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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, στη δημόσια
διαβούλευση για τον πολιτισμό, τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 στις
7.00 μμ. στο Δημοτικό Μέγαρο
Μια από τις βασικές προγραμματικές μας θέσεις ήταν η εμπλοκή των δημοτών
στη διαμόρφωση των πολιτικών του δήμου στα μεγάλα ζητήματα της πόλης.
Αυτή η θέση δεν είναι πλέον μια θεωρητική διακήρυξη αλλά παίρνει σάρκα
μέσα από τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Πολιτών.
Οι Επιτροπές πολιτών θα προκύπτουν μέσα από ανοικτές συγκεντρώσεις
δημόσιας διαβούλευσης στις οποίες θα καλούνται να συμμετάσχουν όσοι
δημότες επιθυμούν. Σε αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις θα συζητούνται οι
γενικές απόψεις και προβληματισμοί για κάθε ζήτημα. Η πάρα πέρα
επεξεργασία προτάσεων θα γίνεται μέσα από επιτροπές πολιτών οι οποίοι θα
έχουν πιο εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για κάθε θέμα. Οι τελικές
εισηγήσεις που θα διαμορφώνονται από τις επιτροπές αυτές θα προωθούνται
στις αρμόδιες Δημοτικές Επιτροπές για πάρα πέρα συζήτηση και λήψη
αποφάσεων, οι οποίες θα προωθούνται στην ολομέλεια του Δημοτικού
Συμβουλίου για επικύρωση.
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην αποψινή μας εκδήλωση και σας
καλωσορίζω στην κοινή μας προσπάθεια να διαμορφώσουμε μια νέα
πολιτιστική πρόταση για την πόλη μας.
Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη Λεμεσό, είναι ο πολιτισμός
της, τα γράμματα και οι τέχνες. Η πόλη μας υπήρξε πρωτοπόρα σε θέματα
πολιτισμού. Αυτή η κληρονομιά, μας θέτει προ μιας τεράστιας ευθύνης, που
δεν είναι άλλη από την αναβάθμιση της σημερινής πολιτιστικής
δραστηριότητας στην πόλη μας σε επίπεδα αντάξια αυτής της
παρακαταθήκης. Να προωθήσουμε την καλλιέργεια των τεχνών και των
γραμμάτων σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το φάσμα του πληθυσμού της πόλης
μας. Να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής
δημιουργίας και την πρακτική στήριξη των πολλών και αξιόλογων
καλλιτεχνών και δημιουργών που έχει σήμερα η Λεμεσός μας. Να
δημιουργήσουμε πυρήνες πολιτισμού στο κέντρο της πόλης αλλά και στην
περιφέρεια. Παράλληλα να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας τόσο από το
λαϊκισμό όσο και από τον ελιτισμό, να τον προστατεύουμε από κακές ξένες
επιρροές αλλά και να τον εμπλουτίζουμε με νέα στοιχεία. Αναφορικά με τις
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μεγάλες πολιτιστικές γιορτές της Λεμεσού, να διατηρούμε και να
αναδεικνύουμε το διαχρονικό τους χαρακτήρα, αφαιρώντας ταυτόχρονα τα
όποια στοιχεία πολιτιστικής κόπωσης μέσα από τη συνεχή ανανέωση και
αναβάθμιση τους. Παράλληλα να δημιουργήσουμε και νέους θεσμούς που να
έχουν διεθνή εμβέλεια και αίγλη. Η πόλη μας έχει σήμερα ένα εξαιρετικό
ανθρώπινο δυναμικό και πολύ καλές υποδομές στον τομέα του πολιτισμού
που μπορεί να διασφαλίσει αυτό το ουσιαστικό πολιτιστικό βήμα προς τα
μπρος.
Ο Δήμος Λεμεσού αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει τα πολιτιστικά
δρώμενα της πόλης μας προς τις πιο πάνω κατευθύνσεις. Αυτό θα το κάνουμε
σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και ειδικούς: τους ίδιους τους
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Τους οποίους όμως ο Δήμος
οφείλει ως πρώτο βήμα να στηρίξει με έμπρακτα μέτρα και με ένα
θεσμοθετημένο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Ήδη το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση ενός Ταμείου Πολιτισμού, μέσα από το
οποίο να στηρίζει τους Λεμεσιανούς καλλιτέχνες, με την αγορά έργων τους,
και την οικονομική στήριξη τους σε περιπτώσεις εκθέσεων, συναυλιών,
εκδόσεων, χορευτικών και θεατρικών παραστάσεων, κτλ.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
1Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μουσική
Θέατρο
Μουσικό Θέατρο – όπερα
Χορός
2Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικαστικά
Λογοτεχνία
Αρχιτεκτονική κληρονομιά

