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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Βουλευτές,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
Επιτρέψτε μου να συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές για το
επίπεδο και τη θεματολογία του σημερινού συνεδρίου, το οποίο συμβάλλει
στον διάλογο γύρω από το σοβαρό θέμα της δημιουργίας καζίνο στον τόπο
μας.
Το θέμα που συζητάμε σήμερα, το έχω πολλές φορές χαρακτηρίσει ως την πιο
ταλαιπωρημένη ιστορία του κυπριακού τουρισμού. Σπεύδω να ξεκαθαρίσω εξ
αρχής ότι εμείς είμαστε μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ακράδαντα στη
σημασία των καζίνο για αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.
Πρόκειται για μιαν παγκόσμια αποδεκτή τουριστική δραστηριότητα η οποία
προσφέρει ψυχαγωγία στον ποιοτικό κυρίως επισκέπτη και εμπλουτίζει το
τουριστικό προϊόν κάθε χώρας.
Σπεύδω επίσης να διευκρινίσω ότι η δημιουργία καζίνο δεν θα επιλύσει όλα τα
προβλήματα του τουρισμού μας. Όμως, θα αποτελέσει ένα σημαντικό
πρόσθετο εμπλουτιστικό παράγοντα στην προσπάθειά μας για προσέλκυση
περισσότερων επισκεπτών, πιο υψηλών εισοδημάτων.
Παράλληλα θα συμβάλει στη σημαντική αύξηση των εσόδων του κράτους.
Εσόδων τα οποία σήμερα διοχετεύονται είτε στα κατεχόμενα είτε σε άλλες
χώρες, ανταγωνιστικές μας, που προσφέρουν στους επισκέπτες τους και αυτή
τη μορφή ψυχαγωγίας.
Κυρίες και κύριοι,
Δαπανήσαμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε έρευνες και μελέτες και σπαταλήσαμε
αμέτρητες ώρες σε συζητήσεις για το θέμα της δημιουργίας καζίνο. Ωσάν να
είμαστε η πρώτη χώρα που θα μπαίναμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Λυπούμαι να
παρατηρήσω ότι –όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις– μέχρι να πάρουμε
επιτέλους την απόφαση να προχωρήσουμε, μάλλον θα είμαστε μεταξύ των
τελευταίων και θα έχουμε χάσει το πλεονέκτημα έναντι των κύριων
ανταγωνιστών μας.

1

Ευαισθησίες για τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις υπήρχαν και υπάρχουν. Τις
σεβόμαστε. Δεν μπορούμε όμως να μένουμε προσκολλημένοι για δεκαετίες,
σε θέσεις και επιφυλάξεις, επιτρέψτε μου να πω «προστατευτισμού», όταν
όλα γύρω μας αλλάζουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Όταν ακόμη και στον τόπο
μας είτε μέσω διαδικτύου είτε, επαναλαμβάνω, μέσω κατεχομένων, παρέχεται
η δυνατότητα ενασχόλησης με παίγνια τύπου καζίνο, μάλιστα με τρόπο
ανεξέλεγκτο, επικίνδυνο και για το κράτος εντελώς ασύμφορο.
Όταν από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο δύο δεν έχουν
καζίνο, εκ των οποίων η μια είναι η Κύπρος. Το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι
εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν καζίνο –και συνεπώς την
κατάλληλη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους– δεν καθιστά απλώς την
Κύπρο μια εξαίρεση.
Δείχνει την αδυναμία μας να προσεγγίσουμε το θέμα με ανοιχτό πνεύμα και
να αντιγράψουμε καλές πρακτικές των εταίρων μας. Εκτός κι αν πιστεύουμε
ότι όλοι οι εταίροι μας είναι πιο επιπόλαιοι από εμάς και δεν σκέφτηκαν τις
επιπτώσεις ή ότι στερούνται κοινωνικής ευαισθησίας.
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ είναι η επίσπευση της δημιουργίας καζίνο στην
Κύπρο, υπό προϋποθέσεις, σε κάθε μια από τις παράλιες τουριστικές μας
περιοχές, καθώς επίσης στη Λευκωσία και στα ορεινά μας θέρετρα.
Η δημιουργία καζίνο θα συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην
αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα της τουριστικής μας
βιομηχανίας. Αυτού της εποχικότητας. Ο ανταγωνισμός καθίσταται ολοένα και
εντονότερος και δεν έχουμε την πολυτέλεια να πιστεύουμε ότι μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε νέες τάσεις με παλιές συνταγές. Ούτε ασφαλώς είναι λύση,
κάθε χρόνο να μειώνουμε τις τιμές του τουριστικού μας πακέτου για να μην
μας αποκλείσουν οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών.
Είναι επίσης γνωστό ότι προορισμοί οι οποίοι διαθέτουν καζίνο και υποδομές
συνεδριακού τουρισμού, είδαν την πελατεία τους στο συγκεκριμένο προϊόν να
αυξάνεται κατακόρυφα και τα έσοδά τους να πολλαπλασιάζονται, αφού
μεγάλοι οργανισμοί που διοργανώνουν συνέδρια θέλουν πλέον να
προσφέρουν στους συνέδρους τους, οι οποίοι προέρχονται στις περισσότερες
περιπτώσεις από τις πιο ψηλές εισοδηματικές τάξεις, και αυτή τη μορφή
ψυχαγωγίας.
Κυρίες και κύριοι,
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση, θα ήθελα να τονίσω ότι ο
τουρισμός, παγκοσμίως αλλά και στον τόπο μας, έδειξε τις αντοχές του παρά
την πρωτοφανή οικονομική κρίση. Απέδειξε ότι είναι ένας τομέας που αξίζει
να επενδύσουμε.
Η κρίση μπορεί να είναι η ευκαιρία να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε νοοτροπίες,
να δούμε με άλλη διάθεση τις οικονομικές προοπτικές του τόπου μας και της
τουριστικής μας βιομηχανίας.
Σας ευχαριστώ.
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