ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκαίνια νέου Διεθνούς
Αερολιμένα Λάρνακας.
Ήρθε η στιγμή να το ζήσουμε!
Με μια λαμπρή τελετή και σε έντονα γιορταστικό κλίμα, στην παρουσία εκατοντάδων
επισήμων και προσωπικοτήτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν το
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009, στις 5:00 το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου Διεθνούς
Αερολιμένα Λάρνακας, από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη
Χριστόφια.
Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και οι άλλοι ομιλητές υπογράμμισαν με έμφαση τη
μεγάλη σημασία που έχει για την Κύπρο το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο της Λάρνακας, ένα
έργο μακράς πνοής που δημιουργεί νέα δεδομένα στον τομέα των αερομεταφορών και οδηγεί
την Κύπρο στη νέα εποχή.
Η τελετή εγκαινίων άρχισε με τον αγιασμό που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μαζί με
τον Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο.
Με αισθήματα χαράς και περηφάνιας καλοσώρισε τους προσκεκλημένους ο Πρόεδρος της
Hermes Airports κ. Νίκος Σιακόλας, ο οποίος τόνισε ότι τόσο το νέο αεροδρόμιο Λάρνακας
όσο και το νέο αεροδρόμιο Πάφου παραδόθηκαν χωρίς ούτε μια μέρα καθυστέρηση με μια
συνολική δαπάνη €642,7 εκ., χωρίς να επιβαρυνθούν τα δημόσια ταμεία που επωφελούνται
και από το 1/3 των συνολικών εσόδων των δύο αεροδρομίων. Ο κ. Σιακόλας αναφέρθηκε σε
νέα έργα που πραγματοποιούνται τώρα και σε πρόνοια στις συμφωνίες για μελλοντικές
επεκτάσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ανέφερε επίσης ότι γίνονται μελέτες για τη δημιουργία
Airport Hotel και ενός Κέντρου με ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, τουριστικές και εμπορικές
δραστηριότητες, που θα συμπληρώσουν και θα αναβαθμίσουν την όλη ανάπτυξη. Με όλα
αυτά, πρόσθεσε, η συνολική δαπάνη θα φθάσει το €1 δις. ευρώ.
Εκ μέρους της Γαλλικής Εταιρείας Bouygue Batiment International, στην οποία η Hermes
ανέθεσε την κατασκευή των δύο αεροδρομίων, μίλησε ο κ. Daniel Rigout, αντιπρόεδρος της
Hermes, ο οποίος τόνισε ότι ανάμεσα στους στόχους της Bouygue ήταν να γίνει το
αεροδρόμιο Λάρνακας σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, για να
εξυπηρετήσει καλύτερα την ανάπτυξη της Κύπρου.
Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Μωϋσέως εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δημιουργία
και λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα, που αποτελεί κόσμημα για την πόλη του
Ζήνωνα και όλη την Κύπρο.
Μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέφερε στην εκδήλωση η Επίτροπος
Ανδρούλα Βασιλείου.

Υγείας κα

Ειδικά για να παραστεί στα εγκαίνια, ως εκπρόσωπος του Γάλλου Προέδρου κ. Σαρκοζί,
έφθασε στην Κύπρο ο Υπουργός για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Γαλλίας κ. Pierre Lellouche, ο
οποίος μίλησε επίσης στην τελετή εγκαινίων.
Στην ομιλία του ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης εξέφρασε τα
συγχαρητήρια του σε όλους τους συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας αυτού του έργου, που

αποτελεί ορόσημο και είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην πολιτική της
Κυβέρνησης, για να καταστεί η Κύπρος κέντρο μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου
στην περιοχή μας, με τεράστιες και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή του τόπου
μας.
Στη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε σύντομο βίντεο που παρουσίασε τα εντυπωσιακά
τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου διεθνούς αερολιμένα Λάρνακας, τα φροντισμένα οικοδομικά
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα έργα τέχνης και τη γενικότερη αίσθηση του χώρου που
προβάλλει την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, μαζί με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό
που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ανάλογα αεροδρόμια προηγμένων χωρών.
Ο νέος αερολιμένας Λάρνακας είναι 3 φόρες μεγαλύτερος από τον υφιστάμενο και θα
εξυπηρετεί 7,5 εκ. επιβάτες το χρόνο. Διαθέτει 16 αερογέφυρες (φυσούνες), 67 σημεία
ελέγχου επιβίβασης, 5 ζώνες παραλαβής αποσκευών (ιμάντες), 2.450 θέσεις στάθμευσης,
αίθουσες επισήμων και επιχειρηματιών, καταστήματα αδασμολογήτων και άνετους
λειτουργικούς χώρους με πολλαπλές επιλογές από καταστήματα και καφεστιατόρια.
Στην εντυπωσιακή τελετή εγκαινίων, που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση του ΡΙΚ,
κατά την προσέλευση των εκλεκτών προσκεκλημένων παιάνιζε η Φιλαρμονική της
Αστυνομίας. Παιδιά του μουσικού σχολείου «Μάριος Τόκας» ερμήνευσαν τραγούδια.
Το τελετουργικό πρόγραμμα κορυφώθηκε με την παρουσίαση ενός χοροθεατρικού δρώμενου
με τίτλο «Προσνήσωση», που γράφτηκε και παρουσιάστηκε ειδικά για την τελετή εγκαινίων,
από τη διεθνούς φήμης Κύπρια χορογράφο Λία Χαράκη και το γνωστό μουσικοσυνθέτη Κώστα
Κακογιάννη. Η παράσταση ήταν ένα ταξίδι στην Κύπρο του χτες και του σήμερα, μια
διαδρομή μέσα από την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση και την παράδοση με στόχο την
αναβίωση της μαγείας του νησιού και της ξεχωριστής του ταυτότητας. Οι εκπλήξεις
συνεχίστηκαν με την ερμηνεία τραγουδιού που γράφτηκε, επίσης αποκλειστικά για τη βραδιά,
από το γνωστό τραγουδιστή Νικόλα Μεταξά. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους
χώρους του αεροδρομίου και δεξίωση.
Τριάντα πέντε χρόνια από την τουρκική εισβολή και την καταστροφή του αεροδρομίου
Λευκωσίας, ο νέος διεθνής αερολιμένας Λάρνακας αποτελεί την πραγματοποίηση ενός
μεγάλου οράματος, που οδηγεί την Κύπρο σε μια νέα εποχή. Τώρα, κάθε Κύπριος έχει το
δικαίωμα να νιώθει υπερήφανος. Ο νέος διεθνής αερολιμένας Λάρνακας είναι πια γεγονός.
Ήρθε η στιγμή να το ζήσουμε!
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