ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΤ Κου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΡΙΜΑΛΗ
‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ’’
Κυρίες και Κύριοι
Είναι πραγματικά χαρά και τιμή μου, να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με όλους
εσάς:
τα εκλεκτά μέλη των 5 διμερών επιμελητηρίων
τους αξιότιμους εκπροσώπους των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών
τους εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
τους επιχειρηματίες, κι όλους τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου
μαζί με όλους εσάς, που αποτελείτε τους πρωτεργάτες της ‘’Τουριστικής
Άνοιξης’’, που ζει η Β. Ελλάδα, μαζί με ολόκληρη τη χώρα.
Είναι πραγματικά τιμή μου, εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού, να κλείνω τις εργασίες ενός Συνεδρίου τόσο σημαντικού για την
τουριστική ανάπτυξη τόσο της Μακεδονίας όσο και συνολικά της Βόρειας
Ελλάδας.
Κατ’ αρχήν επιτρέψτε μου να συγχαρώ ειλικρινά τους διοργανωτές.
Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, χάρη στην άψογη διοργάνωση, την στοχευμένη
ατζέντα αλλά και τις περιεκτικές τοποθετήσεις των ομιλητών, φωτίστηκαν
καθοριστικές πτυχές των κοσμογονικών αλλαγών που πραγματοποιούνται
σήμερα στο τουριστικό γίγνεσθαι.
Η Ψηφιακή Επανάσταση, η Οικονομία Διαμοιρασμού, ο Θεματικός Τουρισμός
είναι εδώ. Εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση για τον τουρισμό.
Σε αυτό το μέτωπο, των τεράστιων και ραγδαίων αλλαγών στην παγκόσμια
τουριστική βιομηχανία, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή:
όχι μόνο διαγράφοντας πρωτοφανή άλματα στην ιστορία του ελληνικού
τουρισμού
όχι μόνο καταρρίπτοντας, το ένα μετά το άλλο, τα ρεκόρ στην διεθνή
τουριστική αγορά
μα πάνω από όλα δρομολογώντας με διορατικότητα την επόμενη μέρα για τον
ελληνικό τουρισμό, αποτελώντας έτσι διεθνές πρότυπο επιτυχημένων
πολιτικών.
Κυρίες και Κύριοι

Οι βραβεύσεις της Ελλάδας και της Υπουργού κας Έλενας Κουντουρά, στην ΙΤΒ
2019 του Βερολίνου, είναι εδώ. Πιο συγκεκριμένα:
-Βραβείο της καλύτερης Υπουργού Τουρισμού παγκοσμίως στη κα Έλενα
Κουντουρά, από τον καταξιωμένο διεθνή θεσμό PAΤWA International Awards.
Ενώ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, η Υπουργός τιμήθηκε στο
πλαίσιο των PAΤWA International Awards από το Ινστιτούτο Γυναικών της
Νότιας Ασίας (ISAW), με το βραβείο “WomanΑchiever”, ως κορυφαία
γυναίκα-ηγέτης στην ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού και για την έντονη
κοινωνική της δράση σε θέματα γυναικών και παιδιών.
Και συνεχίζουμε…
- Βραβείο για την Ελλάδα, ως του καλύτερου προορισμού αναψυχής
παγκοσμίως, από την PATWA “Best Leisure Destination” για το 2019.
- βραβείο του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ειρήνη μέσω του Τουρισμού (IIPTI)
“TourismStrategy&Resilience” για την επιτυχημένη τουριστική στρατηγική της
Ελλάδας.
Όλα αυτά τα βραβεία, που έρχονται ως συνέχεια πολλαπλών βραβεύσεων,
που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια η χώρα , αποτελούν σαφέστατα και μια
έμμεση επιβράβευση συνολικά της κυβέρνησης.
Της πρώτης, κατά κοινή ομολογία, ελληνικής κυβέρνησης που αναγνώρισε το
ρόλο του τουρισμού, ως λοκομοτίβας για την εθνική οικονομία.
Βέβαια, ποτέ τα προγράμματα καμιάς κεντρικής πολιτικής ηγεσίας δεν
στάθηκαν αρκετά να επιφέρουν ριζικές αλλαγές. Τότε λοιπόν;
Τότε λοιπόν πως φτάσαμε σε αυτές τις θεαματικές επιτυχίες του ελληνικού
τουρισμού; Η απάντηση είναι απλή. Φτάσαμε ΜΑΖΙ. Ο Δημόσιος και ο
Ιδιωτικός Τομέας. Η κεντρική πολιτική ηγεσία, οι Περιφερειακές και Δημοτικές
αρχές καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Και μαζί θα περάσουμε στην επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό, στην
επόμενη μέρα για τον τουρισμό στη Β. Ελλάδα.
Για τη Βόρεια Ελλάδα που αναδείχθηκε, από άκρη σε άκρη της, σε έναν από
τους πρωταθλητές του ελληνικού τουρισμού, τη χρονιά που πέρασε.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι για το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2018, στην
κατανομή με βάση τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, η περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας τερμάτισε δεύτερη, μετά την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σημειώνοντας
αύξηση 20,3% σε σχέση με το 2017.
η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης σημείωσε αύξηση στις ταξιδιωτικές
εισπράξεις κατά 16% σε σχέση με το 2017.

ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σημείωσε τη θεαματική αύξηση της
τάξεως του 45,3% . (στοιχεία Τρ. Ελλάδος)
Χαρακτηριστικό της ‘’απογείωσης’’ των τουριστικών ροών είναι το γεγονός
ότι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μόνο για τον Δεκέμβριο του 2018, οι
διεθνείς αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν στις 130.277 σημειώνοντας άνοδο 43%
σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017, σηματοδοτώντας έτσι την απόλυτη
διεύρυνση της τουριστικής σεζόν (στοιχεία της ΥΠΑ-Fraport)
Ο ΕΟΤ , μέσω της παραγωγής έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού
υλικού, μέσω της αξιοποίησης των in house διαδικτυακών μέσων του, θα
συνεχίσει να προβάλλει δυναμικά κάθε Περιφέρεια και κάθε γωνιά της Β.
Ελλάδας. Αναδεικνύοντας έτσι τους αμέτρητους προορισμούς της, σε
ιδανικούς προορισμούς, 365 μέρες το χρόνο.
Μέσω ενός στοχευμένου μείγματος clever marketing, εκμεταλλευόμενος
κυρίως διαδικτυακά κανάλια, ο ΕΟΤ θα συνεχίζει να επικοινωνεί τις πολλαπλές
επιλογές θεματικού τουρισμού, που προσφέρει η Β. Ελλάδα στον επισκέπτη
της.
Ο ΕΟΤ θα συνεχίσει να προβάλει δυναμικά τη Θεσσαλονίκη, την καρδιά της
Μακεδονίας, την καρδιά της Βόρειας Ελλάδας. Την πόλη που κατέχει την
απόλυτη μαγεία και τη μοναδική τέχνη του city break.
Κυρίες και Κύριοι
Ο τουρισμός πέρα και πάνω από ένα οικονομικό μέγεθος είναι δύναμη
ευημερίας, δημιουργία και προόδου για τους ανθρώπους ενός τόπου. Πολλές
περιοχές της Β. Ελλάδας βρέθηκαν στη δίνη της βαθιάς, οικονομικής κρίσης
των προηγούμενων ετών. Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην ανάταξη
αυτών των τοπικών οικονομιών.
Να μειώσει τα φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας, διαχέοντας σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού τα οικονομικά οφέλη.
Κυρίες και Κύριοι
Η Βόρεια Ελλάδα είναι ίσως η μόνη περιοχή που μπορεί να ισχυριστεί
ταυτόχρονα ότι:
-Εδώ είναι Βαλκάνια
-Εδώ είναι Μεσόγειος
-Εδώ είναι Ευρώπη
Σε αυτό λοιπόν το νευραλγικό σταυροδρόμι Βορρά και Νότου, Ανατολής και
Δύσης,

η πρόσφατη Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε ένα μοναδικό, διεθνές
παράδειγμα ειρηνικής επίλυσης διακρατικών διαφορών.
Στον απόηχο της ιστορικής αυτής Συμφωνίας, που εγκαινίασε μια νέα Εποχή
Φιλίας και Ειρήνης στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων, ο τουρισμός
μπορεί να γίνει η μεγάλη γέφυρα για περαιτέρω Συνεργασία, Αλληλεγγύη και
Ευημερία μεταξύ των γειτονικών λαών.
Στον απόηχο της ιστορικής αυτής Συμφωνίας, ο τουρισμός μπορεί να γίνει η
δύναμη που θα αναδείξει τη Μακεδονία, που θα αναδείξει τη Βόρεια Ελλάδα σε
απόλυτη πρωταγωνίστρια των οικονομικών, πνευματικών, πολιτιστικών
εξελίξεων, στην ευρύτερη περιοχή, την αμέσως επόμενη μέρα της Συμφωνίας
των Πρεσπών.
Σας ευχαριστώ

