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www.daikin.eu/VRV5

More sustainability.
More serviceability.
More versatility. 

Life is more rewarding with the new VRV 5.  
Our new all-round performer covers all of your mini VRV  
applications in Daikin’s most sustainable solution.

 ū Maximum flexibility allowing installation in rooms down to 10 m²  
thanks to factory-mounted refrigerant response measures

 ū Top sustainability over the entire lifecycle thanks to low GWP  
R-32 refrigerant and market-leading real life seasonal efficiency

 ū Ergonomic serviceability and handling, thanks to wide access area  
to easily reach components within low-profile single fan casing 

 ū Best-in-class design versatility with five sound pressure levels down  
to 39 dB(A) and automatic ESP setting up to 45 Pa allowing ductwork

 ū Geared for comfort with intuitive online and voice controls  
plus a new 10 class indoor unit for small rooms

Creating a sustainable future together
Determined to reduce our environmental 
footprint, we aim to be CO₂-neutral by 2050.  
A circular economy, innovation and smart  
use are the stepping stones on our path.  
It is time to act, join us now!

The new more.

VRV 5

Like-for-like R-410A 
installation flexibility

Η DAIKIN παρουσιάζει μια σειρά καινοτόμων συμπυκνωτικών μονάδων για την επαγγελματική ψύξη.
� Τεχνολογία VRV για ευέλικτο εύρος εφαρμογών
� DC inverter scroll συμπιεστής με economizer
� Χαμηλή στάθμη θορύβου
� Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
� Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλές εκμπομπές CO2
� Τριετής Εγγύηση

www.daikin.eu | e: daikin@epiphaniou.com | Τ: 22 79 33 33
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΣ 55 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΠΑΣΥΞΕ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδό-
χων (ΠΑΣΥΞΕ) είναι η Eπαγγελματι-
κή Οργάνωση των Ξενοδόχων της 
Κύπρου. Το ιστορικό και η ύπαρξη 
του Συνδέσμου έχουν τις ρίζες τους 
στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Η 
πλειοψηφία των ξενοδοχειακών κατα-
λυμάτων και άλλων αδειούχων τουρι-
στικών μονάδων, σε όλη την Κύπρο, 
είναι σήμερα μέλη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ξενοδόχων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο 
περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ξενοδόχων. Διανέμεται δωρεάν 
ταχυδρομικώς, τρεις φορές τον χρό-
νο (Φεβρουάριο, Αύγουστο, Νοέμ-
βριο) σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, 
διευθυντές ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες 
εστιατορίων, εταιρείες εφοδιασμού 
του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά 

γραφεία και αεροπορικές εταιρείες, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, αξιωματούχους 
κρατικών και ημικρατικών οργανι-
σμών. Αναρτάται επίσης στην ιστοσε-
λίδα (www.cyprushotelassociation.org ) 
του ΠΑΣΥΞΕ.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ο «Ξενοδόχος» δέχεται τακτικές ή 
έκτακτες συνεργασίες αρθρογρα-
φίας. Κάθε ενδιαφερόμενος που 
επιθυμεί να συμβάλει σε κάποιες 
από τις εκδόσεις του περιοδικού, 
αποστέλλοντας άρθρο που εντάσσε-
ται στη θεματική του, μπορεί να έρθει 
σε επαφή με τον κ. Γιώργο Κων-
σταντίνου, τηλ. 22441922, george@
gnora.com. Τα άρθρα δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τις 650 λέξεις και πρέπει 
να συνοδεύονται από τη φωτογραφία 
του συγγραφέα. Τα άρθρα εκπροσω-
πούν την άποψη του συγγραφέα και 
όχι του ΠΑΣΥΞΕ.

ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ;
Σε περίπτωση που είστε μέλος 
του ΠΑΣΥΞΕ και δεν λαμβάνετε τον 
«Ξενοδόχο», ή έχει αλλάξει η 
διεύθυνσή σας, καλέστε το 22452820 
ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση 
cha@cyprushotelassociation.org.

ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το περιοδικό του ΠΑΣΥΞΕ παρέχει τη 
δυνατότητα διαφημιστικών καταχω-
ρήσεων σε επιχειρήσεις και άλλους 
φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν για τιμές και για τη 
διαθεσιμότητα χώρου στο τηλέφωνο 
22441922 ή στο george@gnora.com.

8 Συναντήσεις ΠΑΣΥΞΕ με τους 
 Υπουργούς Οικονομικών και 
 Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

8 Ο πρέσβης της Αίγυπτου στα γραφεία  
 του ΠΑΣΥΞΕ

10 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
 μεταξύ ΠΑΣΥΞΕ και ΞΕΕ της Ελλάδος

14 «SUPMed»: Μείωση κατανάλωσης και  
 διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην  
 τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα  
 και Μάλτα. Ο ΠΑΣΥΞΕ ανάμεσα στους  
 έξι εταίρους του έργου

22 Καλύτερος ο Ιούλιος από τον Ιούνιο για 
 την ξενοδοχειακή βιομηχανία
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EDITORIAL

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Ω ς ΠΑΣΥΞΕ χαρακτηρίσαμε το 2022 «χρονιά-γέφυρα» που θα 
μας οδηγήσει στην ανάκαμψη του τουρισμού τα επόμενα χρόνια. 
Μια πρώτη ένδειξη προς τούτο αποτελούν τα αποτελέσματα του 
πρώτου εξαμήνου του 2022 που ανήλθαν σε 1,222 εκατομμύριο 

αφίξεις -χωρίς τουρίστες από τη Ρωσία- που αντιστοιχούν στο 75% των 
αφίξεων της αντίστοιχης περιόδου του 2019.
Ο Ιούνιος του 2022 είχε μια σχετικά καλή πληρότητα, ο Ιούλιος εξελίσσε-
ται πολύ βελτιωμένος, ενώ καλές προβλέψεις υπάρχουν για τον Αύγουστο, 
ο οποίος στο τριήμερο του δεκαπενταύγουστου φαίνεται ότι θα ενισχυθεί 
και από σημαντικό ποσοστό εσωτερικού τουρισμού. 
Η παρατεταμένη όμως οικονομική και υγειονομική κρίση στην Ευρώπη 
και οι απογοητευτικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες εντείνουν την 
ανασφάλεια, τόσο στις αγορές όσο και στα νοικοκυριά. 
Ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή βιομηχανία συνεχίζουν για τρίτη συνεχό-
μενη σεζόν να καλούνται να αντέξουν το βάρος όλων αυτών των προκλή-
σεων, υποχρεώνοντας πολλούς από τους επιχειρηματίες του κλάδου μας 
στην Κύπρο να απορροφήσουν οι ίδιοι τα αυξημένα κόστη που υπάρχουν 
μέχρι στιγμής -όπως το κόστος ενέργειας (που εξελίσσεται σε μια αντλία 
απορρόφησης ρευστότητας), το κόστος πρώτων υλών και το εργατικό 
κόστος προκειμένου η Κύπρος να μένει ανταγωνιστική στην αγορά.
Όμως, ως Σύνδεσμος δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Συμπαραστεκό-
μαστε στα μέλη μας και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για στήριξη της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό, από τον Μάρτιο και μετά 
επιδιώξαμε πολλές κρίσιμες συναντήσεις με υπουργούς και άλλους παρά-
γοντες, θέτοντας εισηγήσεις και ανταλλάσσοντας απόψεις για τα θέματα 
που μας απασχολούν. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είχαμε επαφές με τους 
υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών στα γραφεία του Συνδέσμου, 
τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα που δέχθηκαν τις προσκλή-
σεις μας. Ως ΠΑΣΥΞΕ τονίσαμε την ανάγκη για έγκαιρη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων που χρειάζονται για να αντιμετωπισθεί η παρατεταμένη κρίση 
στην οικονομία και ειδικά στον ευαίσθητο τουριστικό τομέα, η οποία 
αναμένεται να επιδεινωθεί κατά το 2023, σε μια προσπάθεια συγκράτησης 
του κόστους λειτουργίας και διατήρησης των υψηλών επιπέδων παροχής 
υπηρεσιών.
Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μεθοδικά και εποικο-
δομητικά ώστε ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή βιομηχανία του νησιού 
μας να μπορούν να ξαναδώσουν στην κυπριακή οικονομία την τεράστια 
ενίσχυση που διαχρονικά παρείχαν, ως ο κύριος αιμοδότης και ο τομέας 
που διαχρονικά άντεχε στις πιέσεις και αποτελούσε μονίμως τον σημαντι-
κότερο βραχίονα ανάπτυξης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί αναγνώστες,

XΑΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ

ΙSSN 1450-2763
ISSN 2547-8613 (online)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Οδός Ανδρέα Αραούζου 12, 
Μέγαρο Εσπερίδες.

Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 Λευκωσία
Τηλ.: 22452820, Φαξ: 22375460
cha@cyprushotelassociation.org
www.cyprushotelassociation.org 

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ EΚΔΟΣΗΣ 
ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ

cha@cyprushotelassociation.org 

EKΔΟΤΗΣ

WWW.GNORA.COM

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
george@gnora.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΛΦΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

www.alfa.com.cy, info@alfa.com.cy
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 
2022 συνάντηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΥΞΕ, υπό τον 
πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Χάρη 
Λοϊζίδη, με τον υπουργό Μετα-
φορών, Επικοινωνιών & Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσο, τον οποίο κα-
λωσόρισαν και ευχαρίστησαν για 
τη συμβολή του στη λήψη εκείνων 
των πολιτικών αποφάσεων και 
μέτρων στήριξης για ενίσχυση της 
αεροπορικής συνδεσιμότητας και 
ανάπτυξη των αερομεταφορών από 
την περίοδο της πανδημίας και κατ’ 
επέκταση τη στήριξη της τουριστι-
κής βιομηχανίας. Κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν 
απόψεις επί θεμάτων που άπτονται 
των αερομεταφορών, της τουριστι-
κής βιομηχανίας και γενικότερα για 
τις προκλήσεις που προέκυψαν από 
την πανδημία και τον πόλεμο στην 
Ουκρανία.  Ο υπουργός Μεταφορών 
έκανε εκτενή ενημέρωση για το 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ «Fit for 
55» για το οποίο η Κύπρος ανέπτυξε 
πρωτοβουλία, διαπραγματεύτηκε και 
πέτυχε μετριασμό του κόστους στις 
αερομεταφορές για να διασφαλιστεί 
ότι η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί 
αρνητικά στον βαθμό που είχε 
αρχικά εκτιμηθεί. Οι εκπρόσωποι 
του ΠΑΣΥΞΕ τόνισαν την ανάγκη για 
έγκαιρη λήψη εκείνων των πολιτικών 
αποφάσεων που χρειάζονται για να 
αντιμετωπισθεί η παρατεταμένη κρί-
ση στην οικονομία και ειδικά στον 
ευαίσθητο τουριστικό τομέα, 

ΚΛΕΙΔΙ Η 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΠΑΣΥΞΕ, υπό τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου κ. Χάρη Λοϊζίδη, με τον 
υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο 
Πετρίδη πραγματοποιήθηκε στις 29 
Ιουνίου 2022. Η συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ, 
όπου τα στελέχη τον καλωσόρισαν και 
ευχαρίστησαν για τη συμβολή του στις 
προσπάθειες στήριξης της τουριστι-
κής βιομηχανίας κατά την περίοδο της 
πανδημίας. Κατά τη συνάντηση συζη-
τήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
επί σοβαρών θεμάτων που άπτονται 
της βιομηχανίας και γενικότερα για την 
κατάσταση στην οικονομία του τόπου, 

μετά την περίοδο της πανδημίας και τις 
προκλήσεις που προέκυψαν από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ο πληθω-
ρισμός, η ενεργειακή κρίση και το κενό 
που άφησε η ρωσική και η ουκρανική 
αγορά. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ 
τόνισαν την ανάγκη για έγκαιρη λήψη 
εκείνων των πολιτικών αποφάσεων 
που χρειάζονται για να αντιμετωπισθεί 
η παρατεταμένη κρίση στην οικονομία 
και ειδικά στον ευαίσθητο τουριστικό 
τομέα, η οποία αναμένεται να επιδει-
νωθεί κατά το 2023, σε μια προσπάθεια 
συγκράτησης του κόστους λειτουργίας 
και διατήρησης των υψηλών επιπέδων 
παροχής υπηρεσιών.

EΓΚΑΙΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΏΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2022, 
στα γραφεία του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ξενοδόχων, συνάντηση του πρέ-
σβη της Αιγύπτου, ΑΕ κ. Amr Hamza, 
με τους κ. Χ. Λοϊζίδη, πρόεδρο, κ. Α. 
Μιχαηλίδου, αναπληρώτρια πρόεδρο 
ΔΣ, και κ. Φ. Ρουσουνίδη, γενικό διευ-
θυντή του Συνδέσμου. Ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ καλωσόρισε τον πρέσβη της 
Αιγύπτου στα γραφεία του Συνδέσμου 
και στη συνέχεια έγινε μια αλληλοενη-
μέρωση για την περίοδο της πανδημίας 
στις δύο χώρες, για την έλλειψη εργα-

τικού δυναμικού στην Κύπρο και για το 
γεγονός ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να 
καταστεί τροφοδότης έμπειρου εργατι-
κού δυναμικού για την τουριστική μας 
βιομηχανία. 
Τόσο από πλευράς του πρέσβη της 
Αιγύπτου όσο και από πλευράς του 
ΠΑΣΥΞΕ, τονίσθηκε η ανάγκη της συνέ-
χισης των προσπαθειών για περαιτέρω 
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών, καθώς και για τη δημιουργία 
κοινών τουριστικών πακέτων για ανά-
πτυξη του τουρισμού. 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ AMR ΗAMZA
ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 
ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την 
υπογραφή Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανό-
ησης και Συνεργασίας με το Ξενοδοχεια-
κό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ), που 
υπεγράφη στις 6 Μαΐου 2022 στα γραφεία 
του ΞΕΕ στην Αθήνα, από τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΥΞΕ κ. Χάρη Λοϊζίδη και τον 
πρόεδρο του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρο Βασιλικό.
Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν 
επίσης εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ η ανα-
πληρώτρια πρόεδρος κ. Α. Μιχαηλίδου, 
το μέλος του ΔΣ κ. Θ. Φιλιππίδης και ο 
γεν. διευθυντής κ. Φ. Ρουσουνίδης, και 
εκ μέρους του ΞΕΕ η διευθύντρια δρ 
Αγν. Χριστίδου. Στο πλαίσιο αυτό, που 
ενισχύει τη συνεργασία στους τομείς 
της αρμοδιότητάς τους, ΠΑΣΥΞΕ και 
ΞΕΕ θα ανταλλάσσουν και τεχνογνωσία 
όσον αφορά στατιστικά στοιχεία στον 
τουρισμό, θέματα τουριστικής πολιτι-
κής και νομοθεσίας, θεματικές μορφές 
τουρισμού, νέα τουριστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, καθώς και έρευνα και εξελίξεις 
στην εθνική, την ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια τουριστική αγορά. Επιπλέον 
οι δύο φορείς θα ενθαρρύνουν και θα ανα-

πτύσσουν συνεργασία σε τομείς όπως 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα 
της τεχνολογίας, η διενέργεια επιστημο-
νικών ερευνών και μελετών, καθώς και η 
τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση με 
τη διοργάνωση κοινών εργαστηρίων και 
σεμιναρίων. 
Σύμφωνα με το Μνημόνιο, τα δύο μέρη θα 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους εντός 
του πλαισίου της ΗOTREC, του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), 

καθώς και άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών 
οργανισμών που σχετίζονται με τον του-
ρισμό.  Για την εφαρμογή του Μνημονίου 
συστήθηκε Μικτή Επιτροπή εκπροσώ-
πων των δύο οργανισμών.  Σε καιρούς 
γεμάτους προκλήσεις και αβεβαιότητες, η 
συστηματική συνεργασία και οι πολυεπί-
πεδες συνέργειες είναι ο δρόμος για να 
δημιουργήσουμε μεγαλύτερη προστιθέ-
μενη αξία στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε 
Ελλάδα και Κύπρο. 

ENΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΕ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΏΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε, στις 22 Ιουνίου 
2022, συνάντηση αντιπροσωπείας του 
ΠΑΣΥΞΕ αποτελούμενη από τον πρόε-
δρό του, κ. Χάρη Λοϊζίδη, τον οικονο-
μικό διαχειριστή, κ. Χ. Θεοχάρους, το 
μέλος του ΔΣ κ. Δ. Τάκκα και τον γενικό 
διευθυντή του, κ. Φιλόκυπρο Ρουσου-
νίδη, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
Τράπεζας Κύπρου, κ. Πανίκο Νικολάου, 
και τον αναπλ. διευθύνοντα σύμβουλο, κ. 
Χ. Πουαγκαρέ. Κατά τη συνάντηση έγινε 
συζήτηση επί σοβαρών θεμάτων που 
άπτονται της τουριστικής βιομηχανίας 
ενόψει των προκλήσεων που αντιμε-
τωπίζει η κυπριακή οικονομία κατά την 
τρέχουσα χρονιά, με τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου να επισημαίνει τη στενή 
και εποικοδομητική συνεργασία που 
υπάρχει μεταξύ των δύο μερών. Επίσης 
συμφώνησε με τον κ. Π. Νικολάου ότι 
οι συνεχείς αναβαθμίσεις και διαφορο-
ποιήσεις του τουριστικού προϊόντος 

της χώρας μας επιβάλλονται για τη 
διατήρηση και αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος. Ο ΠΑΣΥΞΕ εξέφρασε επίσης 
την ευαρέσκειά του για το μήνυμα του 
κ. Νικολάου ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι 
δίπλα στους ξενοδόχους ως επιχειρημα-

τικός συνεργάτης και συμπαραστάτης, 
έτοιμη να στηρίξει την ξενοδοχειακή 
βιομηχανία ανά πάσα στιγμή όπως 
έπραττε μέχρι σήμερα, αφού αποτελεί 
το κλειδί στην οικονομική ανάπτυξη της 
οικονομίας του τόπου.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΏΝ ΞΕΝΟΔΟΧΏΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ



«ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ LUXURY BOUTIQUE HOTEL» 

ΑΝΑΓΕΝΝAΤΑΙ ΤΟ ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ 2026 TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Ενα από τα ιστορικότερα ξενοδο-
χεία του τόπου μας, το φημισμένο 
Βερεγγάρια, το οποίο από το 1984 

παρέμενε ξεχασμένο και βουβό στην 
κοινότητα Προδρόμου, αναγεννιέται 
και αναμένεται να επαναλειτουργήσει 
το 2026, μέσα από μια επένδυση 35 
εκατομμυρίων ευρώ.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία BBF παρουσίασε 
τους σχεδιασμούς της για το ξενοδοχείο 
των βασιλιάδων, όπως είναι ευρέως 
γνωστό, καθώς φέρει το όνομα της 
συζύγου του βασιλιά Ριχάρδου του Λε-
οντόκαρδου, ενώ κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του (1930-1984), φιλοξένησε 
τον βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ, τον 
Εθνάρχη Μακάριο και πολλές άλλες 
εξέχουσες προσωπικότητες της τότε 
εποχής. Η φήμη του συνεχίστηκε και 
μετά το κλείσιμό του, καθώς ιστορίες 
και μύθοι δημιουργήθηκαν γύρω από το 
εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο.
Για την ιστορία του Βερεγγάρια, που 
πλέον θα ονομάζεται «Βερεγγάρια 
Luxury Boutique Hotel», μίλησε ο 
διευθυντής του έργου Βάσος Κάουρος, 
αναφέροντας ότι οι εργασίες αφορούν 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την 
αδειοδότηση του ξενοδοχείου και των 
υπόλοιπων οικιστικών μονάδων στον 
περιβάλλοντα χώρο, τις επείγουσες ερ-
γασίες για σταθεροποίηση του κτηρίου 
και την ανακαίνισή του.

«Στόχος μας είναι μέχρι το 2026 να 
καταφέρουμε να αναγεννήσουμε το 
ξενοδοχείο και την παλιά αίγλη του και 
να συναντηθούμε ξανά εδώ για τα εγκαί-
νια», συμπλήρωσε.
Εκ μέρους του αρχιτεκτονικού γραφεί-
ου Marios Economides Maria Akkelidou 
Architects LLC, η Μαρία Ακκελίδου 
ανέφερε ότι το έργο αποτελείται από 
το διατηρητέο ξενοδοχείο Βερεγγάρια, 
το οποίο θα συντηρηθεί για να επανα-
λειτουργήσει σαν ξενοδοχείο υψηλών 
προδιαγραφών, με νέους χώρους 
ευεξίας και φιλοξενίας και από ανεξάρ-
τητες επαύλεις και μεζονέτες, οι οποίες 
θα τοποθετηθούν αραιά στον δασωμένο 
περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου.
«Πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό 
αποτέλεσαν το πευκόφυτο τοπίο με 
τις έντονες υψομετρικές διαφορές, το 
Βερεγγάρια που δεσπόζει στο ψηλό-
τερο σημείο του λόφου, οι υφές και τα 
χρώματα της τοπικής πέτρας, το χαρα-
κτηριστικό άρωμα των πεύκων και η 
σιωπή του δάσους, το διάχυτο φως και 
οι μακρινές οπτικές φυγές που φτάνουν 

μέχρι τη θάλασσα της Μόρφου και της 
Τηλλυρίας», πρόσθεσε.
Στόχος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, 
συνέχισε, η συνολική επαναδιαμόρ-
φωση του λόφου του Βερεγγάρια και 
η δημιουργία ενός έργου σημαντικού, 
που θα αναγεννήσει την κοινότητα του 
Προδρόμου και τα ορεινά θέρετρα. Ως 
σημαντικότερος στόχος έχει τεθεί από 
την εταιρεία «η άρτια αναπαλαίωση 
του ιστορικού κτηρίου και η επανα-
φορά του στην αρχική του μορφή και 
αίγλη, μέσα από την προσεκτική μελέτη 
και συντήρησή του, αλλά ταυτόχρο-
να και η δημιουργία ενός σύγχρονου 
ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών. 
Έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες 
μελέτες, τα έγγραφα και τα σχέδια στην 
Πολεοδομική Αρχή, «με την ελπίδα, το 
συντομότερο δυνατόν, να εκδοθεί και η 
πολεοδομική άδεια για να προχωρήσου-
με με την υλοποίηση του έργου», είπε.
Το κόστος ανακαίνισης ανέρχεται στα 
20 εκατομμύρια ευρώ για το ξενοδοχείο, 
ενώ 15 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχίσουν 
τα διαμερίσματα και οι επαύλεις στον 
περιβάλλοντα χώρο.
Ο Όμιλος Thanos Hotels & Resorts έχει 
αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο (Technical 
Services), στο Βερεγγάρια Luxury 
Boutique Hotel όσον αφορά τον τρόπο 
σχεδιασμού του ξενοδοχείου και τις 
παροχές σε επίπεδο εγκαταστάσεων.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ €35 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΒF 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΣΥΞΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ SUPMED

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ελπιδοφόρα μηνύματα έστειλε το έργο «μείωση της κατανάλωσης και της 
διάθεσης πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, 
Ελλάδας και Μάλτας», στο οποίο συμμετέχει και ο ΠΑΣΥΞΕ. 

K ατά τη διάρκεια του φθινοπώ-
ρου του 2021 και του χειμώνα 
του 2022, οι εταίροι του έργου 
με τίτλο «Μείωση της κατανά-

λωσης και της διάθεσης πλαστικών μίας 
χρήσης στην τουριστική βιομηχανία 
στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα - 
Reducing the Consumption and Disposal 
of Single-use Plastics in the Tourism 
Industry in Cyprus, Greece and Malta», 
γνωστό και ως «SUPMed», συνεργά-
στηκαν στενά με το πιλοτικό δείγμα 
τουριστικών εγκαταστάσεων για την 
ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με 
συστάσεις σχετικά με τον τρόπο μείω-
σης ή/και απαγόρευσης των πλαστικών 

μίας χρήσης. 
Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο 
του 2021, τα δέκα τουριστικά καταλύ-
ματα από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη 
Μάλτα, μέρος του πιλοτικού δείγματος 
του έργου, συνεργάστηκαν στενά με 
τους εταίρους του έργου για την εισα-
γωγή πραγματικών δεδομένων σχετικά 
με την κατανάλωση Πλαστικών Μίας 

Χρήσης (ΠΜΧ) στο προσαρμοσμένο, 
δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο υπο-
στήριξης αποφάσεων Decision Support 
Tool (DST) που αναπτύχθηκε επίσης 
στο πλαίσιο αυτού του έργου. Το DST 
παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις για τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα ΠΜΧ, λαμβάνο-
ντας υπόψη την ανάλυση κόστους και 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε 
εναλλακτικής λύσης σε όλο τον κύκλο 
ζωής της. Για την επιτυχή εφαρμογή της 
πιλοτικής περιόδου, το πιλοτικό δείγμα 
εκπαιδεύτηκε από τους εταίρους για τον 
τρόπο χρήσης του DST. Επιπλέον, τον 
Δεκέμβριο 2021, το πιλοτικό δείγμα είχε 

BIΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ
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την ευκαιρία να προτείνει αλλαγές και 
βελτιώσεις ως προς το DST, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το διαδικτυακό 
εργαλείο θα είναι σε θέση να βοηθήσει 
σημαντικά τα τουριστικά καταλύματα 
να μειώσουν και να απαγορεύσουν τα 
ΠΜΧ με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 
2019/904 της ΕΕ για τα πλαστικά και την 
εθνική νομοθεσία.
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής 
περιόδου, οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα 
δεδομένα που ήταν διαθέσιμα μέσω του 
DST για κάθε ξενοδοχείο που συμμετέ-
χει στο πιλοτικό δείγμα του έργου, για 
να αναπτύξουν ειδικά σχέδια δράσης. 
Τα ειδικά σχέδια δράσης αναπτύχθη-
καν με στόχο να παρουσιάσουν πιθανά 
σενάρια για το πώς κάθε ξενοδοχείο 
μπορεί να αντικαταστήσει αποτελεσμα-
τικά ή/και να μειώσει τα ΠΜΧ και στη 
συνέχεια, με βάση τα προτεινόμενα 
σενάρια, να προτείνουν λύσεις με βάση 
το τι είναι εφικτό να γίνει, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Στη συνέχεια, κάθε εξατομικευμένο 
σχέδιο δράσης παρουσιάστηκε σε κάθε 
ξενοδοχείο εντός Μαΐου 2022 κατά 
τη διάρκεια επιτόπιων ή διαδικτυα-
κών εκπαιδεύσεων. Οι εκπαιδεύσεις 
πραγματοποιήθηκαν από τους αρμό-
διους εταίρους: Aspon Consulting (CY), 
Anelixis Development Consultants S.A. 
(GR) και AIS Environment (MT). Κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι εταίροι 
και τα τουριστικά καταλύματα συμφώνη-
σαν στις προτεινόμενες δράσεις που θα 
εφαρμοστούν κατά τη θερινή περίοδο 
του 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από 
τον Ιούλιο του 2020 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, με 
συνολικό προϋπολογισμό €1.279.405,00. 
Οι έξι εταίροι του έργου που συμμετέ-
χουν στο έργο είναι η Aspon Consulting 
Ltd ως ο κύριος συνεργάτης (Κύπρος), 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Ηρακλείου, η Ανέλιξις Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης Α.Ε. (Ελλάδα), η Cellock Ltd 
(Κύπρος), το AIS Environment (Mάλτα) 
και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδό-
χων (ΠΑΣΥΞΕ). 
Το έργο στοχεύει στη μείωση της 
κατανάλωσης, της διάθεσης και των 
επιπτώσεων των ΠΜΧ στον τουριστι-
κό τομέα στις τρεις αυτές περιοχές, 
σύμφωνα με την οδηγία 2019/904 της 
ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων των 
πλαστικών προϊόντων. Μέσω αυτού 
του έργου, οι εταίροι αναμένεται να 

υποστηρίξουν δείγματα παράκτιων 
τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο, 
τη Μάλτα και την Ελλάδα (Κρήτη) μέσω 
πιλοτικών εφαρμογών για τη μετάβαση 
σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα 
αποδοτικής χρήσης των πόρων. Οι 
ξενοδοχειακές μονάδες θα εντοπίσουν 
και θα αντικαταστήσουν τα συνήθως 
χρησιμοποιούμενα SUP με φιλικότερες 
προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες 
και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές 
λύσεις. Τα πιλοτικά δείγματα θα υπο-
στηριχθούν στη σταδιακή κατάργηση 
και αντικατάσταση των ΠΜΧ μέσω ενός 
προσαρμοσμένου δωρεάν διαδικτυακού 
εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων 
(DST) που θα αναπτυχθεί. Το DST θα 
παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις για τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα ΠΜΧ, λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος και τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής 
λύσης σε όλο τον κύκλο ζωής της.
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής 
εφαρμογής σε καθεμία από τις τρεις 
περιοχές δράσης, θα αναπτυχθούν 
οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που θα 
παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλο-
τικών εφαρμογών, τις επιπτώσεις των 
πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώ-
πινη υγεία και το περιβάλλον, πώς να 
μειώσουν τα SUP στον τουρισμό και σε 
άλλους τομείς, και ποιες περιβαλλοντικά 
πιο φιλικές και προσιτές εναλλακτικές 
λύσεις είναι διαθέσιμες. Αυτοί οι οδηγοί 
θα διαδοθούν σε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις ΜμΕ, μη κερδοσκοπικές επιχει-
ρήσεις ΜΚΟ, τουριστικά ιδρύματα και 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στις 
τρεις περιοχές και σε όλη την Ευρώπη, 
ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για 
την αντικατάσταση των SUP.
Τα 10 τουριστικά καταλύματα - ξενο-
δοχεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό 
δείγμα του έργου ανά περιοχή είναι: 

1. ΚΥΠΡΟΣ: 
– GrandResort
– Atlantica Mare Village Ayia Napa
– Radisson Blue Hotel
– The Royal Apollonia

2. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΗΤΗ:
– Elounda Palm Hotel & Suites
– Infinity Blue Boutique Hotel & Spa
– Paralos Lifestyle Beach

3. ΜΑΛΤΑ:
– Hilton Malta
– 1926 Hotel & Spa
– Mellieha Holiday Centre

Η πρώτη εκδήλωση συνεδρίου του έρ-
γου στη Μάλτα έγινε στις 7 Ιουλίου 2022 
στο Salini Resort, Salina Bay, St Paul’s Bay.
Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και 
απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην 
τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την 
Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται 
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία μέσω του EEA and Norway 
Grants Fund for Regional Cooperation.
Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακο-
λουθήστε το σε Facebook, Twitter και 
LinkedIn και μέσω της ιστοσελίδας του 
www.supmed.eu/.
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Η παγκύπρια εκστρατεία, που έχει 
τη στήριξη του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, καλύπτει ολόκληρη την 
επαρχία Πάφου και περιλαμβάνει 
οργανωμένη εντατική εκστρατεία 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
συγκεκριμένα στο facebook και το 
instagram. Επιπρόσθετα για τους μή-
νες Ιούλιο και Αύγουστο κορυφώνε-
ται και περιλαμβάνει διαδικτυακούς 
και ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς, 
καθώς και αρθρογραφία.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
η Πάφος προσδοκεί με τις παράλ-
ληλες προσπάθειες των επαγγελ-
ματιών του τουρισμού αλλά και 
του Υφ. Τουρισμού να συνεχίσει να 
βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις 
των μονίμων κατοίκων Κύπρου: 
«Έχουν ολοκληρωθεί 45 ημέρες από 
την έναρξη της εκστρατείας για την 
προσέλκυση εγχώριου τουρισμού 
και βάσει των στοιχείων η εκστρα-
τεία έχει επιτύχει να φτάσει σε πέραν 
των 950.000 πιθανών επισκεπτών 
(reach), οι οποίοι έχουν γίνει απο-
δέκτες των μηνυμάτων της, ενώ η 
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας 
www.visitpafos.org.cy από μόνιμους 
κατοίκους Κύπρου έχει καταγράψει 
αύξηση 15% από την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο».

ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΕΓΧΏΡΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας 
αναφέρεται ότι με ξεχωριστές πλακέτες, 
το ζεύγος Peter και Glynnis Ditchburn 
από τη Βρετανία, τιμήθηκε για τις 56 και 
57 επισκέψεις τους στην Αγία Νάπα, σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Μέγαρο.
Προστίθεται ότι «τις αναμνηστικές πλα-
κέτες και το έμβλημα του “Πρέσβη του 
Τουρισμού της Αγίας Νάπας” απένειμε 
η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου 
Μαρία Τοφινή Τσαντίλα, η οποία εξήγησε 

στο ζεύγος τον θεσμό που θεσπίστηκε 
τα τελευταία χρόνια και τους λόγους 
βράβευσής τους. Ευχαρίστησε το ζεύγος 
για τις πολυάριθμες επισκέψεις του στην 
Αγία Νάπα, οι οποίες τους καθιστούν 
πλέον δημότες και όχι απλά επισκέπτες». 
Η κ. Τσαντίλα «εξήρε τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν με τον πιο 
έμπρακτο και πειστικό τρόπο οι τακτικοί 
επισκέπτες στη διαφήμιση και στην 
προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής στις χώρες τους».

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, 
με ανακοίνωσή του στις 7 Ιουνίου 2022, 
εξέφρασε και δημόσια τα συλλυπη-
τήρια σύσσωμης της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας προς την οικογένεια της 
αείμνηστης Ζέτας Αιμιλιανίδου, για τον 
αδόκητο θάνατό της. Στην ανακοίνωση 
μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Επιπρό-
σθετα, επιθυμούμε και δημόσια να 
εξάρουμε το ενδιαφέρον που πάντοτε 
διέκρινε την αείμνηστη Ζέτα Αιμιλια-
νίδου για την ανάπτυξη της ξενοδοχει-
ακής και τουριστικής βιομηχανίας του 

τόπου και να επισημάνουμε τη στενή και 
αγαστή συνεργασία της με τον ΠΑΣΥ-
ΞΕ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της 
πανδημίας που πραγματικά στήριξε τη 
Βιομηχανία και τους Εργαζόμενους σε 
βαθμό που δεν χάθηκε ούτε μία θέση 
εργασίας. Θα είναι πάντα στις καρδιές 
μας ως ένας υπέροχος άνθρωπος και 
σπουδαία γυναίκα η οποία υπηρέτησε 
με αξιοπρέπεια, ευαισθησία και ήθος τον 
δημόσιο βίο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τη σκεπάζει και αιωνία ας είναι η 
μνήμη της».

ΘΛΙΨΗ ΠΑΣΥΞΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΏΛΕΙΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ



ΕΑΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΞΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

Η  ταχύτερη από ό,τι αναμενόταν 
ανάκαμψη του τουρισμού, 
καθώς και η επέκταση των 
υπηρεσιών σε άλλους τομείς, 

συνέβαλαν ώστε η κυπριακή οικονομία 
να σημειώσει θετική εξέλιξη κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με 
τις θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προ-
βλέψεις της Κομισιόν για το 2022.
Στο κεφάλαιο για την Κύπρο σημειώ-
νεται πως οι αφίξεις τουριστών κατά 
τους πρώτους μήνες του 2022 έφτασαν 
περίπου στο 75% των επιπέδων προ της 
πανδημίας και πως οι προοπτικές του 
τουρισμού σε αυτό το στάδιο παραμέ-
νουν θετικές. Καταγράφονται ωστόσο 
ανησυχίες για επιβράδυνση της κατανά-
λωσης κατά το δεύτερο μισό του έτους, 
καθώς και προβλέψεις για άνοδο του 
πληθωρισμού.
Η Κομισιόν προβλέπει ετήσια ανάπτυξη 
3,2% του ΑΕΠ για το 2022 και 2,1% για 
το 2023 στην Κύπρο, κυρίως χάρη στην 
εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές υπη-
ρεσιών, αν και ο τομέας των κατασκευ-
ών αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά. 
Γενικότερα, σημειώνεται, η αβεβαιότητα 
παραμένει λόγω των επιπτώσεων της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και 
τις εξέλιξης της πανδημίας.
Σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ 
θα σημειώσει ανάπτυξη 2,7% το 2022 
και 1,5% το 2023. Ο ρυθμός ανάπτυξης 
στην ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει 
σε 2,6% το 2022 και να υποχωρήσει σε 
1,4% το 2023. Ο ετήσιος μέσος πληθω-
ρισμός προβλέπεται να κορυφωθεί σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2022, στο 
7,6% στην ευρωζώνη και στο 8,3% στην 
ΕΕ, προτού υποχωρήσει το 2023 σε 4,0% 
και 4,6%, αντίστοιχα.
Όπως σημειώνεται, η επιβράδυνση 
οφείλεται στις ανοδικές πιέσεις στις 
τιμές ενέργειας και τροφίμων λόγω της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι 
οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν τον 
παγκόσμιο πληθωρισμό και μειώνουν 
την αγοραστική δύναμη των νοικοκυ-
ριών. Επίσης, η ανάκαμψη του 2021 και 
οι θετικές εξελίξεις το πρώτο τρίμηνο 
του 2022 αναμένεται να ενισχύσουν τον 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. 
Η κυπριακή οικονομία ήταν θετική 

έκπληξη το πρώτο τρίμηνο του 2022, 
κυρίως ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης 
του τουρισμού συντομότερα από ό,τι 
αναμενόταν, και ως αποτέλεσμα της συ-
νέχισης της επέκτασης των εξαγωγών 
άλλων υπηρεσιών, ιδίως των επιχει-
ρηματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
πληροφορικής. Τόσο οι αφίξεις των 
τουριστών όσο και τα έσοδα σημείωσαν 
σημαντική αύξηση τους πρώτους μήνες 
του 2022 και έφθασαν περίπου στο 75% 
των επιπέδων πριν από την πανδημία. 
Οι προοπτικές για τον τομέα αυτό πα-
ραμένουν θετικές για τη θερινή περίοδο 
σύμφωνα με στοιχεία για τις προγραμ-
ματισμένες διεθνείς πτήσεις και έρευνες 
για τις κρατήσεις σε τουριστικά καταλύ-
ματα, παρά τη σημαντική απώλεια του 
διαχρονικά σημαντικού τουρισμού από 
τη Ρωσία. Ωστόσο, η αποδυνάμωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε 
συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του 
πληθωρισμού και την αύξηση των επι-
τοκίων αναμένεται να φέρουν σημαντική 
επιβράδυνση της κατανάλωσης και των 
επενδύσεων των νοικοκυριών κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε 
ετήσια βάση προβλέπεται στο 3,2% 
για το 2022 και στο 2,1% για το 2023. 
Η εγχώρια ζήτηση και, σε μικρότερο 
βαθμό, οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσι-
ών αναμένεται να είναι οι κύριοι μοχλοί 
ανάπτυξης. Οι επενδύσεις, ιδιαίτερα 
στον τομέα των κατασκευών, αναμένεται 
πως θα πληγούν λόγω των σταδιακών 
περιορισμών των χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών, τις συνεχιζόμενες διαταρα-
χές στην προσφορά και τις εξαιρετικά 
υψηλές τιμές των δομικών υλικών.
Μεταξύ των θετικών στοιχείων που 
καταγράφονται, αναμένεται πως η 
εφαρμογή του κυπριακού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας θα στηρίξει 
τις επενδύσεις. Η ιδιωτική κατανάλωση 
αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από 
τον υψηλό πληθωρισμό και τη διάβρω-
ση της αγοραστικής δύναμης, αν και το 
εισόδημα των νοικοκυριών λαμβάνει 
στήριξη μέσω των μέτρων της κυβέρ-
νησης για αντιμετώπιση των υψηλών 
τιμών της ενέργειας και μερική αναπρο-
σαρμογή των μισθών που θα εφαρμο-
στεί τον Ιανουάριο του 2023.

ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΕΓΧΏΡΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, 
Γιάννης Καρούσος, χαιρέτισε 
την ψήφιση των τροποποιή-

σεων των περί Αρχαιοτήτων (Τρο-
ποιητικών) Κανονισμών του 2022 από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι 
τροποποιήσεις αφορούν τη δωρεάν 
είσοδο σε 12 μουσεία του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων και την τέλεση γάμων 
και εκδηλώσεων σε εννέα αρχαία 
μνημεία. Στο πλαίσιο της πολιτικής 
του Υπουργείου «Μουσεία για Όλους», 
το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων προώθησε το μέτρο 
για δωρεάν είσοδο σε 12 μουσεία που 
βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων. Στόχος του 
προγράμματος «Μουσεία για Όλους» 
είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας 
στα μουσεία και κατ’ επέκταση η 
βελτίωση της εμπειρίας πολιτισμού 
που προσφέρουν τα μουσεία στους 
ντόπιους και τους ξένους επισκέπτες.
Σε γραπτή δήλωσή του ο υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
Γιάννης Καρούσος, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την απόφαση της 
Βουλής να ψηφίσει την τροποποίηση 
των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών 
του 2022. Η κατάργηση του τέλους 
εισόδου αφορά τα μουσεία: Κυπρι-
ακό Μουσείο, Εθνολογικό Μουσείο 
(Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου), 
Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρ-
δου, Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αρχαίου Ιδαλίου και Αρχαιολογικό 
Χώρο, Μουσείο Κυπριακού Σιδη-
ροδρόμου Ευρύχου, Αρχαιολογικό 
Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας, Τοπικό 
Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής 
Κεντητικής και Αργυροχοΐας Λευκά-
ρων, Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας 
Λεμεσού, Τοπικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο Κουρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Επαρχίας Πάφου, Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης Γεροσκήπου, Τοπικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης 
στην Πόλη Χρυσοχούς.

ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΏΝ
Κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου 
Μεταφορών και στη βάση πρακτικών 
που εφαρμόζονται σε χώρες του εξω-
τερικού, η Ολομέλεια της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ενέκρινε την Πέμπτη 
14 Ιουλίου την πρόταση για τέλεση 
πολιτικών γάμων σε εννέα αρχαιολο-

γικούς χώρους, μουσεία και κάστρα 
στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, 
Λεμεσού και Πάφου. Επισημαίνεται ότι 
για τη χρήση των πιο πάνω χώρων 
και μνημείων για την τέλεση πολιτικών 
γάμων και εκδηλώσεων απαιτείται η 
υποβολή αίτησης στο Τμήμα Αρχαι-
οτήτων, μέσω του οικείου Δήμου, 
τουλάχιστον έναν μήνα πριν την 
προγραμματιζόμενη ημερομηνία της 
τελετής. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων 
που μπορούν να παρευρεθούν στις 
τελετές γάμων στους συγκεκριμένους 
χώρους καθορίζεται στα 30 άτομα, και 
με βάση τους Κανονισμούς απαγορεύ-
εται η ρίψη λουλουδιών, κομφετί, ρυ-
ζιού, φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων 
ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου 
ή υλικού. Σε ό,τι αφορά το κόστος για 

χρήση των χώρων αυτών για τέλεση 
πολιτικών γάμων, η χρέωση διαφέ-
ρει για κάθε αρχαιολογικό μνημείο/
χώρο και κυμαίνεται από €1.000 μέχρι 
€1.500. Ο σκοπός καθορισμού υψηλής 
χρέωσης είναι να αποτραπούν οι μαζι-
κοί γάμοι στους χώρους αυτούς και να 
προστατευθεί η ιστορική και αρχαιο-
λογική τους αξία, αναφέρει το δελτίο 
Τύπου. Οι χώροι που ορίστηκαν είναι: 
Κτήριο πρώην Δημαρχείου Λευκωσίας 
στον προμαχώνα D’ Avila, Μουσείο 
Κυπριακού Σιδηρόδρομου Ευρύχου, 
Κάστρο Λάρνακας, Μουσείο Παραδο-
σιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας 
Λευκάρων, Κάστρο Λεμεσού, Κάστρο 
Πάφου, Παραδοσιακή Κατοικία στην 
τοποθεσία Φάπρικα στην Πάφο, 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου, 
Μεσαιωνική Αγρέπαυλη στα Κούκλια.
Η παραχώρηση συγκεκριμένων αρ-
χαίων μνημείων, κάστρων και αρχαιο-
λογικών χώρων για την τέλεση γάμων 
στοχεύει στην παράλληλη αύξηση της 
επισκεψιμότητας στα μνημεία αυτά και 
τη μεγαλύτερη προβολή της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς στο εξωτερικό, 
σημειώνει ο υπουργός Μεταφορών. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ 12 ΜΟΥΣΕΙΑ
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΛΑΞΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 
ΜΟΥΣΕΙΑ
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Στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα 
η δεύτερη φάση αναβάθμισης και 
λειτουργίας των παραλιών στον 
Κόλπο Χρυσοχούς. Στη δεύτερη 
φάση, μεταξύ άλλων, αντικαταστά-
θηκαν ξαπλώστρες και ομπρέλες με 
εξοπλισμό που είναι φιλικός προς το 
περιβάλλον και συνάδει με τον περι-
βάλλοντα χώρο, τοποθετήθηκαν κά-
δοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
σε κάποιες περιπτώσεις, εγκαταστά-
θηκαν καμπάνες παραλίας κ.ά.
Βάσει του προγραμματισμού αλλά 
και του σχεδίου χρήσης της κάθε 
παραλίας η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-
ας Πάφου, σε συνεργασία με τις κοι-
νότητες, το Υφυπουργείο Τουρισμού 
και την επαρχιακή διοίκηση έχουν 
σε εξέλιξη την προσπάθεια πλήρους 
αναβάθμισης των παραλιών.
Στην τρίτη φάση αναμένονται και 
άλλες παρεμβάσεις τόσο για την 
ασφάλεια λουομένων, την προ-
σβασιμότητα στις παραλίες, την 
προστασία του περιβάλλοντος και 
την ενημέρωση για τη χλωρίδα και 
την πανίδα όσο και για την προσφο-
ρά υπηρεσιών αποδυτηρίων, ντους, 
αναψυκτηρίων κ.ά., όπου ενδείκνυται 
για την καλύτερη δυνατή οργάνωση 
και λειτουργία των παραλιών.

ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ 
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΏΝ ΠΑΡΑΛΙΏΝ

Τις νομοθετικές ρυθμίσεις που οδηγούν 
στη μεγαλύτερη ανάπτυξη που γνώρισε 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ) από ιδρύσεώς του ενέκρινε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνει ο 
πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Πανα-
γιώτης Ζαφείρης, κάνοντας, ταυτόχρο-
να, λόγο για «ένα πολύ μεγάλο βήμα που 
αφορά την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
μας, με ευρύτερο θετικό αντίκτυπο 
στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της 
Κύπρου, και τη διασύνδεσή του με κρί-
σιμους τομείς της εθνικής οικονομίας». 
Σε μήνυμά του προς την πανεπιστημια-
κή κοινότητα, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ 
αναφέρει πως «η Βουλή έχει προχωρή-
σει με την έγκριση των νομοσχεδίων 
και των απαραίτητων Κανονισμών που 

ιδρύουν τη νέα Σχολή Διοίκησης Τουρι-
σμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότη-
τας (η οποία θα στεγαστεί στην Πάφο) 
και θα περιλαμβάνει το υφιστάμενο 
Ακαδημαϊκό Τμήμα Διοίκησης Τουρι-
σμού και Φιλοξενίας, το νέο Ακαδημαϊκό 
Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας 
και Ψηφιακού Επιχειρείν».
Επίσης, προσθέτει, «τα νομοσχέδια 
αφορούν τη δημιουργία της Ακαδημίας 
Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξε-
νίας Κύπρου στο ΤΕΠΑΚ (κάτω από το 
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξε-
νίας) στην οποία εντάσσεται το Ανώ-
τατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 
(ΑΞΙΚ) και θα προσφέρει προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης για επισιτι-
στικά και άλλα συναφή επαγγέλματα». 

ANOIΓΕΙ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο 
για την ίδρυση και λειτουργία ξενώνων, 
ρυθμίζοντας σχετικό κενό που υπήρχε 
στη νομοθεσία, ύστερα από πρόταση 
νόμου των βουλευτών του ΔΗΣΥ Κυριά-
κου Χατζηγιάννη και του ΔΗΚΟ Χρύση 
Παντελίδη. Ειδικότερα, με τις προτει-
νόμενες ρυθμίσεις καθορίζονται μεταξύ 
άλλων τα πλαίσια αδειοδότησης και 
δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή 
ξενώνων, το οποίο θα τηρείται από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού. Επίσης καθορί-
ζονται οδηγός υπηρεσιών ξενώνα, στον 

οποίο θα περιλαμβάνονται πληροφο-
ρίες για την ενημέρωση των πελατών 
του, καθώς και οι όροι λειτουργίας του. 
Ακόμα οι τεχνικές και λειτουργικές προ-
διαγραφές, καθώς και οι προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας αναφορικά με τη 
λειτουργία ξενώνων. Επιπλέον τα αδική-
ματα και οι ποινές που θα επιβάλλονται 
σε άτομα που λειτουργούν και διαχειρί-
ζονται ξενώνα χωρίς άδεια λειτουργίας.
Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι με αυτή 
τη ρύθμιση γίνεται δεκτό το αίτημα 
δεκάδων χιλιάδων φοιτητών που επι-

θυμούν να διαμένουν σε ξενώνες και να 
κάνουν ανταλλαγές στα κυπριακά πανε-
πιστήμια. Ο κ. Παντελίδης ευχαρίστησε 
όλους τους εμπλεκόμενους που επέτρε-
ψαν να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή.
Ο πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλα-
μπος Θεοπέμπτου επέστησε την προσο-
χή μεταξύ άλλων σε ένα θέμα που πρέπει 
να διορθωθεί από τον Σεπτέμβριο στον 
νόμο και αφορά πρόνοια που ζητά 
τα προσωπικά δεδομένα όλων όσων 
έμειναν στον ξενώνα και τα στέλνει στην 
κυβέρνηση.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΏΝΏΝ



I κανοποιητικές -υπό τις περιστά-
σεις- ήταν οι πληρότητες των 
ξενοδοχείων της Λάρνακας κατά τον 
Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με έρευνα 

που διεξήγαγε η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας. Οι 
ξενοδόχοι δήλωσαν «σχετικά ικανοποι-
ημένοι» λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την 
απώλεια των τουριστών από τη Ρωσία 
και την Ουκρανία, που αποτελούσαν 
τα τελευταία χρόνια δύο εκ των σημα-
ντικότερων αγορών της Περιφέρειας 
Λάρνακας. Όλοι συμφώνησαν ότι η 
απώλεια του μεριδίου από τις δύο αυτές 
χώρες είναι αδύνατον να καλυφθεί αυτή 
τη χρονιά από άλλες αγορές. 
Αναφορικά με τους υπόλοιπους μήνες 
της καλοκαιρινής σεζόν Ιούλιο-Αύ-
γουστο καθώς και τον Σεπτέμβριο, οι 
ξενοδόχοι ανέφεραν ότι η ροή κρατή-
σεων κινείται σε μέτρια επίπεδα και σε 
σχετικά αργούς ρυθμούς, με τις μέχρι 
τώρα πληρότητες να είναι σαφώς 
μειωμένες σε σύγκριση με το 2019 που 
θεωρείται η τελευταία καλή χρονιά προ 
κορωνοϊού, όμως καλύτερα σε σχέση 
με τα τελευταία δύο χρόνια. Ιδιαίτερα 

φέτος παρατηρείται εντονότερο, όσο 
ποτέ, το φαινόμενο των κρατήσεων της 
τελευταίας στιγμής ενώ χαμηλά είναι οι 
κρατήσεις μέσω οργανωτών ταξιδίων. 
Αρκετά ξενοδοχεία, κυρίως στην πόλη, 
ανέφεραν ότι έχουν αναγκαστεί να προ-
βούν σε μειώσεις τιμών και/ή σε ειδικές 
προσφορές. Οι κύριες τουριστικές 
αγορές της Λάρνακας κατά την τρέχου-
σα χρονιά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το 
Ισραήλ, οι Γερμανία-Αυστρία, η Πολωνία, 
η Ουγγαρία και η Ρουμανία ενώ σημει-
ώνεται καλή κίνηση και από την Ελλάδα 

κυρίως για επαγγελματικά ταξίδια. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευ-
να επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η 
Λάρνακα κερδίζει σημαντικό έδαφος 
στο Business Travel και στον Συνεδριακό 
Τουρισμό, καθότι αποτελεί μια ιδανική 
τοποθεσία για επαγγελματικά και όχι 
μόνο ταξίδια λόγω της πολύ κοντινής 
απόστασης από το αεροδρόμιο, της εύ-
κολης πρόσβασης στις υπόλοιπες πόλεις 
και του πλεονεκτήματος ότι είναι βολικά 
συμπαγής με ποικίλες επιλογές για τον 
επιχειρηματία και τους σύνεδρους.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα ανοίξει 
για το κοινό η μαρίνα Λάρνακας, που για 
πολλά χρόνια λειτουργούσε ως κλειστή 
λέσχη και είχαν πρόσβαση σε αυτήν 
κυρίως οι ιδιοκτήτες σκαφών. Η Kition 
Ocean Holdings Ltd, που ανέλαβε από 
την 1η Απριλίου 2022 τη διαχείριση του 
λιμανιού και της μαρίνας, προγραμμα-
τίζοντας έργα €1,2 δισ., ήδη άρχισε ερ-
γασίες προκειμένου να δημιουργηθούν 
χώροι αναψυχής. 
Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε 
στον «Φιλελεύθερο» ότι έγιναν περιφρά-
ξεις στη μαρίνα για να είναι ασφαλισμέ-
να τα σκάφη, καθώς και επιδιορθώσεις 
στο υφιστάμενο κτήριο. Σε αυτό το 
στάδιο γίνονται έργα για τη δημιουρ-
γία ενός εστιατορίου, ενός ανοικτού 
χώρου δεξιώσεων για τη φιλοξενία 
εκδηλώσεων και ενός παιδότοπου, για 
την προσέλκυση οικογενειών με παιδιά. 
Παράλληλα δημιουργούνται χώροι 

στάθμευσης, ενώ βρίσκονται στο στάδιο 
της μελέτης η δημιουργία roof bar στο 
κτήριο της μαρίνας και η διάνοιξη νέας 
εισόδου μεταξύ λιμανιού και μαρίνας, 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο 
κέντρο της πόλης, όσων έρχονται με 
κρουαζιερόπλοια που κάνουν στάση 
στη Λάρνακα. Όσα δημιουργηθούν 
σε αυτό το στάδιο στη μαρίνα θα είναι 
προσωρινά και θα παραμείνουν για τρία 
με τέσσερα χρόνια, όπως εκτιμάται, 
μέχρι να πλησιάσει η δεύτερη φάση 
της μεγάλης επένδυσης, οπότε θα γίνει 
ολική αναμόρφωση του χώρου. Σε ό,τι 
αφορά την αναβάθμιση της διατηρητέας 
αποβάθρας, αποφασίστηκε να αρχίσουν 
τελικά τα έργα την 1η Νοεμβρίου, έπειτα 
από αίτημα των ιδιοκτητών σκαφών 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στον χώρο. Οι ιδιοκτήτες ζήτησαν από 
την Kition Ocean Holdings Ltd να μην αρ-
χίσουν εντός του καλοκαιριού τα έργα, 

αφού δεν κατάφεραν να εργαστούν τα 
προηγούμενα δύο χρόνια, λόγω των 
μέτρων για την πανδημία. 
Οι εργασίες στη διατηρητέα αποβάθρα 
περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις του 
ξύλινου πατώματος, αλλαγή φωτισμού 
και τοποθέτηση νέων καθισμάτων. 
Ταυτόχρονα θα επιδιορθωθεί ο χώρος 
του «ναυτίλου», για να γίνει εκθεσιακός 
χώρος φωτογραφίας και θα δημιουργη-
θεί ακόμη μία είσοδος, προκειμένου να 
μπορούν οι επισκέπτες να κατεβαίνουν 
από την αποβάθρα απευθείας στον 
χώρο της μαρίνας. Τα έργα εκτιμάται 
πως θα διαρκέσουν έξι μήνες. 
Τα μεγάλα έργα στη μαρίνα και το λιμάνι 
αναμένεται να αρχίσουν, όπως ανέφερε 
ο εκπρόσωπος της εταιρείας, τον Απρί-
λιο του 2023. Στη μαρίνα θα ξεκινήσουν 
οι εργασίες για το Yacht Club και στο 
λιμάνι τα έργα για το κτήριο όπου θα 
στεγαστούν τα γραφεία. 

20 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

IKANOΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΦΘΙΝΟΠΏΡΟ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ



ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ | 21

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ | 21

ΚΟΣΜΟΣ

Το να περάσεις ένα βράδυ μέσα σε 
μια φυλακή δεν είναι κάτι επιθυμητό. 
Επιθυμητό προβλέπεται να είναι το 
να περάσεις ένα ή περισσότερα βρά-
δια στις Φυλακές Νάρα, τις πιο πα-
λιές φυλακές της Ιαπωνίας, οι οποίες 
το 2024 ανοίγουν εκ νέου τις πύλες 
τους ως ξενοδοχείο πολυτελείας.
Χτίστηκαν το 1908, σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Keijiro Yamashita, του 
«παππού» της αρχιτεκτονικής φυλα-
κών και του αρχιτέκτονα ο οποίος 
ήταν πίσω από αυτό που έχει μείνει 
στην ιστορία ως «Οι Πέντε Μεγάλες 
Φυλακές της περιόδου Μεϊτζί» 
Οι Φυλακές Νάρα είναι οι μόνες 
που διατηρήθηκαν. Το 1946 άλλαξε 
η επωνυμία τους σε «Φυλακές Ανη-
λίκων Νάρα», για ανήλικους παρα-
βάτες αλλά με μεγάλη έμφαση στην 
επανένταξη στην κοινωνία. Ανησυ-
χίες για ελλειμματική αντισεισμική 
θωράκιση οδήγησαν στο κλείσιμο 
των φυλακών το 2017, αλλά ανακηρύ-
χθηκαν κτήριο σημαντικής πολιτι-
σμικής σημασίας και εξελίχθηκαν σε 
τουριστικό προορισμό. Η ιστορική, 
από κόκκινο τούβλο, αρχιτεκτονική 
δομή χαρακτηρίζεται από δυτικότρο-
πες αψιδωτές πύλες και κρομμυό-
σχημους θόλους που της δίνουν πιο 
πολύ μια εμφάνιση κάστρου. 

ΙΑΠΏΝΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Η ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ 
ΦΥΛΑΚΗ

Με ευαισθησία προσέγγισε το αρχιτε-
κτονικό γραφείο Snøhetta την ανακαί-
νιση ενός ξενοδοχείου στο Finse, ένα 
μικροσκοπικό χωριό στα βουνά της 
Νορβηγίας στο οποίο η πρόσβαση είναι 
εφικτή μόνο με τρένο.
Χτισμένο στη σκιά του παγετώνα 
Hardangerjøkulen, το Hotel Finse 1222, 
σε υψόμετρο 1.222 μέτρων ξεκίνησε 
τη ζωή του ως ένα ταπεινό κατάλυμα 
για σιδηροδρομικούς πριν γίνει ξενο-
δοχείο το 1909. Τα χρόνια που ακολού-
θησαν, προσέλκυσε μια σταθερή ροή 
επισκεπτών, αλλά τα εσωτερικά του 
κουράστηκαν. Όταν οι αρχιτέκτονες του 
Snøhetta ανέλαβαν να κάνουν το Hotel 
Finse 1222 να ξανανιώσει, επέλεξαν να 

προχωρήσουν μόνο σε λίγες αισθητικές 
μικροαλλαγές. «Θελήσαμε να εξασφα-
λίσουμε ότι διατηρήσαμε τα ιστορικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του μέρους με 
το να προσαρμόσουμε και να αναβαθμί-
σουμε προσεκτικά την υπάρχουσα κτη-
ριακή μάζα, προσθέτοντας καινούργια 
στοιχεία μόνο εκεί που ήταν απολύτως 
αναγκαίο» τόνισε η επικεφαλής αρχιτέ-
κτονας του πρότζεκτ Heidi Pettersvold 
Nygaard. «Το να ξαναζωντανέψουμε τη 
μακρά και πλούσια ιστορία του μεσου-
ρανήματος του Finse ήταν απόλαυση, 
εξασφαλίζοντας και ότι οι νέοι επισκέ-
πτες θα έχουν συνείδηση αυτής της 
απόλυτα μοναδικής φύσης και της ξενο-
δοχειακής εμπειρίας», πρόσθεσε.

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΠΑΓΕΤΩΝΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ FINSE

Ένα 100% αύταρκες και ικανό να 
μεταφερθεί capsule ξενοδοχείο στην 
έρημο Γκοράφε της Ισπανίας είναι το 
DistrictHive. Πρόκειται για την πρώτη 
από πολλές μονάδες που θα τοποθετη-
θούν σε διάφορα μέρη του κόσμου για 
να σχηματίσουν μια «αποικία από podtel 
(λεξιπλασία από “pod” και “hotel”)». Το 
podtel περιλαμβάνει ένα ελεγχόμενο 
με τεχνητή νοημοσύνη δωμάτιο για 
τέσσερα άτομα, το οποίο λειτουργεί 
πλήρως μέσω εφαρμογής. Το σχέδιο 
του 35 τετραγωνικών μέτρων κτίσματος 

έγινε από το γραφείο Moho Arquitectos 
και προβλέπει λουτρό, κουζίνα/λίβινγκ 
ρουμ/τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πο-
λυχρηστικά αρθρωτά ντουλάπια και ρά-
φια και ένα μικρό απαραίτητο δωμάτιο 
όπου είναι εγκατεστημένος ο τεχνικός 
εξοπλισμός. Επιπλέον, το ξενοδοχείο 
διαθέτει ανοιχτή βεράντα για απόλαυ-
ση της θέας του έναστρου ουρανού Ο 
τουρισμός του μέλλοντος στοιχηματίζει 
πολλά σε αυτοματοποίηση μέσω τεχνη-
τής νοημοσύνης και χρήση νέων τεχνο-
λογιών. Στο DistrictHive, μια εφαρμογή 

στο κινητό επιτρέπει τον έλεγχο όλων 
των συσκευών και δίνει πληροφορίες για 
τα επίπεδα της ενέργειας, την παραγωγή 
ηλιακής ενέργειας, τη θερμοκρασία, την 
ποιότητα του νερού και την παραγωγή 
του. Επιπλέον επιτρέπει μεταξύ άλλων 
τον έλεγχο της πόρτας, των οσμών στο 
εσωτερικό, του φωτισμού, του ήχου, της 
τηλεόρασης, της θερμοκρασίας, καθώς 
και την αγορά κατόπιν παραγγελίας 
φαγητού και ποτών. Τελικός στόχος είναι 
η προσφορά στους επισκέπτες μιας 
μοναδικής τουριστικής εμπειρίας.

DISTRICTHIVE
ΕΝΑ ΑΥΤΑΡΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
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Ηάριστη εμπειρία φιλοξενίας και 
η διαχρονικά υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών που προσφέρει 
στους επισκέπτες της η Louis 

Hotels αναγνωρίστηκαν για μία ακόμη 
χρονιά σε διεθνές επίπεδο! 
Τα ξενοδοχεία της Louis Hotels απέσπα-
σαν συνολικά 11 διακρίσεις από τους 
οργανωτές ταξιδιών British Airways 
Holidays και TUI, ξεπερνώντας τις 
προσδοκίες των επισκεπτών!
Τα ξενοδοχεία της Louis Hotels εξασφά-
λισαν συνολικά τρεις διακρίσεις από την 
British Airways Holidays. Συγκεκριμένα, 
το πεντάστερο Τhe Ivi Mare - Designed 
for adults στην Πάφο με βαθμολογία 
9,1/10, έλαβε το Βραβείο Αριστείας 
Πελατών για το 2021. Το ίδιο και για 
το Louis Paphos Breeze στην Πάφο με 
συνολική βαθμολογία 9,0/10, το οποίο 
έλαβε το Βραβείο Αριστείας Πελατών 
της British Airways Holidays για το 2021. 
Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου αξιο-
λόγησαν ως άριστη την εμπειρία τους 
στο ξενοδοχείο. Επιπλέον, η Louis Hotels 
απέσπασε από την British Airways 
Holidays το βραβείο άριστης φιλοξενί-
ας για τις υπηρεσίες του πεντάστερου 
Asterion Suites & Spa στην Κρήτη. 
Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 
επισκεπτών της, η μονάδα κατάφερε να 
ξεχωρίσει και να διακριθεί λαμβάνοντας 
βαθμολογία 9,0/10. Η «Βritish Airways 
Holidays» είναι ένας από τους μεγαλύτε-

ρους οργανωτές ταξιδιών παγκοσμίως. 
Τα βραβεία της British Airways Holidays 
βασίζονται σε αμερόληπτες κριτικές 
επισκεπτών που διασφαλίζουν την εγκυ-
ρότητά τους. 

TUI GLOBAL AWARDS
H TUI κατέταξε ανάμεσα στα 100 κα-
λύτερα ξενοδοχεία παγκοσμίως τα πιο 
κάτω ξενοδοχεία της Louis Hotels: 
Τhe Ivi Mare (designed for adults)-Πάφος, 
King Jason Protaras (designed for adults) 
-Πρωταράς και Infinity Blu (designed for 
adults)-Πρωταράς.
Ταυτόχρονα, ειδική διάκριση από την 
TUI έλαβαν τα πιο κάτω:
• Sofianna Resort & Spa-Πάφος 
• Louis Ledra Beach-Πάφος 
• Τhe King Jason Paphos-Πάφος

• Louis Althea Beach Hotel-Πρωταράς 
• Amada Colossos Resort-Ρόδος 
Τα «TUI Global Hotel Awards» απο-
τελούν την πιο υψηλή διάκριση που 
απονέμεται από τον ομώνυμο οργανωτή 
ταξιδιών. Πρόκειται για βραβεία υψηλού 
κύρους στον ξενοδοχειακό κλάδο, που 
βασίζονται σε αμερόληπτες κριτικές των 
επισκεπτών των ξενοδοχείων.
Το άριστο επίπεδο φιλοξενίας που απο-
λαμβάνουν οι επισκέπτες των ξενοδο-
χείων της Louis Hotels επιβεβαιώνουν οι 
νέες υψηλές βαθμολογίες στα Traveller 
Review Awards 2022 από το Booking.
com. Το απόλυτο 10 στα 10 έλαβε η ολο-
καίνουργια έπαυλη Chris Le Mare Gold 
στον Πρωταρά, ενώ η έπαυλη Chris Le 
Mare έλαβε 9,6. Συνολικά 19 ξενοδοχεία 
της Louis Hotels έλαβαν διακρίσεις, 8 
από τα οποία βαθμολογήθηκαν με άρι-
στα, δηλαδή με πάνω από 9/10, ενώ τα 
υπόλοιπα με πάνω από 8/10, μία ακόμη 
ένδειξη της άριστης εμπειρίας φιλοξενί-
ας που προσφέρει η Louis Hotels στους 
επισκέπτες της. 
Αναλυτικά, διακρίσεις για την άψογη 
εξυπηρέτηση που προσφέρουν έλαβαν 
οι μονάδες της Louis Hotels:
Πρωταράς: Louis St. Elias Resort, Louis 
Althea Kalamies, Louis Infinity Blu, Louis 
Nausicaa Beach και Louis Althea Beach
Πάφος: Louis Ledra Beach, Louis Imperial 
Beach και Louis Phaethon Beach
Μύκονος: Mykonos Theoxenia.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΏΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΏΝ LOUIS HOTELS
EΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ TUI ΚΑΙ BRITISH AIRWAYS ΗΟLIDAYS

Καλύτερος από τον Ιούνιο θα είναι φέ-
τος ο Ιούλιος όσον αφορά την πληρό-
τητα των ξενοδοχείων στην ελεύθερη 
επαρχία Αμμοχώστου, ανέφερε στο 
ΚΥΠΕ ο Δώρος Τάκκας, πρόεδρος 
του τοπικού Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). Στην ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώστου τον Ιούνιο οι 
πληρότητες στα ξενοδοχεία και τα άλλα 
τουριστικά καταλύματα αναμενόταν να 
κλείσουν γύρω στο 60-65%». Είμαστε 
ικανοποιημένοι, συνέχισε «από τις κρα-
τήσεις που υπάρχουν αυτή την περίοδο 
στην επαρχία, υπό τις συνθήκες που 

επικρατούν σήμερα, ωστόσο αυτές (οι 
κρατήσεις) δεν θυμίζουν σε τίποτε αυτό 
που γινόταν στην περιοχή τα προη-
γούμενα χρόνια, όταν η πληρότητα στα 
ξενοδοχεία ξεπερνούσε το 90%. Με τα 
σημερινά δεδομένα που έχουμε μπρο-
στά μας η πληρότητα που έχουμε αυτή 
την περίοδο, είναι για μας μια θετική 
εξέλιξη». Ανέφερε επίσης ότι μετά τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και την απώ-
λεια των αγορών από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία, οι τουρίστες που φτάνουν 
στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου 
είναι από τη Βρετανία, τις Σκανδιναβικές 

Χώρες και τις υπόλοιπες χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης. Ωστόσο καταβάλλο-
νται συνεχώς προσπάθειες για προσέλ-
κυση περισσότερων τουριστών από τη 
Γαλλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την 
Τσεχία, την Ελβετία και άλλες χώρες».
Ερωτηθείς για το πρόγραμμα επιχορη-
γημένων διακοπών, ο κ. Τάκκας απά-
ντησε πως «αυτό συνεχίζεται κανονικά 
μέχρι τις 31 Ιουλίου. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα βοηθά τόσο τους ξενο-
δόχους όσο και τις άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις, ειδικά τα Σαββατοκύριακα 
με τους Κύπριους.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΣ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Hermes 
Airports εξέλεξε πρόσφατα τον κ. 
Christophe Petit στη θέση του προέ-
δρου του. Ο κ. Petit είναι μέλος του 
Δ.Σ. της Hermes Airports από το 2006, 
ενώ κατέχει τη θέση του Deputy CEO 
στην Bouygues Bâtiment International 
καθώς και του προέδρου στην Bouygues 
Construction Airport Concessions 
Europe. 
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας 
ο κ. Ιάκωβος Ιακώβου, πρόεδρος και 
ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της 
Iacovou Brothers Ltd, διορίστηκε στη 
θέση του αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Ο κ. Christophe Petit εξέφρασε ειλικρι-

νείς ευχαριστίες προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Hermes Airports για την 
εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του 
και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να 
εργάζεται για τη συνεχή ανάπτυξη των 
αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.
Επί τη ευκαιρία, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ευχαρίστησε τον κ. Παναγιώτη 
Χατζηπαντελή, ανώτατο εκτελεστικό 
διευθυντή της Hellenic Mining Public 
Company Ltd, ο οποίος εκτελούσε χρέη 
προέδρου του Δ.Σ. της Hermes από το 
2015.  Σημειώνεται επίσης ότι ο κ. Νίκος 
Κ. Σιακόλας παραμένει ισόβιος επίτιμος 
πρόεδρος στο συμβούλιο της Hermes 
Airports. 

CHRISTOPHE PETIT NEOΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ HERMES AIRPORTS

Σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις είχε 
το ξενοδοχείο Atlantica Sancta Napa, 
οι οποίες το τιμούν ιδιαίτερα ως ανα-
γνώριση των καλών υπηρεσιών του.
Το ξενοδοχείο βραβεύθηκε 
ως «Travelers’ Choice 2022 @ 
Tripadvisor» και με το TUI Global 
Hotel Award 2020, ως αναγνώριση 
των ποιοτικών υπηρεσιών του από 
τους πελάτες της TUI παγκοσμίως.
Τεράστιας σημασίας είναι το 
«Travelife Gold Certified for 
Accommodation Sustainability», για 
τη μείωση του περιβαλλοντικού 
του αποτυπώματος, για τη βελτίω-
ση της οικονομικής και κοινωνικής 
επίδρασής του για την κοινότητα 
στην οποία δραστηριοποιείται, για 
τον σεβασμό και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δίκαιων εργασιακών πρακτικών, 
καθώς και για την προστασία των 
ζώων και της βιοποικιλότητας. 

Βραβευμένο σε Κύπρο και σε εξωτερικό, 
το ξενοδοχείο Adams Beach έχει καθιε-
ρωθεί στις καρδιές των ξένων και των 
Κύπριων παραθεριστών. 
To ξενοδοχείο έχει βραβευθεί στα 
Cyprus Tourism Awards με το Bronze 
Award στην κατηγορία «Best Beach 
Hotel/Resort 2021». Επίσης, το Coral Spa 
του ξενοδοχείου έχει επίσης βραβευθεί 
σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με δύο Χρυσά Βραβεία στα International 
Property Awards 2021 και European 
Property Awards 2021 αντίστοιχα στην 

κατηγορία «Best Hotel Spa – Interior 
Design». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Coral Spa για το 2022 είναι υποψήφιο για 
το Χρυσό Βραβείο στα World Luxury 
Spa Awards για τις κατηγορίες «Best 
Luxury Beach Resort Spa», «Best Luxury 
Spa Resort» και «Best Luxury Hotel Spa». 
Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι το ξενο-
δοχείο Adams Beach και το Glasshouse 
Lounge Restaurant, που βρίσκεται στον 
5ο όροφο του ξενοδοχείου, έχουν βρα-
βευθεί για το 2021 από το Trip Advisor 
με το Travelers’ Choice Award.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ATLANTICA 
SANCTA NAPA

ΠΡΩΤΙΑ ADAMS HOTEL
ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟ
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Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις 
που πιστοποιούν την πρω-
τοπορία, την ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και 

την ηγετική του παρουσία στον τομέα 
του τουρισμού εξασφάλισε ο Όμιλος 
Louis στα Cyprus Tourism Awards 2021. 
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε 
στις 12 Απριλίου στο ξενοδοχείο Four 
Seasons στην παρουσία του υφυπουργού 
Τουρισμού Σάββα Περδίου και του υφυ-
πουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-
φιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Louis τιμήθηκε 
με το χρυσό βραβείο για τη διαχρονική 
του παρουσία και τον πρωταγωνιστικό 
του ρόλο στη θεμελίωση και καθιέρωση 
της Κύπρου ως τουριστικού προο-
ρισμού. Ταυτόχρονα, η Louis Hotels, 
μέλος του Ομίλου Louis, εξασφάλισε το 
ασημένιο βραβείο για το ξενοδοχείο The 
King Jason Protaras 4* LUX - designed 
for adults στην κατηγορία «Adults only 
hotel/resort», ενώ ασημένιο βραβείο 
έλαβε και το ξενοδοχείο Polis 1907 
Boutique Hotel στην Πόλη Χρυσοχούς, 
στην ομώνυμη κατηγορία «Boutique 
hotel/resort». Επιπλέον, η Louis Hotels 
απέσπασε το χάλκινο βραβείο στην 
κατηγορία «Ψηφιακή Παρουσία και 
Στρατηγική». 
Παραλαμβάνοντας το χρυσό βραβείο 
εκ μέρους του Ομίλου Louis, ο Λούης 
Λοΐζου, εκτελεστικός διευθυντής του 
Ομίλου Louis, εξέφρασε τη χαρά και 
την ικανοποίησή του υπογραμμίζοντας 
πως αυτό το βραβείο εκλαμβάνεται ως 
μία ακόμα απόδειξη της επιτυχημένης 
πορείας του Ομίλου Louis, που ξεκίνησε 

τα πρώτα του βήματα το 1935 με τον 
«πατέρα του κυπριακού τουρισμού» 
Λούη Λοΐζου και φέτος κλείνει 87 χρόνια 
συνεχούς προσφοράς. Πρόσθεσε πως 
η διάκριση αυτή προσδίδει στον Όμιλο 
περισσή αυτοπεποίθηση στις δύσκολες 
συνθήκες που διανύει σήμερα ο τουρι-
σμός με τον πόλεμο και την πανδημία, 
ώστε να συνεχίσει να πρωτοπορεί στον 
τομέα του τουρισμού και βεβαίως να 
εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός 
σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού 
κυπριακού τουριστικού προϊόντος.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην 
κατηγορία «Ψηφιακή Παρουσία και 
Στρατηγική» η Πόπη Τάντα, Chief 
Commercial Officer της Louis Hotels, 
ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διάκριση 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το συγκρό-
τημα, αφού ζούμε στον αιώνα όπου 

πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η 
τεχνολογία. Η κ. Τάντα επιβεβαίωσε ότι 
τα τελευταία χρόνια η Louis Hotels έχει 
πραγματοποιήσει άλματα στον τομέα 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, επιτυγ-
χάνοντας 20% του συνολικού τζίρου σε 
διαδικτυακές κρατήσεις παράλληλα με 
την παροχή αναβαθμισμένης εμπειρίας 
στους επισκέπτες των ξενοδοχείων του 
συγκροτήματος. Για το 2021 οι περί-
που 50 λογαριασμοί μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης της Louis Hotels έχουν 
κερδίσει μισό εκατομμύριο καινούργιους 
followers, με τη διαφήμιση μέσω διαδι-
κτύου να αγγίζει περίπου 6 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Ο Βασίλης Ματθαίου, F&B 
General Manager της ομάδας Οperations 
της Louis Hotels, παρέλαβε το ασημένιο 
βραβείο για το boutique ξενοδοχείο Polis 
1907, ένα επιβλητικό διατηρητέο αρχο-
ντικό που κτίστηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα και βρίσκεται στην καρδιά της 
Πόλης Χρυσοχούς. Στον σύντομο χρόνο 
λειτουργίας του, το ξενοδοχείο έχει ήδη 
διακριθεί σε αρκετές περιπτώσεις, έν-
δειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
που προσφέρει.
Το ασημένιο βραβείο για το The King 
Jason Protaras 4* LUX - designed for 
adults παρέλαβε ο Χαράλαμπος Λάρδας, 
Business Development Manager της Louis 
Hotels, o οποίος εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του που επιβραβεύονται οι εξαι-
ρετικές υπηρεσίες που προσφέρει το 
ξενοδοχείο, που βρίσκεται πάνω στον 
κόλπο του Fig Tree και αποτελεί σημείο 
αναφοράς και αγαπημένη επιλογή για 
εκατοντάδες επαναλαμβανόμενους 
επισκέπτες.

«ΧΡΥΣΟΣ» Ο ΟΜΙΛΟΣ LOUIS
TEΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ CYPRUS TOURISM AWARDS 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



The NEW era of TEL: 22468229 / 99629215
EMAIL: yianni@logos.cy.net

YIANNI®

Waste Management

BIO WASTE  TECHNOLOGY IN HOSPITALITY 

Zero waste concept!!! 

 ADVANTAGES 

● From your kitchen directly to the 
…….field!

●Fully Automatic Cycle ►Hand’s 
free ► No Bins or Sacks required!

● ONE System for ALL kitchens!

●System in Full Compliance with 
European Norms, CE / EN!

●Tailored Designs & Manufacturing 
for Every Project!

•► Cleanliness!
•► Health & Safety!
•► Ergonomy!
•► Savings & Profits!

INPUT→ organic waste

             K 1       K2          K3       etc.
K= Kitchen

your passport to green world & more profits!

option 1 & 2

option 1

option 2

PUMP, 
DEWATER /STORAGE 

UNIT

OUTPUT: Fertilizer
Up to 92% reduction

OUTPUT:  Pulp 
Up to 80% reduction

TANK

PUMP
UNIT DEWATER /

FERTILIZER
UNIT
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ΡΕΤΡΟ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50
Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή της πληροφορίας, του διαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι ραγδαίες εξελίξεις αλλάζουν τα πάντα γύρω μας 
και επηρεάζουν τη ζωή μας ασταμάτητα.  Του Φοίβου Νικολαΐδη

Ο μως οι παλιές εποχές θα μας 
εκπλήττουν και πάντα θα προ-
καλούν το ενδιαφέρον μας, ανα-
πολώντας ευχάριστες καταστά-

σεις που ζήσαμε στην παιδική ηλικία. 
Σήμερα ο ηλεκτρονικός Τύπος σημει-
ώνει άλματα. Μεταξύ άλλων εκδίδονται 
ψηφιακοί τουριστικοί οδηγοί με μεγάλη 
επιτυχία για έξυπνες συσκευές και 
κινητά. Όταν όμως τύχει να πέσουν στα 
χέρια μας έντυποι τουριστικοί οδηγοί 
αλλοτινών εποχών, δεν προκαλούν μόνο 
την περιέργειά μας, αλλά μας προσφέ-
ρουν και χρήσιμη πληροφόρηση. Ένας 
τέτοιος παμπάλαιος τουριστικός οδηγός 
έτυχε να πέσει στα χέρια μου πριν από 

λίγες μέρες. Το κιτρινισμένο βιβλιαράκι 
με συγγραφέα τη Norah Dixon τιτλο-
φορείται “A pocket guide to Cyprus” 
(Οδηγός τσέπης για την Κύπρο) και είχε 
τιμή πώλησης τα τρία σελίνια. Δυστυ-
χώς, όπως όλα σχεδόν τα έντυπα τότε, 
έτσι κι αυτό δεν αναγράφει τη χρονο-
λογία έκδοσης. Υπολογίζεται όμως ότι 
κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950. Ο οδηγός 86 σελίδων μικρού 
μεγέθους τυπώθηκε στη Λευκωσία στα 
τυπογραφεία «Πρόοδος Τυπογραφική & 
Εκδοτική Εταιρία Λτδ», η οποία συστά-
θηκε το 1951.
Οι παλιές φωτογραφίες αλλά και οι 
διάφορες διαφημίσεις που περιέχει ο 

οδηγός προσφέρουν ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για την τουριστική, οικο-
νομική και κοινωνική ζωή της εποχής. 
Υπό αυτή την άποψη, εξακολουθεί να εί-
ναι ένας πολύτιμος και χρήσιμος οδηγός 
της Κύπρου. 
Η εισαγωγή αφιερώνεται στην Κύπρο 
γενικά και την ιστορία της. Ξεχωρίζει 
η παράγραφος του Άγγλου συγγρα-
φέα Σερ Τζορτζ Χιλλ: «There are few 
places in the world where there has been 
more strife and a greater number of 
conquests under arms, and for one who 
has the time and inclination to study the 
history of Cyprus, which is of absorbing 
interest covering as it does so many 
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different regimes, there is an excellent 
and authoritative work on the subject» 
- «Λίγα είναι στον κόσμο τα μέρη όπου 
υπήρξαν πιο πολλές διαμάχες και 
μεγαλύτερος αριθμός κατακτητών, και 
για κάποιον που έχει τον χρόνο και την 
έφεση να μελετήσει την ιστορία της Κύ-
πρου, η οποία έχει ενδιαφέρον και καλύ-
πτει τόσους πολλούς και διαφορετικούς 
κατακτητές, υπάρχει μια εξαιρετική και 
επιτακτική δουλειά να γίνει για το θέμα 
(«A History of Cyprus» του Άγγλου σερ 
Τζορτζ Χιλλ). Στο οπισθόφυλλο υπάρχει 
μια διαφήμιση των τότε Κυπριακών Αε-
ρογραμμών, που ιδρύθηκαν το 1947 από 
την αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου, 
την British European Airways (BEA) και 
άλλους ιδιωτικούς επενδυτές.

ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΣ
Γίνεται αναφορά στην αρχαία Σαλαμίνα 
και φιλοξενεί τουριστικές φωτογρα-
φίες εποχής από την Αμμόχωστο. Στη 
συνέχεια ξεκινά να περιγράφει την Αμ-
μόχωστο και την παλιά πόλη με τις 365 
εκκλησίες. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία 
που προσφέρονται για τις ανάγκες των 
επισκεπτών και όπως όλα τα ξενοδοχεία 
στην Κύπρο ταξινομούνται σύμφωνα 
από τον κυβερνητικό κανονισμό που τα 
κατατάσσει από την πρώτη έως την πέ-
μπτη κατηγορία, είναι εύκολο να βρείτε 
ένα καλό κατάλυμα που ταιριάζει στο 
πορτοφόλι όλων. Τα κύρια ξενοδοχεία 
είναι: Στην παραλία υπάρχουν τα ξενο-
δοχεία: The Florida, The King George, 
The Lido Pension. Στην πόλη υπάρχουν 
τα ξενοδοχεία: Savoy Hotel, Famagusta 
Palace, Othello.
Χάριν σύγκρισης εποχών, σήμερα, 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο λειτουργούν 
πάνω από 200 ξενοδοχειακές μονάδες 
όλων των κατηγοριών.
Η διαφήμιση του ξενοδοχείου Savoy 
στην Αμμόχωστο μεταξύ άλλων λέει: 
Επίσημα καταταγμένο ξενοδοχείο στην 
«Πρώτη κατηγορία» σύμφωνα με τον 
κανονισμό 12 του περί Ξενοδοχείων 
Νόμου του 1935-1943. 
Στον οδηγό περιλαμβάνεται φωτογρα-
φία της παραλίας Αμμοχώστου μπροστά 
από το ξενοδοχείο King George. Το θρυ-
λικό ξενοδοχείο χτίστηκε τη δεκαετία 
του 1940, μέσα προς τέλη, από έναν 
Βρετανό που ζούσε στη Νότιο Γαλλία 
και το πούλησε σε Κύπριους το 1973.
Ο οικοδομικός οργασμός στην παρα-
λία είχε αρχίσει με τα ξενοδοχεία King 
George και Florida και στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘50 με το Constantia του 
συγκροτήματος Μαραγκού. Τα Βαρώ-
σια ή Βαρώσι ήταν ένας δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός για ντόπιους 

και για ξένους μέχρι το 1974, όταν η 
λαίλαπα της τουρκικής εισβολής διέκοψε 
απότομα τη ζωή της πόλης. Τα Βαρώ-
σια πέρασαν ένδοξες εποχές από τη 
δεκαετία του 1940 μέχρι και το 1974. Το 
ξενοδοχείο King George μαζί με τα ξε-
νοδοχεία Florida και Constantia ήταν τα 
τουριστικά καταλύματα που προσέλκυαν 
την ελίτ των τουριστών από την Κύπρο 
και το εξωτερικό. Επίσης γνωστό ήταν 
το σύγχρονο ξενοδοχείο Florida στην 
υπέροχη παραλία της Αμμοχώστου. 
Διέθετε υπέροχη κουζίνα. Όλων των 
ειδών τα ποτά. Ζεστό κρύο νερό σε όλα 
τα δωμάτια. Άμεση εξυπηρέτηση. 

ΛΕΥΚΏΣΙΑ
Τα κύρια ξενοδοχεία στη Λευκωσία 
ήταν: Ledra Palace, Nicosia Palace, 
Acropole, Atlanta, Astoria, New 
Cleopatra. Σήμερα η Λευκωσία διαθέτει 
πάνω από 30 ξενοδοχειακές μονάδες.
Το Κρατικό Γραφείο Τουρισμού βρι-
σκόταν κοντά στην πλατεία Μεταξά 
(Ελευθερίας τώρα) και παρείχε στους 
επισκέπτες πληροφορίες και συμβουλές 
για διαμονή σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ. Η κεντρική πλατεία 
Μεταξά στο κέντρο της Λευκωσίας 
άλλαξε όνομα τον Ιούλιο του 1975 και 
μετονομάστηκε σε πλατεία Ελευθερίας. 
Υπήρχε και το ξενοδοχείο Victora στη 
Λευκωσία το οποίο είχε διαφήμιση στον 
Οδηγό. 
Από τα χάνια και τα πανδοχεία περάσα-
με στα σύγχρονα ξενοδοχεία, μιλώντας 
σήμερα για υπερπολυτελείας πέντε 

ακόμη και έξι αστέρων ξενοδοχειακές 
μονάδες! Το 1950 άρχισε να γίνεται η 
ταξινόμηση σε κατηγορίες των ξενο-
δοχείων και δημιουργήθηκε ο πρώτος 
επίσημος κατάλογος. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Στη Λάρνακα τα κύρια ξενοδοχεία ήταν: 
The Four Lanterns, The Grand, The 
Beau Rivage. Σήμερα, η Λάρνακα έχει 45 
ξενοδοχεία. 

ΛΕΜΕΣΟΣ
Υπήρχαν διάφορα ξενοδοχεία και άλλες 
εγκαταστάσεις για όλες τις τάξεις στη 
Λεμεσό. Τα δύο παλαιότερα και πιο 
γνωστά είναι το Continental Hotel και το 
Limassol Palace, και τα δυο βρίσκονταν 
στον παραλιακό δρόμο όπου υπήρχε 
ακόμη ένα ωραίο νέο ξενοδοχείο το 
Metropole Hotel. 
Σήμερα, η Λεμεσός διαθέτει πάνω από 
60 ξενοδοχεία μικρά και μεγάλα.

ΠΑΦΟΣ
Στην Πάφο (Κτήμα) υπήρχαν δύο ξε-
νοδοχεία, το The New Olympus και το 
Paphos Palace Hotel. Υπήρχε επίσης το 
ξενοδοχείο Άγιοι Ανάργυροι, 18 μίλια 
έξω από το Κτήμα σε ορεινή περιοχή 
όπου υπήρχαν ιαματικές πηγές για θε-
ραπεία δερματικών παθήσεων, ρευματι-
σμών κ.ά. Αυτό το ξενοδοχείο λειτουρ-
γούσε σε συνεργασία με το ξενοδοχείο 
New Cleopatra Hotel, της Λευκωσίας. 
Σήμερα, η Πάφος διαθέτει πέραν των 
100 ξενοδοχείων.

ΚΕΡΥΝΕΙΑ
Τα ξενοδοχεία στην Κερύνεια ήταν: 
The Dome, Coeur de Lion, The Bristol, 
Dudley Court - a high-class pension. 

ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ 
Η πρώιμη τουριστική βιομηχανία της 
Κύπρου με επενδύσεις σε ξενοδοχειακές 
μονάδες δραστηριοποιήθηκε στα ορεινά 
θέρετρα Τροόδους, Πλατρών, Πεδουλά, 
Προδρόμου, Κακοπετριάς και Καλοπα-
ναγιώτη, από τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Τα ξενοδοχεία της περιοχής αυτής 
γνώρισαν άνθηση και στιγμές δόξας 
τις επόμενες δεκαετίες.  Στο Τρόοδος 
υπήρχαν και κατασκηνωτικοί χώροι: 
Jubilee Rest Camp, Makhouf’s Camp, 
Nicolaou’s Camp, Matlar’s Camp.
Στις Πλάτρες τα πιο γνωστά ξενο-
δοχεία ήταν: Forest Park, The Grand, 
The Helvetia, The Monte Carlo, The 
Pafsilypon, The Pendeli, The Petit Palais, 
The Splendide. 
Πηγή: Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγρα-
φέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού.
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ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Πρωτεργάτης του Κυπριακού Τουρισμού, ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος
της Ένωσης Κυπρίων Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού 

Κορυφαίος αρχιτέκτονας και 
πρωτεργάτης στη θεμελίωση 
της τουριστικής εξέλιξης της 
Κύπρου, θα μπορούσε άνετα 

να χαρακτηριστεί ως ο πατέρας ή ο 
γκουρού του Κυπριακού τουρισμού. Όχι 
άδικα βέβαια αυτοί οι χαρακτηρισμοί, 
γιατί αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή στην 
υπηρεσία της ιδέας του τουρισμού.
Ένας άνθρωπος που έβαλε τις στέρεες 
βάσεις και την προσωπική του σφραγί-
δα στα πρώτα τουριστικά βήματα του 
τόπου μας ήταν ο Κερυνιώτης Σάββας 
Πατσαλίδης, γνήσιο τέκνο της Κυπρια-
κής Γης. Απλός υπηρέτης του Τουρισμού 
όπως χαρακτήριζε ο ίδιος τον εαυτό 
του, γεννήθηκε στην Κερύνεια το 1923. 
Πήγε στο Σεβέρειο Σχολείο Κερύνειας 
και μετά αποφοίτησε από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο το 1941. Στην Κερύνεια ευτύχη-
σε να είχε καταξιωμένους δασκάλους 
όπως τον Θεόκλητο Σοφοκλέους, το 
Νίκο Κρανιδιώτη, τον Παύλο Ξιούτα 
και άλλους.  Σύζυγός του η Αλεξάνδρα 

και κόρη του η Στέλλα, καθηγήτρια στο 
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου. Μιλούσε αγγλικά, γερμανικά, 
γαλλικά και είχε τρεις αδερφές κι ένα 
αδελφό.
Επί Αγγλοκρατίας ακόμη το 1957 είχε 
κάνει την πρώτη σοβαρή μελέτη για τον 
Κυπριακό τουρισμό, υποβάλλοντας εν-
διαφέρουσες εισηγήσεις, οι οποίες είχαν 
διαχρονική αξία, αφού για πρώτη φορά 
έγινε λόγος για τη δανειοδότηση της 
ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομη-
χανίας, αλλά και για την εκπαίδευση του 
προσωπικού, την ίδρυση επαγγελματι-
κών σχολών και πολλά άλλα.
Η Σχολή Ξεναγών για παράδειγμα η 
οποία είναι έργο δικό του άρχισε ως μια 
σειρά μαθημάτων, τα οποία εγκαινίασε 
με εντελώς δική του πρωτοβουλία το 
1959 αρχίζοντας με ορισμένα άτομα και 
σταδιακά αναγνωρίστηκε ως σχολή.
Αμέσως μετά την Ανεξαρτησία ανάλαβε 
στο Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας 
την υπεύθυνη θέση για την προώθηση 

του Κυπριακού Τουρισμού. 
Στην περίοδο της δεκαετίας του 1960-70 
τα πράγματα ήταν δύσκολα και οι από-
ψεις του για τη σημασία της τουριστικής 
ανάπτυξης δεν ήταν εύκολο να γίνουν 
κατανοητές από όλους. Αναγνώριζε την 
αξία του τουρισμού και αισιόδοξος από 
τη φύση του με θετική προσέγγιση πί-
στευε ότι σε βάθος χρόνου οι ιδέες του 
θα τον δικαιώσουν, πράγμα που έγινε. 
Σταθερός στους στόχους του αναζητά 
επίμονα την καινοτομία αντιμετωπίζο-
ντας τις δυσκολίες ως προκλήσεις. Ως 
ένας άνθρωπος με το βλέμμα στραμμέ-
νο στο μέλλον είχε όραμα που συνδύαζε 
την οξυδέρκεια με τη διορατικότητά.
Εκπροσώπησε αμέτρητες φορές την Κύ-
προ στο εξωτερικό. Η πρώτη του μεγά-
λη επιτυχία ήταν το 1960 στην Αυστρία 
όταν στη Βιέννη η Κύπρος εξελέγη ως 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Διεθνούς Οργανισμού. 
Με τις άοκνες προσπάθειες του έπεισε 
τους αρμόδιους κυβερνητικούς για 

Υποδοχή της πρώτης πτήσης της Condor θυγατρικής εταιρείας της Λουφτχάνσα στο αεροδρόμιο Λάρνακας το 
1978. Σε πρώτο πλάνο ο Σάββας Πατσαλίδης. 
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χρηματοδότηση τουριστικών μονάδων 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτη-
τη υποδομή η οποία στήριξε στα χρόνια 
που ακολούθησαν τη θεαματική ανάπτυ-
ξη του τουρισμού.
Δίκαια υποστήριζε ότι η υπηρεσία του 
ήταν από τους πρώτους οργανισμούς 
τουρισμού στον κόσμο που έλαβε 
υπόψη τη διατήρηση του τοπίου των 
αρχαίων μνημείων, τις πολιτιστικές 
και πνευματικές αξίες του τόπου, την 
τέχνη και τις παραδόσεις. Είχαν μάλιστα 
εισαγάγει τον πολιτιστικό τουρισμό 
(τον περιέγραφε ως Μορφωτικό) στα 
γυμνάσια της Σαλαμίνας με τη βοήθεια 
της Μορφωτικής Υπηρεσίας.
Με προμετωπίδα τον πολιτισμό, πίστευε 
ότι εάν ο Τουρισμός αναπτυχθεί σωστά, 
τότε μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη 
και στην προστασία της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς του τόπου και 
αφιέρωσε τη ζωή του σ’ αυτό τον σκο-
πό. Διέκρινε από τότε και προωθούσε 
συνειδητά τη μορφή αυτή του τουρι-
σμού αφού η Κύπρος εκτός από τον 
ήλιο και τη θάλασσα διαθέτει πλούσιο 
πολιτιστικό υπόβαθρο.
Από το 1959 – 61 ήταν υπεύθυνος κυρί-
ως για το μάρκετινγκ και επισκέφθηκε 
ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από τριάντα 
χώρες για την προώθηση του τουρι-
σμού. Είχε δώσει μεγάλη σημασία σε 
κράτη της Ευρώπης αλλά και στις γει-
τονικές χώρες. Ήταν από τους πρώτους 
που ταξίδευσε με τον Κώστα Μόντη 
στον Αραβικό Κόλπο για προσέλκυση 
τουριστών. Είχε βάλει τα στέρεα θεμέλια 
και για τα επόμενα χρόνια. Η μακρό-
χρονη και επίμοχθη ενασχόλησή με τον 
τουρισμό υπήρξε μία από τις δημιουρ-
γικές πλευρές του. Γιατί, ο πρωτοπό-
ρος τεχνοκράτης ήταν παράλληλα και 
πνευματικός άνθρωπος, προικισμένος 

ηγέτης στον τουρισμό με μια ευχέρεια 
επικοινωνίας και γνώστης εκτός από 
Ελληνικά τριών άλλων γλωσσών.  
Έλεγε με υπερηφάνεια: «Είναι εδώ 
πρώτα σ’ αυτό το νησί που ο Ζήνων 
ο Κιτιεύς κήρυξε την παγκοσμιότητα 
του πνεύματος και τη συναδέλφωση 
των ανθρώπων. Αυτό συγκινούσε τους 
ξένους γιατί οι μορφωμένοι επισκέπτες 
αναζητούν ένα διάλογο στο ταξίδι τους, 
όχι μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά 

επιδιώκουν και ανθρώπινη επικοινω-
νία για να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 
τους, τις γνώσεις τους και να μας 
επισκεφθούν εδώ που είναι η ρίζα του 
πνεύματος και του πολιτισμού». Συχνά 
πυκνά επεξηγούσε στους ξένους πως η 
Ελληνική λέξη «ξένος» σημαίνει ταυτό-
χρονα και φιλοξενούμενος, φίλος και 
αυτό αποτελεί μια μοναδικότητα.
Ο τουρισμός στην Κύπρο μέχρι το 
1974 είχε αξιοπρόσεχτη ανάπτυξη με 
θεαματική δυναμική και ήταν ήδη ένα 
success story! Η Αμμόχωστος τότε και η 
Κερύνεια -δημοφιλείς τουριστικοί προο-
ρισμοί- ήταν τα τουριστικά αστέρια της 
Κύπρου που κάθε χρόνο ανέβαιναν και 
πιο ψηλά στο τουριστικό στερέωμα της 
Κύπρου. Ο Πατσαλίδης έβλεπε και χαι-
ρόταν που ανθούσε και αναπτυσσότανε 
χρόνο με τον χρόνο ο τουρισμός στην 
Κύπρο μέχρι που τον διέκοψε απότομα 
η βάρβαρη Τουρκική εισβολή. Παρά τις 
καταστροφές και τα μεγάλα προβλήματα 
που δημιούργησε η τουρκική εισβολή 
και κατοχή, ο Κυπριακός τουρισμός 
κατάφερε να ανασυνταχθεί και να 
ανασυγκροτηθεί και σε λίγα χρόνια να 
παρουσιάσει νέα δυναμική ανάπτυξη.
Ένα από τα ξεχωριστά του επιτεύγματα 
ήταν και η ίδρυση της Ένωσης Κυπρίων 
Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρι-
σμού, η οποία είχε εκλεγεί ομόφωνα στη 
Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Δημοσιογράφων & Συγγρα-
φέων Τουρισμού (FIJET) στο Μονπελιέ 
της Γαλλίας, η οποία αποφάσισε και 
οργάνωσε το επόμενο της συνέδριο 
στην Κύπρο.
Ο Σάββας Πατσαλίδης, ιδρυτής της 
Ένωσης Κυπρίων Συγγραφέων & Δημο-
σιογράφων Τουρισμού, ανακηρύχθηκε 
ως Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου 
στις 9 Μαΐου 1980.   

Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας, 
άνδρες και γυναίκες, που εργάστηκαν 
σε διάφορους τομείς με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης για την ανάπτυξη και τη χάραξη 
της επιτυχημένης πορείας του τουρι-
σμού της πατρίδας μας.
Ένας άνθρωπος όμως που έβαλε την 
προσωπική του σφραγίδα στα πρώτα 
τουριστικά βήματα του τόπου μας ήταν 
ο Σάββας Πατσαλίδης. Ένας πρωτο-
πόρος και θεμελιωτής του κυπριακού 
τουρισμού που αφιέρωσε μια ολόκληρη 
ζωή στην ιδέα της τουριστικής ανά-

πτυξης της Κύπρου. Πίσω στον χρόνο 
το 1950 ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της 
σχέσης του Πατσαλίδη με τον τουρισμό, 
που τον άγγιζε βαθιά μέσα του και τον 
υπηρέτησε με αξιοζήλευτη αφοσίωση, 
αφήνοντας παρακαταθήκη τη μεγάλη 
του προσφορά.
Τεχνοκράτης αλλά παράλληλα και καλλι-
εργημένο άτομο με ισχυρό πολιτιστικό 
υπόβαθρο, πίστευε ότι εάν ο τουρισμός 
αναπτυχθεί σωστά, τότε μπορεί να 
συμβάλει στην ανάδειξη και στην προ-
στασία της πολιτιστικής και της φυσικής 

κληρονομιάς του τόπου. 
Σήμερα ειδικά, σε μια δύσκολη εποχή, 
χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο το 
παράδειγμά του και όχι απλώς να τον 
θυμόμαστε, γιατί η επαγγελματική του 
πορεία και η στάση ζωής του γενικά 
μπορεί να μας διδάξουν πολλά. Να 
αναλογιστούμε ξανά τι μπορεί να πετύ-
χουμε μέσα από τη σκληρή δουλειά, τη 
στοχευμένη δράση και τις μελετημένες 
στρατηγικές επιλογές, όπως αυτός 
ακολουθούσε. 
Φοίβος Νικολαΐδης

Με τον πατέρα Καλλίνικο 
Σταυροβουνιώτη που υπήρξε 

ένας από τους κορυφαίους 
βυζαντινούς αγιογράφους 

της σύγχρονης εποχής.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Π. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Η συμβολή της Τυποποίησης στη διαμόρφωση μιας ποικιλόμορφης κοινωνίας, 
μέσα από το τυποποιητικό έγγραφο CWA «Diversity and Inclusion: Guidelines and 
Guidance on self-declaration», που βρίσκεται υπό εκπόνηση

Ο λόκληρος ο κόσμος έχει βιώσει 
την πανδημία COVID-19, η 
οποία απειλούσε την υγεία 
κάθε ανθρώπου. Από έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί έχει φανεί ότι ο 
αντίκτυπος της νόσου ήταν δυσανά-
λογος σε σχέση με την εθνικότητα, 
την κοινωνική τάξη, την αναπηρία, την 
ηλικία ή το φύλο ενός ατόμου. Αυτό έχει 
φέρει τη διαχείριση της Διαφορετικό-
τητας και της Ένταξης στο επίκεντρο 
συζητήσεων, αφού κρίθηκε επιτακτική 
ανάγκη οι οργανισμοί και οι επιχειρή-
σεις οποιουδήποτε μεγέθους και τομέα 
να θεωρούν τη Διαφορετικότητα και την 
Ένταξη (D&I) ως στρατηγική προτεραι-
ότητα και να τις ενσωματώσουν στις 
δομές τους.
Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις έχουν 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν 
έτσι ώστε να συμβάλουν θετικά σε μια 
ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνία. Στοιχεία μιας ποικιλόμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας 
είναι, μεταξύ άλλων, μια αγορά εργασί-
ας προσβάσιμη σε όλους, η κοινωνική 
εμπιστοσύνη, η οικονομική ανάπτυξη 
και οι ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτομα. 
Ένα κοινωνικά ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον που επιδεικνύει σεβασμό, 
με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα τα 
μέρη της κοινωνίας, μπορεί να προσφέ-
ρει σημαντική προστιθέμενη αξία στους 
οργανισμούς με αποτέλεσμα πολλές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
Τα πρότυπα έρχονται να διαδραματί-
σουν τον δικό τους ρόλο σε αυτή την 
προσπάθεια. 
Σε τροχιά εκπόνησης βρίσκεται το 
τυποποιητικό έγγραφο CWA «Diversity 
and Inclusion: Guidelines and Guidance on 
self-declaration» με σκοπό να παρέ-
χει στους οργανισμούς τα εφόδια για 
να βελτιώσουν την οργανωτική τους 
κουλτούρα ως μέρος μιας ποικιλόμορ-
φης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. 
Το έγγραφο θα αποτελείται από δύο 
μέρη τα οποία θα παρέχουν καθοδήγη-
ση σε οργανισμούς που επιθυμούν να 
αναπτύξουν, να εφαρμόσουν ή και να 
βελτιώσουν μια πολιτική για την κοι-
νωνική ένταξη και την ποικιλομορφία 
και παράλληλα να συντάσσουν και να 

δημοσιεύουν μια υπεύθυνη δήλωση. 
Συγκεκριμένα το Μέρος 1 θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανά-
πτυξη και την εφαρμογή μιας πολιτικής 
πολυμορφίας και ένταξης. Μέσω αυτής 
θα γίνεται καθορισμός προτεραιοτήτων 
σε σχέση με ενέργειες, συμπεριλαμβα-
νομένων των οργανωτικών διαδικασι-
ών, όπως η πρόσληψη, η κουλτούρα, οι 
προμήθειες, η διαχείριση εγκαταστάσε-
ων, η επικοινωνία και άλλες σημαντικές 
διεργασίες. 
Η συνεχής βελτίωση και παρακολού-
θηση θα είναι επίσης μέρος της CWA 
για μια επιτυχημένη στροφή προς μια 
διαφορετική και χωρίς αποκλεισμούς 
οργανωτική κουλτούρα. Γενικά, το 
πεδίο εφαρμογής του μέρους 1 είναι: 
να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη συνεχή 
βελτίωση και την αυτοαξιολόγηση της 
πολιτικής τους για την ποικιλομορφία 
και την ένταξη. 
Επιπρόσθετα, το Μέρος 2 είναι ένα 
εργαλείο για τη σύνταξη μιας αυτο-
δήλωσης, έτσι ώστε οι οργανισμοί να 
μπορούν να κοινοποιήσουν τι κάνουν 
σε σχέση με τη διαφορετικότητα και την 
ένταξη. Στο μέρος 2 θα γίνεται αναφορά 
στη διαδικασία προετοιμασίας, κατάρ-
τισης και διατήρησης της αυτοδήλωσης 
ότι ο οργανισμός εφαρμόζει τις αρχές 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
CWA Μέρος-1.
Το εν λόγω τυποποιητικο έγγραφο 
μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους 
τύπους οργανισμών, δημόσιους και ιδι-
ωτικούς, μικρούς, μεσαίους ή μεγάλους, 
και ανεξάρτητα από τον τομέα δραστη-
ριοτήτων τους. Δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί από οργανισμούς στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 
ή των περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και κυβερνητικών πολιτικών τους ή για 
την υποστήριξη της εφαρμογής των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνω-
μένων Εθνών.
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων 
στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποί-
ησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός 
φορέας τυποποίησης της χώρας. 

ΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Λειτουργός Τυποποίησης 
Κυπριακός Οργανισμός 

Τυποποίησης (CYS)

Ζητούμενο είναι 
μια αγορά εργασίας 

προσβάσιμη σε όλους, η 
κοινωνική εμπιστοσύνη, 
η οικονομική ανάπτυξη 

και οι ίσες ευκαιρίες
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κ. Χ. Λοϊζίδης
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
Τηλ. 22442344

κα Α. Μιχαηλίδου
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
THANOS HOTELS LTD
Τηλ. 26888700

κ. Α. Τσόκκος
Α’ Αντιπρόεδρος
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής
Αμμοχώστου
A. TSOKKOS HOTELS
Τηλ. 23848130

κ. A. Καπετάνιος
Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
KAPETANIOS HOTELS
Τηλ. 25586206

κ. Ι. Περδίος
Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LOUIS HOTELS
Τηλ. 22588234

κ. Χ. Θεοχάρους
Οικονομικός Διαχειριστής
ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού
GRANDRESORT
Τηλ. 25634333

κα Χρ. Ιακωβίδου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας
CLEOPATRA HOTEL
Τηλ. 22844000

κα Ι. Φλωρεντιάδου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SENTIDO SANDY BEACH HOTEL
Τηλ. 24646333

κ. Δ. Τάκκας
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου
GOLDEN REEF HOTELS
Τηλ.23813400

κ. Θ. Μιχαηλίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου
THANOS HOTELS
Τηλ. 26888700

κ. Α. Μαντάλας
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ & Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Ορεινών
Θερέτρων
EKALI HOTEL
Τηλ. 22922501

κ. Στ. Μανδρίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ &
Εκπρόσωπος Εκτοπισμένων
Ξενοδόχων
Τηλ. 22779750

κ. Ν. Κατσουνωτός
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
& Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού
ATLANTICA HOTELS & RESORTS
Τηλ. 25883508

κ. Μ. Πολυβίου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
& Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
SUNNYSEEKER HOTELS LTD
Τηλ. 24629925

κ. Ευρ. Λοϊζίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
& Γραμματέας
Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου
MAYFAIR HOTEL
Τηλ. 26948000

κ. Μ. Κουννάς
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
GRECIAN HOTELS
Τηλ. 23721301

κ. Θ. Φιλιππίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
ALIATHON TOURIST VILLAGE
Τηλ. 26964400

κ. Αλ. Χρυσαφίνης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
SUNRISE HOTELS
Τηλ. 23831501

κ. Γ. Πανταζής
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
LEPTOS CALYPSO HOTELS
Τηλ. 26813777

κ. Στ. Παναγιώτου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CORFU HOTEL
Τηλ. 23722700

κ. Γ. Τσόκκος
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
A. TSOKKOS HOTELS
Τηλ. 23848130

κ. Π. Κωνσταντίνου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
PERNERA BEACH HOTEL
Τηλ. 23831011

κ. Α. Κωνσταντίνου
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΞΕ
CONSTANTINOU BROS HOTELS
Τηλ. 26964500

κ. Φ. Ρουσουνίδης
Γενικός Διευθυντής
ΠΑΣΥΞΕ
Ταχ. Θυρ. 24772
1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. 22452820
Φαξ 22375460
cha@cyprushotelassociation.org

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

www.unwto.org

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
www.hotrec.eu

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
www.ih-ra.org

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
www.uftaa.org

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
www.ccci.org.cy

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
www.oeb.org.cy 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
www.acta.org.cy




