Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, στην
παρουσίαση των δράσεων του έργου «Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος»
για το έτος 2018, την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 στις 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό
Μέγαρο Λεμεσού
Αγαπητέ κύριε επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, αγαπητοί
συνάδελφοι Δήμαρχοι και εταίροι στο πρόγραμμα, αγαπητοί εκπρόσωποι των
Κοινοτήτων Μεταναστών, αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ, φίλες και φίλοι,
Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα, μόλις λίγες ημέρες πριν
την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στην παρουσίαση των δράσεων του
έργου ‘’Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος’’ για το έτος 2018.
Στη

Λεμεσό

ξέρουμε

καλά

την

ταυτότητά

μας.

Σεβόμαστε

και

διαφυλάσσουμε τις ρίζες μας.
Ταυτόχρονα όμως είμαστε μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο.
Μια πόλη που είναι ικανή να απευθύνεται σε όλους: ντόπιους και ξένους.
Κύπριους και μη Κυπρίους, Ελλαδίτες, άλλους Ευρωπαίους, μετανάστες,
υπηκόους που προέρχονται από κάθε περιοχή του κόσμου.
Η Λεμεσός αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της, διότι η διαπολιτισμικότητα
και ο αλληλοσεβασμός είναι αναπόσπαστα στοιχεία του χαρακτήρα της!
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων που είναι προ των πυλών, βρίσκει
μακριά από τις εστίες τους περισσότερους από 20 εκατομμύρια ανθρώπους.
Αυτό δε συμβαίνει από επιλογή, αλλά από ανάγκη!
Την ανάγκη της επιβίωσης από καταστάσεις που σήμερα στον αναπτυγμένο
κόσμο είναι αδιανόητες, και που εμείς βιώσαμε με τα τραγικά γεγονότα του
΄74: πολεμικές συγκρούσεις, εμφύλιες συρράξεις, καθεστωτική βία και
ανελευθερία, διακρίσεις και διώξεις.
Έχει σημασία για όλη την Ευρώπη να δείξει ισχυρή αλληλεγγύη και να βρει
τρόπους να εντάξει τους πρόσφυγες στην ευρωπαϊκή κοινωνία!
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Στην Κύπρο δεν αντιμετωπίζουμε μαζικά κύματα προσφύγων ή μεταναστών
γιατί είμαστε μικρό και απομονωμένο νησί. Ωστόσο, ο αριθμός τους είναι
σημαντικός για να εργαστούμε όλοι συλλογικά, για να μην έχουμε ούτε
προβλήματα ένταξης και προσαρμογής τους στην δική μας κοινωνία, ούτε
προβλήματα ρατσισμού και διακρίσεων.
Εξάλλου, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αποδεδειγμένο ότι με τη
σωστή οργάνωση, μπορούν να προσφέρουν πολλά στην τοπική ζωή και
ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα «Λεμεσός μία πόλη ο κόσμος όλος» είναι ο καθρέφτης αυτής
μας της προσπάθειας!
Χάρη

στην

πολύτιμη

αρωγή

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Ασύλου,

Μετανάστευσης και Ένταξης και της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από τη
συγχρηματοδότηση που παρέχουν τόσο σε εμάς όσο και σε άλλους φορείς
που εφαρμόζουν παρόμοια έργα στην Κύπρο σήμερα, έχουμε καταφέρει για
πέμπτη συνεχή χρονιά να προσφέρουμε σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών –
μονίμους κάτοικους, εργαζόμενους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτητές
ασύλου

–

ένα

σύνολο

προσεκτικά

σχεδιασμένων

υπηρεσιών

και

δραστηριοτήτων.
Στόχος τους είναι να επιμορφώνουν και να στηρίζουν αυτούς τους
ανθρώπους, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο μας, να εξοικειωθούν με
τον πολιτισμό μας και να έρθουν σε επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Για τις
δραστηριότητες θα σας μιλήσει πιο αναλυτικά στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου μας, κ. Χάρης Τρίκκης.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω την ξεχωριστή έμφαση που
δίνουμε στον Δήμο Λεμεσού στον συστηματικό διάλογο και την ουσιαστική
επικοινωνία με τις μεταναστευτικές κοινότητες. Η σύσταση και λειτουργία
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του Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού εξυπηρετεί αυτές ακριβώς τις
επιδιώξεις. Να ακούμε τη φωνή των μεταναστών, να τους προσφέρουμε
τρόπους ενεργητικής συμμετοχής στη δημόσια ζωή της πόλης μας και να
διαβουλευόμαστε από κοινού για την εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ ειδικά και στο μεγάλο Διαπολιτισμικό
Φεστιβάλ με τίτλο ‘’Μουσικά Αποτυπώματα’’ που διοργανώνει στις 17 του
Ιούνη ο Δήμος μας, μαζί με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, την Πολιτιστική
Κίνηση Επιλογή και το Διαπολιτισμικό Συμβούλιο του Δήμου Λεμεσού.
Το Φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και οι
πολίτες της Λεμεσού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να κατανοήσουν
και να αποδεχθούν

την ομορφιά της πολιτιστικής πολυμορφίας που

συνυπάρχει στην πόλη μας, αποδεικνύοντας

ότι η Λεμεσιανή κοινωνία

χαρακτηρίζεται διαχρονικά από τις ιδέες της ισότητας, του αλληλοσεβασμού
και της δίκαιης μεταχείρισης.
Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω από καρδιάς για τη
συνεργασία και τη στήριξή τούς τους εταίρους μας:
Το Δήμο Αγίου Αθανασίου
Τον Δήμο Γερμασόγειας
Τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς,
το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Μέσα Γειτονιάς,
την Εταιρεία Συμβούλων «Opinion & Action»
και φυσικά το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου μας που έχει την
ευθύνη συντονισμού του έργου αυτού.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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