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Τα προηγούμενα χρόνια στην Κύ-
προ λόγω της ευημερίας δεν υπήρ-
χε ανάγκη για δέουσες αξιολογή-
σεις πιστωτικού κινδύνου. Οι κα-
ταναλωτές ήθελαν να αποκτήσουν
αγαθά (από ένα απλό ψυγείο έως
ένα σπίτι) και δεν έδιναν σημασία
στο κόστος του δανείου παρά μόνο
στην απόκτηση του αγαθού. Οι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
ενδιαφέρονταν για τη διοχέτευση
της ρευστότητας που διέθεταν χω-
ρίς να γίνεται σωστός έλεγχος και
όπως διαφημίζουν πολλοί από αυ-
τούς οι καταναλωτές έβρισκαν
άμεση εξυπηρέτηση. 

Το χρήμα «κυκλοφορούσε»,
υπήρχαν επιχειρήσεις, εργοδο-
τούσαν κόσμο και το χρήμα κα-
τέληγε πάλι πίσω στον χρηματο-
πιστωτικό οργανισμό. Εφόσον
υπήρχε η ρευστότητα οι χρημα-
τοπιστωτικοί οργανισμοί δεν έμε-
ναν μόνο στην απαίτηση του πε-
λάτη. Υπάρχουν αμέτρητες μαρ-
τυρίες ανθρώπων οι οποίοι αιτούν-
ταν χρηματοδότηση συγκεκριμέ-
νου ποσού και δέχονταν πιέσεις
για δανεισμό μεγαλύτερων ποσών.

Φυσικά, τότε ο καταναλωτής
ήταν σε πλήρη άγνοια (δεν υπήρχε
επαρκής ενημέρωση για το ότι
όσα προσφέρονταν είναι δανεικά
και ότι πρέπει να λαμβάνεται συμ-
βουλή προτού παραχωρηθεί το
δάνειο) ιδιαίτερα για το γεγονός
ότι τα έγγραφα των χρηματοπι-
στωτικών οργανισμών δεν επιδέ-
χονταν τροποποιήσεις ειδικά στους
γενικούς όρους. Να σημειωθεί ότι
ακόμη και σήμερα απλά προστί-
θενται παράγραφοι και ο πελάτης
παρόλο που διαπραγματεύεται δεν
μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε

τροποποίηση στους συγκεκριμέ-
νους όρους. Μέσω των εγγράφων
που υπέγραφαν οι δανειολήπτες
δεν είχαν το δικαίωμα της δια-
πραγμάτευσης καθότι όλα τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα ακολου-
θούσαν την ίδια πρακτική. Όταν
κάποιος επιθυμούσε να αποκτήσει
ένα αγαθό μέσω δανείου, τα έγ-
γραφα δεν επιδέχονταν μετατροπή
στο κυρίως κείμενο, με αποτέλεσμα
τα πιστωτικά ιδρύματα να δε-
σμεύουν τους δανειολήπτες και
τα περιουσιακά τους στοιχεία (είτε
ως πρωτοφειλέτες είτε ως εγγυητές,
παροχής εξασφαλίσεων).

Για τον υπόλοιπο κόσμο αυτό
που περνά τώρα ο πληθυσμός της
Κύπρου, φαίνεται παράξενο, γιατί
το έχει ζήσει αιώνες πριν. Για τον
Κύπριο πολίτη όμως είναι εφιάλτης.
Ένα κράτος δημιουργείται από
τον πληθυσμό των ανθρώπων του.
Αυτή την περίοδο ο πληθυσμός
της χώρας υποφέρει και πρέπει
να θεραπευθεί. Για να επέλθει ανά-
καμψη χρειάζεται διαμόρφωση
σωστών και βιώσιμων λύσεων και
όχι εφαρμογή λύσεων, οι οποίες
θα δώσουν για λίγους μήνες την
ευκαιρία αποπληρωμής μέρους
των τόκων και στη συνέχεια να
αναμένεται αποπληρωμή με την
προσδοκία καλύτερων ημερών. Η
θεραπεία είναι απλή, πρέπει να
διαχωριστεί το πελατολόγιο των
τραπεζών έτσι ώστε για συγκεκρι-
μένους τύπους δανείων να βρεθούν
τρόποι να αποπληρώνει τις δόσεις
του ο δανειολήπτης.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα
(μαρτυρίες) προτάσεων αναδιάρ-
θρωσης δανείων από χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα στις οποίες προ-

τείνεται στους πελάτες η περίοδος
χάρητος 12 ή 24 μηνών αποπλη-
ρωμής μόνο τόκων. Όμως, με τη
λήξη της περιόδου αυτής, η δόση
είναι δυσβάσταχτη έως ακατόρ-
θωτη. Παρατηρείται ότι πολλές
αναδιαρθρώσεις δεν μπορούν να
διεκπεραιωθούν εάν εξετασθούν
και αξιολογηθούν σωστά από τους
δανειολήπτες, επειδή στις πλείστες
περιπτώσεις καλούνται να υπο-
γράψουν απλή συγκάλυψη της αρ-
χικής πιστοδότησης. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν πολλές μέθοδοι που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να σταματήσει ο εφιάλτης. Γι’ αυτό
πρέπει να υπάρξει συντονισμός
κράτους, τραπεζών και πολιτών.

Για παράδειγμα στα οικιστικά
δάνεια, αφού καθοριστεί η δυνα-
τότητα αποπληρωμής των δανει-
οληπτών να γίνεται διαχωρισμός
των δανείων σε δύο μέρη:

α)το μέρος (ποσό δανείου) το
οποίο ο δανειολήπτης με βάση τα
εισοδήματα του μπορεί να απο-
πληρώσει και

β) το μέρος του δανείου το οποίο
θα «παρκάρεται» και δεν θα τοκί-
ζεται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρα-
μένει εκεί για πάντα. Θα γίνεται
αξιολόγηση της δυνατότητας απο-
πληρωμής των δανειοληπτών κάθε
τρία χρόνια και εφόσον υπάρχει
το περιθώριο αποπληρωμής πε-
ραιτέρω ποσού στο πρώτο μέρος,
τότε αυτό θα μεταφέρεται από το
μέρος Β και θα αποπληρώνεται.
Αυτό ονομάζεται διάσπαση διευ-
κόλυνσης/ δανείου και επιτρέπει
στο δανειολήπτη να «παρκάρει /
αποθηκεύσει» ένα προσυμφωνη-
μένο μέρος του ενυπόθηκου δα-

νεισμού του με 0% τόκο. Αυτό δι-
ευκολύνει τον δανειολήπτη που
αντιμετωπίζει πρόβλημα αποπλη-
ρωμής πλήρους δόσης για να μει-
ώσει την μηνιαία αποπληρωμή. Η
διάσπαση διευκόλυνσης δεν ση-
μαίνει διαγραφή χρέους. Είναι μια
αναδιάρθρωση υφιστάμενης διευ-
κόλυνσης η οποία λόγω οικονομι-
κής κρίσης δύναται να βοηθήσει
και τις δύο πλευρές (τράπεζα και
δανειολήπτη) να διασφαλίσει η
μεν τράπεζα την αποπληρωμή του
δανείου και ο δανειολήπτης τη δια-
τήρηση της οικίας του και τη στα-
διακή εξόφληση της οφειλής του.

Η υποθήκη θα καλύπτει και τα
δύο μέρη και επιβάλλεται να υπάρ-
χει καθ’ όλη τη διάρκεια των δα-
νείων ασφάλεια ζωής. Μια άλλη
μέθοδος που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί είναι η μίσθωση. Ο πελάτης
αντί να πωλήσει το σπίτι του μπορεί
να το ενοικιάσει και να παραχωρεί
το ενοίκιο στη δόση του. Όλες οι
πιο πάνω ενέργειες εάν υιοθετη-
θούν μπορούν να δώσουν ευκαιρία
αποπληρωμής στη μερίδα του πλη-
θυσμού της χώρας μας που αυτή
τη στιγμή αδυνατεί να αποπληρώ-
νει τις υποχρεώσεις της ιδιαίτερα
το δάνειο για την πρώτη κατοικία.

Επίσης, θα δώσει την ευκαιρία
στον κόσμο να αντιληφθεί ότι οι
νομοθεσίες που επιβάλλεται να
ψηφιστούν δεν γίνονται με στόχο
τη μαζική πώληση ακινήτων και
ιδιαίτερα την πρώτη κατοικία της
οικογένειας. Η υφιστάμενη νομο-
θεσία δεν βοηθάει κανένα, ούτε
δανειολήπτη αλλά ούτε δανειστή
και πρέπει να αναβαθμιστεί. Όμως,
δεν πρέπει να δοθεί εν λευκώ το
δικαίωμα της μαζικής πώλησης

ακινήτων στους δανειστές καθ’
ότι κάτι τέτοιο θα είναι επιζήμιο
για όλους ιδιαίτερα τους ίδιους.
Αφού, από τις πωλήσεις ακινήτων
σε χαμηλές τιμές θα επηρεαστούν
και οι αξίες ακινήτων εξυπηρε-
τούμενων δανείων.

Η «αυτοΐαση» είναι στην περί-
πτωση της χώρας μας όπου για
χρόνια η κουλτούρα, οι θεσμοί και
η νομοθεσία επέτρεψαν να φτά-
σουν τα πράγματα ώς εδώ που
έφτασαν, η καλύτερη μέθοδος. Η
βίαιη επιβολή διαδικασιών θα επι-
φέρει άσχημες επιπτώσεις στον
πληθυσμό λόγω του μεγέθους της
χώρας μας.

Ο κύπριος πολίτης πρέπει να
έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί
και να επιμορφωθεί ώστε να μπορεί
να διαχειρίζεται τα εισοδήματα
του και τα έξοδα του. Αντί να κλεί-
νουν επιχειρήσεις πρέπει να δοθεί
ευκαιρία ανάπτυξης υγιών επιχει-
ρήσεων για να μπορέσουν να δη-
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα πρέπει να εκπαιδευ-
τούν σωστά και οι επίσημες αρχές
για να αποφευχθούν καταστάσεις
του παρελθόντος. Όλα όσα δια-
δραματίστηκαν στη χώρα μας δεν
είναι μόνο ευθύνη της μιας ή της
άλλης πλευράς. Έτσι, πρέπει να
γίνουν και σε αυτό τον τομέα με-
γάλα βήματα για να αποφευχθούν
τα ίδια και στο μέλλον. Η αρχή
μπορεί να γίνει από τις αναδιαρ-
θρώσεις, στις λύσεις που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν. Όλα μπο-
ρούν να διορθωθούν εάν υπάρξει
σωστή επικοινωνία.

Η κ. Aντρη Καρυδά είναι διευθύντρια της
DCR SOLUTIONS.

Eιδικές τιμές
για διακοπές
στην Κύπρο
Την προσφορά ελκυστικότατων
τιμών για τους Κύπριους –στον
καλοκαιρινό κατάλογο ειδικών
προσφορών των μελών του ο
οποίος περιλαμβάνει 111 ξενο-
δοχεία, συγκροτήματα οργανω-
μένων διαμερισμάτων και του-
ριστικών χωριών– διευρύνει ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενο-
δόχων (ΠΑΣΥΞΕ) προτείνοντας
διακοπές στην Κύπρο. Σύμφωνα
με ανακοίνωση του ΠΑΣΥΞΕ ο
σχετικός καλοκαιρινός κατάλο-

γος με τις ελκυστικές τιμές δια-
τίθεται για τους ενδιαφερόμε-
νους προς άμεση αξιοποίηση,
ενόψει και των διακοπών του
Πάσχα, στις ιστοσελίδες του ΠΑ-
ΣΥΞΕ: www.cyprushotelasso-
ciation.org και του ΚΟΤ: www.vi-
sitcyprus.biz & www.visitcy-
prus.com. Ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Ξενοδόχων επισημαίνει
ότι για τον Απρίλιο οι ειδικές
προσφορές αρχίζουν από €16,00
το άτομο σε studio (για διαμονή
2 ατόμων) και από €20,50 το
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ξενο-
δοχείου (για διαμονή 2 ατόμων).

ΑΡΘΡΟ / Της ΑΝΤΡΗΣ ΚΑΡΥΔΑ

Η θεραπεία στις σχέσεις μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Προσφορές ΠΑΣΥΞΕ από 111
ξενοδοχεία και συγκροτήματα
οργανωμένων διαμερισμάτων.

Συνέντευξη στην ΕΜΙΛΥ ΜΙΝΤΗ

Τη θέση ότι μπορούμε να συναγω-
νιστούμε με αξιώσεις στον χώρο
της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας
εκφράζει σε συνέντευξη της στην
«Κ» το μέλος του Δ.Σ. του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού Ξένια Λοϊ-
ζίδου, υποδεικνύοντας ότι το μον-
τέλο του μαζικού τουρισμού καταρ-
ρέει. Υπογραμμίζει ακόμα την ανάγ-
κη για στροφή σε εναλλακτικές πη-
γές τουρισμού, τονίζοντας παράλ-
ληλα τη σημασία για μια νέα στρα-
τηγική αλλά και προβολή των συγ-
κριτικών πλεονεκτημάτων της χώ-
ρας μας, όπως είναι για παράδειγμα
το θέμα της ασφάλειας. Επί τούτου,
σημειώνει ότι ως χώρα έχουμε την
ευκαιρία να βελτιώσουμε την από-
δοση της Κύπρου και σε άλλους το-
μείς, εγείροντας έντονα το ζήτημα
πως, «πέσαμε με τα μούτρα στην
αναπτυξιακή επιλογή του μαζικού
τουρισμού». Τέλος, προσθέτει ότι
η γαστρονομία, ο αθλητικός, ο ια-
τρικός και ο θρησκευτικός τουρισμός
είναι τομείς που θα πρέπει να ανα-
πτυχθούν εφόσον εντάσσονται στα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας. 
–Πρόσφατα αναλάβατε την πρω-
τοβουλία για την οργάνωση και
τονσυντονισμό ενός ειδικού ερ-
γαστηρίου, με σύγχρονες δομές
και σύνθεση, για ένα θέμα για
το οποίο δεν έχουμε να συνηθίσει
να συζητάμε ή καλύτερα να προ-
βάλλουμε στην Κύπρο: Ασφάλεια
και Τουρισμός. Τι έγινε σε αυτό
το εργαστήριο; 

–Πριν από τρεις βδομάδες, η Ύπα-
τη Αρμοστεία του Ηνωμένου Βασι-
λείου οργάνωσε στην Κύπρο την
πρώτη ουσιαστικά συνάντηση των
φορέων που εμπλέκονται στο θέμα
της Ασφάλειας και του Τουρισμού.
Θεωρήσαμε ως ΚΟΤ, ότι ως καθ’
ύλη αρμόδιος φορέας που έχει ευ-
θύνη για την προώθηση του του-
ρισμού, θα πρέπει να συνεχίσουμε
αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, το
είδαμε ως ευκαιρία, για να βελτιώ-
σουμε την επίδοση της Κύπρου
στον τομέα αυτό, αλλά και σε άλλους

τομείς όπως π.χ. οι σχέσεις του ΚΟΤ
με τις πρεσβείες ξένων χωρών στην
Κύπρο. Αλλά, ξέρετε, αυτό το εργα-
στήριο έχει και μια συμβολική ση-
μασία: είναι μια πρώτη δράση  που
έχει σύγχρονα και συμμετοχικά χα-
ρακτηριστικά. Και αυτό είναι πολύ
σημαντικό. 
–Τι είναι αυτό που δίνει στη συγ-
κεκριμένη δράση αυτό που εσείς
χαρακτηρίζετε ως «σύγχρονο»; 

–Όντως έχετε δίκαιο, γιατί ο κα-
θένας μπορεί να λέει «σύγχρονο»
κάτι άλλο από αυτό που εννοούμε.
Οπότε ας δούμε ως παράδειγμα αυτό
το εργαστήριο, και ας το αναλύσουμε
λίγο, γιατί μπορεί να αποτελέσει
και ένα πρότυπο προσέγγισης: Προ-

τείναμε λοιπόν, ως ΚΟΤ, να αναλά-
βουμε τη δημιουργία της πρώτης
συντονιστικής πλατφόρμας για το
θέμα της Ασφάλειας και του Του-
ρισμού, η οποία θα έχει ως στόχο
τον καθορισμό και την υλοποίηση
σχεδίων δράσης. Άνοιξε η συζήτηση
για ένα θέμα «δύσκολο». Δημιουρ-
γήθηκαν σχέδια δράσης, άμεσα
προς υλοποίηση, με συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα εντός των επό-
μενων μηνών και σύστημα παρα-
κολούθησης της υλοποίησης τα
οποία προέκυψαν από τη συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων σε αυτό
το συμμετοχικό δρώμενο, το εργα-
στήρι, που είχε συγκεκριμένη δομή,
στηρίχτηκε στη συμμετοχική μέ-
θοδο DeCyDe-4, και στη λειτουργία
ομάδων εργασίας. Το εργαστήριο
είχε συγκεκριμένη διάρκεια δύο

ωρών –κάτι που το γνώριζαν από
πριν οι παρευρισκόμενοι, ενώ αυτό
που σχολιάστηκε ευχάριστα είναι
το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ομιλίες
κάτι που δεν έχουμε ξεπεράσει ακό-
μα στην Κύπρο, αφού συνήθως το
75% του χρόνου πάει σε βαρετούς
χαιρετισμούς και λογίδρια προκα-
τασκευασμένα. Αυτές, λοιπόν, είναι
οι σύγχρονες δομές και μέθοδοι,
όπως τις αντιλαμβάνομαι. Και είναι
σημαντικό να εντάσσεται η τουρι-
στική λειτουργία του τόπου μας σε
ένα σύγχρονο πλαίσιο, συμμετοχικό
και αειφόρο.
–Αειφορία και τουρισμός: Πολλοί
λένε ότι πρόκειται για δυο αντί-
παλες και αντίθετες έννοιες. 

–Ναι, αυτή είναι η επικρατούσα
άποψη, που θεωρώ ότι είναι εντελώς
λανθασμένη. Ζούμε σε ένα νησιω-
τικό φυσικό σύστημα, με περιορι-
σμένους πόρους, φυσικούς και αν-
θρώπινους. Υπάρχουν οι δύο αντί-
θετες απόψεις: η μία που λέει μην
κάνετε τίποτα που να αλλάζει το
περιβάλλον και η άλλη, κάντε τα
όλα τσιμέντο. Η αειφορία είναι η
επιλογή που συνδυάζει την ισορ-
ροπημένη ανάπτυξη. Και εμπεριέχει
και την ποικιλότητα: όχι στις κάθε
είδους μονοκαλλιέργειες, τις οποίες
συνηθίζουμε πολύ στην Κύπρο.
Ένα χωράφι που το καλλιεργούμε
ασταμάτητα, 12 μήνες τον χρόνο
με το ίδιο είδος, σε κάποια στιγμή
σταματά να παράγει, γιατί απλού-
στατα εξαντλούνται όλα τα θρεπτικά
του στοιχεία. Όσα λιπάσματα και
αν προσθέσουμε, η παραγωγή μει-
ώνεται δραματικά. Αυτά που λέω
τα ξέρουν οι γεωργοί καλά. Ε, το
ίδιο συμβαίνει και με τον τουρισμό.
Πέσαμε με τα μούτρα στην αναπτυ-
ξιακή επιλογή του μαζικού τουρι-
σμού. Πόσο αντέχουμε;
–Η Κύπρος, όπως λέτε κυρία Λοϊ-
ζίδου, με τους περιορισμένους
φυσικούς της πόρους ως νησί
που είναι μπορεί να συναγωνιστεί
τους μεγάλους τουριστικούς προ-
ορισμούς; 

–Ακριβώς εδώ είναι το θέμα. Μέ-
χρι τώρα αυτό κάνουμε, τρέχουμε
στο «τερέν» του διεθνούς μαζικού

τουρισμού. Ποια είναι όμως η φέ-
ρουσα ικανότητα του τόπου; Μέχρι
πόσους τουρίστες μπορεί να αντέξει
αυτός ο τόπος, με θετικό αναπτυ-
ξιακό πρόσημο;  Το περιβάλλον μας,
φυσικό και εντός κλίμακας ανθρώ-
πινο, εκεί όπου δεν έχει καταστρα-
φεί, αποτελεί ένα τεράστιο αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα, ως προς
την αισθητική, τη μοναδική του
ομορφιά! Με το να τα ισοπεδώνουμε
και να τα κάνουμε τσιμέντο, μόνο
πρόσκαιρα κέρδη προσπορίζουν
αυτοί που επαγγέλλονται την ισο-
πέδωση. Και μετά τι;
–Η εναλλακτική επιλογή είναι
πλέον εφικτή με τις υποδομές
που έχουμε;

–Ακριβώς εγώ θα έλεγα ότι είναι
η μόνη μας επιλογή. Αφού το μον-
τέλο του μαζικού τουρισμού καταρ-
ρέει! Αντίθετα, μπορούμε να συνα-
γωνιστούμε με αξιώσεις στον χώρο
της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας. 
–Προφανώς αναφέρεστε στα ει-
δικά προϊόντα; 

–Ακριβώς, που είναι και τα αντα-
γωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Η
γαστρονομία, ο αθλητικός τουρι-
σμός, η ιατρικός τουρισμός και ο
θρησκευτικός, ο τομέας της εκπαί-
δευσης και του πολιτισμού και τόσα
άλλα. Των οποίων η ανάπτυξη προ-
ϋποθέτει μια στρατηγική με συγ-

κεκριμένα σχέδια δράσης που να
μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα,
χωρίς γραφειοκρατίες και άμεσα!
Μαζί με μια αποτελεσματική και
σύγχρονη προώθηση, ένα σύγχρονο
marketing και την ανάπτυξη συ-
νεργασιών. 
–Είναι και ο χώρος του γαλάζιου
τουρισμού, που από ό,τι ξέρω
σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα…

–Ναι, η θάλασσά μας! Τι κρίμα
που ως επί το πλείστον την αντι-
μετωπίζουμε ως μια … ξαπλώστρα!
Ο καταδυτικός τουρισμός, τα θα-
λάσσια αθλήματα, ο ναυτικός του-
ρισμός, η θαλάσσια εκπαίδευση και
ο θαλάσσιος οικοτουρισμός, η
κρουαζιέρα... τεράστιες οι επιλογές
και οι προοπτικές. Αν αντί να ξο-
δεύουμε εκατομμύρια σε αμφίβολης
αποτελεσματικότητας σκληρά πα-
ράκτια έργα, επενδύαμε σε αυτές
τις μορφές ανάπτυξης, θα ήταν αλ-
λιώς τα πράγματα.
–Η Κύπρος, λοιπόν μπορεί να
καταστεί ως ένας  αειφόρος του-
ριστικός προορισμός; 

–Προορισμός ποιότητας. Αυτό
πιστεύω είναι το τουριστικό μέλλον
μας. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιο-
μηχανία του τόπου. Και πρέπει να
αποτελέσει εθνικό στρατηγικό ανα-
πτυξιακό στόχο, με σύγχρονες δομές
και διεργασίες.

Στροφή στην αειφόρο 
τουριστική ανάπτυξη
Τρέχουμε στα «τερέν» του διεθνούς μαζικού τουρισμού,
μοντέλο το οποίο καταρρέει, δηλώνει η Ξένια Λοϊζίδου

<<<<<<<

«Αν αντί να ξοδεύουμε
εκατομμύρια σε αμφί-
βολης αποτελεσματικό-
τητας σκληρά παράκτια
έργα, επενδύαμε σε
διαφορετικές μορφές
ανάπτυξης, θα ήταν 
αλλιώς τα πράγματα».

info
Η Ξένια Ι. Λοϊζίδου είναι
ακτομηχανικός, που για πέρα
από 20 χρόνια ασχολείται με
θέματα ανάπτυξης, στρατηγι-
κής και διαδικασιών λήψης
αποφάσεων, κυρίως στο εξω-
τερικό. Πριν από ένα χρόνο
διορίστηκε ως μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ
έχοντας σαν στόχο την υπο-
στήριξη αυτής της νέας και
σύγχρονης αναπτυξιακής
προοπτικής, με έντονα τα
στοιχεία της αειφορίας και της
ποικιλομορφίας.  Την περα-
σμένη βδομάδα, ανέλαβε την
πρωτοβουλία για την οργάνω-
ση και είχε τον συντονισμό
ενός ειδικού εργαστηρίου, με
σύγχρονες δομές και σύνθε-
ση, για ένα θέμα για το οποίο
δεν έχουμε συνηθίσει να συ-
ζητάμε στην Κύπρο: Ασφά-
λεια και Τουρισμός. Είναι από
τα μέχρι πρότινος θέματα ταμ-
πού, που ανοίγει ο ΚΟΤ στην
προσπάθεια του Διοικητικού
Συμβουλίου να αλλάξει ο τρό-
πος που αντιμετωπίζουμε τον
τουρισμό. 

Μπορούμε να συναγωνιστούμε με αξιώσεις στον χώρο της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας, λέει στην «Κ» η κ. Λοϊζίδου. 
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