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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην Κω, στις 18 & 19 Ιουνίου η  διημερίδα που διοργάνωσε το ΔΛΤ Κω
με θέμα “ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ  ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ ΕΠΟΧΗ, Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΩ ΣΕ ΕΝΑ  ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”.

Τους φιλοξενούμενους καλωσόρισε στην Κω ο Δήμαρχος Κω και Πρόεδρος  του ΔΛΤ Κω, κ. Γιώργος
Κυρίτσης και την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο  Γ.Γ. Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού, κ. Γιώργος  Πουσσαίος.
 Χαιρετισμό απεύθυναν οι κ.κ.,
 • Νίκος Ζωίδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ
 • Στάθης Κουσουρνάς, Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ
 • Μανώλης Μπεντενιώτης,  Βουλευτής Πειραιά του ΠΑΣΟΚ
 • Αριστοτέλης Παυλίδης, πρώην Βουλευτής ΝΔ και Υπουργός
 • Μπενέτος Σπύρου, Δήμαρχος Λειψών
 • Jose Campos,Γ.Γ. της Μεσογειακής Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας,  MEDCRUISE.

Στο περιθώριο των εργασιών το ΔΛΤ Κω βράβευσε για την προσφορά τους  στην ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή τους κυρίους Ευάγγελο  Μουζουράκη, Μάνο Τυρινόπουλο
ναυτικούς πράκτορες από την Κω και  Τσαμπίκο Χατζημιχάλη από την Ρόδο.

Με εισηγήσεις τους συμμετείχαν ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με  επικεφαλείς τους επικ.
καθηγητές Μαρία Λεκάκου και Θάνο Πάλλη αλλά και  εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο των
επιχειρήσεων και της ναυτιλίας  όπως οι κ.κ.
 1. Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Αντιπρόεδρος του NAVIGATOR TRAVEL,  αντιπρόσωπος όλων των
εταιρειών του ομίλου της ROYAL CARRIBEAN στην  Ελλάδα.
 2. Μιχάλης Νομικός, Πρόεδρος του DONOMIS TRAVEL.
 3. Βασίλης Γκάζικας, Αρχιπλοίαρχος της LOUIS CRUISE LINES.
 4. Τσαμπίκος Χατζημιχάλης, τουριστικός και ναυτικός πράκτορας στην  Ρόδο.
 5. Γιάννης Ευαγγέλου, πρώην πρόεδρος του HATTA
 6. Χαράλαμπος Μιτσικόπουλος, πρόεδρος της COMMA S.r.l.  (Ιταλία,Τροφοδοσία Κρουαζιερόπλοιων)
 7. Μάκης Δασκαλάκης, Πλοίαρχος, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Πλοηγών.

Στις τοποθετήσεις αλλά και στις συζητήσεις που έγιναν αναδείχθηκε με  πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι η
άρση του καμποτάζ είναι μία μεγάλη ευκαιρία  που δεν πρέπει να χάσουμε ως χώρα, την στιγμή που
στην  περιοχή μας  υπάρχει μεγάλη αύξηση με αποτέλεσμα η Μεσόγειος να πλησιάζει σε νούμερα  τη
Καραϊβική.

Επιπλέον αναδείχθηκε η θετική προοπτική που υπάρχει για ευρύτερη  οικονομική ανάπτυξη και σε
κλάδους της οικονομίας όπως ο πρωτογενής  τομέας, μέσα από την δημιουργία επιχειρήσεων που θα
ασχολούνται με την  τροφοδοσία των πλοίων με τοπικά προϊόντα.

Τέλος όλοι σημείωσαν ότι η Κως μπορεί και θα παίξει τον ρόλο κόμβου,  όσον αφορά τον θαλάσσιο
τουρισμό, στην ευρύτερη περιοχή λόγω του  γεγονότος ότι διαθέτει τουριστική υποδομή, η πόλη της
Κω έχει γίνει μετά  από τις παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων πολύ φιλική προς τους 
επισκέπτες, αλλά και κυρίως γιατί το ΔΛΤ έχει αναλάβει μία σειρά από  καινοτόμες και
πρωτοποριακές πρωτοβουλίες σε σχέση με την εξειδικευμένη  προβολή και την καθιέρωση της Κω ως
προορισμού κρουαζιέρας.
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Για τον λόγο αυτό οι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών  κρουαζιέρας δεσμεύθηκαν ότι πέρα
από τις προσεγγίσεις που ήδη έχουν  ανακοινωθεί για το 2011 θα ανακοινωθούν σύντομα και άλλες σε
τακτική  βάση.
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προορισμού κρουαζιέρας.

Για τον λόγο αυτό οι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών  κρουαζιέρας δεσμεύθηκαν ότι πέρα
από τις προσεγγίσεις που ήδη έχουν  ανακοινωθεί για το 2011 θα ανακοινωθούν σύντομα και άλλες σε
τακτική  βάση
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