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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στο δείπνο του
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού, στις 6/10/20.
Θέλω να ευχαριστήσω το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού Λεμεσού για την πρόσκληση τους να παρευρεθώ και να
χαιρετήσω το σημερινό δείπνο, για το οποίο με μεγάλη χαρά διαθέσαμε το
χώρο του Ιστορικού Αρχείου της πόλης μας.
Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού,
τη βαθιά εκτίμηση μας και τα συγχαρητήρια μας προς το Επαρχιακό
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την τεράστια προσφορά του προς
την κοινωνία της Λεμεσού και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τη
συμπαράσταση και τη βοήθεια μας.
Συγχαίρω επίσης και ευχαριστώ την κάθε οργάνωση μέλος του Επαρχιακού
Συμβουλίου Εθελοντισμού, και στον κάθε εθελοντή ξεχωριστά, για το
αξιόλογο έργο που επιτελούν.
Ζούμε σε μια εποχή όπου τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι απλώς υπαρκτά,
αλλά μέσα στην πολυπλοκότητα και την πίεση της σύγχρονης εποχής,
παίρνουν διαστάσεις πολύ πιο ευρύτερες και πιο έντονες. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες αποκτά ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει η απαιτούμενη τόλμη,
δύναμη και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά.
Παράλληλα χρειάζεται συνένωση και συντονισμός δυνάμεων: κράτος, ΤΑ,
Εκκλησία και κοινωνικοί φορείς να ενώσουμε δυνάμεις για τον κοινό στόχο:
την απάμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων.
Από πλευράς του Δήμου Λεμεσού, είναι πεποίθηση μας ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στα
θέματα αυτά, γιατί, όπως και η Εκκλησία, είναι ένας θεσμός που βρίσκεται πιο
κοντά στον άνθρωπο και στις καθημερινές του ανάγκες. O Δήμος μας
συνεργάζεται στενά και μόνιμα με το Επαρχιακό Συμβούλιο Εθελοντισμού, το
οποίο εκπροσωπείται ισότιμα στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου
μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, διευρύνονται οι προοπτικές και οι
ορίζοντες σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Αυτή τη
συνεργασία, σας διαβεβαιώνουμε, ότι θα τη διαφυλάξουμε και θα την
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, για το καλό της πόλης μας.
Ο Δήμος Λεμεσού, έχει τα τελευταία χρόνια θέσει ως στόχο του την
αναβάθμιση της εμπλοκής του και τη διεύρυνση των προγραμμάτων του που
αφορούν την κοινωνική μέριμνα. Αυτή η πολιτική βούληση του Δήμου έχει ήδη
εκφραστεί με πράξεις, όπως η δημιουργία του Κέντρου Στήριξης και
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Επανένταξης Αστέγων ΣΧΕΔΙΑ, που ήδη έκλεισε 1 χρόνο λειτουργίας και
προσφοράς.
Με την αναμενόμενη σε μερικούς μήνες προσθήκη στις υποδομές του Δήμου
του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών της Μισιαούλη –
Καβάζογλου αλλά και του Κέντρου Ενηλίκων στην οδό Φιλελλήνων,
δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη
κοινωνική πολιτική του Δήμου Λεμεσού. Η Υπηρεσίες του Δήμου μας είναι
πλήρως διατεταγμένες για αυτή την αποστολή και αναμένουμε ασφαλώς και
τη στήριξη και των κρατικών υπηρεσιών.
Ό,τι όμως και να κάνει το κράτος και όλοι οι άλλοι φορείς, η μάχη ενάντια στα
κοινωνικά προβλήματα δεν κερδίζεται χωρίς τους στρατιώτες της πρώτης
γραμμής. Χωρίς τους εθελοντές και εθελόντριες οι οποίοι δίνουν καθημερινά
τη μάχη αυτή. Είναι γι’ αυτό που η συμβολή του καθενός εθελοντή είναι
πολύτιμη. Όσο μικρή και αν είναι δεν είναι ασήμαντη, είναι σημαντική.
Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η ανάγκη για
εθελοντική προσφορά είναι αυξημένη.

