
 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΦΩΤΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ» 

ΤΟΥ 2017, ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 10,30Π.Μ. ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Φίλοι Δήμαρχοι, Εκπρόσωπε της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
Φίλες και Φίλοι, 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στη σημερινή τελική παρουσίαση του προγράμματος «Νέοι 
Δρόμοι για την Ένταξη» που στοχεύει στην ένταξη και προσαρμογής μιας ιδιαίτερα ευάλωτης 
ομάδας αξιοποιώντας σύγχρονες συμμετοχικές προσεγγίσεις.  
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται ανάμεσα μας είναι άνθρωποι που προσφέρουν 
πολλά στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας, άνθρωποι που αναζητούν την ασφάλεια και 
μια καλύτερη ζωή. Η ομαλή ένταξη τους και η αξιοποίηση του πλούτου της πολυπολιτισμικότητας 
περιέχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  
 
Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος ο Δήμος Λακατάμιας ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία 
δράσεις που προσεφέραν ευκαιρίες έκφρασης, αλληλογνωριμίας και αλληλεπίδρασης με την 
τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετική εθνική 
προέλευση. Ο πολιτισμός, οι παραδόσεις των λαών και η αθλητική τους παράδοση συμβάλλουν 
πολυεπίπεδα στη διαδικασία της ένταξης.  
 
Συγκεκριμένα ο Δήμος Λακατάμιας ολοκλήρωσε με επιτυχία το Σεπτέμβριο του 2107 το 2ημέρο 
Λαογραφικό φεστιβάλ, όπου την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκε το αφιέρωμα με τίτλο Αλησμόνητες 
Πατρίδες «Οι πρόγονοι διδάσκουν». Η αξιόλογη αυτή  μουσικοχορευτική εκδήλωση μετέφερε 
ιστορίες γεμάτες νοσταλγία και αισιόδοξα μηνύματα, που ταξίδεψαν του θεατές νοερά στη Μικρά 
Ασία, Ανατολική Θράκη και κατεχόμενη Κύπρο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του 
Λαογραφικού Ομίλου του Δήμου Λακατάμιας από τις ομάδες Νέων, Εφήβων και Ενηλίκων και το 
μουσικό σχήμα του Μιχάλη Χατζήμιχαηλ.  
 
Τη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, μέσω του χορού και 
της μουσικής, πολιτιστικά στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Κύπρο. 
Συμμετείχαν ο Λαογραφικός όμιλος του Δήμου Λακατάμιας και χορευτικές ομάδες από τη Σρι 
Λάνκα, το Νεπάλ, την Ινδία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, τις Φιλιππίνες και την Κίνα. Με συνολικές 
συμμετοχές πέρα των 250 χορευτών.  
 
Επίσης από τον Αύγουστο μέχρι και τέλος Νοεμβρίου 2017 παραδίδονταν μαθήματα κρίκετ εντός 
του Δημοτικού Σταδίου όπου εκπαιδεύονταν περίπου 30 άτομα σε κάθε συνάντηση. Η δράση αυτή 



ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή τουρνουά Κρίκετ εντός του Δημοτικού Σταδίου Λακατάμιας όπου 
συμμετέχουν 4 ομάδες από 18 παίκτες και ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 με τον 
Τελικό Αγώνα. 
 
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η εξουσία που είναι πιο κοντά στους πολίτες, στους ανθρώπους και 
φορείς κάθε πόλης. Είμαστε σε καλύτερη θέση να διαπιστώσουμε τις ανάγκες τους και να 
δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Είμαστε το επίπεδο 
διακυβέρνησης που μπορεί να παρέχει σταθερές και ποιοτικές υπηρεσίες και να προωθεί την 
ουσιαστική συμμετοχή αυτής της ομάδας πληθυσμού στην τοπική ζωή. Καλούμε την πολιτεία να 
αναγνωρίσει χειροπιαστά αυτό το ρόλο  με την απόδοση περισσότερων πόρων σε μακροχρόνια 
βάση και κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές.   
  
Κλείνοντας, ευχαριστώ όλους τους εταίρους και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχή 
υλοποίηση του προγράμματος.  
 

 

 

 

 


