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Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι και εταίροι στο πρόγραμμα,
αγαπητοί εκπρόσωποι των Κοινοτήτων Μεταναστών,
αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
φίλες και φίλοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που ο Δήμος Λεμεσού ολοκλήρωσε για τέταρτη
συνεχή χρονιά την υλοποίηση ενός από τα πιο σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα
έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την
ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και
εργάζονται νόμιμα στην πόλη μας.
Ο τίτλος του προγράμματος, «Λεμεσός: Μια πόλη ο κόσμος όλος!»,
αντικατοπτρίζει με τον πλέον εύστοχο τρόπο το τι είναι σήμερα η Λεμεσός.
Μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο που είναι ικανή να απευθύνεται σε όλους: ντόπιους
και ξένους. Κύπριους και μη Κύπριους, Ελλαδίτες, άλλους ευρωπαίους,
μετανάστες, υπηκόους που προέρχονται από διάφορες περιοχές του κόσμου. Το
έχει αποδείξει άλλωστε μέσα από την ιστορία, την παράδοση και τη συνεχή
πρόοδό της.
Η πολυπολιτισμικότητα είναι μέρος της ταυτότητας, αλλά και της δύναμής
μας!
Η σχέση μας απέναντι στους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής,
θρησκείας και οικονομικής κατάστασης θέλουμε να είναι σχέση ίσης
μεταχείρισης. Απορρίπτουμε τις διακρίσεις. Θέλουμε όλοι να έχουν δικαίωμα
ενεργούς συμμετοχής στην καθημερινή ζωή. Για να δημιουργήσουμε αυτές τις
συνθήκες, απευθυνόμαστε προς τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών – μονίμους
κάτοικους, εργαζόμενους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτητές ασύλου προσφέροντας υπηρεσίες που τους επιμορφώνουν και τους στηρίζουν για να
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γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο μας, να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό μας και να
έρθουν σε επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό.
Αποτελεί ισχυρή μας πεποίθηση, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι όσο
περισσότερο διευκολύνουμε την ομαλή ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων στην τοπική κοινωνία, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα πλεονεκτήματα
από την παρουσία τους. Είναι προς το συμφέρον κάθε σύγχρονης πόλης που
είναι ανοιχτή στον κόσμο, να προωθεί έμπρακτα την αρμονική συμβίωση και τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες.
Γιατί περισσότερο από όλα, η κοινωνική ένταξη είναι μια αμοιβαία διαδικασία.
Είναι σημαντικό και οι δημότες μας να αποκτήσουν πιο σφαιρική γνώση και
αντίληψη για την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και για το όφελος της
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην Κύπρο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και το κάνουν ανεξαρτήτως
κοινωνικής ή οικονομικής θέσης, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή φυλής.
Το πρόγραμμα «Λεμεσός μία πόλη ο κόσμος όλος» συνοψίζει αυτή μας την
προσπάθεια.
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά!
Ο προϋπολογισμός του έργου για φέτος, από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον
Ιανουάριο 2018, ανήλθε στα 187.000 ευρώ. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν
όλη την επαρχία Λεμεσού. Τόσο ο Δήμος Λεμεσού, ως Τελικός Δικαιούχος και
συντονιστής του προγράμματος, όσο και οι εταίροι του οργάνωσαν και
πραγματοποίησαν πληθώρα δραστηριοτήτων, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική
συνοχή με όρους σεβασμού, αποδοχής και αλληλεπίδρασης των δημοτών μας με
τους υπηκόους τρίτων χωρών. Χαίρομαι για τα απτά αποτελέσματα για τους
επωφελουμένους μετανάστες, ιδίως εκείνη την ομάδα που έχει περισσότερη
ανάγκη για στήριξη. Για τις δραστηριότητες θα σας μιλήσει πιο αναλυτικά στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου μας, κ.
Χάρης Τρίκκης.
Η Λεμεσός θέλει να συμβάλει στην εδραίωση των αποτελεσμάτων αυτών. Ο
καλύτερος τρόπος είναι ο διάλογος και η επικοινωνία με τις μεταναστευτικές
κοινότητες. Γι’ αυτό πήραμε την πρωτοβουλία για τη σύσταση του
Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού. Επιδιώκουμε να ακούμε τη φωνή των
μεταναστών και να προσφέρουμε σε αυτούς τρόπους ενεργητικής συμμετοχής
στη δημόσια ζωή της πόλης μας. Έχω επίσης ξεχωρίσει από τις νέες δράσεις μας
τη συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρία και την οργάνωση έκθεσης
φωτογραφίας για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης μας που θα
αποτυπωθεί σε λεύκωμα. Ξεχωρίζει επίσης, σαν δράση εδώ και 2 χρόνια, η
τοποθέτηση Κοινωνικού Λειτουργού σε δημοτικά σχολεία με ψηλό αριθμό
υπηκόων τρίτων χωρών όπου διεξάγωνται καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια για
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την άναπτυξη του αισθήματος αποδοχής ανάμεσα στα παιδιά και βοηθούνται με
προσωπικές παρεμβάσεις οι οικογένειες το παιδιών που το ζητούν για ομαλότερη
ένταξη στην κοινωνία.
Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με όλες μας τις
δυνάμεις, ώστε κάθε χρονιά να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τις δυνατότητες και
τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Ένταξης «Λεμεσός μία πόλη ο
κόσμος όλος».

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους εταίρους μας:
Το Δήμο Αγίου Αθανασίου
Τον Δήμο Γερμασόγειας
Τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς,
το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Μέσα Γειτονιάς,
καθώς και τους συμβούλους μας στην εκπόνηση του προγράμματος, την εταιρία
συμβούλων «Opinion & Action».
Γνωρίζω ότι πολλά στελέχη της τοπικής αρχής εργάζονται μεθοδικά για την
υλοποίηση του προγράμματος, προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες. Μαζί με την
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, θεωρώ εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι
αποκτούμε εμπειρίες που βοηθούν στην άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων.
Μαθαίνουμε ως Δήμοι να εργαζόμαστε σε τομείς που απαιτούν γνώση και
εξειδίκευση.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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