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Απαντώντας στις “φωτογενείς για τα διεθνή media” επιθέσεις που δέχθηκε ο ελληνικός
τουρισμός, από θαλάσσης (κρουαζιερόπλοια), αέρος (πτήση τσάρτερ που εμποδίστηκε να
προσγειωθεί στην Ζάκυνθο) και εδάφους ( πανό στο μνημείο της Ακρόπολης), αλλά και
κλείσιμο εισόδων ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας,
με πρωτοβουλία της Μάγια Τσόκλη (βουλευτή επικρατείας και εισηγητή του
κοινοβουλευτικού τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ), και του Ντίνου Φραντζεσκάκη
(Προέδρου του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών) οργανώνεται
“επίθεση φιλίας” προς τους ξένους τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα μας, ώστε να
αντιστραφούν οι αρνητικές εικόνες που εξέπεμψαν τα διεθνή ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα.
Εδώ δημιουργήθηκε το πρόβλημα και από εδώ πρέπει να αντιστραφεί η εικόνα.
Γνωρίζοντας ότι οι στιγμές της αναχώρησης είναι αυτές που αφήνουν τις τελευταίες
εντυπώσεις στους επισκέπτες μας, ότι το word of mouth (από στόμα σε στόμα) είναι η πιο
ειλικρινής και αποτελεσματική διαφήμιση, και ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές και μάρτυρες
της ελληνικής φιλοξενίας, δεν μπορεί να είναι άλλοι από τους ίδιους τους ξένους που θα
μεταφέρουν το θετικό μήνυμα στις πατρίδες τους, αποφασίσαμε την εξής δράση:
Στοχεύουμε τις κύριες πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με την συνεργασία της Aegean Airlines/Lufthansa, και την
υποστήριξη της διοίκησης του Ελ. Βενιζέλος, καθώς και της διοίκησης του ΟΛΠ και του
ταξιδιωτικού οργανισμού Νavigator Travel (Γενικός Αντιπρόσωπος της Royal
Caribbean/Celebrity Cruises), προσφέροντας μικρές συσκευασίες προϊόντων
των
εταιριών Apivita (των φυσικών προϊόντων), Gaea (των παραδοσιακών γεύσεων),
Βαρβαγιάννη (του Μυτιληνιού ούζου) σε συσκευασίες δώρου του ΕΟΤ, μαζί με
πληροφοριακό υλικό τόσο των εταιριών, όσο και της χώρας μας.
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα επιμεληθεί τις συσκευασίες, ενώ παιδιά από το
Ράλλειο Πειραματικό Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά και από το 1ο ∆ημοτικό Σπάτων, θα
προσφέρουν τα δώρα στους τουρίστες.
Θα ξεκινήσουμε πιλοτικά την 1η Ιουνίου από το λιμάνι του Πειραιά στο χώρο των διεθνών
αφίξεων και αναχωρήσεων (16:00-18:00 μ.μ στο κρουαζιερόπλοιο Equinox), και στις 2
Ιουνίου στις αναχωρήσεις πτήσεων της Aegean Airlines/Lufthansa από τις 08:00-09:30
στον ∆ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Το μικρό κειμενάκι που θα συνοδεύει την «επίθεση φιλίας» έχει γράψει ο συγγραφέας
Γιάννης Κακουλίδης.

