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Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι και εταίροι στο πρόγραμμα,
κύριε Κυπριανού, Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
αγαπητοί εκπρόσωποι των Κοινοτήτων Προσφύγων και Μεταναστών
αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ
Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που ο Δήμος Λεμεσού συνεχίζει για τέταρτη
χρονιά την υλοποίηση ενός από τα πιο σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που αναδεικνύουν
το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας είναι 187 χιλιάδες ευρώ και όλες οι
δραστηριότητες που υλοποιούμε και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους
μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι πλήρως χρηματοδοτημένες.
Η σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
εστιάζει στο ζήτημα της ένταξης. Για τον σκοπό αυτό έχουμε προσκαλέσει για να
ακουστούν οι απόψεις εκπροσώπων από τις κοινότητες των μεταναστών και των
προσφύγων.
Η στήριξη της διαδικασίας ένταξης είναι μια γνήσια προσπάθεια από την πλευρά
του Δήμου Λεμεσού και των εταίρων του να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή με
όρους σεβασμού, αποδοχής και αλληλεπίδρασης των Δημοτών μας με τους
Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Θέλουμε να απαλλαγούμε από στερεότυπα και
προκαταλήψεις που θέτουν στο περιθώριο της ζωής, τους ανθρώπους που
βρίσκονται νόμιμα στην πατρίδα μας.

Τα μεταναστευτικά ρεύματα που έρχονται στην Κύπρο δεν συνιστούν απειλή, ούτε
για την ταυτότητά μας, ούτε για τον τρόπο ζωής μας. Η Λεμεσός – το λιμάνι του
ήλιου – έρχεται σε επαφή και ζει με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς
και καταγωγή, εδώ και δεκαετίες. Η συμβολή τους στην κοινωνία και την ανάπτυξή
μας είναι σημαντική. ‘Όσο περισσότερο διευκολύνουμε την ομαλή ένταξη των
μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, τόσο μεγαλύτερα είναι τα
οφέλη από την παρουσία τους.
Οι μετανάστες στη Λεμεσό έχουν μικτή προέλευση. Άλλοι είναι άνθρωποι που
προέρχονται από εύπορα οικονομικά στρώματα και επιλέγουν την πόλη μας για
την ποιότητα ζωής και τις δουλειές τους. Άλλοι, όμως, είναι φτωχοί και
απασχολούνται σε δουλειές που δεν κάνουν Κύπριοι, αλλά στηρίζουν την
οικονομία μας. Υπάρχουν και πρόσφυγες ή αιτητές ασύλου, που ήρθαν και ζουν
στην πόλη και επαρχία Λεμεσού διωκόμενοι από τις πατρίδες τους, στη
σπαρασσόμενη Μέση Ανατολή και αλλού, προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια
τους και να ξαναδημιουργήσουν τη ζωή τους. Δεν έχει σημασία για μας, η
καταγωγή, η οικονομική κατάσταση, το χρώμα των ανθρώπων. Όλοι έχουν
δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής στην καθημερινή ζωή και σε όλους
απευθυνόμαστε προσφέροντας υπηρεσίες που τους στηρίζουν για να γνωρίσουν
καλύτερα τον τόπο μας, να εξοικειωθούν και να έρθουν σε επαφή με τον ντόπιο
πληθυσμό.
Η Λεμεσός είναι μια πόλη που ξεχωρίζει, όχι μόνο ως πόλος ανάπτυξης, αλλά και
ως πόλη με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά χωρίς διακρίσεις, μια πόλη που
καλλιεργεί έμπρακτα την αξία της συνύπαρξης.
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.
Το πρόγραμμα «Λεμεσός μία πόλη ο κόσμος όλος» συνοψίζει αυτή μας την
προσπάθεια και συνδέεται παράλληλα με τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο
Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Συγχαίρω τους συντελεστές του προγράμματος.
Στη σημερινή μας συνάντηση προσβλέπουμε να ακούσουμε για υπαρκτά
προβλήματα και εμπόδια στην καθημερινή ζωή και διαβίωση των μεταναστών και
προσφύγων. Το κάνουμε συνειδητά γιατί έχουμε επίγνωση ότι η διαδικασία της
ένταξης, απαιτεί πολύχρονη προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι κάθε χρονιά να
γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το
Πρόγραμμα Ένταξης «Λεμεσός μία πόλη ο κόσμος όλος».
Σας ευχαριστώ όλους!

