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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, στην
τελετή έναρξης του 1ου Κινέζικου Πολιτιστικού Φεστιβάλ,
την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 στις 8.00 μ.μ.
στο παλιό λιμάνι Λεμεσού.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά,
τον αντιδήμαρχο κ. Xu Jinhui και την αντιπροσωπεία της
πόλης NANJING.

Η σημερινή επίσκεψη γίνεται με την ευκαιρία της επετείου
των 25 χρόνων Διδυμοποίησης της Λεμεσού με την NANJING
και παράλληλα με τις εκδηλώσεις του 1ου Κινέζικου
Πολιτιστικού Φεστιβάλ που γίνεται για πρώτη φορά στην
πόλη μας.

Ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμος NANJING αδελφοποιήθηκαν
στις 24 Σεπτεμβρίου του 1992, μέσα στα πλαίσια επίσκεψης
αντιπροσωπείας του Δήμου μας στην Κίνα.
Η συμφωνία διδυμοποίησης ΛΕΜΕΣΟΥ - NANJING, ήταν
απότοκο της απόφασης των δύο πόλεων να εγκαθιδρύσουν
σχέσεις μέσα από την προώθηση της κατανόησης και της
φιλίας μεταξύ των δημοτών τους, με ανταλλαγές και
συνεργασίες στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της
επιστήμης και της τεχνολογίας, του πολιτισμού, του
αθλητισμού, του τουρισμού και άλλων τομέων, στη βάση της
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ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους με στόχο την ευημερία
των δύο πόλεων Λεμεσού και NANJING.
Η βάση και οι στόχοι της συμφωνίας διδυμοποίησης των δύο
πόλεων μας ισχύουν απόλυτα και σήμερα, 25 χρόνια μετά την
υπογραφή της. Η σημερινή σας επίσκεψη στην πόλη μας της
αντιπροσωπείας της NANJING ήταν μια χρυσή ευκαιρία να
επαναβεβαιώσουμε αυτή τη συμφωνία, ενδυναμώνοντας την
και διευρύνοντας την ακόμα περισσότερο, μέσα από την κοινή
μας απόφαση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένο
προγραμματισμό και σε ένα οδικό χάρτη των παραπέρα
κοινών δράσεων μας.

Η NANJING και η Λεμεσός έχουν πάρα πολλά κοινά
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν πραγματικά αδελφές
πόλεις. Η NANJING και η Λεμεσός είναι δυο ιστορικές πόλεις
με πολυχιλιόχρονη διαδρομή. Είναι και οι δύο πόλεις κέντρα
οικονομικής δραστηριότητας και τουρισμού στις χώρες τους. Η
NANJING έχει ένα από τα πιο σημαντικά εσωτερικά λιμάνια
της Κίνας, η δε Λεμεσός έχει ένα από τα σημαντικότερα
λιμάνια της Μεσογείου. Τόσο η NANJING, όσον και η Λεμεσός
είναι κέντρα πολιτισμού και πολιτιστικής δραστηριότητας.
Το πιο σημαντικό όμως κοινό στοιχείο των δύο πόλεων είναι οι
κάτοικοι τους. Άνθρωποι με χαρούμενη και αισιόδοξη διάθεση,
δραστήριοι, φιλόξενοι, που αγαπούν το πράσινο, αγαπούν την
καθαριότητα, αγαπούν τη ζωή. Οι δύο πόλεις άνκαι χιλιάδες
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χιλιόμετρα μακριά, ακολουθούν μια παράλληλη πορεία
ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας.

Συγχαίρω ιδιαίτερα τους διοργανωτές του 1ου Κινέζικου
Πολιτιστικού Φεστιβάλ, το οποίο σκοπό έχει να αναδείξει τον
παραδοσιακό και σύγχρονο πολιτισμό της Κίνας μέσα από
εκθέσεις, παραστάσεις και διαδραστικές δραστηριότητες,
καθώς και ζωντανή επίδειξη της παραδοσιακής κινζικής
κουζίνας.
Το Φεστιβάλ στοχεύει στη δημιουργία μιας
σημαντικής πλατφόρμας πολιτιστικών ανταλλαγών και
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και θα αποτελέσει το
κύριο παράθυρο του λαού μας για να μάθει για τη μακρά
ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κίνας.

Καλωσορίζω στην πόλη μας ακόμα μια φορά, τον
Αντιδήμαρχο της NANJING και την αντιπροσωπεία από το
Δημαρχείο τους και όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες
στο Φεστιβάλ με την ευχή να έχουν μια ξεχωριστή παραμονή
στην όμορφη και φιλόξενη πόλη μας.
Αγαπητοί φίλοι

Να ξέρετε ότι θα έχετε πάντα φίλους στη Λεμεσό.

Σας ευχαριστώ.
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