Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
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ΗΑΤΤΑ: Γεγονότα Κυριακής 12 Φεβρουαρίου
O HATTA µε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, σχετικά µε τα γεγονότα της Κυριακής
12 Φεβρουαρίου, πιστεύοντας πως µόνο µε µια απόλυτα συντονισµένη πολιτική και στοχευµένες δράσεις
µπορούµε να ελπίζουµε στη βελτίωση της εικόνας της χώρας µας και κατ’ επέκταση, στην αντιστροφή
του αρνητικού κλίµατος για την Ελλάδα, ζητά από την πολιτεία:

- να ερευνηθούν τα αίτια, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της σοβαρής αυτής ολιγωρίας και να επιβληθούν
κυρώσεις, δεδοµένου µάλιστα ότι από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου υπήρχαν πληροφορίες για
αναµενόµενα προβλήµατα
-να εξασφαλισθούν µηχανισµοί πρόληψης αντίστοιχων φαινοµένων αλλά και σχεδιασµός πάγιων
ρυθµίσεων σε συνεργασία µε τους τουριστικούς φορείς, ώστε να µην παραλύει το κράτος και να
διασφαλίζονται στοιχειώδεις λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της χώρας µας.
- Να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία να προβλέπονται ιδιαίτερα σοβαρές ποινές για
όσους εισέρχονται και βεβηλώνουν αρχαιολογικούς, ιστορικούς και προστατευόµενους χώρους της
πατρίδας µας. Παράλληλα, θα πρέπει επιτέλους, να διασφαλισθεί µε ρητή διάταξη ότι στις πάσης
φύσεως πορείες ή και συγκεντρώσεις θα υπάρχει χώρος για τη διέλευση ειδικών οχηµάτων (πρώτων
βοηθειών, πυροσβεστικών κλπ.) µε µέριµνα των αστυνοµικών αρχών, όπως συµβαίνει και σε άλλα
πολιτισµένα κράτη.
- να οργανωθεί ένας µηχανισµός µε µέριµνα των Υπουργείων Εξωτερικών, Πολιτισµού & Τουρισµού σε
συνεργασία µε Εταιρεία Επικοινωνίας προκειµένου να δίνονται υπεύθυνες απαντήσεις, από την ελληνική
πολιτεία, στις αιτιάσεις κατά της χώρας µας αλλά και να προωθούνται θετικές ειδήσεις στα διεθνή ΜΜΕ
µέσω των ελληνικών Πρεσβειών και των Γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού.
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