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Ευχαριστίες Κουντουρά προς ΠΑΣΥΞΕ
για την εισφορά στους πυρόπληκτους
Επιδόθηκαν
στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
οι €100.000
Τις θερμές της ευχαριστίες, για την εισφορά του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
ύψους €100.000, με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων από τις πρόσφατες
καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική, εξέφρασε η υπουργός Τουρισμού
της Ελλάδας κ. Έλενα Κουντουρά σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ
κ. Χάρη Λοϊζίδη. Η κ. Κουντουρά ευχαρίστησε τον κ. Λοϊζίδη, το Διοικητικό
Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου για την ένθερμη συμπαράσταση και
αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό στις δύσκολες στιγμές, τονίζοντας ότι «η
έμπρακτη υποστήριξη του ΠΑΣΥΞΕ προς τους πληγέντες μας συγκινεί πραγματικά».
Η εισφορά του ΠΑΣΥΞΕ επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου Χάρη Λοϊζίδη, παρουσία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη. Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι η
εισφορά «ήταν προϊόν μιας προσπάθειας που έγινε αμέσως μετά τα γεγονότα στο
Μάτι, για να βοηθήσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο την προσπάθεια που
καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία να ανεγείρει το συγκεκριμένο νοσοκομείο στην
Ελλάδα».
Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε στον ΠΑΣΥΞΕ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Α. Ρέτσος, σημειώνοντας την
αλληλεγγύη, το ευγενικό ενδιαφέρον και την υποστήριξη που επέδειξε ο Σύνδεσμος.
Ο κ. Ρέτσος απαριθμεί στην επιστολή του τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο ΣΕΤΕ
για τη φιλοξενία και τη σίτιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ
δήλωσε την πρόθεση του Συνδέσμου να προχωρήσει σε περαιτέρω στοχευμένες
δράσεις για την κάλυψη των αναγκών, εφόσον ολοκληρωθεί και η καταγραφή των
ζημιών από τις αρμόδιες Αρχές.
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Στην δική του ανάλογη ευχαριστήρια επιστολή προς τον ΠΑΣΥΞΕ ο Πρόεδρος του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Αλέξανδρος Βασιλικός εξέφρασε
«ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την από καρδιάς προσφορά των Κύπριων συναδέλφων»
, αναφερόμενος ταυτόχρονα και στις πρωτοβουλίες που πήραν από την πρώτη
στιγμή οι Ξενοδόχοι της Ελλάδας.
Τον ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε και συνεχάρη και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη. «Η ανθρωπιστική αυτή
χειρονομία», αναφέρει στην επιστολή του
ο κ. Γιαννάκη, «θα συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πληγεισών περιοχών».
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