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Χάρης Λοϊζίδης: Ατμομηχανή της οικονομίας  
θα παραμείνει ο τουρισμός 

 
Κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεμβρίου 2022, του περιοδικού «Ξενοδόχος» 

Τις πολλές δράσεις του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) το φθινόπωρο 

του 2022, καλύπτει με λεπτομέρεια το νέο τεύχος του περιοδικού του Συνδέσμου 

«Ξενοδόχος». 

Ειδικά μέσα από τις εργασίες του 44ου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου, της Έκθεσης 

Προϊόντων και Υπηρεσιών και της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, πηγάζουν οι 

πολλές προσπάθειες των στελεχών του, για συνεργασία με το κράτος και 

αντιμετώπιση των δυσμενειών που προκάλεσαν στην τουριστική βιομηχανία η 

πανδημία και το Ουκρανικό ζήτημα. 

Ο Προέδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, σε άρθρο του στο τεύχος Νοεμβρίου του 

περιοδικού σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο 

2023. Όπως τόνισε «ως ΠΑΣΥΞΕ χαρακτηρίσαμε το 2022 ως χρονιά-γέφυρα που θα 

μας οδηγούσε στην ανάκαμψη του τουρισμού, μετά τα δύο χρόνια πανδημίας, χωρίς 

να υπολογίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία στις αρχές του έτους με αποτέλεσμα να 

απωλέσουμε την Ρωσική και Ουκρανική αγορά. Εντούτοις, με τις σωστές δράσεις του 

Υφυπουργείου Τουρισμού και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η χρονιά 

θα ολοκληρωθεί με μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον του κυπριακού τουρισμού». 

Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε εξάλλου ότι «κράτος και επιχειρηματίες πρέπει να συνεχίσουμε 

την προσπάθεια προσέλκυσης τουριστικού ρεύματος από τις παραδοσιακές 

ευρωπαϊκές αγορές που παλαιότερα ενδεχομένως να μην ήταν ψηλά στις 

προτεραιότητες μας. Οι εμπειρίες μας διδάσκουν ότι πρέπει να αποφεύγουμε την 

υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές και να διευρύνουμε συνεχώς τον 

κύκλο των αγορών από τις οποίες αντλούμε τουρίστες». 

Το τεύχος Νοεμβρίου του «Ξενοδόχου» περιλαμβάνει επίσης συνέντευξη του 

διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη, ενημέρωση για την τουριστική 

έκθεση «World Travel Market», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Νοέμβριο 

και άλλα θέματα. 

Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. 
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