Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Αθήνα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

∆ελτίο Τύπου:
«Απίστευτο !!! Αληθινό ;;;
υπό διαπραγµάτευση το κλείσιµο 22 αεροδροµίων της χώρας ;»
Εµβρόντητος ο ΗΑΤΤΑ και σύσσωµος ο τουριστικός κόσµος παρακολουθεί φηµολογία σύµφωνα µε την
οποία σύµβουλοι εισηγήθηκαν στην τρόικα να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση το κλείσιµο 22
αεροδροµίων της χώρας.
Το ΤΑΙΠΕ∆ έσπευσε να διαψεύσει όσα αναφέρονται στα δηµοσιεύµατα, αν όµως, οι πληροφορίες
ανταποκρίνονται έστω και στο ελάχιστο στην πραγµατικότητα τότε η ελληνική κυβέρνηση καλείται να
απορρίψει άµεσα οποιαδήποτε τέτοια πρόταση.
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται της υπηρεσίες ειδικών συµβούλων που αγνοούν επιδεικτικά τις κοινωνικές και
τουριστικές ανάγκες αλλά και τις όποιες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Η χώρα µας κατά βάση νησιωτική και µε ξεχωριστό ανάγλυφο που την καθιστούν µοναδική παγκοσµίως
θα έπρεπε να απολαµβάνει ιδιαίτερης µέριµνας µέσα από ευρωπαϊκές πολιτικές µε στόχο την στήριξη
αυτών ειδικά των υποδοµών που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Ακόµα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υιοθετήσει παλαιότερα πρόγραµµα για τη στήριξη των µικρών
νησιών των ευρωπαϊκών χωρών.
Επιθυµούν οι «σύµβουλοι»:
- να αφανίσουν τον ελληνικό χώρο ;
- να αποµονώσουν τα ελληνικά νησιά από την ηπειρωτική χώρα και της ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές ;
- να καταδικάσουν σε µαρασµό δεκάδες τουριστικούς και µη προορισµούς ;
Οι προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να περιλαµβάνουν τη λήψη αναπτυξιακών µέτρων
µε στόχο τη στήριξη όλων εκείνων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας και κυρίως του ελληνικού
τουρισµού που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καθοριστικά τις υπηρεσίες για την ταχύτερη έξοδο της
Ελλάδας από την κρίση.
Περιµένουµε επίσηµη τοποθέτηση από την ελληνική κυβέρνηση.
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