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ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2000–2006: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ    

 

Ανάμεσα στα μνημεία που σώζονται στα 
δημοτικά όρια Αγίας Νάπας είναι το 
Μεσαιωνικό Υδραγωγείο. Περισσότερο 
γνωστό είναι βεβαίως το Μεσαιωνικό 
Μοναστήρι που, ως ιστορικό κόσμημα 
απαράμιλλης ομορφιάς στο κέντρο της 
πόλης, αποτελεί πόλο έλξης και σημείο 
αναφοράς.   
 
Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο όμως, αν και 
λιγότερο ή καθόλου γνωστό, αναμένεται 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
συντήρησής του και την προβολή του να 
αποκατασταθεί ιστορικά και αυτό με τη 
σειρά του, και να εμπλουτίσει με την 
ανάδειξη της παρουσίας του το πολύπλευρο 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει η σημερινή 
Αγία Νάπα. 
 
Ο Δήμος Αγίας Νάπας έθεσε αίτημα για 
ένταξη του έργου στην Κοινοτική 
Πρωτοβουλία INTERREG IIIA Ελλάδα-
Κύπρος 2000-2006 και το Σεπτέμβριο του 
2006 άναψε το πράσινο φως για το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων που με τη βοήθεια του Δήμου 
ανέλαβε την πλήρη αποκάλυψη, όπου αυτό 
ήταν δυνατό, και την ολοκλήρωση των 
έργων συντήρησης.  
 

Το αίτημα του Δήμου τέθηκε από κοινού με 
τον αδελφοποιημένο Δήμου Ρέθυμνου – 
Κρήτης, για τον οποίο η χρηματοδότηση 
αφορούσε  την αποκατάσταση για χρήση δύο 
οικοδομημάτων της Ενετοκρατίας που 
βρίσκονται στα δημοτικά όρια Ρέθυμνου. Η 
χρηματοδότηση έγινε κατά 50% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 50% από 
Εθνικούς Πόρους. (Συνέχεια στη σελίδα 2). 
 

 
Άποψη του Μεσαιωνικού Μοναστηριού Αγίας Νάπας 
στο κέντρο της πόλης, όπου κατέληγε σύμφωνα με 

τα ευρήματα το Yδραγωγείο. 
  

 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου: 
 

 

4/09/09: Συνεδρίαση Επιτρ. CAFA της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/ 

7-8/09/09: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

10-11/09/09: Συνεδρίαση Προεδρείου της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

14-15/09/09: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

17/09/09: Συνεδρίαση Επιτρ. EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

24/09/09: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

 
Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται μέσω της νέας 
ιστοσελίδας «Ημερολόγιο της ΕΕ» (http://europa.eu/eucalendar/) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το τι 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις 
επόμενες ημέρες. 
 

 
 
 
 

http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://europa.eu/eucalendar/
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Αποκατάσταση μεσαιωνικού 
υδραγωγείου Αγίας Νάπας    
 
(Συνέχεια από τη σελ. 1) Για εκατοντάδες 
χρόνια το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο 
ικανοποιούσε τις ανάγκες του Μοναστηριού 
της Αγίας Νάπας και της γύρω περιοχής. Είναι 
νεότερο κτίσμα πάνω σε παλαιότερα 
κατάλοιπα υδραγωγείου που κτίστηκε κατά τη 
ρωμαϊκή εποχή.  Όπως το γνωρίζουμε σήμερα 
αποτελεί αποκατάσταση και μετατροπή του 
αρχικού εκείνου της ρωμαϊκής περιόδου, που 
έγινε κατά τη φράγκικη περίοδο, όταν δηλαδή 
κτίστηκε και το μοναστήρι της Αγίας Νάπας 
και είχε ανάγκες ύδρευσης. Από φωτογραφίες 
που έχουν πιθανότατα παρθεί το 1888 ή 1889 
πληροφορούμαστε ότι το Υδραγωγείο θα 
πρέπει να ήταν σε χρήση τουλάχιστον μέχρι 
και το τέλος του 19ου αιώνα.  
 

 
 
Η πηγή που τροφοδοτούσε με νερό το 
υδραγωγείο βρίσκεται κάπου στα υψώματα 
ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά. Η 
τοποθεσία είναι γνωστή στους ντόπιους με το 
όνομα «Μάνα του νερού». Οι κατασκευαστές 
του διένυσαν πορεία εργασιών δύο περίπου 
χιλιομέτρων από την τοποθεσία αυτή, μέχρι 
να καταλήξουν στο Μοναστήρι.   
 

 

Ακολουθώντας τους λόφους με τις ήπιες 
κορυφογραμμές, διαμόρφωσαν με τοίχο ή 
εκσκαφή τον φυσικό βράχο ώστε η πορεία του 
καναλιού να παίρνει σταθερά κλίση και έτσι 
να κατηφορίζει ομαλά το νερό προς τη Μονή. 
Σε δύο σημεία του αγωγού παρεμβάλλονται 
κατασκευές  που με τη μέθοδο της καθίζησης 
καθάριζαν το νερό. Υπάρχει και τρίτη 
κατασκευή για το πότισμα των ζώων και την 
εκτροπή του νερού στα χωράφια.   
 
Το κανάλι κατηφορίζει προς το Μοναστήρι και 
καταλήγει σε πορεία παράλληλη με τον 
εξωτερικό βόρειο τοίχο των κελιών της 
Μονής. Στη συνέχεια διαπερνά τον τοίχο και 
αφού περάσει κάτω από την ονομαζόμενη 
«Ιδιωτική Οικία», το νερό αναβλύζει πλούσια  
από το στόμα ενός σκαλισμένου σε μάρμαρο 
κεφαλιού κάπρου και πέφτει σε λεκάνη 
ακριβώς κάτω από το στόμα.   
 

 
 
Από τη λεκάνη μεταφέρεται κάτω από την 
αυλή και από τα νότια κτίσματα του 
μοναστηριού και συλλέγεται σε μεγάλη 
δεξαμενή. Το πολύτιμο νερό της δεξαμενής 
χρησιμοποιείτο για άρδευση των περιβολιών 
που βρίσκονται χαμηλότερα μεταξύ Μονής και 
Θάλασσας. Υπάρχει ακόμα μια διακλάδωση 
του αγωγού του νερού μέσα στην αυλή η 
οποία καταλήγει σε καλυμμένο με θόλο 
σιντριβάνι ακριβώς στο κέντρο της Μονής.  
 
Αξίζει λοιπόν, κατά την επίσκεψή σας στην 
Αγία Νάπα να μην αρκεστείτε μόνο στη 
γνωριμία με την κοσμοπολίτικη πλευρά της 
πόλης, αλλά να αφιερώσετε παράλληλα χρόνο 
για τα δύο μεσαιωνικά κτίσματα που 
βρίσκονται εκεί, το Μοναστήρι και το 
Υδραγωγείο, που με την παρουσία τους 
δηλώνουν, όπως ήδη αναφέρθηκε και πιο 
πάνω, το πολύπλευρο ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει αυτή η όμορφη παραλιακή πόλη.  
 
Κείμενο:Εύη Σώζου 
Πηγή κειμένου και Φωτογραφίες: Δήμος Αγίας Νάπας 
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Εναρκτήρια εκδήλωση 
«Ελλάδα–Κύπρος 2007-13»  
 
Η Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα–
Κύπρος 2007-2013» θα πραγματοποιηθεί στις 
18/09/2009 στη Χίο. 
  
Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» έχει συνολικό 
προϋπολογισμό €55.742.404, εκ των οποίων 
τα €44.593.923 (80%) προέρχονται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - 
ΕΤΠΑ και τα €11.148.481 (20%) από 
εθνικούς πόρους των κρατών, που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.  
 
Επιλέξιμες περιοχές είναι ολόκληρη η Κύπρος 
και οι Νομοί Χίου, Λέσβου, Σάμου, 
Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων 
και Ρεθύμνου από την Ελλάδα.  
 
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ομήρειο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Σε 
περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλείσθε να 
συμπληρώσετε τη σχετική Φόρμα Συμμετοχής 
που διατείθεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-
GR&loc=1&page=279&NewsItem=553 και να 
την αποστείλετε στη Διαχειριστική Αρχή των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας με email 
(interreg@mou.gr) ή φαξ (+302310469692) 
έως τις 05 Σεπτεμβρίου 2009. 
  
Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τον πολιτισμό 
 
Δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για το πρόγραμμα Πολιτισμός 
2007-2013. Βασικός στόχος του 
προγράμματος είναι η προαγωγή της κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Το 2010, η ΕΕ θα διαθέσει 47 εκατ. ευρώ σε 
σχέδια που θα αφορούν στην ενίσχυση της 
διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων, στην 
ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, 
καθώς και στην ενθάρρυνση της διακρατικής 
κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα 
του πολιτισμού. Οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. 
 
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-
proposals/call2061_en.htm. 

Προπαρασκευαστική Δράση 
στον Τομέα του Αθλητισμού  
 
Η προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του 
αθλητισμού για το 2009 στηρίζει διακρατικά 
σχέδια που υποβάλλονται από δημόσιους 
οργανισμούς ή οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και αποσκοπούν στον εντοπισμό και 
τη δοκιμή κατάλληλων δικτύων και ορθών 
πρακτικών στο χώρο του αθλητισμού, στους 
ακόλουθους τομείς:  
 προαγωγή σωματικής άσκησης για τη 
βελτίωση της υγείας,  

 προαγωγή της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στον αθλητισμό,  

 προαγωγή των θεμελιωδών ευρωπαϊκών 
αξιών μέσω της ενθάρρυνσης αθλητισμού 
για άτομα με αναπηρία,  

 προαγωγή της ισότητας των φύλων στον 
αθλητισμό.  

 

 
 
Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
• να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, 
Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λεττονία, 
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω 
Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο)·  

• να διαθέτουν νομική υπόσταση.  
 
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το 2009 
είναι 4 000 000 EUR. 
  
Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 
80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο 
όριο. Η εξωτερική συγχρηματοδότηση δύναται 
μερικώς να αποτελείται από συνεισφορές σε 
είδος. 
 
Επιπλέον πληροφορίες καθώς και τα έντυπα 
αιτήσεων διατίθενται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm     

 3
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Η Πολιτική Προστασία  
στην ΕΕ 
 
Οποτεδήποτε κάποιο σοβαρό περιστατικό 
έκτακτης ανάγκης πλήττει κάποιο μέρος του 
κόσμου, η ΕΕ είναι έτοιμη να διοχετεύσει 
βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 
Πέρυσι ανταποκρίθηκε σε 18 αιτήματα 
παροχής βοήθειας από κράτη μέλη και χώρες 
εκτός ΕΕ για διάφορες καταστροφές, από τις 
δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα έως τον 
καταστροφικό σεισμό στην Κίνα. Ανάμεσα στα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή έχει εδραιωθεί 
στενή συνεργασία, αλλά χρειάζεται ακόμη 
μεγαλύτερη πρόοδος στους τομείς της 
ετοιμότητας και της αντιμετώπισης 
καταστροφών. Η Επιτροπή επεξεργάζεται 
επίσης μια κοινή στρατηγική μείωσης των 
κινδύνων και πρόληψης των καταστροφών 
εντός της ΕΕ και στο εξωτερικό. 
 
Εκτιμάται ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές θα κοστίζουν στην Ευρώπη 
περίπου 15 δις ευρώ το χρόνο. Βασικό μέρος 
της απόκρισης της ΕΕ είναι ο κοινοτικός 
μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 2001 για να υποστηρίξει 
την κινητοποίηση έκτακτης βοήθειας από τις 
χώρες της ΕΕ σε μείζονες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Σήμερα περιλαμβάνει και 
τις 27 χώρες της ΕΕ συν την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, ενώ σύντομα θα 
προστεθεί και η Κροατία. 
 
Το Κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών 
(ΚΠΠ) με έδρα τις Βρυξέλλες είναι ο 
επικοινωνιακός κόμβος του Μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας. Έχει την έδρα του στη 
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι στελεχωμένο 
με προσωπικό όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το 
χρόνο. 
 
Το ΚΠΠ παρακολουθεί ενεργά τις κρίσεις σε 
όλο τον κόσμο, εκδίδει σήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης και ενημερώνει για τις 
αποστολές βοήθειας σε έναν δικτυακό τόπο 
σχεδιασμένο ειδικά για το σκοπό αυτό 
(http://ec.europa.eu/environment/civil/cecis.
htm). Αναλαμβάνει δράση αμέσως μόλις λάβει 
ένα αίτημα παροχής βοήθειας από μια χώρα 
εντός ή εκτός ΕΕ που επλήγη από κάποια 
καταστροφή. Αφού ενημερώσει τις εθνικές 
αρχές πολιτικής προστασίας, διευκολύνει την 
αποστολή ομάδων εμπειρογνωμώνων της ΕΕ 
και αντιστοιχεί οποιοδήποτε αίτημα παροχής 
βοήθειας με τις προσφορές αρωγής από τα 
κράτη μέλη. 

Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων 
ανησυχούν για το νερό τους 
 
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για 
το νερό, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν σε μεγάλο 
βαθμό τόσο για την ποιότητα όσο και για την 
ποσότητα του νερού. Λιγότεροι από τους 
μισούς ερωτώμενους πιστεύουν ότι είναι καλά 
ή πολύ καλά ενημερωμένοι για τα 
προβλήματα των υδάτων στη χώρα τους και 
πάνω από τα δύο τρίτα θεωρούν ότι η 
ποιότητα του νερού της χώρας τους αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα. 
 
Το 40% περίπου των ερωτώμενων πιστεύουν 
ότι η ποιότητα των ποταμών, των λιμνών και 
των παράκτιων υδάτων στη χώρα τους έχει 
επιδεινωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ 
λίγο παραπάνω από το 25% πιστεύουν ότι 
έχει σημειωθεί βελτίωση στην ποιότητα του 
νερού.  
 
Οι αντιλήψεις για την ποσότητα του νερού 
ποικίλουν σημαντικά. Μεγαλύτερη ανησυχία 
για τη λειψυδρία εκφράζουν όπως ήταν 
αναμενόμενο οι πολίτες της νότιας Ευρώπης. 
 
Η βιομηχανία και η γεωργία αναφέρονται 
συχνότερα ως οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ποιότητα 
και την ποσότητα του νερού, ακολουθούμενες 
από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών και 
τη ναυτιλία. Ως κύριες απειλές για το υδάτινο 
περιβάλλον αναφέρονται η χημική ρύπανση 
και η αλλαγή του κλίματος.  
 
Όταν, όμως, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους 
να επιλέξουν τη μεγαλύτερη επίπτωση της 
αλλαγής του κλίματος (περισσότερες 
πλημμύρες, ανερχόμενη στάθμη της 
θάλασσας, μεγαλύτερη λειψυδρία ή αλλαγές 
στα οικοσυστήματα), οι απόψεις διέφεραν 
πολύ από χώρα σε χώρα. 
 
Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων 
προσπαθεί ήδη να μειώσει τις επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον μειώνοντας την 
κατανάλωση νερού και χρησιμοποιώντας πιο 
οικολογικές χημικές ουσίες στο σπίτι. Ωστόσο, 
λίγοι ερωτώμενοι ήταν ενήμεροι για 
συγκεκριμένα σχέδια της ΕΕ για το νερό, 
όπως η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για 
τη διαχείριση των λεκανών απορροής των 
ποταμών, παρόλο που σχεδόν οι μισοί 
δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν 
σε αυτήν τη διαδικασία. Για περισσότερα: 
http://ec.europa.eu/environment/water/inde
x_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/civil/cecis.htm
http://ec.europa.eu/environment/civil/cecis.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
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Το μέλλον της ευρωπαϊκής 
πολιτικής Συνοχής 
 
Προκειμένου να συμβάλει στη συζήτηση για 
το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής 
μετά το 2013, η Επιτροπή κάλεσε τον Δρα 
Fabrizio Barca, διαπρεπή οικονομολόγο του 
ιταλικού υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, να ετοιμάσει μια ανεξάρτητη 
έκθεση με αντικείμενο την πραγματική 
αποτελεσματικότητα της περιφερειακής 
πολιτικής, καθώς και συστάσεις για το μέλλον. 
 
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφού επηρεάζεται 
από ευρύτερα ζητήματα όπως ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ και οι μελλοντικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. 
 
Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής ξεκίνησε το 2007 όταν δημοσιεύθηκε 
η Τέταρτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή. Ακολούθησε τον Νοέμβριο 
του 2008 το έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο 
«Περιφέρειες 2020». Στο έγγραφο αναλύθηκε 
για πρώτη φορά ο μακροπρόθεσμος 
αντίκτυπος των τεσσάρων βασικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα: η 
παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές τάσεις, η 
κλιματική αλλαγή, η χρήση της ενέργειας και 
ο ενεργειακός εφοδιασμός. 
 
Μέσα σε διάστημα άνω του ενός έτους, ο Δρ 
Barca οργάνωσε συζητήσεις και σεμινάρια με 
ακαδημαϊκούς και φορείς χάραξης πολιτικής 
από όλη την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και τη Νέα Ζηλανδία. Η έκθεση είναι 
αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων. 
Εξετάζοντας τα επιτεύγματα και τη διαχείριση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, η έκθεση 
Barca μελετά το οικονομικό σκεπτικό και τα 
σχετικά κίνητρα για μια αναπτυξιακή πολιτική 
που επικεντρώνεται στη σημασία του τόπου: 
πρόκειται για πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη 
τους τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας όπου 
θα εφαρμοστούν και για την αντίληψη ότι ο 
τρόπος εφαρμογής μιας πολιτικής εξαρτάται 
απόλυτα από τον τόπο εφαρμογής της. 
 
Εκτός από τη σημασία που έχουν οι πολιτικές 
με επίκεντρο τον τόπο, η έκθεση Barca μελετά 
επίσης τις μέχρι τώρα επιτυχίες και αποτυχίες 
της πολιτικής συνοχής και παρέχει συστάσεις 
για βασικά ζητήματα διακυβέρνησης. 
Περιλαμβάνει ορισμένες υποδείξεις με θέμα το 
πώς οφείλει να εκλογικευθεί και να ενισχυθεί 
η αρχή της κοινής διαχείρισης, ουσιαστικά η 
σχέση ανάμεσα στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. 

Μια από τις συστάσεις της έκθεσης είναι ότι η 
αξιολόγηση του αντίκτυπου πρέπει να 
αποτελέσει το στυλοβάτη της πολιτικής 
συνοχής και ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια 
επίσημη επιτροπή του Συμβουλίου για την 
πολιτική συνοχής ώστε να συζητούνται οι 
ετήσιες εκθέσεις στρατηγικής από τα κράτη 
μέλη. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση απαιτείται ριζική 
μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. 
Χρειάζεται μια προσέγγιση με επίκεντρο τον 
τόπο, μαζί με μια σαφέστερη διάκριση μεταξύ 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων, καθώς 
και την επίγνωση των υπαρχόντων 
προβλημάτων στη χρήση δεικτών και της 
αξιολόγησης του αντίκτυπου. 
 
Η έκθεση τονίζει ότι η χρήση της πολιτικής 
συνοχής ως πηγής χρηματοδότησης με σκοπό 
την εξίσωση των περιφερειών δεν είναι 
αποδοτική. Τι κάνει λοιπόν η Ένωση για να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα εδάφη και όλοι οι 
Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που 
παρέχει η ίδια η Ένωση και να 
αντιμετωπίσουν τους σχετικούς κινδύνους και 
απειλές; 
 
Τρεις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την έκθεση, 
πρέπει να πληρούνται ώστε να επιτευχθεί 
αυτός ο σκοπός: 
 σαφώς ορισμένοι στόχοι, βασισμένοι σε 

επαληθεύσιμο οικονομικό σκεπτικό, που 
να προσφέρονται για αξιολόγηση· 

 ρητή και ισχυρή πολιτική αιτιολόγηση 
βασισμένη στην παρούσα κατάσταση της 
Ευρώπης και που να ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες των κατοίκων της· και 

 ένα σύστημα διακυβέρνησης που να 
μαθαίνει απ’ τον εαυτό του, να ενθαρρύνει 
ενεργά τη δημοκρατική συμμετοχή και να 
αναλάβει αξιόπιστα να αποδώσει τα 
αναμενόμενα. 

 
Η έκθεση είναι εντελώς ανεξάρτητη και δεν 
εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της 
Επιτροπής. Τα συμπεράσματά της θα ληφθούν 
υπόψη όταν εξεταστεί το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής, μετά το 2013. Μια σειρά 
συζητήσεων με τα κράτη μέλη και 
ενδιαφερόμενα μέρη θα λάβουν χώρα τους 
επόμενους μήνες στα πλαίσια διάφορων 
εκδηλώσεων που οργανώνει η σουηδική 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fut
ure/barca_en.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
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Συζητήσεις για τη Διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Επί μισό αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει 
μια ολοκλήρωση εις βάθος και ταυτόχρονα 
διευρύνεται με την προσχώρηση νέων μελών. 
Τις περισσότερες φορές, οι δύο αυτές 
διαδικασίες προχωρούν παράλληλα. Ευθύς εξ 
αρχής, η αύξηση του αριθμού των μελών 
ήταν μία από τις συνιστώσες της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.  
 
Η σημερινή ΕΕ, με 27 κράτη μέλη και 
πληθυσμό που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια, 
είναι περισσότερο ασφαλής, ευημερούσα και 
ισχυρή και ασκεί μεγαλύτερη επιρροή απ’ ό,τι 
η αρχική Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
πριν από 50 χρόνια, με 6 μέλη και πληθυσμό 
λιγότερο από 200 εκατομμύρια. 
 
Σήμερα, η ΕΕ, με 
τις κοινές της 
αξίες που 
βασίζονται στην 
ειρήνη και την 
ελευθερία, τη 
δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου, 
την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη, είναι η 
μεγαλύτερη οικονομική ζώνη παγκοσμίως. Η 
διευρυμένη εσωτερική αγορά και οι νέες 
οικονομικές προοπτικές αύξησαν την ευημερία 
και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. 
 
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασής 
τους, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών 
μελών της ΕΕ, επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους 
στις υποψηφιότητες προσχώρησης των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.  
 
Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει επισήμως δεκτές 
ως υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ η 
Κροατία, η Τουρκία και η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
Άλλες πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων  
(η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το 
Μαυροβούνιο, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο) 
θεωρούνται δυνάμει υποψήφιες χώρες. 
 
Είσοδος της Ισλανδίας στην 
ΕΕ; 
 
Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την 
υποβολή σχετικής αίτησης από την Ισλανδία, 
οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ζήτησαν από 
την Επιτροπή να εξετάσει την καταλληλότητα 
της χώρας αυτής για ένταξη στην ΕΕ.  

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο ισχυρή 
είναι η υποψηφιότητα της Ισλανδίας. Η 
Επιτροπή θα προβεί τώρα σε αναλυτική 
εξέταση του οικονομικού, νομικού και 
πολιτικού συστήματος της χώρας αυτής. Αυτό 
είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας 
προσχώρησης. Για τη ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας είναι συνήθως απαραίτητο να 
περάσει διάστημα μεγαλύτερο του ενός 
χρόνου. Ωστόσο, η Ισλανδία ενδέχεται να μην 
χρειαστεί να περιμένει τόσο όσο άλλες χώρες, 
καθώς διαθέτει ήδη αναπτυγμένη οικονομία 
της αγοράς και σταθερούς δημοκρατικούς 
θεσμούς, δύο από τις κυριότερες 
προϋποθέσεις για ένταξη. 
 
Μετά την υποβολή της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα 
αποφασίσουν εάν η Ισλανδία θα γίνει δεκτή 
ως επίσημη υποψήφια χώρα. Μόνον τότε θα 
καταστεί δυνατή η έναρξη των επίσημων 
διαπραγματεύσεων για τους όρους 
προσχώρησης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 
διαρκέσει ένα ή δύο χρόνια ακόμη. Εάν η 
υποψηφιότητα της Ισλανδίας γίνει δεκτή, η 
χώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσει σχετικό 
δημοψήφισμα. 
 
Μέχρι πρόσφατα, η νησιωτική αυτή χώρα του 
Βόρειου Ατλαντικού με 320.000 κατοίκους 
δεν ήταν πρόθυμη να προσχωρήσει στην ΕΕ. 
Μετά την κατάρρευση όμως των μεγαλύτερων 
τραπεζών της τον Οκτώβριο και το 
επακόλουθο 'κατρακύλισμα' του εθνικού της 
νομίσματος, της ισλανδικής κορώνας, η 
Ισλανδία στράφηκε προς την ΕΕ και το ευρώ 
ως μέσα σταθεροποίησης της οικονομίας. 
 
Η Ισλανδία έχει ήδη αναπτύξει στενές σχέσεις 
με την ΕΕ σε πολλούς τομείς. Ως μέλος του 
εμπορικού συνασπισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, έχει ενταχθεί στην 
αγορά της ΕΕ και έχει υιοθετήσει το 
μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. Όπως και οι περισσότερες χώρες 
της ΕΕ, είναι επίσης μέρος του χώρου Σένγκεν 
(μέσα στον οποίο οι πολίτες μπορούν να 
ταξιδέψουν χωρίς διαβατήριο). 
 
Ένα σημείο που θα μπορούσε πιθανώς να 
αποτελέσει το αγκάθι των διαπραγματεύσεων, 
είναι τα δικαιώματα αλιείας. Το ζήτημα αυτό 
δεν καλύπτεται από τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο, γεγονός που δίνει στους 
Ισλανδούς το δικαίωμα να ζουν και να 
εργάζονται στην ΕΕ, αλλά τους επιτρέπει 
παράλληλα να εφαρμόζουν τις δικές τους 
πολιτικές στον γεωργικό και τον νομισματικό 
τομέα. 
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Νέα έργα ανάπτυξης στον 
Άγιο Αθανάσιο 
 
Έργα που θα ξεπεράσουν τα δύο εκατομμύρια 
ευρώ τροχοδρομεί ο  Δήμος Αγίου Αθανασίου 
μετά την έγκριση δανείου ύψους δύο 
εκατομμυρίων από τη Τράπεζα Πειραιώς και 
που αφορούν στην ανακατασκευή κτηρίων και 
τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 
Πολυκέντρου για τη Νεολαία, όλα στο χώρο 
γύρω από την Κεντρική Πλατεία, που 
βρίσκεται σε πλήρη ανακατασκευή και 
διαμόρφωση. 
 
Μέσα από το ίδιο δάνειο έχει εξασφαλισθεί 
χρηματοδότηση πέντε χώρων πρασίνου στις 
οδούς Ελπινίκης / 1ης Οκτωβρίου / Μεσογείου 
/ Ορεστιάδος / Αλέξη Μινωτή / Απόλλωνος / 
Κυριάκου και Σωτήρη Παπαλαζάρου καθώς 
και την κατασκευή χώρων στάθμευσης παρά 
την εκκλησία Αγίου Αθανασίου καθώς και την 
πρέπουσα κατασκευή της οδού Τάκη 
Χριστοδούλου (πρώην Μπιζανίου).  
 
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του το Δημοτικό 
Συμβούλιο προχώρησε στην καταχώρηση δυο 
προσφορών που αφορούν στα δύο πρώτα 
πολεοδομικά πάρκα ενώ έδωσε το πράσινο 
φως για την επίσπευση όλων των διαδικασιών 
για να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τα 
υπόλοιπα έργα που θα καλυφθούν από το 
συγκεκριμένο δάνειο. 
 

 
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι 
κατασκευαστικές εργασίες εντός των 
Προσφυγικών Οικισμών Αγίου Αθανασίου 
τόσο στα έργα διαμόρφωσης του πάρκου των 
Πεσόντων και Αγνοουμένων της τραγωδίας 
του 1974, όσο και άλλων μικρότερων χώρων 
πρασίνου στον ίδιο οικισμό, καθώς και στην 
περιοχή παρά το κατάστημα παιχνιδιών Jumbo 
στη Λινόπετρα. 

Είναι γεγονός, ανέφερε ο Δήμαρχος μετά από 
την κατακύρωση των προσφορών, ότι τα έργα 
που εκτελούνται στην περιοχή του Δήμου 
είναι αρκετά μεγάλης έκτασης, αν ληφθούν 
υπόψη και τα έργα που αφορούν στο 
πολεοδομικό έργο της Κεντρικής Πλατείας, 
της πρέπουσας κατασκευής τμήματος της 
Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου (βόρειο τμήμα), 
γεγονός που ίσως να προκαλεί και κάποια 
ταλαιπωρία, παρακάλεσε όμως τους 
επηρεαζόμενους όπως δείξουν κατανόηση 
γιατί όλα αυτά τα έργα πέραν του ότι είναι 
αναγκαίο να γίνουν, θα βελτιώσουν 
αφάνταστα τις συνθήκες σ’ ολόκληρη την 
περιοχή και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, με την ολοκλήρωση τους. 
 
Καταλήγοντας, ανέφερε πως, όλο το Δημοτικό 
Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στο 
στόχο της επιτυχούς διεκπεραίωσης του 
αναπτυξιακού προγράμματος, ξεπερνώντας τις 
όποιες δυσκολίες προκύπτουν στην πορεία και 
συνεργαζόμενο πάντοτε και με τις αρμόδιες 
κυβερνητικές υπηρεσίες.    
 
Περισσότερη φροντίδα για 
την Τρίτη Ηλικία 

 
Επιτυχία σημείωσε η κοινωνικό-πολιτιστική 
εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος 
Αγίου Αθανασίου μαζί με το ΣΚΕ Αγίου 
Αθανασίου που περιλάμβανε εγκαίνια του 
χώρου στέγασης του προγράμματος της 
Λέσχης Ενηλίκων του ΣΚΕ και μουσικό 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το συγκρότημα 
«ΔΙΩΤΗΣ» και το χορευτικό τμήμα 
παραδοσιακών χορών του «Ανοικτού 
Σχολείου» Αγίου Αθανασίου. 
 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους η 
οποία τέλεσε και τα εγκαίνια. 
 

 
Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα 
δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική 
σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών 
των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της ιστοσελίδας: 
 

http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate

goryCode=01  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
  

 Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τηλ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/                 
 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τηλ: +32 2 213 8110  
Φαξ: +32 2 213 8111  
e-mail: brussels@ucm.org.cy 

 
 Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
http://www.cyprus.gov.cy  

 
 Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ 
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745 
Φαξ: +32 2 735 7948 
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy  

 
 Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης. 
Τηλ:  + 33 1 44 50 59 59 
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60 
 
Γραφείο Βρυξελλών  
Τηλ:  + 32 2 511 74 77 
Φαξ: + 32 2 511 09 49 
E-mail : cemr@ccre.org 
http://www.ccre.org/  

 
 Κονγκρέσσο των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 
Τηλ: +33 3 88 41 20 00 
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp  
 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
   http://europa.eu/index_el.htm 
 
 Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην 
Κύπρο 
Τηλ: +357 22817770  
Φαξ: +357 22768926 
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm  

 
 Επιτροπή των Περιφερειών 
Τηλ: + 32 2 282 2211   
Φαξ: + 32 2 282 2325 

   http://www.cor.europa.eu/   
 

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
http://www.europarl.europa.eu/ 
 
Γραφεία Κύπρου 
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int 
http://www.europarl.cy/  

 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm  

 Επίσημη Εφημερίδα 
http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el 

 Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm  

 Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm 

 Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml  

 Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm  

 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
http://curia.eu.int/el/index.htm  

 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
http://eesc.europa.eu/index_el.asp  

 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm  

 ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm  

 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm  

 ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm  

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  

 Αδελφοποιήσεις Πόλεων 
   http://www.twinning.org/   
 Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm  

 Ευρωμεσογειακή συνεργασία – MEDA 
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/index_en.htm 

 Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm  
  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου 
 

 Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης 
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης 
 

Συνδρομές και Επικοινωνία: 
 
http://www.ucm.org.cy/ 
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