ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

A.Π.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2008

ΗΑΤΤΑ : ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΥΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο ΗΑΤΤΑ, µόλις στο ξεκίνηµα µιας νέας τουριστικής περιόδου, κατά την οποία όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς
βρίσκονται σε εξαιρετικά έντονη αγωνία για την εξέλιξή της, θα ήθελε να διαµαρτυρηθεί έντονα για τις απεργίες
των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και πιλότων της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας και για το για το κλείσιµο των
αρχαιολογικών χώρων από το µεσηµέρι και µετά, τα οποία τρία γεγονότα δυναµιτίζουν εκ θεµελίων τον ελληνικό
τουρισµό .
Για την απεργία των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, χειρισµοί, αιτήµατα και λογικές που απέχουν από την
τουριστική συνείδηση, τη στιγµή που είναι σε όλους γνωστό ότι ο τουρισµός γενικά και ειδικότερα ο περιηγητικός
τουρισµός, που στηρίζεται στα τουριστικά λεωφορεία και είναι σε πλήρη ανάπτυξη τη περίοδο αυτή, συντείνουν
στην περαιτέρω υστέρηση του τουρισµού ιδίως του περιηγητικού. Θα πρέπει δε να σηµειώσουµε ότι τα πρώτα
δείγµατα της υστέρησης αυτής στον τουρισµό είναι πλέον ορατά.
Για την απεργία των πιλότων της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας και παρά της διαβεβαιώσεις του συλλογικού τους
οργάνου, ότι δεν θα υπάρξουν κινητοποιήσεις κατά τη τουριστική περίοδο, αθέτησαν την υπόσχεση αυτή,
βάζοντας ένα ακόµη λιθαράκι για την καταστροφή της Ολυµπιακής και του τουρισµού, ιδιαίτερα των µικρών
νησιών τα οποία έχουν ιδιαίτερη ανάγκη τα µικρά αεροσκάφη της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας.
Τέλος επανερχόµαστε στο µείζον θέµα του κλεισίµατος των αρχαιολογικών χώρων από το µεσηµέρι και µετά να
εκφράσουµε την έντονη δυσαρέσκεια και αγωνία όλου του κλάδου, από την τεράστια αναστάτωση που προκαλεί
η ακύρωση των προγραµµάτων επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία προγράµµατα βασίζονται στη
συνήθη πρακτική ότι οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ανοικτοί και επισκέψιµοι µέχρι τη δύση του ηλίου.
Ο ΗΑΤΤΑ σε καµία περίπτωση δεν αµφισβητεί το δικαίωµα οποιοδήποτε κλάδου εργαζοµένων να διεκδικεί τα
αιτήµατά του. Πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε ότι η επιλογή για την πραγµατοποίηση των κινητοποιήσεων στο
ξεκίνηµα µιας κρίσιµης τουριστικής περιόδου έχει συνέπειες εις βάρος του Τουρισµού της χώρας οι οποίες είναι
δύσκολο να εκτιµηθούν αλλά σίγουρα υπερβαίνουν κατά πολύ σε διάρκεια την τρέχουσα περίοδο και ζηµιώνουν
την οικονοµία της χώρας συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ
(τηλ. 210 - 9223522, fax. 210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στα κινητά 6932 454270 και 6973 043504.

