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Χαιρετισμός Δημάρχου στην εκδήλωση του Δήμου Λεμεσού προς τους
αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους του Δήμου 2017-2019, Πάνος Σολομωνίδης 4.3.2020
Αγαπητοί φίλοι,
Εκ μέρους του Αντιδημάρχου, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού
Γραμματέα και των Τμηματαρχών του Δήμου Λεμεσού, θέλω να σας καλωσορίσω και να
σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην αποψινή εκδήλωση που διοργανώνει ο
Δήμος Λεμεσού προς τιμήν όλων όσοι έχουν αφυπηρετήσει τα τελευταία τρία χρόνια,
περίοδος κατά την οποία ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκονται στην
δημοτική αρχή.
Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, που ο Δήμος διοργανώνει μια τέτοια
εκδήλωση. Ελπίζω να είναι η αρχή για να διοργανώνονται κάθε χρόνο ανάλογες
εκδηλώσεις για όλους τους υπαλλήλους του δήμου που αφυπηρετούν.
Πριν προχωρήσουμε με τις αναφορές στον καθένα και την κάθεμια που αφυπηρέτησαν,
να μου επιτρέψετε , να αναφέρω 2-3 πράγματα για το δήμο μας, γιατί είμαι σίγουρος ότι
θέλετε να μάθετε από πρώτο χέρι για την πορεία του δήμου τον οποίο υπηρετήσατε όλοι
για ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας.
Τα τελευταία 3 χρόνια, ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μια σειρά
από έργα που είχαν ήδη σχεδιαστεί παλαιότερα. Παράλληλα προωθήθηκαν νέες
πολιτικές και σχεδιάστηκαν νέα έργα, τα πλείστα από τα οποία βρίσκονται σε πορεία
υλοποίησης.
Η πόλη μας συνεχίζει να αναπτύσσεται με ολοένα και πιο αυξανόμενους ρυθμούς. Μια
ανάπτυξη που στρέφεται προς το σύνολο του δήμου, προς όλα τα κοινωνικά στρώματα,
προς όλες τις συνοικίες της πόλης μας, αλλά και προς τον ευρύτερο αστικό χώρο της
μείζονος Λεμεσού.
Θα αρχίσετε σιγά σιγά να βλέπετε να αρχίζουν έργα σε πολλούς τομείς και σε πολλές
περιοχές της πόλης.
Θα δείτε να αρχίζουν έργα στην Αγία Φύλα, στο Ζακάκι, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην
Ομόνοια, στον Άγιο Ιωάννη, στον Άγιο Νικόλα και σε όλες τις υπόλοιπες συνοικίες
σταδιακά. Θα δείτε το ΓΣΟ να ξαναζωντανεύει, θα δείτε την Πλατεία Ηρώων και το
Δημόσιο Κήπο επίσης να μπαινουν σε πορεία αναβάθμισης. Θα δείτε νέα μουσεία, το
Μουσείο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, το Αθλητικό Μουσείο του ΓΣΟ. Ήδη λειτούργησε
το Κέντρο στήριξης και επανένταξης αστέγων, σύντομα ελπίζω να δείτε να παίρνει σάρκα
και οστά η πρόταση μας για ανέγερση νέων πολυκατοικιών προσιτής στέγης στον Άγιο
Νικόλα και στον Άγιο Ιωάννη.
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Ο δήμος μας έχει αρχίσει ένα διάλογο με τους άλλους δήμους της μείζονος Λεμεσού,
τους φορείς και τους πολίτες, για να καταλήξομε σ’ ένα στρατηγικό σχεδιασμό, για τη
Λεμεσό του μέλλοντος. Για μια πόλη φιλική στους πολίτες, έξυπνη, πράσινη, ελκυστική
στις επιχειρήσεις, που θα υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα και θα αναδεικνύει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή μας. Σας
καλώ και εσάς να συμμετάσχετε σ’ αυτό το διάλογο.
Δεν θα πω περισσότερα, γιατί φεύγοντας από εδώ θα πάρετε όλοι από ένα αντίτυπο τοθ
περιοδικού που αφορά τον απολογισμό του Δημάρχου και του ΔΣ για την τριετία που
πέρασε. Όπως επίσης και ένα επετειακό σημειωματάριο που εξέδωσε ο Δήμος με την
ευκαιρία της ανάληψης του τίτλου Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού 2020.
Θέλω, να εκφράσω προς όλους σας τη βαθιά μου εκτίμηση για τις υπηρεσίες που έχετε
προσφέρει στο Δήμο Λεμεσού. Ο καθένας από τη θέση του και ανάλογα με τις δυνάμεις
και τις δυνατότητες του. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αγαπήσατε το Δήμο, και με σεβασμό και
ζήλο υπηρετήσατε τους δημότες και την πόλη μας.
Εμείς όλοι εδώ μοιραζόμαστε την ίδια τιμή. Την τιμή να έχουμε υπηρετήσει την πόλη μας,
υπό την μια ή την άλλη ιδιότητα. Είτε ως πολιτικοί αξιωματούχοι, είτε ως διευθυντικά
στελέχη, είτε ως λειτουργοί, είτε ως τεχνικό και εργατικό προσωπικό. Μοιραζόμαστε την
τιμή και τη χαρά να έχουμε βάλει το μικρό μας λιθαράκι στην αέναη και διαχρονική πορεία
ανάπτυξης και προκοπής της πόλης μας. Είμαστε όλοι εργάτες της πόλης, συνεχίζουμε το
έργο των προκατόχων μας και παραδίνουμε την πόλη στους επόμενους για να συνεχίσουν
αυτοί. Αυτή επαναλαμβάνω είναι η μεγαλύτερη τιμή και καταξίωση κάποιου που αγαπά
την πόλη του.
Είμαι σίγουρος αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι συνεχίζετε να υπηρετείτε το δήμο ως ενεργοί
πολίτες. Με ένα και μοναδικό κίνητρο: την αγάπη προς την πόλη μας. Την κοινή μας αγάπη
για την πόλη μας που είναι η πιο ισχυρή βάση για να συνεχίσει η Λεμεσός να πηγαίνει
μπροστά.
Σας εύχομαι όλους πολλά χρόνια χαράς και υγείας. Να χαίρεστε τη ζωή σας και να
χαίρεστε τις οικογένειες σας.

