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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ∆εξίωση για τις Αεροπορικές Εταιρείες στα Γραφεία του ΗΑΤΤΑ
ΗΑΤΤΑ: Ο τουρισµός χρειάζεται και την Ολυµπιακή και την Aegean
Σε ιδιαίτερα φιλικό κλίµα και µε µεγάλη προσέλευση πραγµατοποιήθηκε χθές, 23 Ιανουαρίου, στα
γραφεία του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), η
ετήσια καθιερωµένη δεξίωση που παραθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Επιτροπή
Αεροπορικών Θεµάτων του Συνδέσµου, για τις Αεροπορικές Εταιρείες. Τη εκδήλωση τίµησαν µε
την παρουσία τους πολλά στελέχη αεροπορικών εταιρειών, εκπρόσωποι εταιρειών διανοµής
(CRS), εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων καθώς και πολλοί δηµοσιογράφοι του τουριστικού
τύπου.
Με εγκάρδιο και θερµό χαιρετισµό υποδέχθηκε τους καλεσµένους ο Πρόεδρος του HATTA κ.
Γιάννης Ευαγγέλου, ο οποίος µεταξύ άλλων επισήµανε ότι ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές
υπάρχουν για τους όρους συνεργασίας των Τουριστικών Γραφείων και των Αεροπορικών
Εταιρειών και τους τρόπους διάθεσης των αεροπορικών εισιτηρίων – εκ των πραγµάτων- η µεταξύ
τους σχέση είναι άρρηκτη και επιβεβληµένη και µε αυτή την λογική θα πρέπει να δοµηθούν οι
σχέσεις τους στο µέλλον.
Επιπλέον αναφερόµενος στα θέµατα που απασχολούν το κλάδο των αεροµεταφορών στη χώρα
µας τον τελευταίο καιρό επεσήµανε την ανάγκη να συµβάλουµε όλοι στην επίτευξη µιας βιώσιµης
λύσης στο θέµα της Ολυµπιακής ως προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της αυτοδιαχείρισης
του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Όπως εξήγησε η συνέχιση του έργου της Ολυµπιακής παράλληλα µε το σηµαντικό έργο που έχει
προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει η Aegean µέσα σε ένα σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον
που θα διασφαλίζει όρους υγιούς ανταγωνισµού αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την
µελλοντική ανάπτυξη και των δύο εταιρειών και την εδραίωση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού
Ελληνικού κλάδου αεροµεταφορών ο οποίος έχει χώρο και έργο και για άλλες εταιρείες που
εµπλουτίζουν την προσφορά υπηρεσιών αεροµεταφοράς από και προς τη χώρα µας. Όπως
χαρακτηριστικά είπε µε νόηµα στις συζητήσεις που ακολούθησαν «αν οι Ρώσοι και οι Αµερικάνοι
δεν ανταγωνίζονταν µεταξύ τους για την κατάκτηση του διαστήµατος, κανείς άνθρωπος δεν θα είχε
πατήσει ποτέ πόδι στη σελήνη, ο ανταγωνισµός είναι τροφή για την ανάπτυξη των εταιρειών και η
έλλειψη του η αιτία που οδηγεί στον γιγαντισµό και την παρακµή τους. Τις χρειαζόµαστε και τις δύοκι ακόµη περισσότερες- και χρειάζονται η µία την άλλη».
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Amadeus, την οποία εκπροσώπησαν
η κα Εύα Καραµάνου , Γεν. ∆ιευθύντρια και η κα Βίκη Μπαρδάκου, Επικεφαλής Marketing της
εταιρείας.
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