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Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη στον έγκριτο
Ελβετό Δημοσιογράφο - Καθηγητή - Σύμβουλο Επιχειρήσεων & Στρατηγικής Επικοινωνίας
κ. Thomas Illes.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ειχε την ευκαιρία να υποδεχτεί στο
γραφείο του στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, την Παρασκευή 6 Αυγούστου,
τον έγκριτο και διεθνούς φήμης Ελβετό δημοσιογράφο κ. Thomas Illes, ιδιαιτέρα γνωστό σαν
κεντρικό ομιλητή συνεδρίων και συντονιστή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε θέματα
κρουαζιέρας, θαλάσσιου τουρισμού και στρατηγικής επικοινωνίας/reputation management.
Ο κ. Illes ταξίδεψε κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου
2021 με κρουαζιερόπλοια 3 εταιριών παγκόσμιας εμβέλειας, (Seabourn Ovation, Companie
du Ponant Le Bougainville, Mein Schiff 5 της TUI Cruises), για 5 συνολικά εβδομάδες σε
επιλεγμένους ελληνικούς προορισμούς κρουαζιέρας, καθώς και με το Festos Palace της
MINOAN LINES στη διαδρομή Πειραιάς- Ηράκλειο. Στα πλαίσια των ταξιδιών του είχε την
μοναδική παγκοσμίως ευκαιρία να ελέγξει προσωπικά όλες τις διαδικασίες και τα
πρωτόκολλα υγιεινής και ασφαλείας, τα οποία έχουν με πολλή μεγάλη επιτυχία εφαρμοστεί
σε Ελληνικά λιμάνια, ήδη από την χρονική στιγμή επανεκκίνησης της κρουαζιέρας για την
σαιζόν 2021 αλλα και για τις νέες συνθήκες λειτουργίας των κρουαζιεροπλοίων και την εν
πλω εμπειρία των επιβατών.
Παράλληλα, είχε την εμπειρία της νέας κανονικότητας της ζωής επάνω στα πλοία αλλα και
να συνομιλήσει με ανώτατα διευθυντικά στελέχη εταιριών κρουαζιέρας ενώ ο κ. Παπαδάκης
ήταν ο μόνος εκπρόσωπος Ελληνικού Οργανισμού Λιμένα, ο οποίος είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με τον κ. Illes για την μέχρι εμπειρία του ως Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την
επανεκκίνηση της παγκόσμιας κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου, είτε ως homeport, είτε
ως transit port.
Στη διάρκεια της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συνέντευξης - συζήτησης μεταξύ του κ. Μηνά
Παπαδακη και του κ. Thomas Illes, τμήμα της οποίας αναφέρθηκε σε άρθρο στις 26
Αυγούστου 2021 στο μεγαλύτερο Ελβετικό newsportal www.travelnews.ch στα πλαίσια μιας
εκτεταμένης συνέντευξης του κ. Illes στο αρχισυντάκτη του Travelnews κ. Georg Waser, έγινε
μια συνολική εκτίμηση της πορείας του κλάδου της κρουαζιέρας απο τον Σεπτέμβριο 2020,
(οπότε και επανεκκίνησε η κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο με πρωταγωνιστή το Λιμάνι
του Ηρακλείου), μέχρι και σήμερα και εκτεταμένη ανάλυση των σημερινών αυξημένων
απαιτήσεων απο τους Οργανισμούς Λιμένων για την ασφαλή εξυπηρέτηση επιβατών και
πληρωμάτων.

Το σχετικό link:
https://www.travelnews.ch/cruise/19673-griechenland-hat-sich-zum-erfolgreichen-hotspotfuer-den-cruise-restart-entwickelt.html.
Απόσπασμα της συνέντευξης αυτής αναρτήθηκε και στον προσωπικό λογαριασμό του κ. Illes
στην πλατφορμα www.Linkedin.com.
Ο κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισε
η διοικητική του ομάδα στην φάση της εκπόνησης των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας
και σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων στο πρώτο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο 2020 καθώς και
την μεγάλη ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλα και των εταιριών
κρουαζιέρας οταν ξεκίνησαν οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων και αποδείχτηκε η
αρτιότητα και αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων.
Ο κ. Illes δίνει ιδιαίτερη σημασία στην άρτια και ειλικρινή στρατηγική επικοινωνία του
κλάδου προς τους εξωτερικούς stakeholders, και όπως είναι φυσικό αυτό το ζήτημα
απασχόλησε τους δύο συνομιλητές κατά τη διάρκεια της συζήτησης τους.
Ο κ. Παπαδάκης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί διεξοδικά στο πρότζεκτ της παραχώρησης
της χερσαίας ζώνης του Λιμένος Ηρακλείου σε στρατηγικό επενδυτή, στα πλαίσια της
διαγωνιστικής διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ και στα μελοντικά σχέδια περαιτέρω ανάδειξης του
Λιμένος Ηρακλείου, ως κόμβου θαλάσσιων μεταφορών στρατηγικής σημασίας (επιβατών και
εμπορευμάτων) προς όφελος της πόλης του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα.
Ειδικά σχετικά με την μελλοντική στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης / επέκτασης του Λιμένος
Ηρακλείου στον τομέα της κρουαζιέρας, ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε στο όραμα του σχετικά
με την ανάπτυξη του Λιμένος Ηρακλείου στη βάση της τήρησης των αυστηρών απαιτήσεων
της αειφόρου ανάπτυξης, (με εξειδίκευση/αναφορά στο πρότζεκτ αξιολόγησης του Λιμένος
Ηρακλείου από τον GSTC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού), στα πλαίσια του
συνχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την CLIA (Διεθνή Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας),
τον ΟΛΗ και τον Δήμο Ηρακλείου), της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν σύνδεσης της
κρουαζιέρας με την τοπική κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό του Νομού Ηρακλείου, με
στόχο την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην δημιουργία υπεραξίας
από δραστηριότητες του κλάδου της κρουαζιέρας, που θα παραμένει στους τοπικούς
κοινωνικούς εταίρους.
Οι απόψεις του κ. Παπαδάκη βρήκαν απόλυτα σύμφωνο τον κ. Illes, ο οποίος χαρακτηριστικά
ανέφερε πόσο εντυπωσιάστηκε από τις ιδιαίτερα προοδευτικές απόψεις και πρακτικές του
κ. Παπαδάκη, οι οποίες ταυτίζονται με αυτές σημαινόντων παραγόντων του κλάδου και
απαιτούνται άμεσα προκειμένου ο κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού να προσεγγίσει με
ορθολογικό τρόπο τις νέες πολύπλευρες προκλήσεις του μέλλοντος και να εξασφαλίσει τόσο
πολύτιμες θέσεις εργασίας, αλλά και μία ορθολογική διαχείριση πλοίων και να συνεισφέρει
στην οικονομική ανάπτυξη των προορισμών.
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