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Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ: «Για την Κύπρο ένας τραυματισμένος
τουριστικός τομέας σημαίνει πάρα πολλά»
Κυκλοφόρησε το τεύχος 50, Νοεμβρίου 2020, του «Ξενοδόχου»
Η δραματικά κρίσιμη περίοδος που περνά η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου,
περιγράφεται στις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί η νέα έκδοση του
περιοδικού «Ξενοδόχος». Ο πρόεδρός του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, σε άρθρο
του, στο τεύχος 50 του περιοδικού, τονίζει ότι «η τουριστική βιομηχανία
παγκοσμίως πληγώθηκε σε βαθμό που είναι άγνωστο το πότε θα μπορέσει να
ανακάμψει, και μαζί της όλοι οι τομείς που εξαρτώνται από αυτή, ο ξενοδοχειακός
και ο επισιτιστικός τομέας, οι αερομεταφορές, η κρουαζιέρα και άλλοι».
Σημειώνει, επίσης, πως «για την Κύπρο ένας τραυματισμένος τουριστικός τομέας
σημαίνει πάρα πολλά, αφού είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες στους
οποίους στηρίζεται η οικονομία της».
Στο τεύχος 50, φιλοξενείται εξάλλου, συνέντευξη του νέου γενικού διευθυντή
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη, ο οποίος,
μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι τον χειμώνα «και μετά από τις τελευταίες αρνητικές
εξελίξεις και την επέλαση του κορωνοϊού στις σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές μας,
απ’ όπου περιμέναμε έστω κάποια κινητικότητα, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε
μονάδες ανοικτές παρά μόνο έναν πολύ μικρό αριθμό που θεωρώ ότι δεν θα
ξεπερνά το 5%».
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων. Εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο, και διανέμεται σε αξιωματούχους
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα, καθώς
και σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων,
εταιρείες εφοδιασμού του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία,
αεροπορικές εταιρείες και άλλους. Αναρτάται, επίσης, στην ιστοσελίδα του
ΠΑΣΥΞΕ.

***

