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Χαιρετισμός  

Δημάρχου Αγίου Αθανασίου κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  

στην εκδήλωση πολιτισμικότητας με τίτλο:  

‘’The Multicultural Dance Trip Festival”  

Σάββατο 04/11/2017 

«ΛΕΜΕΣΟΣ, μια πόλη, ο κόσμος όλος». Δε θα μπορούσε να δοθεί καλύτερος τίτλος 

σ΄ ένα πρόγραμμα που στοχεύει να φέρει τους ανθρώπους που ζουν και 

δραστηριοπούνται σ’ αυτή την πόλη πιο κοντά!  

Αξιότιμε κ. Πρέσβη της Γεωργίας, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι της Υπεύθυνης Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του 

Υπουργείου Εσωτερικών  

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,   

Κυρίες και κύριοι, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση την οποία 

διοργανώνει ο Δήμος μας  στο πλαίσιο του έργου: «ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Ο 

ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ» . 

Η Κύπρος μας από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε σταυροδρόμι διαφόρων 

πολιτισμών με μια γενικά θετική και γόνιμη εμπειρία συνύπαρξης διαφόρων 

εθνικοτήτων και θρησκευτικών ομάδων. 

Η Λεμεσός και ιδιαίτερα η ευρύτερη πόλη μας ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι το 

επίκεντρο αυτού του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα. Εκ των πραγμάτων οφείλουμε 

να συμβάλουμε έμπρακτα, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 

συνθήκες για ομαλή ένταξη και εξοικείωση των υπηκόων από τρίτες χώρες με την 

κυπριακή πραγματικότητα. 

Στόχος δεν είναι μόνο η βοήθεια και η στήριξη προς τους ΥΤΧ, αλλά παράλληλα να 

δώσουμε και στους δημότες μας την ευκαιρία να αποκτήσουν καλύτερη γνώση και 
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αντίληψη για την οργάνωση της μόνιμης μετανάστευσης και το πλεονέκτημα της 

ομαλής ένταξης των μεταναστών στην Κύπρο. Ποτέ δεν πρέπει, άλλωστε, να 

ξεχνάμε ότι πολλοί συμπατριώτες μας σε δύσκολους καιρούς για τον τόπο μας 

έγιναν μετανάστες σε άλλες χώρες οι οποίες και τους παρείχαν τις απαραίτητες 

συνθήκες  για την ομαλή ενσωμάτωση τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν και να διαπρέψουν στη χώρα που μετανάστευσαν. Ας το πράξουμε 

και εμείς για αυτούς τους ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους βρέθηκαν 

στη δική μας πατρίδα.  

Ο Δήμος μας πρωτοπορεί και έχει καταφέρει να προσφέρει πολλές ευκαιρίες  μέσω 

των διαφόρων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, δίνοντας ευκαιρίες για πολιτιστικές 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται, είτε στην 

περιοχή του Δήμου μας, αλλά και στην ευρύτερη Λεμεσό. Όλες αυτές οι δράσεις 

βοηθούν στη γρήγορη κοινωνικοποίηση, αλλά και ενσωμάτωση τους στην κυπριακή 

τοπική κοινωνία. Μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, αλλά με συνύπαρξη και 

αλληλοσεβασμό. 

Η σημερινή πολιτισμική συνύπαρξη επί σκηνής θα μας αποδείξει σε λίγο ότι ο 

πολιτισμός χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και συμβάλλει σημαντικά στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Παράλληλα, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μέρος αυτού 

του πολιτισμικού πλούτου των λαών που ζουν στην πατρίδας μας και σήμερα τους 

δίνεται η ευκαιρία να μας παρουσιάσουν την κουλτούρα και την ιστορία τους . 

Ας ανοίξουμε τα μάτια μας και ας αφήσουμε τις αισθήσεις μας να ταξιδέψουν με τους 

ρυθμούς  της Ρωμιοσύνης σ΄αυτή την μουσικοχορευτική πανδαισία της 

διαφορετικότητας και ας σμικρύνουμε τις οποιεσδήποτε διαφορές ανάμεσα μας . 

Θερμές ευχαριστίες στο Χορευτικό Συγκρότημα «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ » για την ετοιμασία 

της αποψινής παράστασης  και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της όλης 

προσπάθειας. Εύχομαι το παράδειγμά σας να γίνει η αρχή και για άλλες παρόμοιες 

εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται  ο πολυπολιτισμικός πλούτος των 

λαών που ζουν στην Κύπρο. 

Ευχαριστώ την Εταιρεία  Columbia Hotels Resorts  που στηρίζει την εκδήλωση αυτή 

και τον Πρέσβη της Γεωργίας  Revaz Lominadze που έχει θέσει υπό την αιγίδα του 

την αποψινή εκδήλωση.  



3 
 

 

 

Ευχαριστούμε επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, 

μέσω της υπεύθυνης Αρχής, την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την χρηματοδότηση που μας παρέχει και ειδικά τον Επικεφαλής 

της Μονάδας κ. Κωνσταντίνο Κυπριανού που έχουμε την χαρά και την τιμή να 

έχουμε απόψε μαζί μας και ευελπιστώ στη  συνέχιση της συνεργασίας μας. 

 Σας ευχαριστώ όλους για την εδώ παρουσία σας και καλή θέαση. 

 


