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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 
ΜΕ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Προκαλώντας αβεβαιότητα, άγχος και ανασφάλεια, η κρίση του Covid-19 επηρεάζει την 
καθημερινότητα όλων μας, με επιπτώσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους της αγοράς, από τα 
χρηματοοικονομικά, μέχρι τον τουρισμό και την εστίαση. 

Η μόδα και η πολυτέλεια δεν αποτελούν, φυσικά, εξαίρεση. Λόγω της «προαιρετικής» τους 
φύσης, η μόδα και η πολυτέλεια είναι μεταξύ των εκείνων των βιομηχανιών οι οποίες έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη υπό πολύ μεγάλη 
πίεση, προσπαθώντας να διαχειριστούν το κόστος του εργατικού δυναμικού, το κλείσιμο των 
καταστημάτων, την αναστολή της δραστηριότητάς τους, καθώς και την έντονη επιφυλακτικότητα 
των καταναλωτών οι οποίοι, όπως είναι αναμενόμενο, θα δώσουν προτεραιότητα στην αγορά 
των αναγκαίων αγαθών, σε σχέση με τα είδη πολυτελείας. 

Είναι, ωστόσο, προφανές ότι αυτή η πανδημία παρέχει στη βιομηχανία της μόδας και της 
πολυτέλειας μια μοναδική ευκαιρία να επαναξιολογήσει τις αξίες, τη στρατηγική και τα 
επιχειρηματικά της μοντέλα και να στραφεί προς μια πιο ηθική και βιώσιμη προσέγγιση, 
προς όφελος όχι μόνον του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας, των καταναλωτών και των 
ίδιων των επιχειρήσεων.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (LOCKDOWN)
είδαμε επιχειρήσεις (σε κάθε τομέα, όχι μόνο τη μόδα και την πολυτέλεια) 
να προσαρμόζονται στο ψηφιακό περιβάλλον με εκπληκτική ταχύτητα, 
χτίζοντας ιστοσελίδες και e-shops εν μια νυκτί, παρατηρήσαμε πως 
οι εταιρείες κατόρθωσαν να παραμείνουν πλήρως λειτουργικές 
υιοθετώντας την πρακτική της τηλεργασίας (μιας έννοιας, ειδικά 
στην Ελλάδα, αντιμετωπιζόταν πάντοτε με σκεπτικισμό), ενώ 
εντυπωσιαστήκαμε από την ευελιξία με την οποία τα brands 
ανταποκρίθηκαν στην κρίση, εφαρμόζοντας πιο βιώσιμες πρακτικές 
και υλοποιώντας πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  
Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όλες οι ανωτέρω είναι 
πρωτοβουλίες, πρακτικές και στρατηγικές οι οποίες θα μπορούσαν (και στις 
περισσότερες περιπτώσεις θα έπρεπε) να είχαν υιοθετηθεί ήδη πριν από την 
εμφάνιση της πανδημίας, η οποία απλώς επιτάχυνε την εφαρμογή τους.

Στο Tailored παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού και τις συνέπειες της 
πανδημίας τόσο σε εγχώριο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γνωστή για τις 
δημιουργικές βιομηχανίες της (Κρασί, Εστίαση, Τουρισμός, Design, Μόδα & Πολυτέλεια κλπ.), οι οποίες 
έχουν αδιαμφισβήτητα πληγεί από την κρίση του Covid-19.

Στα πλαίσια του Covid-19 Special Report, συζητήσαμε με Έλληνες και ξένους εκπροσώπους 
της αγοράς και ειδικούς, οι οποίοι μοιράσθηκαν μαζί μας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για τις 
συνέπειες της πανδημίας, καθώς και τις προτάσεις και ιδέες τους για τη διαχείριση και τον περιορισμό 
των επιπτώσεων της κρίσης. 

Καινοτομία, Προσαρμοστικότητα, Ευελιξία, Βιωσιμότητα και Αισιοδοξία, είναι μερικές από τις 
λέξεις-κλειδιά οι οποίες θα καταστήσουν πιο διαχειρίσιμη την (αδιαμφισβήτητα δύσκολη) ανάκαμψη, 
βοηθώντας μας να πλοηγηθούμε στη «νέα πραγματικότητα» με αυτοπεποίθηση. 

Alexandra Varla, Founder ‘Tailored: Law & Business in the Fashion & Luxury industry’
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ETIENNE SANZ DE ACEDO,  
CEO INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)

Ως ςυνεπεια της παγκοςμιας κριςης του κορωνοϊου (Covid-19), ο International 
Trademark Association (INTA) ανακοινωςε οτι η Ετηςια Συναντηςη (ΙΝΤΑ Annual 
Meeting) για το 2020 θα διεξαχθει το Νοεμβριο ςτις Ηνωμενες Πολιτειες, ςε 
ςυνδυαςμο με το Annual Leadership Meeting για φετος. Ποιες ειναι, κατα τη γνωμη 
ςας, οι βαςικοτερες εμπορικες και νομικες προκληςεις της πανδημιας του Covid-19 
για τα brands και τα δικαιωματα διανοητικης ιδιοκτηςιας;

Υπάρχουν κάποιες ξεκάθαρες πρακτικές και οικονομικές επιπτώσεις, 
σε ο, τι αφορά καταρχήν την κατάθεση αιτήσεων κατοχύρωσης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες έχουν μειωθεί 
σημαντικά. Αυτό συνεπάγεται περιορισμό, εκ μέρους των εταιρειών, 
του προϋπολογισμού που αφορά τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και μείωση του όγκου εργασίας για τις δικηγορικές 
εταιρείες και τους εξωτερικούς συμβούλους. 
 Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η παραποίηση σημάτων. Οι παραβάτες εκμεταλλεύονται την κρίση 
και την παγκόσμια ανάγκη για συγκεκριμένο ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό, όπως είναι οι μάσκες και τα 
προστατευτικά ενδύματα. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τον κόσμο και τα brands θα πρέπει να συνεργασθούν με τις 
κυβερνήσεις, ώστε αφενός μεν να προειδοποιήσουν το κοινό για τους εν λόγω κινδύνους, αφετέρου δε να 
καταπολεμήσουν την παραγωγή και διανομή των παραποιημένων/απομιμητικών ιατρικών προμηθειών, 
κατά τη διάρκεια αλλά και πέρα από την παρούσα κρίση. 

Τα brands θα πρέπει, επιπροσθέτως, να αναζητήσουν αποτελεσματικούς και ουσιαστικούς τρόπους 
προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν την κρίση. Ειδικότερα, τα brands θα πρέπει να αναζητήσουν 
λύσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και δυνατοτήτων τους για την 
καταπολέμηση της διάδοσης του ιού και την υποστήριξη όσων έχουν πληγεί. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ένα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Περαιτέρω, το κοινό αναμένει από τα brands να λάβουν πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ). Πράγματι, το 85% των συμμετεχόντων σε παγκόσμια έρευνα του ΙΝΤΑ το 2019, “Gen 
Z Insights: Brands and Counterfeit Products”, θεωρεί ότι τα brands θα πρέπει να στοχεύσουν στο κοινό 
καλό. Τα brands θα πρέπει να μοιράζονται τις ενέργειες ΕΚΕ (καθότι σχετίζονται και με τον Covid-19) με 
τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει πρωτίστως και κυρίως οι προσπάθειές τους να είναι αυθεντικές 
και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Και αυτό βεβαίως είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Όπως γνωρίζουμε 
η διανοητική ιδιοκτησία, και κυρίως τα σήματα, αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης μεταξύ του brand 
και του καταναλωτή. Σύμφωνα με το “2019 Edelman Trust Barometer – In Brands We Trust”, το 69% 
των καταναλωτών αναφέρει ότι το κοινωνικό «αποτύπωμα» ενός brand αποτελεί τον βασικότερο 
λόγο εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
του καταναλωτή, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τα αποτελεσματικά προγράμματα ΕΚΕ ως στρατηγικές προτεραιότητες.  

Επιπροσθέτως, τα brands θα πρέπει να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν στις άμεσες αλλαγές 
που έχουν επιφέρει τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, καθώς και η οικονομική αβεβαιότητα. 
Τους τελευταίους μήνες στον ΙΝΤΑ εργαζόμαστε αδιάκοπα προκειμένου να διατηρήσουμε τα 
μέλη μας ενεργά και δραστήρια και να συνεχίσουμε τον προγραμματισμό των εκδηλώσεών μας. 
Προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες με στρατηγικές που είναι πολύ πιθανόν να διατηρηθούν και στο 
μέλλον.

Για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε, αναβάλλαμε και μεταφέραμε τον τόπο διεξαγωγής της ετήσιας 
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συνάντησής μας, του ΙΝΤΑ Annual Meeting. Το συνέδριό μας για το 2020 στη Νέα Υόρκη “Brands in So-
ciety: Their Influence and Responsibility”, το οποίο είχε αρχικώς προγραμματισθεί για το Μάρτιο, θα 
διεξαχθεί τον Ιούνιο διαδικτυακά. Επιπροσθέτως, έχουμε θέσει σε λειτουργία το “INTA TO-GO”, μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, ενώ προωθούμε και την εξ’ αποστάσεως δικτύωση (networking). 

Έχουμε, επίσης, διοργανώσει την καμπάνια “INTA Community Cares—COVID-19 Do-
nation Campaign”, μια πρωτοβουλία για τα μέλη  και την κοινότητά μας. Η καμπάνια, 
αναλόγως της χώρας, θα χρηματοδοτήσει την αγορά και διανομή μασκών και λοιπού 
ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για δημόσια νοσοκομεία ή/και μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς ή/και θα χρηματοδοτήσει φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ιδρύματα 
προστασίας της υγείας, καθώς και το κοινό, για την καταπολέμηση του Covid-19.

IDA PALOMBELLA, PARTNER, HEAD OF IP & TECHNOLOGY 
AT DELOITTE LEGAL ITALY | FASHION LAW SPECIALIST

1. Πως εχει επηρεαςει η παγκοςμια κριςη του κορωνοϊου
 τη βιομηχανια της μοδας και της πολυτελειας; 

Η βιομηχανία της μόδας ήταν από τους πρώτους τομείς 
που βίωσαν τις άμεσες αρνητικές συνέπειες της κρίσης 
του κορωνοϊού. Πράγματι, όλες οι Εβδομάδες Μόδας (Fash-
ion Weeks) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 
επηρεάστηκαν βαθύτατα από την απουσία αγοραστών 

από την Ασία. Περαιτέρω, η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο επλήγη σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, αφού τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού είχαν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, με 
αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αναγκασθούν να πραγματοποιήσουν τις επιδείξεις μόδας κεκλεισμένων 
των θυρών ή ακόμη και να ακυρώσουν εκδηλώσεις. 

Βεβαίως η απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown) που έχει επιβληθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου 

Η κρίση που διανύουμε αποτελεί και ένα σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία και είναι 
προφανές ότι οι επιχειρήσεις από εδώ και στο εξής θα λειτουργούν διαφορετικά στο «νέο» 
περιβάλλον. Σε επίπεδο ΕΚΕ, οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη 
ευθύνη, σε παγκόσμια κλίμακα, όσο θα εξερχόμαστε της κρίσης, αλλά και στη συνέχεια.

Τα brands θα πρέπει, ακόμη, να αναρωτηθούν ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις αλλά 
και οι ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτή η κρίση. Το ίδιο ισχύει και για τον ΙΝΤΑ. Δεν μπορούμε να 
παραμείνουμε οι ίδιοι. Θα πρέπει να ενστερνισθούμε την καινοτομία και την αλλαγή και να 
αναθεωρήσουμε πώς εξυπηρετούμε τα μέλη μας προσδίδοντας, μάλιστα, στις υπηρεσίες μας 
προστιθέμενη αξία, καθώς και να επανεφεύρουμε τους εαυτούς μας, ώστε να προσαρμοσθούμε 
στο νέο περιβάλλον. Έτσι θα μπορέσουμε να οδεύσουμε με αυτοπεποίθηση στο μέλλον.  

Σε ο, τι αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει καταρχάς να εξετάσουμε πώς ακριβώς 
μια παγκόσμια κρίση επηρεάζει τη διανοητική ιδιοκτησία, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και 
μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι σημαίνουν οι νέες τάσεις για τα in-house νομικά 
τμήματα, τις δικηγορικές εταιρείες και τα γραφεία που εξειδικεύονται σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και σε συνεργασία με αυτά να αναπτύξουμε λύσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις που παρουσιάζει αυτή η κρίση για τη βιομηχανία και την κοινωνία μας. 
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έχει αναγκάσει πάρα πολλά fashion & luxury brands να κλείσουν τα καταστήματά τους, τα οποία κατά 
κανόνα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων, σε προνομιακές θέσεις, με υψηλό μίσθωμα και κόστος 
συντήρησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων, τουλάχιστον σε 
κάποιες περιοχές του κόσμου, αναμένεται να διαταράξει σημαντικά τη βιομηχανία. 

2. Βριςκεςτε ςτο Ευρωπαϊκο επικεντρο της πανδημιας – το Μιλανο. 
Πως ανταποκρινεται η τοπικη κοινοτητα της μοδας και της πολυτελειας ςτην κριςη; 

Το Εθνικό Επιμελητήριο για την Ιταλική Μόδα (Camera Nazionale della Moda Italiana), ο αρμόδιος 
φορέας για την προώθηση και τον συντονισμό της βιομηχανίας της μόδας στην Ιταλία και ο επίσημος 
διοργανωτής της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, υπέβαλε τον Μάρτιο ενώπιον του Πρωθυπουργού της 
Ιταλίας έγγραφες προτάσεις για την υποστήριξη της βιομηχανίας της μόδας εν μέσω αυτής της κρίσιμης 
περιόδου. Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου περιλαμβάνουν τις περικοπές σε οφειλές προς την εφορία και 
τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να περιορισθούν τα έξοδα των επιχειρήσεων για το εργατικό δυναμικό, την 
αναγνώριση της πανδημίας ως γεγονότος «ανωτέρας βίας», προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
να επαναδιαπραγματευθούν τους όρους εκμίσθωσης των καταστημάτων τους και την πρόβλεψη 
φορολογικών κινήτρων για την προώθηση του Made in Italy.

Επιπροσθέτως, ενόψει της έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού, αρκετές εταιρείες στον χώρο της μόδας και 
της πολυτέλειας αποφάσισαν να στρέψουν τις γραμμές παραγωγής προς την κατασκευή μασκών και 
ιατρικού εξοπλισμού. Μεταξύ των ιταλικών εταιρειών που τροποποίησαν τη γραμμή παραγωγής τους, 
θα ήθελα να αναφερθώ στην Armani, η οποία έτρεψε όλες τις εγκαταστάσεις της σε μονάδες παραγωγής 
ρουχισμού μιας χρήσης για το προσωπικό σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, καθώς και την Prada η οποία, 
κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών της Τοσκάνης, προέβη στην κατασκευή 80.000 στολών (gowns) 
και 110.000 μασκών.

Όπως είναι φυσικό, η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο σε όλη την προμηθευτική αλυσίδα της μόδας. 
Όλες οι «μη-ουσιώδεις» εμπορικές δραστηριότητες στην Ιταλία ανεστάλησαν πρακτικά μέχρι το τέλος 
Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα καταστήματα λιανικής και οι μονάδες παραγωγής έχουν κλείσει για 
περισσότερο από έναν μήνα, προκαλώντας μια αναπόφευκτη μείωση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα οι 
εταιρείες να αναγκασθούν να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, μεταξύ των οποίων και το προσωπικό. 
 
 

3. Απο νομικη ςκοπια, ποια ειναι τα θεματα που οι εταιρειες πρεπει 
να λαβουν υποψη τους εν μεςω αυτης της κριςης;

Βεβαίως μια από τις επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού σχετίζεται με την εφαρμογή της Ρήτρας 
Ουσιώδους Μεταβολής (Material Adverse Change -MAC clause). Μέσω αυτής της ρήτρας, η οποία 
εφαρμόζεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, πωλήσεις αγαθών, συμβάσεις χρηματοδότησης και άλλες 
εμπορικές συμφωνίες, τα μέρη συμφωνούν ότι γεγονότα τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αξία 
ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης, μπορούν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των όρων μια σύμβασης, ή 
ακόμη και στην καταγγελία αυτής. 

Όπως είναι λογικό, η εφαρμογή αυτής της ρήτρας θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
τους συμβατικούς όρους και τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στο συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται 
τον συγκεκριμένο όρο. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει μια ρήτρα την οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
οι εταιρείες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τρέχουσες συνθήκες.   
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4. Τι μeτρα ςυμβουλεyετε τους πελaτες ςας ςτον χωρο της μοδας και 
της πολυτελειας να λαβουν για την αντιμετωπιςη της κριςης; 

Υπάρχουν δυο βασικές γραμμές μέτρων τις οποίες πρέπει να έχουν υπόψη 
τους οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας κατάστασης.
Η πρώτη αφορά τα μέτρα που επηρεάζουν τη μείωση των λειτουργικών (εσωτερικών) εξόδων 
μιας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε στις εταιρείες να αξιοποιήσουν τα κυβερνητικά 
μέτρα ελάφρυνσης και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η δεύτερη κατηγορία μέτρων αφορά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τρίτα μέρη, όπως είναι 
οι προμηθευτές και οι εκμισθωτές καταστημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, όπου τούτο 
είναι εφικτό, οι συμβατικοί όροι πρέπει να τεθούν υπό εκ νέου διαπραγμάτευση, ενόψει 
των τρεχουσών περιστάσεων. Μια επαναδιαπραγμάτευση των όρων θα μπορούσε να 
επιτρέψει στα μέρη να αποφύγουν τη Ρήτρα Ουσιώδους Μεταβολής, η οποία θα έλυε τη 
σύμβαση και να εντοπίσουν τρόπους να διατηρήσουν τη συμβατική σχέση σε βάθος χρόνου. 

5. Η διατηρηςη της πιςτοτητας των πελατων (customer loyalty) και η διαφυλαξη της 
ταυτοτητας των brands (brand identity), ειναι μεταξυ των βαςικων προτεραιοτητων 

για τις επιχειρηςεις ςτο χωρο της μοδας και της πολυτελειας ςε αυτην την κριςιμη περιοδο. 
Ποιος ειναι, κατα τη γνωμη ςας, ο ρολος της πνευματικης και βιομηχανικης ιδιοκτηςιας, 

του branding και του ψηφιακου marketing ςε αυτον τον (ομολογουμενως δυςκολο) ςτοχο;

Επί του παρόντος, το ψηφιακό marketing αποτελεί, αν όχι το μοναδικό, πάντως το κυριότερο 
εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες, προκειμένου να διατηρήσουν τη σχέση με τους 
πελάτες τους. Οι εταιρείες που επιθυμούν να διασφαλίσουν μια επιχειρησιακή συνέχεια εν 
μέσω της κρίσης, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες και να ενισχύσουν 
τα ψηφιακά τους εργαλεία, από influencer marketing, μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 
Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να είναι ευέλικτες και ευπροσάρμοστες σε ο, τι αφορά το branding. 
Ανεξαρτήτως του ότι οι αξίες του brand πρέπει να διαφυλαχθούν, είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να 
επιδείξουν ευαισθησία σε αυτήν την παγκόσμια πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά brands στον χώρο της 
μόδας και της πολυτέλειας υποστηρίζουν έμπρακτα τη μάχη κατά του κορωνοϊού. Αναφέρομαι ενδεικτικά 
σε εταιρείες όπως οι Dolce & Gabbana, Bulgari, Gucci και Armani που έχουν δωρίσει σημαντικά ποσά σε 
νοσοκομεία που δέχονται ασθενείς με κορωνοϊό. Επιπροσθέτως, η Chiara Ferragni, μια από τις μεγαλύτερες 
fashion influencers παγκοσμίως, αφού πρώτα προέβη η ίδια σε προσωπική δωρεά, στη συνέχεια προώθησε 
μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περισσότερα 
από 4 εκατομμύρια ευρώ για τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου San Raffaele στο Μιλάνο. 

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών και εν τέλει θα ενισχύσουν 
το branding.
 
Τέλος, αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, 
καθότι προκύπτουν αρκετές τεχνικές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Ένα καλό πρακτικό παράδειγμα, παρότι δεν σχετίζεται άμεσα με τη βιομηχανία της μόδας και 
της πολυτέλειας, αφορά την παραβίαση του δικαίου ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη 
προμήθειας αναπνευστικών βαλβίδων σε νοσοκομείο της Brescia. Υπό αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, οι 
αναπνευστικές βαλβίδες παρήχθησαν μέσω 3D εκτύπωσης, χωρίς την άδεια του δικαιούχου της 
σχετικής ευρεσιτεχνίας. Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη η πνευματική και βιομηχανική 
ιδιοκτησία να είναι πιο «ευέλικτες» σε επείγουσες περιστάσεις, όπως αυτές που βιώνουμε τώρα.
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ΕΛΙΣ ΚΙΣ, FASHION FEATURES DIRECTOR, VOGUE GREECE

 
1. Πως πιςτευετε οτι εχει επηρεαςει η κριςη του κορωνοϊου τον χωρο της 
μοδας, τοςο ςτην Ελλαδα, οςο και ςε διεθνες επιπεδο;              
 
Η σημερινή κρίση στην παγκόσμια σκιά του νέου ιού έχει χτυπήσει 
έντονα τη βιομηχανία της μόδας – όπως και κάθε οικονομική και 
παραγωγική δραστηριότητα. Πτώση στην κατανάλωση, κλειστά 
καταστήματα και εργοστάσια, κακή ψυχολογία. Πιστεύω ότι είναι 
νωρίς ακόμα για να απαντήσουμε με ακρίβεια στο ερώτημα, όμως 
είναι εμφανές ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους 
– χιλιάδες από αυτούς υπέρ χαμηλόμισθοι σε μονάδες παραγωγής 

γρήγορης μόδας, όπως και άλλοι που βασίζονται σε freelance πρότζεκτ – και οι εταιρείες βρίσκονται 
σε στάδιο crisis management. Αιτήσεις πτώχευσης έχουν καταθέσει εταιρείες όπως η Nei-
man Marcus και η John Varvatos.  Συγχρόνως, κάποιοι τομείς, όπως το σπίτι και το χαλαρό 
ντύσιμο ίσως να «νίκησαν» τον κορωνοϊό. Την ίδια στιγμή, πολλές εβδομάδες μόδας περνάνε 
από το φυσικό στο ψηφιακό περιβάλλον και ο χρόνος θα δείξει τι θα ακολουθήσει και πότε.        

2. «Βιωςιμοτητα» - αδιαμφιςβητητα η λεξη που χρηςιμοποιηθηκε και ςυζητηθηκε περιςςοτερο απο ολες ςτον 
χωρο της μοδας τη χρονια που μας περαςε. Το τοπιο ειχε ηδη αρχιςει να αλλαζει προς την κατευθυνςη μιας 
πιο ηθικης μοδας ηδη πριν την πανδημια, η δε καραντινα (και) ςτην καταναλωςη εχει οδηγηςει ςε περιοριςμο 
των αγορων και (ιςως) ςε πιο ςυνειδητες καταναλωτικες επιλογες. Πως πιςτευετε οτι θα επηρεαςει η κριςη του 
Covid-19 το διαλογο της μοδας με τη βιωςιμοτητα;

Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έγινε προ-κορωνοϊού σε σχέση με  τη βιωσιμότητα. Οι εταιρείες, 
πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να κατευθύνονται προς μια πιο ηθική βιομηχανία, σε γενικές γραμμές. 
Δεν είναι όλοι «ταγμένοι» σε αυτό πραγματικά, αλλά δεν μπορούν να φανούν λιγότερο «πράσινοι» 
από τον διπλανό τους. Συγχρόνως, η περίοδος της καραντίνας έκανε πολλούς να σκεφτούν τι είναι 
πιο ουσιαστικό για αυτούς, και μέσα σε αυτό πολύ πιθανόν να περιλαμβάνεται μια πιο 
συνειδητή κατανάλωση. Την ίδια στιγμή, πιστεύω ότι κάποιοι καταναλωτές θα θέλουν να 
υποστηρίξουν τις δικές τους αγορές. Αυτό που με ανησυχεί είναι τα προβλήματα που φέρνει 
η κρίση σε μικρά «πράσινα» brands που ίσως να μην τα καταφέρουν την επόμενη μέρα.       

6. Πως θα ειναι κατα τη γνωμη ςας η επομενη μερα για τη μοδα και 
την πολυτελεια; Οδευουμε προς μια νεα πραγματικοτητα;

Ο Giorgio Armani σε μια πολύ πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε ότι «η περίοδος που διανύουμε 
είναι ταραχώδης, αλλά μας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να διορθώσουμε ο, τι είναι λάθος και να 
ανακτήσουμε μια πιο ανθρώπινη διάσταση». Ο Giorgio Armani αναφέρεται ειδικότερα στα θέματα 
που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη (υπερ)παραγωγή ρούχων και αξεσουάρ στο χώρο της μόδας και την 
έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των καιρικών/κλιματικών συνθηκών και της εμπορικής σεζόν. 

Είμαι σύμφωνη με αυτή τη δήλωση και πιστεύω ότι η βιωσιμότητα θα είναι από τους βασικότερους 
παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η βιομηχανία της μόδας όταν θα χαράσσει στρατηγική 
και επιχειρηματικά μοντέλα στο άμεσο μέλλον.
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3. Αυτη την περιοδο παρατηρηςαμε απο τις εταιρειες ςτον χωρο της μοδας και της πολυτελειας μια 
ιδιαιτερη ευελιξια και ιςχυρα αντανακλαςτικα, με εντονο κοινωνικο και ηθικο αποτυπωμα. Θεωρειτε 

οτι θα διατηρηθουν και μετα το περας αυτης της δυςκολης περιοδου αυτα τα χαρακτηριςτικα η΄ θα 
επανελθουμε ςτο business as usual, ξεχνωντας ταοςα (θετικα) μας διδαξε η κριςη;

Σίγουρα η αντίδραση της βιομηχανίας ήταν αρκετά ενωτική και σε πολλές περιπτώσεις 
εντυπωσιακή. Σωστά αντανακλαστικά σε επίπεδο παραγωγής – όπως παραγωγή αντισηπτικών 
σε μονάδες παραγωγής αρωμάτων – αλλά και σημαντικότατες δωρεές. Και άμεση αντίδραση 
σε επίπεδο επικοινωνίας από σχεδιαστές, brand και media που βρήκαν νέους τρόπους για να 
αρχίσουν ένα φρέσκο διάλογο. Αυτό που μένει να δούμε είναι πόσο θα αλλάξει η βιομηχανία σε 
σχέση με την ταχύτητα και ποσότητα της παραγωγής, από την γρήγορη μόδα μέχρι τον χώρο 
της πολυτέλειας. Ποιοι θα είναι οι στόχοι της βιομηχανίας την επόμενη μέρα? Για μένα, αυτό 
είναι ένα μεγάλο ερώτημα σήμερα.   

4. Ποιος ειναι κατα τη γνωμη ςας ο ρολος ενος περιοδικου μοδας, 
του βεληνεκους της Vogue, εν μεςω αυτων των πρωτογνωρων ςυνθηκων;

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση. Μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο όνειρο και 
μια ακόμα πιο σκληρή, σήμερα, πραγματικότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τίτλος έχει ήδη ζήσει 
παγκόσμιους πολέμους και μεγάλες κρίσεις και η Vogue είναι σήμερα μια πολύπλευρη 
πλατφόρμα που συνομιλεί με το κοινό της με διαφορετικούς τρόπους. Πέρα από βιομηχανία, 
η μόδα είναι μια ανάγκη κι ένα ένστικτο.     

περιθώριο, συνήθως πιο ουσιαστικό από άλλους τομείς, έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κρίση 
με έναν πιο στέρεο τρόπο. 

2. Βριςκεςτε ςτο Ευρωπαϊκο επικεντρο της πανδημιας – το Μιλανο. 
Πως ανταποκρινεται ςτην κριςη η τοπικη βιομηχανια της μοδας και της πολυτελειας;

Η ανταπόκριση της κοινότητας της μόδας και της πολυτέλειας ήταν θετική και, μάλιστα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις παράδειγμα προς μίμηση. Οι μικρότερες και λιγότερο δομημένες οντότητες είχαν 
χρόνο να κάνουν σκέψεις όχι μόνον για τη νέα δημιουργικότητα, αλλά και για οργανωτικά 
μοντέλα με στόχο την ανάπτυξη. Μεταξύ των σημαντικότερων brands, πολλά εξ’ αυτών προέβησαν 
σε αξιοσημείωτες συνεισφορές στην κοινότητα. Είτε ενεργά, με την ταχύτατη μετατροπή της 
παραγωγής ώστε να παρέχουν στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας προστατευτικό εξοπλισμό. 

MARCO LUCCHINI, ATTORNEY-AT-LAW SPECIALIZED IN 
INTELLECTUAL PROPERTY, EY STUDIO LEGALE TRIBUTARIO 

1. Πως επηρεαζει η κριςη του κορωνοϊου τις δημιουργικες βιομηχανιες; 

Όπως σε κάθε βιομηχανία, ο Covid-19 είχε βαρύτατες συνέπειες. 
Ολόκληρες συλλογές δεν είδαν ποτέ το φως του ήλιου, ενώ κάποιες 
από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις, όπως η Διεθνής Έκθεση Επίπλου 
στο Μιλάνο, δεν πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, η δημιουργική σκέψη 
είναι συνήθως ευέλικτη και, ως εκ τούτου, εκ φύσεως πιο έτοιμη 
να αντιμετωπίσει την αλλαγή. Επιπροσθέτως, ένα οικονομικό 
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Είτε λαμβάνοντας την αξιοθαύμαστη απόφαση να αποταμιεύσουν χρήματα (μειώνοντας τον μισθό 
στις ανώτατες διευθυντικές θέσεις) και να στραφούν σε ίδια κεφάλαια προκειμένου να εξασφαλίσουν 
στο προσωπικό τους συνεχή μισθοδοσία, χωρίς να χρειαστεί να στραφούν σε κοινωνικά 
επιδόματα και χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως 
των ως άνω, καθότι σε ορισμένες περιοχές ανά τον κόσμο ο Covid-19 δεν συνιστά 
πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η εμπορική δραστηριότητα δεν σταμάτησε ποτέ. 

3.  Απο νομικη ςκοπια, ποια ειναι τα θεματα που πρεπει 
να εχουν υποψη τους τα brands εν μεςω αυτης της κριςης; 
 
Οι προκλήσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο ήταν αυτές που οφείλονται στους εθνικούς και διεθνείς 
περιορισμούς στην κίνηση αγαθών και προσώπων. Στον τομέα της μόδας και της πολυτέλειας, τόσο η 
ποιότητα των υλικών, όσο και η τεχνογνωσία και η δεξιοτεχνία των διαδικασιών είναι θεμελιώδεις. 
Πολλές εταιρείες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών, τόσο φυσικών όσο και 
συνθετικών. Άλλες χρειάσθηκε να σταματήσουν την παραγωγή, καθότι η ολοκλήρωση ενός πολυτελούς 
υποδήματος, ή ενός ζευγαριού γυαλιών δεν μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως. Αυτό οδήγησε σε προβλήματα 
που σχετίζονται με την αδυναμία έγκαιρης εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Οι συμβατικοί 
όροι για την ανωτέρα βία, οι οποίοι απερρίφθησαν από τους περισσότερους ως δευτερευούσης 
σημασίας, εφεξής θα λάβουν τη θέση που τους αρμόζει. Περαιτέρω, σε μια περίοδο που οι εταιρείες 
καλούνται να εγγυηθούν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, να ελέγχουν την 
κατάσταση της ατομικής υγείας, ζητήματα ιδιωτικότητας διαδραματίζουν πλέον κρίσιμο ρόλο. 

4. Η διατηρηςη της πιςτοτητας του καταναλωτη και η διαφυλαξη της ταυτοτητας ενος brand ςυγκαταλεγονται 
μεταξυ των βαςικων προτεραιοτητων ςτις επιχειρηςεις μοδας και πολυτελειας, εν μεςω αυτης της δυςκολης 
περιοδου. Ποιος ειναι, κατα τη γνωμη ςας, ο ρολος της διανοητικης ιδιοκτηςιας, του branding και του 
ψηφιακου μαρκετινγκ ςε αυτον τον (ομολογουμενως δυςκολο) ςτοχο;

Σε έναν συνδεδεμένο κόσμο, οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους εξαιρετικά εργαλεία για να διατηρήσουν 
ζωντανή τη σχέση με τους πελάτες τους. Η ψηφιακή επικοινωνία συνιστά ένα κανάλι το οποίο μπορεί 
να διαδώσει αποτελεσματικά το κατάλληλο μήνυμα, ώστε αυτό να φτάσει σε όλους. Ένα αξιοθαύμαστο 
παράδειγμα είναι αυτό γνωστού κατασκευαστή αυτοκινήτων, ο οποίος, σε μια real time μάρκετινγκ 
καμπάνια, κυκλοφόρησε το λογότυπό του με τους τέσσερις κύκλους όχι πια ενωμένους, αλλά 
αποκομμένους. Οι εταιρείες που διαθέτουν τις απαιτούμενες δομές για ηλεκτρονικό εμπόριο είχαν την 
ευκαιρία να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων, απολαμβάνοντας, έτσι, ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι παραβιάσεις στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον, από παραποίηση σήματος μέχρι και καταστρατηγήσεις δικτύων επιλεκτικής διανομής. 

5. Κατα την αποψη ςας, πως θα ειναι η επομενη μερα για τη μοδα και την πολυτελεια; Οδευουμε προς μια 
«νεα κανονικοτητα»; 

Εξ’ όσων διαβάζουμε, αλλά κυρίως από συζητήσεις με πελάτες μας, προβάλλουν δυο αποκλίνουσες οπτικές. 
Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο «τυφώνας» του Covid-19 θα οδηγήσει στην ανακάλυψη μιας καινούριας 
διάστασης της πολυτέλειας, η οποία θα χαρακτηρίζεται από νηφαλιότητα, σε ένα οικείο, γραμμικό και 
βασικό στυλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι, ως αντίδραση στον φόβο και τον περιορισμό, θα υπάρξει 
μια «έκρηξη» από φωτεινά χρώματα και τολμηρά σχήματα, σε μιας μορφής δημιουργική «λυτρωτική 
κραυγή». Από μια νομική σκοπιά, οι δικηγόροι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μεγιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας, με άμεση παροχή νομικών συμβουλών τόσο σε συμβατικά ζητήματα, όσο και 
στρατηγικά για την προστασία και ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων/δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Επιπροσθέτως, τα μοντέλα συμμόρφωσης θα αποκτήσουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ , ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

1. Πως πιςτευετε οτι εχει επηρεαςει η κριςη του κορωνοϊου τον χωρο της 
μοδας, τοςο ςτην Ελλαδα, οςο και ςε διεθνες επιπεδο; 

Η πανδημία έχει επηρεάσει τον χώρο της μόδας τόσο σε εθνικό, όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα από όλα, με το κλείσιμο των αγορών 
σταμάτησε η λειτουργία των επιχειρήσεων από τον πρωτογενή τομέα, 

η δημιουργία και παραγωγή υφασμάτων και υλικών και η μεταφορά τους, μέχρι και 
η κατασκευή αλλά και πώληση τους σε όλο το φάσμα, χονδρική αλλά και λιανική.

2. Σε προςωπικo επιπεδο, ως ςχεδιαςτης, πως εχετε επηρεαςτει απο τις πρωτογνωρες ςυνθηκες που βιωνουμε; 

Σαφέστατα με έχει επηρεάσει διότι είναι πρωτόγνωρο ως γεγονός όχι μόνον σε επίπεδο καθημερινότητας, 
αλλά και στο πλαίσιο προστασίας της δημοσίας υγείας, την επίδραση στην ψυχολογία λόγω της 
αποκοπής από τον κύκλο των ανθρώπων μας, το κλείσιμο των επιχειρήσεων και η διακοπή της 
εργασίας μας και με ο, τι συνεπάγεται το καθένα ξεχωριστά. Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα.  
 
3. Ποιος ειναι, κατα τη γνωμη ςας, ο ρολος του ςχεδιαςτη ως δημιουργου, εν μεςω 
μιας τετοιας κριςης, η οποια εχει επηρεαςει τους ανθρωπους ςε παρα πολλα επιπεδα;

Η πανδημία ως επαγγελματίες και μέρη ενός συστήματος, μας βρήκε πιστεύω σε μια στιγμή 
που έπρεπε να αναθεωρήσουμε και να ξανά δούμε τη ζωή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
εργαζόμαστε και συνδεόμαστε ως σύνολο, διαφορετικά. Ο Covid-19 έρχεται για να το επισπεύσει, 
ή έστω να μας το δείξει ξεκάθαρα. Διότι αλλάζει ριζικά το τοπίο δράσης της κοινωνίας, της 
εργασίας και οι ανάγκες που θα έχουν πλέον οι αποδέκτες μας, δηλαδή οι πελάτες μας.

4. Πριν απο μερικους μηνες, ςτο Fashion & Luxury Law & Business Conference ςτο οποιο 
ςυμμετειχατε, ειχαμε μια παρα πολυ ενδιαφερουςα ςυζητηςη για τη βιωςιμοτητα, την πραςινη και 
την ηθικη μοδα, ζητηματα τα οποια εχουν τεθει «επι ταπητος» πολυ πριν από την πανδημια. 
Πως πιςτευετε οτι θα επηρεαςει η κριςη του Covid-19 το διαλογο της μοδας με τη βιωςιμοτητα;

 Σε σχέση με τη βιωσιμότητα, την πράσινη και ηθική μόδα, πιστεύω ότι 
η πανδημία θα τις δυναμώσει ως προτάσεις και ως τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά 
μας, υποχρεώνοντας να έχουμε μια πιο ουσιαστική στάση και με θετικό αποτύπωμα 
για το περιβάλλον και για εμάς τους ιδίους. Αυτό θα ήθελα, τουλάχιστον, να πιστεύω.

5. Πως βλεπετε την επομενη μερα για το fashion & luxury industry και ςε τι ενεργειες θα πρεπει να προβουμε 
(τοςο ςε ςυλλογικο, οςο και ςε ατομικο επιπεδο) για τον περιοριςμο των επιπτωςεων αυτης της κριςης;

Σε προσωπικό επίπεδο θα συνεχίσω, όπως και έκανα τα τρία τελευταία χρόνια, να δημιουργώ μικρότερες 
συλλογές, που θα περιέχουν όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ανάγκες της νέας εποχής, 
συνδυασμένες με τη δημιουργικότητα και την αισθητική και ποσοτική μοναδικότητα που πρέπει να έχει 
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ένα προϊόν σχεδιαστή. Θα ενισχύσουμε τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, δηλαδή του e-Shop του brand. 
Είμαι τυχερός διότι ο χώρος του flagship store μου είναι μεγάλος και, επίσης, ο αριθμός των επισκεπτών 
μέσα στην ημέρα είναι μικρός, λόγω του ίδιου του προϊόντος, κάτι που βοηθάει στο να έχουμε έναν χώρο 
προστατευμένο, βάσει όλων των υγειονομικών υποδείξεων, για εμάς και τους επισκέπτες μας.  

Γενικά, θα πράξω ο, τι είναι δυνατόν για να επανεκκινήσω την επιχείρηση μου που έχει ζημιωθεί 
από την κατάσταση αυτή, όπως όλες οι επιχειρήσεις στον κόσμο! Αλλά το βλέπω θετικά.

Για το Fashion/Luxury Industry της επόμενης μέρας, ίσως να είναι μια ευκαιρία να σταματήσει αυτήν την 
αδιάκοπη και αχρείαστη, κατά την γνώμη μου, παραγωγή συλλογών (pre-collection, middle season collec-
tion, resort collection κλπ.), και να περιοριστεί στις δυο βασικές. Όλες οι συζητήσεις έχουν στραφεί σε αυτό. 
Η υπερπροσφορά ευτελίζει τα ίδια τα προϊόντα, το βλέπουμε με τις ενδιάμεσες και τις αδιάκοπες εκπτώσεις 
μέσα στον χρόνο, που είναι απόρροια αυτής της υπερκαταναλωτικής τακτικής. Πάλι δημιούργημα των 
fast-fashion πολυεθνικών. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα προϊόντα μόδας δεν έχουν πλέον την αξία που τους 
πρέπει και γίνονται απλά αναλώσιμα, όπως το οτιδήποτε τρώγεται, και εμείς ως κοινωνία έχουμε την τάση 
να επιδεικνύουμε «βουλιμική» συμπεριφορά.

Μια ατέλειωτη παραγωγή ρούχων για την οποία δεν υπάρχει καμία ανάγκη, επιβαρύνοντας όλο 
το σύστημα (κακή ποιότητα πρώτης ύλης στα ρούχα, εκμετάλλευση εργασίας παγκοσμίως, επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος ποικιλοτρόπως, προώθηση υπερκαταναλωτικής συμπεριφοράς παγκοσμίως, μεγάλος 
όγκος προϊόντων που καταλήγουν στα σκουπίδια, κάκιστη χρήση φυσικών πόρων), μια ατέλειωτη αλυσίδα 
κακών για την ανθρωπότητα, με όλους εμάς συνένοχους. Όλοι φέρουμε ευθύνη σε αυτό. Ο ιός αυτός μας 
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αλλά μας προσφέρει και μια ευκαιρία που πρέπει όλοι να αρπάξουμε, να 
αλλάξουμε και να φέρουμε στον πυρήνα των δράσεων μας το καλό του ίδιου του πλανήτη μας, του 
οποίου είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι.

ξεκινήσει σταδιακά και μερικώς από το δεύτερο μισό του Μαΐου. Οι εκδηλώσεις και οι επιδείξεις μόδας 
ακυρώθηκαν την ίδια περίοδο. Περαιτέρω, η βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την Κίνα, την πηγή του παγκόσμιου ξεσπάσματος του Covid-19 και, ταυτόχρονα, 
ο μεγαλύτερος (παγκοσμίως) παραγωγός υφασμάτων και λοιπών υλικών που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή ρούχων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική κρίση, 
έχουν προκαλέσει μια σημαντική πτώση στη ζήτηση προϊόντων μόδας και πολυτέλειας, καθώς και 
σοβαρότατα προβλήματα στην αλυσίδα προμηθειών. 

SARA BALICE, LAWYER, SENIOR ASSOCIATE, INTELLECTUAL 
PROPERTY - HERBERT SMITH FREEHILLS  

 
1. Πως εχει επηρεαςει η κριςη του κορωνοϊου τη βιομηχανια της μοδας 
και της πολυτελειας ςτην Ιταλια, το Ευρωπαϊκο επικεντρο της πανδημιας;

Η παγκόσμια κρίση του κορωνοϊού έχει βαρύτατες συνέπειες για 
τη βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας στην Ιταλία. Τα 
μέτρα περιορισμού – συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των 
καταστημάτων μόδας και των εργοστασίων – και η καραντίνα είναι 
σε ισχύ στην Ιταλία ήδη από τις αρχές Μαρτίου και η άρση τους θα 
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2. Ποιες ειναι, κατα τη γνωμη ςας, οι βαςικοτερες εμπορικες και νομικες προκληςεις 
για τα fashion & luxury brands και τα δικαιωματα διανοητικης ιδιοκτηςιας; 

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές προκλήσεις, οι εταιρείες μόδας και πολυτέλειας προσπαθούν να βρουν νέους 
τρόπους προσέγγισης των πελατών τους μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και της διαφήμισης. Με τα μέτρα περιορισμού και τη μείωση της ζήτησης σε προϊόντα μόδας 
και πολυτέλειας, ορισμένα brands έχουν στρέψει την παραγωγή τους προς 
την κατασκευή υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του Covid-19, όπως 
είναι οι μάσκες και οι ιατρικές στολές (πρώτος από όλους ο Giorgio Armani).

Σε ό,τι αφορά τις νομικές προκλήσεις, η κρίση του κορωνοϊού και τα μέτρα περιορισμού που εφαρμόστηκαν 
από την ιταλική κυβέρνηση επέβαλαν ολοένα και αυστηρότερους περιορισμούς στη λειτουργία και τις 
εμπορικές δραστηριότητες των εταιρειών μόδας, με αποτέλεσμα οι περισσότερες επιχειρήσεις να 
αδυνατούν (ή έστω να τους είναι εξαιρετικά δύσκολο) να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 
όπως για παράδειγμα να καταβάλλουν το συμφωνηθέν αντίτιμο για την άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Με κλειστά τα καταστήματα, αυξάνονται οι ηλεκτρονικές αγορές και μαζί με 
αυτές και η πώληση απομιμητικών προϊόντων. Οι δικαιούχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
εξακολουθούν και μπορούν να ασκήσουν στην Ιταλία τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους (ευρεσιτεχνίες, σήματα, βιομηχανικά σχέδια και πνευματική ιδιοκτησία) 
από την παραβίαση. Ωστόσο, θα είναι μάλλον δύσκολο να διασφαλίσουν την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης 
στο άμεσο μέλλον, καθότι όλες οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων (ακροάσεις και διαδικαστικές 
προθεσμίες) έχουν ανασταλεί στην Ιταλία – εκτός από πολύ επείγουσες υποθέσεις – μέχρι τις 11 Μαΐου 2020. 

3. Ποια ειναι η ςτρατηγικη και τα μετρα που προτεινετε να εφαρμοςουν 
οι πελατες ςας, απο τον χωρο της μοδας και της πολυτελειας;

Η βασική συμβουλή προς τους πελάτες μας αυτήν την περίοδο είναι να συμπεριλάβουν μια 
«ρήτρα κορωνοϊού» στις συμβάσεις τους, η οποία θα προβλέπει ότι θα αποκλείεται η ευθύνη 
του οφειλέτη για μη εκπλήρωση ή για καθυστέρηση στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, 
όταν η αδυναμία εκπλήρωσης ή η καθυστέρηση απορρέει από την υποχρέωση του οφειλέτη να 
συμμορφωθεί με τα μέτρα περιορισμού ή έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19.   

4. Κατα την αποψη ςας, πως θα ειναι η επομενη μερα για τη μοδα 
και την πολυτελεια; Οδευουμε προς μια «νεα κανονικοτητα»;

Κατά την άποψή μου, τρία πράγματα θα είναι κρίσιμα στο 
εγγύς μέλλον, όταν θα αρθούν τα μέτρα περιορισμού: η 
ψηφιοποίηση, η ανοιχτή καινοτομία και η βιωσιμότητα.
 
Ψηφιοποίηση: όλες οι εταιρείες προσπαθούν αυτήν την περίοδο να 
αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία και η συγκεκριμένη τάση θα αυξηθεί 
στο μέλλον. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αυξηθεί και οι εταιρείες 
μόδας και πολυτέλειας θα υιοθετήσουν νέα ψηφιακά εργαλεία 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που δημιουργεί 
η απόσταση. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες μόδας έχουν ήδη 
δημιουργήσει καινοτόμα 3D lookbooks, ώστε οι αγοραστές να μπορούν 
να έχουν πλήρη εικόνα των ενδυμάτων και να πραγματοποιούν τις 
παραγγελίες τους ακόμη και εν μέσω περιορισμών στη μετακίνηση. 
Άλλα ψηφιακά εργαλεία που οι εταιρείες μόδας και πολυτέλειας 
πιθανόν να θελήσουν να υιοθετήσουν περιλαμβάνουν 3D ψηφιακό 
δειγματισμό ενδυμάτων, εικονικά δοκιμαστήρια και συστήματα 
λογισμικού που συνδέουν την προμήθεια με τη ζήτηση προϊόντων, 
προκειμένου να εκκινήσουν σύντομη και εξατομικευμένη παραγωγή.
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ΣΑΝΤΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, FOUNDER OF 
THE CONSULTING COMPANY WWW.POLYTELIA.COM
 
1. Πριν απο μερικους μηνες, ςτο Fashion & Luxury Law & Business Con-
ference, ςυζητουςαμε για την πολυτελεια, ςτο πλαιςιο της παρουςιαςης 
ςας με τιτλο “Do we speak luxury?”. Μεταξυ αλλων ειχατε αναφερει 
χαρακτηριςτικα «η μεγαλυτερη πολυτελεια ειναι το μελλον». Τι θα οριζατε 
ςημερα ως πολυτελεια, εν μεςω των πρωτογνωρων ςυνθηκων που ζουμε;

Η μόδα στην εποχή του Covid-19 μπορεί να λειτουργήσει ενοχικά 
ή κατευναστικά, ανάλογα με την διάθεση του καταναλωτή (και τις 
οικονομικές του δυνατότητες). Το super market έχει γίνει το καινούργιο 

mall, οι πωλήσεις στο Internet, ή ακόμη και το scrolling-down στα ηλεκτρονικά καταστήματα αγαπημένων 
οίκων και brands, μπορεί να μας βοηθήσει να ταξιδέψουμε, ακόμη κι αν δεν αγοράσουμε τίποτα τελικά, 
τοποθετώντας μερικά ρούχα και αξεσουάρ στο ψηφιακό καλάθι, με την ψευδαίσθηση της κανονικότητας. 
Αν, λοιπόν, η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι το μέλλον, αυτή τη στιγμή, με τα νέα δεδομένα, η μεγαλύτερη 
πολυτέλεια είναι το παρόν, το σήμερα, το τώρα, η μέχρι πρότινος «βαρετή» Δευτέρα, η «αδιάφορη» Τρίτη, 
η «ενδιάμεση» Τετάρτη, η «ενθαρρυντική» Πέμπτη, η «ξεσηκωτική» Παρασκευή, το «απόλυτο» weekend. 
Πολυτέλεια σήμερα είναι να είμαστε υγιείς, να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, πολυτέλεια είναι μια ασφαλής μάσκα 
(για εμάς και όσους αγαπάμε), πρόσβαση σε φαρμακείο, ένα ζευγάρι γάντια, ο χρόνος που περνάει, μια συνταγή 
των παιδικών χρόνων, μια αυτοσχέδια χορογραφία στο σαλόνι, ένα παζλ που περίμενε χρόνια τώρα για να 
συναρμολογηθεί μια εικόνα με χρώματα και αισιοδοξία. Πολυτέλεια είναι (και) ένα κοτόν φουλάρι που γίνεται 
μάσκα, το ραντεβού για Ηouseparty μια φορά την εβδομάδα με τις 7 κολλητές σου για τσάι ή κρασί (ανάλογα με 
την ώρα), πολυτέλεια είναι ένα χαλαρωτικό μπάνιο με κεριά, ένα τηλέφωνο σε όσους ξέρουμε ότι είναι μόνοι, η 
φράση «μου έλειψες», «μου λείπεις», «αντέχω», «αντέχεις», μια μεταξωτή μαξιλαροθήκη για μεταξωτά όνειρα…

2.    Ποια πιςτευετε οτι θα ειναι η εννοια της πολυτελειας αφου περαςει αυτη η κριςη; 

“Who is still shopping?”, διάβασα πριν από λίγους μήνες στο Business of Fashion. H μόδα παραμένει δυνατή, 
θα είναι δυνατή και μετά το πρώτο κύμα του κορωνοϊού. Ιστορικοί οίκοι, που έχουν περάσει δύσκολες 
καταστάσεις ανά δεκαετίες, επιβιώνουν γιατί έχουν τον τρόπο πάντοτε να χαρίσουν στο κοινό τους 
το όνειρο, καθώς προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες και επιταγές των καιρών, με στοχευμένο 
μάρκετινγκ, κοινωνική συνείδηση, κοινωνικό άλλοθι. Ακόμη κι αν δεν έχει κανείς τη δυνατότητα (μπορεί 
και τη διάθεση) να επενδύσει σε κάτι ακριβό, αγοράζοντας ένα άρωμα, μπορεί να νιώσει αυτόματα 
οχυρωμένος, αισιόδοξος και χαρούμενος. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι σε περίοδο κρίσης, η μόδα μας 
βοηθάει να πολεμήσουμε το «κακό», τον «εχθρό», το «άγνωστο», με ό,τι πιο ακραίο, χρωματιστό, πλουμιστό, 
εκκεντρικό, παραμυθένιο, για να αισθανθούμε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα αργήσει. 

Ανοιχτή καινοτομία: η καινοτομία θα είναι κομβικής σημασίας στο μέλλον και η συνεργασία με τρίτους 
μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα. Τα μέρη μπορούν να εργάζονται βάσει των δυνατοτήτων τους, να 
μοιράζονται εμπειρία και να τολμήσουν σε νέες αγορές και εδάφη, επωμιζόμενοι από κοινού τα κόστη 
και τα ρίσκα. Ως εκ τούτου, η ανοιχτή καινοτομία αναμένεται να αποτελέσει κινητήριο δύναμη στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη.

Βιωσιμότητα: λιγότερη και καλύτερη παραγωγή θα είναι η τάση του μέλλοντος. Οι εταιρείες μόδας και 
πολυτέλειας, ευθυγραμμισμένες με την αυξημένη κοινωνική ευαισθησία στα συγκεκριμένα θέματα, θα 
πρέπει να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να κινηθούν προς μια μικρότερη και λιγότερο παγκοσμιοποιημένη αλυσίδα 
ανεφοδιασμού, η οποία θα ευνοεί τους τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς.  
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ΜΑΙΡΗ ΣΑΜΟΛΗ, FOUNDER & MANAGING DIRECTOR, 
A JEWEL MADE IN GREECE

 
1.    Πως πιςτευετε οτι εχει επηρεαςει η κριςη του κορωνοϊου 

το ελληνικο κοςμημα και τη δημιουργικοτητα;

 Eίναι σίγουρο πως θα είναι ο τομέας που θα πληγεί περισσότερο, γιατί 
στηρίζεται πέρα από την εγχώρια αγορά και σε ένα μεγάλο επίπεδο 
στον τουρισμό. Ελπίζω όμως πως η δημιουργικότητα θα επηρεαστεί 
θετικά, με δεδομένο τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε όλοι.

 2.    Η κεντρικη ιδεα του A Jewel Made in Greece ειναι να καλλιεργηςει 

Και μπορεί με το αναγκαστικό κλείσιμο διεθνών αλυσίδων της μόδας, brands και οίκων, για μερικές εβδομάδες, 
η οικονομία να βρίσκεται σε πτώση, όμως αργά και σταδιακά, η έννοια της πολυτέλειας θα μεταλλαχτεί 
αλλά θα παραμείνει, με νέα ορολογία ίσως, το ίδιο κοινό, εμπλουτισμένο με αουτσάιντερ και ευρύτερη 
ηλικιακή γκάμα. Πολυτέλεια δεν είναι να αγοράζω από τον καναπέ μου κάτι που λαχταρούσα καιρό 
με σημαντική μείωση στην τιμή; Η νέα πολυτέλεια προ και μετά τον Covid-19, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020.
 
3.  Πως βλεπετε την επομενη μερα για την πολυτελεια ςε εγχωριο και διεθνες επιπεδο;

H επόμενη μέρα για την πολυτέλεια στην Ελλάδα θα φέρει τους καταναλωτές πιο κοντά στους Έλληνες 
δημιουργούς, σε όσους αντέχουν, σε μικρά και μεγαλύτερα ατελιέ, σε όλους όσους εξακολουθούν 
να παράγουν εντός και να επιμένουν. Αν τους αγαπούσαμε και τους στηρίζαμε πριν, τώρα θα πρέπει 
να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πρωταγωνιστές της μόδας που δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από τους συναδέλφους τους, όσο κι αν κάτι τέτοιο μοιάζει με κλισέ. Η πολυτέλεια εκτός 
συνόρων θα ξεφύγει στον κόσμο των καλλυντικών, εκεί που όλοι μπορούν να «παίξουν», στα αξεσουάρ 
φυσικά, στις τσάντες, στα παπούτσια, στα γυαλιά ηλίου, στα κοσμήματα, στις ζώνες, και μετά το πρετ-
α-πορτέ θα ανθίσει, με καλοκαιρινές συλλογές που δεν προλάβαμε να δοκιμάσουμε στην ανοιξιάτικη 
εκδοχή τους. Με κολοσσούς όπως το Net-a-Porter να έχει σταματήσει τις παραγγελίες εντός Ευρώπης, η 
λαχτάρα για μόδα είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. One step at a time. Για την ώρα, σημασία έχει να 
είμαστε καλά. Μένουμε σπίτι. Ντυνόμαστε όμορφα στο σπίτι. Περιμένουμε το φάρμακο και το εμβόλιο. 
Κι αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. H μόδα μπορεί (για πρώτη φορά) να περιμένει. 

εναν δημιουργικο διαλογο αναμεςα ςτον πολιτιςμο της ςυγχρονης τεχνης και τον πολιτιςμο 
της μακραιωνης ιςτοριας του ελληνικου κοςμηματος, με ςτοχο την προωθηςη της εικονας 
του ςυγχρονου δημιουργικου ελληνικου κοςμηματος ςτην Ελλαδα αλλα και ςτον κοςμο.
Πως μπορει να διαφυλαχθει αυτο το οραμα, εν μεςω των πρωτογνωρων ςυνθηκων τις οποιες βιωνουμε;

Ο στόχος μας και το όραμα παραμένει ζωντανό και εμείς πάντα στις επάλξεις. Προκηρύξαμε 
ήδη έναν πανελλήνιο διαγωνισμό με θέμα “Ο μίτος της Αριάδνης” δημιουργώντας, έτσι, ένα νέο 
“εργαλείο”, μέσω του οποίου θα αποδείξουμε ότι ο  πολιτισμός,  η τέχνη και η ευρηματικότητα θα 
μας οδηγήσουν έξω από τον σημερινό «λαβύρινθο» και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο.

3.    Όπως αναφερετε χαρακτηριςτικα, “κοςμω”, δηλαδη τακτοποιω/διευθετω αρμονικα, ςημαινει την αναγκη 
του ανθρωπου να βαλει ςε ταξη αυτα που ςυμβαινουν γυρω του. Διανυουμε αδιαμφιςβητητα μια περιοδο 
οπου ο ανθρωπος δεν μπορει να ελεγξει (και κατ’ επεκταςη να βαλει ςε ταξη) αυτα που μας ςυμβαινουν. 
Ποιο ειναι το μηνυμα ςας προς τους δημιουργους, ωςτε να ανταπεξελθουν ςε αυτη τη δυςκολη ςυγκυρια; 

Το προσωπικό μου μήνυμα είναι (για να βάλουμε και λίγο χιούμορ στις παράξενες αυτές μέρες...) 
ότι η Ζωή είναι σαν το ποδήλατο... άμα σταματήσεις να κάνεις πετάλι, σίγουρα θα πέσεις. 
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ΚΟΡΙΝΑ ΒΡΟΥΣΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ENTREPRENEUR 
 

1. Η πανδημiα του Covid-19 eχει αδιαμφισβhτητα ανατρeψει τα δεδομeνα 
στη βιομηχανiα τησ μoδασ και τησ πολυτeλειασ, τoσο σε εγχωριο, οσο 
και σε διεθνεσ επιπεδο. Ποσο σημαντικη ειναι η επικοινωνια σε αυτεσ 
τισ πρωτογνωρεσ συνθηκεσ που βιωνουμε και πωσ θα μπορουσε να 
αξιοποιηθει ενα μεσο, οπωσ ειναι ενα podcast, εν μεσω αυτησ τησ κρισησ;

Ο βομβαρδισμός πληροφοριών θεωρώ ότι πλέον έχει κουράσει. 
Υπάρχει ανάγκη για ποιότητα και όχι ποσότητα. Για ψύχραιμη 
ματιά και ζεστή γλώσσα και όχι για διαστρέβλωση των γεγονότων 
και επιθετική μορφή επικοινωνίας που σπέρνει τον  πανικό.   Θέλει ανθρωπιά η ενημέρωση και μια φιλική
διάθεση. Τα podcast θεωρώ ότι είναι ένα μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης που ήρθε για να μείνει, 
γιατί έχει τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που πλέον τα έχει πολύ έντονη ανάγκη ο άνθρωπος:
 
(α) Είναι απαλλαγμένο από την παγίδα της εικόνας. Ακούς με την καρδιά 
σου και αναπτύσσεις τις δικές σου εικόνες πάνω σε αυτά που ακούς. 

(β) Διακρίνονται από μια ψύχραιμη ματιά και υπάρχει έντονο το στοιχείο της 
λογικής και του συναισθηματισμού.

(γ) Αποφασίζεις εσύ το πότε, το πού και το πώς θέλεις να πάρεις την πληροφορία που ζητάς ή 
να ακούσεις την κουβέντα που θέλεις να ακούσεις από ένα podcast. Δεν υπάρχει κανένα lim-
itation ως προς αυτό. Είναι ένα πολύ ελεύθερο και δημοκρατικό μέσο που μπορεί να σε 
ακολουθήσει στο αυτοκίνητο, στις βόλτες σου, κάτω από την ομπρέλα της παραλίας.  

 4.    Πως βλεπετε την επομενη μερα για το ελληνικο κοςμημα και ςε τι ενεργειες πιςτευετε οτι πρεπει να 
προβουμε (τοςο ςε κρατικο επιπεδο, οςο και ο καθενας μας ατομικα), ωςτε να διαφυλαξουμε το ελληνικο 
κοςμημα και τους δημιουργους του;

Δεν θα είναι καθόλου εύκολα… Φαίνεται όμως ότι η πολιτεία, θέλει να βοηθήσει 
και προτείνω, από τη δική μας πλευρά, να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος την 
προσπάθειά μας να κάνουμε το “Made in Greece” τίτλο τιμής για το κόσμημα. 

2. Πως φανταζεςτε την επομενη μερα για τη μοδα και την πολυτελεια ςτην Ελλαδα; 

Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι σκληρή και αβέβαιη, όμως προσωπικά βλέπω φως στο τούνελ. 
Είμαι αισιόδοξη ότι μέσα από αυτή τη βίαιη πραγματικότητα θα επιστρέψουμε σε αξίες που θα 

έπρεπε να εξυπακούονται, όπως: ηθική μόδα, δυο (2) συλλογές το χρόνο, σεβασμός στα εργατικά 
χέρια, ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας, green fashion και ένας καταναλωτισμός με νόημα. 

Θεωρώ ότι όσοι κάνουν ηθικά τη δουλειά τους και έχουν κάτι να επικοινωνήσουν μέσα από τις 
δημιουργίες τους θα πάνε εξαιρετικά. Η νέα πολυτέλεια είναι να αισθάνεσαι ότι αυτό που φοράς 

δεν θα το δεις στα επόμενα 30 μέτρα που θα περπατήσεις. Γι’ αυτό και οι μεγάλες αλυσίδες θεωρώ 
ότι θα περάσουν φοβερή κρίση και θα επιστρέψουμε σε πιο προσεκτικές αγορές που θα έχουν 

το στοιχείο της μοναδικότητας και της δημιουργικότητας πολύ ανεπτυγμένο.
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της εστίασης (ξενοδοχεία, wine bar, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια) έχει ανασταλεί πλήρως. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τις εξαγωγές, αφού και όλες οι αγορές κρασιού λειτουργούν σε παρόμοιες 
συνθήκες με την Ελλάδα. Προς το παρόν, δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί το εργασιακό περιβάλλον 
στις αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις μιας και οι εργασίες, αυτή την στιγμή, απαιτούν κυρίως μια σειρά 
από αναγκαίες καλλιεργητικές διαδικασίες για να γίνει εφικτή η διασφάλιση του επερχόμενου τρυγητού. 

Σε ο, τι αφορά πρώτες ύλες για την ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, που πιθανόν 
κινείται σε επίπεδα διεκπεραίωσης ή/και συντήρησης, μέχρις στιγμής δεν παρατηρείται κάποιο 
πρόβλημα. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι, αν και οι τιμές πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη ύφεση, το 
μεταφορικό κόστος των αγαθών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού έχει αυξηθεί ιδιαίτερα πολύ. 

2. Τι μετρα θεωρειτε οτι πρεπει να ληφθουν ςε κρατικο και ευρωπαϊκο επιπεδο 
για την αντιμετωπιςη των επιπτωςεων ςτον αμπελοοινικο κλαδο;

Είναι πολύ πρώιμο να μιλάμε για μέτρα που πρέπει να ληφθούν αυτή την στιγμή, μιας και το φαινόμενο 
του Covid-19 είναι σε εξέλιξη και κανένας ειδικός δεν μπορεί να υποδείξει με βεβαιότητα τον χρονικό 
ορίζοντα που αυτό θα περατωθεί υγειονομικά. Από εκεί και πέρα θα μπορούν να αποτιμηθούν οι 
οικονομικές επιπτώσεις και, κατά συνέπεια, τα μέτρα στήριξης και για τον κλάδο μας. Αφού 
ξεπεραστεί ο φόβος της πανδημίας και ανακτηθεί σταδιακά η αποκατάσταση της καταναλωτικής πίστης 
ταυτόχρονα θα πρέπει, παράλληλα και κλιμακωτά, να σχεδιασθούν αρχικά μέτρα προστασίας της 
λειτουργίας και, στη συνέχεια, μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης των αμπελοοινικών μονάδων, στο μέγεθος 
που αναλογεί και οφείλει να αποδοθεί στον αμπελοοινικό κλάδο, με βάση το νέο οικονομικό περιβάλλον 
που θα διαμορφωθεί. Οι δυσκολίες μέσα από τις οποίες όλοι μας θα πρέπει να περάσουμε μέσα στους 
επόμενους μήνες, αποτελούν μία πρόκληση και μία δοκιμασία που θα μας κάνει και πιο δυνατούς.

 3. Πως εχει επηρεαςτει το Κτημα Άλφα απο την πανδημια 
ςε επιπεδο παραγωγης, πωληςεων και εξαγωγων; 

Οι πωλήσεις ουσιαστικά έχουν ανασταλεί. Σε αυτή τη φάση κάνουμε ανασύνταξη δυνάμεων, 
αναπροσαρμόζουμε την καθημερινή λειτουργία μας με τα νέα δεδομένα όπως αυτά εξελίσσονται, 
σε καθημερινή βάση. Προτεραιότητά μας, όπως άλλωστε οφείλει να πράττει κάθε υπεύθυνη 
εταιρεία, είναι να θωρακίσουμε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας την 
υγεία των ανθρώπων της ομάδας μας στο ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ, να διασφαλίσουμε στο ακέραιο 
τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας, διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο το ποιοτικό 
επίπεδο παραγωγής των προϊόντων μας, τόσο στον αμπελώνα όσο και στο οινοποιείο 
μας. Στις ίδιες συνθήκες ασφάλειας κινούνται οι συνεργασίες με τους προμηθευτές μας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ - ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
 

1. (α) Ποιες ειναι, κατα την αποψη ςας, οι βαςικοτερες ςυνεπειες της 
κριςης του Covid-19 ςτην αγορα του οινου ςτην Ελλαδα; 

(β) Η πορεια του ελληνικου κραςιου ςτις διεθνεις αγορες ειναι ουτως 
ή αλλως ενα δυςκολο «ςτοιχημα». Πως επηρεαζονται οι εξαγωγες του 

ελληνικου κραςιου αυτην την περιοδο;

Η διαφύλαξη της σωματικής αλλά και της ψυχικής υγείας όλων μας 
είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να είναι εφικτή οποιαδήποτε 
αποτίμηση των συνεπειών της πανδημίας και στον αμπελοοινικό 
κλάδο. Στις μέχρι στιγμής συνέπειες καταγράφονται η σχεδόν 
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΕΛΕΚΑΣ, WINE EDUCATOR – COMMUNICATOR 

 
1.  Πως πιςτευετε οτι εχει επηρεαςτει η αγορα του οινου, τοςο ςε εγχωριο, 
οςο και ςε διεθνες επιπεδο, απο την κριςη του Covid-19;

Η αγορά του οίνου έχει επηρεαστεί σε όλα τα επίπεδα, από τη στιγμή 
που η αλυσίδα στην οποία ανήκει (και από την οποία εξαρτάται 
άμεσα) έχει σπάσει σε πολλά σημεία: στον τουρισμό, στην εστίαση, 
στις εξαγωγές, στην ψυχολογία αλλά και στην αγοραστική δύναμη 
του καταναλωτή. Τώρα μένει να δούμε αν αυτή η ζημιά θα είναι 
παροδική ή θα έχει πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

4. Το Κτημα Άλφα και εςεις προςωπικα υπηρξατε παντα πρωτοποροι ςτην εφαρμογη της 
τεχνολογιας ςτο κραςι – απο την παραγωγη ςτην καταναλωςη. Πως πιςτευετε οτι θα μπορουςε να 
αξιοποιηθει η τεχνολογια ςτις τρεχουςες ςυνθηκες, για τον περιοριςμο των επιπτωςεων της κριςης;  

Όπως μας αποκαλύπτει αυτή η κρίση του Covid-19, η τεχνολογία οφείλει να είναι το εργαλείο που 
υπηρετεί τον άνθρωπο, ώστε να αποτρέπει τις ολέθριες επιπτώσεις μιας φυσικής καταστροφής. Τα όποια 
διαφορετικά επιστημονικά εργαλεία έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, τα εξελίσσουμε και 
τα προσαρμόζουμε στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται. Η ένταση και η διάρκεια της κρίσης θα 
συνεκτιμηθεί όταν αυτό γίνει εφικτό, για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εκκίνηση την επόμενη μέρα.
 
5. Όπως εχετε επιςημανει, το κραςι ειναι η εμπειρια αυτου που το απολαμβανει. Πως πιςτευετε οτι 
θα μπορουςαμε να παραμεινουμε πιςτοι ςε αυτην τη φιλοςοφια, εν μεςω αυτης της περιοδου;
 
Αυτή την περίοδο #μένουμε σπίτι, οπότε το κρασί μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ευφορίας στις 
δύσκολες αλλά και πρωτόγνωρες στιγμές που περνάμε όλοι μας - πάντα όμως κατανάλωση με μέτρο.

6. Πως βλεπετε την επομενη μερα για το ελληνικο κραςι;

Σίγουρα το ελληνικό κρασί θα βρεθεί μπροστά σε πολλές προκλήσεις και οφείλει να βγει 
δυνατότερο και ωριμότερο μέσα από την κρίση. Θέλει περισσότερη δουλειά από όλους μας και 
λιγότερα λόγια, γιατί έχουμε αποδείξει ως λαός ότι έχουμε κερδίσει από τις δυσκολίες πολύ καλές 
αντοχές και αυτές θα μας διασφαλίσουν ένα καλύτερο και λαμπρότερο μέλλον. Αυτό δεν είναι μία απλή 
ευχή, αλλά είναι η σιγουριά που έχει δημιουργηθεί σε όλους τους παραγωγούς για την επόμενη μέρα.  

2. Το “winetasting της απομονωςης”, το καθημερινο ραντεβου (ςτις 13:30) ςτη ςελιδα ςας ςτο Face-
book και το Instagram, ξεκινηςε αυθορμητα τις πρωτες μερες της καραντινας, προκειμενου να 
κρατηςετε επαφη με τους φιλους του κραςιου (τους “winelovers”). Τι θα λεγατε ςτους οινοφιλους Έλληνες 
οι οποιοι, προς το παρον, απολαμβανουν (ή προςπαθουν να απολαυςουν) το κραςι ςτο ςπιτι; Πως 
μπορουμε να διαφυλαξουμε την ομορφη εμπειρια του κραςιου ςε τετοιες πρωτογνωρες ςυνθηκες; 

Θα τους έλεγα - όπως τους λέω δηλαδή - να μην χάνουν την αισιοδοξία τους, να βρίσκουν τρόπους 
να διατηρούν την επαφή με παλιούς και να κάνουν νέους φίλους και να αφεθούν στη μαγεία του 
κρασιού να ομορφύνει τις απλές, καθημερινές στιγμές. Κάπως έτσι κι εγώ βρέθηκα ανάμεσα σε μία 
καθημερινά αυξανόμενη διαδικτυακή παρέα οινοφίλων από την Ελλάδα, αλλά και από πολύ πιο μακριά, 
ανθρώπων που είχαν ανάγκη την παρέα, την επικοινωνία, την απόδραση από την απομόνωση και, 
μοιραζόμενοι την αγάπη τους για το κρασί, κατάφεραν να κοινωνικοποιηθούν εν μέσω εγκλεισμού.
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 3. Η καραντινα και η απομονωςη εχουν επιβαλλει μια μειωςη της φρενηρους ταχυτητας με την 
οποια ζουμε την καθημερινοτητα, δινοντας μας την ευκαιρια να αφουγκραζομαςτε καλυτερα τις 

ςκεψεις και τις αιςθηςεις μας. Πως πιςτευετε οτι θα μπορουςαμε να αξιοποιηςουμε θετικα αυτην την 
«αναγκαςτικη παυςη» ςτη ςχεςη μας με το κραςι και την απολαυςη που μας προςφερει; 

Όντως ρίξαμε αισθητά τους ρυθμούς και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Στον κόσμο του 
κρασιού, άλλωστε, η έννοια της βιασύνης δεν υπάρχει. Σε διάφορες φάσεις της ζωής 
του, το κρασί χρειάζεται το χρόνο του για να ωριμάσει, να παλαιώσει, να αναπνεύσει. 
Μακάρι, αν μας μείνει κάτι από όλη αυτή την περιπέτεια, αυτό να είναι μία 
ποιοτικότερη αξιοποίηση του χρόνου μας για να μπορούμε να εκτιμούμε και να 
απολαμβάνουμε όχι μόνο το κρασί, αλλά όλες τις - μικρές και μεγάλες - χαρές της ζωής. 

4. Το #greecefromhome ειναι μια πολυ ομορφη πρωτοβουλια για την προωθηςη της Ελλαδας, ςτην οποια 
ςυμμετεχετε και ο ιδιος #fromhome, ςυςτηνοντας το ελληνικό κραςι ςτο κοινο. Σε τι ενεργειες θα μπορουςε 
να προβει τοςο ο αμπελοοινικος κλςδος οςο και ο καθενας μας ατομικα για την προαςπιςη, εν μεςω αυτης 
της κριςης, της εξωςτρεφειας του ελληνικου κραςιου και την προωθηςη του οινοτουριςτικου μας προϊοντος; 

Για να χρησιμοποιήσω έναν όρο της εποχής, είμαστε όλοι “influencers”, καθώς επηρεάζουμε, εντός του κύκλου 
μας, φίλους, συγγενείς, συναδέλφους, συνεργάτες, συμφοιτητές και πάει λέγοντας. Ενδεχομένως αυτή η 
επιρροή να είναι τώρα που ο κόσμος είναι περιορισμένος στο σπίτι ισχυρότερη από ποτέ. Η εξωστρέφεια 
ήταν πάντα η λύση. Κάποιοι το γνωρίζουν από νωρίς και ενεργούν στρατηγικά, εμείς ιστορικά πρέπει 
να ζοριστούμε για να πάρουμε μπρος και να δράσουμε. Μακάρι ο αμπελοοινικός μας κλάδος να αντέξει 
(και) αυτή τη δοκιμασία και να βγει, κατά το πολυφορεμένο αλλά επίκαιρο κλισέ, στο τέλος δυνατότερος. 

5. Πως πιςτευετε οτι θα ειναι η 
επομενη μερα για το ελληνικο κραςι; 

Ποιος μπορεί να ξέρει; Θα εξαρτηθεί 
από την επόμενη μέρα του τουρισμού, 
της εστίασης, της Ελληνικής 
οικονομίας γενικότερα. Το Ελληνικό 
κρασί ξέρει από δύσκολα και έχει 
αποδείξει ότι αντέχει. Μιλώντας 
με οινοποιούς ακούω (και νιώθω) 
ανησυχία, προβληματισμό, 
πίεση, αλλά ταυτόχρονα και 
πείσμα και αποφασιστικότητα. 
Ελπίζω για το καλύτερο. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ, ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ TRINITY WINES 

 
1. Η Trinity Wines δημιουργηθηκε το 2011 ςτα χρονια της κριςης υπο 
αντιξοες ςυνθηκες, καταφερνοντας, μαλιςτα, ςε ςυντομο χρονικο 
διαςτημα, να αποτελεςει εναν απο τους πρωταγωνιςτες ςτη διανομη 
οινων ςτην Ελλαδα. Τι ομοιοτητες και διαφορες βλεπετε αναμεςα 
ςτην οικονομικη κριςη του 2008 και ςε αυτην που διανυουμε τωρα, 
λογω της πανδημιας του Covid-19?

H  Trinity Wines, εταιρεία που εξειδικεύεται στην εισαγωγή και 
διανομή οίνων ποιότητας, δημιουργήθηκε το 2011 σε ένα εντελώς 
διαφορετικό περιβάλλον. Τα δεδομένα ήταν διαφορετικά και 
οι προκλήσεις άλλες. Το 2011 για εμάς ήταν το σημείο που το 
εμπόριο του κρασιού μέχρι τότε βασιζόταν εν πολλοίς στην αθρόα 

χρηματοδότηση του από το τραπεζικό σύστημα, χωρίς ποιοτικά κριτήρια. Έτσι, η οικονομική κρίση 
κλυδώνισε το τραπεζικό σύστημα και συμπαρέσυρε τις επιχειρήσεις που δεν ήταν υγιείς και δεν μπορούσαν 
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η αγορά (εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουρισμός, Airbnb, yachting, 
villas), παρόλα αυτά, έμπαινε σε μια αναπτυξιακή τροχιά που καθιστούσε εταιρείες που εμπορεύονταν 
είδη και υπηρεσίες πολυτελείας απαραίτητες. Έτσι, η Trinity Wines, επενδύοντας σε προϊόντα εγνωσμένου 
κύρους και αναγνωρισιμότητας καθώς και σε εξιδεικευμένο προσωπικό, απέκτησε πολύ σύντομα ηγετικό 
ρόλο στην κατηγορία της. 
Η κρίση που βιώνουμε λόγω του Covid-19 είναι τελείως διαφορετική.

Δεν πλήττει επιχειρήσεις με βάση τα ποιοτικά δεδομένα, αλλά οριζόντια. Τα μέτρα είναι επιβεβλημένα 
μεν για την δημόσια υγεία που προέχει, αλλά στραγγαλίζεται η οικονομία και δημιουργείται ανασφάλεια 
για την επόμενη ημέρα. Το ακριβές κόστος και τις επιπτώσεις κανένας δεν είναι σε θέση να τις αξιολογήσει 
στην παρούσα φάση, αλλά θα είναι υψηλό. Ακόμα και αν επανέλθουμε στην άρση των μέτρων, για να 
επιστρέψουμε στο σημείο που μας βρήκε αυτή η κρίση θα χρειαστεί αρκετός καιρός. Παράγοντες όπως 
τα μέτρα καταπολέμησης και πρόληψης του ιού, το αίσθημα της ασφάλειας, η αποκατάσταση των 
συγκοινωνιών, η ψυχολογία της ψυχαγωγίας, τα οικονομικά μεγέθη, είναι κάποιοι από αυτούς που 
θα καθορίσουν το πότε θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. 

2. Ποιες ειναι οι ςυνεπειες της κριςης του κορωνοϊου ςτην αγορα του οινου και, 
ειδικοτερα: (α) ςτις εγχωριες πωληςεις και (β) ςτις ειςαγωγες;

Οι συνέπειες είναι οι προφανείς: δραματική μείωση των πωλήσεων. Το κρασί κατά κύριο λόγο, εγχώριο 
και εισαγόμενο, καταναλώνεται στα εστιατόρια. Τα μόνα κανάλια που διακινείται πλέον το κρασί είναι τα 
super market, καθώς και τα εξειδικευμένα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης κρασιών. Στα super market 
διακινούνται κυρίως ελληνικά κρασιά και με σχετικά χαμηλή τιμή που, ούτως ή άλλως, τα super mar-
ket στην πλειοψηφία τους προσέφεραν. Σε ο, τι αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης κρασιών, 
παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση, η οποία ωστόσο είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 
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4. Πως βλεπετε την επομενη μερα για το ελληνικο και το διεθνες κραςι; 

Γενικά είμαστε, προσωπικά και ως εταιρεία, φύσει αισιόδοξοι. Η χρονιά έχει πολλές προκλήσεις 
για όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας κρασιών (αμπελουργοί, οινοποιοί, δίκτυα 
διανομής, εισαγωγείς, χονδρεμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία και όλα τα σημεία λιανικής 
πώλησης). Το ελληνικό κρασί θα έχει μια υποσυνείδητη προτίμηση στις επιλογές των 
καταναλωτών.  Από την άλλη πλευρά, τα εισαγόμενα ποιοτικά κρασιά έχουν ένα σημαντικό 
μερίδιο όπου δεν νομίζω ότι θα δούμε διαφορές. Το κρασί σε αυτή την περίπτωση το συγκρίνω 
με την μουσική. Η προέλευση του δεν αποτελεί το πρώτιστο κριτήριο, αλλά η ποιότητα του.  
Αν είναι καλό, τότε υπάρχει το κοινό του και δεν θα παύσει να το επιλέγει. Νομίζω πως αν 
καταφέρουμε να έχουμε μια ικανοποιητική τουριστική σεζόν που θα επιτρέψει να λειτουργήσει 
η οικονομία, θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον θετικό και ένα αίσθημα κανονικότητας. Θα 
δοκιμαστούν αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλά τελικά θα τα καταφέρουμε.

τον χαρακτήρα που απαιτείται, ώστε να αντέξουμε ως σύνολο αυτή την τρικυμία της ζωής. 
Ναι, η προοπτική του ελληνικού κρασιού δεν έχει ταβάνι. Ναι, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας και 
της παιδείας μας. Ναι, χρειάζεται να μείνουμε ενωμένοι όλοι οι άνθρωποι του 
χώρου και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να πιστέψουμε σε όλα αυτά, 
τώρα περισσότερο από ποτέ, και μέσα από αυτό το πρίσμα θα τα καταφέρουμε.

3. Ποια ειναι τα μετρα που θα λαβει/εχει ηδη λαβει η Trinity ςε επιπεδο επιχειρηςης 
για τον περιοριςμο (κατα το δυνατον) των επιπτωςεων της κριςης;

Στην παρούσα φάση δεν θέλαμε να προβούμε σε σπασμωδικές κινήσεις ή κινήσεις πανικού. 
Αξιολογούμε την κατάσταση και είμαστε σε ετοιμότητα για άμεση λήψη μέτρων. Μέχρι 
τώρα, με χρηστή διαχείριση και χωρίς υπερβολές, έχουμε καταφέρει να θωρακίσουμε 
την εταιρεία με τρόπο που θα μπορέσει να αντέξει την πίεση λίγων μηνών. 
Αν συνεχιστεί όμως και έχουμε άλλα δεδομένα, έχουμε τα αντανακλαστικά να αντιδράσουμε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, SOMMELIER MONK  
GRAPES & SPIRITS,  CONSULTANT GIGIFIOGGOS WINE BAR 

 
1. Δανειζομαι την ακολουθη φραςη απο παλαιοτερη ςυνεντευξη ςας: 

«Η προοπτικη του ελληνικου κραςιου δεν εχει ταβανι. Ειναι κομματι 
του πολιτιςμου μας, της παιδειας μας. Χρειαζεται να μεινουμε 

ενωμενοι ολοι οι ανθρωποι του χωρου και να βοηθαμε ο ενας τον 
αλλο». Πως πιςτευετε οτι θα μπορουςαμε να μεινουμε πιςτοι ςε αυτο, 

εν μεςω της κριςης που βιωνουμε;

Ένα αγαπημένο μου απόφθεγμα λέει “Το ταλέντο του ανθρώπου 
αναπτύσσεται μέσα στην απομόνωση, ο χαρακτήρας του 

όμως διαμορφώνεται μέσα στις τρικυμίες της ζωής”. Σήμερα 
βρισκόμαστε σε μια μορφή “απομόνωσης”, ας ενώσουμε λοιπόν όλοι 

οι άνθρωποι του κρασιού τα ταλέντα μας για να διαμορφώσουμε 
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2. Ποια πιςτευετε οτι θα ειναι η επομενη μερα για το ελληνικο κραςι και, κυριως, τα wine bars; 

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα. Αυτό το πρώτο βήμα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
να το κάνουμε με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Στο σύνολο της η αγορά του ελληνικού κρασιού 
θα βρει μπροστά της ένα ταξίδι πολλών δύσκολων χιλιομέτρων. Ευχή μου είναι να αντέξουν όλοι μέχρι 
τον τερματισμό, έναν τερματισμό που αρχικά απλά θα μας επαναφέρει σε μια κανονικότητα, τίποτα 
περισσότερο. Αν καταφέρουμε να συμφιλιωθούμε με αυτή την ιδέα, τότε προτεραιότητα μας θα 
πρέπει να είναι η βιωσιμότητα και η διατήρηση της ποιότητας. Η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους με 
προβλήματα, οι σπασμωδικές κινήσεις, όμως, δεν θα αποδώσουν καρπούς. Θέλει ψυχραιμία. Αν, 
αντί για βιωσιμότητα και διατήρηση της ποιότητας, στοχεύσουμε σε μια βίαιη και άμεση κερδοφορία, με 
κάθε μέσο, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Προσωπικά, νομίζω πως το κλειδί για την επόμενη 
μέρα είναι το να μείνουν όλα καταρχήν ίδια. Τι εννοώ; Τα wine bars θα πρέπει όταν θα ξανά ανοίξουν τις 
πόρτες τους να έχουν - το ίδιο προσωπικό, την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο προϊόν, τις ίδιες υπηρεσίες, την 
ίδια ποιότητα. Πόσο όμορφο θα είναι να νιώσουν όλοι πως είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα! Αυτό, αν με 
ρωτάτε, εμπεριέχει μια απίστευτη επαγγελματική και ψυχική δυναμική. Αν καταφέρουμε να μείνουμε ίδιοι 
στην επαναφορά μας, τότε θα έχουμε ρίξει γερά θεμέλια για να χτίσουμε κάτι νέο. Αυτή είναι η φυσική 
εξέλιξη. Μένουμε ίδιοι για να αλλάξουμε βάσει πλάνου στην πορεία. 

3. Τι κινηςεις θα μπορουςαν να γινουν ωςτε να μετριαςουν τις ςυνεπειες της κριςης και πως μπορει ο μεςος 
Έλληνας να ςτηριξει το ελληνικο κραςι;

Το κρασί θα γονάτιζε αναπόφευκτα σε μια τέτοια πρωτόγνωρη συνθήκη σαν αυτή που ζούμε σήμερα, 
από πού όμως προέρχεται η μεγαλύτερη ζημία; Από εκεί που υπήρχε και, προ κορωνοϊού, η μεγαλύτερη 
κερδοφορία: από την αγορά των εστιατορίων - μπαρ. Παρόλο που δεν υπάρχει δυνατότητα αντιστάθμισης 
της κατανάλωσης από αυτήν την αγορά με την κατ’ οίκον κατανάλωση, το target group παραμένει το 
ίδιο. Δηλαδή ο κόσμος που καταναλώνει κρασί είναι ο ίδιος, μάλιστα ο ίδιος αυτός κόσμος, ακόμα και 
αυτή την στιγμή που μιλάμε, καταναλώνει κρασί. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει εξ αρχής 
μια πολυδιάστατη προσέγγιση του τελικού καταναλωτή; Όχι (απλά) για να μετριάσουμε την 
ζημιά στην περίπτωση μιας παγκόσμιας καταστροφής, μα γιατί εξ αρχής σε επίπεδο marketing και 
πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης κάτι τέτοιο θα ήταν φρόνιμο. Η ερώτηση – δικαιολογία 
που ακολουθεί είναι … “μα θα μπορούσαμε”; Και η απάντηση κρύβεται στην πόση δημιουργικότητα και 
εφευρετικότητα ανακαλύπτουμε πως τελικά όντως έχουμε και δεν χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Διότι 
όσοι «σνόμπαραν» το delivery ξαφνικά το προσφέρουν. Ξαφνικά άνθρωποι έφτιαξαν ιστοσελίδες και on-
line shops μέσα σε μια νύχτα. Ξαφνικά τα social media είναι όντως πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας που 
κάποιοι αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν. Ξαφνικά, μέσα σε λίγες μέρες υπάρχουν διαθέσιμα σπουδαία 
εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια κρασιού από συναδέλφους. Τρίβω τα μάτια μου βλέποντας αυτές 
τις μέρες ξαφνικά ακόμη και “ορκισμένους εχθρούς” να παραμερίζουν εγωισμούς και να συνεργάζονται, 
συγχωνεύοντας υπηρεσίες και προϊόντα τους για το κοινό όφελος. Ξαφνικά λαμβάνω κρασιά στο σπίτι 
από εταιρείες οι οποίες είχαν χρόνια να επικοινωνήσουν μαζί μου και με προσκαλούν σε πρωτοποριακές 
online γευστικές δοκιμές. Ξαφνικά ανακαλύψαμε έννοιες όπως εταιρική ευθύνη, αλληλοβοήθεια, χορηγία 
με ανταποδοτικά οφέλη, ψηφιακή εποχή, επαγγελματική αλληλεγγύη, νέα πεδία δράσης και πωλήσεων. 
Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Πείτε μου όμως με απόλυτη ειλικρίνεια, τι από όλα τα παραπάνω δεν 
θα μπορούσαμε ή δεν θα έπρεπε να κάνουμε ήδη, στην προ κορωνοϊού εποχή; Προσοχή, δεν λέω πως ο, 
τι κάναμε μέχρι πρότινος ήταν λάθος, επισημαίνω όμως πως ίσως και να μην ήταν επαρκές. Ίσως σε μια 
εποχή που μόνιμα τα πάντα τρέχουν και εξελίσσονται εμείς να μείναμε στάσιμοι, και η στασιμότητα στην 
επιχειρηματική έννοια της Ανάπτυξης είναι συνώνυμο της οπισθοδρόμησης. Οινοπαραγωγοί, εστιατόρια, 
sommelier, wine bars, σημεία λιανικής και χονδρικής, εκπαιδευτικοί οργανισμοί… όλοι! θεωρώ πως είχαμε, 
έχουμε και πάντα θα έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στον  τρόπο λειτουργίας μας, στο marketing, 
στο management και στον τρόπο που προσπαθούμε τελικά να προωθήσουμε προς την αγορά το προϊόν. 
Σήμερα, εν μέσω κρίσης, χρησιμοποιούμε ως “σωσίβια σωτηρίας” όλες εκείνες τις εφικτές ιδέες που 
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ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΤΑΡΗ, WWW.CHICWINE.GR  
 

Δημιουργικοτητα εν μεςω κριςης
Κι ενώ η γη αγκαλιά με τους ανθρώπους χόρευαν ανυποψίαστοι 

σε τρελούς ρυθμούς, ξαφνικά επικράτησε σιωπή, λες και 
ένα αόρατο δάχτυλο πάτησε ένα κουμπί και όλα έγιναν αλλιώς. 

Kάναμε ένα βήμα πίσω, σταθήκαμε, σκεφτήκαμε, παρατηρήσαμε 

θα έπρεπε να έχουμε εντάξει προ καιρού στην επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Ας δούμε τώρα σε τι κατάσταση θα μας βρει πιθανότατα η μετά-κορωνοϊού εποχή. Με την υποσημείωση 
πως ακόμη δεν είμαστε σίγουροι για το εάν είμαστε στο τέλος της αρχής ή στην αρχή του τέλους αυτής 
της κρίσης. Ένα είναι βέβαιο, η μετά εποχή θα μας βρει με ζημία. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να βρεθούμε 
σε κατάσταση damage control. Θα πρέπει να μετρήσουμε ο κάθε ένας το μέγεθος της ζημιάς, διότι 
δεν θα είναι ίδιο για όλους.  Προφανώς και το κράτος οφείλει να βοηθήσει, ήδη ως Εστίαση συζητάμε 
θέματα με εκπροσώπους της κυβέρνησης. Θέματα όπως ΦΠΑ, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές, 
ενοίκια καταστημάτων, αποπληρωμές πάγιων εξόδων π.χ. ρεύματος κ.α. ενώ οι χώροι παραμένουν 
κλειστοί και πολλά ακόμη. Βέβαια σε αυτή την συζήτηση ψάχνουμε το δικό μας καύσιμο για να 
επαναλειτουργήσει η μηχανή.  Μια μηχανή η οποία σημειώστε πως δεν θα περάσει από την παρούσα 
αδράνεια σε κατάσταση “τέρμα το γκάζι” μέσα σε μια μέρα. Θα χρειαστεί χρόνος και θα χρειαστεί σχέδιο.

Αυτό το σχέδιο είναι που πρέπει να καταστρώσουμε σήμερα, στην ενδιάμεση εποχή του πριν και του 
μετά, στην εποχή του κορωνοϊού. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξοικειωθούμε με την ιδέα της ζημιάς, να 
πάψουμε να την φοβόμαστε και να οραματιστούμε το αύριο. Οφείλουμε τον παρόντα “ελεύθερο” 
χρόνο να τον μετατρέψουμε σε ευκαιρία δημιουργικής αναδιάρθρωσης, να επαναπροσδιορίσουμε 
τους στόχους μας και να καταστρώσουμε νέα business plans σαν να ξεκινάμε όλοι από το μηδέν την 
επαγγελματική μας δραστηριότητα. Εξασφαλίζουμε, λοιπόν, αρχικά, όπως ανέφερα στην προηγούμενη 
ερώτηση, πώς θα επιστρέψουμε “Στο Ίδιο” για να μπορέσουμε να χτίσουμε “Το Νέο”. Με όλους μου τους 
συνεργάτες αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, για όλα τα project τα οποία διαχειρίζομαι: νέα σχέδια, νέους 
στόχους, νέα οικονομικά μοντέλα, νέες υπηρεσίες, νέες ιδέες, νέοι στρατηγικοί σχεδιασμοί, νέες λίστες 
κρασιού, νέοι τρόποι πωλήσεων, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, νέες συνεργασίες, όλα θα είναι νέα, το 
μόνο παλιό που θα πρέπει να μείνει άθικτο είναι το πάθος και η αγάπη όλων μας για το κρασί.

και επαναπροσδιορίσαμε λιγάκι τη ζωή μας, αλλάξαμε συνήθειες. Το κρασί έγινε συντροφιά, αν κι η 
απόλαυση του ήταν λιγάκι πιο μελαγχολική, πιο μοναχική! Δεν μπορούμε να το μοιραστούμε μαζί με τους 
αγαπημένους μας ανθρώπους σε κάποιο ωραίο εστιατόριο, καταφέραμε όμως να συναντιόμαστε, να 
επικοινωνούμε, να διασκεδάζουμε διαφορετικά,  δίνουμε πια ραντεβού διαδικτυακά και τελικά γινόμαστε 
παρέα. Προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Ακόμα όμως κι έτσι συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε 
τις στιγμές γιατί είμαστε ενωμένοι, έστω κι αν ο καθένας από εμάς βρίσκεται στο σπίτι του! 

Αυτό το κλίμα αποτέλεσε την αφορμή να πάρω την απόφαση και να ξεκινήσω κάτι που υπήρχε στις σκέψεις 
μου καιρό. Ονειρεύομαι το ποιοτικό κρασί να είναι προσιτό σε όλους, θέλω να το εντάξω στη ζωή μας 
δημιουργώντας σύντομα videos με τα οποία παροτρύνω τους ακολούθους μου να απολαμβάνουν το κρασί 
τους δοκιμάζοντας μαζί μου ξεχωριστά κρασιά και μαθαίνοντας εύκολα wine tips που μας κατευθύνουν 
να ανακαλύπτουμε τα άπειρα μυστικά που κρύβονται πίσω από αυτόν τον όμορφο κόσμο, τα οποία όταν 
αρχίζει κανείς να τα μελετά ξεκινάει ένα γοητευτικό ταξίδι γεμάτο από απεριόριστες γευστικές στιγμές. 

Παράλληλα με το κάθε βίντεο που δημοσιεύεται στο κανάλι μου στο YouTube κάθε Σάββατο, προτείνω και ένα 
ξεχωριστό κρασί σε super προσφορά που διαρκεί για μια μόνο εβδομάδα και είναι διαθέσιμο στο e-shop μου.
Είναι γεγονός πως οι μέρες που διανύουμε θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς 
τομείς, είμαι όμως πεπεισμένη πως θα δώσουν και ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα!
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H κρίση του Covid-19 θα επηρεάσει τον οινοτουρισμό στο μέτρο που θα επηρεάσει γενικά 
τον τουρισμό στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι οι ασφαλείς μετακινήσεις, που ίσως δεν 
επιτρέψουν σε τουρίστες να έρθουν στην χώρα μας γενικά. Δεν θεωρώ ότι ο οινοτουρισμός 
επηρεάζεται διαφορετικά είτε θετικά είτε αρνητικά. Ίσα ίσα που αν κάποιος φτάσει ως 
εδώ, οι επισκέψεις στα οργανωμένα φυσικά επισκέψιμα οινοποιεία είναι ασφαλείς και οι 
δοκιμές, που συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται υπαίθρια, ακόμα ασφαλέστερες.

2. Οι Έλληνες αναζηταμε ςτο κραςι την εμπειρια και οχι μονον το προϊον. Τι θα λεγατε ςτους οινοφιλους 
Έλληνες οι οποιοι ολο αυτο το διαςτημα απολαμβανουν (η προςπαθουν να απολαυςουν) το κραςι κατα 
κυριο λογο ςτο ςπιτι; Πως μπορουμε να διαφυλαξουμε την ομορφια και την απολαυςη του κραςιου ςε τετοιες 
πρωτογνωρες ςυνθηκες; 

Η αλήθεια είναι ότι το κρασί θέλει παρέα. Αλλά είναι και παρέα που μπορεί ακόμα και μοναχικά να σου 
προσφέρει το ωραίο ταξίδι των γεύσεων και των αρωμάτων. Περάσαμε όλοι πολλές ωραίες στιγμές στο 
lockdown δοκιμάζοντας κρασιά, με την οικογένεια μας και σχολιάζοντας τα με τους φίλους μας στα social.

3. Σε τι ενεργειες θα μπορουςε να προβει, κατα τη γνωμη ςας, τοςο ο αμπελοοινικος κλαδος οςο και ο 
καθενας μας ατομικα για τον περιοριςμο των επιπτωςεων της κριςης και τη διαφυλαξη του οινοτουριςμου ως 
ςημαντικης παραμετρου ςτη βιωςιμη αναπτυξη του κραςιου ςτην Ελλαδα;

Επαναλαμβάνω ότι ο οινοτουρισμός είναι κομμάτι του τουρισμού και μοιραία θα ακολουθήσει 
την πορεία του. Δεν επηρεάζει η κρίση ειδικά τον οινοτουρισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε 
εμείς; Να πηγαίνουμε στα οινοποιεία, να δοκιμάζουμε κρασιά και να αγοράζουμε φυσικά!

4. Πως βλεπετε την επομενη μερα για το ελληνικο κραςι;

Η ερώτηση δεν έχει προφανή απάντηση γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι η επόμενη μέρα και πώς ακριβώς 
θα είναι. Σίγουρα με τα σημερινά δεδομένα θα είναι δύσκολη, γιατί έμειναν πολύ καιρό κλειστά τα μαγαζιά της 
εστίασης και τα ξενοδοχεία, που είναι οι κυριότεροι πελάτες των οινοπαραγωγών, και βέβαια η τουριστική 
περίοδος διαφαίνεται ισχνή έως ανύπαρκτη. Θέλει αντοχές, σύμπνοια, συνεργασίες στον τομέα της 
εστίασης και του τουρισμού, κρατική στήριξη. Όμως αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες έχουμε μια 
αρκετά καλή ενημέρωση στο επόμενο τεύχος του Οινοχόου το Σάββατο 6/6 με την Καθημερινή φυσικά. 
Εγώ, πάντως, θέλω να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα και θεωρώ ότι η απίστευτη αυτή κρίση μπορεί να κάνει 
τον χώρο να δει τις μικρές του παθογένειες, να τις διορθώσει και όλα να πάνε καλύτερα. Να μην ξεχνάμε ότι το 
κρασί άντεξε στην οικονομική κρίση μιας 10ετιας! Είναι πολύ δυνατό για να λυγίσει και θα τα καταφέρει.

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, 
ΟΙΝΟΧΟΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

 
1.    Δανειζομαι το ακολουθο, απο το editorial ςας ςτον ΟΙΝΟΧΟΟ τον 
περςινο Ιουνιο: «Θα γευτω τις λιχουδιες ςτον τοπο τους, αρτυμενες με τα 
καρυκευματα της γνηςιοτητας, θα πιω τα κραςια ςτους αμπελωνες παρεα με 
τους αμπελουργους και τους οινοποιους, με απανωτα τςουγκριςματα και ευχες 
που πιανουν, αναζητωντας μονο τη χαρα που προςφερουν και οχι αρωματα, 
διαρκειες και ιςορροπιες». Όλη η ομορφια του κραςιου και το ονειρο του 
ελληνικου καλοκαιριου ςε μια φραςη, την οποια θα μπορουςα πολυ ευκολα να 
φανταςτω ςτο επικεντρο καμπανιας για τον οινοτουριςμο ςτην Ελλαδα.
Πως πιςτευετε οτι θα επηρεαςει η κριςη του κορωνοϊου την Ελλαδα ως 
οινοτουριςτικο προοριςμο;
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TAILORED: LAW & BUSINESS IN THE FASHION & LUXURY INDUSTRY 

Το TAILORED είναι μια οργάνωση η οποία τιμά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία 
και η οποία ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τις Δημιουργικές Βιομηχανίες 
στην Ελλάδα (μόδα, πολυτέλεια, κρασί, design, τουρισμός κλπ).
    
Στο TAILORED αναγνωρίζουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δημιουργικές βιομηχανίες και 
το νόμο και πιστεύουμε ότι τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι δικηγόροι που τις συμβουλεύουν πρέπει 
να κατανοήσουν ότι οι νομικές ανάγκες αυτών των αγορών διαφέρουν από τις υπόλοιπες και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν εξειδικευμένο τρόπο, «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους.
  
Το TAILORED είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν ένας κόμβος εκπαίδευσης και δικτύωσης, με τη 
δυνατότητα να προσαρμόζει τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις 
ιδιαίτερες εμπορικές και νομικές ανάγκες καθεμίας από τις δημιουργικές βιομηχανίες τις οποίες αφορά

www.tailored.gr
FB: facebook.com/TailoredGR
IG: @tailored_lawandbusiness
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