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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2022 
 

Χάρης Λοϊζίδης: Επανεκκίνηση  

του τουρισμού σε πιο στέρεα βάση 
 

Δήλωση του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) 

Χάρη Λοϊζίδη με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 

 

«Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να μετράει πληγές συνεπεία 

της αύξησης των τιμών και της ενεργειακής κρίσης που πυροδότησε ο πόλεμος 

στην Ουκρανία, αλλά και της πανδημίας, εντούτοις η τουριστική βιομηχανία 

διεθνώς επιχειρεί την επανεκκίνησή της.   

 

Για μία ακόμη χρονιά, οι εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η οποία 

έχει ως γνωστόν καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, 

πραγματοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες. Κόντρα στις αντιξοότητες, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) όρισε το 2022 ως Έτος 

Επανεκκίνησης του Τουρισμού, επικεντρώνοντας την προσοχή του στο μέλλον και 

στην ανοικοδόμηση της τουριστικής βιομηχανίας σε πιο στέρεες βάσεις. Επίκεντρο 

των φετινών εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι το Μπαλί της 

Ινδονησίας, ένας προορισμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του 

επανασχεδιασμού του τουρισμού, με στόχο τη μετεξέλιξή του σε πυλώνα αειφόρου 

ανάπτυξης.  

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού αντιμετωπίζει τους φετινούς εορτασμούς ως 

την ιδανική συγκυρία για να ξανασκεφτούμε το πώς κάνουμε τουρισμό, 

τοποθετώντας στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας τους ανθρώπους και τον 

πλανήτη, κάτω από ένα κοινό όραμα για μια πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 

ανθεκτική τουριστική βιομηχανία.  Σε μήνυμά του, ο Γενικός Γραμματέας του 
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UNWTO, Zurab Pololikashvili, αναγνωρίζει ότι η ανοικοδόμηση ενός από τους 

σημαντικότερους τομείς της οικονομίας δεν θα είναι εύκολο εγχείρημα. Ωστόσο, 

όπως επεσήμανε, ήδη βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αφού η πανδημική κρίση 

σηματοδότησε στροφή προς τη δημιουργικότητα, επιτάχυνε το μετασχηματισμό της 

εργασίας, δημιουργώντας νέες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι ακόμη περισσότεροι άνθρωποι θα επωφεληθούν από την 

επανεκκίνηση του τουρισμού.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην τουριστική βιομηχανία να 

αναλογιστούν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, προσμετρώντας το γεγονός ότι οι 

δυνατότητες του τουρισμού είναι τεράστιες και ο αντίκτυπός του στον πλανήτη 

μεγάλος. 

 

Στη χώρα μας είναι καθολική η αναγνώριση της συμβολής του τουρισμού στην 

ανάπτυξη της οικονομίας. Κατά γενική ομολογία, ο τομέας συνέβαλε καθοριστικά 

στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στις πιο δύσκολες συγκυρίες για την κυπριακή 

οικονομία. Το 2013 ο τουρισμός είχε κομβικό ρόλο στην επανεκκίνηση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας, ενώ και μετά την πανδημία ο τουρισμός συνέχισε να 

δίνει ανάσες παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που δημιούργησε ο πόλεμος στην 

Ουκρανία, με τον αποκλεισμό της ρωσικής/ουκρανικής αγοράς, με την επένδυση 

στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές για αναπλήρωση της εισροής τουριστών. 

 

Για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων η Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό 

2030 παραμένει ο ασφαλής οδηγός για το μέλλον. Η υλοποίηση της Εθνικής 

Στρατηγικής για τον τουρισμό, με την αναβάθμιση του προϊόντος που 

προσφέρουμε, τον εμβολιασμό του μοντέλου μας με νέα στοιχεία και την αύξηση 

των εσόδων είναι τα βασικά συστατικά που πρέπει να καθοδηγούν τις ενέργειες 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην τουριστική βιομηχανία.   

 

*** 

 

Φέτος συμπληρώνονται 43 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 το Μπαλί της 

Ινδονησίας.  
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WORLD TOURISM DAY 2022 
 

Haris Loizides: Reviving tourism  

on a more solid foundation 
 

 Statement by Cyprus Hotel Association (PASYXE) President Haris Loizides  

to mark World Tourism Day  

 

“As the global economy continues to count its losses from the price hikes and 

energy crisis triggered by the war in Ukraine, and also the pandemic, the effort 

worldwide to revive the tourism industry is well underway.” 

 

Once again, celebrations to commemorate World Tourism Day - held on 27 

September each year – are taking place under difficult conditions. But 

unfavourable climate aside, the World Tourism Organisation (UNWTO) decided to 

establish 2022 as the year to restart tourism, turning its attention towards the 

future, and rebuilding the tourism industry on a more solid foundation. This year’s 

World Tourism Day celebrations will be held in Bali, Indonesia; a destination on 

the frontline of efforts to rethink tourism and establish the sector as a crucial pillar 

of sustainable development. 

  

The World Tourism Organisation sees this year’s celebrations as an ideal 

opportunity to rethink tourism, by putting people and the planet at the top of our 

priorities under a common vision for a more sustainable and resilient tourism 

industry, without exclusions. In his message, the Secretary-General of UNWTO, 

Zurab Pololikashvili, recognises that rebuilding one of the world’s key economic 

sectors will not be an easy task. However, as he stresses, we are well on the way, 

since the pandemic crisis marked a shift towards creativity, while it accelerated 

the job market reform, creating new challenges as well as huge opportunities to 
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ensure that even more people will benefit from the tourism restart. To this end, 

the World Tourism Organisation has called on all tourism stakeholders to consider 

what we are doing and how we are doing it, while taking into account the tourism 

sector’s huge capabilities and considerable global impact.   

 

In our country, the tourism industry is widely acknowledged as one of the main 

contributors to economic growth. The general consensus is that the sector has 

been instrumental in overcoming challenges during the most difficult periods of 

Cyprus’ economy. In 2013, tourism played a crucial role in restarting growth, while 

after the pandemic, the sector continued to grow despite the additional difficulties 

created by the war in Ukraine and the subsequent loss of the Russian and 

Ukrainian markets, by investing in traditional European markets to replenish 

tourism flows.  

 

For us at the Cyprus Hotel Association, the 2030 National Tourism Strategy 

continues to be a safe roadmap for the future. Implementing the National Tourism 

Strategy, upgrading our tourism product, improving our current model by 

adopting new features and increasing our revenue, are key elements that need to 

guide the activities of all tourism stakeholders.  

 

*** 

Today marks 43 years since World Tourism Day was first established. The 

main goal of the Day, which is celebrated each year on 27 September, is 

to raise awareness about the social, cultural, political, environmental and 

financial contributions of tourism around the world. This year’s 

celebrations will be hosted by Bali, Indonesia.  


