Παρακαλούμε μην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr
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Χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τουρισμό
Σε συστράτευση για μία νέα πορεία στον τουρισμό καλεί o HATTA, όλες τις δυνάμεις του τόπου με
αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.
Η υιοθέτηση μιας σύγχρονης ολοκληρωμένης και διαχρονικής εθνικής στρατηγικής για τον
τουριστικό τομέα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση όλων μας και μονόδρομο, για το μέλλον
του ελληνικού τουρισμού, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.
Απαιτεί τη συστράτευση και τη συναίνεση όλου του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.
Πιστεύουμε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ Γερουλάνος, θα πρέπει να ηγηθεί της
πρωτοβουλίας και να συντονίσει το εγχείρημα:
• καλώντας όλα τα κόμματα, όλο τον πολιτικό κόσμο, ανεξάρτητα από πεποιθήσεις (ή χρώματα),
πέρα από μικροπολιτικές και σκοπιμότητες, να συμβάλλει για τη διαμόρφωση του εθνικού
πλαισίου για τον τουρισμό μας. Ο τουρισμός έχει μία μόνο ιδεολογία, ανεξάρτητα από
κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από πολιτικές αλλαγές, ανεξάρτητα από πρόσωπα.
• καλώντας τις νέες αυτοδιοικήσεις που θα εκλεγούν σύντομα, να δεσμευτούν, από τώρα,
συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια.
• καλώντας τους έλληνες πολίτες να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία με θέληση και αίσθημα
ευθύνης, αποτρέποντάς τους από ενέργειες που κάθε άλλο παρά διαφημίζουν τη χώρα μας.
Εμείς, οι φορείς του Τουρισμού, έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Ενωμένοι, καλούμαστε να
συμβάλλουμε δημιουργικά προς αυτή τη κατεύθυνση:
¾ για την ανάπτυξη και αειφορία του τουρισμού μας, για την εθνική μας οικονομία, για την
απασχόληση, για τη βελτίωση τελικά και της ποιότητας της δικής μας ζωής.
Βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση της νέας τουριστικής περιόδου του 2011. Τα μηνύματα που
λαμβάνουμε από τις διεθνείς τουριστικές αγορές είναι (ιδιαίτερα) ενθαρρυντικά. Τα δύο τελευταία
χρόνια είχαμε σημαντικές απώλειες, αντέξαμε μεγάλα χτυπήματα. Πρέπει με επιθετική πολιτική και
δυναμισμό, όμως στοχευόμενα, όχι μόνο να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος αλλά και να έχουμε στο
μέλλον την αναμενόμενη ανάκαμψη.

Οι στόχοι μας πρέπει να είναι φιλόδοξοι, η δουλειά μας συστηματική και επαγγελματική.
Ο Τουρισμός είναι υπόθεση όλων, δεν περισσεύει κανένας.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχει αφιερώσει την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στη
Βιοποικιλότητα, ένα από τα βασικά στοιχεία της αειφορίας του τουρισμού. Το μήνυμα αυτό πρέπει να
μας ευαισθητοποιήσει και να μας αφυπνίσει, γιατί το περιβάλλον μας είναι ο πλούτος μας, είναι το
συγκριτικό μας πλεονέκτημα, είναι η ίδια μας η ζωή.
Οι δύσκολες στιγμές που πέρασε ο ελληνικός τουρισμός δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε. Φέτος ο
ΗΑΤΤΑ, δεν θα πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.
Δεσμεύεται όμως, ότι ο εορτασμός του 2011, θα είναι πανηγυρικός, γιατί ο απολογισμός της
τουριστικής χρονιάς εκτιμούμε ότι θα είναι θετικός.
Αντί εορτασμού, ο ΗΑΤΤΑ θα προσφέρει δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού.
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