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Χαιρετισμός του Δημάρχου
εκδήλωση του Συντονιστικού
την ευκαιρία της Διεθνούς
Δεκεμβρίου 2018 στις 7.00μ.μ.
Μητρόπολης

Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην
Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού, με
Ημέρας Εθελοντών, τη Δευτέρα 10
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς

Θέλω να ευχαριστήσω το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού Λεμεσού για την πρόσκληση τους να παρευρεθώ και να
χαιρετήσω τη 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 για την τεράστια
προσφορά τους προς την κοινωνία της Λεμεσού και τους συμπολίτες μας
που έχουν ανάγκη τη συμπαράσταση και τη βοήθεια μας.
Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή η οποία πλεονεκτεί σε σύγκριση με
παλαιότερες εποχές φτώχειας και ανέχειας. Όμως 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.
Ο Δήμος Λεμεσού αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο ευθύνης, με μια σειρά
από μέτρα και δράσεις που αφορούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Πέρα από τα μέτρα αυτά, ο Δήμος μας ετοίμασε πρόταση για δημιουργία
ενός Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων. Το κέντρο αυτό έχει
στόχο την παροχή μιας άμεσης, ολιγοήμερη φροντίδας σε άστεγους
συνανθρώπους μας μέχρι να βρεθούν μονιμότερες λύσεις για κάθε
περίπτωση.
Η πρόταση αφορά χώρο στο Κτιριακό Συγκρότημα Άγιος Παντελεήμονας,
το οποίο είναι δημοτική κτημοσύνη, και ο οποίος αφού διαμορφωθεί
κατάλληλα, θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 10 άτομα για παραμονή
μερικών ημερών.
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Αν υπάρξει η ουσιαστική εμπλοκή των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους
και η συνεργασία όλων των φορέων, το κέντρο θα μπορούσε να ήταν
έτοιμο τους αμέσως επόμενους μήνες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να
ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και του Συμβούλιο
Εθελοντισμού για την στήριξη της πρότασης του Δήμου και για τη
δεδηλωμένη πρόθεση τους για συνεργασία.
Θα ήθελα να κάνω και μια σύντομη αναφορά σε μια δεύτερη πρόταση του
Δήμου, λεπτομέρειες της οποίας θα δοθούν αύριο σε δημοσιογραφική
διάσκεψη.
Η πρόταση αφορά στην ανέγερση πέραν των 500 οικιστικών μονάδων για
κοινωνική στέγη και προσιτή κατοικία στη Λεμεσό.
Η ανάπτυξη αυτή θα γίνει σε 3 τεμάχια δημοτικής ιδιοκτησίας στη
Λεμεσό (2 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και 1 στην περιοχή του
Αγίου Ιωάννη), όπου ήταν κτισμένες από τη δεκαετία του 1940 οι γνωστές
εργατικές
πολυκατοικίες,
στις
οποίες
διέμεναν
δεκάδες
χαμηλοεισοδηματικών οικογενειών.
Με βάση το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν που προκύπτει και το κίνητρο
για κοινωνική στέγη που προβλέπει αύξηση του συντελεστή δόμησης
κατά 25%, είναι δυνατόν να ανεγερθούν πέραν των 500 οικιστικών
μονάδων διαφόρων συνδυασμών μεγεθών.
Τα διαμερίσματα αυτά θα κτιστούν και θα διατεθούν τα επόμενα 5 χρόνια
είτε προς ενοικίαση είτε προς αγορά σε νέα ζευγάρια και οικογένειες, στη
βάση εισοδηματικών κριτηρίων με τρόπο που να διασφαλίζει την
ισορροπημένη σύνθεση των ενοίκων της κάθε πολυκατοικίες και να
αποφεύγεται η γκετοποίηση των άπορων οικογενειών.
Ο Δήμος Λεμεσού ήδη συζητεί με το Υπουργείο Εσωτερικών διάφορες
εναλλακτικές μεθόδους και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο για
αξιοποίηση της δημοτικής αυτής κτημοσύνης.
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.
Αυτή την ημέρα την αφιερωμένη στους εθελοντές, οφείλουμε να
συγχαρούμε ακόμα μια φορά τον κάθε εθελοντή και την κάθε εθελόντρια,
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γιατί με τη δράση τους κάνουν την κοινωνία μας μια καλύτερη κοινωνία,
μια πιο αλληλέγγυα, πιο σωστή, πιο ανθρώπινη κοινωνία.
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.

