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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδης, κατά
την επίσκεψη της αντιπροσωπείας από το Δήμο Nanjing,
Κίνας, την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00 π.μ.
 Κύριε Πρέσβη της Κίνας
 Κύριε Αντιδήμαρχε της NANJING
 Φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Μέλη της αντιπροσωπείας
της NANJING
 Φίλοι πρώην Δήμαρχοι της Λεμεσού,
 Κύριε Πρύτανη
 Κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕΛ
 Κύριε Πρόεδρε της ΕΤΑΛ
 Κύριε
Εκπρόσωπε
του
Κυπριακού
Ναυτιλιακού
Επιμελητηρίου
 Κύριε Εκπρόσωπε του ΚΟΤ
 Κύριε Πρόεδρε του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών
Φορέων Λεμεσού
 Κύριε Αντιδήμαρχε Δήμου Λεμεσού
 Φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, θέλω να καλωσορίσω με
ιδιαίτερη χαρά τον αντιδήμαρχο κ. Xu Jinhui και την
αντιπροσωπεία της 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.
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Ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμος NANJING αδελφοποιήθηκαν
στις 24 Σεπτεμβρίου του 1992, μέσα στα πλαίσια επίσκεψης
αντιπροσωπείας του Δήμου μας στην Κίνα. Τη συμφωνία
διδυμοποίησης υπέγραψαν οι τότε δύο Δήμαρχοι, Αντώνης
Χατζηπαύλου και WANG ROUGBING.

Της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Λεμεσού είχε
προηγηθεί, η πρώτη επίσκεψη αντιπροσωπείας της NANJING
στην πόλη μας το Μάιο του 1992.

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 τεχνολογίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού,
του τουρισμού και άλλων τομέων, στη βάση της 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
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υπογραφή της. Η σημερινή σας επίσκεψη, φίλε Αντιδήμαρχε,
είναι μια χρυσή ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε αυτή τη
συμφωνία, ενδυναμώνοντας την και διευρύνοντας την ακόμα
περισσότερο, μέσα από τη κοινή μας απόφαση να
προχωρήσουμε σε συγκεκριμένο προγραμματισμό και σε ένα
οδικό χάρτη των παραπέρα κοινών δράσεων μας.

Αν εξαιρέσουμε τη..... μικρή διαφορά στον πληθυσμό
(πληροφοριακά η NANJING με 8.5 εκατομμύρια έχει 9 φορές
τον πληθυσμό της Κύπρου), 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 όσο 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.

Επιτρέψτε μου κύριε Αντιδήμαρχε, να σας κάνω μια μικρή,
συνοπτική αναφορά στη Λεμεσό του σήμερα.

Η Λεμεσός είναι το σημαντικότερο οικονομικό και
επιχειρηματικό κέντρο της Κύπρου και ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα της ανατολικής Μεσογείου. Ένα από
τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Λεμεσού
είναι η πολυθεματικότητα της οικονομικής δραστηριότητας
που αναπτύσσεται στην πόλη μας. Η οικονομική
δραστηριότητα στη Λεμεσό επεκτείνεται στους τομείς της
Βιομηχανίας, του Εμπορίου, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών,
των Λιμενικών υποδομών, της ενέργειας, της Οικοδομικής
βιομηχανίας, της Έρευνας και καινοτομίας και ασφαλώς της
Εμπορικής ναυτιλίας.

Αναφορικά με τη βιομηχανία, η Λεμεσός συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής της Κύπρου.
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στηρίχτηκε πάνω σε ένα πολύ
καλό δίκτυο υποδομών: Το λιμάνι, τρεις Βιομηχανικές
περιοχές και πολλές άλλες ακόμα Βιομηχανικές ζώνες. Στον
τομέα της βιομηχανίας δεσπόζουσα θέση κατέχει η
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φαρμακοβιομηχανία, με σημαντική επίσης παρουσία από τους
κλάδους των τροφίμων, των ποτών.

Ο τομέας των Υπηρεσιών επίσης έχει να επιδείξει πολύ
σημαντική δραστηριότητα με πολλές κυπριακές και
πολυεθνικές εταιρίες να δραστηριοποιούνται στην παροχή
χρηματοπιστωτικών και νομικών υπηρεσιών.

Ο τομέας του τουρισμού βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε
πορεία σημαντικής ανόδου. Το τουριστικό προϊόν της πόλης
εμπλουτίστηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την
ανέγερση της δεύτερης Μαρίνα, με το παραθαλάσσιο
πολυλειτουργικό πάρκο, την διαμόρφωση της ακτής
Ολυμπίων, μιας υπέροχης ακτής για λουόμενους, και την
ανάπλαση του παλιού λιμανιού. Πρέπει επίσης να σημειωθεί
και η ανέγερση νέων αλλά και η ανακαίνιση υφιστάμενων
ξενοδοχείων αναμένεται να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις
τουριστικές προοπτικές της Λεμεσού. Τα επόμενα μερικά
χρόνια η αξία της Λεμεσού ως τουριστικού προορισμού θα
αναβαθμιστεί θεαματικά με την έναρξη λειτουργίας του
Τουριστικού Θερέτρου – καζίνο και με την ανάπλαση της πιο
όμορφης παραλίας της Μεσογείου, της Ακτής Ladies’ Mile και
του παρακείμενου βιότοπου.
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Πέραν όμως από τις υποδομές, τη θάλασσα και τις φυσικές
της ομορφιές, το στοιχείο εκείνο που κάνει τη Λεμεσό έναν
εξαιρετικό τουριστικό προορισμό είναι οι άνθρωποι της, η
φιλοξενία μας, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, οι μεγάλες
μας λαϊκές γιορτές, όπως το καρναβάλι και η Γιορτή του
Κρασιού και οι πολλές άλλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις που γίνονται ολόχρονα στην πόλη μας.

Το λιμάνι της Λεμεσού είναι το νοτιότερο λιμάνι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο
στη συμβολή τριών Ηπείρων και πολύ κοντά σε κομβικά
σημεία του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Η πρόσφατη
εμπορικοποίηση του λιμανιού άνοιξε νέες προοπτικές και
αναμένεται να το καταστήσει τον σημαντικότερο περιφερικό
κόμβο μεταφορικών και λιμενικών δραστηριοτήτων στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Ένας ξεχωριστός τομέας που έχει δώσει στη Λεμεσό
σημαντική διεθνή αναγνώριση και κύρος, είναι ο τομέας της
Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Λεμεσός αποτελεί σήμερα το
μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο εταιρειών παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη, διαθέτοντας περισσότερες
από 130 εγκατεστημένες εταιρείες στην περιοχή της Λεμεσού.
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Ο τομέας τη ενέργειας είναι ένας νέος τομέας με τεράστιες
προοπτικές, μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων ΦΑ στη ΑΟΖ
της χώρας μας. Η εγκατάσταση των μεγάλων διεθνών
εταιριών εξόρυξης ΦΑ EXXON – MOBIL, TOTAL και ENI στην
πόλη μας έχουν δημιουργήσει εντελώς νέα δεδομένα στην
πόλη μας στον οικονομικό τομέα.
Ένας
παραδοσιακά
σημαντικός
τομέας
οικονομικής
δραστηριότητας είναι και ο τομέας των ακινήτων και η
οικοδομική βιομηχανία. Την περίοδο αυτή στην ευρύτερη
περιοχή της Λεμεσού δρομολογούνται πολύ μεγάλες
εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις που προσφέρουν άριστες
επενδυτικές ευκαιρίες τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους
ξένους επενδυτές.

Όλα αυτά τα δεδομένα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να
συνεχίσει η Λεμεσός να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς.
Επιπρόσθετα έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα που είναι
σίγουρο ότι θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην
ανάπτυξη τα επόμενα λίγα χρόνια. Το πιο σημαντικό νέο
δεδομένο είναι η ανάπτυξη του μοναδικού κομματιού του
παραλιακού μετώπου που παραμένει αναξιοποίητο, της
περιοχής μεταξύ μαρίνας και νέου λιμανιού. Η περιοχή αυτή
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με μια τεράστια δυναμική
ικανή να καθορίσει και τον τελικό χαρακτήρα της Περιοχής
του Κέντρου. Είμαστε στο στάδιο ενός σχεδιασμού που θα
προδιαγράφει εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις , ένα
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μεγάλο αστικό πάρκο πολιτισμού και ψυχαγωγίας, και μέσα
σε όλα αυτά να είναι ενταγμένα αρμονικά τα διατηρητέα
σημαντικά βιομηχανικά κτήρια γης περιοχής.

Πέρα από τα πιο πάνω, η επέκταση της ανάπτυξης της πόλης
μας προς την περιφέρεια και τις συνοικίες, μια επέκταση που
έχει ήδη αρχίσει με την ανάπτυξη των προσκείμενων στο
κέντρο της πόλης δυτικών συνοικιών, που χρηματοδοτείται
από Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια, δημιουργούν πλέον
τις προοπτικές μιας ισορροπημένης καθολικής ανάπτυξης της
Λεμεσού.

Φίλοι και φίλες, θέλω να τελειώσω αυτή τη σύντομη μου
παρέμβαση, με την ευχή να έχετε μια ξεχωριστή παραμονή
στην όμορφη και φιλόξενη πόλη μας. Να ξέρετε ότι θα έχετε
πάντα φίλους στη Λεμεσό.

ΝΝ

