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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Συνάντηση συμβολισμού και ουσίας στον ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής στη Νέα Υόρκη για τον
Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κωνσταντίνο Κουκά και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μιλτιάδη Ατζαμόγλου - Πρωταρχικός στόχος η ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της
Μυκόνου στην αμερικανική αγορά.
Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι συναντήσεις του Δημάρχου Μυκόνου κ.
Κωνσταντίνου Κουκά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδη
Ατζαμόγλου στις ΗΠΑ.
Οι δυο άνδρες που βρίσκονται στις ΗΠΑ με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την
Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας - καλεσμένοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της
Ελληνικής Ομογένειας - επιδίδονται σε διαδοχικές συναντήσεις με opinion makers &
influencers από το χώρο του τουρισμού και του επιχειρείν, με θεσμικούς φορείς,
εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας και ΜΜΕ.
Μια από τις άκρως ενδιαφέρουσες συναντήσεις, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία
του ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής στη Νέα Υόρκη με την Διευθύντρια του Οργανισμού κ. Γκρέτα
Καματερού και το επιτελείο της, έχοντας ως βασικό θέμα συζήτησης την «πρωταθλήτρια»
του ελληνικού τουρισμού και «πρέσβειρα» της χώρας μας σε όλο τον κόσμο Μύκονο.
Η κ. Καματερού αποτελεί τον ισχυρό συνδετικό κρίκο της Ελλάδας με τη Βόρεια Αμερική και
συνετέλεσε καθοριστικά στην οργάνωση του ταξιδιού της Δημοτικής Αρχής Μυκόνου στις
ΗΠΑ.
Ο κ. Κουκάς από τη μεριά του εξέφρασε το ενδιαφέρον των Μυκονιατών για ενίσχυση του
προφίλ του νησιού στις ΗΠΑ και την προσέλκυση τόσο ομογενών Ελλήνων όσο και
Αμερικανών πολιτών.
Η ευρεία σύσκεψη με το επιτελείο του ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής διήρκησε αρκετή ώρα, ενώ
τέθηκαν οι βάσεις για συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την εδραίωση της
ισχυρής θέσης της Μυκόνου στο αμερικανικό κοινό, κυρίως μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών
και Διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές κλπ).
Αξίζει να αναφερθεί ότι του ταξιδιού στις ΗΠΑ, προηγήθηκε συνάντηση των κ.κ. Κουκά και
Ατζαμόγλου με την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, της οποία η συμβολή στην
άρτια οργάνωση της επίσκεψης στην Αμερική και του καθορισμού στοχευμένων
συναντήσεων - μέσω των στενών της συνεργατών όπως η κ. Καματερού - ήταν καθοριστική.
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