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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ππόεδπορ ηερ Κενηπικήρ Ένωζερ Επιμελεηεπίων Ελλάδορ κ. Κωνζηανηίνορ
Μίσαλορ απέζηειλε ζήμεπα επιζηολή ππορ ηον ππόεδπο ηος Εςπωεπιμελεηεπίος,
κ. Alessandro Barberis, με ηεν οποία ηος δεηεί ηε ζςμβολή ηος για ηεν
παποςζίαζε ηερ ππαγμαηικήρ εικόναρ ηερ σώπαρ μαρ, ε νπνία έρεη ζπθνθαληεζεί
θπξίσο από κηα ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζηνλ μέλν Τύπν, με ζηόσο να ξαναγίνει ε
Ελλάδα έναρ από ηοςρ ππώηοςρ ηοςπιζηικούρ πποοπιζμούρ ηων Εςπωπαίων.
Επηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή:
«Κύξηε Πξόεδξε,
Απεπζύλνκαη ζε ζαο πξνζσπηθά θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην
Επξσεπηκειεηεξίν, δεηώληαο ηελ ζπκβνιή ζαο πάλσ ζε έλα ζέκα ηδηαίηεξα θξίζηκν
γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παηξίδαο κνπ.
Όπσο γλσξίδεηε, ν ηνπξηζκόο είλαη έλαο από ηνπο πην δπλακηθνύο
παξαγσγηθνύο καο θιάδνπο, ε ζπκβνιή ηνπ, δε, ζηελ άλνδν ηνπ ΑΕΠ, ζηε κείσζε
ηεο αλεξγίαο θαη ζηε δηεύξπλζε ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ είλαη θαζνξηζηηθή.
Τνλ ηειεπηαίν θαηξό, εμαηηίαο κηαο ζεηξάο αλεύζπλσλ δεκνζηεπκάησλ ζηνλ
μέλν Τύπν πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, έρεη δεκηνπξγεζεί, ζε
πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, έλα θιίκα θνβίαο πνπ νδεγεί ζε αθύξσζε
πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ ζηε ρώξα καο, κε ζπλέπεηα, ηελ αηζζεηή κείσζε
ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.
Θα ήζεια, κε ηελ επηζηνιή κνπ απηή, λα ζαο δηαβεβαηώζσ ππεύζπλα, κε ηελ
παξάθιεζε όπσο κεηαθέξεηε ηελ δηαβεβαίσζή κνπ απηή θαη ζηα κέιε ζαο όηη :
 Η Ειιάδα, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη παξά ηηο
δπζθνιίεο πνπ ππήξμαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θπβέξλεζεο – γεγνλόο
πνπ αξθεηέο θνξέο έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε άιια θξάηε – είλαη κία ρώξα
απόιπηα αζθαιήο ζε θάζε ηνπξίζηα θαη θάζε ηνπξίζηαο είλαη πάληνηε
εππξόζδεθηνο, από έλα ιαό πνπ, παξά ηα πξνβιήκαηά ηνπ, δελ έπαςε πνηέ λα
ζεσξεί ηε θηινμελία, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ραξαθηεξηζηηθή
έθθξαζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ.
 Ο Έιιελαο παξά ηελ πηθξία ηελ νπνίαλ νξηζκέλεο θνξέο λνηώζεη γηα
απαξάδεθηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ νξηζκέλνη επξσπαίνη πνιηηηθνί, νη νπνίνη
αγλννύλ πξνθαλώο ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηνπ απνδίδνπλ θαη παξά ηελ
αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θνηλνηηθή εκκνλή ζε αδηέμνδεο πνιηηηθέο, εθηηκά
βαζύηαηα ηε βνήζεηα ησλ ιαώλ ηεο Επξώπεο θαη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο
ζηε δηθή ηνπ πξόνδν θαη αλάπηπμε.
Καινύκε, Κύξηε Πξόεδξε, όινπο ηνπο επξσπαίνπο, λα αγλνήζνπλ ςεπδείο θήκεο,
αηεθκεξίσηεο δηαδόζεηο, αλεύζπλεο νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο θαη λα επηζθεθζνύλ θαη
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θαη ε γαιήλε, ε εξεκία θαη ε αλαςπρή πνπ αλαδεηνύλ, είλαη απόιπηα
εμαζθαιηζκέλε, ζηα ηζηνξηθά καο ρώκαηα.
Τα ειιεληθά Επηκειεηήξηα, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε
επξσπαίνπ ηνπξίζηα, ώζηε, θαη εθέηνο, ε παξακνλή ηνπ ζηελ παηξίδα καο λα είλαη,
όπσο πάληα, έλα αμέραζην όλεηξν».

