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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου
Νικολαΐδη, στην εκδήλωση του Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού, με την ευκαιρία
της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, τη Δευτέρα 11
Δεκεμβρίου 2017 στις 7.00μ.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης
Θέλω να ευχαριστήσω το Επαρχιακό Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού για την πρόσκληση
τους να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση του, με
την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών.
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. Αλλά και προς την κάθε
οργάνωση μέλος του, και στον κάθε εθελοντή
ξεχωριστά, για το αξιόλογο έργο που επιτελούν και για
την τεράστια προσφορά τους προς την κοινωνία και
τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τη
συμπαράσταση και τη βοήθεια μας.
Εκείνο που κρίνει μια κοινωνία, δεν είναι ούτε το κατά
κεφαλήν εισόδημα, ούτε τα εντυπωσιακά κτήρια. Μια
κοινωνία κρίνεται από το επίπεδο αλληλεγγύης που
επιδεικνύει τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό
επίπεδο. Είναι αυτό το επίπεδο που καθορίζει και την
ποιότητα μας ως κοινωνία, και τον πολιτισμό μας.
Η πόλη μας έχει το πλεονέκτημα, την ευλογία θα
έλεγα, να υπηρετείται από εκατοντάδες εθελοντές.
Εκατοντάδες εθελοντές που κάνουν καθημερινό βίωμα

2

τους την προσφορά προς το συνάνθρωπο. Με τη δράση
του, το εθελοντικό κίνημα στη Λεμεσό, δεν απαμβλύνει
απλά την ανθρώπινη ανάγκη. Με τη δράση του
συμβάλλει στη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην
ενίσχυση της κοινωνικής βάσης πάνω στην οποία
κτίζεται η πρόοδος και η ευημερία σε μια τοπική
κοινωνία.
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.
H σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στους εθελοντές.
Γι΄ αυτό επιτρέψτε μου να συγχαρώ για ακόμα μια
φορά τον κάθε εθελοντή και την κάθε εθελόντρια ,
γιατί με τη δράση τους κάνουν την κοινωνία μας μια
καλύτερη κοινωνία, μια πιο αλληλέγγυα, πιο σωστή,
πιο ανθρώπινη κοινωνία.
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Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, ιδιαίτερα αυτές τις
μέρες που η ανάγκη για εθελοντική προσφορά είναι
αυξημένη. Ας κάνουμε όλοι αυτά τα Χριστούγεννα,
Χριστούγεννα αγάπης και αλληλεγγύης για τη Λεμεσό
μας και για όλη την Κύπρο.

