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«ΗΜεσσηνία είμαστε εμείς» ήταν
το θέμα ημερίδας που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή το

πρωί στην Κυπαρισσία, στην οποία υπο-
γραμμίστηκε ο ρόλος που έχει ο κάθε πολί-
της, ώστε να αναδειχθεί αυτός ο τόπος και
να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός τουρι-
στικού ενδιαφέροντος.

Οπως σημειώθηκε, στη Μεσσηνία μπορεί
να αναπτυχθεί πολυθεματικός τουρισμός
και τονίστηκε πως το ότι ακόμη δεν έχει
αναπτυχθεί τουριστικά από προηγούμενες
δεκαετίες, αυτό μπορεί να αποτελέσει ση-
μαντικό πλεονέκτημα για την ορθολογική
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, στην κα-
τεύθυνση της ποιότητας αλλά και της πα-
ράδοσης αυτού του τόπου.

Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο επισημάν-
θηκε και ο σημαντικός ρόλος της μεγάλης
τουριστικής επένδυσης της ΠΟΤΑ με το
“Costa Navarino” που θα δώσει νέα ώθηση
και άλλη δυναμική σε όλο το νομό.

Στην ημερίδα όπου παραβρέθηκε πλήθος
κόσμου, λειτούργησαν και περίπτερα των
δήμων της Τριφυλίας όπου παρουσιάστη-
καν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής, πολ-
λά από τα οποία το κοινό είχε την ευκαιρία
να γευτεί. Τους παρευρισκομένους στην
ημερίδα που διοργανώθηκε από την Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και την
Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβο-
λής σε συνεργασία με το Δήμο Κυπαρισ-
σίας και το Σύλλογο Ξενοδόχων και Τουρι-

στικών Καταλυμάτων Τριφυλίας καλωσόρι-
σε η πρόεδρος του συλλόγου Γεωργία Χρι-
στοδούλου. Την έναρξη κήρυξε η πρόεδρος
της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής
Προβολής Αντωνία Μπούζα, ενώ χαιρετι-
σμό απηύθυναν ο νομάρχης Δημ. Δράκος,
οι βουλευτές Δ. Κουσελάς και Ν. Γιαννακο-
πούλου, καθώς και ο δήμαρχος Κυπαρισ-
σίας Γιώργος Σαμπαζιώτης.

Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώτος εισηγητής της ημερίδας ήταν ο
πρόεδρος του ΕΟΤ Νικόλαος Κανελλόπου-
λος, ο οποίος μίλησε για τον «Τουρισμό και
τη συμβολή του στην περιφερειακή ανά-
πτυξη», ξεκινώντας, όμως, έκανε μια νο-
σταλγική αναφορά στην Κυπαρισσία που
είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Αναφε-
ρόμενος στη σημασία του τουρισμού στο ξε-
πέρασμα της οικονομικής κρίσης, ανέφερε
ότι όλοι οι παράγοντες πρέπει να συνεργα-
στούν για να καταστήσουν την αναβάθμιση
του ελληνικού τουρισμού εθνικό στόχο.

Ο κ. Κανελλόπουλος σημείωσε ότι ο του-
ρισμός “συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο
προς την Περιφέρεια. Αρκεί με τις πολιτι-
κές μας να μειώσουμε την υψηλή εποχικό-
τητα. Την ευημερία του τουρισμού ο καθέ-
νας από την πλευρά του οφείλει να την
διαφυλάξει και να την προστατεύσει”. 

Αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια
που κάνει για την εξυγίανση του ΕΟΤ,
αφού παρέλαβε, όπως τόνισε, ένα χρέος

άνω των 120 εκ. κυρίως προς τα διεθνή μέ-
σα ενημέρωσης και προβολής. Οπως είπε
στη συνέχεια, η Μεσσηνία είναι μια περιο-
χή που έχει όλα τα χαρίσματα και μια ιστο-
ρία που την κρατά εδώ και 4500 χρόνια.
Και τόνισε πως είναι η ευκαιρία να γίνει η
προβολή και η ανάπτυξη της Μεσσηνίας,
είναι η ώρα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να τύ-
χουν της κρατικής υποστήριξης ώστε να
αποτελέσουν το εφαλτήριο ανάπτυξης όλης
της περιοχής.

ΑΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στην συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος
της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Αχιλλέας Κωνσταντακό-
πουλος είπε: «Εχουμε όλοι μερίδιο αλλά και
ευθύνη για την επιτυχία» σημειώνοντας ότι
ποιότητα είναι η σχέση προσδοκίας και
αποτελέσματος. «Η υψηλή ποιότητα είναι
μονόδρομος για την Ελλάδα, καθώς δεν
μπορούμε να συναγωνιστούμε σε χαμηλές
τιμές περιοχές όπως για παράδειγμα η Αί-
γυπτος ή η Τουρκία.

Ο τουρισμός είναι μια συνολική ή όπως
λένε μερικοί ολιστική εμπειρία, αυτό δημι-
ουργούμε και πουλάμε εμπειρίες. Ξεκινά με
την διαφήμιση, η πρώτη εντύπωση του πε-
λάτη όταν φτάνει στον τόπο μας, στην συ-
νέχεια οι υποδομές, μετά οι ανωδομές και η
εμπειρία ολοκληρώνεται με την επαφή με
το έμψυχο δυναμικό. Για να πετύχουμε
χρειάζεται προσπάθεια σε αυτά τα επίπε-
δα. Οσον αφορά τη διαφήμιση και προώθη-

ση, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στο τι
πουλάμε και αυτό να το κρατήσουμε. Επί-
σης δεν πρέπει να αλλάξει λογότυπο προο-
ρισμού τουλάχιστον για πέντε χρόνια».
Αναφέρθηκε στην άμεση σχέση τουρισμού
και τοπικών προϊόντων φέρνοντας για πα-
ράδειγμα την Σαντορίνη που έχει τις υψη-
λότερες τιμές, όπως και τα κρασιά της.
«Σκόπιμο, είπε, θα ήταν και εμείς εδώ να
τυποποιήσουμε το μπουκάλι που βάζουμε
το ελαιόλαδο».

Οσον αφορά τις υποδομές αναφέρθηκε
στο αεροδρόμιο το οποίο σημείωσε ότι θα
πρέπει να μεγαλώσει καθώς μπορεί για τα
επόμενα 2-3 χρόνια να μην παρουσιαστεί
ανάγκη αλλά πρέπει να προγραμματίσουμε
από τώρα, με την μόνιμη παρουσία της
Αστυνομίας εκεί.

«Για να βγει ο επισκέπτης από το ξενο-
δοχείο πρέπει να έχει μια εύκολη πρόσβα-
ση, βελτιώνονται οι δρόμοι που οδηγούν
στην Μεσσηνία αλλά χρειάζεται να βελτιω-
θεί και το εσωτερικό οδικό δίκτυο και σε
αυτό πρέπει να πιέσουμε όλοι. Δεν έχουμε
χρονικά περιθώρια να καθυστερήσουμε άλ-
λο».

Πρότεινε ακόμη την δημιουργία ενός
γραφείου στις Βρυξέλλες με ρόλο την προ-
ώθηση τόσο του τουρισμού της περιοχής
όσο και την ενημέρωση για ευρωπαϊκά
προγράμματα τα οποία θα πρέπει να εκμε-
ταλλευτούμε. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Το “Costa Navarino” δείχνει
το δρόμο για τον τουρισμό

Ο δήμαρχος Κυπαρισσίας Γ. Σαμπαζιώτης προσφέρει δώρο 
στον Αχ. Κωνσταντακόπουλο


