
 
 

Συγχαρητήρια Προέδρου Χριστόφια  

στον Νίκο Σιακόλα και την Hermes 
 
Τη βαθειά εκτίμηση και το σεβασμό του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με τα θερμά 
του συγχαρητήρια και τις ευχές για μια ακόμα πιο παραγωγική συνεργασία μεταξύ 

Κυβέρνησης και Hermes Airports, μετέφερε με χαιρετισμό του Προέδρου Χριστόφια ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, στη διάρκεια δείπνου που 

διοργανώθηκε χθες βράδυ (Τρίτη 21 Ιουνίου 2011), με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
5 χρόνων επιτυχούς ανάπτυξης και λειτουργίας των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και 
Πάφου. Στο δείπνο παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής, Αρχηγοί και Εκπρόσωποι 

Κομμάτων, Υπουργοί, Πρέσβεις, Βουλευτές και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.  
 
Απευθυνόμενος προσωπικά στον Πρόεδρο της Hermes κ. Νίκο Σιακόλα, ο Πρόεδρος 

Χριστόφιας εξέφρασε «τα πιο ειλικρινή αισθήματα της πιο ψηλής αποδοχής και 
αναγνώρισης του έργου και της δράσης του ως ηγέτη της Hermes Airports». Και ο 

Πρόεδρος Χριστόφιας τόνισε χαρακτηριστικά:  
 
«Μέσα από τη σχεδόν εφηβική καθημερινή σας δραστηριότητα, τις καινοτόμες 

επιχειρηματικές σας προσεγγίσεις, τις αδιαμφισβήτητες ηγετικές σας ικανότητες και τη 
διαύγεια πνεύματος που σας χαρακτηρίζει, τοποθετείτε τον πήχη για τους 

συνομηλίκους σας σε αξιοζήλευτα και σχεδόν απρόσιτα ψηλά επίπεδα. Η ευχή όλων 
μας είναι να παραμείνετε δημιουργικός και αιωνόβιος, ένας ακούραστος έφηβος, και η 
επιχειρηματική δραστηριότητα να μεταφέρει πάντα μέσα της, πέραν από την αυτονόητη 

επιχειρηματική επάρκειά της, και ισχυρό το αίσθημα της κοινωνικής και 
επιχειρηματικής ευθύνης για το καλό του τόπου και του λαού μας.» 
 

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας υπογράμμισε επίσης ότι η επιτυχής συμπλήρωση και 
λειτουργία των δύο αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου σηματοδοτεί και αναδεικνύει 

μια νέα εποχή καρποφόρας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα.   
 

Στη διάρκεια του δείπνου η Hermes τίμησε τον κ. Νίκο Σιακόλα για την πολύτιμη 
συνεισφορά του ως ιδρυτή και πρώτου Προέδρου της Εταιρείας. Ο κ. Σιακόλας φανερά 
συγκινημένος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

σε αναγνώριση των υπηρεσιών του τον ανακήρυξαν Επίτιμο Ισόβιο Πρόεδρο με 
δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδρίες του. Στον κ. Σιακόλα προσφέρθηκε επίσης δώρο 

ένας πίνακας του γνωστού ζωγράφου Γιώργου Σκοτεινού.    
 
Στην ομιλία του ο κ. Σιακόλας αναφέρθηκε στους σημαντικούς σταθμούς και στο έργο 

που επιτελέσθηκε χάρη στο πνεύμα ομαδικής εργασίας και τη συμβολή μεγάλων 
οργανισμών και τραπεζικών ιδρυμάτων από το εξωτερικό που έδειξαν την εμπιστοσύνη 

τους στην Hermes και στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα, υπογράμμισε ο κ. Σιακόλας, είναι 
επωφελές για την Κύπρο και την οικονομία της και εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες 
προς την Κυβέρνηση για την αρμονική και αποδοτική συνεργασία.   

 
Στα πρώτα πέντε χρόνια, η Hermes έχει καταβάλει στην Κυβέρνηση €201 εκ., ενώ 
μέχρι το 2031 που λήγει η σύμβαση παραχώρησης, το συνολικό ποσό θα φθάσει το 

€1,7 δισ.   
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