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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021 
 

Τουρισμός για ανάπτυξη  

χωρίς αποκλεισμούς 
 

Δήλωση του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων  

Χάρη Λοϊζίδη με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού 

 

«H πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να σαρώνει τον πλανήτη, 

επηρεάζοντας τόσο ισχυρές οικονομίες, όσο και πιο ευάλωτες χώρες. Η 

παρούσα κρίση αναδεικνύει μεταξύ άλλων και την ανάγκη επαναξιολόγησης 

του αναπτυξιακού μας μοντέλου.  

 

Οι φετινοί εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η οποία έχει ως 

γνωστόν καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, 

πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) όρισε το 2021 ως Έτος 

Τουρισμού για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αναδεικνύοντας με αυτόν τον 

τρόπο τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στην οικονομική 

ευημερία και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώνοντας την οικουμένη.  

 

Αντιμετωπίζοντας και την παρούσα κρίση ως μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πέρα 

από τις στατιστικές του τουρισμού και να αναγνωρίσουμε ότι, πίσω από κάθε 

αριθμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) καλεί τα κράτη μέλη του, οργανισμούς, 

επιχειρήσεις και πολίτες να αξιοποιήσουν τα οφέλη του τουρισμού ώστε να 

διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, καθώς ο κόσμος 

προετοιμάζεται για την μετά την πανδημία εποχή. 
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Οι εορτασμοί για την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού θα φιλοξενηθούν 

στην Ακτή Ελεφαντοστού, σε μία επιλογή που αναδεικνύει την ικανότητα του 

τουρισμού να καθοδηγεί την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας τον 

αλληλοσεβασμό και δημιουργώντας ευκαιρίες για πολλά εκατομμύρια 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.  

 

Είναι στο ίδιο πλαίσιο που και η νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, δίνει 

βαρύτητα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και της αγροτικής περιφέρειας, 

παράλληλα με τις παραδοσιακές τουριστικές περιοχές.  

 

Στην Κύπρο ο τουρισμός διαχρονικά λειτουργεί ως βασικός πυλώνας 

ανάπτυξης. Στην κρίση του 2013 συνέβαλε καθοριστικά στην επανεκκίνηση 

της οικονομίας και στην επιστροφή στην ανάπτυξη. Παρά το καίριο πλήγμα 

που δέχθηκε η κυπριακή τουριστική βιομηχανία από την πανδημία, ως 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων είμαστε πεπεισμένοι ότι και με τη στήριξη 

της Πολιτείας ο τουρισμός θα ανακάμψει και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην 

οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας οικονομικής ευημερίας. 

 

Ως Σύνδεσμος σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο καταβάλαμε το άπαν των 

δυνάμεών μας σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους αρμόδιους φορείς 

για να στηρίξουμε εμπράκτως την τουριστική βιομηχανία. Θα παραμείνουμε 

σύμμαχος στο πλευρό της Πολιτείας στην προσπάθεια για ανάκαμψη της 

οικονομίας και για να ξεπεραστούν οι συνέπειες της πανδημίας.  

 

*** 

 

 

Φέτος συμπληρώνονται 42 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  Ακτή Ελεφαντοστού.   
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WORLD TOURISM DAY 2021 
 

Tourism for inclusive growth 
 

Statement by Haris Loizides, President  

of the Cyprus Hotel Association, to mark World Tourism Day 

 

“The Covid-19 pandemic continues to sweep the planet, affecting both 

powerful economies and more vulnerable countries alike. The present crisis 

highlights, among other things, the need to reassess our growth model. 

 

This year’s celebrations for World Tourism Day, which is celebrated every 

year on 27 September, take place under very special conditions because of 

the pandemic. The World Tourism Organisation (UNWTO) declared 2021 as 

the year of Tourism for Inclusive Growth, highlighting the importance of the 

tourism sector for economic prosperity and job creation, as well as bringing 

the world closer together.  

  

The current crisis must be seen as an opportunity to look beyond tourism 

statistics and acknowledge that behind every figure, there is a person. To 

this end, the World Tourism Organisation (UNWTO) calls upon its members, 

organisations, businesses, and individuals, to use the benefits of tourism, in 

order to make sure that no one is left behind, as the world prepares to 

enter the post-pandemic era.   

 

The celebrations for this year’s World Tourism Day will be hosted by Côte 

d'Ivoire, highlighting the ability of the tourism industry to drive inclusive 

growth, by promoting mutual respect and creating opportunities for millions 

of people around the world. 
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In this framework, our country’s new national strategy for tourism focuses 

on the development of rural areas, alongside traditional tourist destinations.  

 

Tourism has traditionally been one of the main pillars of growth in Cyprus. 

After the 2013 Economic crisis, tourism had a crucial role in restarting the 

economy and helping the country return to growth. Today, despite the 

severe blow to the tourism industry from the pandemic, the Cyprus Hotel 

Association is convinced that with the partnership of the State and the 

Private Sector, tourism will recover and that it will continue to help create 

the necessary conditions for long-term economic prosperity. 

 

During this extremely difficult time, our Association has done its best, in 

cooperation with the State and other competent bodies, to actively support 

the tourism industry. We will remain by the State’s side in its efforts towards 

economic recovery and overcoming the consequences of the pandemic.   

 

*** 

This year marks 42 years since World Tourism Day was first 
observed. The main goal of the Day, which is celebrated every year 
on 27 September, is to highlight the social, cultural, political, 
environmental, and economic contribution of tourism worldwide. 
This year's festivities will be hosted by Côte d'Ivoire. 
 


