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Κύριοι μέτοχοι Κυρίες και κύριοι, 

 

Σας καλωσορίζω στη 36η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lordos Hotels (Holdings) Public 

Ltd, που για δεύτερη χρονιά διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αφού τα 

μέτρα πρωτοκόλλου υγείας έναντι του κορονοϊού συνεχίζουν να είναι απαραίτητα, η 

τουριστική κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, η οικονομία μας, όπως και η διεθνής οικονομία, 

δοκιμάζεται τώρα και ενάμιση χρόνο και η επιστροφή στην ομαλότητα δεν φαίνεται να 

πλησιάζει. 

 

Παράλληλα λόγω και δικών μας διαχρονικών λαθών, οι ελπίδες επίλυσης του κυπριακού 

εξανεμίζονται και ο κίνδυνος  να  χαθούν  και τα Βαρώσια, κάτι που θεωρείτο αδιανόητο 

μέχρι πρόσφατα, είναι υπαρκτός και άμεσος.  

Τα Βαρώσια, η πόλη μας, η πόλη που μεγαλουργούσε τη δεκαετία του 1960 και μέχρι την 

εισβολή και κατοχή του 1974 και που ανέδειξε τον κυπριακό τουρισμό. 

 

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, οι ενέργειες του Συγκροτήματος μας το 

2020, στόχευαν:  

 

• Στη προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών μας. 

• Στη μείωση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων 

για το Συγκρότημα. 

• Στην αποτελεσματική διαφύλαξη της οικονομικής ευρωστίας του Συγκροτήματος, 

μεταξύ άλλων με τη διατήρηση ικανοποιητικών Χρηματικών Ροών. 

• Στη διασφάλιση εργασίας για το προσωπικό μας. 

• Στη συνέχιση της προσπάθειας για περαιτέρω αναβάθμιση του προσφερόμενου 

προϊόντος. 

• Στην αναγνώριση των διαφορετικών προτιμήσεων και αναγκών που θα έχει ο 

επισκέπτης της μετά κορονοϊού εποχής και την προετοιμασία μας, για την όσο το 

δυνατό πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν. 

• Στην έμπρακτη εμπλοκή μας στη συνολική προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης 

του κορονοϊού, με την άμεση προσφορά και αποτελεσματική λειτουργία των 

ξενοδοχειακών μας μονάδων και ιδιαίτερα του Lordos Beach, ως ξενοδοχείων 

φιλοξενίας επαναπατριζόμενων. 

 

Το Lordos Beach, ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που λειτούργησε σαν ξενοδοχείο αναφοράς για 

τη  φιλοξενία επαναπατριζόμενων, για λογαριασμό του κράτους. Λειτούργησε σαν τέτοιο για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια  φιλοξενούσε, ως ξενοδοχείο καραντίνα, 

πληρώματα μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας. Συνολικά, πρόσφερε για  περισσότερο από 10 

μήνες, αυτές τις πολύ  σημαντικές υπηρεσίες, για τις ιδιαίτερες εκείνες μέρες. 

 

Το Golden Bay, συνέχισε μέχρι τον Ιούνιο τις προγραμματισμένες εργασίες ουσιαστικών 

ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων ύψους  €2.5 εκ. περίπου, που άρχισαν τον Νοέμβριο  2019 

και επαναλειτούργησε για να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του την 1 Ιουλίου 2020. 



  

Σημαντικές  ανακαινίσεις έγιναν  και στο ξενοδοχείο Golden Coast, που λειτούργησε επίσης 

από την 1 Ιουλίου 2020, αφού από τον Ιούνιο λειτούργησε με επιτυχία το δημοφιλές 

παραλιακό του μπαράκι «Αντάμωμα».  

 

Όπως κάθε μεγάλη κρίση έτσι και αυτή, που έχει προκύψει από την πανδημία COVID-

19,  θα φέρει  μόνιμες αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών μας  και δημιουργικότητα στην 

ικανοποίηση τους. Οι τρόποι λειτουργίας των ξενοδοχειακών μας μονάδων έχουν βέβαια ήδη 

διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, με στόχο την προστασία της υγείας των  πελατών και του 

προσωπικού μας, με την ορθολογιστική εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου υγείας 

COVID-19 και όχι μόνο.  

Όμως, για ικανοποίηση των αυριανών μας πελατών, για τους οποίους η ασφάλεια μάλλον θα 

είναι η νέα ζητούμενη πολυτέλεια, οι αλλαγές θα είναι μεγάλες, ανατρεπτικές και ιδιαίτερα 

δημιουργικές. 

Θα επιταχυνθούν οι προσπάθειες των τελευταίων χρόνων, για εφαρμογή ανέπαφης 

τεχνολογίας και προσφοράς  προς τους πελάτες μας, οι περισσότεροι από τους οποίους 

μεγάλωσαν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον (millennials), εφαρμογών που θα τους επιτρέπουν, 

μέσω των smartphones τους, πέραν της αναζήτησης και της σύγκρισης τιμών, να κάνουν την 

κράτηση τους, να ανοίγουν τις πόρτες του δωματίου και του mini bar τους  και να ελέγχουν 

τη λειτουργία της  τηλεόρασης, του κλιματισμού και του φωτισμού του  δωματίου τους. 

 

Γενικά, για αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων και δύσκολων προκλήσεων, που 

αντιμετωπίζουμε, επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, η αναθεώρηση της στρατηγικής μας και της 

εταιρικής μας ταυτότητας, η ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, η 

μετεκπαίδευση του προσωπικού και η ανάπτυξη νέων αγορών.  

 

Στην ομιλία μου προς τη Γενική μας Συνέλευση, πέρυσι τον Σεπτέμβριο, είχα πει ότι  

«Ζούμε ιστορικές και πολύ δύσκολες μέρες για την παγκόσμια υγεία και οικονομία γενικά 

και για τον κυπριακό τουρισμό και την κυπριακή οικονομία ειδικά. Τόσο, που η οικονομική 

ανασκόπηση του 2019, συγκρινόμενη με τα δεδομένα της μετά COVID-19 εποχής, δίνει την 

εντύπωση ότι μιλούμε για μία απομακρυσμένη ιδεατή κατάσταση πραγμάτων» και ότι θα 

χρειαστεί αρκετός χρόνος και προσπάθεια για να επανέλθουμε στη κανονικότητα και σε 

αποτελέσματα ανάλογα εκείνων του 2019.  

 

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος το 2020, στα οποία ενσωματώνονται πλήρως τα 

αποτελέσματα και της θυγατρικής εταιρείας United  Hotels (Lordos), ενώ το 2019 είχαν 

συμπεριληφθεί μόνο τα αποτελέσματα δύο μηνών, επιβεβαιώνουν την πιο πάνω δήλωση. 

Το εισόδημα του Συγκροτήματος, από €14 εκ. το 2019, μειώθηκε σε €5,8 εκ. 

Το μεικτό κέρδος από €5.9 εκ. μειώθηκε σε €729 χιλιάδες 

Το καθαρό κέρδος €4,34 εκ. πριν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες τις αποσβέσεις και τη 

φορολογία ( EBITDA), μετατράπηκε σε ζημιά €1.04 εκ. 

Το τελικό καθαρό κέρδος €2.7 εκ. του 2019 μετατράπηκε σε ζημιά €2.9 εκ. το 2020. 

 

Ασφαλείς προβλέψεις για το 2021 φυσικά δεν είναι δυνατόν να γίνουν.  

Οι αφίξεις τουριστών, τους πρώτους πέντε μήνες, κυρίως από τη Ρωσία, ήταν μόλις 157 

χιλιάδες, μειωμένες κατά 86% σε σύγκριση με το 2019. Οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος είναι 

καλύτεροι αλλά επίσης προβληματικοί και δεδομένης της πολύ άσχημης σημερινής 

επιδημιολογικής μας κατάστασης  και της καθυστέρησης ανοίγματος της Αγγλικής αγοράς 

και άλλων  αγορών πέραν της Ρωσικής, δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το 

υπόλοιπο του έτους, αναφορικά με αναμενόμενες αφίξεις. 



 

Όμως, σαν Συγκρότημα διατηρούμε μια σχετική αισιοδοξία, ότι τα αποτελέσματα του 2021 

θα είναι ουσιαστικά καλύτερα από εκείνα του 2020. 

Είχαμε σχετικά καλές πληρότητες τον Ιούνιο, έχουμε σχετικά καλές πληρότητες τον Ιούλιο 

και καλή ροή κρατήσεων για τους μήνες που ακολουθούν.  

Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα εργασιών του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τις κρατήσεις 

και την ενημέρωση από τους συνεργάτες μας, αναμένουμε ότι, αν δεν διαφοροποιηθούν τα 

πράγματα προς το χειρότερο, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κέρδος πριν από τις 

χρηματοοικονομικές δαπάνες και τις αποσβέσεις (EBITDA) και να αποφύγουμε τη ζημιά στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

 

Το 2020 ήταν και χρονιά ιδιαίτερα σημαντικών και ιστορικών αποφάσεων και ενεργειών, 

αναφορικά με την ουσιαστική αναδιάρθρωση των Διοικητικών Συμβουλίων του 

Συγκροτήματος και τη διαφοροποίηση της δομής διοίκησης του. 

 

Οι ιστορικοί ιδρυτές της εταιρείας, ύστερα από 35  χρόνια, παραδίδουν τη σκυτάλη στη νέα 

γενιά. Ο Κωνσταντίνος Λόρδος, ο Δημήτριος (Άκης) Λόρδος  και η Αρετή Ιωνίδου 

παρέδωσαν τη σκυτάλη, από τον περασμένο Νοέμβριο.  

Σήμερα, παραδίδω και εγώ τη σκυτάλη μου, ύστερα από 35 χρόνια στο Δ.Σ. και 21 χρόνια 

στη Προεδρία του Συγκροτήματος, πολύ περισσότερα από ότι ανέμενα και από ότι θα 

έπρεπε. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος, εκτός από την εκπροσώπηση των 

μεγαλομετόχων, ενδυναμώθηκε με πέντε ικανούς ανεξάρτητους Διοικητικούς Συμβούλους 

και είναι σήμερα αρκετά πιο νέο ηλικιακά, διαθέτει πολυμορφία ειδικοτήτων, γνώσεων και 

εμπειριών και έχει ικανοποιητική εκπροσώπηση και των δυο φύλων. 

 

Παράλληλα, από τον περασμένο Οκτώβριο εγκαταλείψαμε τη δομή διοίκησης του 

Συγκροτήματος με Εκτελεστικούς Προέδρους και Αντιπροέδρους, που ίσχυε από τη σύσταση 

της εταιρείας  και αντ’ αυτού υιοθετήσαμε τη παραδοσιακή Ευρωπαϊκή δομή διοίκησης, 

όπου οι θέσεις των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, 

κατέχονται αποκλειστικά από μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Έτσι για πρώτη 

φορά στην ιστορία του Συγκροτήματος, διαχωρίσαμε τις θέσεις και τις εξουσίες του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος και του Πρώτου Εκτελεστικού 

Διευθυντή , που μαζί με τον Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος, 

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους αναδιάρθρωσης και ανανέωσης των Δ.Σ. του 

Συγκροτήματος παραδίδουμε σήμερα με ικανοποίηση και περηφάνια μια εταιρεία: 

• πέρα για πέρα καθαρή και  νοικοκυρεμένη  

• που αξιολογείται από τους ειδικούς  ως AAA.  

• με ετήσιο κύκλο εργασιών το 2019  €14 εκ. 

• με καθαρό κέρδος πριν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και τις αποσβέσεις 

(EBITDA), €20 εκ. περίπου, την πενταετία 2015-2019. 

• με δανεισμό μόλις €3.1 εκ.το 2019 και €7.4 εκ.το 2020 

• με ίδια κεφαλαία το 2019 περίπου €100 εκ.(2020: €88 εκ) και σχέση δανεισμού προς 

ίδια κεφαλαία 3% και 8% αντίστοιχα. 

• με οργανωτική και λειτουργική επάρκεια 

• με ικανή διεύθυνση, ικανό και πιστό προσωπικό  

• με αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης 



• με τρεις εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες 

• με  σχεδιασμούς, για περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη, εκμετάλλευση 

αναξιοποίητων συντελεστών και αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από 

την απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου από την περιοχή του Golden Bay και 

Lordos Beach στη Λάρνακα, την επανάκτηση του παραλιακού μετώπου του Golden 

Bay, στη βάση της συμφωνίας με την πολεοδομία και από την ολοκλήρωση των 

εργασιών ανέγερσης της μαρίνας Παραλιμνίου, που είναι ακριβώς δίπλα από το 

Golden Coast. 

 

Τα πιο πάνω υγιή οικονομικά δεδομένα του Συγκροτήματος, βοήθησαν  και συνεχίζουν να 

βοηθούν στην αντιμετώπιση της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης που δημιουργήθηκε από 

την πανδημία, αλλά παράλληλα  και στην προετοιμασία για αξιοποίηση, στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, των δυνατοτήτων που θα υπάρχουν με την επιστροφή σταδιακά στην 

κανονικότητα.  

 

Βοήθησαν ακόμη, στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα 

ρευστότητας και μάλιστα μετά από τη διάθεση τον Οκτώβριο του 2019 €4 εκ. περίπου, από 

τα οποία μόνο το €1 εκ. με δανεισμό, για την εξαγορά επιπρόσθετου ποσοστού μετοχών 

21%, της United Hotels Lordos, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Lordos Beach, έτσι που να 

εξασφαλισθεί ο έλεγχος της εταιρείας με ποσοστό 51% και η αξιοποίηση συνεργειών, 

ιδιαίτερα με το ξενοδοχείο Golden Bay με το οποίο γειτνιάζει. 

 

Τελειώνοντας, καλωσορίζω και από το βήμα της Ε.Γ.Σ. και ευχαριστώ για τη σύντομη αλλά 

παραγωγική συνεργασία μας, τους νεοδιορισθέντες Διοικητικούς Συμβούλους  που 

προσφέρονται για εκλογή, Φάνο Ιωνίδη (Αντιπρόεδρο), Αριάνα Αναστασιάδου, Στέφανη 

Μιχαηλίδου, Χριστοφή Κουφάρη, ´Αρτεμις Ιωαννιδου Παντελίδου, Αντρέα Μαραγκό, Θωμά 

Καζάκο, Γιώργο Κιαγιά, Μάριο Έλληνα και ´Αδωνη Ηλία. 

 

Ευχαριστώ  τους ιστορικούς συνιδρυτές της εταιρείας και γενικά όλους τους μετόχους, για 

την εμπιστοσύνη τους προς το Συγκρότημα και για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το 

πρόσωπο μου. Ευχαριστώ, για την ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική συνεισφορά τους 

στη πρόοδο και ανάπτυξη του Συγκροτήματος, τον προηγούμενο Πρόεδρο του 

Συγκροτήματος και μέχρι πρόσφατα Πρόεδρο του Lordos Beach, Κωνσταντίνο Λόρδο και 

τον μέχρι πρόσφατα Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του Golden Coast Δημήτρη (Άκη) Λόρδο. 

 

Ευχαριστώ για τη πρόθυμη συνεργασία τους και σημαντική τους προσφορά, την Αρετή 

Ιωνίδου, τον Μιχάλη Κλεόπα και τον Γιώργο Χαραλάμπους, που ολοκλήρωσαν τη θητεία 

τους πρόσφατα και τους Δρ (Δόκτωρ) Νέαρχο Ιωάννου, Γιώργο Κ Λόρδο και Γιώργο 

Μιχαηλίδη που συνεχίζουν να υπηρετούν στο Δ.Σ. 

 

Στον Δρ Νέαρχο Ιωάννου εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη στενή συνεργασία μας και 

την ουσιαστική του προσφορά και ως Προέδρου της Golden Coast και Πρόεδρος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω και στο Γιώργο Κ Λόρδο, για τη δική του ουσιαστική 

προσφορά ως Πρόεδρος του Lordos Beach.   

 

Ευχαριστώ επίσης για τη συνεργασία και τη δική τους συνεισφορά, τους Διοικητικούς 

Συμβούλους της Golden Coast, Αριάνα Αναστασιάδου (Αντιπρόεδρο), Ράνια Κυριακίδου, 

Δρ (Δόκτωρ) Αλέξανδρο Κ Λόρδο, Γιώργο Παπάντωνη και  Κωστάκη Χατζηκωνσταντή και 

τούς Διοικητικούς Συμβούλους του  Lordos Beach, Δημήτρη Φ Λόρδο, Αρετή Α Λόρδου, 



Φάνο Ιωνίδη, Δεσπιάνα Χωματά, Γιώργο Δ Λόρδο, Νάτια Κάσινου, Άντρεα Ιωνίδου Στερξ, 

και Αντρέα Α Λόρδο. 

 

Την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη δική τους ουσιαστική προσφορά 

εκφράζω, στο Διευθυντή Golden Bay και νέο μας Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή Μάριο 

Έλληνα, στον Οικονομικό Διευθυντή Άδωνη Ηλία, στους Διευθυντές των ξενοδοχείων 

Golden Coast Διογένη Σταύρου και Lordos Beach Νικόλα Κιρκιλλάρη, στη Λειτουργό 

Συμμόρφωσης και Λειτουργό για Χρηματιστηριακά θέματα Ευγενία Νικολάου, στους 

τμηματάρχες και γενικά στο υπέροχο προσωπικό μας, που εργάζεται υπεύθυνα και 

παραγωγικά κάτω από δύσκολες συνθήκες και που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα της επιτυχούς λειτουργίας του Συγκροτήματος. 

 

Ευχαριστώ επίσης για τη βοήθεια που προσφέρουν στο Συγκρότημα μας, τη Γραμματεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Adaminco Secretarial, τους Νομικούς μας Συμβούλους, Σκορδής 

Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ, τους Ελεγκτές μας KPMG και τη Τράπεζα Κύπρου. 

 

Ευχαριστώ, 

 

Τάκης Κυριακιδης 

 

 


