Επίθεση φιλίας από τη Μάγια Τσόκλη στους ξένους τουρίστες
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 κας Μάγιας
Τσόκλη (δηµοσιογράφου, βουλευτή επικρατείας και εισηγήτριας του κοινοβουλευτικού
τοµέα τουρισµού του ΠΑΣΟΚ), και του κ. Ντίνου Φραντζεσκάκη (προέδρου του
Συνδέσµου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών) οργανώνεται "επίθεση φιλίας"
προς τους ξένους τουρίστες που επισκέπτονται τη 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", αναφέρει
χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
"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 τη συνεργασία της Aegean Airlines / Lufthansa, την
υποστήριξη της διοίκησης του "Ελ. Βενιζέλος", της διοίκησης του ΟΛΠ και του
ταξιδιωτικού οργανισµού Νavigator Travel (γενικός αντιπρόσωπος της Royal
Caribbean/Celebrity Cruises), προσφέροντας µικρές συσκευασίες προϊόντων των
εταιρειών Apivita (των φυσικών προϊόντων), Gaea (των παραδοσιακών γεύσεων),
Βαρβαγιάννη (του Μυτιληνιού ούζου) σε συσκευασίες δώρου του ΕΟΤ, µαζί µε
πληροφοριακό υλικό τόσο των εταιρειών, 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 στο κρουαζιερόπλοιο Equinox), και στις 2
Ιουνίου στις αναχωρήσεις πτήσεων της Aegean Airlines/Lufthansa από τις 08:00-09:30,
στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.
Το µικρό κειµενάκι που θα συνοδεύει την `επίθεση φιλίας` έχει γράψει ο συγγραφέας
Γιάννης Κακουλίδης".
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