
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πλήρης η επιτυχία του Πολυπολιτισμικού Παιδικού Φεστιβάλ 2017 και με 

σημαντική συμβολή  στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών  (ΥΤΧ) στην τοπική 

κοινωνία. 

To Πολυπολιτισμικό Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Δομετίου, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Μνήμης και Επιστροφής 
στο χώρο που λειτουργεί ο παιδότοπος Τσαφ Τσουφ 4kids, σημείωσε εξαιρετική επιτυχία 
και φέτος.  Ο χώρος γέμισε με χαρούμενα παιδικά χαμόγελα και δημότες και επισκέπτες 
κάθε ηλικίας . Άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, κυρίως ΥΤΧ, είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν και να επικοινωνήσουν με τα οργανωμένα σύνολα του Δήμου, ντόπιους 
δημότες και άλλους παρευρισκόμενους. 
 
Το φεστιβάλ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη 
ΥΤΧ στην Τοπική Κοινωνία» - Έργο  "Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές", το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης και την 
Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ως Υπεύθυνης Αρχής.  Ο Δήμος Λευκωσίας ως τελικός δικαιούχος μαζί με 
τους Δήμους Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας, την NVK Advent Ltd και την Lοsadeal Ltd υλοποιούν το έργο αυτό με επιτυχία  
για έκτη συνεχή χρονιά. 

Το φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα των Επιτρόπων Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού και του Περιβάλλοντοςμ  περιλάμβανε ψυχαγωγία, ενημέρωση, καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα και πολλά άλλα και έδωσε την ευκαιρία στις εκατοντάδες παιδιά, έφηβους και 

ενήλικες που συμμετείχαν, να γιορτάσουν μαζί την Παγκόσμια Μέρα Παιδιού και την 

Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες και επισκέπτες εκφράστηκαν με τα 

πιο θετικά σχόλια για την εκδήλωση,  ιδιαίτερα τα παιδιά που απόλαυσαν μαζί με τις 

οικογένειες τους ένα ψυχαγωγικό, μεστό σε εμπειρίες απόγευμα. 

Στο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν:  το Β’  Δημοτικό  σχολείο (ΚΒ)  και 

ομάδες χορού  κοινωνικών προγραμμάτων,  σχολές χορού και ομάδες χορού από Τρίτες 

Χώρες. Το φεστιβάλ ενισχύθηκε από μακιγιάζ προσώπου, κλόουν, μπαλονοκατασκευές, 

χειροτεχνία ,ζωγραφική ,  εκπαιδευτικά και  ψυχαγωγικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο της 

Ανδρούλας Εμπεδοκλέους  και θέατρο Σκιών της Λένας Σπανού.  

Την εκδήλωση στήριξαν επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος, το ΚΕΝΘΕΑ, ο παιδότοπος 

Τσαφ Τσουφ 4 kids και τα τοπικά συστήματα προσκόπων 75ο  Αγίου Δομετίου και 254ο 

Αγίου Παύλου. Σημαντική η παρουσία και η συμβολή της Κοινοτικής Αστυνόμευσης 

Λευκωσίας με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια και την ενημέρωση για την οδική ασφάλεια και το 

θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς. 



 

 

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος η Σχολή χορού the Dance Studio  Annita Hatjieftychiou,  η 

σχολή χορού  the Dancers της Χρύσως Παπαχαραλάμπους , Όμάδες χορού από το 

Ποντιακό Σωματείο ‘’Προ.Σω.Πο’’, από το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγίου Δομετίου 

και την Παιδική Λέσχη του Πολυδύναμου Κέντρου Αγίου Δομετίου, τη χορωδία και 

χορευτική ομάδα  του Β’ Δημοτικού Σχολείου, Χορωδία από την Κίνα και ομάδες χορού 

από  Φιλιππίνες, Ινδία  και Σρι Λάνκα.  

Την εκδήλωση επιμελήθηκαν οι Επιτροπές Κοινωνικής Πρόνοιας -Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων - Ευρωπαϊκών Θεμάτων και η Πολιτιστική και Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου που είχε την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης της, με τη συνδρομή 

και της ομάδας των συνεργατών του Δήμου στο Πρόγραμμα, υπό την εποπτεία της 

Πολιτιστικής και Κοινωνικής Λειτουργού, κυρίας Μαργαρίτα Βρακά Ελευθεριάδου.  Ο 

Δήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κυρία Χάρις Θρασυβούλου και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

εκδήλωσαν με την παρουσία τους τη στήριξη του Δήμου στις προσπάθειες ένταξης των 

ΥΤΧ στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

  

Η εκδήλωση περιλάμβανε κλήρωση ποδηλάτου αξίας 150 ευρώ, το οποίο κέρδισε ο 

αριθμός 78 και ήταν μια προσφορά του καταστήματος ποδηλάτων Ανδρέας  Ζαννέτος 

Αγίου Δομετίου.  

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου εκφράζει τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια στους 

υποστηρικτές , στους συντελεστές και στο κοινό  για τη θετική του  ανταπόκριση. 
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