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Ο δήµαρχος ανέπτυξε στον Βραζιλιάνο παρά-
γοντα ορισµένα από τα έργα που βρίσκονται υπό 
εξέλιξη στη Λάρνακα ή άλλα που αναζητούν χρη-
µατοδότηση.

 Ο Ανδρέας Λουρουτζιάτης υπογράµµισε σε δη-
λώσεις του η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ένας 
ελκυστικός προορισµός για τους ξένους επενδυ-
τές προσφέροντας αξία στην επένδυση τους «πα-
ρόλα τα προβλήµατα που όλοι ελπίζουµε ότι θα 
είναι πρόσκαιρα σε ότι αφορά την οικονοµική 
και την τραπεζική κρίση».

 Από την πλευρά του ο ορόεδρος της FIABCI 
εξέφρασε ικανοποίηση που βρίσκεται στη Λάρ-
νακα, την οποία χαρακτήρισε «στρατηγικά βολι-
κή» αφού υπάρχει το διεθνές αεροδρόµιο που 
είναι το πρώτο σηµείο άφιξης του κόσµου που 
επισκέπτεται την Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι η παρουσία του έγκειται στο εν-
διαφέρον που παρουσιάζει η πόλη, που είναι ση-
µαντική για τη χώρα και παρά την οικονοµική 
κρίση έχει µια µεγάλη αγορά ακινήτων. Ανέφε-
ρε ακόµα ότι δεν έχει  παρατηρήσει µείωση των 
τιµών των ακινήτων, φαίνεται ότι η αγορά έχει 
διατηρήσει την αξία της, κάτι που είναι σηµαντι-
κό επειδή, όπως εξήγησε, είναι θέµα χρόνου να 
ξεπεραστεί η κρίση.

 Ανέφερε ακόµα ότι η FIABCI δηµιουργεί ευ-
καιρίες για επιχειρηµατικές δραστηριότητες των 
µελών της ενώ χαρακτήρισε σηµαντικό για τον 

ίδιο ως ηγέτη της οργάνωσης και παγκόσµιο 
πρόεδρο να επισκέπτεται χώρες όπου η FIABCI 
έχει αντιπροσώπους, να βλέπει καταστάσεις και 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια χώρα ώστε 
να συγκεντρώνει πληροφορίες, να τις κοινοποι-
εί στα µέλη της και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει 
τους ντόπιους επιχειρηµατίες να ενταχθούν στην 
Οµοσπονδία.

 Την ίδια στιγµή, συνέχισε, θα πρέπει οι Κύ-
πριοι επαγγελµατίες να επισκεφθούν και να συµ-
µετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις προκειµένου 
να λάβουν πληροφορίες οι οποίες θα αποβούν 
προς όφελός τους. 

 Εξάλλου ο Μαρίνος Κυνηγύρου, πρόεδρος 
του Συνδέσµου Επιχειρηµατιών – Κτηµατοµεσι-
τών Κύπρου - θεσµικoύ µέλους του  FIABCI- είπε 
πως η παρουσία του προέδρου του FIABCI στη 
Λάρνακα κρίνεται πάρα πολύ σηµαντική σε µια 
δύσκολη οικονοµική περίοδο αλλά ταυτόχρονα 
«δείχνει και το παγκόσµιο ενδιαφέρον για την 
κυπριακή κτηµαταγορά».

 Πρόσθεσε ότι «τα θετικά µηνύµατα για την 
ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας σε συνδυ-
ασµό µε τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου έχουν 
αναθερµάνει το ενδιαφέρον για τη κυπριακή κτη-
µαταγορά. Ο Σύνδεσµος σε συνεργασία µε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς θα κάνει αυτό που 
είναι αναγκαίο για να στηριχθεί ο πυλώνας της 
κυπριακής κτηµαταγοράς».

Την εκτίµηση ότι η Λάρνακα έχει µεγάλη αγορά ακινήτων και είναι «στρατηγικά βολική» 
για τους επισκέπτες εξέφρασε ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κτηµατοµεσιτών – 
Επιχειρηµατιών FIABCI Φλάβιο Γκονζάγκα Νούνες, ύστερα από συνάντηση µε το δήµαρχο 
Λάρνακας Ανδρέα Λουρουτζιάτη.
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