Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Μέρας της Ευρώπης,
την

Κυριακή,

7

Μαίου

2017

στις

7.00

μ.μ.

στο

πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο (αποβάθρα έναντι
Yellow café)
Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 60 ετών. Το πάλαι ποτέ παιδί του
Σουμάν πέρασε από την βρεφική στην παιδική ηλικία,
ενηλικιώθηκε και ωρίμασε αλλά ποτέ δεν γερνά.
Μετά τις καταστροφικές συνέπειες του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου αναζητείται μια συνεργασία μεταξύ λαών της
Γηραιάς Ηπείρου για Ειρήνη και Πρόοδο.
Η Διακήρυξη του Σουμάν το 1950 παίρνει σάρκα και οστά 7
χρόνια αργότερα, το 1957 με την Συνθήκη της Ρώμης όπου
σηματοδοτεί την απαρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την δημιουργία της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
περνούμε στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

οι οποίες μετεξελίσσονται αργότερα σε μια

σύγχρονη οικονομικό-πολιτική Ένωση 28 κρατών-μελών, με
πέραν των 500 εκατομμυρίων κατοίκων δημιουργώντας ένα
ολοκληρωμένο θεσμό διακυβέρνησης.
Με κεντρικό της σύνθημα "Ενωμένοι στην Πολυμορφία" η ΕΕ
κατάφερε να πετύχει σε μεγάλο βαθμό την καθιέρωση της
ειρήνης

και

της

ευημερίας

μεταξύ

των

πολιτών

της,

δημιούργησε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και μία ενιαία
αγορά χωρίς σύνορα, όπου τα αγαθά, οι άνθρωποι, οι
υπηρεσίες
βασιζόμενα

και
στις

τα

κεφάλαια

αξίες

του

κυκλοφορούν

σεβασμού

της

ελεύθερα
ανθρώπινης

αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους
δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σήμερα,

η

Ευρωπαϊκή

Ένωση

αντιμετωπίζει

νέες

και

πρωτοφανείς προκλήσεις. Η αντοχή του κοινού ευρωπαϊκού
νομίσματος

στις

εσωτερικές

και

εξωτερικές

πιέσεις,

οι

αναδυόμενες αποσχιστικές τάσεις, το μεταναστευτικό και η
ουσιαστική

αντιμετώπιση

της

οικονομική

κρίσης

στους

κόλπους της δίχως να μετατραπεί σε Ένωση δύο ταχυτήτων
είναι οι κυριότεροι τομείς προβληματισμού των σύγχρονων
Ευρωπαίων πολιτών και πολιτικών.
Η σημερινή μέρα, η Ημέρα της Ευρώπης είναι η μέρα που
συμβολίζει την Ειρήνη, την Ελευθερία, την Ευημερία και την
Ενότητα ανάμεσα στους λαούς της Ένωσης. Επενδύοντας
λοιπόν

στα

θετικά

της

ΕΕ

οφείλουμε

και

πρέπει

να

παραμένουμε εξωστρεφείς και να πολεμήσουμε ενάντια στην
μισαλλοδοξία, στον ρατσισμό και στον διαφαινόμενο άκρατο
εθνικισμό, προστατεύοντας και προωθώντας τα ιδανικά της ΕΕ
και την ίδια ώρα να αναζητήσουμε τρόπους βελτίωσης στην
ευρύτερη λειτουργία της Ένωσης για το ευρύτερο καλό των
πολιτών της.
Υιοθετώντας αυτές τις αρχές και αξίες ,η Λεμεσός έχει
δημιουργήσει δημοτικούς θεσμούς οι οποίοι στηρίζουν και
αναπτύσσουν

πολιτικές

δράσεις

που

εξυπηρετούν

την

πολυπολιτισμικότητα της πόλης.
Στόχος και προσπάθεια μας είναι να καταστήσουμε ακόμη
περισσότερο την πόλη μας ως πόλη πρότυπο αρμονικής
συμβίωσης όλων των κατοίκων της ντόπιων και επισκεπτών.
Σήμερα η Λεμεσός φιλοξενεί χιλιάδες πολίτες από διάφορα
σημεία του κόσμου και μπορούμε να είμαστε περήφανοι, γιατί
όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν ένα φιλικό κοινό χώρο όπου
μπορούν να δουλεύουν μαζί, να τραγουδάνε μαζί, να χορεύουν
μαζί και μαζί να αναπτύσσουν και να δημιουργούν τις

προϋποθέσεις για μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη πρότυπο των
διακηρυγμένων αρχών και ιδανικών της.

ΕΧ

