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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαίδη, κατά την
επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννίνων, τη Δευτέρα,
13 Νοεμβρίου 2017 στις 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο
 Αγαπητέ Συνάδελφε, Δήμαρχε του Δήμου Ιωαννίνων,
 Κύριε Περιφερειάρχη Ηπείρου,
 Κύριοι εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης
Ξενοδόχων Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 Κύριε Πρύτανη του Τεχνικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
 Κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕΛ
 Κύριε Πρόεδρε της ΕΤΑΛ
 Κύριε Εκπρόσωπε του ΚΟΤ
 Κύριε Αντιδήμαρχε Δήμου Λεμεσού
 Φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Είναι πάντα με μεγάλη χαρά και συγκίνηση που υποδεχόμαστε
αδέλφια μας από την Ελλάδα. Σήμερα όμως αισθανόμαστε διπλή τη
χαρά γιατί υποδεχόμαστε στο Δήμο μας την αντιπροσωπεία του Δήμου
Ιωαννίνων, με τον οποίο η πόλη μας έχει μια ιδιαίτερη σχέση.

Ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμος Ιωαννίνων υπέγραψαν συμφωνία
διδυμοποίησης στις 2 Ιουλίου 1984. Όμως, η ξεχωριστή σχέση μεταξύ
των δύο πόλεων μας σφραγίστηκε 72 χρόνια πριν την υπογραφή της
συμφωνίας αδελφοποίησης. Η ιστορία των Ιωαννίνων και της Λεμεσού
διασταυρώθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 1912, όταν ο τότε εν ενεργεία
δήμαρχος Λεμεσού, ο αείμνηστος Χριστόδουλος Σώζος, έπεφτε
μαχόμενος ηρωικά στη μάχη του Μπιζανίου, στην πολιορκία των
Ιωαννίνων. Ο Χριστόδουλος Σώζος, ο οποίος αρνήθηκε το προνόμιο να
υπηρετήσει στα μετόπισθεν και προτίμησε να πολεμήσει και να
πεθάνει στην πρώτη γραμμή, αφήνοντας με τη στάση του αυτή μια
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παρακαταθήκη ενός πραγματικού ηγέτη. Αυτή την παρακαταθήκη θα
την θυμίζουν αιώνια στους Λεμεσιανούς και στους Γιαννιώτες δύο
προτομές του Χριστόδουλου Σώζου, μια στον Δημοτικό Κήπο Λεμεσού
και μια στο πάρκο Κατσάρη, στο κέντρο των Ιωαννίνων.
Φίλε Δήμαρχε, η σημερινή σας επίσκεψη, είναι μια χρυσή ευκαιρία να
επαναβεβαιώσουμε αυτές τις αδελφικές μας σχέσεις. Και ταυτόχρονα
να ανανεώσουμε τη συμφωνία διδυμοποίησης των δήμων μας,
ενδυναμώνοντας την και διευρύνοντας την ακόμα περισσότερο, μέσα
από τη κοινή μας απόφαση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένο
προγραμματισμό και σε ένα οδικό χάρτη των παραπέρα κοινών
δράσεων μας.
Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, αγαπητέ συνάδελφε, την
μεγάλη πρόοδο της πόλης σας, μια πρόοδο που την έχει καταστήσει
κέντρο οικονομικής δραστηριότητας και τουρισμού, αλλά και κέντρο
παιδείας και πολιτισμού όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά και για
ολόκληρη την Ελλάδα.
Επιτρέψτε μου αγαπητοί φίλοι, να σας κάνω μια μικρή, συνοπτική
αναφορά στη Λεμεσό του σήμερα.
Η Λεμεσός είναι το σημαντικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό
κέντρο της Κύπρου και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της
ανατολικής Μεσογείου. Ένα από τα κύρια στρατηγικά πλεονεκτήματα
της Λεμεσού είναι η πολυθεματικότητα της οικονομικής
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην πόλη μας. Η οικονομική
δραστηριότητα στη Λεμεσό επεκτείνεται στους τομείς της Βιομηχανίας,
του Εμπορίου, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών, των Λιμενικών
υποδομών, της ενέργειας, της Οικοδομικής βιομηχανίας, της Έρευνας
και καινοτομίας και ασφαλώς της Εμπορικής ναυτιλίας.
Αναφορικά με τη βιομηχανία, η Λεμεσός συγκεντρώνει το μεγαλύτερο
μέρος της βιομηχανικής παραγωγής της Κύπρου. Η ανάπτυξη της
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βιομηχανίας στηρίχτηκε πάνω σε ένα πολύ καλό δίκτυο υποδομών: Το
λιμάνι, τρεις Βιομηχανικές περιοχές και πολλές άλλες ακόμα
Βιομηχανικές ζώνες.
Ο τομέας των Υπηρεσιών επίσης έχει να επιδείξει πολύ σημαντική
δραστηριότητα με πολλές κυπριακές και πολυεθνικές εταιρίες να
δραστηριοποιούνται στην παροχή χρηματοπιστωτικών και νομικών
υπηρεσιών.
Ο τομέας του τουρισμού βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πορεία
σημαντικής ανόδου. Το τουριστικό προϊόν της πόλης εμπλουτίστηκε
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την ανέγερση της δεύτερης
Μαρίνας, με το παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο, τη διαμόρφωση
της ακτής Ολυμπίων και την ανάπλαση του παλιού λιμανιού. Πρέπει
επίσης να σημειωθεί και η ανέγερση νέων αλλά και η ανακαίνιση
υφιστάμενων ξενοδοχείων, όπως και
έναρξη λειτουργίας του
Τουριστικού Θερέτρου – καζίνο και η ανάπλαση της Ακτής Ladies’ Mile
και του παρακείμενου βιότοπου, εξελίξεις οι οποίες αναμένεται να
διευρύνουν ακόμα περισσότερο τις τουριστικές προοπτικές της
Λεμεσού.
Ένας ξεχωριστός τομέας που έχει δώσει στη Λεμεσό σημαντική διεθνή
αναγνώριση και κύρος, είναι ο τομέας της Εμπορικής Ναυτιλίας. Η
πόλη μας αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο
εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη,
διαθέτοντας περισσότερες από 130 εγκατεστημένες εταιρείες στην
περιοχή της Λεμεσού.
Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας νέος τομέας με τεράστιες
προοπτικές, μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων ΦΑ στη ΑΟΖ της χώρας
μας. Η εγκατάσταση των μεγάλων διεθνών εταιριών εξόρυξης ΦΑ
EXXON – MOBIL, TOTAL και ENI στην πόλη μας έχουν δημιουργήσει
εντελώς νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα.
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Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να πούμε περισσότερα στη συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας που θα ακολουθήσει. Είμαι σίγουρος ότι
υπάρχουν πολλοί τομείς όπου μέσα από κοινές δράσεις, οι δύο πόλεις
μας θα έχουν αμοιβαία ωφέλη.
Τελειώνοντας την σύντομη μου αυτή παρέμβαση, θέλω να σας
καλωσορίσω ακόμα μια φορά και να σας ευχηθώ μια ξεχωριστή
παραμονή στο νησί μας.

