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Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι ξεχωριστή η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και δεν σας κρύβω ότι η χαρά μου
αυτή έχει και μία προσωπική, συναισθηματική, θα έλεγα, διάσταση. Το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης ήταν το πρώτο υπουργείο που ανέλαβα και είχαμε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής
του συνεργαστεί στενά. Είχα μοιραστεί μαζί σας το όραμα, την προσπάθεια και, κυρίως, το
αποτέλεσμα.
Βλέπω ανάμεσά μας φίλους από τα παλιά, από την πατρίδα μας αλλά και από τη γειτονική, φίλη
Τουρκία. Αναφέρομαι στον Πρόεδρο της TURSAB, τον κύριο Basaran Ulusoy, καθώς και στον κύριο
Hamdi Topcu, τον Πρόεδρο της Turkish Airlines. Αναφέρομαι επίσης στον Πρόεδρο της DRV, της
German Travel Association, τον κύριο Jurgen Buchy. Και, βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω
προσωπικά τον κύριο Τελώνη για την πρωτοβουλία αυτή, να βρεθούμε σήμερα εδώ. Ανάμεσά σας
βλέπω και τον Πρόεδρο της ΣΕΤΕ, τον παλιό μου καλό συνεργάτη, τον κύριο Λιάσκο, με τον οποίο
είχαμε τότε δουλέψει μαζί για να χτιστεί αυτό το Υπουργείο, αλλά βλέπω επίσης και τους καλούς
συναδέλφους Υπουργούς.
Δε σας κρύβω ότι ο τουρισμός είναι πραγματικά ένα από τα θέματα που βρίσκονται στην καρδιά
μου, καθώς θεωρώ –και φαντάζομαι κι εσείς μαζί μου– ότι συνιστά βασικό και κρίσιμο αναπτυξιακό
εργαλείο για την ελληνική οικονομία, στο οποίο οφείλουμε να επενδύσουμε. Ούτε ξεχνώ ποτέ,
όπως είπα πριν, ότι συνεργαστήκαμε στενά όταν πρωτοσυνεστήθη το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης. Και δεν είναι τυχαίο ότι το είχαμε ονομάσει έτσι, γιατί ανάπτυξη, περιβάλλον και
πολιτισμός, είναι τα τρία στοιχεία, οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πολιτική
προώθησης του ελληνικού τουρισμού.
Ο HATTA είναι μια πραγματική δύναμη στους κόλπους του ελληνικού τουρισμού και οι άνθρωποί
του τον υπηρετούν για πολλές δεκαετίες με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και
αξίζουν, πράγματι, συγχαρητήρια σε όλες τις ηγεσίες του, τόσο στις παλαιότερες, όσο και στη
σημερινή.
Ο ελληνικός τουρισμός, με καθοριστικό το ρόλο των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων,
συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό, θα έλεγα, στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, σε
αυτήν τη δύσκολη για τη χώρα μας συγκυρία, η οποία, μην έχετε καμία αμφιβολία, δε θα διαρκέσει
πολύ. Λειτουργεί ταυτόχρονα, όμως, και ως μοχλός για την πολιτιστική προβολή της Ελλάδος και
την ενίσχυση του τόσο τραυματισμένου, αυτούς τους καιρούς, διεθνούς κύρους της χώρας μας.
Δεν είναι καθόλου υπερβολικό αν πω ότι το Υπουργείο Τουρισμού είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό,
Υπουργείο Εξωτερικών. Συμβάλλει με τις πρωτοβουλίες του – και αυτό είναι μία μεγάλη προσφορά
του τουρισμού στην υπόθεση της ειρήνης και της συνεργασίας – στην καλύτερη κατανόηση
ανάμεσα στους λαούς, γιατί μέσα από την τουριστική δραστηριότητα γνωρίζει ο ένας τον άλλον
καλύτερα, μαθαίνει για τον πολιτισμό του, για τα ήθη, για τα έθιμά του, μοιράζεται έναν τρόπο
ζωής. Και όσο καλύτερα γνωρίζονται οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο ενθαρρύνονται οι κυβερνήσεις
τους για να παίρνουν αποφάσεις σημαντικές, που να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ειρήνης, της
συνεργασίας και της ασφάλειας σε περιοχές σαν τη δική μας. Θυμίζω ότι παλαιότερα, με τον
Υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού της Τουρκίας, είχαμε πάρει μία πρωτοβουλία, οι συναντήσεις
μας να γίνονται την ίδια ημέρα και στις δύο χώρες. Πολλοί είπαν τότε «αυτό δε γίνεται», όμως έγινε
και αναδείξαμε έτσι την αρχή της εγγύτητας. Γίνονταν συναντήσεις το πρωί στο Κουσάντασι και το
απόγευμα στη Σάμο, το πρωί στο Κας και το απόγευμα στο Καστελόριζο. Στη Μυτιλήνη ή στη Χίο και
στο Τσεσμέ. Για να δείξουμε τελικά ότι οι αποστάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι περισσότερο
ψυχολογικές κι όχι πραγματικές. Αυτό το οφείλουμε στον τουρισμό και αυτή είναι μία άλλη

διάσταση της σημερινής μου παρουσίας εδώ, με τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε αυτό
τον καιρό και οι δύο χώρες, όπως φάνηκε με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και που οδήγησαν στην
υπογραφή 25 συμφωνιών με τη γειτονική και φίλη χώρα στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής που
έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
Σήμερα όσο ποτέ, οφείλουμε με έξυπνο τρόπο να αξιοποιήσουμε τη διαδικασία ανασύνταξης της
ελληνικής οικονομίας, σε πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό. Μου ζητήθηκε να σας μιλήσω
σήμερα, ως Υπουργός Εξωτερικών, για τις θεωρήσεις Schengen, τις τρέχουσες εξελίξεις και τις
προοπτικές που διαγράφονται σε αυτό τον συγκεκριμένο τομέα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το
Υπουργείο Εξωτερικών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας,
αποστέλλει σαφείς οδηγίες προς τις Προξενικές μας Αρχές, έτσι ώστε να απλουστεύονται και να
επιταχύνονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οι διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων σε πολίτες τρίτων
χωρών που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα.
Πέραν όμως των υφισταμένων γενικών οδηγιών, απέστειλα μόλις πριν από λίγες ημέρες και πριν
από το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής περιόδου, εγκύκλιο-οδηγία προς όλες τις Διπλωματικές και
Προξενικές Αρχές της χώρας, με στόχο την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση πολιτών τρίτων χωρών που
επιθυμούν να επισκεφθούν την πατρίδα μας. Έδωσα οδηγίες να διασφαλισθεί η άμεση
εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών μέσω της παροχής ταχύτατων, αποτελεσματικών και
φιλικών διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αυτή, ζητώ να δίνεται
έμφαση στη δυνατότητα χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε αιτούντες καλής πίστεως,
διάρκειας από έξι μήνες μέχρι πέντε χρόνια, στην ταχύτατη ολοκλήρωση της εξέτασης αιτήσεων
μέσα σε 48 ώρες, πλην, βεβαίως, των περιπτώσεων εκείνων που υπόκεινται σε καθεστώς
προηγούμενης διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στην κατάλληλη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους και με επιτοπίως δραστηριοποιούμενους
αξιόπιστους εμπορικούς διαμεσολαβητές. Ταυτόχρονα, επισημαίνω στις οδηγίες μου την ανάγκη
αξιοποίησης των δυνατοτήτων χορήγησης θεωρήσεων δωρεάν σε συγκεκριμένες κατηγορίες
αιτούντων, για τους οποίους υπάρχει είτε σχετική πρόβλεψη στην κοινοτική νομοθεσία, είτε η
καταβολή
τέλους
επαφίεται
στη
διακριτική
ευχέρεια
του
κράτους
μέλους.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, όσον αφορά σε τρίτες χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα
λόγω αυξανόμενων τουριστικών ροών, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία, με σκοπό την ακόμα πιο
αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν δημιουργηθεί Ελληνικά Κέντρα Θεωρήσεων. Στη
Ρωσία λειτουργούν ήδη σε 17 πόλεις, στην Κίνα σε τρεις κι έπεται να αυξηθεί ο αριθμός και στην
Τουρκία ήδη λειτουργούν σε έξι πόλεις. Τα Κέντρα αυτά παραλαμβάνουν αιτήσεις θεωρήσεων, μαζί
με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, από ιδιώτες και τουριστικά γραφεία. Εν συνεχεία, αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά στην οικεία Προξενική Αρχή, για περαιτέρω επεξεργασία, διευκολύνοντας με
αυτόν τον τρόπο την ομαλή ροή του τουριστικού ρεύματος.
Κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνέχεια της επιτυχημένης περυσινής εφαρμογής
του πιλοτικού Προγράμματος διευκόλυνσης της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων σε πέντε
μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου –Ρόδο, Κω, Σάμο, Χίο και Λέσβο– επέτυχε την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανάληψη του Προγράμματος και για τη φετινή τουριστική
περίοδο, με διευρυμένη χρονικά εφαρμογή, από τα τέλη Απριλίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του
τρέχοντος έτους. Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η διευκόλυνση καθώς και η ενθάρρυνση
των τουριστικών επισκέψεων στη χώρα μας τούρκων υπηκόων, κυρίως, αλλά και τουριστών άλλων
εθνικοτήτων, οι οποίοι επισκέπτονται την Τουρκία. Με την έναρξη του Προγράμματος, στα τέλη
Απριλίου, και πριν την τουριστική κίνηση του ορθόδοξου Πάσχα, καθώς και με την παράταση της
φετινής διάρκειας του Προγράμματος, προσδοκούμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στις επισκέψεις
τουριστών προς τη χώρα μας.
Κυρίες και κύριοι, ο αριθμός των χορηγηθεισών θεωρήσεων από το σύνολο των ελληνικών
Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στο εξωτερικό, για το έτος 2012, ανήλθε κοντά στο 1.000.000,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 30,25% σε σχέση με τις 763.000 που χορηγήθηκαν το 2011.
Επιπροσθέτως, βάσει των στατιστικών στοιχείων κατά το α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή

του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρατηρείται μία σταθερή μεσοσταθμική
αύξηση στις χορηγηθείσες θεωρήσεις, ακόμη και εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.
Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με όλα τα άλλα
συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης αναφορικά με
ενδεχόμενες πρωτοβουλίες και προτάσεις, τις οποίες η χώρα μας μπορεί να υποβάλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων, η οποία
αναμένεται να συμπέσει με την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρώτο εξάμηνο του
2014.
Θέλω να γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα αναληφθούν πρωτοβουλίες –
και έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε αυτό – ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο τουριστικός
τομέας, όχι μονάχα στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή μας. Έχουμε κάθε
λόγο να το κάνουμε, γιατί η Ελλάδα δεν κρίνεται και συγκρίνεται μονάχα με το γεωγραφικό της
μέγεθος και τον πληθυσμό, αλλά αποτελεί έναν εκ των πρώτων προορισμό στον κόσμο. Δε διστάζω
να πω, χωρίς καμία διάθεση αλαζονείας, ότι αποτελεί μία μικρή υπερδύναμη στο χώρο του
τουρισμού. Έτσι το είχαμε αντιληφθεί τότε, γι’ αυτό και η παρουσία μας στο εξωτερικό εξέπεμπε
αυτό το μήνυμα.
Πιστεύουμε πάρα πολύ στη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και πρέπει να το
αντιληφθούν κάποτε όλοι στην Ελλάδα, ότι ο τουρισμός είναι ένας φορέας ανάπτυξης και προόδου
που αξίζει της υποστήριξης, της στήριξης, του σεβασμού και της αναγνώρισης της ελληνικής
πολιτείας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η Κυβέρνηση σκύβει με πολύ βαθιά εκτίμηση και
πραγματική διάθεση στήριξης στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας μας και στους παράγοντες
που την εκπροσωπούν.
Κυρίες και κύριοι, είμαι πραγματικά βέβαιος ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτήν
τη Γενική Συνέλευση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την κατανόηση των ευθυνών, τόσο της
πολιτείας, όσο και του κλάδου σας, αλλά και των αδελφών κλάδων του ελληνικού τουρισμού, ώστε
να χαραχθεί, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μία στρατηγική που να αντέχει στο
χρόνο, να μην υπόκειται δηλαδή στις εκάστοτε πολιτικές μεταβολές. Θέλει σταθερές ο ελληνικός
τουρισμός και θυμόσαστε ότι αυτό πρέσβευα ως βασική αρχή στην πολιτική που είχαμε υιοθετήσει
κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Τουρισμού. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίζουμε στην ίδια
κατεύθυνση, διότι από μόνος του ο ελληνικός τουρισμός είναι μία σταθερά της ελληνικής
οικονομίας, κάτι που επιβεβαιώνει άλλωστε και το ποσοστό συμβολής του στο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν της χώρας, ιδιαίτερα δε σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που διανύει η ελληνική οικονομία.
Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή, ένα εθνικό σχέδιο που να το έχουμε
καταρτίσει, όμως, όλοι μαζί – Κυβέρνηση, Κόμματα, πολιτικοί φορείς, φορείς του τουρισμού. Ο
ελληνικός τουρισμός ενώνει πολιτικά την Ελλάδα, δεν υπάρχουν διαφορές στα μοντέλα τουριστικής
ανάπτυξης. Και κάτι παραπάνω, οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αναγνωρίσουν και να σκύψουν με
σεβασμό στη μεγάλη συνεισφορά των παραγόντων του τουρισμού, γιατί πριν η ελληνική πολιτεία
ανακαλύψει τον τουρισμό, τον είχε ανακαλύψει ο ιδιωτικός τομέας. Και αν σήμερα η Ελλάδα είναι
ένας προορισμός υψηλών προδιαγραφών, δεν οφείλεται τόσον στις πολιτικές που κατά καιρούς
υιοθετήθηκαν, αλλά στις δικές σας προσπάθειες, τις οποίες οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και να
στηρίζουμε με κάθε τρόπο, και αυτό δηλώνει η σημερινή μου παρουσία εδώ.

