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«Πξψηα απ' φια εγψ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν θαη
Δηεπζπληή ελφο απφ ηα θαιχηεξα Μνπζεία ηνπ θφζκνπ, ηνλ Καζεγεηή
ηνλ θ. Παληεξκαιή γηα ηε θηινμελία ηνπ εδψ ζην Μνπζείν ηεο
Αθξφπνιεο θαη βεβαίσο λα πσ φηη είλαη ραξά κνπ, πνπ κε θαιεί ζην βήκα
ν εθιεθηφο Γηψξγνο Ακπξάο, ν νπνίνο είλαη γλσζηφο ζε φινπο σο
ζπληειεζηήο θαη παξνπζηαζηήο ηεο πνιχ επηηπρεκέλεο εθπνκπήο
«Μέλνπκε Ειιάδα», πνπ πξνβάιιεη θαη καο ηαμηδεχεη ζε φια ηα ππέξνρα
κέξε ηεο παηξίδαο καο.
Κπξίεο θαη θχξηνη είλαη ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά γηα εκέλα λα απεπζχλσ
ραηξεηηζκφ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε, γηαηί πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή
πξσηνβνπιία ζηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε δηαρξνληθή αμία ηνπ
αξραηνειιεληθνχ καο πνιηηηζκνχ κε ηελ αλαβίσζε ησλ
«ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ» πνπ φπσο είπακε είλαη έλαο γπλαηθείνο αγξνηηθφο
ζεζκφο πξνο ηηκή ηεο Δήκεηξαο, πνπ δηεμάγνληαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
αξραίαο Ειιάδαο, αιιά θπξίσο ζπλδέεη ζηελ πξάμε ηε καθξαίσλε
πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, ηε γαζηξνλνκία θαη ηα πνηνηηθά ειιεληθά
πξντφληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Γλσξίδεηε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ην νπνίν ζε
ζπληνληζκφ, ζπλέξγηεο θαη θνηλέο δξάζεηο κε άιια Τπνπξγεία εξγάδεηαη
εληαηηθά πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη μαλά ηελ Ειιάδα ζε θνξπθαίν
δηεζλή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Μηα Ειιάδα πνπ αιιάδεη, επηδεηθλχεη
πξσηφγλσξεο αληνρέο ζηελ θξίζε, αλαδεηθλχεη ην κνλαδηθφ θπζηθφ ηεο
θάιινο θαη ηελ αηζζεηηθή, πξνβάιιεη ηα πξντφληα ηεο θαη δεκηνπξγεί κηα
λέα ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα κε έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο.
Η Ειιάδα απνηειεί ππνγξαθή θχξνπο θαη θήκεο. Απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ αλεξρφκελν δπλακηθφ πξννξηζκφ, δηαζέηεη ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα θαη ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
νινθιεξσκέλεο εκπεηξίεο γηα θάζε επηζθέπηε. Οη εκπεηξίεο απηέο
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή
αγνξά, ψζηε λα απνηειέζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα απνθέξνπλ
ζεκαληηθά νθέιε σο ακηγείο εηζξνέο απφ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, λα

ζηεξίμνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, λα αλαδείμνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη παξάδνζε ηα
πξντφληα, ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ γλήζηα θηινμελία ησλ αλζξψπσλ.
Γηα λα επηηχρεη φκσο ε αλάπηπμε θαη ε πξνβνιή ησλ θπζηθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ καο πφξσλ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ ζπλέξγηεο θαη
ζπληνληζκφο δπλάκεσλ. Απηφ άιισζηε πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε
αθξηβψο θαη κε ηνλ Καζεγεηή ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Σζαπηάξε. Έκπξαθηε
απφδεημε αθξηβψο απηήο ηεο πξνζπάζεηάο καο είλαη θαη ε ζεκεξηλή
εθδήισζε.
Θα ήζεια λα δψζσ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία καο κε ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ην νπνίν επηδηψθνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε
ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη λα
θάλνπκε αληαγσληζηηθφ θαη λα αλαβαζκίζνπκε πνηνηηθά ην ειιεληθφ
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Ο ηνπξηζκφο είλαη εδψ γηα λα ππελζπκίζεη πσο δνχκε ζε κηα ρψξα κε
αζχγθξηηεο νκνξθηέο, κε αζηείξεπηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηζηνξηθή θαη
πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Απηφ νξηνζεηεί θαη ηελ εζληθή πξνζπάζεηα.
ηελ επνρή καο, επνρή εμεηδίθεπζεο θαη πςειψλ απαηηήζεσλ ζέηνπκε ηηο
βάζεηο γηα έλα πνηνηηθφηεξν ηνπξηζκφ, λα ζπλδπάζνπκε ηνλ ηνπξηζκφ κε
ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη λα επεξεάζνπκε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο. Η Ειιάδα εθηφο απφ ηηο θπζηθέο ηεο νκνξθηέο ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ πςειή πνηφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα ηεο πξσηνγελνχο ηεο
παξαγσγήο.
Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ ηδηαίηεξε ζέζε ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ: ην κέιη, ην ιάδη, ν θξφθνο, πξντφληα φπσο ε θάβα, ηα ηνπηθά
ηπξνθνκηθά πξντφληα, ην θξαζί πξέπεη λα βξνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη.
Είλαη ππνρξέσζε θάζε εκπιεθφκελνπ ζηνλ ηνπξηζκφ λα δηακνξθψζεη θαη
λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηθφλα ηνπ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, λα ζέζεη
λένπο ζηφρνπο θαη λα αλαπηχμεη ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηεο ζηνρεπκέλεο
εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο.
1. Σελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
2. Σελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
3. Σε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο
4. Σελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ
Μέζα απφ έλα λέν κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο ε ρψξα κπνξεί λα
ζηξαθεί κε πξννπηηθή ζηηο ελαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.
Με ηελ πξνυπφζεζε φκσο νη Πεξηθέξεηεο, νη Δήκνη, ν επηρεηξεκαηηθφο
θφζκνο, νη θνξείο, νη εξγαδφκελνη λα ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, φζν θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ηνπο

πιενλεθηεκάησλ κε ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηεο κπνξνχκε λα έρνπκε
ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Αλ ζηεξηρζνχκε ζηα κεγάια καο πιενλεθηήκαηα, ζηα ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηε δηαρξνληθή εηθφλα καο θαη ηηο αμίεο καο, ην 2013 κπνξεί λα
είλαη ε ρξνληά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.
πγραίξσ ηνπο δηνξγαλσηέο θαη εχρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο εθδειψζεηο.
Επραξηζηψ».

