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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση με θέμα «Οι
Ευρωεκλογές και το μέλλον της Ευρώπης», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο
Νεάπολις Πάφου, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και
Διακυβέρνησης, το Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) και το Synergy Foundation,
στις 25 Ιανουαρίου 2019.

Κυρίες και κύριοι,
Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την πρόσκληση
τους να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού. Είναι εξαιρετικά
σημαντικό για την πόλη μας να παρέχονται ευκαιρίες για ενημέρωση των πολιτών και
δημόσιο διάλογο μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, και μάλιστα με διακεκριμένους
εισηγητές όπως είναι οι αποψινοί μας εισηγητές.
Η σημερινή εκδήλωση έχει μια ιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία γιατί αφορά ένα
κορυφαίο πολιτικό γεγονός.
Στις 26 του Μάη, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούμε να αποφασίσουμε
για το μέλλον της Ευρώπης, εκλέγοντας τα μέλη του νομοθετικού σώματος, η σύνθεση
του οποίου θα προδιαγράψει για τα επόμενα 5 χρόνια τις κυρίαρχες κατευθύνσεις της
μεγαλύτερης στην ιστορία ένωσης κρατών.
Οι Ευρωεκλογές αυτές διεξάγονται σε μια εποχή κρίσης για την Ευρώπη, με μεγάλα
ανοικτά προβλήματα και με συγκυρίες που αυξάνουν τη δυσκολία αντιμετώπισης τους.
Τα θεσμικά όργανα και οι λαοί της Ευρώπης αναζητούν απαντήσεις τεράστιες
προκλήσεις που αφορούν μια σειρά από ζητήματα:








Τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση
Την ανεργία, ιδίως μέσα στους νέους
Τη φτωχοποίηση των κοινωνιών και το υψηλό κόστος διαβίωσης
Τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις κοινωνικές ανισότητες, τις πολιτικές μίσους
Την ανασφάλεια
Τις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον
Την ανεξέλεγκτη μετανάστευση

2

 Την τοπική αυτοδιοίκηση, την επικουρικότητα και τα δικαιώματα του πολίτη,
θέματα πολύ σημαντικά για τις τοπικές αρχές
Η συνεχιζόμενη αδυναμία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά όλα αυτά τα προβλήματα, έχουν ανοίξει επικίνδυνα τον δρόμο της
αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες επωμίζονται μια κρίσιμη και καθοριστική ευθύνη στις επερχόμενες
Ευρωεκλογές. Να προκρίνουν πολιτικές που να μπορούν να υπερβούν τα προβλήματα
αυτά. Να επαναβεβαιώσουν την προσήλωση της Ευρώπης στις θεμελιακές αρχές της, τις
αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης,
της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Οι επερχόμενες εκλογές έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση της ελπίδας και τη
πίστης στο μέλλον της Ευρώπης.
Σε αυτή την ιστορική πρόκληση και ευθύνη έχουμε όλοι υποχρέωση να ανταποκριθούμε
θετικά.

