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ΗΑΤΤΑ: Η Ελληνική Πολιτεία καλείται να αναλάβει άµεσα δράση
∆υστυχώς η δυσφήµιση της Ελλάδας συνεχίζεται. Ως απόρροια των θλιβερών γεγονότων της Κυριακής 12
Φεβρουαρίου και της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσµός µας κατακλύστηκε από µηνύµατα τα οποία
έκαναν αναφορά σε πλήθος δηµοσιευµάτων και ανακοινώσεων κρατών τα οποία είναι άκρως δυσφηµιστικά για τη
χώρα µας.
Ο ΗΑΤΤΑ ήδη από την προηγούµενη εβδοµάδα είχε αποστείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και
στους αρµόδιους Υπουργούς, µε τις οποίες είχε επιστήσει την προσοχή στην αναγκαιότητα να οργανωθεί ένας
µηχανισµός µε µέριµνα των Υπουργείων Εξωτερικών, Πολιτισµού & Τουρισµού σε συνεργασία µε Εταιρεία
Επικοινωνίας προκειµένου να δίνονται υπεύθυνες απαντήσεις, από την ελληνική πολιτεία, στις αιτιάσεις κατά
της χώρας µας αλλά και να προωθούνται θετικές ειδήσεις στα διεθνή ΜΜΕ µέσω των ελληνικών Πρεσβειών και
των Γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού.
∆υστυχώς, αναγκαστήκαµε να επανέλθουµε µε νέα επιστολή, λόγω της τεράστιας έκτασης της δηµοσιότητας.
Πολλά ελληνικά τουριστικά γραφεία εισερχόµενου τουρισµού λαµβάνουν ανησυχητικά µηνύµατα από συνεργάτες
τους ξένους Tour operators µε το οποία τους ενηµερώνουν ότι ενώ ήδη υπήρχε µία µείωση στις προκρατήσεις το
τελευταίο διάστηµα, πλέον έχουν παγώσει, λόγω των ανακοινώσεων και ζητούν να υπάρξουν υπεύθυνες,
οργανωµένες δράσεις από την Ελληνική Πολιτεία.
∆υστυχώς, για ακόµα µία φορά κληθήκαµε να αναλάβουµε πρωτοβουλίες για τη διάσωση της τουριστικής
εικόνας της χώρας µας. Με επιστολές µας τόσο στα συγκεκριµένα διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, όσο και
στους Πρέσβεις των χωρών, τονίσαµε ότι οι συγκεκριµένες εικόνες, οι ανακοινώσεις και τα άρθρα,
διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα και ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισµός, δεδοµένου ότι τα όποια
έκτροπα έχουν µικρό εύρος χρόνου και γεωγραφικής έκτασης και δεν επηρεάζουν την Αθήνα, πόσο δε µάλλον,
την υπόλοιπη τουριστική χώρα.
Τέλος καλέσαµε τους δηµοσιογράφους στην χώρα µας, προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την
καθηµερινότητά της.
∆υστυχώς, υπάρχει σοβαρό κενό στην αντιµετώπιση της δυσφήµισης της χώρας µας.
Μόνο µε µια απόλυτα συντονισµένη πολιτική και στοχευµένες δράσεις µπορούµε να ελπίζουµε στη βελτίωση της
εικόνας της χώρας µας και κατ’ επέκταση, στην αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος για την Ελλάδα.
Ζητούµε από την Ελληνική Πολιτεία να αναλάβει άµεσα δράση, για τη σωτηρία του ελληνικού τουρισµού.
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