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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΑΛΕΞΗ ΓΑΛΑΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΑ 

Τετάρτη, 7:00 

19 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

Απευθύνω το χαιρετισμό του Δημάρχου Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανού ο 

οποίος δεν κατέστη δυνατό να είναι παρών απόψε λόγω οφθαλμολογικής 

επέμβασης που έτυχε προσφάτως. 

 

 

Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω σήμερα την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, στην οποία 

παρευρίσκονται τόσοι εκλεκτοί φίλοι, αλλά και συμπολίτες και συνεργάτες. 

 

Αδιαμφισβήτητα ο επιχειρηματικός κόσμος της Αμμοχώστου με τις 

ευφάνταστες ενέργειες και πρωτοβουλίες του, συνέβαλε τα μέγιστα 

στην ανάπτυξη της πόλης της Αμμοχώστου πριν το 1974 και τη μετατροπή της 

σε ένα σύγχρονο εμπορικό, τουριστικό, βιομηχανικό και ναυτιλιακό κέντρο. 

Μια πόλη στολίδι για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, η 

τουρκική εισβολή το 1974 ανέκοψε την λαμπρή πορεία της πόλης μας και 

διασκόρπισε τους Αμμοχωστιανούς στους τέσσερις ορίζοντες. 

 

Παρά το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό πλήγμα οι Αμμοχωστιανοί 

επιχειρηματίες ύψωσαν το ανάστημα τους και με την αποκτηθείσα γνώση και 

εμπειρία και ανεξάντλητο θάρρος, επαναδραστηριοποιήθηκαν αμέσως στους 

χώρους που μετά τον βίαιο ξεριζωμό είχαν εγκατασταθεί, συμβάλλοντας στο 

γνωστό οικονομικό θαύμα. 
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Αγαπητοί μου, 

 

Ο αγώνας είναι σκληρός και δύσκολος για όλους μας. Γι’ αυτό και όλοι εμείς 

που ζούμε στην εξορία, μαζί με τους δημότες μας αλλά και ολόκληρο τον 

κυπριακό λαό, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, με όλες μας τις 

δυνάμεις, καθημερινά και συστηματικά, για την επιστροφή στη γενέθλια γη 

μας.  

 

Η επιστροφή της Αμμοχώστου και η πορεία προς τελική λύση του Κυπριακού 

θα είναι ο οδοδείκτης για να αξιοποιηθούν τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα 

της Κύπρου και να ανοίξουν νέοι ορίζοντες οικονομικής ανάπτυξης για όλους 

τους Κύπριους. 

 

Ο Δήμος Αμμοχώστου έχει πρόσφατα ανοίξει ένα νέο κύκλο συνεργασίας με 

το ΕΒΕΑ προς όφελος των δημοτών της πόλης μας και νιώθουμε ιδιαίτερα 

ευτυχείς για την συνεργασία αυτή. Είμαστε σίγουροι ότι θα πορευτούμε μαζί 

και θα πράξουμε τα δέοντα στο κάλεσμα των καιρών. 

 

Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ για τη δράση του και να 

ευχηθώ κάθε επιτυχία και ευόδωση των προσπαθειών σας. Επίσης, εύχομαι 

ολόψυχα κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης. 

 

Αλέξης Γαλανός 

Δήμαρχος Αμμοχώστου 


