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Χάρης Λοϊζίδης: Θετικά μηνύματα από την Ευρώπη 
για τον τουρισμό του 2022 

 

Κυκλοφόρησε το τεύχος 53, Νοεμβρίου 2021, του «Ξενοδόχου» 
 
Η αξιολόγηση της τουριστικής χρονιάς που έφυγε αλλά και των προοπτικών του 
2022, πάντα κάτω από το πρίσμα των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία covid-19, 
είναι από τις κύριες θεματικές που περιλαμβάνονται στο νέο τεύχος του περιοδικού 
«Ξενοδόχος» του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). 
 
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Χάρης Λοϊζίδης, σε άρθρο του στο τεύχος, 
τονίζει την αισιοδοξία που διακατέχει τον ξενοδοχειακό κόσμο για το 2022, 
αντλώντας θετικά μηνύματα από τις συμμετοχές σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις από 
μέλη του ΠΑΣΥΞΕ αλλά και από δράσεις του υφυπουργείου Τουρισμού. Ο κ. Λοϊζίδης 
σημειώνει ότι «δεν πρέπει οι δυσκολίες να μας σταματήσουν και ότι η υλοποίηση της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 πρέπει να καθοδηγεί τις ενέργειες όλων». 
 
Ιδιαίτερη αναφορά στο τεύχος γίνεται στα συμπεράσματα παρουσιάσεων του 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και συμμετοχών σε μεγάλες εκθέσεις του 
εξωτερικού, οι οποίες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί οιωνοί για τη 
διάθεση για ταξίδι. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του υφυπουργού Τουρισμού, 
Σάββα Περδίου, μετά από παρουσίαση του νέου κυπριακού τουριστικού προϊόντος στο 
Λονδίνο, ο οποίος ανέφερε ότι «νιώθουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά το ’22 για τη 
βρετανική αγορά. Θα εξαρτηθεί και από την έκβαση της πανδημίας». 
 
Εξάλλου, στο τεύχος 53 του «Ξενοδόχου» φιλοξενούνται, δράσεις των μελών του 
ΠΑΣΥΞΕ καθώς και δισέλιδο ρεπορτάζ για τη δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση του 
έργου «Μείωση της κατανάλωσης και διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην 
τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Μάλτα», γνωστό και ως 
«SUPMed». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον ΠΑΣΥΞΕ. Το έργο θα διαρκέσει μέχρι 
τον Ιούνιο του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό €1.279.405. 
  
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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