Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου,
στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Δήμου, την
Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 στις 11.00 π.μ.
Με την σημερινή μας γιορτή ολοκληρώνεται ακόμα
ένας χρόνος εργασίας και προσφοράς προς την πόλη,
αλλά και μια ολόκληρη δεκαετία σκληρής προσπάθειας
των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και των μελών
του προσωπικού, με μοναδικό στόχο να πάει η Λεμεσός
μας πιο μπροστά.
Δεν είναι η ώρα να αποτιμήσουμε τον όγκο, την
ποιότητα αλλά και τις πολλαπλασιαστικές επενέργειες
του έργου που έχει γίνει, είναι όμως από όλους
παραδεκτό ότι η δεκαετία που πέρασε ανέδειξε την
Λεμεσό, την ανέβασε στα ψηλά βάθρα της αστικής
ανάπτυξης, ενισχύθηκαν ουσιαστικά οι υποδομές της,
εδραιώθηκε

η

οικονομία

της,

δημιούργησε

νέες

μεγάλες δυνατότητες προς πολλές κατευθύνσεις.
Στοχεύσαμε σε μια πόλη ευρωπαϊκή και διεθνούς
ακτινοβολίας που να καταστεί το κέντρο της ευρύτερης
περιοχής.

Με

δράσεις,

εκδηλώσεις

αναμορφώσαμε

αναπλάσεις,
και

έργα

και

εκσυγχρονίσαμε

περαιτέρω την Λεμεσό μας και την κάναμε κέντρο
πολιτισμού και εκπαίδευσης και ταυτόχρονα κέντρο
επιχειρηματικής

δραστηριότητας,

τουρισμού, ψυχαγωγίας και αναψυχής.

ναυτιλίας,

Η δεκαετία που πέρασε δεν προσέφερε μόνο χαρά και
ικανοποίηση.

Είχαμε της μεγάλες δυσκολίες που

προέκυψαν από την οικονομική κρίση, οι οποίες κατ’
εξοχήν έπληξαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μας πήραν
πίσω τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια, οι δε επιπτώσεις
τους συνεχίζονται μέχρι σήμερα σχεδόν αναλλοίωτες.
Παρά ταύτα με την ομόθυμη προσπάθεια όλων, με την
μεγάλη κατανόηση του συνδικαλιστικού κινήματος
σταθήκαμε στα πόδια μας, ενεργοποιήσαμε όλα τα
αποθέματα δυνάμεων και με επίκεντρο τα συμφέροντα
της πόλης και την προστασία των μη προνομιούχων
συμπολιτών μας συνεχίσαμε μέσα στις νέες συνθήκες.
Για όσα σημαντικά υλοποιήσαμε ο έπαινος ανήκει σε
όλες τις ομάδες του Δημοτικού Συμβουλίου, στους
επικεφαλής και τα μέλη τους. Τους ευχαριστώ για τον
καθοριστικό τους ρόλο

στη διατήρηση κλίματος

συναίνεσης και συλλογικής ευθύνης. Ξεχωριστή και
ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν η συμβολή του Αντιδημάρχου
μας κ. Σ. Στούππα.
Φίλες και φίλοι
Κανένας από εμάς τους είκοσι επτά (27) αιρετούς δεν
ήλθε στο Δήμο για να κάνει καριέρα ή να λύσει το
ανεργιακό του πρόβλημα.

΄Ολοι εργάστηκαν με

ανιδιοτέλεια, με προσωπικές και επαγγελματικές
θυσίες,

διαθέτοντας

όσο

χρόνο

απαιτούσαν

οι

υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. Και αυτό γιατί ο

χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι πεδίο
προσωπικής ή παραταξιακής κατίσχυσης. Δεν αντέχει
και δεν ανέχεται ο χώρος, δεν ανέχονται οι δημότες
προσωπικές ατζέντες ή κομματικές επιδιώξεις.
Τοπική

Αυτοδιοίκηση

δεν

είναι

Η

πρακτορείο

προσωπικών στοιχημάτων.
Αντίθετα, είναι χώρος ανάπτυξης της δημοκρατίας,
είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο οικοδόμησης ευρείας
συναίνεσης, είναι χώρος καλλιέργειας του πολιτικού
πολιτισμού, της συνδιαλλαγής, της ανεκτικότητας και
της κοινής δράσης.
Με

αυτές

τις

αρχές

λειτούργησε

το

Δημοτικό

Συμβούλιο της πόλης μας και σε αυτό το υπόβαθρο
στηρίχτηκαν οι επιτυχίες μας, για τις οποίες θα
μιλήσουμε εκτενέστερα τη Δευτέρα.
Θέλω όμως και με αυτή την ευκαιρία, να ευχαριστήσω
για την συνεισφορά τους σε αυτή την κοινή επιδίωξη
τους Τμηματάρχες, Προϊσταμένους, λειτουργούς και
όλο το προσωπικό του Δήμου.

Θερμές ευχαριστίες

οφείλουμε προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα
στελέχη τους, για την παραγωγική συνεργασία που
είχαμε και τους επικεφαλής και το προσωπικό όλων
των οργανισμών του δημόσιου και ημικρατικού τομέα,
για τη βοήθεια και κατανόηση τους.
Ευχές

και

ευχαριστίες

διαβιβάζουμε

συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μας.

προς

τις

Εύχομαι στη νέα Δημοτική Αρχή κάθε επιτυχία στο
έργο της.

Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και

καλά.
Πάνω απ’ όλα εύχομαι ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στην
Κύπρο, ευημερία στο λαό μας και επανένωση της
πατρίδας μας.
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