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KOMUNIKAT PRASOWY
Uważamy, że obrazy, ukazujące niedawne zamieszki w centrum greckiej stolicy są
krzywdzące dla Grecji, gdyż przedstawiają ją, jako „państwo, tonące w przemocy”.
Ze względu na fakt, iż uważamy, że dobrze poinformowany turysta to turysta, który
może dokonać prawidłowych wyborów, pragniemy uspokoić wielu Polaków, przyjaciół
Grecji, którzy zastanawiają się nad wybraniem naszego kraju, jako miejsca na letnie
wakacje i przekazać, że zamieszki mają charakter tymczasowy.
Obrazy, które są pokazywane nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji. Oczywiście są
organizowane protesty, tak jak ma to miejsce we wszystkich państwach
demokratycznych. Jednak protesty nie wpływają na ruch turystyczny i na
zainteresowanie turystów, pragnących odwiedzić Grecję. Kraj traktowany, jako całość
pozostaje atrakcyjny i spokojny jak zawsze – podobnie nietknięte przez kryzys
finansowy pozostaje błękitne morze, tradycyjne wyspy i miły grecki klimat.
Obecne strajki odbywają się w okresie, w którym nie rozpoczął się jeszcze sezon
turystyczny i z tego też powodu jesteśmy dobrej myśli, że podczas szczytu sezonu
turystycznego, – który rozpoczyna się w zasadzie w czerwcu – nie będzie problemów
dla podpór przemysłu turystycznego, czyli dla hoteli i transportu.
Grecy posiadając duże doświadczenie w dziedzinie turystyki znają olbrzymie znaczenie
tejże gałęzi dla greckiej gospodarki i podejmą wszelkie niezbędne starania, by nie tylko
strajki, ale również i kryzys finansowy nie wpłynął na turystykę. Przeciwnie
podejmowane są starania, by produkt turystyczny uległ dodatkowej poprawie i stał się
bardziej atrakcyjny.
W tym punkcie pragniemy podkreślić, że przedstawiciele branży turystyki zapewniają,
że wszelkie tegoroczne podwyżki zostaną przejęte przez fachowców z tejże dziedziny i
nie zostaną przerzucone na oferowane usługi turystyczne, zatem ceny będą się wahać
na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.
Polski turysta od zawsze był i wciąż jest szczególnie mile widziany w Grecji. Grecy
cenią Polaków za ich wysoki poziom kultury osobistej oraz miłość do naszego kraju.
Wierzymy, że ze swojej strony przybysze z Polski docenią Grecję za jej klimat, morze,
kulturę, kuchnię i gościnnych ludzi.
Grecja pozostaje krajem zawsze otwartym, przyjacielskim i gościnnym. W Grecji nie
obsługujemy, lecz gościmy turystów. Albowiem słowo FILOXENIA jest szanowane przez
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wszystkich. Fakt ten potwierdzają dziesiątki tysięcy Polaków, którzy mieszkają dziś w
Grecji.
Wraz z dużymi operatorami turystycznymi w Polsce, którzy w odpowiedzialny sposób
podkreślają, że nie ma powodów do paniki i odwoływania podróży do Grecji, Ambasada
Grecka w Polsce zachęca Polskich turystów, by i w tym roku wybrali kontynentalną
Grecję oraz wyspy turystyczne, jako miejsce wypadów wakacyjnych i z bliska poznać
piękno naszego kraju.
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