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Χάρης Λοϊζίδης: Η τουριστική βιομηχανία θα 
αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για ανάκαμψη 

 

Κυκλοφόρησε το τεύχος 51, Απριλίου 2021, του «Ξενοδόχου» 
 

Οι τεράστιες προσπάθειες από την πλειοψηφία των φορέων, κρατικών και 
ιδιωτικών, που αποτελούν την τουριστική βιομηχανία του τόπου, για ανάκαμψη 
του κλάδου, σκιαγραφούνται στο νέο τεύχος του περιοδικού «Ξενοδόχος» του 
περιοδικού του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. 
 

Στο τεύχος Απριλίου 2021, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από το διαδικτυακό 
συνέδριο Cyprus Hospitality Industry 2021 «Restarting Roadmap» που 
διοργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ τον Μάρτιο καθώς και το Ετήσιο Συνέδριο και Έκθεση 
ΠΑΣΥΞΕ που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο. Οι πιο πάνω δράσεις είναι μόνο 
μερικές από τις έμπρακτες δράσεις του Συνδέσμου για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία covid-19 στον ξενοδοχειακό και 
τουριστικό τομέα αφού, όπως αναφέρει στο τεύχος σε άρθρο του ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, «δεν μείναμε ούτε στιγμή αδρανείς».  
 

Ο Χάρης Λοϊζίδης αναφέρει ότι «ο ΠΑΣΥΞΕ ήρθε σε επαφή με το Υπουργείο 
Εξωτερικών με στόχο τη συνομολόγηση διμερούς συμφωνίας με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία για επανέναρξη πτήσεων και από Ρωσία προς Κύπρο, με το 
Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση των μέτρων 
στήριξης εργαζομένων καθώς και άλλες παρόμοιες ενέργειες. Και διαβεβαιώνω ότι 
θα είμαστε παρόντες, έμπρακτα για την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Για το 
καλό της πατρίδας μας». Ο κ. Λοϊζίδης σημειώνει εξάλλου στο άρθρο του ότι «η 
τουριστική βιομηχανία σίγουρα θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για 
ανάκαμψη της οικονομίας της Κύπρου». 
 

Στο περιοδικό Απριλίου, φιλοξενούνται επίσης, μεταξύ άλλων, αποκλειστικό 
άρθρο της κ. Μαρίας Κουρούπη, Ανώτερης Διευθύντριας Αεροπορικής Ανάπτυξης, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, με θέμα «Οι προκλήσεις για 
τον κυπριακό τουρισμό στη μετα-Covid εποχή», καθώς και τουριστικά νέα από 
όλη την Κύπρο και την Ελλάδα. 
  

Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ. 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. 
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