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Σας καλωσορίζω στο 33ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο του Παγκύπριου 
Συνδέσµου Ξενοδόχων και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. 
 
Το σηµερινό Συνέδριο µάς δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε µια ανασκόπηση 
των νέων δεδοµένων της τουριστικής βιοµηχανίας διεθνώς, αλλά και στο νησί 
µας. Αποτελεί µια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή σκέψεων, γόνιµων απόψεων 
και εµπειριών για το µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας της Κύπρου µας και 
για το πώς αξιοποιούµε τις ευκαιρίες και τα δεδοµένα που παρουσιάζονται 
µπροστά µας. 
 
Ο κυπριακός τουρισµός παρέµεινε στάσιµος για πολλά χρόνια τόσο λόγω της 
φθίνουσας πορείας της τουριστικής βιοµηχανίας που ξεκίνησε στις αρχές της 
προηγούµενης δεκαετίας, όσο και λόγω της παρατεταµένης παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης και του ανταγωνιστικού πεδίου που αντιµετωπίζουµε. Η 
οικονοµική κρίση, όπως ήταν φυσικό, άφησε –και εξακολουθεί να αφήνει– τα 
σηµάδια της µε την εποχικότητα να εντείνεται, την ανεργία στον κλάδο να 
λαµβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και τη βιωσιµότητα της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης να τίθεται στην πλάστιγγα. 
 
Το 2010 υπήρξε µια δύσκολη χρονιά για τον τουρισµό, αλλά παρά τις 
δυσοίωνες προοπτικές έκλεισε στο οριακό συν 1.5% στις αφίξεις και στο συν 
4.0% στα έσοδα, καταδεικνύοντας ότι µε τη συνεργασία των αρµόδιων 
φορέων και την έγκαιρη λήψη µέτρων στήριξης προς την τουριστική 
βιοµηχανία το αρνητικό κλίµα µπορεί να αναχαιτιστεί.  
 
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε σε ένα παρατεταµένο 
µεταβατικό στάδιο. Σήµερα, τα δεδοµένα δείχνουν µια αχτίδα φωτός, 
δείχνουν ότι ο κατήφορος έχει σταµατήσει και διαγράφονται κάποιες 
ελπιδοφόρες προοπτικές. Για αυτόν το λόγο, άλλωστε, είχαµε ζητήσει και τη 
συνέχιση των µέτρων στήριξης προς τον τουρισµό, ώστε να εντείνονταν οι 
συντονισµένες προσπάθειες για τη συντήρηση της θετικής πορείας. 
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Όµως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ως Παγκύπριος Σύνδεσµος Ξενοδόχων, 
ποτέ δεν περιοριζόµαστε στις διαπιστώσεις. Ούτε ακολουθούµε την 
πεπατηµένη της εύκολης επίρριψης ευθυνών. Μόνο το κράτος ή µόνοι οι 
ιδιώτες δεν µπορούµε να επιτύχουµε αποτελέσµατα.  Είναι µέσα από τη 
συνεργασία που θα βρούµε τις λύσεις.   
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Το 2011 ξεκίνησε µε µείωση της τάξης του 3% στις αφίξεις και στασιµότητα 
στα έσοδα µε οριακό συν 0.4%. Γι’ αυτό τώρα είναι που οι ενέργειές µας θα 
καθορίσουν κατά πόσο θα παραµείνουµε σε µία θετική πορεία ή αν θα 
επιστρέψουµε στο ζοφερό τοπίο των προηγούµενων χρόνων. 
 
Τώρα είναι που βρισκόµαστε µπροστά σε προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να 
αξιοποιήσουµε, δίνοντας περαιτέρω αξία στο προϊόν µας και εντείνοντας τις 
προσπάθειές µας όσον αφορά τις προοπτικές ανάκαµψης του 2011.  
 
Μια πρόκληση την οποία καλούµαστε φέτος να αντιµετωπίσουµε είναι η κρίση 
στον αραβικό κόσµο. Το ντόµινο των εξεγέρσεων –που ενδεχοµένως 
επηρεάζει τη γενικότερη εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου– δηµιουργεί 
ταυτόχρονα και κάποιες ευκαιρίες για τους άλλους µεσογειακούς 
προορισµούς, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου. Όσο άχαρο κι αν είναι 
αυτό για τις χώρες που µε λύπη µας βλέπουµε να δοκιµάζονται, για µας 
παρουσιάζεται µια ευκαιρία, να κινητοποιηθούµε προκειµένου να 
προσελκύσουµε τουρίστες από τους ανταγωνιστικούς µας προορισµούς. Ήδη 
η Ισπανία και συγκεκριµένα οι Κανάριοι Νήσοι επωφελούνται το πρώτο 
τετράµηνο του 2011, µε 300,000 επιπλέον τουρίστες. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
οι κινήσεις πρέπει να είναι άµεσες, να γίνονται µε ταχύτητα και 
αποφασιστικότητα.  
 
Εµείς, δυστυχώς δεν καταφέραµε να κινηθούµε µε ταχύτητα και η γενικότερη 
αισιοδοξία για αυξηµένες αφίξεις σφραγίστηκε από τον τερµατισµό των 
µέτρων στήριξης, τις δραστικές περικοπές στον προϋπολογισµό του ΚΟΤ µε 
αποκορύφωµα τη µείωση κατά €14 εκ. στα κονδύλια διαφήµισης και 
προβολής αντί της αύξησής τους. Μήπως αυτό εννοούµε έµπρακτη στήριξη 
αυτής της ζωτικής σηµασίας βιοµηχανία; 
 
Τη στιγµή που έπρεπε να δοθεί µια νέα και δυναµική ώθηση στον τουρισµό 
αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες, εµείς επιλέγουµε να βαδίζουµε αντίστροφα. 
 
Αυτή την έµπρακτη στήριξη θέσαµε στο επίκεντρο της πρόσφατης 
συνάντησής µας µε τον Υπουργό Οικονοµικών, µε στόχο την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του αλληλένδετου προβλήµατος της εποχικότητας του 
τουρισµού και της αυξανόµενης ανεργίας και µε την ενεργότερη εµπλοκή και 
των άλλων συναρµόδιων Υπουργείων.  
 
Το θέµα του σηµερινού µας Συνεδρίου, «Κυπριακός τουρισµός: Έφτασε ο 
καιρός για την απογείωσή του», αποδεικνύει για άλλη µια φορά την 
ειλικρίνεια των προθέσεών µας. Αποδεικνύει τη σοβαρότητα και την 
προσέγγιση µε την οποία αντιµετωπίζουµε εµείς το θέµα της τουριστικής µας 
βιοµηχανίας.  Της δέσµευσής µας στην αναβάθµιση, τη διαφοροποίηση, την 
επιµονή µας στη σκληρή δουλειά, αλλά και την έκκληση για στήριξη των 
προσπαθειών µας. 
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Η σηµασία της τουριστικής βιοµηχανίας, τόσο στον τοµέα των δηµοσίων 
οικονοµικών όσο και στον τοµέα της απασχόλησης, παραµένει µεγάλη. Και 
είναι γι΄αυτό που καλούµαστε συλλογικά να βρούµε τις λύσεις για να 
υλοποιήσουµε τις επενδύσεις και τις υποδοµές που απαιτούνται. Η στήριξη της 
τουριστικής βιοµηχανίας πρέπει να γίνει έµπρακτα. 
 

Κυρίες και κύριοι, 
 
Εµείς πιστεύουµε ότι µπορούµε να καταφέρουµε να ανακάµψουµε. Φτάνει να 
αντιληφθούµε ότι ο τουρισµός δεν είναι υπόθεση µόνο των ξενοδόχων ή των 
άλλων επιχειρηµατιών της τουριστικής βιοµηχανίας, αλλά υπόθεση που 
αφορά όλους. Μαζί θα προσθέσουµε αξία στο προϊόν µας, µαζί θα 
ενισχύσουµε την τουριστική Κύπρο, µαζί πρέπει να υλοποιήσουµε τους 
σχεδιασµούς. 
 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες και την εκτίµησή 
µας σε όλους τους διακεκριµένους οµιλητές του Συνεδρίου µας και ιδιαίτερα 
στους ξένους προσκεκληµένους µας:  τον Πρόεδρο της HOTREC κ. K. 
Nyström,  τον CEO-Group Destination Management του THOMAS 
COOK GROUP PLC, κ. P. Constanti, το Φυσιογνωµιστή-
Επικοινωνιολόγο της TRUE FACE, κ. Εβ. Φ. Γεωργουλάκη, και το 
∆ιευθυντή της OMAS (Cyprus) Ltd, κ. Γ. Χαραλάµπους, οι οποίοι 
βρίσκονται στην Κύπρο ειδικά για το Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ. Ευχαριστώ επίσης 
και το συντονιστή της συζήτησης, κ. Αγγ. Λοϊζου, τέως Πρόεδρο του 
INTERNATIONAL SOCIETY OF HOSPITALITY CONSULTANTS και 
συνέταιρο της PWC, καθώς και τους χορηγούς µας που στηρίζουν έµπρακτα 
τα Ετήσια Συνέδρια και Εκθέσεις του Συνδέσµου 
 

• Τον Οίκο PRICEWATERHOUSE COOPERS  
• Τις Κυπριακές Αερογραµµές 
• Τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού 
• Την Hermes Airports 
• Την Εταιρεία Theova UHS Enterprise Solutions Ltd 
• Την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου  
• Την Ελληνική Τράπεζα 
• Τη Cyta και  
• Το Ξενοδοχείο Hilton Park 

 
Θερµές ευχαριστίες επίσης εκφράζω και προς τους εκθέτες και τους 
συνεργάτες µας γενικά, για την υποστήριξή τους προς το Σύνδεσµό µας και 
τα µέλη µας. Τις ευχαριστίες µου επίσης εκφράζω και προς όλους εσάς, τους 
εκλεκτούς προσκεκληµένους µας, για την τιµή που µας κάνετε µε την εδώ 
παρουσία σας, και προς όλους τους συνέδρους. 
 
Τέλος, ευχαριστίες και συγχαρητήρια θα ήθελα να εκφράσω  προς τη 
∆ιεύθυνση και το Προσωπικό της Γραµµατείας του Συνδέσµου για την άψογη 
διοργάνωση τόσο του Συνεδρίου όσο και της Έκθεσης Προϊόντων & 
Υπηρεσιών. 
 
Σας ευχαριστώ. 


