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Θεοφιλέστατε
Κύριε Πρύτανη
Κυρίες και Κύριοι
Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που αποδεχτήκαμε την ευγενική πρόσκληση να
παραστούμε και απευθύνουμε χαιρετισμό ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων στη
σημερινή Ημερίδα. Ταυτόχρονα εκφράζω τα συγχαρητήρια μας προς το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ, και στο Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας για την ολοκλήρωση του Ερευνητικού τους Έργου υπό τον τίτλο
«Ανάπτυξη
Θρησκευτικού
–
Προσκυνηματικού
Τουρισμού
στην
Κύπρο»,
προσβλέποντας στη σημερινή παρουσίαση του.
Αναντίλεκτα, η σημασία του έργου και η αναμενόμενη χρησιμότητα του στην παρά
πέρα τουριστική ανάπτυξη,
μέσω της αξιοποίησης των πορισμάτων του, είναι
αδιαμφισβήτητη.
Η αναγκαιότητα συντονισμού και συμπράξεων, μεταξύ των Εταίρων του τουρισμού
και ειδικότερα στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου με την συμβολή και της
Εκκλησίας της Κύπρου, για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε προσπάθειας
θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.
Πόσο μάλλον σε καιρούς χαλεπούς, όπως η
παρούσα, αξιοθρήνητη, δυστυχώς κατάσταση που διερχόμαστε, σε μια Κύπρο όπου:






η οικονομία της ασθμαίνοντας ακροβατεί στα όρια της πτώχευσης,
η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται κατά πρωτόγνωρο τρόπο, αγόμενη στα όρια
της φτώχειας,
της καλπάζουσας ανεργίας,
των
αλλεπάλληλων
καταρρεύσεων
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων,
και
σημαντικότερο όλων,
ο άνθρωπος της Κύπρου οδηγείται στην ανέχεια, υφιστάμενος τα αλύπητα
κτυπήματα στην αξιοπρέπεια του, στην πίστη του σε πραγματικές αξίες που
άλλοτε θωράκιζαν τον ενάρετο βίο του, και γενικότερα του κοινωνικού ιστού,
θέτοντας υπό αμφισβήτηση την καθεαυτό υπαρξιακή του οντότητα, ως ενεργό
μέλος μιας ευνομούμενης κοινωνίας.
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Στο καταθλιπτικό αυτό, όντως τοπίο ξεπροβάλλει ως μια «όαση στην έρημο» ο
τουρισμός μας, δίνοντας ανάσες ζωής και προοπτική για οικονομική ανάκαμψη και
ένα πιο ελπιδοφόρο και ευοίωνο μέλλον.
Στην υφεσιακή πορεία της εθνικής οικονομίας των τελευταίων χρόνων, τα θετικά
πρόσημα που επιτυγχάνουν οι τουριστικές μας αυξήσεις και τα έσοδα από τον
τουρισμό, αποτελούν στέρεα αναχώματα συγκράτησης της κατιούσας αυτής πορείας,
αλλά και μηνύματα αισιοδοξίας για την αναστροφή της.
Πάγια θέση του ΠΑΣΥΞΕ, διαχρονικά ήταν, και παραμένει, ότι ο τουρισμός αποτελεί
Εθνικό Κεφάλαιο που καλεί όλους μας σε συστράτευση, μέσω εποικοδομητικών
συνεργειών μεταξύ του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα – τα λεγόμενα Public Private
Partnerships – αλλά και μέσω μιας ειλικρινούς συνεργασίας και αλληλοκατανόησης,
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κύριων
προβλημάτων του τουρισμού μας, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, αναχαιτίζοντας τη μάστιγα της καλπάζουσας ανεργίας στον τόπο
μας, με όλες τις συνεπακόλουθες τραυματικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της.
Τα κύρια προβλήματα - προκλήσεις, της διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας μας, της
ελλειμματικής παραγωγικότητας, της εξανεμισμένης κερδοφορίας των τουριστικών
επιχειρήσεων και της, καθεχρονικά, έξαρσης της εποχικότητας
του τουρισμού,
χρίζουν καταλυτικής αντιμετώπισης.
Ειδικότερα, και με επίκεντρο στόχευσης την απάμβλυνση της εποχικότητας του
τουρισμού, η ανάπτυξη των εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, όπως και η
περίπτωση της ανάπτυξης του Θρησκευτικού – Προσκυνηματικού Τουρισμού στην
Κύπρο, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά, προς την επιθυμητή αυτή κατεύθυνση,
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την διατήρηση των ηθών και εθίμων μας, του
παραδοσιακού χαρακτήρα της ενδοχώρας, αλλά και στη συγκράτηση του φαινομένου
της αστυφιλίας και της ερήμωσης των παραδοσιακών μας χωριών.
Εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης, η ενεργοποίηση των συγκριτικών μας
πλεονεκτημάτων, όπως η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, δημιουργούν βάσιμες
προσδοκίες και ανοίγουν διεξόδους για τις νέες και πολλά υποσχόμενες συνιστώσες
της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ευρήματα του ερευνητικού έργου, θα προσφέρουν
χρήσιμα εργαλεία στην προσπάθεια για τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, και θα
δώσουν απαντήσεις αναφορικά με τις προτιμήσεις της εξειδικευμένης «πελατείας» του
θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, για το τι ζητά ο συγκεκριμένος
τουρίστας ή/και προσκυνητής που επισκέπτεται το νησί μας, από που προέρχονται,
αλλά επίσης, για τις ανάγκες και προσδοκίες και του Κύπριου επισκέπτη ή και
προσκυνητή των διάσπαρτων ανά την Κύπρο θρησκευτικών μας μνημείων.
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Όπως έχει αναφερθεί και από τον συντονιστή του ερευνητικού έργου, καθηγητή του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέα Ευσταθιάδη, «αυτή η έρευνα δεν
περιορίζεται στις διαπιστώσεις αλλά προβαίνει και σε εισηγήσεις. Τι μπορεί, δηλαδή,
να γίνει για περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού. Παράλληλα, μελετά
ένα αριθμό κοινών δράσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, και προτείνει μια σειρά
νέων δραστηριοτήτων, που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά» .
Κλείνοντας, δηλώνουμε την ετοιμότητα μας, ως ΠΑΣΥΞΕ, να γίνουμε κοινωνοί και να
συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια αξιοποίησης των πορισμάτων της έρευνας,
στηλίτευσης των εισηγήσεων της, και διαμόρφωσης των κοινών δράσεων και
εκστρατειών,
που
θα
διασφαλίσουν
την
ανάπτυξη
του
θρησκευτικούπροσκυνηματικού τουρισμού στην Κύπρο, και της ουσιαστικής συμβολής του στην
παραπέρα τουριστική και κοινωνικό-οικονομική πρόοδο πάνω σε σταθερή και
μακροπρόθεσμη βάση.
Αυτό θα θέσει και τα θεμέλια για ένα πιο ευοίωνο μέλλον για όλους μας, και
ειδικότερα, για τους νέους μας, που τώρα δοκιμάζονται οι αντοχές τους, κατά
πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα τρόπο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ZI/EΣ
26/2/2013
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