Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
κ. Μιχάλη Πολυνείκη
στο Γ’ Συνέδριο της Πόλης Χρυσοχούς με θέμα
«Ιστορία-Πολιτισμός και σύγχρονη ανάπτυξη στην Πόλη Χρυσοχούς»
(Πολιτιστικό Κέντρο, Πόλη Χρυσοχούς)
-------------------------------Πανιερώτατε,
κύριε Δήμαρχε,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι και ομιλητές,
φίλες και φίλοι,
Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στο σημαντικό αυτό Επιστημονικό
Συνέδριο, το τρίτο στη σειρά, που διοργανώνει ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς. Ένα Συνέδριο
ψηλών προδιαγραφών, με εκλεκτούς ομιλητές, από τους οποίους θα αποκομίσουμε όλοι
πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ανάπτυξη της
Πόλης Χρυσοχούς.
Η Πόλη Χρυσοχούς έχει μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και παράδοση. Μια παράδοση που
είναι συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, και με τη θεά Αφροδίτη, της οποίας τα λουτρά της
βρίσκονται εδώ κοντά μας. Παράδοση έχει, επίσης, και στους αγώνες του λαού μας για
ελευθερία, με τους κατοίκους αυτής της πόλης να δίνουν το παρόν τους ως εθελοντές στον
Ελληνικό Στρατό, καθώς και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, ένα θέμα που θα αναπτύξει
για τους σκοπούς αυτού του Συνεδρίου ο καθηγητής κ. Παπαπολυβίου.
Να θυμίσω πως η Πόλη της Χρυσοχούς θεωρείται συνέχεια του αρχαίου Μάριου και ότι
υπάρχουν ίχνη κατοίκησης από τη νεολιθική εποχή. Στο Μεσαίωνα, στην περιοχή άκμασε μια
άλλη πόλη, η Αρσινόη, που εγκαταλείφθηκε τον 7ο αιώνα μ.Χ. ως επακόλουθο των αραβικών
επιδρομών. Η Πόλη, κατά το Μεσαίωνα, ήταν έδρα Επισκόπου. Αναβαθμίστηκε σε Δήμο το
1882, γι’ αυτό και είναι ένας από τους παλιότερους Δήμους της Κύπρου.
Πολιτισμός, ιστορία, παράδοση, εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες, πόθος και πάθος δηλαδή για
πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, είναι το κράμα των ηθικών αξιών που χαρακτηρίζουν την
ψυχοσύνθεση των κατοίκων της Πόλης Χρυσοχούς.
Το σημερινό Επιστημονικό Συνέδριο έχει χαρακτήρα πολιτιστικό και συνάμα παιδαγωγικό.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να μάς βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα όλες αυτές τις αξίες
που σηματοδοτούν την ταυτότητά μας, πώς να τις διασφαλίσουμε και πώς να τις
μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενεές. Ταυτόχρονα, θα αναδείξει και το σύγχρονο, το
σημερινό πρόσωπο της Πόλης Χρυσοχούς, ιδιαίτερα την οικονομική και τουριστική της
ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης.
Επιπλέον, η περιοχή υπερηφανεύεται για ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό μουσείο, βυζαντινές
εκκλησίες και παραδοσιακά σπίτια, συνδυάζει δηλαδή κατά τρόπο ιδανικό το παρελθόν, το
παρόν αλλά και το μέλλον.
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Εδώ, να προσθέσω ότι η Πόλη αποτελεί ιδανικό πόλο έλξης για όλους όσοι αγαπούν την
αυθεντικότητα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει βουνό, θάλασσα και κάμπο, με ένα
μοναδικό κλίμα για τουριστική, αλλά και αγροτική ανάπτυξη. Προπάντων, η Πόλη θεωρείται
ως κατ’ εξοχήν τόπος για τους λάτρεις της φύσης, καθώς και για τους λάτρεις των ενεργών
διακοπών και δραστηριοτήτων, όπως είναι η πεζοπορία, η ποδηλασία, η ιππασία και το
γκολφ.
Θα ήταν, βέβαια, παράλειψή μου, να μην αναφέρω και τη χερσόνησο του Ακάμα. Μια
περιοχή, που με την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου του Ακάμα θα προκύψουν
σημαντικά οφέλη για όλες τις κοινότητες οι οποίες θα εισέλθουν σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.
Έτσι, το όραμα των κατοίκων της περιοχής για μια δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη, με
σεβασμό στο περιβάλλον, οδηγείται προς πραγμάτωση.
Η ζωή των κατοίκων της Πόλης Χρυσοχούς και των γύρω κοινοτήτων είναι στενά
συνδεδεμένη και με το γραφικό ψαρολίμανο στο Λατσί, που αναβαθμίστηκε από το
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και κατέστη ένας πραγματικός
πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους, αλλά και χώρος για τον ασφαλή ελλιμενισμό
τουριστικών σκαφών, καθώς και των αλιευτικών σκαφών της περιοχής.
Σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς θα διαδραματίσει η
προωθούμενη από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκμίσθωση
του Κατασκηνωτικού Χώρου Λίμνης στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, που αποτελεί το μοναδικό
παραλιακό Κατασκηνωτικό Χώρο στην Κύπρο. Επίσης, η ένταξη του παραλιακού μετώπου
ανατολικά του Κατασκηνωτικού αυτού Χώρου μέχρι την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, καθώς και
της περιοχής του ποταμού Σκούλλη-Προδρόμι στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 θα
συμβάλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής και άλλων
παραδοσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης αναμένεται η δημιουργία
υποδομών και νέων θέσεων εργασίας προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής
Πόλης Χρυσοχούς.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η γρήγορη ανάπτυξη της Πόλης Χρυσοχούς την
τελευταία δεκαετία και η πορεία της προς τον τουρισμό στηρίχθηκε και στη συνεισφορά της
γεωργίας. Χάρη στην εύφορη γη, τα υδατικά έργα που εκτελέστηκαν από το Υπουργείο
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και την προοδευτικότητα και εργατικότητα των
κατοίκων, η ευρύτερη περιοχή, από τον Ακάμα μέχρι τον Παχύαμμο, με επίκεντρο την Πόλη
Χρυσοχούς, κατέστη κέντρο παραγωγής ποικιλίας φρούτων και λαχανικών που καλύπτουν
μεγάλο μέρος των αναγκών της Κύπρου.
Στις προσπάθειες των αγροτών της περιοχής η Κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια είναι
σταθερός συμπαραστάτης. Σημαντική στήριξη στους αγρότες μας δίνεται από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, μέσω του οποίου θα διατεθούν 325 εκατομμύρια ευρώ για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα, τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων
της υπαίθρου.
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Είμαι πεπεισμένος ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το
Πρόγραμμα,
ιδιαίτερα
από
τους
νέους
αγρότες,
για
εκσυγχρονισμό
των
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για την ίδρυση νέων και βελτίωση
υφιστάμενων βιοτεχνιών, αξιοποιώντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα παραγόμενα
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα.
Σαν κατακλείδι, θέλω να επαναλάβω αυτό που τόνισα πολλές φορές, ότι δηλαδή το
περιβάλλον, η ιστορία και η παράδοσή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε σε αυτόν τον
τόπο, που πρέπει να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω τα ειλικρινή και θερμά μου συγχαρητήρια στο Δήμαρχο και στο
Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης Χρυσοχούς για την άρτια διοργάνωση του Επιστημονικού
αυτού Συνεδρίου, καθώς και για την εκλεκτικότητά τους σε ό,τι αφορά τη θεματολογία και την
επιλογή των ομιλητών.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

