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Ηλίας: Γειά σας, στη σημερινή μας συνέντευξη του κύκλου συνεντεύξεων Diazoma 
Dialogues, είναι καλεσμένος μας ο Δόκτωρ Ιωάννης Παππάς ο οποίος είναι 
Διευθυντής για την περιοχή της Μεσογείου, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου 
Τουρισμού (GSTC). 
Γιάννη, καλώς ήρθες! Πώς είσαι; 
 
Καλησπέρα μία χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Ηλία! 
 
Ηλίας: Να σαι καλά!  
Σύμφωνα με τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης, αυτή λογίζεται ως η μέγιστη δυνατή 
απολαβή/αξιοποίηση αγαθών από το ευρύτερο περιβάλλον, χωρίς να διακόπτεται η 
παραγωγή των αγαθών, ώστε να είναι σε αρκετά καλή ποσότητα και ικανοποιητική 
επάρκεια και στο μέλλον. Έβρισκε εφαρμογή αυτό στον ελληνικό τουρισμό ως τώρα 
και πως αλλάζουν τα δεδομένα από δω και πέρα; 
 
Γιάννης: Νομίζω Ηλία ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να βρούμε πολύ καλά 
παραδείγματα ανά την Ελλάδα, που κάνουν εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης, 
βέβαια σε διαφορετικές μορφές κάθε φορά, δηλαδή ανάλογα το ξενοδοχείο για 
παράδειγμα που βλέπεις το μέγεθος του την περιοχή. Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ καλό 
ποσοστό, τα νούμερα λένε ότι αν το δούμε από τη μεριά της πιστοποίησης με κάποιο 
πρότυπο αειφορίας των δομών (ξενοδοχειακών δομών), υπάρχει ένα πιθανό, ένα 
νούμερο γύρω στο 6 με 7% που είναι πιστοποιημένο άρα κάτι συμβαίνει καλό. Από κει 
πέρα βέβαια υπάρχει ένα πιστεύω, ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα πραγματικής 
σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής, της τοπικής παραγωγής, των 
δραστηριοτήτων που αφορούν τις πρώτες ύλες και τους φυσικούς πόρους, με τον 
τελικό τριτογενή για παράδειγμα στον τουρισμό. Υπάρχουν και σε αυτό παραδείγματα, 
νομίζω ότι είναι λίγο τοπικά και αρκετά περιορισμένα. Δηλαδή θεωρούμε ότι θα 
μπορούσαν να ναι πολύ καλύτερα και νομίζω ότι είναι και ο στόχος της επόμενης 
εποχής, της επόμενης εποχής που έχει ανοίξει πια μετά τον κοροναϊό, στο πρώτο 
επίπεδο τουλάχιστον που βιώνουμε σήμερα. 
Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση και είμαι και θα έλεγα αρκετά 
αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα στο εγγύς μέλλον 
στο κομμάτι αυτό.  
 
Ηλίας: Οπότε πιστεύεις πως κάπως επηρέασε και ο κοροναϊός, ώστε να μοχλευτούν 
καταστάσεις;. 
 
Γιάννης: Νομίζω ότι ο κοροναϊός αυτό που κατάφερε σίγουρα είναι να δούμε όλοι εμείς 
που σχετιζόμαστε με τον τουρισμό θέματα που αφορούν πρότυπα, πιστοποιήσεις, 
επιστημονικές μεθόδους και το πως ακριβώς αποδεικνύουμε το ποιοιι είμαστε και τι 
κάνουμε σε ένα πιο επιστημονικό και επιχειρηματικά ορθό πιστεύω μοντέλο. Αυτό είναι 
κάτι το οποίο θα αλλάξει και την άποψη των πελατών για όλο αυτό που βιώνουμε 
δηλαδή το τι είναι ο τουρισμός στην επόμενη μέρα. Είναι σίγουρο ότι η μικροί 
προορισμοί, τα καταλύματα τα οποία προφανώς δεν στοιβάζουν πιθανόν αρκετά 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε ένα κτίριο, αλλά τους διασπείρουν σε μία μεγαλύτερη 
έκταση, η  σύνδεσή τους με θέματα που αφορούν την αυθεντικότητα του προορισμού, 
τοπικά προϊόντα,  γαστρονομία, εναλλακτικές μορφές τύπου πεζοπορία, ποδήλατο, 
πολιτισμός, θα βοηθήσουν πάρα πολύ και θα συνδέσουν στην πραγματικότητα ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ο ελληνικός τουρισμός, σε πολύ μεγάλο μέρος, 
γεωγραφικά, κάλυψης. Θεωρώ λοιπόν, ότι η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού 
έχει πολλά να κερδίσει, φτάνει βέβαια να σκεφτούμε ότι αυτό είναι μία πολύ καλή 
αφορμή να ξανασυζητήσουμε το μοντέλο. Δηλαδή νομίζω ότι ο κοροναϊός και όλη αυτή 
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η ιστορία που ζήσαμε, θα πρέπει να συνδέσει θέματα που αφορούν για παράδειγμα 
πολιτισμός, τοπική κοινωνία, τοπικά προϊόντα και ότι σχετίζεται με την υποδομή, τη 
διαχείριση των προορισμών και την τοπικότητα, ως κυρίαρχα σημεία αναφοράς και 
νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη πια ένα μοντέλο το οποίο λέει ότι φτιάχνω στρατηγικές 
κεντρικές χωρίς διαβούλευση, χωρίς συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή για 
παράδειγμα ένα σχέδιο διαχείρισης ενός προορισμού Α με έναν προορισμό Β, δεν 
μπορεί να είναι το ίδιο. Μπορεί να έχει κάποιες βασικές αρχές, που θα είναι προφανώς 
η αειφορία, η αυθεντικότητα, η ποιότητα του προϊόντος, η τοπική παραγωγή και όλα 
αυτά, αλλά δεν μπορεί να είναι ίδιο. Γιατί αν είναι ίδιο, κάτι έχουμε κάνει λάθος και αν 
έχουμε κάνει λάθος, έχουμε χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία και νομίζω ότι το να μην 
κάνουμε λάθος και να επενδύσουμε στην αειφορία αυτή τη στιγμή, στον πολίτη, στον 
άνθρωπο τον τοπικό με τις ανησυχίες του και τα προϊόντα και τη γνώση, θα 
επιβραβευθεί από τον επισκέπτη. 
 
Ηλίας: Ισχύει και νομίζω αξίζει να κρατήσουμε πως σιγά-σιγά μπήκαμε σε μια λογική 
να ακούμε τους επιστήμονες του εκάστοτε τομέα, σίγουρα νομίζω βοηθάει το κομμάτι 
ότι δώσαμε σημασία στον άνθρωπο, είδαμε το περιβάλλον ξανά γιατί 
αποστασιοποιηθήκαμε λίγο, οπότε κοιτάζουμε παράγοντες πως ως τώρα δεν τους 
είχαμε δει και τόσο, επιστήμη, άνθρωπο και φύση και νομίζω αν τα συνδυάσουμε όλα 
αυτά, όπως πολύ καλά είπες και το κάνουμε στοχευμένα για το κάθε μέρος, θα 
προχωρήσουμε πολύ καλά προς την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού.  
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και την παρέα και ευελπιστώ να τα 
πούμε σύντομα από κοντά και να γνωριστούμε από κοντά πια και να προχωρήσουμε 
με αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Γιάννης: Ελπίζω και εγώ το καλύτερο και νομίζω ότι το βασικό μήνυμα σε όλους εμάς 
και κυρίως τους ανθρώπους που επιχειρούν στον ελληνικό τουρισμό, είναι 1η Ιουνίου 
σήμερα που σημαίνει άνοιξαν τα ετήσιας λειτουργίας ξενοδοχεία, να είναι ότι πάμε 
δυνατά και πάμε κυρίως αειφορικά, διότι το μοντέλο λογικά θα πρέπει να είναι σε αυτή 
την κατεύθυνση. 
 
Ηλίας: Καλή συνέχεια!  
 
Γιάννης: Ευχαριστώ πολύ! 
 

 


