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Τηλεδιάσκεψη Δημάρχων και αντιπροσωπιών Δήμων Λεμεσού και Ιωαννιτών
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, 11:30 – 12:00
Αγαπητοί,
Εύχομαι να είστε καλά, γεροί και υγιείς και ανθεκτικοί στις επιβουλές του κορωνοϊού.
Ως γνωστόν, η αδελφοποίηση Λεμεσού – Ιωαννίνων, χρονολογείται από το 1984. Πέρα από
αυτή τη συμφωνία, και οι δύο Δήμοι συμμετέχουν στο Δίκτυο των Πολιτισμικών Πόλεων.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι υπηρεσίες των δύο Δήμων κατά την διάρκεια του πρώτου
κύματος της πανδημίας, ετοίμασαν μια κοινή πρόταση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης υπό
τον τίτλο «Διαπολιτισμική Διδυμοποίηση: Πολιτισμική Πολυμορφία για την Ανάπτυξη Χωρίς
Αποκλεισμούς». Μάλιστα, η αίτηση για επιχορήγηση της πρωτοβουλίας αυτής εγκρίθηκε τον
περασμένο Ιούλιο και οι δύο Δήμοι προχώρησαν στην διεκπεραίωση του προγράμματος, το
οποίο ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες.
Η βασική ιδέα του έργου ήταν όπως συζητηθεί και αξιοποιηθεί η πολιτισμική
διαφορετικότητα των πληθυσμών και των δύο πόλεων μας ως πλεονέκτημα για την
οικονομική ανάπτυξη στην μετα-πανδημίας εποχή, πάντα λαμβάνοντας υπόψιν και την
κοινωνική τους συνοχή.
Για την προώθηση του προγράμματος, έχουν γίνει και από τους δύο δήμους, ημερίδες
ενημέρωσης και διαβούλευσης με διάφορους θεσμούς. Στην περίπτωση των Ιωαννίνων,
έγιναν οι τηλεδιασκέψεις με άλλους Δήμους της Βορείου Ηπείρους, ενώ στην Λεμεσό έγιναν
οι διαβουλεύσεις με ομάδες focus groups από εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών
εργοδοτών, εργαζομένων, ΜΚΟ, οργανώσεων νεολαίας, πανεπιστημίων και των μελών του
Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού.
Με βάση όλες αυτές τος διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις, συντάχθηκε ένα κοινό έγγραφο,
το οποίο καλούμαστε ως δύο δήμοι να το υιοθετήσουμε και να το διακηρύξουμε σήμερα.
Αυτή μας η πράξη σήμερα έχει ένα ιχσυρό συμβολισμό και εκπέμπει την ανάλογη πολιτική
βούληση και δέσμευση για προώθηση του.
Η Κοινή Διακήρυξη «Πολιτισμική Διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα για οικονομική ανάπτυξη
και κοινωνική συνοχή» δεν αποτελεί μόνο ένα θεμέλιο λίθος για την κοινή πορεία και
ανανεωμένη συνεργασία των δύο αδελφοποιημένων μας πόλεων, αλλά και αναδεικνύει
αυτές τις αρχές ως πρωτοπόρες στον διεθνή χάρτη της διαπολιτισμικότητας, ο οποίος
αποτελείται σήμερα από πέρα από 140 πόλεις.
Πέραν τούτου, η μετάφραση του εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης «Διαπολιτισμική
πόλη Βήμα με Βήμα» στην ελληνική γλώσσα, ως παρακαταθήκη του προγράμματος, θα
συνεισφέρει στην περαιτέρω διάδοση της μεθοδολογίας της Διαπολιτισμικότητας σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και όπου υπάρχουν οι ελληνόφωνες κοινότητες
παγκοσμίως.
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Αν μπορέσουμε, ως δήμοι, να συμβάλουμε μέσα από αυτή μας την πρωτοβουλία, έστω και
κατ’ ελάχιστον, να μην επαναληφθούν οι μαύρες στιγμές της αιματηρής ευρωπαϊκής
ιστορίας με φυλετικές και άλλες διακρίσεις, τις εκδιώξεις, την προσφυγιά, τις γενοκτονίες, τις
μαζικές καταστροφές, τις οποίες γνώριζαν καλά οι κάτοικοι και των δύο μας πόλεων, τότε θα
έχουμε επιτελέσει ένα αξιόλογο έργο.
Ευχαριστίες: Δήμο Ιωαννιτών και τον Δήμαρχο Δρ Μωυσής Ελισάφ (του οποίου ευχόμαστε
και Καλή γιορτή του φωτός - Χανούκα), τους φορείς που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα: ΕΒΕΛ,
ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Νεολαίες κομμάτων ΝΕΔΥΣΗ,
ΕΔΟΝ και ΝΕΔΗΚ, ΜΚΟ Cross Culture International και τα Μέλη του Διαπολιτισμικού
Συμβουλίου, και ιδιαίτερα τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, Πρόεδρο
της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου και τον κ. Χάρη Τρίκκη, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του Δήμου, το Νέναντ Μπογκτάνοβιτς, Σύβουλο Διαπολιτισμικότητας του Δήμου
μας, τους Λειτουργούς του Δήμου μας , και πολλούς άλλους τοπικούς συντελεστές.
Τέλος, ευχαριστούμε την Γραμματεία των Διαπολιτισμικών Πόλεων τους Συμβουλίου της
Ευρώπης για την διαχρονική οικονομική και διοικητική υποστήριξη που μας παρέχει.

