Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr
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ΗΑΤΤΑ: Για ποια τουριστική Αθήνα µιλάµε?
O HATTA απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τα έκτροπα της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου, µε το παρακάτω περιεχόµενο και ζητά την
υπεύθυνη απάντηση της πολιτείας:
«Κατακλυζόµαστε µε µηνύµατα από τη διεθνή τουριστική αγορά για τα έκτροπα της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου.
Η διεθνής κοινότητα, έγινε για άλλη µια φορά, µάρτυρας, όχι µόνο απαράδεκτων εικόνων από τη βεβήλωση του
Ιερού Βράχου της Ακρόπολης και τις τεράστιες καταστροφές στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και της
ολιγωρίας των κρατικών αρχών να αποτρέψουν ανάλογα και µάλιστα επαναλαµβανόµενα φαινόµενα.
Όλοι εµείς, οι άνθρωποι του τουρισµού αλλά και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας δικαιούµαστε να έχουµε
απαντήσεις στα εύλογα ερωτήµατα που θέτει η διεθνής και ελληνική κοινή γνώµη:
Ποιος σχεδιασµός και ποια µέτρα είχαν ληφθεί για να αποφύγουµε ανάλογα έκτροπα ;
Ειδικότερα:
- Αν και ποια µέτρα είχαν ληφθεί ώστε να προφυλαχθεί ο Ιερός βράχος της Ακρόπολης;
Ποιες οδηγίες είχαν δοθεί στο φυλακτικό προσωπικό της Ακρόπολης;
Έγινε έρευνα για τον τρόπο που έγινε η «είσοδος» στον Ιερό Βράχο για τυχόν ευθύνες που προκύπτουν για το
προσωπικό φύλαξης;
Υπήρξαν και αν ναι πόσες συλλήψεις όσων εισέβαλαν;
Ποια µέτρα θα ληφθούν ώστε να µην επαναληφθεί το φαινόµενο;
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είχε αντιληφθεί ότι θα γίνονταν για άλλη µια φορά, «αξιοποίηση» µιας
ειρηνικής διαδήλωσης από τους γνωστούς-αγνώστους ;
Η δυσφήµηση της χώρας µας είναι τεράστια σε µια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο κατά την οποία γίνονται
προ-κρατήσεις για το 2012.
Ζητούµε την υπεύθυνη απάντηση και την υπεύθυνη στάση της ελληνικής πολιτείας»
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