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Τουρισμός και Aγροτική Ανάπτυξη:
Ανθεκτικός τουρισμός χωρίς αποκλεισμούς
Δήλωση του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
Χάρη Λοϊζίδη με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού
«Oι φετινοί εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η οποία έχει
καθιερωθεί
να
γιορτάζεται
κάθε
χρόνο
στις
27
Σεπτεμβρίου,
πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, που επηρέασε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, πλήττοντας
τον τομέα του τουρισμού και κατ’ επέκταση τις οικονομίες των χωρών
διεθνώς.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) όρισε το 2020 ως Έτος
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στην προστασία της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον περιορισμό της συγκέντρωσης
πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Στόχος του Οργανισμού είναι να
ευαισθητοποιήσει για την αξία του τουρισμού σε κοινωνικό, πολιτιστικό,
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί
να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Στις αγροτικές
περιοχές ο τουρισμός μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για
ανάκαμψη, ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο όπου οι τοπικές κοινωνίες
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
πανδημίας.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η νέα Εθνική
Στρατηγική για τον Τουρισμό, που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη
πέραν των παραδοσιακών τουριστικών περιοχών και συγκεκριμένα στην
ύπαιθρο και στην αγροτική περιφέρεια.
Αναμφίβολα κάθε κρίση κρύβει και ευκαιρίες. Το μήνυμα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού είναι ότι η κρίση που πυροδότησε ο κορωνοϊός είναι
μια ευκαιρία να μετρήσουμε ξανά τη συμβολή του τουρισμού και να
οικοδομήσουμε καλύτερα ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς ανθεκτικό
τουρισμό.
Για πρώτη φορά στην Ιστορία, οι επίσημοι εορτασμοί για την Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού θα φιλοξενηθούν από ομάδα χωρών και όχι μόνο από ένα
κράτος - μέλος του UNWTO. Ειδικότερα, η διασυνοριακή συνεργασία
Αργεντινής, Βραζιλίας, Παραγουάης, Ουρουγάουης και της Χιλής που έχει
καθεστώς παρατηρητή στέλνει το μήνυμα της διεθνούς αλληλεγγύης και
συνεργασίας με στόχο την επανεκκίνηση μετά την πανδημία.
Στην Κύπρο η τουριστική βιομηχανία λειτούργησε επί σειρά ετών ως βασικός
πυλώνας ανάπτυξης, συμβάλλοντας μάλιστα καθοριστικά στην επανεκκίνηση
της οικονομίας μετά την κρίση του 2013. Δυστυχώς ο τουρισμός έχει δεχθεί
καίριο πλήγμα από την πανδημία, με τα πράγματα να εξελίσσονται με βάση το
χειρότερο σενάριο. Σε αυτές τις συνθήκες, η στήριξη των εργαζομένων στην
τουριστική βιομηχανία από το κράτος ήταν μείζονος σημασίας και μία κίνηση
προς τη σωστή κατεύθυνση. Από τη δική μας πλευρά, ως Σύνδεσμος
Ξενοδόχων θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Πολιτείας για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και για την ανάκαμψη της
οικονομίας. Παράλληλα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, θα εντείνουμε την
προσπάθεια σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς
ώστε να μην χαθεί εντελώς η χρονιά και για να επανέλθουμε σε
ικανοποιητικούς ρυθμούς από το 2021.
Είναι έντονη πεποίθησή μας ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που
δημιούργησε η πανδημία στην τουριστική βιομηχανία, δεν πρέπει να
αποπροσανατολιστούμε από τους στόχους που έχουμε θέσει για επένδυση
στην ποιότητα και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η
Κύπρος και για ανάδειξη της χώρας μας ως ολόχρονου τουριστικού
προορισμού».
***
Φέτος συμπληρώνονται 41 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας
Ημέρας Τουρισμού. Κύριος στόχος της Ημέρας, η οποία γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι η ανάδειξη της κοινωνικής,
πολιτιστικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής συμβολής
του τουρισμού διεθνώς. Τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις θα
φιλοξενήσει η διασυνοριακή συνεργασία Αργεντινής, Βραζιλίας,
Παραγουάης, Ουρουγάουης και της Χιλής.
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WORLD TOURISM DAY 2020

Tourism and Rural Development:
Resilient and inclusive tourism
Statement by the President of the Cyprus Hotel Association Harris
Loizides on the occasion of World Tourism Day
“This year’s annual celebrations for World Tourism Day, on 27 September,
take place under special circumstances due to the coronavirus pandemic,
which has a major impact on our daily lives, negatively affecting the tourism
sector and consequently the economies of the countries across the world.
The World Tourism Organisation (UNWTO) designated 2020 as the Year of
Tourism and Rural Development, highlighting the role that tourism can play
in protecting the natural and cultural heritage and curbing urban migration.
The objective of the Organisation, is to raise awareness of the value of
tourism at the societal, cultural, political and economic levels, and the ways
in which it can contribute to achieving sustainable development goals. In
rural areas, tourism can create significant opportunities for recovery,
especially at this point in time, when local communities are called upon to
deal with the economic and social impact of the pandemic.
It is worth noting that, the new national strategy for tourism, is moving
along same lines, especially on the development of other regions beyond the
traditional tourist areas, and specifically the countryside and rural districts.
Undoubtedly, behind every crisis there are also opportuntiies arising. The
message of the World Tourism Organisation is that the crisis triggered by the
coronavirus serves as an opportunity to re-evaluate the contribution of
tourism and to build a more sustainable and inclusive, resilient tourism.
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For the first time in history, the official celebration of World Tourism Day will
be hosted by a group of countries and not a single UNWTO member state. In
particular, the cross-border cooperation between Argentina, Brazil,
Paraguay, Uruguay and Chile, which has observer status, sends a message
of international solidarity and cooperation with a view to restart after the
pandemic.
In Cyprus, the tourism industry has functioned for a number of years as a
key pillar of growth, significantly contributing to the restart of the economy
after the crisis of 2013. Unfortunately, tourism has been hit the hardest by
the pandemic, with developments unravelling in line with the worst-case
scenario. Under these circumstances, state support for employees of the
tourism industry was of vital importance and a step in the right direction. On
our part, as a Hotel Association, we will continue to support the State’s
efforts to address the effects of the pandemic and the economic recovery. At
the same time, as far as this is possible, we will intensify the effort, in
cooperation with the State and other stakeholders, so that this year is not
completely lost and we can return to a satisfactory rate as of 2021.
It is our firm belief, that despite the serious problems facing the tourism
industry as a result of the pandemic, we must stay focused on the goals we
have set to invest in the quality and upgrade of the tourism product offered
by Cyprus, and to promote our country as a year-round tourist destination”.
***
This year marks the 41st anniversary of the establishment of World
Tourism Day. The main goal of the Day, which is celebrated every
year on 27 September, is to highlight the societal, cultural, political,
environmental and economic contribution of tourism internationally.
This year’s festivities will be hosted by cross-border cooperation
between Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Chile.
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