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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ «ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑΣ»  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 

 
 

Διασφάλιση του «Φαραγγιού της 
Κακκαρίστρας» στο Δήμο Λατσιών ως 
Μνημείο Φυσικής Ιστορίας και 
Γεωλογίας.  
 
Αν και τα μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς 
δεν πολυαναφέρονται ή ελκύουν λιγότερο 
ενδιαφέρον, εν τούτοις αποτελούν μεγάλο 
κεφάλαιο για ένα τόπο, με πολλά οφέλη και 
δεν πρέπει κατ’ ανάγκη και να εκτιμούνται 
λιγότερο.   
 
Η αβίαστη απόφαση να προσεγγισθεί ένα 
γεωλογικό μνημείο με κάθε απαιτούμενο 
σεβασμό, να μελετηθεί με τη δέδουσα 
σοβαρότητα και ακολούθως μεθοδικά και 
προσεγμένα να διασωθεί και τελικά να 
προβληθεί, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και 
υπάρχουν ήδη τέτοια παραδείγματα στον 
τόπο μας με τα καλύτερα των 
αποτελεσμάτων.     
 
Στα δημοτικά όρια Λατσιών, νοτιοδυτικά του 
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, 
υπάρχει ένα τέτοιο γεωλογικό μνημείο με το 
όνομα Φαράγγι ή Ρυάκι της Κακκαρίστρας. 
Είναι σχεδόν αθέατο καθώς το γύρω 
περιβάλλον είναι μια γεωργική πεδιάδα με 
ένα μικρό λόφο, τον Απαλό, στο κέντρο.  
 

Ο Δήμος Λατσιών εδώ και μερικά χρόνια δεν  
βλέπει πια το μνημείο αυτό από μακριά. Το 
προσεγγίζει όλο και περισσότερο, με όλη την 
απαιτούμενη γι’ αυτές τις περιπτώσεις, 
σοβαρότητα και μελετά τρόπους με τους 
οποίους θα αξιοποιηθεί για να αποδοθεί τελικά 
στους δημότες Λατσιών και στο ευρύτερο 
κοινό ως ένα ακόμα μνημείο για το οποίο ο 
τόπος μας αξίζει να υπερηφανεύεται.   
 

 
 

Νιώθοντας την αυξανόμενη απειλή της 
επέκτασης της πόλης των Λατσιών και 
ακούγοντας ολοένα και δυνατότερα τον 
αυτοκινητόδρομο να  βρυχάται ελάχιστα μόνο 
από αυτό, (Συνέχεια στη σελίδα 2) 

 
 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Οκτωβρίου: 
 

 

5-7/10/09: Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/ 

5-8/10/09: Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης OPEN DAYS: www.opendays.europa.eu/  

6/10/09: Συνεδρίαση Προεδρείου της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

19-20/10/09: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE 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.opendays.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
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(Συνέχεια από τη σελ. 1) δοκιμάζει 
διάφορες προσεγγίσεις που θα φέρουν αρχικά 
τους δημότες σε γνωριμία μαζί του και θα 
αφυπνίσουν το ενδιαφέρον τους για τη 
διάσωσή του. Μια τέτοια εκδήλωση είναι η 
ετήσια «Φεγγάρι στο κοχύλι», όπου κάπου 
εκεί στο χείλος του φαραγγιού, περίπου κάθε 
πρώτη πανσέληνο του Σεπτέμβρη, Κύπριοι 
καλλιτέχνες με την ορχήστρα τους 
τραγουδούν εκλεκτά μουσικά κομμάτια που 
υμνούν το φεγγάρι και εκεί μέσα στη νύχτα 
όλα μαζί, τραγούδια, συναισθήματα, φεγγάρι 
και κοχύλια, που βρίσκονται κατάσπαρτα στο 
βάθος του φαραγγιού, σμίγουν με τους 
καλύτερους οιωνούς.  
 
Ο Δήμος Λατσιών καταβάλλει προσπάθεια σε 
πολλά επίπεδα αφενός για να διασφαλιστεί η 
προστασία του Φαραγγιού και αφετέρου να 
προωθηθούν διάφορα μέτρα για ολοκλήρωση 
Μελετών ανάδειξης και δημιουργίας 
περιβαλλοντικού και θεματικού πάρκου στην 
Κακκαρίστρα. Η υλοποίηση των πιο πάνω 
στόχων προϋποθέτει βέβαια τη συνεργασία 
του Κράτους, για την εξασφάλιση των 
αναγκαίων χώρων γύρω από το Φαράγγι και 
των αντίστοιχων απαιτούμενων οικονομικών 
πόρων. Σε περιπτωση που θα απαιτηθεί 
ιδιωτική περιουσία, αυτή θα πρέπει να 
αποζημιωθεί.  
 

 
 
Ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης 
Κυπριανού, με την ευκαιρία της μελέτης από 
τον ΚΟΤ του θέματος ανάπτυξης του 
γεωτουρισμού και της ανάδειξης των 
ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών της 
Κύπρου, εξέφρασε στις αρχές του 2009 προς 
τον ΚΟΤ το έντονο ενδιαφέρον του Δήμου για 
τη δημιουργία γεωπάρκου στο Φαράγγι της 
Κακκαρίστρας. Για το σκοπό, αυτό εδώ και 
αρκετά χρόνια ο Δήμος έχει ετοιμάσει σχετική 
μελέτη για τη δημιουργία περιβαλλοντικού 
θεματικού πάρκου στην Κακκαρίστρα, καθώς 
και μελέτη για τη δημιουργία περιβαλλοντικού  

πάρκου εναλλακτικών τεχνολογιών. Προς το 
παρόν, σήμερα, η διασφάλιση της προστασίας 
του Φαραγγιού γίνεται μέσα από τις πρόνοιες 
του Δημοσιευμένου Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας.  
 
Γιατί πρέπει να διασωθεί και να 
αξιοποιηθεί το Φαράγγι.   
 
Κάθε μνημείο έχει «φωνή». Στα φαράγγια η 
φωνή αυτή βγαίνει από πολύ βαθιά, μέσα από 
τα πετρώματα. Τα πετρώματα που 
εμφανίζονται στα τοιχώματα του Φαραγγιού 
της Κακκαρίστρας περιγράφουν και 
τεκμηριώνουν τα στάδια ανάδυσης της 
Κύπρου από τη θάλασσα, ένα εκατομμύριο 
οκτακόσιες χιλιάδες χρόνια πριν.   
 
Το σημαντικό είναι ότι τα πετρώματα αυτά δεν 
παρουσιάζουν ενιαία εξάπλωση αλλά 
εμφανίζονται κατά τόπους σε διάφορες 
περιοχές νότια της Λευκωσίας, με 
χαρακτηριστικότερη και σημαντικότερη 
εμφάνιση σε τούτο εδώ το Φαράγγι.  
 
Στα χαμηλότερα σημεία των τοιχωμάτων του 
εμφανίζονται πετρώματα του «Σχηματισμού 
Λευκωσίας», πάνω στα οποία επικάθονται 
πετρώματα του «Σχηματισμού 
Κακκαρίστρας».  (Για σκοπούς γεωλογίας ο 
όρος Σχηματισμός σημαίνει μία ομάδα 
πετρωμάτων που έχουν την ίδια ηλικία, 
σύνθεση και τρόπο σχηματισμού).   
 
Οι ανώτεροι ορίζοντες του «Σχηματισμού 
Λευκωσίας» είναι εντυπωσιακά 
απολιθοματοφόροι. Τα περισσσότερα των 
στρωμάτων αυτών, αποτελούνται σχεδόν 
μόνο από απολιθώματα οστράκων 
συγκεκριμένων ειδών. Πρόκειται για 
περιπτώσεις θανατοκοινωνιών που προέκυψαν 
από τον μαζικό θάνατο των βιοκοινωνιών 
τους λόγω της απότομης αλλαγής των 
θαλάσσιων συνθηκών και πιθανόν λόγω 
αλλαγής της αλατότητας του νερού. Στα 
πετρώματα αυτά δόθηκε από τους Γεωλόγους 
το όνομα  «Σχηματισμός Κακκαρίστρας» από 
το όνομα αυτού του Φαραγγιού, για το οποίο 
ο μύθος δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ανάμεσα στα 
απολιθώματα που βρέθηκαν στον ανώτερο 
ορίζοντά του είναι και η χελώνα Trionyx.  
 
Το Φαράγγι και το περιβάλλον γύρω από 
αυτό.  
 
Το «Σχηματισμό Κακκαρίστρας» διαδέχεται ο 
«Σχηματισμός Απαλός» που η τυπική 
εμφάνισή του βρίσκεται κατανεμημένη στον 
λόφο Απαλό που δεσπόζει πάνω από το  
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Φαράγγι. Ο Σχηματισμός αποτελείται από 
στρώσεις λιμναίων αποθέσεων, άμμων και 
ανεμογενών ιζημάτων και είναι ηλικίας  
700.00 έως 1.000.000 χρόνων. Αυτός ο 
σχηματισμός σηματοδοτεί το τέλος του 
κύκλου της ιζηματογένεσης σε ένυδρο 
περιβάλλον στη λεκάνη της Μεσαορίας.  
 

 
 
Το Φαράγγι ή Ρυάκι της Κακκαρίστρας είναι 
παραπόταμος του ποταμού Καλόγηρος 
νοτιοδυτικά των Λατσιών. Για την ακρίβεια  
από ένα παραπόταμο του Καλόγηρου 
σχηματίστηκαν στη περιοχή Κακκαρίστρας 
δύο φαράγγια που φέρουν την ονομασία της 
περιοχής.  
 
Το βορειοδυτικό φαράγγι στο οποίο γίνεται 
σπάνια αναφορά έχει μήκος 800 μέτρα και 
βάθος 7 μέτρα. Το ανατολικό φαράγγι έχει 
μήκος 1000 μέτρα  και βάθος 10 μέτρα. Αυτά 
τα δύο αρχικά αβαθή ρυάκια διασχίζοντας την 
πεδιάδα μετατρέπονται ξαφνικά σε απόκρημνα 
φαράγγια σαν κάθετες τομές στο έδαφος 
φέροντας στο φως τα μυστικά της ανάδυσης 
του νησιού από τα βάθη της θάλασσας.   
 
Για όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν το 
φαράγγι, η πρόσβαση προς αυτό γίνεται μέσω 
του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού 
ακολουθώντας την έξοδο προς τα Λατσιά και 
στη συνέχεια το δρόμο προς το Ολυμπιακό 
Σκοπευτήριο.  
 
Η τοποθεσία και η προσπελασιμότητα του 
Δήμου με τις άλλες πόλεις της Κύπρου, αφού 
βρίσκεται στην είσοδο της Λευκωσίας με 
άριστο δίκτυο αποτελεί ένα ακόμα παράγοντα 
για την αξιοποίηση του Φαραγγιού και την 
εξασφάλιση έγκρισης για τη δημιουργία  του 
γεωπάρκου.   
 
Κείμενο: Εύη Σώζου 
Πηγές κειμένου: Το Φαράγγι της Κακκαρίστρας,  
Ι. Παναγίδη, Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης, 
Πληροφορίες και συνεργασία του Δήμου Λατσιών.  
Φωτογραφίες: Δήμος Λατσιών.   

Η ΕΤΕπ ανοίγει το δρόμο 
για την αιολική ενέργεια 
στην Κυπρο  
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
χορηγεί 65 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
του αιολικού πάρκου στην περιοχή Ορείτες, 
κοντά στην Πάφο. Πρόκειται για το πρώτο 
σημαντικό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην Κύπρο.  
 
Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη λειτουργία ενός αιολικού 
πάρκου ισχύος 82 MW, με 41 στροβίλους. Το 
έργο ανήκει στην DK Wind Supply Ltd και 
προωθείται από το European Renewable 
Energy Fund I, και ειδικότερα την εταιρεία 
Platina Partners LLP.  
 

 
 
Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη 
του στόχου της κυβέρνησης για αύξηση του 
ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στο 13% έως το 
2020.  Επιπλέον, αντιπροσωπεύει το 27% της 
απαιτούμενης εγκατεστημένης ισχύος αιολικής 
ενέργειας έως το 2020 (300 MW).  
 
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με μέριμνα 
για προστασία του περιβάλλοντος και θα 
βασιστεί σε πολλαπλές συμβάσεις, 
συγκεντρώνοντας τεχνογνωσία από 
κορυφαίες εταιρείες της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων τη Vestas και τη Siemens.  
 
Η χρηματοδότηση του έργου των Ορειτών 
ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους 
το περιοδικό Euromoney ανακήρυξε την ΕΤΕπ 
«Χρηματοδότη της χρονιάς». Η ΕΤΕπ παίζει 
πρωτοπόρο και ηγετικό ρόλο στην προώθηση 
επενδύσεων σε όλο το φάσμα του τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Επιπλέον, η 
Τράπεζα δίνει ένα σημαντικό παράδειγμα 
χρηματοδότησης έργων σε ένα δυσμενές 
οικονομικό κλίμα. 
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Ημέρες ελεύθερης 
προσέλευσης OPEN DAYS  
 
Οι ημέρες ελεύθερης προσέλευσης του κοινού 
που θα διοργανωθούν στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής εβδομάδας Δήμων και 
Περιφερειών, στις 5-8 Οκτωβρίου, θα έχουν 
ως επίκεντρο τέσσερα θέματα ζωτικής 
σημασίας για τις τοπικές και τις περιφερειακές 
αρχές: τις απαντήσεις των περιφερειών στην 
οικονομική κρίση, την πολιτική συνοχής, την 
καινοτομία και την αλλαγή του κλίματος.  
 
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου της 
εκδήλωσης θα διοργανωθούν εργαστήρια για 
καθένα από τα θέματα αυτά, ενώ κάθε ημέρα 
θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μία θεματική 
ενότητα με διάφορες συζητήσεις, εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες ενώπιον των μέσων 
ενημέρωσης. Η ημέρα με τη μεγαλύτερη 
απήχηση θα είναι πιθανόν η Τετάρτη, 7 
Οκτωβρίου, με κεντρικό θέμα την αλλαγή του 
κλίματος. 
 
Το κύριο γεγονός της ημέρας θα είναι μια 
συζήτηση υψηλού επιπέδου για την αλλαγή 
του κλίματος κατά τη διάρκεια της συνόδου 
ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών 
(ΕτΠ), στην οποία θα συμμετάσχουν δήμαρχοι 
από τον Καναδά και τις ΗΠΑ, καθώς και μια 
κεντρική ομιλία του Αμερικανού 
οικονομολόγου και ειδήμονα σε θέματα 
κλιματικών αλλαγών, κ. Jeremy Rifkin. Στον 
περίβολο του κτιρίου Berlaymont, όπου 
στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα στηθεί ειδικό 
περίπτερο για τις ημέρες ελεύθερης 
προσέλευσης του κοινού (OPEN DAYS), και θα 
διεξαχθούν πολλές δραστηριότητες με θέμα 
την αλλαγή του κλίματος, όπως η παρουσίαση 
περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων και 
εκθέσεις από τους δήμους και τις περιφέρειες 
που πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 
 
Εκτός από τη συζήτηση υψηλού επιπέδου, η 
σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ αναμένεται 
επίσης να υιοθετήσει δύο γνωμοδοτήσεις που 
θα αναφέρονται εκτενώς στην αλλαγή του 
κλίματος. Στο σχέδιο γνωμοδότησης για την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος 
υπογραμμίζεται η ανάγκη ενισχυμένης 
συμμετοχής των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών στις δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, 
δεδομένου ότι πολλές από αυτές ήδη 
 

πρωτοπορούν λαμβάνοντας μέτρα κατά της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Παράλληλα, το 
μέλος της ΕτΠ από τη Γερμανία, κ. Helmut 
Jahn, επισημαίνει ότι οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή και όταν καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, όπως δασικές πυρκαγιές, 
πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. 
 
Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
στην ΕΕ 
 
Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή των 
Περιφερειών (ΕτΠ) και το Κολλέγιο της 
Ευρώπης οργάνωσαν διάσκεψη για την 
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη. 
Στη μονοήμερη αυτή εκδήλωση συμμετείχαν 
μέλη της ΕτΠ και άλλοι πολιτικοί ιθύνοντες και 
θεσμικοί εκπροσώποι όπως ο Felipe Gonzalez, 
πρόεδρος της Ομάδας Σοφών για το μέλλον 
της Ευρώπης, καθώς και εμπειρογνώμονες, 
ακαδημαϊκοί και φοιτητές.  
 
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, 
παρουσιάσθηκε στο ευρύτερο κοινό η Λευκή 
Βίβλος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
που υιοθέτησε η ΕτΠ τον Ιούνιο του 2009, και 
συζητήθηκαν οι κύριες πολιτικές συστάσεις 
της. Η εκδήλωση ενίσχυσε επίσης τη 
συνέργεια μεταξύ της ΕτΠ και ενός εκ των 
εγκυρότερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στον 
τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών - το 
Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges. 
  
Η εναρκτήρια συνεδρία της Διάσκεψης είχε τη 
μορφή πολιτικής συζήτησης για την 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με παρεμβάσεις 
από τη σουηδική προεδρία της ΕΕ, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ομάδα Σοφών για το 
μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια διεξήχθη 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την 
πολιτική κατεύθυνση που θα πρέπει να 
ακολουθήσει η Ευρώπη με την έναρξη της 
νέας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Η εκδήλωση έκλεισε με θεματικό εργαστήριο 
για τις προκλήσεις της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης στην ΕΕ. Η εκδήλωση 
συμπλήρωσε τη γενική διαβούλευση για τη 
Λευκή βίβλο που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Η 
διαβούλευση θα επιτρέψει στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τις οργανώσεις και 
άλλους φορείς να ανταλλάξουν απόψεις για 
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ. 
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 
Δήμου Γερμασόγειας 

 
Ο Δήμος Γερμασόγειας μέσα στα πλαίσια των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων του, μεταξύ των 
άλλων, διοργάνωσε στις 7 Ιουλίου εκδήλωση 
για την απονομή διπλά πλατινένιων δίσκων 
στους συντελεστές του δίσκου του Σταύρου 
Χατζησάββα «Της Κύπρου» που περιλάμβανε 
τα τραγούδια Χρυσοπράσινο Φύλλο, της 
Κύπρου, και Στο χώμαν που επαρπάτησες, για 
τις πωλήσεις που πραγματοποίησε σε 
διάστημα μικρότερο του έτους. 
 
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι Μίκης 
Θεοδωράκης, Λεωνίδας Μαλένης, Σταύρος 
Χατζησάββας, Γιώργος Φυλακτού, Άκης 
Παύλου, Μιχάλης Χατζηβασιλείου, Μιχάλης 
Κλεάνθους και Αντρέας Μασούρας.  
 
Στο πρόγραμμα μετείχε η χορωδία του Δήμου 
Γερμασόγειας υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα 
Κλαδά. 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το καράβι 
Κερύνεια Ελευθερία ήταν αγκυροβολημένο 
κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού. 
 
Σεπτέμβρης γεμάτος Μουσική 
και Θέατρο στο Δήμο 
Λακατάμιας 
 
Διάφορες εκδηλώσεις διοργάνωσε και φέτος 
το Σεπτέμβριο ο Δήμος Λακατάμιας στα 
πλαίσια του καθιερωμένου «Πολιτιστικού 
Σεπτέμβρη», δίνοντας με αυτό τον τρόπο 
ακόμα μια φορά το δυναμικό «παρών» του, 
στις πολιτιστικές δραστηριότητες του τόπου 
μας.   
 
Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο 
αμφιθέατρο Λακατάμιας και στέφθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία. 

 
 
Η επιτυχία των εκδηλώσεων αποτελεί 
επιβράβευση της προσπάθειας του Δήμου 
Λακατάμιας να προβάλει τον Πολιτισμό αλλά 
και να δώσει μια ευχάριστη νότα στους 
δημότες του και όχι μόνο.  
 
Εκδρομή του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Αγίου 
Αθανασίου 
 
Με συμμετοχή νέων από ολόκληρο το Δήμο 
Αγίου Αθανασίου πραγματοποιήθηκε 
μονοήμερη ψυχαγωγική εκδρομή στο πάρκο 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων «Santa Marina 
Retreat» στην Παρεκκλησιά. 
 

 
 
Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και 
να διασκεδάσουν μεταξύ τους καθώς επίσης 
και να συζητήσουν με το Δήμαρχο και τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας διάφορα 
θέματα που αφορούν τους νέους και τις 
ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν σε 
διάφορους τομείς μέσα από το θεσμό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Το  συμβούλιο παρέθεσε γεύμα σε όλους τους 
εκδρομείς.  
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2ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών 
Δήμου Μέσα Γειτονιάς 
 
Με επιτυχία στέφθηκε το «2ο Φεστιβάλ 
Φιλαρμονικών» που πραγματοποιήθηκε στις 
20 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Το 
Φεστιβάλ είχε ως σκοπό την παρουσίαση 
διαφόρων Φιλαρμονικών της Κύπρου σε ένα 
γιορτινό κλίμα Φεστιβάλ, σε μια προσπάθεια 
πολιτιστικής προσφοράς χωρίς χαρακτήρα 
διαγωνισμού ή ανταγωνισμού. Έλαβαν μέρος 
οι Φιλαρμονικές του Δήμου Λεμεσού, Δήμου 
Παραλιμνίου, Δήμου Λάρνακας, Πολιτιστικού 
Ομίλου Ομόνοιας Αραδίππου και του Δήμου 
Μέσα Γειτονιάς.   
 

 
 
Το Φεστιβάλ έλαβε χώρα σε 2 πάρκα του 
Δήμου Μέσα Γειτονιάς (το Πάρκο Πανίκου 
Δημητρίου και την Πλατεία Τριανδρίας) και 
έπειτα όλες οι Φιλαρμονικές παρελαύνοντας 
και παιανίζοντας με την συνοδεία των 
Μαζορέτων του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, 
συναντήθηκαν στην πλατεία του Δημαρχείου 
όπου εκεί μία - μία με την σειρά παιάνισαν 
κομμάτια με κατάληξη την εκτέλεση ενός 
κοινού μουσικού κομματιού (The Phantom of 
the Opera – του Andrew Lloyd Webber) υπό 
την καθοδήγηση του Μαέστρου της 
Φιλαρμονικής του Δήμου Μέσα Γειτονιάς κ. 
Αναστάσιου Αραμπαντζή. Το Φεστιβάλ 
Φιλαρμονικών έχει καταστεί πλέον θεσμός και 
θα διοργανώνεται κάθε χρόνο. 
 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας στο Δήμο 
Λεμεσού 
 
Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα Κινητικότητας 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις Τοπικές 
Αρχές  μεταξύ 16-22 Σεπτεμβρίου από το 
2002. Αποτελεί συνέχεια της μέρας «Πάω 
στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο» που 
διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία.  

Κάθε χρόνο καθορίζεται ένα διαφορετικό 
κεντρικό θέμα το οποίο σχετίζεται με τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές ανησυχίες.  
Σύνθημα της φετινής διοργάνωσης της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας είναι 
Improving city climates (Βελτιώνοντας το 
κλίμα των πόλεων) θεωρώντας ότι η αλλαγή 
του κλίματος είναι μια από τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές κοινωνικές και οικονομικές 
απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.  

 
Με τη συμμετοχή του στη 
φετινή διοργάνωση, ο 
Δήμος Λεμεσού απέδειξε 
τη δική του δέσμευση 
στην παγκόσμια 

προσπάθεια για αποτροπή των κλιματικών 
αλλαγών και την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τη υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Για το σκοπό αυτό ο Δήμος οργάνωσε 
διάφορες δραστηριότητες. 
 
Αδιαπραγμάτευτα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για 
τους Κερυνειώτες 
 
Οι Κερυνειώτες δε δέχονται καμία έκπτωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των 
κεκτημένων που απολαμβάνουν όλοι οι 
Ευρωπαίοι εταίροι τους. Ιδιαίτερα τονίζουν ότι 
είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα της 
ιδιοκτησίας της γης και της επιστροφής στα 
σπίτια τους. 
 
Στην τακτική μηνιαία συνεδρία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Δήμων, Κοινοτήτων, 
Σωματείων και Οργανώσεων της επαρχίας 
Κερύνειας, που έγινε στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στη 
Λευκωσία, συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από 
τις συνομιλίες που διεξάγονται για τη λύση 
του Κυπριακού και όλοι οι εκπρόσωποι 
εξέφρασαν την πίστη και αποφασιστικότητά 
τους για διεκδίκηση των αναφαίρετων δικαίων 
και δικαιωμάτων ολόκληρου του Κυπριακού 
λαού, παρά τις αδιάλλακτες θέσεις της 
Τουρκίας, που πλήττουν επικίνδυνα τη 
διαδικασία των διεξαγόμενων συνομιλιών. 
 
Εξέφρασαν ακόμα την πεποίθηση τους ότι 
εφόσον παραμένουμε όλοι αμετακίνητοι από 
τις θέσεις αρχών, όπως αυτές εκφράζονται 
από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεν θα 
έχει άλλο δρόμο να επιλέξει η Τουρκία, παρά 
να συμμορφωθεί με αυτές τις Αρχές, αν θέλει 
να συνεχίσει την πορεία της προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Δράσεις του Δήμου Έγκωμης 
 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε από το 
Δήμο Έγκωμης και τη Συντονιστική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας και Διαφώτισης – Λευκωσίας η 
καθιερωμένη αιμοδοσία. Η αιμοδοσία 
πραγματοποιήθηκε στο Α’ Δημοτικό Σχολείο 
Έγκωμης και μαζεύτηκαν 50 μονάδες αίματος.  
 

 
 
Στις 13 Σεπτεμβρίου ο Δήμος φιλοξένησε 
επίσης μια σπαρταριστή επιθεώρηση που 
σατιρίζει τη σύγχρονη κυπριακή 
πραγματικότητα με τίτλο «Επιάσαμεν Πάτον», 
ενώ τρεις μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε 
στο Δήμο μουσική βραδιά με τον Μάριο 
Βασιλείου και τη Χριστίνα Σιαμούντη υπό τον 
τίτλο: «Με φεγγάρι ή χωρίς φεγγάρι».  
 
Ο Δήμος Κερύνειας 
ενημερώνει 
 
Πλήθος τουριστών περνούν από το προσωρινό 
Δημαρχείο της Κερύνειας καθημερινά όπου 
ενημερώνονται για την πολιτική κατάσταση 
στην Κύπρο και τις εξελίξεις στο Κυπριακό.  
 

Φωτογραφία της Δημάρχου Κερύνειας Μαρίας 
Ιωάννου μαζί με μια ομάδα τουριστών από την 
Γερμανία. 

 

Αδελφοποίηση της Αγίας 
Νάπας με την πόλη Μellieha 
 

Πολυμελής αντιπροσωπεία από το Δήμο Aγίας 
Νάπας με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Αντώνη 
Τσόκκο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
μετέβη πρόσφατα στη Μάλτα για την 
υπογραφή πρωτοκόλλου της πρώτης φάσης 
αδελφοποίησης και συνεργασίας με την πόλη 
Μellieha. 
 
Δύο ευρωπαϊκές παράλιες πόλεις με κοινά 
κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά ενώθηκαν με στόχο την κοινή 
τους πορεία στο μέλλον. Τουριστικές, 
εμπορικές, επιχειρηματικές, πολιτιστικές, 
τεχνολογικές, εκπαιδευτικές είναι οι 
διαστάσεις της νέας αυτής συνεργασίας με την 
Μαλτέζικη πόλη. 
 
Η επίσημη τελετή έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, 
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, στο πλαίσιο 
του ετήσιου Φεστιβάλ, μέσα σ’ ένα εξαιρετικό 
κλίμα αδελφοσύνης, παρουσία του ιδίου του 
Πρωθυπουργού της Χώρας Δρος. Laurence 
Gonzzi, Υπουργών, εκπροσώπων της Τοπικής 
Αρχής και πλήθους κόσμου. Η δεύτερη φάση 
αδελφοποίησης πραγματοποιήθηκε στην Αγία 
Νάπα στις 25 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια 
των τριήμερων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ της 
πόλης. 
 

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του πρωτοκόλλου της 
πρώτης φάσης αδελφοποίησης με τους δυο Δημάρχους 
κυρίους Αντώνη Τσόκκο και Robert Cutazar. 
 

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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«Πρωτεύουσα»: μηνιαίο 
περιοδικό Δήμου Λευκωσίας 
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου 
ανακοίνωσε την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την έκδοση και κυκλοφορία 
μηνιαίου περιοδικού με τίτλο «Πρωτεύουσα».  
 
Στη δημοσιογραφική διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, η κα 
Μαύρου είπε μεταξύ άλλων για του στόχους 
που τέθηκαν. «Μέσα από τις σελίδες του 
ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε ένα δίαυλο 
επικοινωνίας μεταξύ του δήμου και των 
δημοτών. Θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα 
απλούστερα, να συντομεύσουμε το χρόνο των 
δημοτών στην εξεύρεση χρήσιμων 
πληροφοριών για την πόλη τους. Επιδιώκουμε 
να παρουσιάζουμε θέματα που απασχολούν 
τους δημότες της Λευκωσίας, αλλά και θέματα 
ιστορικά, πολιτιστικά και οικονομικά για τη 
Λευκωσία. Επιθυμούμε να προσφέρουμε 
πληροφορίες για τις κύριες λειτουργίες της 
πόλης, να πληροφορούμε τους δημότες για τα 
θέματα που τους απασχολούν, να γίνει χώρος 
όπου συνολικά θα παρουσιάζονται οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι χώροι αναψυχής, 
καθώς και άλλα θέματα ποικίλης ύλης». 
 

 
 
Το περιοδικό θα εκδίδεται κάθε μήνα σε 25 με 
30 χιλιάδες αντίτυπα, θα έχει σχήμα Α5, θα 
αποτελείται από 84 μέχρι 100 σελίδες, θα 
είναι έγχρωμο και θα διανέμεται δωρεάν. 
Ένας αριθμός θα βρίσκεται και θα διανέμεται 
από κεντρικά σημεία της πόλης, από τα 
κέντρα του Δήμου Λευκωσίας ενώ τα 
υπόλοιπα θα διανέμονται στις κατοικίες και 
στις οικονομικές δραστηριότητες της 
δημαρχούμενης περιοχής του Δήμου 
Λευκωσίας. 
 
Η Επιτροπή Έκδοσης απαρτίζεται από τη 
Δήμαρχο Λευκωσίας (πρόεδρο) και τους 
Αντιδήμαρχο Σούλα Κολακίδου εκ μέρους του 
ΔΗΚΟ, Νίκο Μαλέκο δημοτικό σύμβουλο 

ΔΗΣΥ, Μέλια Αβραάμ δημοτικό σύμβολο 
ΑΚΕΛ, Ανδρέα Μάτσα δημοτικό σύμβουλο 
ΕΥΡΩΚΟ και Νίκο Αβρααμίδη δημοτικό 
σύμβουλο ΕΔΕΚ.   
 
Επίσκεψη Κινέζου 
αξιωματούχου στο Δήμο 
Λευκωσίας 
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου 
συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού 
Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας κ. Hua Jianmin στις 4 Σεπτεμβρίου, 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί 
μας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη συνάντηση 
παραβρέθηκαν και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λευκωσίας. 
 
Καλωσορίζοντας τον Αντιπρόεδρο κ. Hua 
Jianmin και τα μέλη της αντιπροσωπείας του, 
η Δήμαρχος Λευκωσίας αναφέρθηκε στις 
στενές σχέσεις που έχει η Λευκωσία με την 
Σαγκάη και την πόλη του Qingdao, στην 
ιστορία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της 
Ευρώπης και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της 
πόλης με έμφαση εκείνο των περιοχών κοντά 
στην πράσινη γραμμή.  
 

 
 
Αναφέρθηκε στις αρνητικές συνέπειες του 
διαχωρισμού, οι οποίες τιμωρούν τους 
κατοίκους της, οπισθοδρομούν την ανάπτυξη 
της πόλης, καθώς και σε μια σειρά 
προβλημάτων που παρουσιάζονται τον 
τελευταίο καιρό.  
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Hua Jianmin 
και η αντιπροσωπεία του Εθνικού Λαϊκού 
Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 
συνοδευόμενοι από την Αντιδήμαρχο κύρια 
Σούλα Κολακίδου ξεναγήθηκαν στην Παλιά 
Πόλη, μέχρι την πράσινη γραμμή, στην οδό 
Λήδρας. 
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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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