ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 14 Οκτωβρίου 2021
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Όπως ακριβώς ταιριάζει σε έναν από τους δημοφιλέστερους Τουριστικούς προορισμούς του
κόσμου, το Ηράκλειο έστω με μικρή αναβολή των εκδηλώσεων του, λόγω της ισχυρής
σεισμικής δόνησης, την 27η Σεπτεμβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, τίμησε την Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού 2021.
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εξάλλου καθώς το Ηράκλειο αλλά και όλο το νησί
της Κρήτης εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα του Τουρισμού και να αποτελεί αγαπημένο
τόπο για εκατομμύρια επισκέπτες. Ένα τόπο με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό χιλιετιών
όπου ο Τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης.
Με στόχο την ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής
του Τουρισμού στην ευδαιμονία της παγκόσμιας κοινότητας, ο ΟΛΗ ΑΕ δίδει έμφαση στις
συνεργασίες και αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές για την προώθηση και την αξιοποίηση
της υλικής και άυλης κληρονομιάς μας για τον Τουρισμό.
Με γνώμονα την προσπάθεια αυτή, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε ενεργά
ως συνδιοργανωτής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ηράκλειο, Μέρες Γαστρονομίας 2021»,
που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου με την Περιφέρεια Κρήτης, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου
2021.
Ολο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανταποκρίθηκε στην πρόταση για αειφόρο τουριστική
ανάπτυξη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη να αναφέρει κατά
την ομιλία του, στην Θεματική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και
Επιχειρηματικότητας, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, την σημαντική
συνεισφορά του Τουρισμού γενικότερα στην οικονομία του τόπου μας και υπογράμμισε την
δέσμευση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για την
υποστήριξη όλων των
δραστηριοτήτων του Τουρισμού και όλων των απασχολουμένων σε αυτό, κυρίως δε την
αξιοποίηση της σημαντικής αγοράς της Κρουαζιέρας, την οποία η Διοίκηση του ΟΛΗ
αναγνώρισε ως τον κύριο πυλώνα με την μεγαλύτερη μελλοντική δυναμική ανάπτυξης.
Τόνισε δε, όπως δείχνουν τα στοιχεία να έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Τουρισμού
της Ελλάδας και στην Παγκόσμια Οικονομία με ενδεικτική αναφορά στην συμμετοχή του
κλάδου της Κρουαζιέρας στο παγκόσμιο ΑΕΠ να ανέρχεται το 2019 σε 155 δις δολάρια, ενώ
μοίρασε 50 δις δολάρια σε μισθούς και ημερομίσθια σε 1.165.000 θέσεις εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμα στις αναπτυσσόμενες νέες τάσεις στον κλάδο της Κρουαζιέρας με
ιδιαίτερη έμφαση στις επικρατέστερες καταναλωτικές προτιμήσεις των ταξιδιωτών με τις
εταιρείες Κρουαζιέρας να προσεγγίζουν την τοπική Γαστρονομία και Οινογαστρονομία, ως

αντιπροσωπευτικό και αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κουλτούρας και της ιστορίας ενός
προορισμού, με επισήμανση στα προϊόντα της Κρητικής Γης με την ιδιαίτερη διατροφική τους
αξία που μέσα από έναν συντεταγμένο τρόπο πρέπει να ενταχθούν στις Εταιρείες
Κρουαζιέρας.
Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης σημείωσε ότι η Θεματική
Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, εμπλούτισε με κάθε τρόπο
την συνολική εμπειρία και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ταυτότητα του
Τόπου μας, που είναι σε θέση να προσελκύσει ποιοτικό και τον εναλλακτικό Τουρισμό
καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
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