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Κυρίες και Κύριοι, 

Το 2014 ο ελληνικός τουρισμός συμπληρώνει έναν αιώνα εξέλιξης. 

Πριν εκατό χρόνια, το 1914 ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο 

Δημόσιος Τουριστικός Τομέας με στόχο την κάλυψη του μεγάλου ρεύματος 

του περιηγητισμού.  

Μια πρωτοπόρα, διορατική, ιστορική κίνηση, που έβλεπε στο μέλλον. 

Φέτος λοιπόν, συμπληρώνεται ένας συναρπαστικός αιώνας προσφοράς.  

Αιώνας που σφραγίζεται από μεγάλες επιτυχίες, καινοτόμες ιδέες, 

πρωτοποριακές δουλειές. 

Πολιτικοί, δημόσιοι λειτουργοί, αρχιτέκτονες, εικαστικοί, καλλιτέχνες, 

συνδέουν το όνομα τους στην ένδοξη πορεία του ελληνικού τουρισμού. 

Μεγάλα γεγονότα σφραγίζουν αυτή τη διαδρομή. 

Οι πρώτοι περιηγητές, τα πρότυπα για την εποχή τους ΞΕΝΙΑ, τα μεγάλα 

δημόσια έργα υποδομών, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Φεστιβάλ 

Αθηνών, μέχρι το σήμερα, στα 20 εκατομμύρια επισκέπτες και την 

αναγέννηση του ελληνικού τουρισμού. 
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Μια μοναδική ιστορία διαρκούς προσφοράς στην Ελλάδα και την ευημερία 

των ελλήνων πολιτών. 

Σε αυτή την ιστορία, ολοένα και περισσότερο, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει 

η ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Μεγάλες επενδύσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη για πολλές 

περιοχές της χώρας. 

Εξέχουσα θέση, ιδίως στη σημερινή σύνθετη εποχή μας, παίζει και η 

θεσμική έκφραση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.  

Οι παρεμβάσεις του και η διάθεση συνεργασίας όλο αυτό το διάστημα 

έχουν μεγάλη συνεισφορά. 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη λοιπόν σήμερα, να βρίσκομαι κοντά σας στο 13ο 

συνέδριο του ΣΕΤΕ. 

Σε μια θετική, αλλά συνάμα δύσκολη χρονική συγκυρία. 

Σε μια συγκυρία όπου όλοι, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις 

αποδόσεις του ελληνικού τουρισμού αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να εφησυχάζουμε. 

Καμία επιτυχία δεν έχει αξία αν δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια, αν δεν 

μπορεί να αντέχει σε αρνητικούς παράγοντες, αν δεν μπορεί να 

αντιμετωπίζει και να κερδίζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά 

της. 

  

Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας μεταφέρω ένα πολύ καθαρό 

μήνυμα.  

Το υπουργείο τουρισμού εντείνει ακόμα περισσότερο τις 

προσπάθειες του. 
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Συνεχίζει  τις μεταρρυθμίσεις. 

Θωρακίζει ακόμα περισσότερο τον ελληνικό τουρισμό. 

Εργάζεται για να προσφέρει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό, ποιοτικό και 

εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν.  

Πάντα, στην ίδια γραμμή που χαράξαμε. 

Συνεργασία, δημιουργικότητα, σύνθεση απόψεων για το καλό των 

τουριστικών επιχειρήσεων, για το καλό των εργαζόμενων στον τουρισμό. 

Χωρίς να εγκαταλείπουμε εκείνα τα στοιχεία που μας καθιέρωσαν, 

προχωράμε στην ανασύνθεση του ελληνικού τουρισμού. 

Δίνουμε έμφαση στον εμπλουτισμό του επιπέδου των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και την ποιοτική του βελτίωση. 

Έχουμε περάσει από τη μονοδιάστατη αντιμετώπιση, σε μια ολιστική 

προσέγγιση των πραγμάτων, έχοντας σαφείς προσανατολισμούς και 

στοχεύσεις για την τουριστική ανάπτυξη.  

Ο ελληνικός τουρισμός δεν είναι πλέον μόνο «ήλιος και θάλασσα». 

Είναι ένα πολυεπίπεδο προϊόν, με θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται 

και στόχο έχουν να καλύψουν πλήρως τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου και 

επιλεκτικού επισκέπτη. 

Οι βάσεις έχουν μπει και είναι απολύτως στέρεες. 

Με θεσμικές παρεμβάσεις, που συνοψίζονται σε δύο βασικά νομοθετήματα 

τα οποία ψηφίστηκαν στη Βουλή κατά την τελευταία διετία, ο ελληνικός 

τουρισμός εκσυγχρονίζεται. 

Περνάει από το ένδοξο παρελθόν, σε ένα δυναμικό παρών, έχοντας 

μπροστά του ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. 
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Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στον τουριστικό τομέα αλλάζουν ριζικά το 

τοπίο και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και 

των επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης, 

επαναδιατυπώθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, και 

δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα. 

Ως αποτέλεσμα, εκδηλώνεται ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλα επενδυτικά 

κεφάλαια. 

Σειρά σημαντικών επενδύσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρίσκονται 

ήδη σε φάση υλοποίησης. 

Νέες περιοχές της χώρας θα μπουν στον χάρτη της ανάπτυξης. 

Το 2015, μπορεί να εξελιχθεί σε έτος σημαντικών επενδύσεων στον 

χώρο του τουρισμού. 

Και σε αυτόν τον τομέα, ο τουρισμός μπορεί να καταστεί ο απρόβλεπτος 

θετικός παράγοντας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τον 

τουρισμό θα έχει συνέχεια. 

Συνοπτικά θα έλεγα, ότι η εξέλιξη του εθνικού σχεδίου για τον τουρισμό 

περιλαμβάνει : 

-     Εκσυγχρονισμό των υποδομών, 

-     Εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, 

-     Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης, 

-     Αειφόρο ανάπτυξη και ανάδειξη νέων προορισμών με έμφαση στην 

προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

-     Τόνωση της απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 
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-     Στήριξη της επιχειρηματικότητας, 

-     Διάχυση του τουριστικού πλεονάσματος στην περιφέρεια, τις 

τοπικές κοινωνίες και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. 

 Σε όλο το εθνικό σχέδιο για τον τουρισμό, το ΣΕΣ 2014 - 2020, το νέο 

ΕΣΠΑ, είναι η αιχμή του δόρατος για την συνολική μετεξέλιξη του 

τουριστικού μας προϊόντος. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις για επενδύσεις στις νέες, 

ειδικές μορφές τουρισμού.  

Ενδεικτικά αναφέρω τον αγροτουρισμό, τον οινοτουρισμό, τον 

γαστρονομικό τουρισμό, θαλάσσιο τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, 

και φυσικά τον πολιτιστικό τουρισμό στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη 

βαρύτητα.  

Το υπουργείο έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση του απαραίτητου πλαισίου 

ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού.  

Ειδικές μορφές που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση του 

τουρισμού με άλλους τομείς της οικονομίας όπως για παράδειγμα ο 

πρωτογενής τομέας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε στενά με το υπουργείο ανάπτυξης και 

με τον ΣΕΤΕ για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων μας.  

Είναι σημαντική σε αυτή μας την προσπάθεια και η συνδρομή των 

περιφερειών. 

Τους θέλουμε ενεργούς και συντονισμένους στη χάραξη μιας ενιαίας 

πολιτικής. 

Οφείλουν οι περιφέρειες να αντιληφθούν ότι χρειάζεται κοινή 

στρατηγική κοινός βηματισμός. 

Σε όλα τα επίπεδα. 
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Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στον τομέα της προβολής, θα 

έχει τον καθοριστικό ρόλο του συντονισμού των περιφερειών για 

την παραγωγή ενός καθαρού και ομογενοποιημένου μηνύματος. 

Στόχος του υπουργείου είναι και μέσω του νέου ΕΣΠΑ να τονώσουμε την 

επιχειρηματικότητα, να φτιάξουμε το πλαίσιο για νέες επενδύσεις, να  

βοηθήσουμε τις νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να εκσυγχρονίσουμε το 

προιόν μας. 

Πάνω από όλα στόχο μας είναι η μεγαλύτερη απορροφητικότητα, η 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προγράμματος. 

Δεν θέλουμε να πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ. 

Κυρίες και Κύριοι 

Το  2013 ήταν χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ το 2014 

διευρύνθηκαν σημαντικά τα θετικά αποτελέσματα. 

Δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό 

τουρισμό. 

Όλα αυτά, μέχρι το επόμενο νέο ρεκόρ που αισιοδοξούμε βάσιμα ότι θα 

έλθει τον επόμενο χρόνο.  

Με τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί την τελευταία διετία περάσαμε 

από την επιφύλαξη στην αποδοχή, από την αμφισβήτηση  στην παγκόσμια 

αναγνώριση. 

Έγινε, μια δυναμική επανεκκίνηση, ενώ καταγράφηκαν εντυπωσιακά 

αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και εσόδων για την οικονομία 

μας. 

Όλα αυτά, με το ένα δέκατο του προϋπολογισμού που υπήρχε πριν 

την κρίση. 

Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο να τονίσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. 

 
 
Γραφείο Τύπου Υπουργείου Τουρισμού 
Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ10557 Αθήνα  
τηλ.:  210-3736023, φαξ: 210-3736024 
email: grafeio@mintour.gr 
web:  www.mintour.gr 
 

6 

http://www.mintour.gr/


Τίποτα από ότι θετικό συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια, δεν έγινε 

τυχαία. 

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. 

Τίποτα δεν έγινε λόγω της διεθνούς συγκυρίας όπως εύκολα κάποιοι 

θέλουν να λένε. 

Όλα έγιναν διότι Πολιτεία και Ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκαν 

στενά και αποτελεσματικά. 

Γιατί υπήρχε σχέδιο, όραμα και πολιτική βούληση. 

Η πολιτεία κατάλαβε επιτέλους το μέγεθος και τη δυναμική του τουρισμού, 

και ο ιδιωτικός τομέας έκανε πράξη τη γνωστή φράση ότι «η κρίση γεννάει 

ευκαιρίες». 

Όλα έγιναν γιατί υπήρξε μια αλληλουχία σημαντικών γεγονότων που 

επέδρασαν καταλυτικά στην αναγέννηση του ελληνικού τουρισμού. 

 

Σας θυμίζω ενδεικτικά ... 

1ον. Σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

2ον. Θεσμικός εκσυγχρονισμός όλων των υπηρεσιών του νέου υπουργείου, 

3ον. Μετεξέλιξη του ΕΟΤ σε σύγχρονο αποδοτικό οργανισμό προώθησης και 

προβολής ...  

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε να τονίσω την απόλυτη ικανοποίηση μου για 

την ταχύτατη, παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, αλλαγή του ρόλου 

του οργανισμού.  

Εξελίσσεται σε ένα δυναμικό οργανισμό, με εστιασμένο αντικείμενο, 

απαλλαγμένο από τα βάρη του παρελθόντος, με ισχυρή διεθνή παρουσία. 

Ο ΕΟΤ κερδίζει το στοίχημα της μεταρρύθμισης του.  
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Η πρόσφατη συνεργασία του με ένα παγκόσμιο τεχνολογικό brand όπως 

αυτό της Samsung, δείχνει ότι ο ΕΟΤ έχει και κύρος και πρόσωπο στη 

διεθνή αγορά.  

4ον. Θεσμοθέτηση του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού εταίρου. Μια κίνηση με ισχυρό 

συμβολισμό αλλά και ουσία, πάγιο αίτημα του τουριστικού κόσμου, που με 

ιδιαίτερη έκπληξη είδα να μπαίνει στο στόχαστρο της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης που ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό ζητά τη συρρίκνωση του 

ρόλου του τουρισμού, θυμίζοντας άλλες εποχές και άλλα μοντέλα. 

5ον. Διαρκής διεκδικήσεις για λογαριασμό του κλάδου, όπως για 

παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, και η διόρθωση του ΕΝΦΙΑ. 

6ον. Εργασιακή και κοινωνική ειρήνη, μέσω της εμπέδωσης του μηνύματος 

ότι ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση. 

7ον. Άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς του τουρισμού. Τον ΣΕΤΕ, το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, την ΠΟΞ, τους Δήμους και τις Περιφέρειες που 

κατάλαβαν τη δυναμική των γεγονότων. 

  

Όλα αυτά, ενώ παράλληλα γίνονταν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο 

εσωτερικό και μια εκστρατεία αλλαγής του αρνητικού κλίματος για την 

Ελλάδα στο εξωτερικό. 

Μαζί λοιπόν, πετύχαμε αυτά το τόσο σημαντικά, για την ελληνική 

οικονομία και τον ελληνικό λαό, επιτεύγματα. 

Σε μια δυσχερή διεθνή συγκυρία και σε μια δύσκολη περίοδο για την 

ελληνική οικονομία, ο τουρισμός απέδειξε έμπρακτα ότι είναι βασικός 

πυλώνας στήριξης της οικονομίας και ο κλάδος που εγγυάται την 

ανάπτυξη. 
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Ο τουρισμός επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι μπορεί να 

αποτελέσει ένα σύγχρονο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της 

ελληνικής οικονομίας. 

- Τόνωσε τις οικονομίες των τοπικών κοινωνιών. 

- Δημιούργησε νέες, χιλιάδες θέσεις εργασίας.  

- Έδωσε ελπίδα στους συμπολίτες μας ότι οι καλύτερες ημέρες είναι 

μπροστά. 

Και το σημαντικότερο ... 

Στείλαμε στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο ένα δυνατό και 

ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.  

Ότι, ξεπερνάει την κρίση και με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, ατενίζει με 

αισιοδοξία το μέλλον. 

Η παρουσία του Πίτερ Λόνγκ στο συνέδριο του ΣΕΤΕ και η συνάντηση του 

με τον Πρωθυπουργό, είναι δείγμα της εμπιστοσύνης των αγορών. 

Είναι το αποτέλεσμα σκληρών προσπαθειών και διαπραγματεύσεων που 

έγιναν με την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. 

Το υπουργείο τουρισμού, η ελληνική κυβέρνηση, στάθηκε στο ύψος 

των περιστάσεων. 

Κέρδισε την χαμένη αξιοπιστία της τουριστικής αγοράς. 

Συνομίλησε με κύρος και υπευθυνότητα. 

Πλήρωσε τα χρέη της και διαπραγματεύτηκε με νέους όρους τη 

συνεργασία της με τους μεγάλους παίχτες της παγκόσμιας 

τουριστικής αγοράς. 
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Τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων, αυτών των 

κινήσεων είναι πλέον ορατά, μετρήσιμα καταγράφονται στη φετινή 

χρονιά και ευελπιστούμε και στο 2015.  

Κυρίες και κύριοι 

Για το 2015 όλες οι ενδείξεις μας λένε ότι θα είναι μια ιδιαίτερα καλή 

χρονιά. 

'Όχι μόνο σε επίπεδο αφίξεων και εσόδων, αλλά και στον τομέα των 

τουριστικών επενδύσεων, όπως προανέφερα, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος 

για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. 

Στόχοι μας για το επόμενο διάστημα είναι να αυξήσουμε το τουριστικό 

πλεόνασμα στην πραγματική οικονομία. 

Να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στις ειδικές μορφές τουρισμού. 

Να σχεδιάσουμε μια νέα πολιτική για την κρουαζιέρα που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, απαλλαγμένης πλέον 

από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος,  και θα σέβεται το μέτρο και της 

ιδιαιτερότητες των ελληνικών θαλασσών. 

Να κατανείμουμε καλύτερα το τουριστικό ρεύμα, όλες τις εποχές του 

χρόνου. 

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, είναι η μεγάλη πρόκληση, που 

όλοι καλούμαστε να ανταποκριθούμε. 

Στους στόχους μας για το επόμενο διάστημα είναι να λειτουργήσουμε 

ευεργετικά και για άλλους τομείς της οικονομίας όπως είναι ο πρωτογενής 

τομέας. 

Να βάλουμε και άλλες περιοχές και άλλες περιφέρειες στο παιχνίδι του 

τουρισμού, δίνοντας ευκαιρίες για εισόδημα και θέσεις εργασίας.  
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Να δούμε την Αθήνα, πραγματικά να πρωταγωνιστεί σε αυτή την 

τουριστική αναγέννηση που συντελείται. 

Η Αθήνα, μετά από μια σκοτεινή περίοδο απαξίωσης, ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας, γίνεται και πάλι μια πόλη που βλέπει το μέλλον με 

αισιοδοξία. 

Που μπορεί και στέκεται στα πόδια της. 

Που πολύ σύντομα μπορεί και πάλι να γίνει πρωτεύουσα του ελληνικού 

τουρισμού. 

Μητροπολιτικό κέντρο και κύριος προορισμός. 

Και για την πρωτεύουσα τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης  Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & 

Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014 

στην Αθήνα έχουμε αύξηση της πληρότητας των μονάδων κατά 22,3% σε 

σχέση με το 2013 και αύξηση των ξένων επισκεπτών με μοναδικό 

προορισμό την Αθήνα κατά 29%. 

Τα στοιχεία αυτά, σημαίνουν 142.8 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για τη 

πραγματική οικονομία της Αθήνας, δηλαδή για τα ξενοδοχεία, το εμπόριο, 

την εστίαση, τα δημοτικά τέλη, τους φόρους.  

Αυτή είναι η δύναμη του τουρισμού. 

Αυτή τη δύναμη αντιλαμβάνεται πλέον ο έμπορος, ο επιχειρηματίας, ο 

οδηγός ταξί, ο εργαζόμενος των Αθηνών.  

ΤΟ πλεόνασμα του τουρισμού αρχίζει και διαχέεται στην πόλη. 

Ο τουρισμός δίνει και πάλι ελπίδα στην Αθήνα. 

Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας.  

Να κάνουμε την πόλη ανταγωνιστική, ανοιχτή, ανθρώπινη. 
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Να εξαλείψουμε παθογένειες που την κρατάνε δέσμια, όπως για 

παράδειγμα το ζήτημα των ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές. 

Να δουλέψουμε μαζί για μια πόλη με ευταξία και ασφάλεια.   

Σε αυτή την προσπάθεια, καλώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

να συνταχθούν με το υπουργείο τουρισμού, να συντονιστούν μαζί 

μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να έχουμε πολύ σύντομα τα 

επιθυμητά αποτελέσματα.  

Η Αθήνα μπορεί με σχέδιο και συντεταγμένες ενέργειες να δημιουργήσει 

μια ισχυρή οικονομική βάση από την αύξηση του τουρισμού τα επόμενα 

χρόνια. 

Κυρίες και Κύριοι,  

Σήμερα, σε μια εποχή διαρκώς οξυνόμενου ανταγωνισμού, καλούμαστε 

όλοι, από τη θέση που βρισκόμαστε, να προσφέρουμε στην κοινή 

προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. 

Η κυβέρνηση, το υπουργείο τουρισμού, βρίσκονται εδώ, για να δουλέψουν 

μαζί με τον ιδιωτικό τομέα. 

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  

Μαζί, αθροίζοντας δυνάμεις, οδηγούμε τον ελληνικό τουρισμό σε 

ένα καλύτερο αύριο. 

Στα δυο χρόνια που πέρασαν καταφέραμε πολλά. 

Κρίσιμο ρόλο έπαιξε η πολιτική σταθερότητα, η έλλειψη εντάσεων, η 

ικανότητα συνεννόησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της 

χώρας. 

Πρόθεση μας είναι να θωρακίζουμε το τουριστικό προϊόν από όλους τους 

εξωγενείς παράγοντες. 
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Θα πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η πολιτική 

σταθερότητα, η κοινωνική γαλήνη, η συνέχεια των 

μεταρρυθμίσεων, είναι όροι αναγκαίοι για να πάμε ακόμα πιο ψηλά.  

Όροι αναγκαίοι για να έρθουν οι επενδύσεις που σχεδιάζονται. 

Για να διατηρήσουμε τη δυναμική που διαθέτουμε. 

Για να μην επιστρέψουμε και πάλι σε εποχές απαξίωσης και συρρίκνωσης.  

Για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί , ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. 

Τίποτα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον αστάθειας, 

αβεβαιότητας και ασυνεννοησίας. 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κυρίες και Κύριοι,  

Στα δυο χρόνια που πέρασαν, όλοι μαζί χτίσαμε μια απτή, μετρίσιμη, 

ιστορία επιτυχίας. 

Συνθέσαμε απόψεις, επιστρατεύσαμε δυνάμεις, τολμήσαμε να πάμε πολλές 

φορές κόντρα στο ρεύμα. 

Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι πλέον, αναγνωρίζουν το πείσμα και τη διάθεση 

με την οποία εργαστήκαμε. 

Αποδείξαμε στην πράξη ότι ο τουρισμός είναι μια ύψιστη εθνική 

υπόθεση. 

Και τα καταφέραμε.  

Αυτό όμως δεν μας αρκεί. 

Το 2015 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά. 

Καμία θυσία, καμία προσπάθεια, καμία επιτυχία δεν πρέπει να πάει 

χαμένη. 
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Ο τουρισμός απέδωσε πολλά. 

Σε δύσκολες στιγμές προσέφερε ότι χρειαζόταν η χώρα. 

Έσοδα, εισόδημα, θέσεις εργασίας, ελπίδα ότι τα πράγματα αλλάζουν. 

Τώρα, λέμε με απόλυτη σιγουριά ότι μπορεί να αποδώσει ακόμα 

περισσότερα. 

Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

Να πάμε ακόμα πιο ψηλά. 

Με μεγαλύτερη σιγουριά, με μεγαλύτερη ωριμότητα.  

Σας ευχαριστώ πολύ 
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