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Διευθυντή Ειδήσεων ΑΝΤ1  
  

 
                  Κατερίνη, 27 Ιουνίου 2017 
 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  
της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας για αβάσιμο ρεπορτάζ 

του ΑΝΤ1 που «πλήττει» την τουριστική εικόνα των παραλιών 
της Κατερίνης 

 
Αξιότιμοι κύριοι,  
 
Με μεγάλη έκπληξη  και απογοήτευση οι επιχειρηματίες του 
Τουρισμού της Πιερίας παρακολουθήσαμε ρεπορτάζ της 
δημοσιογράφου Πωλίνας Κολοκοτρώνη στον ΑΝΤ1, στο βραδινό 
δελτίο ειδήσεων της Κυριακής 25 Ιουνίου, όπου μεταδόθηκε μια 
πλήρως εσφαλμένη εικόνα για το κόστος απόδρασης στα 
παράλια της Κατερίνης.  
 
Το εν λόγω ρεπορτάζ είναι ανακριβές και κρίνεται από όλους  
μας ως απαράδεκτο, διότι ανέφερε ότι το κόστος εξόρμησης στις 
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παραλίες της Κατερίνης για μια τετραμελή οικογένεια από τη 
Θεσσαλονίκη ανέρχεται στα 60€ δαπανώντας 30€ σε βενζίνη, 
6,60€ σε διόδια, 10€ για μία ομπρέλα και 4 ξαπλώστρες, 12€ 
για 2 καφέδες και 2 χυμούς. 
 
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σε ολόκληρη την 
ακτογραμμή των παραλιών της Κατερίνης, αλλά και σχεδόν σε 
όλη την Πιερία, εδώ και χρόνια οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες 
διατίθενται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στους επισκέπτες. Η μοναδική 
χρέωση που γίνεται αφορά στην παραγγελία που θα κάνουν. 
Και σ’ αυτό το σημείο, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το 
κόστος των ροφημάτων/σνακ στις ακτές μας κινούνται σε 
απόλυτα λογικά επίπεδα και  πολύ χαμηλά συγκριτικά μ’ 
άλλους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα.  
 
Καθώς, ο τουρισμός της Πιερίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου από όμορους νομούς- 
από τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα- που επιλέγουν 
παραδοσιακά το νομό μας για τις όμορφες και καθαρές ακτές, 
την άμεση και εύκολη πρόσβαση, τις πολλαπλές επιλογές, τις 
σύγχρονες τουριστικές υποδομές και το φθηνό κόστος των 
αποδράσεων,  
 
Καθώς, Η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, με συντονισμένες δράσεις 
και συνεργασίες, προωθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής 
κάτω από το όνομα του  Ολύμπου, καταβάλλοντας 
υπεράνθρωπες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για την 
τουριστική μας εικόνα «ως ιδανικού οικογενειακού τουριστικού 
προορισμού» αλλά και για την επιβίωσή μας μέσα σ’ ένα 
«εχθρικό» για την επιχειρηματικότητα περιβάλλον,  
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Καθώς, το ρεπορτάζ αυτό αναπαράχθηκε και στα social media 
με χιλιάδες αναφορές προκαλώντας πολυποίκιλα σχόλια,  
 
Θεωρούμε ότι «πλήττει» την εικόνα του τουριστικού 
προϊόντος μας και ζητούμε να αποκαταστήσετε την αλήθεια με 
ένα νέο ρεπορτάζ που θα είναι σε θέση να αναδείξει το “value 
for money” του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η 
Πιερία στους επισκέπτες της.  
 
Μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας είναι 
το άρτιο οδικό δίκτυο,  τα 70  και πλέον χιλιόμετρα καθαρής και 
άμεσα προσβάσιμης ακτογραμμής βραβευμένης με γαλάζιες 
σημαίες, ο συνδυασμός βουνού – θάλασσας, ο Όλυμπος και τα 
Πιέρια, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αξιοπρεπή καταλύματα και οι 
τουριστικές υποδομές σύγχρονων προδιαγραφών που μπορούν 
να ανταποκριθούν σε όλα τα βαλάντια. Θεωρούμε, λοιπόν, 
«άδικο» για την Πιερία να μεταδοθεί μια εσφαλμένη εικόνα 
της πλήττοντας τον τουρισμό μας στην έναρξη της 
καλοκαιρινής περιόδου και σε μια εποχή που η παρατεταμένη 
οικονομική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας.  
 
Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας και ότι άμεσα θα 
ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε 
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε. 
 

Εκ μέρους του Δ.Σ. 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ευαγγελία  Ξυπτερά  Λάμπρου                                Ηρακλής  Τσιτλακίδης     

 


