ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. Νίκου Νικολαϊδη
Δημοσιογραφική διάσκεψη
για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Λεμεσός, Μια Πόλη ο Κόσμος Όλος»
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
12:00 μμ, Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού

Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι και εταίροι,
κύριε Κυπριανού, Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
αγαπητοί κ. Τρίκκη, Πρόεδρε της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του
Δήμου Λεμεσού
κα Δημοτική Γραμματέα, επικεφαλής του έργου, και συνεργάτες στη
Δημοτική Υπηρεσία
αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ

Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που από τις πρώτες εβδομάδες ανάληψης της
Δημαρχείας, χαιρετίζω ένα σημαντικό συγχρηματοδοτούμενο έργο που εφαρμόζει
ο Δήμος Λεμεσού με μεγάλη επιτυχία για τρία συνεχή χρόνια.
Πρόκειται για ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με ετήσιο
προϋπολογισμό 170 χιλιάδες ευρώ και αφορά τη στήριξη της διαδικασίας
κοινωνικής ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, δηλαδή μεταναστών, προσφύγων
και αιτητών ασύλου.
Το έργο που επιτελούν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, στον τομέα
της ένταξης είναι καθοριστικό για να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, η επαφή, η
γνωριμία και η αλληλεπίδραση του ντόπιου πληθυσμού με τους Υπηκόους Τρίτων
Χωρών. Η κοινωνική ένταξη συνεπάγεται μια σειρά από ενέργειες και δράσεις
που διαπνέονται από τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του

αλληλοσεβασμού, της καλλιέργειας μιας κοινωνίας συνύπαρξης και
πολυπολιτισμού. Είναι από τη φύση του μια προσπάθεια που θέλει να
καταπολεμήσει στερεότυπα, προκαταλήψεις και ξενοφοβικά αισθήματα.
Είμαστε υπερήφανοι ως Λεμεσιανοί γιατί ο Δήμος μας είναι ο επικεφαλής, τελικός
δικαιούχος ενός έργου μαζί με εταίρους άλλους δήμους, καλύπτοντας όλη την
επαρχία Λεμεσού.
Είμαστε διπλά υπερήφανοι γιατί η Λεμεσός συμβάλει στην καλλιέργεια της
κουλτούρας της ανοχής, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Δεν είναι τυχαίος ο
τίτλος του προγράμματος: Λεμεσός μια πόλη ο κόσμος όλος!
Σήμερα, τρία χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή του προγράμματος – κι εγώ
έχοντας τη σκυτάλη της Δημαρδχίας, νιώθουμε ικανοποίηση γιατί έχουμε
καταφέρει να ανοίξουμε το Δήμο Λεμεσού, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο προσφοράς υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που έχουν φέρει τους
Υπηκόους Τρίτων Χωρών πιο κοντά στους δημότες μας, μαζί με την κοινωνία
υποδοχής.
Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και την κουλτούρα μας.
Δίνουμε την ευκαιρία στους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν νόμιμα και
εργάζονται στην Κύπρο, να γνωρίσουν το δικό μας πολιτισμό και να μάθουν τον
τρόπο ζωής μας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως όλοι οι κάτοικοι.
Προσφέρουμε υπηρεσίες σε μετανάστες και πρόσφυγες για βασικές ανάγκες
τους.
Κάνουμε πράξη τον σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας.
Με αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αμβλύνουμε δυσκολίες που έχουν οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες ιδίως στα πρώτα στάδια της καθημερινότητάς τους
σε ένα άγνωστο για εκείνους τόπο.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η Λεμεσός ήταν ανέκαθεν το λιμάνι του ήλιου που φιλοξενούσε διαφορετικούς
ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς. Η πολυπολιτισμικότητα είναι μία από τις
δυνάμεις μας, είναι μέρος της ταυτότητάς μας.
Συγχαίρω τους συντελεστές του έργου και με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορούμε
ότι η δράση μας είναι μια από τις πιο επιτυχής με χειροπιαστά αποτελέσματα. Γι’
αυτό και θα ανανεωθεί για άλλο ένα χρόνο με προϋπολογισμό 187.000 ευρώ,
δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο από προηγουμένως.
Σας ευχαριστώ όλους

