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Φαίδων Κοτσαμπόπουλος (DHW): «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του
Υφυπουργού Τουρισμού για τις αποζημιώσεις λόγων απεργιών και
διαδηλώσεων»
Κολωνία, 3.7.2010. Απαράδεκτες και βλαπτικές χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του
Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) Φαίδων Κοτσαμπόπουλος τις
χθεσινές δηλώσεις του Υφυπουργού Τουρισμού Γ. Νικητιάδη στο Βερολίνο και που έτυχαν
δυστυχώς ευρείας αναμετάδωσης από τα γερμανικά ΜΜΕ.
«Οι δηλώσεις του κου. Νικητιάδη ότι η Ελλάδα προγραμματίζει νόμο για την ανάληψη
αποζημιώσεων σε τουρίστες εάν αυτοί πέσουν θύματα διαδηλώσεων η απεργιών ούτε
καθησυχάζουν τον γερμανό τουρίστα αλλά και ούτε τιμούν την χώρα. Απεναντίας
προμηνύουν και άλλες αναταραχές τις επόμενες εβδομάδες και καταδεικνύουν ότι το κράτος
έχει πλέον παραδωθεί αμαχητί στις βίαιες διαδηλώσεις και τις παράνομες απεργίες, αναζητεί
μανιοδώς λύσεις και προτιμάει να αποζημιώνει τα θύματα παρά να φροντίζει για την τήρηση
των νόμων. Ο ευρωπαίος τουρίστας δεν θέλει αποζημιώσεις όπως και ο ευρωπαίος
επιχειρηματίας δεν κυνηγάει τις επιδοτήσεις. Αυτός θέλει να κάνει ήσυχος τις διακοπές του
έτσι όπως τις προγραμμάτισε και τίποτα παραπάνω. Αν η χώρα δεν είναι σε θέση να του
εξασφαλίσει αυτό τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ευνομούμενη χώρα» τόνισε ο αντιπρόεδρος
του DHW καλώντας τον Πρωθυπουργό να ανακαλέσει στην τάξη πολιτικούς που με τέτοιες
δηλώσεις εξευτελίζουν την Ελλάδα, διασύρουν ακόμη περισσότερο το κύρος της διεθνώς
και ... «μας ενοχλούν και εμποδίζουν στην θετική δουλειά που κάνουμε σαν ομογενείς στις
χώρες υποδοχής. Διότι η εξαγγελία και η προώθηση νόμων είναι το ένα και η εφαρμογή τους
το άλλο».
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