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ΒΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Πιο επιβεβλημένο από
ποτέ για την Ελλάδα
ρε γ το
Πιστεύει ότι το άπιαστο
κερδίζεται αλλά
πρέπει να ματώσεις
Από το νέο της πόστο
μιλά για την κατάχρηση
της αφθονίας την
κρίση που έβγαλε την
ανάγκη για συνεργασία
και όχι ατομικισμό
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ΒΟΥΔΑ
ΠΑΤΟΥΔΙΔΟΥ

Η ανθρωπιστική κρίση
είναι οργανωμένο έγκλημα
Κάποιοι λένε ότι η κρίση είναι ευκαιρία
Οχι δεν συμφωνώ όταν η κρίση παίρνει τέτοια
μορφή που έχει πάρει στην Ελλάδα Όταν η κρίση
είναι ανθρωπιστική τότε δεν είναι ευκαιρία Είναι
οργανωμένο έγκλημα
Ο Ελληνισμός ταπεινώνεται ή μήπως ωριμάζει και
ανασυγκροτείται σε πιο υγιείς αρχές και αξίες
Κανείς δεν μπορεί να σε ταπεινώσει αν εσύ δεν
το επιτρέψεις
Τι θα συμβουλεύατε τους ενεργούς Λολίτες να
πράξουν σήμερα
Να μην περιμένουν από κανέναν άλλον αυτά που
πρέπει να κάνουν οι ίδιοι πρωτίστως
Από πού να αντλήσουν δύναμη πώς να διακρίνουν
το ορθό από το άδικο πώς να διαμορφώσουν
μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι πρέπει

éê Πιο επιβεβλημένο παρά
ποτέ το για την Ελλάδα
ρε γαμώ το

ί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην Αντιγόνη Σολομωνίδου Λρου σιώτοο
antigoni.drousiotou@philelefiheros.com
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yn"r έναν ολόκληρο λαό να ποραμι
λό με το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε
στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης
το 1992 στα εμπόδιο Η Βούλα Πα
wÊÊamm τουλιδου τόνίζει πως αυτό το πάθος
WeiBmm δέν χάνεται ποτέ Σήμερα αντιπερι
ψερείάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού
Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι το πάθος δεν χάνεται
αρκεί ο Έλληνας να έχει τη δυνατότητα διεξόδου
που αυτή τη στιγμή κανείς δεν του τη δίνει Ήλθε
ιιρόοψυιυ οτην Κύπρο για το τουριστικό φόρουμ
ΣΤΕΚΌΕΒ Μιλήσαμε για το ζόρια των ανθρώπων
που έμαθαν να στοχεύουν νο συνεργάζονται να
συναποφασίζουν Για το άπιαστο που κερδίζεται
αφού πρώτα ματώσεις Πα τη στενή της σχέση με
την Κύπρο Πα το άδικο που δεν μπορείς εύκολα να
αντιμετωπίσεις Πα την ελπίδα που βρίσκεται στην
αυτογνωσία και στη
διεκδίκηση
♦ Ο πολίτης κάποια στιγμή
Τι είναι για τη σημερινή
Ελλάδα το δικό
ζούσε πάρα πολύ εύκολα
σας Για την Ελλάδα
με χρήματα τα οποία ήταν
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δανεικά Έχουμε πάψει
να καλλιεργούμε Ξεχάσαμε
να δουλεύουμε

♦ Στην Ελλάδα δεν τηρούμε

ρε γαμώ το που
σας έκανε χρυσή
Ολυμπιονίκη
Πιο επιβεβλημένο
παρά ποτέ

τον κανόνα και εδώ είναι
το μεγαλύτερο πρόβλημα
Αυτό με ενοχλεί

Δεν χάνεται ποτέ το
πάθος αρκεί ο
να έχει τη

♦ Ζούμε μέσα στο άδικο το
οποίο δεν μπορείς εύκολα
να αντιμετωπίσεις

διεξόδου
που αυτή τη στιγμή
κανείς δεν του τη
δίνει

δυνατότητα

Νιώθετε

ευλογημένη

που

i

Το άπιαστο κερδίζεται αλλά
πρέπει πρώτα να ματώσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΩ TON ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟ

Έλληνας

καταφέρατε

να κάνετε το άπιαστο όνειρο σας
πραγματικότητα

ϊ

να γίνει
Για να μπορέσεις να διαμορφώσεις μια άποψη
πρέπει να γνωρίζεις τα δεδομένα Αυτή την στιγμή
τα δεδομένα τα ξέρουμε υποτίθεται ως θεωρία
χωρίς να είναι χειροπιαστά μέσα σε μία παγκοσμιοποίηση
που εκείνο που την ενδιαφέρει είναι η
συγκέντρωση πλούτου σε λίγους Άρα πιο είναι το
δίκαιο και πιο είναι το άδικο Το δίκαιο είναι αυτή
η γη νο τρέφει τους πάντες που μπορεί Αλλά προφανώς
ζούμε μέσα στο άδικο το οποίο δεν μπορείς
εύκολα να το αντιμετωπίσεις

Avcnpixwpj TOiKQp^i QffiHfeStMn εύλο
•.«yiïi^wT*,i0a^)^én--ô^.ftt^qlii;f-.€èoq αλήθειας

εφόσον έχεις συνείδηση του τι μπορεί να είααι για
τον σημερινό άνθρωπο που έχει γονατίσει για τον
νέο πού δεν μπορεί να ονειρεύεται
Είστε το ζώντανό παράδειγμα του μπορώ
Θέλω να πιστεύω πως ναι και δεν έχω ποτέ
κόψει την σχέση μου με τα νέα παιδιά διότι παίρνω

Θα ξημερώσει καλύτερη μέρα για τους νέους μας ή θα πρέπει πρώτα να πάρουν αυτοί τα ηνία
της κατάστασης
Εννοείται ότι αν δεν πάρουν οι ίδιοι οι νέοι τα ηνία της κατάστασης και αν δεν έχεις γεννηθεί
σε μια οικογένεια που έχεις λυμένα τα οικονομικά προβλήματα γιατί και στον πλούτο υπάρχει
δυστυχία τότε κανείς δεν θα σου δώσει την ευκαιρία Εσύ ο ίδιος πρέπει να τη δρομολογήσεις
να την παλέψεις και να την αρπάξεις
Τα εμπόδια μας δυναμώνουν ή μας εξαντλούν

Εξαρτάται πόσο προπονημένοι είμαστε
Πείτε μου κάτι για το οποίο κατηγορείτε τη σημερινή κοινωνία
ïiCinj TiW ωχαδερφισμό Ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε Και αν ψηφίζουμε δεν ελέγχουμε τι ψηφί
αυμε στα,ήώς λειτουργεί αυτός που εμείς επιλέξαμε Έλλειψη αυτοκριτικής και ελέγχου
Συμφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη ότι εάν η πραγματικότητα δεν λαμβάνει τη μορφή που
θέλουμε τότε είναι δικό μας λάθος
Σε ό,τι έχει πει ο Νίκος Καζαντζάκης συμφωνώ Και θα θελα να συμπληρώσω και με ένα
ακόμα σπουδαίο που είπε α Καζαντζάκης Πού να καταλάβουν οι άπιστοι πόσα πράγματα
μπορεί να πετύχει μια ψυχή nou το θέλει πολύ

ϋ Η κρίση έβγαλε —
οε όλους μας την
επιτακτική ανάγκη
για συνεργασία και
όχι τον ατομικισμό

Και,μάΘα^Θτύψεπει
κατά καιρούς να
τα ένστικτα
ενεργοποιούμε

Πόσο δύσκολο είναι να είστε αντιπεριφε
ρειάρχης σε έναν τόπο που φυλάει σύνορα
Είναι δύσκολο με την έννοια ότι τα θέλεις όλα

να γίνουν τώρα εφόσον έχουν προγραμματιστεί
και να μην περιμένεις Αυτό είναι το ζόρι κάποιων
ανθρώπων που έμαθαν να στοχεύουν να συνεργάζονται
να συναποφασίζουν Το δικό σος σύστημα
διακυβέρνησης ακόμα και της αυτοδιοίκησης είναι
πολύ καλύτερο Ιε μύς υπάρχει ένας δαίδαλος
Είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι πολίτης και
να παρακολουθείς νά είσαι αντιπολίτευση και
διαφορετικό να διοικείς Εύκολα κρίνεις και
κατακρίνεις Εμείς έχουμε ανοικτές διαδικασίες σε
σημείο που ojfeujt Kqisptrnto αρνητικοί μέσα στη
δική μου μητροπολιτική επιτροπή έχουν δώσει
τη θετική τους ψήφο κοι μετά κοιτιοιϊντοι μεταξύ
τους Τους απαντώ να μην τρομάζουν διότι είναι για
καλό Είχαν μάθει να λένε όχι σε όλα
Υπάρχει ελπίδα
Εννοείται ότι υπάρχει ελπίδα Και αυτή βρίσκεται
στην αυτογνωσία και στη διεκδίκηση με πολύ
τελείως
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οπό αυτό ελπίδα και δροσιά Δεν θυμάμαι ποτέ να
ήτύν εύκολη η ζωή μου Ό,τι κι αν έχω κάταφέρει
είναι με πάρα πολύ κόπο Το μόνο πράγμα που απέκτησα
εύκολα ήταν ο γιος μου Πρόσφατα έχασα
τον πατέρα μου Αν ξέρατε τι δύσκολη ζωή έζησαν
οι γονείς μου όπως κι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της
ελληνικής κοινωνίας Ήταν η εποχή του εμφυλίου
των στερήσεων της μετανάστευσης της ανυπαρξίας
προσωπικής ζωής Εμείς κάναμε βήματα μπροστά
Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος για τους ανθρώπους
που πέτυχαν πράγματα στη ζωή τους Το απλό
είναι και το δύσκολο Πρέπει να δουλεύεις συνεχώς
Πρόσφατα είχαμε πενήντα εκατοστό χιόνι στη
Θεσσαλονίκη Κάποιοι από τους τοπικούς φορείς
δούλεψαν πρλύ καλύτερο και πιο αποτελεσματικά
από κάποιους άλλους Το χιόνι ήταν
μπροστά από
την πόρτα του πολίτη στο νομό μου και δεν βγήκε
να το σκουπίσει

Όλοι περιμένουν Οπό σας
Hot περιμένουν από τσ δήμαρχο το νομάρχη
τον αντιπεριφερειόρχη Ο πολίτης κάποια στιγμή
ζούσε πάρα πολύ εύκολα με χρήματα τα οποία
ήταν δανεικά Έχουμε πά,ι|ι£ι να καλλιεργούμε
Ξεχάόαμε να δουλεύουμε όλοι είναι επιστήμονες
και με τα προβλήματα του χιονιού που είχαμε δεν
βρίσκαμε υδραυλικούς
Öl Έλληνες είναι δύσκολοι όταν υπάρχουν
κανόνες να τους ακολουθούν
Κανένας πολίτης του κόσμου δεν είναι καλύτερος
από τον Έλληνα και αυτό δεν είναι έπαρση
Ο κανόνας για τα περισσότερα κράτη είναι
από όλους που αημαίνει ότι αν
αδιαπραγμάτευτος

έχεις κάνει παράβαση θό τιμωρηθείς Απλό στην
Ελλάδα δεν τηρούμε τον κανόνα και εδώ είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα Αυτό με ενοχλεί Όταν
υπάρχει παράβαση θα σου ζητήσουν να τη σβήσεις

Σας ζητούν
Πρόσφατα μου τηλεφώνησε μια φίλη ο γιος της
23 χρονών του π ήραν τις πινακίδες και τον έγρα ψα ν
Μου ζήτησε να κάνω κάτι Όταν τη ρώτησα τι

παράβαση

έκανε μου απάντησε ότι έκλεισε διάβαση
αναπήρων Της είπα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να
παρέμβω Ο γιος μου παρέλειψε να κάνει κάτι στην
ομάδα ποδοσφαίρου στο κολέγιο του στην Αμερική
που είχε ως αντίκτυπο να μείνει ένα μήνα εκτός
ομάδας Όταν τον ρώτησα τι να κάνουμε μου
απάντησε ότι τα λάθη πληρώνονται Ήξερε ότι η
τιμωρία ήταν αδιαπραγμάτευτη
Η Ελλάδα σήμερα μαζεύει τους νεκρούς που
βγάζει η Μεσόγειος
Η κεντρική περιφέρεια της Μακεδονίας
νο ενσωματώσει πάνω από 35 χιλιάδες
πρόσφυγες Στην Ειδομένη παίχτηκαν πολύ άγρια
παιχνίδια και ανεξέλεγκτα από τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις Ξαφνικό πολλοί βαφτίζονταν
ΜΚΟ χωρίς να είναι και κάποια στιγμή αποχώρησε
ο Ερυθρός Σταυρός διότι άρχισαν να βγαίνουν
Ανεξέλεγκτα και δρομολογημένο
Δρομολογημένα για οικονομική εκμετάλλευση
Πρωτίστως οικονομική εκμετάλλευση και
πίεση Ξαφνικά σηκώθηκαν σύνορα σε όλη την
Ευρώπη και εννοώ τα συρματοπλέγματα Είναι
πολύ περίεργη αυτή η κατάσταση γιατί κι εμάς
μας κτυπούσαν είχαμε πόλεμο αλλά δεν φεύγαμε
προσπαθεί

μαχαίρια

Συνεργασία Θεσσαλονίκης
Πότε ήλθατε για πρώτη φορά στην Κύπρο
Το 1990 91 ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στην Κύπρο Όσο
ήμουν πρωταθλήτρια δύο φορές τον χρόνο η προετοιμασία μας
γινόταν εδώ Ήταν σαν να γύριζα στη δικιά μου πατρίδα Είχα
διασυνδέσεις με πολύ μεγάλους αθλητές από την Κύπρο που
ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν Γιατί είναι σχέσεις
ζωής Πέρα από αυτό είχα διασυνδέσεις κατ με μαθητές πού
οργάνωναν εδώ στην Κύπρο εκδηλώσεις όπου η συμμετοχή μου
σ αυτές ήταν αυτονόητη Μια από τις ωραιότερες στιγμές ήταν
όταν ήλθα καλεσμένη του Λανιτείου στη Λεμεσό και ξαφνικό
εμφανίστηκε η συμμαθήτρια μου Βιβή με τήν οποίο για χρόνιο
καθόμασταν στο ίδιο θρανίο Ήταν εδώ φιλόλογος παντρεύτηκε
και έκανε τρία παιδιά Όμως κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο
ματώνω γιατί η Κύπρος είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας που
αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή
Τι σε έφερε τώρα στην Κύπρο
Είναι μία συνεργασία που ξεκίνησε από τότε που ανέλαβα
τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής της Θεσσαλονίκης ως
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αλλά και αρχής γενομένης
από τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης ως
αντιπεριφερειάρχης με κοινές δράσεις γιατί πάντοτε ήμουν υπέρ
των συνεργασιών που φέρνουν αποτέλεσμα Και η
δράση αυτή
το τουριστικό φόρουμ θα φέρει αποτέλεσμα Η παρουσία μου
εδώ αποδεχόμενη την πρόσκληση του ΣΤΈΚ και της ΟΕΒ είναι

εύκολα από τον τόπο μας Μήπως η φυγή είναι
δρομολογημένη Μήπως είναι πίεση προς την
Αρχίζεις να γίνεσαι καχύποπτος με αυτά που
βλέπεις Διερωτάσαι γιατί να εγκλωβιστούν εδώ
Σε αναγκάζουν να έχεις διαστροφή στη σκέψη Για
προστασία σου αν μπορείς Αντιμετωπίζαμε τόσα
χρόνια το θέμα με το όνομα της Μακεδονίας
εμείς η Μακεδονία ή τα Σκόπια Εγώ θεωρώ
ότι η Μακεδόνιο είναι Οτην Ελλάδα Τα Σκόπια
έλεγαν ότι είναι εκεί Αυτά είναι προφανώς και

Ευρώπη

Είμαστε

από άλλες δυνάμεις πάρα πάνω Πώς πρόσφατα
οι Σέρβοι ζήτησαν συγγνώμη από τα αδέλφια τους
Έλληνες που τους αδίκησαν και πήραν πίσω την
αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία και έχουν
αλλάξει τις ταμπέλες σε Φύρομ Το ίδια έκαναν κι
οι Βούλγαροι Κάτι έχει γίνει
Βλέπετε κάτι να αλλάζει
Ναι οι ισορροπίες προφανώς να έχουν τρομάξει
όλους τους άλλους γιατί κανείς δεν σε αγαπά
αν δεν έχει συμφέρον Τα ισοζύγια αλλάζουν

συγκεκριμένο στόχο και σκοπό
Η σημερινή κρίση ποια μαθήματα μας δίνει
Αν υπήρχε η ευμάρεια που έχει καταφέρει ο
καθένας με τη δουλειά του δεν θα είχαμε καμία
κρίση Υπήρξε κατάχρηση της αφθονίας που δεν
είχε παράξει ο Έλληνας αλλά του ήταν δανεική Η
κρίση έβγαλε σε όλους μας την επιτακτική ανάγκη
για συνεργασία και όχι τον ατομικισμό Και μάθαμε
ότι πρέπει κατά καιρούς να ενεργοποιούμε τα
ένστικτα της επιβίωσης

ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αθλητισμός και πολιτική ποια η σχέση τους
Και οι δύο είναι α γωνιστικοί χώροι στους οποίους κρίνεσαι σχεδόν καθημερινά
Εμπόδια υπάρχουν και η διαφορά τους είναι ότι στον αθλητισμό
πάντα κερδίζει ο καλύτερος ενώ στην πολιτική όχι

Στην πολιτική γνωρίσατε σπουδαίους ανθρώπους
Εχω γνωρίσει πολλούς σπουδαίους ανθρώπους από διαφορετικούς χώ
ρους αλλά δυστυχώς δεν είναι στις κατάλληλες θέσεις για να παράγουν
έργο
Υπήρξε κάποιας αντίπαλος σας για τον οποίο είπατε σου βγάζω το
καπέλο
Βγάζω το καπέλο σε απόψεις δράσεις και αποτέλεσμα

J

Έχετε μετανιώσει ποτέ για μια πολιτική σας απόφαση

Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου γιατί τη στιγμή που τις πήρα ήταν για
πολύ συγκεκριμένους λόγους Για εκείνο που μετανιώνω είναι ότι πολλές
φορές σε ανθρώπους που εμπιστεύτηκα ενώ το φαίνεσθαι συνηγορούσε
στο καλό τελικά δεν ήταν έτσι

Συνεχίζετε να αθλείστε
Εννοείται πως συνεχίζω να αθλούμαι Πρωταθλήτρια για συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα εσαεί αθλήτρια
Το σώμα είναι το καταφύγιο της ψυχής
Ναι πρέπει να μάθεις να το αγαπάς και να το εκτιμάς Έτσι
μειώνεις τις
ανασφάλειες σου Μειώνεις τις αδυναμίες σου Αλλά το πάθος πρέπει
πάντα να υπάρχει Το άπιαστο κερδίζεται αλλά πρέπει πρώτα να ματώσεις

Τα εμπόδια δεν ήταν το αγαπημένο μου αγώνισμα εγώ ήθελα ίο μήκος
Ξεκίνησα 21 χρονών οι άλλοι στα 21 τους κερδίζουν και αποχωρούν Ο
προπονητής μου είπε ότι ήμουν μεγάλη για ταχύτητα και με τα εμπόδια
αν μάθαινα την τεχνική θα μπορούσα να φτάαω πιο γρήγορα στην κορυφή
Για τρίο χρόνια δεν έβλεπα τηλεόραση χωρίς να έχω καρέκλα και να κάνω
την κίνηση των εμποδίων
Γιατί στα 21 αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό
Γιατί στο 15 με είπαν ατάλαντη αλλά βρέθηκε μετά στον δρόμο μου ο
σύζυγος μου
Ένας στόχος σας
Με πολύ συγκεκριμένη στόχευση η Θεσσαλονίκη να γίνει πολύ περισσότερο
αναγνωρίσιμη με εργαλεία τα οποία μας δίνουν αλλά αργούμε
να τα αξιοποιήσουμε γιατί υπάρχει γραφειοκρατία

Κύπρου για επέκταση της τουριστικής περιόδου

συνέχεια αυτής της συνέογειας που ξεκίνησε με τη συμμετοχή
μας ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σαν partners στο
Πρόγραμμα CHRISTA από την Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης και με επικεφαλής την Εταιρεία Τουριστικής
και Προβολής Πάφου και στη συνέχεια με τη συμμετοχή
μας ως Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing του
νομού Θεσσαλονίκης στο υπό έγκριση Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ΒΕΝΠΉ όπου ηγείται ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων
η

Ευρωπαϊκό

Ανάπτυξης

Κύπρου ΣΤΕΚ

Μιλήσατε στο Τουριστικό Φόρουμ για τις πρωτοβουλίες
που βοήθησαν τη Θεσσαλονίκη να καταστεί ολόχρονος
προορισμός με επαναλαμβανόμενους τουρίστες
Στο τουριστικό φόρουμ που διοργάνωσε ο ΣΤΕΚ και η ΟΕΒ
αναφέρθηκα ως αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης για το πόσο
καθοριστικής σημασίας είναι η συνεργασία των τουριστικών
επιχειρήσεων με τους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ώστε να εντοπιστούν και νά αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής Περιέγραψα ως
πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού τις δράσεις εκείνες που
βοήθησαν και βοηθούν τη Θεσσαλονίκη να καταστεί ολόχρονος
προοριαμός με επαναλαμβανόμενους τουρίστες
Δράσεις όπως
η διοργάνωση και υποστήριξη Press Trip 8t Fam Trip από

διάφορες

χώρες η υποστήριξη μεγάλων διεθνών συνεδρίων σειρά

οπό δράσεις γιπ την υποστήριξη του προσβάσιμου τουρισμού η
διοργάνωση μουσικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
που προβάλλουν διεθνώς την πόλη μας οι επαφές μου στο εξωτερικό
με επιχειρηματίες και παράγοντες του τουρισμού και τα
αποτελέσματα από τη συμμετοχή του Οργανισμού σε Διεθνείς
Εκθέσεις Τουρισμού η δημιουργία του μεγαλύτερου Destination
Portal της Θεσσαλονίκης καθώς και τα επόμενα βήματα για
το 2017 όπως είναι η προσπάθεια ένταξης της Θεσσαλονίκης
ως πρώτης Ελληνικής πόλης στο Δίκτυο Γαστρονομίας Unesco
Creative Cities η δημιουργία προγράμματος Ambassadors ή
αναβίωση Ιστοριών της πόλης μας η διεύρυνση των συνεργασιών
μας και πολλά άλλα ακόμα

Οι τοπικές Αρχές βρίσκονται στην υπηρεσία του
τουρισμού
Ηα επιβάλλεται να είναι Δεν μπορεί να θέλεις εσύ τουρίστες
στην πόλη σου όταν δεν ασκείς σωατά τις αρμοδιότητες
σου που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό το περιβάλλον
την αισθητική την καθαριότητα την αποτελεσματικότητα την
υποδοχή τη δημόσια τάξη και την υγεία Άρα είναι αλληλένδετα
ο τουρισμός και οι τοπικές Αρχές
Ποια η δική σας εμπειρία από την τουριστική Κύπρο
Νομίζω ότι εσείς είστε πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς
Είστε εκπαιδευμένοι με έναν άλλον τρόπο Ακόμα και η δημόσια
διοίκηση σας είναι στελεχωμένη διαφορετικά πράγμα που

σημαίνει ότι προφανώς τουλάχιστον από όσο έχω αντιληφθεί
είναι πολύ πιο ευέλικτη και πιο γρήγορη στις αποφάσεις και στο
αποτέλεσμα Έχουμε ακόμα εμείς μπροστά μας διαδρομή
να φτάσουμε να αποφασίζουμε και να εκτελούμε όσο
μπορούμε πιο αμεσα.Ή Θεσσαλονίκη έχει απίστευτες ομορφιές
ούτε εγώ που μένω από το 1989 δεν τις ήξερα Δεν υπήρξε ένα
portal γιπ τον προορισμό Θεσσαλονίκη Ο στόχος είναι ο 12μηνος
τουρισμός Έχουμε χιονοδρομικά κέντρα γύρω από τη Θεσσαλονίκη
αλλά πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικά Έχουμε δίπλα τη
Βεργίνα την Αμφίπολη Έχουμε γιο δέκα τόσα χρόνια τον διεθνή
μαραθώνιο Μέγάς Αλέξανδρος που συνδέει μεγάλες πρωτεύουσες
της αρχαιότητας Ξεκινά από την Πέλλα και καταλήγουν
σε μας Πέρσι είχαμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο είναι μέσα στους
5 καλύτερους του NBA τον καλέσαμε
στη Θεσσαλονίκη σε μια
εξαιρετική εκδήλωση
Ο πολιτισμός στην υπηρεσία της οικονομίας ή το
προκειμένου

αντίστροφο
Είναι έννοιες αλληλένδετες Πρέπει να υπάρχει εσωτερική συνοχή
Γιατί εάν υπάρχει εσωτερική συνοχή αυτό είναι απόρροια
μιας κουλτούρας που λέει ότι λόγω εοωιερικής ουνόχής μπορείς
να προοδεύσεις Πρέπει να επιβληθεί η κουλτούρα νια να
μπορέσεις να δημιουργήσεις εσωτερική συνοχή

Ποια συμβουλή θα δίνατε

Συνεργεία συνεργεία αυνέργεια

