
 

 

  

 
 

ΈΡΓΟ DECISIVE: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Καθώς έχει συμπληρωθεί το ένα τρίτο της 
συνολικής διάρκειας του ευρωπαϊκού έργου 
DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και 
λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για την 
ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες χώρες 
της ΕΕ, η Ένωση Δήμων Κύπρου και οι 
υπόλοιποι δύο εταίροι του έργου, 
συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την 
υλοποίησή του. 
 
Επόμενο βήμα, αποτελεί η διοργάνωση του 
πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, στο 
οποίο οι εθελοντές που οι Δήμοι της 
Κύπρου έχουν υποδείξει, θα εκπαιδευτούν 
για τη σύνταξη προτάσεων 
χρηματοδότησης τόσο μέσω του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 
όσο και μέσω άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Το σεμινάριο θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Μαΐου 2010 
στις 9:00 π.μ. στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Beach στη Λεμεσό.  
 
Ήδη όλοι οι Δήμοι έχουν υποδείξει ως 
όφειλαν έναν τουλάχιστον λειτουργό και 
μέχρι 20 πολίτες που θα ενδιαφέρονταν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης. Εντός των ημερών, ο κάθε 
Δήμος θα κληθεί να ειδοποιήσει τους 
εθελοντές του, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο σεμινάριο.  
 

 
Στο σεμινάριο, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι 
το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί αρχικά 
μια γενική εισαγωγή στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα και θα παρουσιαστούν το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και 
το έργο DECISIVE.  
 
Θα γίνει επίσης παρουσίαση των 
Διδυμοποιήσεων που πραγματοποιούνται 
στη Φλάνδρα (Βέλγιο), ενώ θα 
αναδειχθούν και οι καλές πρακτικές του 
Δήμου Malle (Βέλγιο). Μεταξύ άλλων, θα 
παρουσιαστούν: η ιστορία των 
Διδυμοποιήσεων του Malle, η ενεργός 
συμμετοχή εθελοντών μέσω της Επιτροπής 
Διδυμοποιήσεων του Malle, καθώς και η 
επιτυχία του έργου «Golden Bridge». 
Τέλος, οι παριστάμενοι θα εκπαιδευτούν 
στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας 
υποβολής προτάσεων και τη σύνταξη 
προϋπολογισμού για χρηματοδότηση έργων 
του προγράμματος «Ευρώπη για τους 
Πολίτες».  
 
Θυμίζουμε ότι μετά το πρώτο αυτό 
συνέδριο κατάρτισης, μια ομάδα από 39 
Κύπριους λειτουργούς και 
εθελοντές/πολίτες θα επιλεγούν και θα 
μεταβούν στο Βέλγιο με πληρωμένα τα 
έξοδα, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010 για 
μια σειρά σεμιναρίων.  
 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Προγράμματος DECISIVE: 

 

9/5/10: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο 

18/5/10: Πρώτο εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο 

Σεπτέμβριος: Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλγιο 

Οκτώβριος: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Τελικό εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Δράση ανάδειξης: Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου 

Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης 
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Έργο SKILLS: 1η συνάντηση 
Δήμων της Κύπρου και της 
Περιφέρειας Λάτσιο 
 
Εκτός από το έργο DECISIVE στο οποίο 
αναφερόμαστε στην πρώτη σελίδα του 
παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η Ένωση 
Δήμων Κύπρου, ως γνωστόν, συμμετέχει σε 
ένα ακόμη ευρωπαϊκό έργο με στόχο την 
προώθηση των Διδυμοποιήσεων στους 
Δήμους της Κύπρου. Το έργο αυτό φέρει 
τον τίτλο SKILLS και έχει κύριο εταίρο την 
Περιφέρεια του Λάτσιο (Ρώμη) μέσω του 
οργανισμού ANCI Λάτσιο.  
 

 
  
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου στα 
Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη 
Λευκωσία, η πρώτη συνάντηση μεταξύ 
Ιταλικών και Κυπριακών Δήμων. 
 
Στη συνάντηση συμμετείχε επταμελής 
αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια του 
Λάτσιο (Ρώμη), εκπρόσωποι της Ένωσης 
Δήμων και εννέα λειτουργοί από τους εξής 
Δήμους: Αγλαντζιά, Λάρνακα, Λευκωσία, 
Πόλις Χρυσοχούς, Έγκωμη και Στρόβολος. 
 
Η ημέρα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο 
πρώτο πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια 
συνεδρία του έργου, κατά την οποία οι δύο  
 

 
 
 

εταίροι προγραμμάτισαν την εκτέλεση του 
έργου και έλαβαν αποφάσεις για μια σειρά 
από διοικητικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος 
της ημέρας, οι Δήμοι της Κύπρου που 
παραβρέθηκαν στη συνάντηση, 
γνωρίστηκαν με τους Ιταλούς εταίρους και 
διερεύνησαν τη δυνατότητα συνεργασίας 
με Δήμους της Περιφέρειας Λάτσιο. 
Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
προσεχώς στην Ιταλία. 
 
84η Σύνοδος Ολομέλειας 
της Επιτροπής των 
Περιφερειών 
 
Η 84η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής 
των Περιφερειών (ΕτΠ), πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 14 και 15 Απριλίου. Σ’ 
αυτήν συμμετείχε η Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ με Επικεφαλής 
τον κ. Γεώργιο Γεωργίου, Δήμαρχο Κάτω 
Πολεμιδιών, και με μέλη τους κ. Χρίστο 
Μέση, Δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς και μέλος 
του Προεδρείου της ΕτΠ, κ. Κώστα 
Χατζηκακού, Δημοτικό Σύμβουλο 
Αμμοχώστου, κ. Χριστοφή Αντωνίου, 
Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής 
και κ. Δήμο Γιάγκου, Πρόεδρο Κοινοτικού 
Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας και 
Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας 
Κερύνειας. 
 

 
 
Στην Ολομέλεια της ΕτΠ συμμετείχε ο κ. 
Michel Platini, Πρόεδρος της UEFA, ο 
οποίος συζήτησε με τα μέλη της συνόδου 
το ρόλο του ποδοσφαίρου στην κοινωνική 
ένταξη και τον αντίκτυπό του στην 
οικονομική ανάπτυξη των Δήμων και των 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ο νέος Επίτροπος κ. Dacian Cioloş, 
αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική  
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ανάπτυξη μίλησε επίσης στα μέλη της ΕτΠ, 
καθώς η αναθεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ αναμένεται να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στις γεωργικές ενισχύσεις, που 
αποτελούν στήριγμα για πολλές περιφέρειες 
της Ευρώπης. Η ΕτΠ αναμένεται να 
υιοθετήσει τον Ιούνιο γνωμοδότηση για το 
μέλλον της Κοινής γεωργικής πολιτικής. 
 
Ο Επίτροπος για τη διεύρυνση και την 
πολιτική γειτονίας, κ. Stefan Füle, 
απευθύνθηκε επίσης στα μέλη της ΕτΠ επ' 
ευκαιρία της εξέτασης της γνωμοδότησης με 
θέμα τη στρατηγική για τη διεύρυνση όσον 
αφορά τις υποψήφιες χώρες και τις κύριες 
προκλήσεις για το 2009 και το 2010, που 
εκπόνησε ο κ. Γεώργιος Παπαστεργίου. Η 
ιδιαιτερότητα του εγγράφου έγκειται κυρίως 
στην αξιολόγηση της συμμετοχής των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών των 
υποψήφιων χωρών στη διαδικασία 
προετοιμασίας για την ένταξη.  
 
Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου 
Ολομέλειας της ΕτΠ βρέθηκε το μέλλον της 
πολιτικής συνοχής και το επόμενο βήμα για 
τις μακροπεριφέρειες της Ευρώπης, όπως η 
περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και του 
Δούναβη. Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, 
αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, 
συζήτησε με τα μέλη της ΕτΠ και 
παρουσίασε τις προτεραιότητές του για τα 
επόμενα 5 χρόνια.   

 
Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών 
συζήτησαν και υιοθέτησαν, επίσης, σχέδιο 
γνωμοδότησης για το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής, που επεξεργάσθηκε ο κ. Michael 
Schneider, υφυπουργός Ευρωπαϊκών 
υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου 
Σαξονίας-Anhalt. Με το έγγραφο αυτό, η 
ΕτΠ είναι το πρώτο όργανο της ΕΕ που 
διατυπώνει επίσημη θέση για το μέλλον της 
περιφερειακής βοήθειας της ΕΕ μετά το 
2013.  
 
Κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας τα 
μέλη της ΕτΠ τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη 
μνήμη του Πολωνού Προέδρου Lech 
Kaczynski και της συζύγου του, καθώς και 
των υπολοίπων διακεκριμένων μελών του 
δημόσιου βίου της Πολωνίας, που έχασαν τη 
ζωή τους στις 10 Απριλίου 2010 στο τραγικό 
αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο 
Σμολένσκ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο 
Επικεφαλής της πολωνικής αντιπροσωπείας, 
κ. Woźniak, προς τιμήν των θυμάτων. 

 

Στη Σύνοδο Ολομέλειας υιοθετήθηκαν οι 
παρακάτω γνωμοδοτήσεις: 
 
• Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: 

Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας. 

• Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2009-2010: 
Υποψήφιες χώρες. Η γνωμοδότηση 
αναλύει την πρόοδο που έχει 
καταγράψει κάθε υποψήφια χώρα στην 
ενταξιακή πορεία της και παράλληλα 
εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της ΕτΠ 
ότι πολλές από τις πολιτικές δεσμεύσεις 
των εν λόγω χωρών δεν μετουσιώθηκαν 
επαρκώς σε πράξεις. Για παράδειγμα, 
στην περίπτωση της Τουρκίας, η ΕτΠ, 
«επαινεί την τουρκική κυβέρνηση για 
την εποικοδομητική στάση της», 
παράλληλα, όμως, «εκφράζει τη λύπη 
της για το γεγονός ότι, παρά τη θέσπιση 
νομοθεσίας που συνάδει με τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης, η εφαρμογή 
της νομοθεσίας αυτής εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής, ιδίως στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών, της 
εξάλειψης των διακρίσεων, της 
θρησκευτικής ελευθερίας, της 
ελευθερίας έκφρασης, της μηδενικής 
ανοχής στα βασανιστήρια και της 
πάταξης της διαφθοράς». Επίσης, η ΕτΠ 
«εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το 
γεγονός ότι η πρόοδος ως προς την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις τοπικές 
αρχές είναι βραδεία».  

• Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ 
(Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 
2009). 

• Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. 

• Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: 
Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για 
τις βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής. 

• Ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το 2010. 

• Το μέλλον της πολιτικής συνοχής.  
• Σχέδιο δράσης για την Αστική 

Κινητικότητα. 
• Βελτίωση των οδηγιών ΕΠΕ και ΣΕΠΕ. 
• Μετάπλαση του ψηφιακού μερίσματος σε 

κοινωνικά οφέλη και οικονομική 
μεγέθυνση και Σύμπραξη δημόσιου - 
ιδιωτικού τομέα για το Μελλοντικό 
Ίντερνετ (Διαδίκτυο). 
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Έκθεση φωτογραφίας: 
«Λάπηθος των ονείρων μας 
γη, της επιστροφής ελπίδα» 
 
Στις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της Έκθεσης «Λάπηθος των 
ονείρων μας γη, της επιστροφής ελπίδα», 
στην Πύλη Αμμοχώστου, στη Λευκωσία. 
 
Η Έκθεση Φωτογραφίας αναφέρεται στην 
ιστορία της Λαπήθου, στους ανθρώπους της, 
στα Δημοτικά Σχολεία και το Γυμνάσιο που 
λειτουργούσαν στη Λάπηθο, στις εκκλησίες 
και ξωκκλήσια πριν και μετά το 1974, στις 
Λαϊκές Τέχνες στη Λάπηθο, στην τουρκική 
εισβολή, την προσφυγιά, την καταστροφή 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τις 
πολιτιστικές και αντικατοχικές εκδηλώσεις 
που πραγματοποιεί ο Δήμος στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό και στην 
επαναδραστηριοποίηση των Λαπηθιωτών. 
 
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Δήμαρχος 
Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου, η 
δημοσιογράφος κα Έλενα Χαραλάμπους και 
ο έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής 
Συλικιώτης, που τέλεσε τα εγκαίνια της 
έκθεσης. 
 
Στην ομιλία του ο κ. Συλικιώτης, 
αναφέρθηκε στη σημασία της Έκθεσης 
Φωτογραφίας και συγχάρηκε το Δήμο για 
την πρωτοβουλία του, καθώς και για τη 
γενικότερη δραστηριότητά του. Αναφέρθηκε 
επίσης στις προσπάθειες του Προέδρου κ. 
Δημήτρη Χριστόφια, για λύση του 
Κυπριακού.  
 
Ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου, 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «…Η απόφαση για 
την ετοιμασία της έκθεσης λήφθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Λαπήθου, μέσα στα 
πλαίσια της διαφωτιστικής εκστρατείας που 
διεξάγει για προβολή του Κυπριακού 
προβλήματος και των προσπαθειών μας για 
δίκαιη λύση και επιστροφή στις κατεχόμενες 
περιοχές μας. Στόχος μας είναι η Έκθεση να 
αποτελέσει ένα πρόσθετο μέσο στις 
προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας  
 

και της κυβέρνησης, γενικά της πολιτικής 
μας ηγεσίας, για επίλυση του εθνικού μας 
προβλήματος. […] Ιδιαίτερη έμφαση 
επιθυμούμε να δώσουμε στην καταστροφή 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία 
πρέπει να τερματιστεί και να αρχίσει η 
αποκατάστασή της…».  
 

 
 
Το καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος 
παρουσίασε ο κ. Ευαγόρας Καραγιώργης, 
μαζί με τη Χριστιάνα Νικολαΐδου και τη 
Νεφέλη Καραγιώργη. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους, πέραν του Υπουργού Εσωτερικών, 
εκπρόσωποι κομμάτων, οι Βουλευτές  κ. 
Κλαύδιος Μαυροχάννας, Πανίκος Χάμπας 
και Σοφοκλής Φυττής, ο Δήμαρχος Καραβά 
κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας Λαπήθου, ο Πρόεδρος 
του Προσφυγικού Σωματείου «Η 
ΛΑΠΗΘΟΣ», εκπρόσωποι της ΕΛΔΥΚ, της 
Αστυνομίας, Κοινοτάρχες, Πρόεδροι και 
Εκπρόσωποι Προσφυγικών Σωματείων και 
Οργανώσεων και πλήθος κόσμου. Το 
πρόγραμμα παρουσίασε ο κ. Παύλος 
Αριστείδου, Δημοτικός Σύμβουλος.  
 
Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό 
μέχρι και τις 24 Απριλίου. Για το 2010 έχει 
ήδη διευθετηθεί η παρουσίαση της Έκθεσης 
στην Αθήνα, τη Σπάρτη, τις Μηλιές 
Μαγνησίας και το Λονδίνο. Στόχος είναι η 
προβολή της ιστορίας της Λαπήθου, ο 
πολιτισμός της, η εισβολή, η κατοχή, η 
προσφυγιά, η καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ο δίκαιος αγώνας για λύση 
του κυπριακού προβλήματος, καθώς και η 
επιστροφή των προσφύγων στις 
πατρογονικές τους εστίες.  
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Έκθεση φωτογραφίας για 
την Αμμόχωστο στη 
Μαδρίτη  
 
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης 
Γαλανός, συνοδευόμενος από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου 
Αμμοχώστου κ. Κώστα Χατζηκακού και κα 
Μαρία Τσούκκα, πραγματοποίησε 3ήμερη 
επίσκεψη στη Μαδρίτη. 
 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της Ισπανικής Προεδρίας της ΕΕ και είχε 
σαν στόχο την ενημέρωση για την 
Αμμόχωστο καθώς και την προώθηση του 
θέματος της επιστροφής της πόλης στους 
νόμιμους κατοίκους της. 
 
Στις 30 Μαρτίου 2010, ο κ. Γαλανός είχε 
συνάντηση στο Palacio de Viana  με τον 
Υπουργό Εξωτερικών κ. Miguel Angel 
Moratinos στο επίκεντρο της οποίας ήταν η 
προώθηση των εισηγήσεων της Επιτροπής 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που εστάλησαν απευθείας στην Ισπανική 
Προεδρία της ΕΕ. Κατά τη συνάντηση, 
συζητήθηκε, επίσης, και η πρόσφατη 
επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας 
προς την Ισπανική Προεδρία και τα 
υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναφορικά με 
την εφαρμογή των Ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Αμμόχωστο, 
προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία 
επιστροφής της πόλης στους νόμιμους 
κατοίκους της.  
 
Η συνάντηση του Δημάρχου Αμμοχώστου 
κ. Α. Γαλανού με τον Ισπανό Υπουργό 
Εξωτερικών κ. Μoratinos υπήρξε καθόλα 
χρήσιμη κι εποικοδομητική. 
 
Την προηγούμενη μέρα, 29 Μαρτίου 2010, 
ο κ. Γαλανός στην ομιλία του σε κατάμεστη 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Circulo 
Bellas des Artes, στο κέντρο της Μαδρίτης, 
η οποία διανθίστηκε με προβολή ταινίας, 
ανέλυσε την τραγωδία που βιώνουν για 36 
χρόνια οι κάτοικοι της Αμμοχώστου. 
Ακολούθως, εγκαινίασε Έκθεση 
Φωτογραφίας με τίτλο: «Αμμόχωστος: Μια 
πόλη φάντασμα». 
 
Η Έκθεση Φωτογραφίας -όπως και η 
δεξίωση που ακολούθησε- οργανώθηκε από 
τον Δήμο Αμμοχώστου και την Πρεσβεία  
 

 
της Κύπρου στη Μαδρίτη. Tο πολιτιστικό 
Ίδρυμα Νίκος και Μανουέλλα 
Βαρδινογιάννη βοήθησε την Πρεσβεία της 
Κύπρου στη Μαδρίτη στην πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης αυτής. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν μεταξύ άλλων μέλη του 
Διπλωματικού Σώματος, δημοσιογράφοι, 
άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, 
επικεφαλής ανθρωπιστικών οργανώσεων 
κ.α.  
 
Κατά την παρουσία του στη Μαδρίτη ο κ. 
Γαλανός παραχώρησε ξεχωριστές 
συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους των 
κυριοτέρων MME της Ισπανίας μεταξύ των 
οποίων της El Pais, El Mundo, El Imparcial, 
Europa Press και άλλων. 
 

 
 
Από δεξιά: Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. 
Αλέξης Γαλανός, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Κώστας Χατζηκακού και Μαρία 
Τσούκκα και ο Πρέσβης της Κύπρου στη 
Μαδρίτη κ. Νέαρχος Παλάς. 
 

 
 
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης 
Γαλανός και ο Πρέσβης κ. Νέαρχος Παλάς 
στην αίθουσα όπου διεξήχθη η έκθεση 
φωτογραφιών για την Αμμόχωστο λίγο πριν 
τα εγκαίνια στις 29 Μαρτίου 2010.  
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Μεγάλο ενδιαφέρον για την 
κατασκευή της Πλατείας 
Ελευθερίας  
 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε από 
τους μεγάλους εργοληπτικούς οίκους της 
Κύπρου και του εξωτερικού για να 
αναλάβουν την κατασκευή του έργου της 
Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και 
του περιβάλλοντος χώρου, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του 
υπόγειου χώρου στάθμευσης στη λεωφόρο 
Ομήρου.  
 
Όσες εταιρείες ή κοινοπραξίες πληρούν τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί από το Δήμο 
Λευκωσίας θα μπορούν να λάβουν τους 
όρους και τα σχέδια για να υποβάλουν 
προσφορές για την κατασκευή του έργου. 
Προβλεπόμενη ημερομηνία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών αναμένεται το 
Σεπτέμβριο 2010. 
 
Το έργο συμπεριλαμβάνει την Ανάπλαση 
της Πλατείας Ελευθερίας και του 
περιβάλλοντα χώρου και συγκεκριμένα την 
κατασκευή γέφυρας-πλατείας και 
υποστυλωμάτων, την ανάπλαση της 
Τάφρου και την τοπιοτέχνηση της, 
διορθωτικές εργασίες στα Ενετικά Τείχη, 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, 
εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και εργασίες 
φωτισμού, εξοπλισμό (street furniture), 
κατασκευή καταστημάτων και χώρων 
υγιεινής.  
 
Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται η δημιουργία 
υποστηριχτικού χώρου στάθμευσης στη 
Λεωφόρο Ομήρου όπου θα μετακινηθούν οι 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, οι οποίες 
βρίσκονται εντός του δρόμου, 
επανεγκατάσταση τους στο νότιο 
πεζοδρόμιο και κατασκευή διώροφου 
χώρου στάθμευσης με ράμπες πρόσβασης 
από το δρόμο, δημόσια αποχωρητήρια, 
σκάλα και ανελκυστήρες σύνδεσης του 
χώρου στάθμευσης και της τάφρου με τις 
Πλατείες Σολωμού και Ελευθερίας. Η 
Λεωφόρος Ομήρου θα διαπλατυνθεί και θα 
δημιουργηθεί χώρος στάσεων λεωφορείων, 
κατασκευή νέων πεζοδρομίων, νέου 
οδοστρώματος, οδικού εξοπλισμού / 
φωτισμού και σήμανσης.  
 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της Σύμβασης  
 

 
ανέρχεται σε 11,500,000 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την 
Ανάπλαση της Πλατεία Ελευθερίας και 
6,500,000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α για τον Υπόγειο Χώρο 
Στάθμευσης. 
 
Το Έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), το 
Δήμο Λευκωσίας και την Κυπριακή 
Δημοκρατία.  
 
Αναθεώρηση Τοπικού 
Σχεδίου Λευκωσίας  
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη την Πέμπτη 29 
Απριλίου έκανε εκτενή αναφορά στις 
προτάσεις του Δήμου Λευκωσίας για την 
αναθεώρηση και τροποποίηση του Τοπικού 
Σχεδίου Λευκωσίας. 
 

 
 
Παρουσίασε τις απόψεις και εισηγήσεις του 
Δήμου σε σχέση με την τροποποίηση του 
Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας που θα 
καταθέσει στο Πολεοδομικό Συμβούλιο. Η 
έκθεση εκφράζει τη θέληση των δημοτών 
της πόλης, των ιδιοκτητών ακινήτων ή 
άλλων οργανισμών που κατέθεσαν απόψεις 
και εισηγήσεις κατά τη διαδικασία διαλόγου 
για την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας. Η επεξεργασία των απόψεων 
αυτών έγινε σε συνεργασία με 
διεπιστημονική ομάδα συμβούλων του 
Δήμου.  
 
Όλες οι απόψεις λήφθηκαν σοβαρά υπόψη 
κατά τη συζήτηση και τελική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαμόρφωση 
της έκθεσης. 
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Θέλουμε είπε η κα Δήμαρχος, μια πόλη 
ισόρροπα αναπτυγμένη που θα 
χωροθετήσει τις λειτουργίες της με 
γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Μια 
πόλη που θα αναγνωρίζεται ως το 
επίκεντρο των διοικητικών, οικονομικών 
και πολιτιστικών λειτουργιών. Μια πόλη 
που δεν θα κυριαρχείται από το αυτοκίνητο 
αλλά θα έχει εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων και ανεπτυγμένα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια πόλη με 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, με σεβασμό στον 
άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά. 
 
Οι εισηγήσεις του Δήμου Λευκωσίας έχουν 
ως κύριο άξονα και στόχο (α) να 
ανατρέψουν τα υφιστάμενα αρνητικά 
δεδομένα που ταλανίζουν τις ακριτικές 
περιοχές της πόλης μας, (β) να αναδείξουν 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της ως το 
κέντρο του αστικού συμπλέγματος της 
Λευκωσίας και (γ) να προετοιμάσουν την 
ομαλή επανένωση της πόλης όταν οι 
πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις προτάσεις του Δήμου επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.nicosia.org.cy στο ειδικό 
banner «Αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας». 
 
Συμφωνία συνεργασίας 
Λευκωσίας - Ντόχα 
 
Η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Σούλλα 
Κολακκίδου, μετέβη στις 10 Απριλίου στη 
Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, ως 
απεσταλμένη της Δημάρχου Λευκωσίας 
Ελένης Μαύρου, για τη μονογράφηση 
Μνημονίου Διδυμοποίησης μεταξύ των δύο 
πρωτευουσών. 
 

 

 
Την κα Κολακκίδου υποδέχτηκαν ο 
Διευθυντής του Κεντρικού Δημοτικού 
Συμβουλίου του Κατάρ, η Α.Ε. κ. Nassir 
Abdullah Saied Al Amer Al-Kaabi καθώς και 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. 
 
Την Κυριακή 11 Απριλίου, η Αντιδήμαρχος 
και ο Διευθυντής του Κεντρικού Δημοτικού 
Συμβουλίου του Κατάρ αντάλλαξαν 
απόψεις για το περιεχόμενο του Μνημονίου 
Διδυμοποίησης. 
 
Ειδικότερα τα δύο μέρη απασχόλησαν 
θέματα όπως αυτά των κατασκευών, του 
τουρισμού, του πολιτισμού, της παιδείας, 
της υγείας και του αθλητισμού. Το 
Μνημόνιο Διδυμοποίησης μονογραφήθηκε 
τη Δευτέρα 12 Απριλίου. 
 
Σημειώνεται ότι η συμφωνία διδυμοποίησης 
συζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Λευκωσίας σε πρόσφατή του συνεδρία. 
 

Νέοι κάλαθοι αχρήστων στη 
Λευκωσία 
 
Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση εξήντα πέντε 
νέων καλάθων αχρήστων των 70-80 
λίτρων στην κεντρική εμπορική περιοχή της 
Λευκωσίας που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες 
της πόλης και των πεζών στις μετακινήσεις 
τους.  
 

 
 
Τα διάφορα άλλα ήδη μικρών καλάθων που 
βρίσκονται στην κεντρική περιοχή θα 
αφαιρεθούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί 
ταυτόχρονα η εικόνα της πόλης με την 
τοποθέτηση των νέων καλάθων.  
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Προσφορά ηλεκτρικού 
οχήματος στο Δήμο 
Λευκωσίας 
  
Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου 
παρέλαβε στις 23 Απριλίου ένα οικολογικό 
αυτοκίνητο δωρεά της ExxonMobil και της 
IDS design services. 
  
Το οικολογικό όχημα έχει ενταχθεί στο 
μηχανικό εξοπλισμό της υπηρεσίας 
καθαριότητας και θα χρησιμοποιείται για 
την καθημερινή καθαριότητα δρόμων της 
κεντρικής περιοχής της Λευκωσίας.  
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας ευχαρίστησε θερμά 
εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ExxonMobil κ. 
Βαρνάβα Θεοδοσίου και τον Πρόεδρο της 
εταιρείας IDS design services κ. Πανίκο 
Παντελή για την ευγενική τους χειρονομία 
προς το Δήμο Λευκωσίας και την 
πρωτεύουσα. Αναφέρθηκε επίσης στον 
τρόπο χρήσης του και στο πρόγραμμα 
λειτουργίας του.  
 

 
 
Από πλευράς της ΕxxonMobil Κύπρου ο κ. 
Θεοδοσίου ανάφερε πως: "Η ExxonMobil 
Κύπρου εδώ και χρόνια έχει υιοθετήσει την 
κοινωνική υπευθυνότητα και προσφορά 
σαν φιλοσοφία η οποία διακατέχει σε βάθος 
όλην την εταιρεία. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, αποτελεί δέσμευση τόσο η 
επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη 
όσο και η διασφάλιση συνθηκών βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής στην Κυπριακή 
κοινωνία. Γι’ αυτόν το λόγο στηρίζουμε τα 
προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης.  
 
Η χορήγηση του "οικολογικού οχήματος" 
προς τον Δήμο Λευκωσίας αποτελεί μέρος 
του συγκροτημένου προγράμματος 
δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που έχουμε  

 
αναλάβει από το 2006. Είναι μεγάλη μας 
ευχαρίστηση που θα προσφέρουμε με αυτό 
τον τρόπο στους δημότες της Λευκωσίας 
μια πιο ποιοτική ζωή εφόσον το όχημα αυτό 
κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν 
εκπέμπει καυσαέρια και ούτε προκαλεί 
ηχορύπανση". 
 
Όλα τα άχρηστα αφού συλλεγούν θα 
τοποθετούνται σε δύο μεγάλους συμπιεστές 
σκυβάλων που είναι τοποθετημένοι στους 
χώρους στάθμευσης Τρίπολη και Νταβίλα, 
έτσι ώστε το αυτοκίνητο να κινείται μόνο 
στο κέντρο της πόλης.  
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου 
ζήτησε ακόμη μια φορά από τους δημότες 
να βγάζουν τα σκύβαλα και τα άχρηστα 
λίγη ώρα πριν από τις ώρες συλλογής έτσι 
ώστε η Λευκωσία να είναι καθαρή.  
 
Οικολογική Δράση του 
Δημοτικού Σχολείου 
Αθηένου 
 
Η δεύτερη Συνεδρίαση της Οικολογικής 
Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου 
Αθηένου, πραγματοποιήθηκε στα μέσα 
Φεβρουαρίου 2010, παρουσία του 
Δημάρχου, κ. Σπύρου Παπουή, του 
Προέδρου του Φιλοδασικού Συνδέσμου, κ. 
Νίκου Μηνά, του Διευθυντή, 
εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών και μελών 
του μη διδακτικού προσωπικού.  
 
Τέθηκαν εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς, 
και παιδιά για την περαιτέρω 
περιβαλλοντική δράση του σχολείου, με τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση 
σχετικών δραστηριοτήτων όπως: Έντυπο 
υλικό σχετικό με τη βιοποικιλότητα να 
αναρτηθεί για προβληματισμό στις 
πινακίδες των τάξεων (εμπλοκή των 
παιδιών), κατασκευή πανό, εξωτερική 
πινακίδα με οικολογικό περιεχόμενο, 
αγγελίες σε εφημερίδες, ενημερωτικό 
έντυπο σχετικό με τη βιοποικιλότητα για 
όλους τους δημότες με τη στήριξη του 
Δήμου, ενδοσχολικοί διαγωνισμοί γραπτής 
έκθεσης, ποίησης και τέχνης, πρόσκληση 
ειδικών, για να μιλήσουν στο σχολείο μας, 
δημιουργία ενός κουτιού σκέψεων και 
εισηγήσεων που αφορούν το περιβάλλον, 
πραγματοποίηση εκδρομών/επισκέψεων σε 
αξιόλογες περιοχές της κοινότητας και του 
τόπου μας γενικότερα και συμμετοχή σε  
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εγκεκριμένα, περιβαλλοντικά προγράμματα, 
δεντροφύτευση στον κήπο του σχολείου με 
τη βοήθεια του Τμήματος Δασών και του 
Φιλοδασικού Συνδέσμου, συγγραφή και 
έκδοση σχετικού παραμυθιού με 
περιβαλλοντικό μήνυμα με τη βοήθεια της 
συγγραφέως κας Μάρως Κουσιάππα κ.ά.  
 
Ο εκπαιδευτικός, κ. Θεόδωρος, εισηγήθηκε 
στο Δήμαρχο Αθηένου να μεριμνήσει, ώστε 
οι δημόσιοι χώροι στο Δήμο μας να είναι 
προσβάσιμοι στα άτομα με κινητικές 
αναπηρίες και να τοποθετηθούν σε καίρια 
σημεία χάρτες, για να μπορεί ο επισκέπτης 
να διακινείται.  
 
Ο Δήμαρχος Αθηένου, κ. Σπύρος Παπουής 
ανάφερε πως προγραμματίζονται τα 
παρακάτω, που αφορούν τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος στο δήμο μας: αγορά 
σαρώθρου που θα καθαρίζει τους δρόμους 
της κοινότητας, τοποθέτηση επιπρόσθετων 
κάδων στο Δήμο, δημιουργία νέου πάρκου, 
δημιουργία νέων πεζοδρομίων, δημιουργία 
γηπέδου πίσω από τον Παιδοκομικό Σταθμό 
με πλαστικό γρασίδι, συνεργασία για 
ανακύκλωση με την εταιρία Green Dot, 
δημιουργία συντριβανιού στην κοινότητα, 
διανομή διαφωτιστικού έντυπου υλικού, το 
οποίο θα αποστείλουν τα παιδιά του 
Δημοτικού ΚΑ’, αφιέρωμα στην εφημερίδα 
του δήμου. 
 
Τέλος ο Πρόεδρος του Φιλοδασικού 
Συνδέσμου, κ. Νίκος Μηνάς, τόνισε την 
προθυμία για συμμετοχή του Συνδέσμου 
στη δεντροφύτευση του σχολείου με 
κυπριακούς θάμνους και δέντρα και τις 
προσπάθειες του Συνδέσμου για τη 
δημιουργία πάρκου Αγνοουμένων. 
 
Εργαστήρι Ψηφιδωτού στο 
Καλλινίκειο Δημοτικό 
Μουσείο Αθηένου  

 
Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου 
είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει 
στις 17 Μαρτίου, το Βιωματικό Εργαστήρι 
Ψηφιδωτού του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Ο δημότης Αθηένου Γεώργιος 
Κεπόλας παρουσίασε τα μυστικά της τέχνης 
του ψηφιδωτού σε καθηγητές Τέχνης και 
Γραφικών Τεχνών Μέσης Εκπαίδευσης, οι 
οποίοι κατέφθασαν στο μουσείο μας από 
όλην την ελεύθερη Κύπρο. Σκοπός του 
 
 

 
εργαστηρίου ήταν ο εμπλουτισμός των 
γνώσεων των καθηγητών για το ψηφιδωτό. 
 
Το εργαστήρι ξεκίνησε με χαιρετισμό από 
τον κ. Γιώργο Γαβριήλ, Επιθεωρητή Τέχνης 
Μέσης Εκπαίδευσης. Ακολούθησε 
παρουσίαση θεωρίας του ψηφιδωτού από 
το Γιώργο Κεπόλα, και δημιουργία ενός 
ψηφιδωτού από τον κάθε συμμετέχοντα.  
 

 
 
Οι καθηγητές εντυπωσιάστηκαν από το 
μουσείο, απονέμοντας θερμά συγχαρητήρια 
στο Δήμο Αθηένου που δημιούργησε ένα 
μουσείο ζωντανό, δημιουργικό και 
δραστήριο για τον κάθε επισκέπτη. 
 
Θετικές εντυπώσεις προκάλεσαν επίσης και 
τα αθηενίτικα παραδοσιακά εδέσματα που 
προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες.  
 
Δεύτερο ετήσιο συμπόσιο 
«Κερύνεια και λογοτεχνία 
τον 20ό αιώνα» 
 
Το 2ο Ετήσιο Συμπόσιο με θέμα «Κερύνεια 
και Λογοτεχνία τον 20ό αιώνα» 
πραγματοποίησε ο Δήμος Κερύνειας σε 
συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία 
Κερύνειας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στις 17 
Απριλίου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. 
 
Στόχος του Συμποσίου ήταν μέσα από τις 
εισηγήσεις και τη θεματολογία που 
επιλέχθηκε, να προβληθούν σημαντικά 
στοιχεία της λογοτεχνικής μας δημιουργίας, 
που πηγή έμπνευσης έχει τις φυσικές 
ομορφιές της Κερύνειας, την Ιστορία και 
τον Πολιτισμό της. 
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Από τους διακεκριμένους εισηγητές του 
Συμποσίου παρουσιάστηκαν οι λογοτέχνες 
Νίκος Κρανιδιώτης, Στρατής Μυριβίλης, 
Κώστας Μόντης, Ρήνα Κατσελλή, ο λόγιος 
Αρχιμανδρίτης Λεόντιος Χατζηκώστας, 
Κυριάκος Κακουλλής, Ιωάννης Πηγασίου 
κ.ά. 
 

 
 
Στο Συμπόσιο το οποίο κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρον σ’ όλη τη διάρκειά του, 
παρεβρέθηκαν ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Παύλος, ο 
Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ. 
Γρηγόριος, ο Βουλευτής Λευκωσίας και 
επίτιμος δημότης Κερύνειας κ. Ανδρέας 
Αγγελίδης, οι Δήμαρχοι Κερύνειας, 
Λαπήθου και Καραβά, Κερυνειώτες και 
φίλοι της κατεχόμενης πόλης μας. 

 
Παρουσίαση βιβλίου του 
Ακανθιώτη Ν. Τσαρδελλή  
 
Έγινε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του 
βιβλίου του Ακανθιώτη θανατοποινίτη 
Νίκου Τσαρδελλή «γι ΑΥΤΗΝΗ την 
ΠΑΤΡΙΔΑ» στην κατάμεστη Αίθουσα του 
Αλληλοδιδακτικού Σχολείου του Αγ. 
Λαζάρου στην Λάρνακα την Τρίτη 20 
Απριλίου. 
 
Ως γνωστό ο Ν. Τσαρδελλής καταδικάστηκε  
 

 
 
 

 
από τους Άγγλους το 1956 εις θάνατο. Την 
τελευταία στιγμή η θανατική καταδίκη 
μετετράπη σε ισόβια κάθειρξη και 
μετεφέρθηκε στις φυλακές της Αγγλίας 
μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
 
Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν ο 
Μητροπολίτης Κιτίου, ο Δήμαρχος 
Λάρνακας, Βουλευτές Λάρνακας, 
εκπρόσωποι κομμάτων και πολλοί 
συναγωνιστές του Νίκου Τσαρδελλή. 
 
Τα έξοδα της έκδοσης ήταν με δαπάνη του 
Δήμου Ακανθούς υπό την αιγίδα του οποίου 
τελούσε η όλη εκδήλωση. 
 
Ο Δήμος Λεμεσού τιμά τον 
καθηγητή Νίκο Ζαμπόγλου 
 
Ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε εκδήλωση 
προς τιμήν του καθηγητή και 
αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας 
Αθηνών, Νίκου Ζαμπόγλου, την Πέμπτη, 18 
Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο. 
 
Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα και με τις 
αναμνήσεις από την παλιά πόλη να 
ξεδιπλώνονται μπροστά στους 
παρευρισκόμενους, ο καθηγητής Χρίστος 
Κολώτας μίλησε για τη ζωή και το έργο του 
τιμώμενου, με προβολή διαφανειών και 
σύντομης βιντεοταινίας. 
 

 
 
Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου 
στο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι η Λεμεσός είναι περήφανη για όλα όσα 
ο Νίκος Ζαμπόγλου κατάφερε σε ένα άκρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως η 
Γερμανία. Η Λεμεσός είναι περήφανη γιατί 
γέννησε και ανέθρεψε ένα διακεκριμένο 
επιστήμονα, αλλά και γιατί ο ίδιος  
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παρέμεινε και παραμένει αυτός που όλοι 
ήξεραν, παρά τους επάξιους τίτλους και τις 
δάφνες του.  
 
Εκπρόσωποι του Κράτους, αλλά και πλήθος 
Λεμεσιανών και φίλων γέμισαν ασφυκτικά 
το Δημοτικό Μέγαρο για να σφίξουν το χέρι 
του ανθρώπου που ακούραστα αγωνίζεται 
για να σώζει ζωές από την επάρατη 
ασθένεια του καρκίνου.  
 
Ο Δρ. Νίκος Ζαμπόγλου συγκινημένος, 
ανέφερε ότι θεωρεί μεγάλη την τιμή, το 
ψηλότερο σημείο αναφοράς στην καριέρα 
του, όπως είπε, το γεγονός ότι η πόλη του 
η Λεμεσός, η πόλη της αγάπης, τον τίμησε. 
Στο Νίκο Ζαμπόγλου επιδόθηκε από το 
Δήμαρχο, ασημένιος δίσκος με το έμβλημα 
του Δήμου, για την προσφορά του στην 
ιατρική και το συνάνθρωπο.  
 
Πασχαλινές εκδηλώσεις 
Δήμου Γερμασόγειας 2010 

 
Ο Δήμος Γερμασόγειας διοργάνωσε και 
φέτος Πασχαλινές εκδηλώσεις με σκοπό 
την αναβίωση των ηθών και εθίμων, που 
θέλουν τον απανταχού Ελληνισμό να 
γιορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 
Ανάσταση του Κυρίου, τη νίκη της ζωής και 
της ελπίδας κατά του θανάτου.  
 
Τη Μεγάλη Παρασκευή, έλαβαν χώρα οι 
ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 
- Περιφορά του Επιταφίου από την 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, δια 
μέσου των οδών Πατριάρχου 
Αθηναγόρα, Μεγάλου Θεοδοσίου, 
Δημήτρη Χαλκοκονδύλη, Αγίας 
Χριστίνης, Αγίας Παρασκευής, Αρχ. 
Σωφρονίου και Πατριάρχου Αθηναγόρα. 

- Περιφορά του Επιταφίου από την 
εκκλησία του Προφήτη Ηλία με τη 
συνοδεία στρατιωτικού τιμητικού 
αγήματος, δια μέσου των οδών Προφήτη 
Ηλία, Βολταίρου, Αμπελακίων, 
Αμφικτύωνος, Χριστάκη Κράνου, 
Γεωργίου Α’ και Προφήτη Ηλία. Τα 
εγκώμια του Επιταφίου στην εκκλησία 
του Προφήτη Ηλία ψάλθηκαν από τη 
χορωδία του Δήμου Γερμασόγειας. 

 
Το Μεγάλο Σάββατο, η ακολουθία της 
Ανάστασης έγινε υπαίθρια, τόσο στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής όσον και 
στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Κατά τη  
 

 
διάρκεια της Αναστάσιμης ακολουθίας, 
ρίφθηκαν πυροτεχνήματα. Στον περίβολο 
των εκκλησιών άναψαν οι παραδοσιακές 
Λαμπρατζιές. 
 

 
 
Την Παρασκευή του Πάσχα, στο Υπαίθριο 
Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του 
Δήμου, ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Γερμασόγειας, με την παιδική του χορωδία, 
το μουσικό και τα χορευτικά του τμήματα, 
παρουσίασαν μια μουσικοχορευτική βραδιά 
στηριγμένη στην παράδοση μας και όχι 
μόνο. 
 

 
 
Την Κυριακή 18 Απριλίου, ο Δήμος 
Γερμασόγειας διοργάνωσε την αθλητική 
εκδήλωση Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ, 
με αφετηρία το Δημοτικό Στάδιο 
Γερμασόγειας (οδός Ανδοκίδου, Ποταμός 
Γερμασόγειας) με σύνθημα ΑΘΛΗΣΗ = 
ΥΓΕΙΑ. 
  
Ακολουθήθηκε η διαδρομή από το Δημοτικό 
Στάδιο – Ανδοκίδου – Χριστάκη Κράνου -
Παναγιώτη Τσαγγάρη – Γεωργίου Α΄ 
(παραλιακός δρόμος) - Χριστάκη Κράνου - 
Ανδοκίδου και τέρμα στο Δημοτικό Στάδιο. 
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Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν 
φανέλες και καπελάκια και προσφέρθηκαν 
νερό και χυμοί. 
 

 
 
Στους πρώτους νικητές όλων των 
κατηγοριών απονεμήθηκαν έπαθλα και 
δόθηκαν επίσης τιμητικά διπλώματα σ’ 
όλους όσους συμμετείχαν. Χορηγός της 
εκδήλωσης ήταν η Συνεργατική Πιστωτική 
Εταιρεία Γερμασόγειας. 
 

 
 
Τη Δευτέρα του Πάσχα το απόγευμα, στο 
ποδοσφαιρικό γήπεδο Γερμασόγειας 
(χωμάτινο), οργανώθηκαν παραδοσιακά 
παιγνίδια, όπως σακκουλοδρομίες, 
κουταλοδρομίες, παιχνίδι με πορτοκάλι/ 
λεμόνι, σχοινί – κάτεργο κ.α. 
 
Το βράδυ στον ίδιο χώρο, έγινε το άναμμα 
της Λαμπρατζιάς και ακολούθως 
οργανώθηκε λαϊκή διασκέδαση, όπου 
προσφέρθηκε δωρεάν φαγητό, 
παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
Ελληνικούς και Κυπριακούς χορούς από τα 
χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού 
Ομίλου Γερμασόγειας και από τον 
Πολιτιστικό Όμιλο «Κοντά στην 
Παράδοση». 
 
Την Τρίτη του Πάσχα, το Θεατρικό Τμήμα 
του Πολιτιστικού Ομίλου Γερμασόγειας, στο  
 

 
Υπαίθριο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου του Δήμου, παρουσίασε την 
Κυπριακή Κωμωδία «ΤΟ ΣΣΙΟΝΟΤΟ 
ΞΙΟΥΡΑΦΙ», μια ευχάριστη κωμωδία που 
στηρίζεται σε παλιές ιστορίες της 
Γερμασόγειας.  
 
Συνεστίαση Κερυνειωτών τη 
Δευτέρα του Πάσχα 
 
Στα πλαίσια της συνεχούς επικοινωνίας με  
τους δημότες του, ο Δήμος Κερύνειας 
πραγματοποίησε την καθιερωμένη 
συνεστίαση των Κερυνειωτών τη Δευτέρα 
του Πάσχα, 5 Απριλίου, στους κήπους του 
προσωρινού Δημαρχείου Κερύνειας, παρά 
το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας. 
 

 
 
Kατά τη διάρκεια του γεύματος, το οποίο 
παράθεσε η Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κερύνειας δωρεάν για όλους 
τους Συνταξιούχους Kερυνειώτες και στο 
οποίο συμμετείχαν Kερυνειώτες όλων των 
ηλικιών καθώς και φίλοι της κατεχόμενης 
πόλης μας, παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με τραγούδια από την 
Kερυνειώτισσα Xρυσάνθη Σχίζα. 
 

 
 
Σκοπός της εκδήλωσής ήταν η αναβίωση 
των ηθών και εθίμων της κατεχόμενης 
πόλης μας, της Κερύνειας. Κάθε χρόνο, 
Δευτέρα του Πάσχα, οι Κερυνειώτες 
μαζεύονταν στο Τριμίθι, τον Άγιο Γεώργιο, 
την Παναγία Γλυκιώτισσα και αλλού και 
γιόρταζαν την Ανάσταση του Κυρίου με 
γλέντι, χορό και παραδοσιακά παιγνίδια. 
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7ο Παγκύπριο Φεστιβάλ 
Φράουλας 

 
Στον πυρετό του 7ου Παγκύπριου Φεστιβάλ 
Φράουλας ζουν όλοι στην ακριτική 
Δερύνεια. Οι φραουλοπαραγωγοί, οι 
σύζυγοι τους και άλλες οικοκυρές 
ετοιμάζουν το λικέρ και τη μαρμελάδα, η 
Οργανωτική Επιτροπή ετοιμάζει το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και την προβολή 
του Φεστιβάλ και η Υπηρεσία του Δήμου 
την οργάνωση και διακόσμηση του χώρου. 
 
Το φετινό Φεστιβάλ αναμένεται να 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και έχει τεθεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κου 
Δημήτρη Ηλιάδη. 
 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ανοίξει η 
Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου και θα 
περιλαμβάνει ελληνικούς χορούς από το 
Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου, 
απαγγελία από το Λαϊκό Ποιητή Αντώνη Ν. 
Κατσαντώνη, ρίψη εντυπωσιακών 
πυροτεχνημάτων και μεγάλη συναυλία με 
τους Δημήτρη Μπάση, Ζωή Παπαδοπούλου, 
Hovig Demirjian υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Χρήστου Φιλίππου.  
 
Η είσοδος στο Φεστιβάλ είναι πάντα 
ελεύθερη και στο χώρο θα λειτουργήσουν 
από τα Οργανωμένα Σύνολα του Δήμου 
περίπτερα με εδέσματα ποτά και 
φραουλολιχουδιές για μικρούς και 
μεγάλους, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί η 
Παιδική Γωνιά για απασχόληση των μικρών 
φίλων του Φεστιβάλ με διάφορα παιγνίδια, 
διαγωνισμούς, βάψιμο προσώπου κλπ. 
 

Εκδηλώσεις Δήμου Καραβά 
 
Ο Δήμος Καραβά, σε συνεργασία με το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» και το 
Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ» Καραβά- 
Λάμπουσα, διοργάνωσε και φέτος την 
καθιερωμένη εκδήλωση – συγκέντρωση 
των Καραβιωτών και φίλων του Καραβά τη 
Δευτέρα του Πάσχα. 
 
Η παραδοσιακή αυτή εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στον Κόρνο στο χώρο 
που στεγάζεται το σώμα Προσκόπων 
Κύπρου. Της εκδήλωσης προηγήθηκε 
μνημόσυνο πεσόντων και δέηση υπέρ των 
αγνοουμένων Καραβιωτών, στο εκκλησάκι 
του Αγίου Ευφημιανού που βρίσκεται κοντά 
 

 
στο χώρο της εκδήλωσης και το οποίο έχει 
ανεγερθεί με πρωτοβουλία του Δήμου 
Λύσης. 
 
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 
συμμετοχή πέραν των 250 Καραβιωτών και 
φίλων της κωμόπολης. Δόθηκε σε όλους η 
ευκαιρία να ανταλλάξουν τις ευχές τους για 
το Πάσχα καθώς επίσης να ανανεωθούν 
γνωριμίες και να ενισχυθούν οι δεσμοί 
μεταξύ των σκορπισμένων Καραβιωτών. 
 

 
 
Μετά τη συνεστίαση οργανώθηκαν διάφορα 
παραδοσιακά παιχνίδια όπου όλες οι ηλικίες 
έλαβαν μέρος. Ιδιαίτερη χαρά και 
συγκίνηση έδωσαν με τη μαζική συμμετοχή 
τους τα παιδιά και οι νέοι του Καραβά. Σε 
όλους τους νικητές των διαγωνισμών 
δόθησαν αναμνηστικά μετάλλια από το 
Δήμο Καραβά.  
 
Για άλλη μια φορά ξανάσμιξαν οι 
Καραβιώτες στην προσφυγιά, ενισχύοντας 
με την παρουσία τους τις πρωτοβουλίες του 
Δήμου Καραβά και του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς» για συνεχή 
δραστηριοποίηση και προσφορά σε τομείς 
εθνικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
άλλους μέχρι την ευλογημένη μέρα της 
επιστροφής στην αγαπημένη τους 
κωμόπολη. 
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Πασχαλινές εκδηλώσεις 
Δήμου Αγίας Νάπας 
 
Μέσα στην εποχή της άνοιξης εορτάζουμε 
την άνοιξη της ζωής, που συνδέεται όχι 
μόνο με τη φύση, αλλά και με την ίδια τη 
ζωή μας. Η Ανάσταση του Χριστού, που 
γιορτάζουμε είναι η εορτή των εορτών και η 
πανήγυρη των πανηγύρεων, το κέντρο της 
πίστης και της λειτουργικής ζωής μας έτσι 
και ο Δήμος Αγίας Νάπας με κάθε 
λαμπρότητα και με στόχο την αναβίωση και 
την προβολή των Πασχαλινών Εθίμων και 
διατηρώντας την παράδοση του τόπου μας, 
διοργάνωσε και για γι’ αυτήν την χρονιά 
στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Νάπας 
Πασχαλινές Εκδηλώσεις, την Κυριακή και 
Δευτέρα του Πάσχα 4 & 5 Απριλίου. 
 

 
 
Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος ο Χορευτικός 
Όμιλος Δήμου Αγίας Νάπας με τις διάφορες 
χορευτικές ομάδες κάθε ηλικίας, το Μουσικό 
Σχήμα «Ηχοχρώματα» και το Μουσικό 
Σχήμα του Πολιτιστικού Ομίλου «Κάβο 
Γκρέκο» Αγίας Νάπας. Στο προαύλιο του 
Αγροτόσπιτου οι νοικοκυρές έφτιαχναν 
φλαούνες, κουλούρια, κόκκινα αυγά τα 
οποία μοίραζαν στους επισκέπτες. Τα 
Πασχαλινά επίσης παιχνίδια και φέτος 
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία. 
 
Πασχαλινή Εκδήλωση 2010 
στο Καϊμακλί  
 
Με τη μαζική συμμετοχή παιδιών και 
πολλών κατοίκων της Λευκωσίας, ιδιαίτερα 
του Καϊμακλιού, πραγματοποιήθηκε στο 
Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλιού, την Τρίτη της 
Λαμπρής, 6 Απριλίου, η πασχαλινή 
εκδήλωση του Δήμου Λευκωσίας.  

 

 

Το φετινό πλούσιο και γιορταστικό 
πρόγραμμα που περιλάμβανε παραδοσιακά 
τραγούδια και χορούς, διασκέδασε τον 
κόσμο που συμμετείχε στην εκδήλωση. 
 
Διεξήχθησαν παραδοσιακοί διαγωνισμοί και 
παιχνίδια και τα παιδιά έδωσαν έντονα το 
παρόν τους στις σακουλοδρομίες και το 
σχοινί, ενώ στα παιδιά που διακρίθηκαν 
απονεμήθηκε αναμνηστικό μετάλλιο.   
 
Τραγούδησε η χορωδία του Δήμου 
Λευκωσίας υπό τη διεύθυνση του 
καλλιτεχνικού διευθυντή της Κούλη 
Θεοδώρου και ο Λαογραφικός χορευτικός 
όμιλος ΑΦΡΟΔΙΤΗ χόρεψε παραδοσιακούς 
χορούς.  
 
Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το 
μουσικό σχήμα «Κωνσταντίνου Σαμαρτζή» 
παρουσίασε στο κοινό ένα πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  
 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι: Νέα ΣΠΕ 
Καϊμακλίου, Όμιλος Λαϊκού, Υπεραγορά 
Αθηαινίτη, Υπεραγορά Παπαγιάννης, 
Εταιρεία REGIS, και Εταιρεία Μιτσίδης. 
Στήριξαν: το 71Ο Σύστημα Προσκόπων 
Καϊμακλίου και η Ε.ΚΥ.ΣΥ Καϊμακλίου. 
 
 

 
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?DocumentCat

egoryCode=01 
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• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τελ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/     
 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τελ: +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/  

 
• Κογκρέσο 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  

• Διδυμοποιήσεις 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/  

 

 
 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
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