων, 

με την κατάρτιση ενός στρατηγι-
κού πλάνου με όραμα. Σε επίπε-
δο τουριστικού brand, σήμερα, 
o άνθρωπος παραμένει η νού-
μερο ένα αξία για τη χώρα μας 
και είναι το συγκριτικό πλεο-
νέκτημα που μας διαφοροποιεί 
από τους ανταγωνιστικούς προ-
ορισμούς». Τα δημοσιεύματα για 
τη θετική διαχείριση της πανδη-
μίας είναι καθημερινά στο εξω-
τερικό. Θα δώσει στην Ελλάδα 
ένα αβαντάζ αυτή η θετική συ-
σχέτιση με την ιδανική διαχεί-
ριση της πανδημίας; «Πράγματι, 
η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα 
σε σχέση με τους ανταγωνιστές 
της με το θετικό κλίμα που καλ-
λιεργήθηκε στο εξωτερικό όλες 
τις τελευταίες εβδομάδες, σε σχέ-
ση με τη διαχείριση του υγειονο-
μικού ζητήματος. Θεωρώ, όμως, 
ότι δεν θα κεφαλαιοποιηθεί φέ-
τος και νομίζω ότι δεν είναι και 
αυτή η προσδοκία. Φέτος, θα εί-
ναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρο-
νιά. Προφανώς, αν ανακτήσου-
με τις όποιες απώλειες θα είναι 
μία σημαντική εξέλιξη. Η στόχευ-
ση θα είναι, αυτό το προβάδισμα 
που έχουμε αποκτήσει, να κεφα-
λαιοποιηθεί την επόμενη χρονιά, 
τα επόμενα χρόνια και πιστεύω 
προς αυτή την κατεύθυνση θα κι-
νηθεί και η καμπάνια που σχεδι-
άζεται για τον ελληνικό τουρισμό 
και για τη χώρα μας».

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ 
Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΩΣ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ 
Ο τουρισμός είναι για την Ελλάδα 
το οξυγόνο της. Συνεισφέρει άμε-
σα περίπου το 25% στο ΑΕΠ και 
η εφετινή σεζόν, που γεμάτη αμφι-
βολίες εκκινεί ξανά αυτές τις ημέ-
ρες, δημιουργεί ανείπωτους φό-
βους για μια μεγαλύτερη από τα 
προβλεπόμενα οικονομική ύφεση. 
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι πρέπει 
να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο 
της Ελλάδας και να μη στηρίζεται 
τόσο πολύ στον τουρισμό. «Ξέρε-
τε, όταν είσαι μέσα σε μία «μάχη», 
δεν έχεις το χρόνο ούτε το περι-
θώριο να σχεδιάσεις καινούρια 
παραγωγικά μοντέλα. Αν θέλετε, 
αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συ-
ζήτηση, στην οποία θα μπορούσα 
να συμφωνήσω στο επίπεδο, ότι 
μια σύγχρονη δυτική οικονομία 
δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον 
τουρισμό ή αποκλειστικά στον του-
ρισμό ή κατά το μεγαλύτερο μέ-
ρος στον τουρισμό. Από τη στιγ-
μή όμως που ο τουρισμός σήμερα, 
όπως σωστά είπατε, συνεισφέρει 
στο 25% του ΑΕΠ της χώρας, θα 
πρέπει να κάνουμε ότι μπορού-
με, προκειμένου να τον στηρίξου-
με. Από εκεί και πέρα, χωρίς να 
θέλω να φανώ αισιόδοξος, πι-
στεύω ότι ο τουρισμός, παρά τη 
σφοδρότητα της κρίσης, θα αντέ-
ξει. Τα τελευταία χρόνια, την τε-
λευταία δεκαετία, έχει φτιάξει στέ-

ρεες βάσεις και έχει τις υποδομές 
εκείνες για να περάσει σε βάθος 
χρόνου τις δυσκολίες». Η Αυστρα-
λία, οι Έλληνες της παροικίας απο-
τελούν μια σταθερά για τον τουρι-
σμό στη χώρα. Όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέ-
τσος στην αποκλειστική του συ-
νέντευξη στον «Ελληνικό Κήρυ-
κα» πέρυσι σημειώθηκαν 340.000 
αφίξεις στην Ελλάδα από την Αυ-
στραλία. «Η Αυστραλία περιλαμ-
βάνεται στη λίστα των 29 χωρών 
που από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν 
τα σύνορα της Ελλάδας για τους 
τουρίστες.  Η λίστα, διαμορφώ-
θηκε ύστερα από μελέτη του επι-
δημιολογικού προφίλ των χωρών 
προέλευσης των τουριστών. Ιδι-
αίτερα στην Αυστραλία, η εξέλι-
ξη της πανδημίας ήταν εξαιρετικά 
ελεγχόμενη, με χαμηλό δείκτη θα-
νάτων ανά 100.000 άτομα. Προ-
φανώς, λοιπόν, ως χώρα αποτελεί 
αγορά στόχο για τον ελληνικό του-
ρισμό, καθώς υπάρχουν και μεγά-
λοι δεσμοί με την ομογένεια. Το 
2019 είχαμε περί τις 340.000 αφί-
ξεις από την Αυστραλία ενώ οι τα-
ξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν 
τα 370 εκατ. Σίγουρα, οι δυνατό-
τητες είναι πολλές μέσα από ένα 
σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει 
τόσο τους Έλληνες της Αυστραλί-
ας, όσο και τους Αυστραλούς, για 
να υπερβούμε τα μεγέθη αυτά τα 
επόμενα χρόνια».  

«Η Αυστραλία αποτελεί  
αγορά - στόχο για τον ελληνικό τουρισμό 

– Δύσκολη η εφετινή χρονιά»
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