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Είμαστε ευτυχείς που  το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την 

Ένταξη» υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά, με τη στήριξη του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ένταξης της Ε.Ε. και της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα 

ένταξης από Τοπικές Αρχές». Ο Δήμος μας, φέτος, συμμετέχει με 

δύο κύριες δράσεις, ενώ συνεργάζεται με όλα τα μέλη της 

κοινοπραξίας, για την ανάπτυξη της δικτύωσης με τους ΥΤΧ και τις 

οργανώσεις τους καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων 

του έργου. Το Διεθνές Λαογραφικό Φεστιβάλ είναι η 1η κύρια 

δράση η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 25 

Σεπτεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο στη Λακατάμια.  Στο 

Φεστιβάλ συμμετείχαν περίπου 150 χορευτές από Ινδία, Σρι 

Λάνκα, Φιλιππίνες, Κίνα, Νεπάλ, Βιετνάμ και Κύπρο. Ήταν μια 

εκδήλωση η οποία κράτησε το κοινό  μέχρι το τέλος. Όλες οι 

χώρες, πριν την παρουσίαση των παραδοσιακών τους χορών, 

έκαναν μια σύντομη παρουσίαση, διαμέσου φωτογραφιών ή 

βίντεο παρουσίαζονταςτα αξιοθέατα αλλά και την κουλτούρα κάθε 

χώρας,  Τέλος έγινε η παρουσίαση των παραδοσιακων χορών.. 

Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ συμμετείχε και το κοινό 

αγκαλιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαφορετικές κουλτούρες 

και εθνικότητες δηλώνοντας έτσι, ότι εδώ είμαστε όλοι ίσοι.  

Ως 2η δράση, ο Δήμος μας, πρωτοτύπησε, ανοίγοντας το δρόμο για 

μια νέα αθλητική διοργάνωση. Σε συνεργασία με ΥΤΧ 

σχηματίστηκε η ιδέα να οργανώσουμε κύκλο μαθημάτων Κρίκετ 

και να ολοκληρώσουμε δημιουργώντας πρωτάθλημα μεταξύ 

ομάδων. Έτσι από την 1η Ιουλίου 2016 άρχισαν τα μαθήματα 

Κρίκετ στο Δημοτικό Στάδιο Λακατάμιας. Οι προπονήσεις γίνονται 

κάθε Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί. Συμμετείχαν μέχρι 

σήμερα πέραν των 40 ατόμων στα μαθήματα και πέραν των 100 

αθλητών κατά την διάρκεια των τουρνουά που διοργανώθηκαν 

στα πλαίσια του προγράμματος. Συγκεκριμένα στο Τουρνουά 

συμμετείχαν 6 ομάδες και έγιναν συνολικά 5 αγώνες οι οποίοι 

ολοκληρώθηκαν 27/11/16 ανακηρύσσοντας πρωταθλήτρια του 1ου 

Τουρνουά Κρίκετ στη Λακατάμια, τους Nicosia Tigers. Είναι 

σημαντικό ν΄ αναφερθεί ότι τέτοιου είδους συνολικές 

προσπάθειες και προσεγγίσεις, συνάδουν με τις νέες τάσεις που 

προωθούνται στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η προώθηση δημιουργίας 

υποστηρικτικού δικτύου, σε τοπικό επίπεδο, για τα συγκεκριμένα 

θέματα, μέσω της καλλιέργειας μιας νέας κουλτούρας 

συνεργασίας μεταξύ σχετικών φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού 

και εθελοντικού τομέα και μέσω της αντίστοιχης κατανομής 

αρμοδιοτήτων και πόρων.  



Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άτομα και τις ομάδες 

όλων των χωρών που συμμετέχουν στις δράσεις του Δήμου μας.   

Ευχαριστίες και προς όλους όσους εργάστηκαν,  για τις επίμονες 

και άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν, για τη διοργάνωση 

αυτών των δράσεων, προς τους εταίρους μας και προς  την 

Υπεύθυνη Αρχή που υποστηρίζει το πρόγραμμά μας. Και να 

θυμάστε «όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο» ! 

Σας ευχαριστώ, 

Λουκάς Ιατρού 

Δήμαρχος Λακατάμιας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


