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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ DECISIVE KAI SKILLS
Στις 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Λεμεσού συνάντηση στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ευρώπη για τους
Πολίτες», στην οποία έγινε εκτενής
αναφορά στα προγράμματα DECISIVE για
την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών
των Δήμων της Κύπρου για την ανάπτυξη
των αδελφοποιήσεων με άλλες χώρες της
ΕΕ και SKILLS για την προώθηση των
αδελφοποιήσεων
με
Δήμους
της
Περιφέρειας του Λάτσιο (Ιταλία).
Η
συνάντηση
διοργανώθηκε
με
πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου,
την οποία εκπροσώπησε η κα Κάλια
Μαρτίδη, σε συνεργασία με το Γραφείο
Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, από το
οποίο
συμμετείχαν
ο
κ.
Φανούριος
Παντελογιάννης και η κα Στέλλα Κούρου.
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η κα
Ειρήνη Δημητρίου, σύμβουλος διαχείρισης
έργων του Κυπριακού Σημείου Επαφής
«Ευρώπη για τους Πολίτες», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Συνολικά έδωσαν το παρών τους 15
λειτουργοί από την πλειοψηφία των Δήμων

της Κύπρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν
εμπειρίες
και
βέλτιστες
πρακτικές, να ενημερωθούν για τα πιθανά
σενάρια αδελφοποιήσεων, τους τρόπους
εξεύρεσης εταίρων και τις δυνατότητες και
τα εργαλεία που παρέχονται μέσω των
προγραμμάτων,
προκειμένου
να
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτά
και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη.
Στόχοι του προγράμματος «Ευρώπη για
τους Πολίτες» είναι η βελτίωση της
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
στην οικοδόμηση της Ευρώπης, και η
ανάπτυξη ενός διαλόγου για την ευρωπαϊκή
εθνικότητα, τη δημοκρατία, τις αξίες που
μοιράζονται οι ευρωπαίοι πολίτες και τις
κοινές πτυχές της ιστορίας τους.

Μελλοντικές Δράσεις του Προγράμματος DECISIVE:
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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Διαβούλευση για την Οδηγία
για τις Υπηρεσίες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της
«διαδικασίας
αμοιβαίας
αξιολόγησης»,
άρθρο 39(2) της Οδηγίας των Υπηρεσιών,
έχει
ξεκινήσει
από
τις
30/6/2010
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
που θα διαρκέσει μέχρι και τις 13/9/2010.
Στόχος
της
διαβούλευσης
είναι
να
συγκεντρωθούν οι απόψεις και εκτιμήσεις
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και
οποιωνδήποτε
άλλων
ενδιαφερόμενων
σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της
Οδηγίας, καθώς και άλλες υφιστάμενες
εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον
τομέα των υπηρεσιών.
Ωστόσο, επισύρεται η προσοχή σας στο
γεγονός ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της
εν λόγω διαβούλευσης όλα τα εθνικά μέτρα
εφαρμογής
της
Οδηγίας,
αλλά
μόνο
ορισμένα είδη μέτρων που σχετίζονται με
απαιτήσεις που επιβάλλονται είτε στην
εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών σε
ένα κράτος μέλος ή στη διασυνοριακή
παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος.
Σημειώνεται
ότι
η
συγκεκριμένη
διαβούλευση
στηρίζεται
σε
ειδικό
Ερωτηματολόγιο που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
και
σχετικό
έγγραφο
διαβούλευσης, καθώς και σε συνοπτικά
κείμενα που ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη στη βάση των Εκθέσεων IPM
που υποβλήθηκαν (για άρθρα 9, 15, 16 και
25 της Οδηγίας των Υπηρεσιών).
Τα σχετικά έγγραφα όπως και άλλο
πληροφοριακό υλικό, περιλαμβανομένων
οδηγιών για συμπλήρωση και υποβολή του
Ερωτηματολογίου,
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/internal_market/consul
tations/2010/services_directive_en.htm.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να
υποβάλει μέχρι το τέλος του 2010, Έκθεση
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με τα αποτελέσματα της «διαδικασίας
αμοιβαίας αξιολόγησης», συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω διαβούλευσης, προς
το Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οδικά ατυχήματα στην
Ευρώπη
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη μείωση
στο μισό μέχρι το 2020 των θανάτων σε
οδικά ατυχήματα υιοθέτησε πρόσφατα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύνολο των
πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει αυτό το
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας (20112020) βασίζεται στην επίτευξη κατά το
δυνατόν επτά αντικειμενικών στόχων:
• βελτίωση των μέτρων ασφαλείας τόσο
στα βαρέα οχήματα όσο και στα
επιβατικά,
• κατασκευή ασφαλέστερων οδών,
• εισαγωγή περισσότερων ηλεκτρονικών
συστημάτων
για
πιο
«έξυπνα»
αυτοκίνητα,
• υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων για
απόκτηση διπλώματος οδήγησης και
μαθημάτων οδήγησης,
• ενίσχυση της δράσης παρακολούθησης
της ορθής εφαρμογής του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας
• ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για
τη
μείωση
των
τραυμάτων
που
προκαλούν ειδικά τα οδικά ατυχήματα,
• ενίσχυση της παρακολούθησης του
τρόπου
κυκλοφορίας
και
οδικής
συμπεριφοράς
των
μηχανοκίνητων
δικύκλων.
Από σχετικό πίνακα που δημοσίευσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνεται μεγάλη
μείωση του αριθμού των νεκρών (ανά
εκατομμύριο κατοίκους) στις κοινοτικές
χώρες μεταξύ του 2001 και του 2009. Έτσι
ο μέσος όρος των νεκρών ανά εκατομμύριο
κατοίκους ήσαν σ’ όλες τις χώρες–μέλη της
Ένωσης 113 το 2001 και μειώθηκαν στους
69 το 2009, ένα, δηλαδή, ποσοστό μείωσης
της τάξης του -36%.
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Καλύτεροι κανόνες για
περισσότερη ανακύκλωση
Περίπου το 40% των βιολογικών αποβλήτων
καταλήγει στις χωματερές ενώ θα μπορούσε
να ανακυκλωθεί με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους, σημειώνεται σε Ψήφισμα του
Ευρωκοινοβουλίου,
ως
συνέχεια
της
Πράσινης βίβλου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το θέμα.
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Σήμερα σχεδόν το ήμισυ ή 41% καταλήγει
στις χωματερές, με το ποσοστό να φθάνει
και το 90% σε ορισμένες χώρες όπως η
Πολωνία ή ακόμα η Λιθουανία. Σε
ορισμένες χώρες, όπως η Αυστρία, η
Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία ή ακόμα σε
περιοχές όπως το ολλανδόφωνο Βέλγιο, η
Καταλονία και η βόρεια Ιταλία γίνεται
διαχωρισμός και, σε ορισμένες, όπως η
Σουηδία και η Δανία καύση σε ποσοστό
περίπου 50%. Τέλος, ένα μέρος των βιοαπορριμμάτων ανακυκλώνεται ως λίπασμα,
κάτι που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη
Γερμανία και την Αυστρία.
Με το ψήφισμά του, που υπογράφει ο
Πορτογάλος ευρωβουλευτής, Jos
é Manuel
Fernandes, σε συνέχεια της Πράσινης
Βίβλου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στο τέλος του 2008, το ΕΚ προτείνει σειρά
τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να
αντιμετωπισθεί το φαινόμενο.

Κάθε γεύμα παράγει σκουπίδια, και αυτό σε
ευρωπαϊκή
κλίμακα
μεταφράζεται
σε
περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους
απορριμμάτων που δεν θα έπρεπε να
καταλήγουν στα σκουπίδια. Στην ολομέλεια
του Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(ΕΚ) στήριξε τις προσπάθειες ανακύκλωσης
και
μετατροπής
αυτών
των
βιοαπορριμμάτων σε λίπασμα, ιδίως καθώς
ελλείψει κοινών κανόνων, ορισμένα κράτη
μέλη έχουν προχωρήσει πολύ ενώ άλλα
βρίσκονται ακόμα πολύ πίσω.
Τα βιο-απόβλητα ή, πιο σωστά ίσως, «τα
βιολογικά απόβλητα», είναι όπως λέει η
λέξη, τα βιοδιασπώμενα απορρίμματα του
κήπου και της κουζίνας, αποφάγια, γκαζόν,
κλαδιά
και
φύλα
που
μπορούν
να
προέρχονται από σπίτια ή και από πιο
μεγάλους παραγωγούς όπως τα εστιατόρια ή
και οι βιομηχανίες τροφίμων.
Από την άλλη πλευρά, δεν ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία τα γεωργικά απόβλητα, η
κοπριά, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα
και
άλλα
ανακυκλώσιμα
ήδη
όπως
υφάσματα, χαρτιά και ξύλο.

Έτσι,
θα
μπορούσε
να
διαδοθεί
πανευρωπαϊκά ο διαχωρισμός στην πηγή,
στο
κάθε
νοικοκυριό,
εστιατόριο
ή
βιομηχανία και η χωριστή αποκομιδή, εκτός
από τις περιοχές στις οποίες αυτό είναι
οικονομικά ή και περιβαλλοντικά ανέφικτο.
Θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί το
ποσοστό
ανακύκλωσης
ή
και
να
ενθαρρυνθεί
η
μετατροπή
του
σε
βιοκαύσιμο (βιοαέριο) ή λίπασμα με τη
δημιουργία
διαφορετικών
κατηγοριών
τέτοιων
λιπασμάτων.
Τέλος,
οι
ευρωβουλευτές
ενθαρρύνουν
τις
κυβερνήσεις να προωθήσουν «δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον
τομέα των βιολογικών αποβλήτων».
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e-Λευκωσία: ηλεκτρονικό
σύστημα πληρωμής
λογαριασμών
Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα
ανακοίνωσε η Δήμαρχος Λευκωσίας κα
Ελένη Μαύρου, από το οποίο ο κάθε
συναλλασσόμενος με το Δήμο Λευκωσίας,
μπορεί
να
ενημερώνεται
και
να
εξυπηρετείται, οπουδήποτε και αν βρίσκεται,
με ασφάλεια, άνετα και γρήγορα, για τις
συναλλαγές.
«Προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας», είπε η
Δήμαρχος,
«είναι
να
θέσουμε
την
τεχνολογική αναβάθμιση στην εξυπηρέτηση
των πολιτών».
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Στο e-Λευκωσία πρόσβαση μπορούν να
έχουν όλοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι
κάτοικοι, άλλοι χρήστες υποστατικών
(γραφείων, καταστημάτων, εταιρειών κλπ)
και οποιοσδήποτε άλλος συναλλασσόμενος
με το Δήμο Λευκωσίας, αφού λάβουν ένα
μυστικό κωδικό πρόσβασης από τα Γραφεία
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του
Δημότη αμέσως με την υποβολή της
αίτησης.
Το σύστημα αυτό παρέχει σειρά υπηρεσιών,
όπως, πρόσβαση σε πληροφορίες που
αφορούν τον συναλλασσόμενο (πχ χρήσεις
υποστατικών, ιδιοκτησίες κλπ), ενημέρωση
για τους πληρωμένους και απλήρωτους
λογαριασμούς, πρόσβαση για πληρωμή των
οφειλών
και
υποβολή
αιτημάτων
ή
παρατηρήσεων.
Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης ακινήτου
μπορεί να πληροφορηθεί για την Ακίνητη
Ιδιοκτησία
του,
το
Δημοτικό
Τέλος
Ακίνητης
Ιδιοκτησίας,
την
Άδεια
Πολεοδομική / Οικοδομής / Διαχωρισμού
και το Τέλος Καθαρισμού Ακινήτου.

«Η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η
σύνδεση και επικοινωνία των τμημάτων, ο
εκσυγχρονισμός
των
συστημάτων
διεξαγωγής των εργασιών, η αύξηση των
δυνατοτήτων ελέγχου και η παραγωγή νέων
προϊόντων για ικανοποίηση των αναγκών
των δημοτών είναι μερικές επιδιώξεις που
προσφέρει η τεχνολογική αναβάθμιση στο
Δήμο της πρωτεύουσας.
Η
εφαρμογή
νέων
αναβαθμισμένων
τεχνολογικών συστημάτων βοηθούν στη
μείωση του κόστους των συναλλαγών, στην
αύξηση των ωραρίων εξυπηρέτησης, στη
μείωση των λαθών και κυρίως στην αύξηση
των
δυνατοτήτων
καλύτερου
προγραμματισμού».

Ο χρήστης υποστατικού – τον Τύπο του
υποστατικού, το Τέλος Σκυβάλων /
Επαγγελματική
Άδεια
/
Άδεια
Επαγγελματικού Υποστατικού, το Τέλος
άδειας Σκύλου / Ποτού / Καπνού κλπ.
Οποιοσδήποτε άλλος συναλλασσόμενος με
το Δήμο Λευκωσίας μπορεί να δει πόσα και
πότε πλήρωσε για την τέλεση του πολιτικού
γάμου, το τέλος άδειας Διαφημιστικής
Πινακίδας,
τα
δικαιώματα
Χρήσης
Πολιτιστικών Χώρων, κα.
Για την αίτηση και παραλαβή του μυστικού
κωδικού πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του
Δημότη, στην Πλατεία Ηπείρου (Άγαλμα
Σολωμού), στο Γραφείο Πληροφοριών
Λήδρας, στο Καϊμακλί - Βόρειο Πόλο και
στο Δημαρχείο Λευκωσίας.
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Λειτουργία Κοινοτικού
Κέντρου και Ξενώνα Νέων
στη Λευκωσία
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Ο ξενώνας θα έχει τη δυνατότητα να
φιλοξενεί μέχρι 20 νέους, ενώ ταυτόχρονα
το ισόγειο του αρχοντικού θα λειτουργεί ως
Εργαστήριο Πληροφορικής και Αίθουσα
Σεμιναρίων.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου και
ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου
(ΟΝΕΚ)
Ανδρέας
Βύρας,
υπέγραψαν τα συμβόλαια παραχώρησης
του αρχοντικού Ζεμενίδη στον ΟΝΕΚ για να
λειτουργήσει ως Ξενώνας Νέων και
Κοινοτικό Κέντρο. Η υπογραφή των
συμβολαίων πραγματοποιήθηκε στις 14
Ιουλίου στο αρχοντικό.
Το κτίριο δεσπόζει σε κεντρικό σημείο της
Χρυσαλινιώτισσας
και
βρίσκεται
στην
καρδιά της παλιάς Λευκωσίας. Η δημιουργία
του Ξενώνα Νέων και Κοινοτικού Κέντρου
εντάσσεται στις πρόνοιες του Σχεδίου
Αναβίωσης
Χρυσαλινιώτισσας
που
εκπονήθηκε για την περιοχή. Συντηρήθηκε
και αναπαλαιώθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος
Αναζωογόνησης
της
Πράσινης Γραμμής 2009 – 2012 και
υλοποιήθηκε από το Δήμο Λευκωσίας.

Η παραχώρηση του αρχοντικού στον
Οργανισμό Νεολαίας για τη δημιουργία
Ξενώνα Νεολαίας και Κοινοτικού Κέντρου,
αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου
Λευκωσίας που αφενός απώτερο σκοπό έχει
την επαναδραστηριοποίηση του ιστορικού
κέντρου της εντός των τειχών πόλης και
την
αναβάθμιση
του
κτιστού
της
περιβάλλοντος
και
αφετέρου
την
αναζωογόνηση της περιοχής μέσω της
προσέλκυσης νεαρών επισκεπτών.

Πεζόδρομος –
Ποδηλατόδρομος στον
Πεδιαίο Ποταμό

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα
διαχειρίζεται το χώρο με δικά του
προγράμματα προς όφελος των νέων αλλά
και ολόκληρης της περιοχής.
Οι δραστηριότητες του κέντρου στοχεύουν
στην
αναζωογόνηση
ολόκληρης
της
κοινότητας αλλά και των γειτονικών
περιοχών.

Στις
23
Ιουλίου
υπογράφηκαν
τα
συμβόλαια για την έναρξη του έργου
«Πεζόδρομος – Ποδηλατόδρομος στον
Πεδιαίο Ποταμό», μεταξύ της Δημάρχου
Λευκωσίας
και
εκπροσώπων
της
κοινοπραξίας P.A Cyteco Ltd – NEMESIS
Εργολάβοι Δ.Ε. Λτδ που θα κατασκευάσει
το έργο.
Στη
δημοσιογραφική
διάσκεψη
που
προηγήθηκε, η Δήμαρχος κυρία Ελένη
Μαύρου αναφέρθηκε στους σκοπούς, τις
επιδιώξεις του έργου καθώς και στα οφέλη
που θα έχουν οι κάτοικοι της Λευκωσίας.
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Μεταξύ άλλων, είπε ότι το έργο στοχεύει
«στη χρήση της κοίτης του ποταμού με την
κατασκευή ενός μεγάλου διαδρόμου για
περίπατο, άθληση και ψυχαγωγία των
δημοτών της Λευκωσίας μέσα στο πράσινο,
στην προστασία, συντήρηση και ανάδειξη
του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της
Λευκωσίας. Ο Πεδιαίος θα μετατραπεί σε
ένα φιλόξενο χώρο για τους κατοίκους της
πόλης και θα γίνει κτήμα μικρών και
μεγάλων. Οι επεμβάσεις στο χώρο θα
διατηρήσουν τη φυσικότητα του τοπίου και
δεν θα διαταράξουν το οικολογικό σύστημα
του ποταμού».

Το σημείο έναρξης του νέου έργου αποτελεί
προέκταση
του
Πεζόδρομου
–
Ποδηλατόδρομου
Λακατάμιας
και
Στροβόλου. Η πορεία του έχει συνολικό
μήκος 2,6 χιλιόμετρα.

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή ενός
διαδρόμου για τους πεζούς και ποδηλάτες
λόγω της ιδιομορφίας του, η κατασκευή
ξύλινων γεφυρών που θα ενώνουν τις δυο
πλευρές της πόλης, η δημιουργία εύκολων
προσβάσεων από τους δρόμους προς τον
ποταμό και αντίστροφα, η διαμόρφωση
χώρων σε παιχνιδότοπους και στάσεων
ξεκούρασης και η εγκατάσταση εξοπλισμού
με ειδικά φωτιστικά, καλάθους αχρήστων
κλπ.

Συνεχίζει διαμέσου της κοίτης του κοντά
στον παραδοσιακό πυρήνα των Αγίων
Ομολογητών όπου περνά κάτω από τη
γέφυρα της λεωφόρου Γρίβα Διγενή,
ενώνεται με το πάρκο απέναντι από την
Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου κοντά στο
Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, η πορεία αρχίζει λίγο πριν
από το γεφύρι νότια του Προεδρικού
Μεγάρου,
περνά
μέσα
από
τον
ευκαλυπτώνα / πάρκο του Προεδρικού,
διέρχεται
μέσω
μιας
πεζογέφυρας
ακολουθώντας παράλληλη πορεία με τον
Πεδιαίο και φθάνει στο δρόμο του Ερυθρού
Σταυρού.

Το έργο αναμένεται να κοστίσει €
2,012,500 και να ολοκληρωθεί σε διάστημα
δεκαοκτώ μηνών περίπου.

Ο Δήμος Λευκωσίας
εγκαθιστά απινιδωτές στην
υπηρεσία των πολιτών

Ο
πεζόδρομος
–
ποδηλατόδρομος
ακολουθεί κατά κανόνα την υφιστάμενη
μορφολογία του εδάφους εκτός σε κάποια
σημεία όπου λόγω στενότητας αυτός
υπερυψώνεται από την κοίτη του ποταμού.
Το έργο ανάπλασης του Πεδιαίου ποταμού
στα όρια του Δήμου Λευκωσίας ξεκινά από
τη γέφυρα κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο
και φθάνει μέχρι τη γέφυρα δίπλα από το
Υπουργείο Υγείας.

Με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και
ασφάλειας
των
πολιτών,
ο
Δήμος
Λευκωσίας, με πρωτοβουλία του, έχει
προχωρήσει στην εγκατάσταση Αυτόματων
Εξωτερικών Απινιδωτών σε διάφορα σημεία
της πόλης, στο Δημαρχείο Λευκωσίας, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην
Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου
23,
στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και
στην Παλιά Δημοτική Αγορά στην εντός
των τειχών πόλη.
Για τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή επίσης έχουν εκπαιδευτεί δέκα
επτά υπάλληλοι του Δήμου από τον
Καρδιολόγο – Παθολόγο Δρα Πιέρο
Γεωργίου και τον ειδικό επί θέματος
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κ. Μάριο Καϊσή, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να
είναι σε θέση να προσφέρουν την ανάλογη
φροντίδα και να προσφέρουν πρώτες
βοήθειες σε συμπολίτες μας όταν το
χρειαστούν.

Σημειώνεται επίσης, ότι κάθε Τετάρτη, κατά
τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς στον
προμαχώνα Μπαϊρακτάρη, κοντά στο «ΟΧΙ»,
θα μεταφέρεται ένας Αυτόματος Εξωτερικός
Απινιδωτής μαζί με λειτουργό – χειριστή για
να καλύπτει ενδεχόμενα κάποιες ανάγκες.
Σε μια εποχή που η ανθρώπινη αλληλεγγύη
είναι
ζητούμενο,
στο
επίκεντρο
των
πρωτοβουλιών μας έχει τεθεί ο άνθρωπος
και οι ανάγκες του.
Η καρδιακή ανακοπή είναι η πιο κοινή αιτία
θανάτου από τις καρδιακές παθήσεις. Η
ανακοπή μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε,
οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε χώρο.
Επιπλέον, η ανακοπή εμφανίζεται χωρίς
συμπτώματα. Ακόμη και πληθυσμός χωρίς
προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας, είναι
δυνατόν
να
είναι
θύμα
αυτού
του
αδυσώπητου και σιωπηλού εχθρού.
Μια αποτελεσματική άμεση αντιμετώπιση σε
περιστατικό ανακοπής είναι η απινίδωση. Η
εξωτερική απινίδωση παρέχει μια σύντομη,
αποτελεσματική
ενέργεια
(ηλεκτροσόκ),
διαμέσου ηλεκτροδίων που τοποθετούνται
στο στήθος του θύματος, προς την καρδιά
αποκαθιστώντας το φυσιολογικό της ρυθμό
και τη φυσιολογική της λειτουργία.

Η απινίδωση δεν είναι πλέον θέμα τύχης ή
ικανοτήτων. Είναι ο χρόνος και ο
ανθρώπινος παράγοντας που μπορούν να
συντελέσουν στην επιβίωση του θύματος.
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι εάν σε
θύματα από καρδιακή ανακοπή δοθεί άμεσα
απινίδωση, τότε οι πιθανότητες επιβίωσης
ανέρχονται περίπου στο 90%.
Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής είναι
μια αυτοματοποιημένη ιατρική συσκευή, η
οποία μπορεί να απινιδώσει ένα ασθενή
όταν υποστεί καρδιακή ανακοπή. Τα
μηχανήματα αυτά αποτελούν σωτήριο
αντίδοτο για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Χώρος φύλαξης αδέσποτων
σκύλων των Δήμων
Μείζονος Λευκωσίας
Οι
Δήμοι
Λευκωσίας,
Στροβόλου,
Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και
Λακατάμιας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
τους που απορρέουν από τον περί Σκύλων
Νόμο, αλλά και της ανάγκης διατήρησης
κατάλληλων υποστατικών για τη φύλαξη
των αδέσποτων σκύλων, έχουν προβεί
στην
αγορά
του
καταφυγίου
του
Συνδέσμου Προστασίας Ζώων στην περιοχή
Κοκκινοτριμιθιάς. Μετά από εντατικές
διεργασίες
έχουν
ετοιμαστεί
και
προκηρυχθεί όροι διαγωνισμού για την
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ανάθεση της λειτουργίας / διαχείρισης του
χώρου μέσω προσφορών.

Η διατήρηση και λειτουργία του χώρου
αυτού είναι μια έμπρακτη απόδειξη και ένα
σημαντικό βήμα στην ανάληψη των
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων Δήμων
στη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων.
Κατά την ετοιμασία των όρων της
προσφοράς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία και
γίνεται αναλυτική αναφορά στις απαιτήσεις
και προαπαιτούμενα για το καθεστώς
λειτουργίας του χώρου στα πλαίσια της
διασφάλισης της ευημερίας των ζώων.

7/2010

Ο
εξωραϊσμός
της
κοίτης
καλύπτει
απόσταση 5 ½ χιλιομέτρων από το παλιό
λιμάνι μέχρι τα βόρεια όρια του Δήμου
Κάτω Πολεμιδιών και από το διχάλι νότια
της Β’ Τεχνικής Σχολής μέχρι την οδό Αγίας
Φυλάξεως, δυτικά του γηπέδου του
Λανιτείου. Το κόστος του συμβολαίου είναι
8.087.000 πλέον Φ.Π.Α.
Στόχος του Έργου είναι η αναστροφή της
υφιστάμενης κατάστασης περιθωριοποίησης
της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη μέσα από
σχεδιασμένες
επεμβάσεις
ανάπλασης,
οργάνωσης και κυκλοφοριακής διαχείρισης
που προβλέπει σύνδεση με ποδηλατόδρομο,
πεζόδρομο
και
κατασκευή
δημοσίων
πλατειών.

Γραμμικό πάρκο κατά μήκος
της κοίτης του ποταμού
Γαρύλλη στη Λεμεσό
Πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου στο
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, η τελετή
υπογραφής των συμβολαίων εκτέλεσης του
έργου του γραμμικού πάρκου κατά μήκος
της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη με την
κοινοπραξία Iacovou Zemco Joint Venture.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα
Εθνικά Ταμεία για την προγραμματική
περίοδο 2007 – 2013 και εντάσσεται στον
άξονα
προτεραιότητας
Αναζωογόνηση
Αστικών Περιοχών και Περιοχών Υπαίθρου,
με ειδικό στόχο την αναζωογόνηση αστικών
περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.

Η διαμόρφωση θα προσφέρει ασφαλή
διαδρομή για ποδηλατιστές, τόσο για
σκοπούς άσκησης και ψυχαγωγίας, όσο και
για εναλλακτική διακίνηση αντί της χρήσης
αυτοκινήτου από τις βόρειες συνοικίες προς
το εμπορικό κέντρο της πόλης, αλλά και
προς τις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος
όπως η μαρίνα, το παλιό λιμάνι και η
προκυμαία.
Τέλος θα συμβάλει στην ανάπλαση της
περιοχής και θα αναζωογονήσει γειτονιές,
όπου οι χώροι πρασίνου και περιπάτου είναι
πολύ λίγοι.
Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί σε 36
μήνες από την ημερομηνία έναρξης του.
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Εγκαίνια του Δημοτικού
Πολιτιστικού Κέντρου στη
Λεμεσό
Τελέστηκαν στις 2 Ιουλίου, τα εγκαίνια του
Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου «Πάνος
Σολομωνίδης» από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Το κτίριο στεγάζεται στο χώρο του παλιού
λιθογραφείου Κουβά στην ομώνυμη οδό
Πάνου Σολομωνίδη, πρώην Ανδρούτσου.

7/2010

μουσειακό και πολιτιστικό δυναμικό της
Λεμεσού.
Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος, ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο, όχι μόνο για την παρουσία
του, αλλά και για τη διαχρονική του
στήριξη προς την πόλη, τους πολιτιστικούς
της φορείς, το ΤΕΠΑΚ, την ανάπτυξη και
εδραίωση του και γενικά προς τις
πρωτοβουλίες και τους σχεδιασμούς της
Λεμεσού.

Το κτίριο αγοράστηκε και έγινε δωρεά στο
Δήμο πριν από έξη περίπου χρόνια από το
συμπολίτη μας Πάνο Σολομωνίδη, για να
μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο.
Ο Δήμος διαμόρφωσε σε συνεργασία με το
ΘΟΚ το ένα τμήμα του παλιού εργοστασίου,
το οποίο είναι διατηρητέο κτίριο σε χώρο
που θα στεγάσει το Κυπριακό Μουσείο
Θεάτρου και θα φιλοξενεί τις θεατρικές
συλλογές του ΘΟΚ και του Δήμου Λεμεσού
(Νίκου
Νικολαϊδη
και
Μαρίνου
Κουσουμίδη).
Το υπόλοιπο τμήμα έχει αξιοποιηθεί με τη
δημιουργία
ενός
μεγάλου
φουαγιέ,
κατάλληλου για ποικίλες εκθέσεις, μιας
αίθουσας εκδηλώσεων χωρητικότητας 200
ατόμων και ενός τριώροφου κτιρίου που θα
στεγάσει την καφετέρια και το εκθετήριο.
Η συνολική δαπάνη για το έργο έφτασε τα
€3.9 εκ. και καλύφθηκε από τους ετήσιους
προϋπολογισμούς του Δήμου, ενώ ποσό
€275.000 πήρε ο Δήμος από το Τμήμα
Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως.
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ.
Ανδρέας Χρίστου, ανέφερε μεταξύ άλλων
ότι η παρέμβαση του Δήμου και της
πολιτείας γενικότερα στην καρδιά της
παλιάς
συνοικίας,
έρχεται
να
αναζωογονήσει μια μεγάλη περιοχή στο
ανατολικό κομμάτι της πόλης και να
προσθέσει στο πλούσιο ήδη κτιριακό,

Ο Πρόεδρος του ΘΟΚ, κ. Δημήτρης
Καραγιάννης, στην ομιλία του ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι με το έργο αυτό
αποδεικνύεται ότι η συνεργασία σε μια
στερεή και ειλικρινή βάση μεταξύ ενός
ημικρατικού οργανισμού με την τοπική
αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει θαυμάσια
αποτελέσματα,
όπως
αυτού
του
πολιτιστικού πυρήνα.
Συνεχίζοντας ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι
σε μια εποχή ευτέλειας και πνευματικής
υποβάθμισης, το Δημοτικό Πολιτιστικό
Κέντρο «Π. Σολομωνίδης» θα γίνει ένας
καλλιτεχνικός και πνευματικός πυρήνας, όχι
μόνο για τη Λεμεσό, αλλά για ολόκληρη
την
Κύπρο,
μια
πνευματική
και
καλλιτεχνική όαση που τόσο ανάγκη
έχουμε όλοι.
Ο κ. Πάνος Σολομωνίδης, δωρητής, στο
σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλους
και ανέφερε ότι νιώθει μεγάλη ικανοποίηση
και συγκίνηση που το κτίριο είναι καθόλα
έτοιμο και εξοπλισμένο να εξυπηρετήσει
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τους πολιτιστικούς σκοπούς της πόλης.
Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της
δωρεάς του.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.
Δημήτρης Χριστόφιας, στην ομιλία του
εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί θεωρεί
ότι το δημοτικό πολιτιστικό κέντρο θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς μιας νέας
εποχής στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης
της Λεμεσού, μιας πόλης που αλλάζει και
διαμορφώνει ένα νέο πρόσωπο.
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι το βιομηχανικού
τύπου κτίριο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί
την τοπική κοινωνία, αλλά και την
Κυπριακή κοινωνία γενικότερα στον τομέα
του
πολιτισμού,
συμβάλλοντας
στην
αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της
πόλης και του τόπου ευρύτερα.
Τέλος,
ευχαρίστησε
τον
κ.
Πάνο
Σολομωνίδη για τη δωρεά του και του
παρέδωσε ως συμβολικό δώρο το κλειδί του
Πολιτιστικού Κέντρου.

Δημιουργία
Ακτινοθεραπευτικού
Τμήματος στη Λεμεσό
Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού
σχετικά
με
τη
δημιουργία
του
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στη Λεμεσό,
που πραγματοποιήθηκε στις 27.5.2010 και
της απόφασης για σύσταση Επιτροπής για
την πραγματοποίηση συναντήσεων και
εκδηλώσεων, η εν λόγω Επιτροπή, της
οποίας ηγείται ο Δήμαρχος Λεμεσού κ.
Ανδρέας Χρίστου και συμμετέχουν σαν
μέλη η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής
Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού κα Εύη
Τσολάκη, η πρώην Έπαρχος Λεμεσού κα
Αναστασία
Μαυρέλλη,
η
κα
Εύη
Παπαδοπούλου
εκ
μέρους
της
Πρωτοβουλίας Κίνησης Πολιτών για την
υλοποίηση Ακτινοθεραπευτικής Μονάδας
στη Λεμεσό και της Europa Donna, η κα
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Σπυρούλα Αργυρίου εκ μέρους του
Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και
Φίλων και η κα Έρση Ροδοσθένους εκ
μέρους του Αντικαρκινικού Συνδέσμου,
πραγματοποίησε στις 8 Ιουλίου συνάντηση
με τον Υπουργό Υγείας Δρα Χρίστο
Πατσαλίδη, με θέμα την ενημέρωση της
Επιτροπής για τον περαιτέρω χειρισμό του
θέματος
μετά
την
εισήγηση
της
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για
ακύρωση του διαγωνισμού.
Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι εντός των
προσεχών ημερών αναμένεται η απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής που είναι οι
Ιατρικές Υπηρεσίες, για τα περαιτέρω,
καθώς και ότι το απαιτούμενο κονδύλι θα
περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς
του 2011. Επιπλέον διαβεβαίωσε ότι
υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για τη
δημιουργία
του
Ακτινοθεραπευτικού
Τμήματος στη Λεμεσό και δεν πρόκειται να
ακυρωθεί αυτή η απόφαση παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αναθέτουσα
Αρχή λόγω των νομικών διαδικασιών οι
οποίες δεν μπορούν να παρακαμφθούν.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού και τα Μέλη της
Επιτροπής ευχαρίστησαν τον Υπουργό για
την ενημέρωση και τόνισαν ξανά την
αναγκαιότητα
της
δημιουργίας
του
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στη Λεμεσό
αλλά και την αποφασιστικότητά τους να
την στηρίξουν έμπρακτα.
Εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις
καθυστερήσεις αλλά και την σημασία του
έργου για τους ασθενείς των Επαρχιών
Λεμεσού και Πάφου, οι οποίοι αποτελούν το
40% των καρκινοπαθών της Κύπρου.
Καλούν δε, τους εμπλεκόμενους φορείς,
Κρατικά
Τμήματα
και
Αρχές
να
κατανοήσουν τη σημαντικότητα του έργου
για τη Δημόσια Υγεία και να δώσουν
προτεραιότητα και λύσεις στους χειρισμούς
των θεμάτων που άπτονται της Υπηρεσίας
τους
ούτως
ώστε
να
αποφευχθούν
περισσότερες καθυστερήσεις.
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Κέντρο Απασχόλησης
Παιδιών στο Δήμο Αγίου
Αθανασίου

«Η Καθαριότητα είναι
ευθύνη όλων»

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα, το οποίο
αφορά την κοινωνική προστασία και
μεριμνά για τα παιδιά των εργαζομένων στη
Βιομηχανική περιοχή και ευρύτερα στο
Δήμο Αγίου Αθανασίου, παίρνει σάρκα και
οστά.

Η Καθαριότητα είναι ευθύνη πρώτιστα της
Δημοτικής Αρχής σε κάθε Δήμο σ’ ότι
αφορά στους δημόσιους χώρους, αλλά και
κάθε δημότης έχει ευθύνη και υποχρέωση
να μεριμνά και να φροντίζει ούτως ώστε οι
χώροι γενικά στο Δήμο να παραμένουν
καθαροί για να περιποιούν τιμή στον
καθένα.

Με πρόσφατη απόφαση του το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας απάντησαν θετικά και ενέκριναν
ποσό 300.000 ευρώ, ενώ άλλες 170.000
ευρώ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το
Δήμαρχο
Αγίου
Αθανασίου
από
το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού
το Κέντρο αυτό θα συμβάλει θετικά με τους
χώρους του στην προδημοτική εκπαίδευση.
Το έργο αυτό, το οποίο θα συνδράμει ο
Δήμος Αγίου Αθανασίου, αναμένεται να
ενισχυθεί από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών.

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος
Αγίου Αθανασίου με την ευκαιρία της
«Εβδομάδας Καθαριότητας» που ουσιαστικά
σηματοδοτεί και το πέρας μιας κοπιώδους
προσπάθειας που οι υγειονομικές υπηρεσίες
του Δήμου καταβάλλουν, καθαρίζοντας
ανοικτούς χώρους, οικόπεδα, αργάκια,
ποταμούς
και
απομακρύνοντας
εγκαταλειμμένα
αυτοκίνητα
και
άλλα
αντικείμενα.

Ήδη έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες άδειες από
το Τμήμα Πολεοδομίας και την Τοπική Αρχή
Αγίου Αθανασίου και οι μελετητές του
έργου ετοιμάζονται πυρετωδώς για την
προσφοριοδότηση
για
ανέγερση
του
οικήματος.
Ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής
εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί ένα
ακόμα έργο από αυτά που τόσο ο Δήμος
όσο και το ΣΚΕ είχαν διεκδικήσει παίρνει
πορεία υλοποίησης, συμβάλλοντας έτσι
στην καλύτερη κοινωνική προσφορά του
Δήμου. Είναι σημαντικό, δήλωσε, το
γεγονός
ότι
η
κυβέρνηση
Δημήτρη
Χριστόφια και η ίδια η Υπουργός Εργασίας
έχουν αποτιμήσει θετικά τις μέχρι σήμερα
προσπάθειες που ο Δήμος καταβάλλει για
στήριξη των μη προνομιούχων ομάδων του
πληθυσμού και ιδιαίτερα των εργαζόμενων
οικογενειών,
προωθώντας
εν
μέσω
οικονομικής
κρίσης
ένα
ακόμα
σημαντικότατο για την Τοπική Αρχή έργο
υποδομής.

Η φετινή εκδήλωση που σηματοδότησε και
τη
λήξη
αυτής
της
εκστρατείας
πραγματοποιήθηκε στην παραλία και στον
παραλιακό δρόμο του Δήμου Αγίου
Αθανασίου όπου στην παρουσία του
Προέδρου της Επιτροπής Υγείας και
Καθαριότητας του Δήμου, μελών του
Δημοτικού
Συμβουλίου
και
άλλων
ευαισθητοποιημένων
πολιτών
έγινε η
συμβολική καθαριότητα τόσο της παραλίας
όσο και των παρακείμενων πεζοδρομίων και
χώρων στάθμευσης σε μια προσπάθεια
ευαισθητοποίησης του κοινού.
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Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της επιτροπής
κ.
Σωτήρης
Πρωτοπαπάς
ανέφερε
περαιτέρω ότι η προσπάθεια για καθαρό
Δήμο δεν σταματά ποτέ, αλλά ευχή και
επιδίωξη όλων είναι μέχρι τέλος του
Ιουλίου να έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι
εκκρεμότητες, αφού τα συνεργεία του
Δήμου έχουν διεξέλθει με επιτυχία όλες
σχεδόν
τις
εργασίες
που
αφορούν
γενικότερα την υγιεινή της περιοχής, όπως
ψεκασμοί από σπίτι σε σπίτι για κατσαρίδες,
καθαριότητες αργακιών και άλλα.

Καλύτερη αστυνόμευση του
Δήμου Αγίου Αθανασίου
Ζητήματα που αφορούν την καλύτερη
αστυνόμευση της περιοχής του Δήμου
Αγίου Αθανασίου συζήτησαν σε συνάντησή
τους ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21
Ιουλίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

τοποθέτηση ράμπας για ανάπηρα άτομα, η
οποία ξεκινά από το χώρο στάθμευσης και
καταλήγει κοντά στο κύμα, χώρους
αποδυτηρίων,
ενώ
πρόσφατα
έχει
εργοδοτηθεί ναυαγοσώστης για καλύτερη
επιτήρηση της περιοχής, αφού πάρα πολλοί
είναι αυτοί που κατακλύζουν την παραλία
και υπάρχει ανάγκη επιτήρησης του χώρου.

Σημαντικό έργο θεωρεί ο Δήμος την
ανέγερση αστυνομικού σταθμού στην
περιοχή, αλλά και την ενίσχυση του θεσμού
του Αστυνομικού της Γειτονιάς, αφού η
μέχρι σήμερα λειτουργία και προσφορά
του, κρίνονται ως πολύ ικανοποιητικές.

Αναβαθμίζεται η παραλία
«ΜΙΑΜΙ» του Δήμου Αγίου
Αθανασίου
Μια από τις πιο αγαπημένες παραλίες τείνει
να γίνει η παραλία «ΜΙΑΜΙ» στον Άγιο
Αθανάσιο, αφού καθημερινά και καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας πολίτες κάθε
ηλικίας βρίσκουν εκεί καταφύγιο για
πρωινό, μεσημεριανό ή απογευματινό
μπάνιο.

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:

Η παραλία αυτή, η οποία ως γνωστόν έχει
βραβευθεί και φέτος με τη «Γαλάζια
Σημαία», έχει εξοπλισθεί με απόφαση του
Δημοτικού
Συμβουλίου
με
την

http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCat
egoryCode=01
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Ο Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων επισκέφθηκε τη
Δήμαρχο Λευκωσίας
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο υποδέχθηκε η
Δήμαρχος Λευκωσίας κυρία Ελένη Μαύρου
στις 12 Ιουλίου στο Δημαρχείο Λευκωσίας,
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο.

7/2010

στην Κύπρο του 1974 και ακολούθησε
δέηση για τη διακρίβωση της τύχης των
αγνοουμένων στον Ιερό Ναό του Διονυσίου
Αρεοπαγίτου στην Αθήνα. Στη συνέχεια
έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη.
Η κύρια αντικατοχική εκδήλωση έγινε στις
16 Ιουλίου, στην πλατεία Συντάγματος. Η
εκδήλωση
περιελάμβανε
ομιλίες,
χαιρετισμούς και συναυλία με αντικατοχικά
αγωνιστικά τραγούδια από τον Κύπριο
καλλιτέχνη Κώστα Χατζηχριστοδούλου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης
επετειακό χορόδραμα από το χορευτικό
Όμιλο
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός
Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Νεοκλής Συλικιώτης.

Στη συνέχεια, η Δήμαρχος κυρία Μαύρου
συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής κύριο
Πετσάλνικο στο Μουσείο – Παρατηρητήριο
της Λευκωσίας, στον Πύργο Σιακόλα, από
όπου είδε από κοντά την πράσινη γραμμή
και τις κατεχόμενες περιοχές του νησιού
μας.

Διμελής αντιπροσωπεία
στην επέτειο της εισβολής
Διμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής
Κατεχόμενων
Δήμων
Κύπρου,
αποτελούμενη
από
τους
Δημάρχους
Ακανθούς κ. Σάββα Σαββίδη και Καραβά κ.
Γιάννη Παπαϊωάννου μετέβη στην Αθήνα
για
να
παραστεί
στις
αντικατοχικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην
πρωτεύουσα στις 16, 17 και 18 Ιουλίου, για
τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος
και της τουρκικής εισβολής.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Δήμος
Αθηναίων
τέλεσε
στις
18
Ιουλίου
μνημόσυνο
των
πεσόντων
κατά
το
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή

Την εκδήλωση οργάνωσε η Ομοσπονδία
Κυπριακών
Οργανώσεων
Ελλάδας
(Ο.Κ.Ο.Ε) και τελούσε υπό την αιγίδα της
Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Εκδηλώσεις έγιναν επίσης από τους Δήμους
Καλλιθέας και Βρισηλίων στις 17 και 18
Ιουλίου.
Ομιλίες
έγιναν
από
τους
Δημάρχους Καραβά και Ακανθούς.

Αντικατοχικές
εκδηλώσεις
μνήμης, τιμής και αγώνα
της Επαρχίας Κερύνειας
Η Επαρχία Κερύνειας οργάνωσε τις
ακόλουθες
αντικατοχικές
εκδηλώσεις
μνήμης, τιμής και αγώνα:
Πέμπτη 22 Ιουλίου: Παράδοση φλόγας –
Πορεία προς τον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Στο οίκημα που στεγάζεται προσωρινά ο
Δήμος Κερύνειας παρά το οδόφραγμα του
Λήδρα Πάλλας έγινε παράδοση φλόγας από
τους Δημάρχους των κατεχόμενων Δήμων
Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, σε ομάδα
δρομέων
του
Σωματείου
«Περικλής
Δημητρίου» την οποία ενίσχυσαν και μέλη
προσφυγικών σωματείων της Επαρχίας
Κερύνειας.
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Ακολούθησε πορεία από το προσωρινό
οίκημα του Δημαρχείου Κερύνειας μέχρι
τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

διευθυντή του γραφείου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Κύπρο και στα πέντε μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στον Τύμβο Μακεδονίτισσας διεξήχθη
τρισάγιο από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη
Κερύνειας κ.κ. Παύλο. Στη συνέχεια
μίλησαν εκ μέρους των διοργανωτών η
Δήμαρχος Κερύνειας κα Μαρία Ιωάννου και
εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημόσιας
Τάξης
κ.
Λουκάς
Λουκά.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από
αξιωματούχους της πολιτείας, εκπροσώπους
κομμάτων, του Στρατού, της Αστυνομίας,
Δήμων, Κοινοτήτων και Σωματείων.

Κυριακή 25 Ιουλίου: Πραγματοποιήθηκε
τέλεση μνημόσυνου για τους πεσόντες και
αποθανόντες στην προσφυγιά κατοίκους
των Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας
Κερύνειας, στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού
στο συνοικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό.
Του μνημόσυνου προέστη ο Χωρεπίσκοπος
Αμαθούντας κ. Νικόλαος. Επιμνημόσυνο
λόγο εκφώνησε ο Δήμαρχος Λαπήθου κ.
Άθως Ελευθερίου.

Αντικατοχικό συλλαλητήριο
της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας
TO MHNYMA ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕ
ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΒΟΥΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 23 Ιουλίου – Δευτέρα 26
Ιουλίου:
Επίδοση
ψηφισμάτων.
Οι
κατεχόμενοι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και
Καραβά και τα προσφυγικά σωματεία «Η
Λάπηθος», «Ο Καραβάς» και ο Όμιλος
Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας, μέσα στα
πλαίσια των αντικατοχικών εκδηλώσεών
τους με αφορμή τη συμπλήρωση 36
χρόνων από την κατάληψη της πόλης, των
Δήμων και των κοινοτήτων της Επαρχίας
Κερύνειας, πραγματοποίησαν στις 23 και 26
Ιουλίου μία σειρά από επισκέψεις σε
αξιωματούχους της πολιτείας και σε ξένες
πρεσβείες όπου μεταξύ άλλων επέδωσαν
ψηφίσματα με τις θέσεις τους.
Επίδοση ψηφισμάτων από τους Δημάρχους
και τους Προέδρους των προσφυγικών
σωματείων έγινε στον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Πρέσβη
της Ελλάδας, τα Ηνωμένα Έθνη, στο

Οι Δήμαρχοι Μόρφου Χαράλαμπος Πίττας
και Κερύνειας Μαρία Ιωάννου συμμετείχαν
στο
ετήσιο
δυναμικό
αντικατοχικό
συλλαλητήριο της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας για τον τερματισμό της
κατοχής, τη λευτεριά και επιστροφή στις
κατεχόμενες πόλεις και χωριά μας.
Μετά το συλλαλητήριο, οι Δήμαρχοι είχαν
συνάντηση με τους βουλευτές, T. Villiers, A
Meale, M Freer, M. Offord και τους πρώην
βουλευτές, Dr Ian Twinn, A. Dismore, E. O’
Hara και Τ Cox.
Οι
Δήμαρχοι,
Μαρία
Ιωάννου
και
Χαράλαμπος
Πίττας,
είχαν
επίσης
ενημερωτική συνάντηση με τον Ύπατο
Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Λονδίνο Αλέξανδρο Ζήνων, ο οποίος τους
ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις του
Κυπριακού.
Στη
συνέχεια
μετέβησαν
στην
πρωθυπουργική κατοικία και επέδωσαν
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ψήφισμα στο 10 Downing Street για το
βρετανό πρωθυπουργό David Cameron.
Μετά είχαν συνάντηση στο βρετανικό
Υπουργείο Εξωτερικών με τους Υπεύθυνους
του Νοτιανατολικού Τμήματος της Ευρώπης
και του Κυπριακού, με τους οποίους είχαν
μια ειλικρινή και εποικοδομητική ανταλλαγή
απόψεων πάνω στις πτυχές του Κυπριακού,
ιδιαίτερα πάνω στον τερματισμό της
τουρκικής κατοχής και το περιουσιακό.
Τόνισαν εμφατικά στους εκπροσώπους του
Υπουργείου Εξωτερικών ότι ο Πρόεδρος
Χριστόφιας συνεχίζει με καλή θέληση τις
συνομιλίες, παρά τις αρνητικές δηλώσεις
του τουρκοκύπριου ηγέτη Dervis Eroglou
για δύο κράτη, δύο λαούς, εγγυήσεις της
Τουρκίας και άλλες προκλητικές δηλώσεις
και ενέργειες.
Η τουρκική πλευρά, πρόσθεσαν, αμφισβητεί
και όλα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του
προέδρου Χριστόφια και του προηγούμενου
τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και
προσπαθεί
να
δημιουργήσει
νέα
τετελεσμένα με το
σφετερισμό των
ελληνοκυπριακών περιουσιών και την
ανέγερση
οικοδομών
πάνω
σε
ελληνοκυπριακή γη παρά της αποφάσεις
των δικαστηρίων.
Τόνισαν ότι εμπόδιο στη λύση του
Κυπριακού παραμένει ο τουρκικός στρατός
κατοχής και οι έποικοι και ότι αναμένουν
πιο δίκαιη και πιο ισοζυγισμένη πολιτική
από τη βρετανική κυβέρνηση γιατί, οι
τουρκοκύπριοι απολαμβάνουν όλα τα
αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Κυπριακής Δημοκρατίας και η oύτω
καλούμενη
απομόνωση
των
Τουρκοκυπρίων είναι ψεύδος.
Κάλεσαν επίσης τη βρετανική κυβέρνηση
να δώσει πιο αυστηρή προειδοποίηση στους
βρετανούς πολίτες για να σταματήσουν να
αγοράζουν τα σπίτια και τα κτήματα των
ελληνοκυπρίων
προσφύγων
στα
κατεχόμενα.
Οι Δήμαρχοι τόνισαν στους συνομιλητές
τους ότι η Βρετανία λόγω των πολύχρονων
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σχέσεων και δεσμών της με την Κύπρο
όπως και η Ευρώπη, πρέπει να εξασκήσουν
την επιρροή τους πάνω στην Τουρκία για
να αλλάξει την αρνητική της στάση και να
εργασθεί για λύση του Κυπριακού για να
βοηθήσει η ίδια και την ενταξιακή της
πορεία.
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών
ανέφεραν ότι η βρετανική κυβέρνηση
υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες του ΓΓ
του ΟΗΕ και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με
τις δυο κοινότητες της Κύπρου. Η Τουρκία
εργάζεται συστηματικά για την ένταξη της
στην ΕΕ και σαν πολύτιμος σύμμαχος της
Δύσης θα βοηθηθεί από πολλές χώρες.
Πιστεύουν ότι οι δυο πλευρές στην Κύπρο
θα βρουν τρόπο να ξεπεράσουν τα εμπόδια
και θα ενισχύσουν με κάθε τρόπο τους δυο
ηγέτες για να βρουν λύση από τους
Κυπρίους για τους Κυπρίους, είπαν.
Οι Δήμαρχοι στη συνέχεια είχαν συνάντηση
στο βρετανικό κοινοβούλιο με τους
βουλευτές M. Freer, M Offord και Andy
Love, με τους οποίους αντάλλαξαν σκέψεις
και απόψεις για καλύτερη ενημέρωση των
νέων βουλευτών. Στις επαφές των δυο
Δημάρχων συμμετείχε επίσης ο Ανδρέας
Κραολής,
Γραμματέας
της
Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας.

Το κλειδί της λύσης του
Κυπριακού
Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε
η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας
Κώστας Μόντης

Από τη φετινή αντικατοχική εκδήλωση της
πόλης μας στις 22 Ιουλίου απουσίαζε η
επίσημη πολιτεία. Ωστόσο, όλα τα κυπριακά
κόμματα έσπευσαν ν’ ανταποκριθούν στο
προσκλητήριο
για
την
αντικατοχική
εκδήλωση
της
Αμμοχώστου.
Δεν
πιστεύουμε πως γύρισαν την πλάτη στην
Κερύνεια ούτε πως ξέχασαν ότι η λύση
«περνά μέσα από την Κερύνεια». Απλά
κατανοούμε πως είναι πολιτικά ορθό να
συνδέσουμε
το
όψιμο
ζήτημα
του
απευθείας εμπορίου με την Αμμόχωστο.
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Είναι
όμως
επιτακτική
ανάγκη
να
διαμηνύσουμε, εμείς οι Κερυνειώτες, προς
πάσα κατεύθυνση πως αδημονούμε πότε θα
κυματίσει η Ευρωπαϊκή σημαία πάνω από
ολόκληρη την Κύπρο. Γιατί, για μας, το ότι
η λύση περνά μέσα από την Κερύνεια,
σημαίνει την άρση των τετελεσμένων της
Τουρκικής εισβολής και κατοχής.
Το κλειδί της λύσης του Κυπριακού είναι η
Κερύνεια
όπου
Ελληνοκύπριοι
και
Τουρκοκύπριοι ζούσαν ειρηνικά πριν το ’74.
Εμείς οι Κερυνειώτες όταν μιλούμε για
επανένωση
της
πατρίδας
μας
αυτό
εννοούμε και, ας γίνει κατανοητό, ότι
τουλάχιστον έχουμε επίγνωση πως δεν
διαπραγματευόμαστε αναμεταξύ μας.
Για να φτάσουμε όμως στις αποφράδες
εκείνες μέρες του ’74 ζήσαμε το φανατισμό,
τη μισαλλοδοξία και το αδελφοκτόνο μίσος
που με τόση απανθρωπιά μας έφεραν οι
πατριδοκάπηλοι.
Σήμερα υπάρχει λόγος να εφησυχάζουν οι
υπόλοιποι πρόσφυγες; Όπου και να βρεθείς
τα κατεχόμενα πατούν ο κατοχικός στρατός
και οι έποικοι. Εμείς αξιώνουμε την
κατίσχυση των τριών ελευθεριών: της
ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και
ιδιοκτησίας
και
την
εφαρμογή
των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων απ’ άκρου εις
άκρον σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή Κύπρο.
Τα γεωπολιτικά σχέδια των ισχυρών της
γης προφανώς δεν έχουν αλλάξει για την
Κύπρο μας. ΟΛΟΙ εμείς τι κάνουμε για να
μη ...ξαναγίνουμε πιόνια στην άψυχη
σκακιέρα τους; Μήπως χώνουμε το μαχαίρι
της διαίρεσης ακόμα πιο βαθιά χωριζόμενοι
σε αμνούς και ερίφια;

Μνήμη και τιμή στους
αγνοούμενους και νεκρούς
της τουρκικής εισβολής
Στις 18 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηένου, η
Εκκλησία και τα Οργανωμένα Σύνολα του
Δήμου
τίμησαν
τους
Αθηενίτες
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αγνοούμενους και νεκρούς της Τούρκικης
Εισβολής του 1974. Στην εκκλησία, μετά τη
Θεία Λειτουργία, έγινε μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων.
Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός κα Ελένη
Κοραή
Χατζηβασίλη
εκφώνησε
επιμνημόσυνη ομιλία. Ακολούθησε τρισάγιο
και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των
πεσόντων.
Στον επιμνημόσυνο λόγο της, η κα
Χατζηβασίλη τόνισε ότι η μνήμη κάθε
Έλληνα της Κύπρου ταξιδεύει τις μέρες του
Ιούλη και Αυγούστου τριάντα έξι χρόνια
πίσω για να θυμηθεί όσα δε θέλει να
θυμάται, αλλά που πρέπει να θυμάται, γιατί
λαοί και έθνη στερούμενα μνήμης είναι
καταδικασμένα να διαλυθούν και να
πεθάνουν.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη τη Δευτέρα
στις δεκαπέντε Ιουλίου 1974 στις 8:30 το
πρωί
τη
φωνή
του
Ραδιοφωνικού
Ιδρύματος Κύπρου που μετέδιδε: «Σήμερον
την πρωίαν η Εθνική Φρουρά επενέβη δια
να σταματήσει τον αδελφοκτόνο πόλεμο. Η
Εθνική Φρουρά είναι την στιγμήν αυτήν
κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι
νεκρός.» Και ποιος μπορεί να ξεχάσει το
μαύρο πρωινό του Σαββάτου της εικοστής
Ιουλίου 1974, όταν τα τούρκικα αεροπλάνα
άρχισαν
να
ρίχνουν
τους
πρώτους
αλεξιπτωτιστές στρατιώτες, όταν ο Τούρκος
Πρωθυπουργός Μπουλέτ Ετσεβίτ άναψε το
πράσινο φως στις ορδές του Αττίλα, για να
εισβάλουν στο νησί, επικαλούμενος τις
πρόνοιες της Συνθήκης Εγγυήσεως και το
επιχείρημα
της
προστασίας
των
Τουρκοκυπρίων;
Δεν υπάρχει κανένας όμως μελετητής της
Κυπριακής
Ιστορίας
που
να
μην
παραδέχεται ότι το πραξικόπημα ήταν η
ευκαιρία, το πρόσχημα της Τουρκίας για
την πραγμάτωση των προδιαγεγραμμένων
στρατηγικών, επεκτατικών σκοπών της.
Στο τέλος
Χατζηβασίλη

της ομιλίας της, η
είπε ότι θυμόμαστε

κα
και
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τιμούμε σήμερα τους αγνοούμενους και
νεκρούς μας αλλά και διαμαρτυρόμαστε και
βροντοφωνάζουμε, για ακόμα μια φορά, τα
ηχηρά μας όχι στην τούρκικη κατοχή, στον
εποικισμό, στο βίαιο διαμελισμό και
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μας. Βροντοφωνάζουμε και τα ναι μας στις
προσπάθειες για εξεύρεση μιας ειρηνικής
και
βιώσιμης
λύσης
του
κυπριακού
προβλήματος, η οποία να τερματίζει την
κατοχή, να επανενώνει την πατρίδα μας και
να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
αρμονική συνύπαρξη όλων των κατοίκων
του νησιού σε συνθήκες ασφάλειας,
ειρήνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης.
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διαφωτιστικής εκστρατείας που διεξάγει για
προβολή του Κυπριακού προβλήματος και
των προσπαθειών για δίκαιη λύση και
επιστροφή στις κατεχόμενες περιοχές. Στη
διάρκεια
της
παραμονής
της
αντιπροσωπείας στο Δήμο Μηλεών, έγιναν
συναντήσεις και παρουσιάστηκε η Έκθεση
Φωτογραφίας «Λάπηθος των ονείρων μας
γη, της επιστροφής ελπίδα».

Έκθεση Φωτογραφίας του
Δήμου Λαπήθου στο Δήμο
Μηλεών
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου με
επικεφαλής το Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω
Ελευθερίου,
μετέφερε
Έκθεση
Φωτογραφίας για τη Λάπηθο στο Δήμο
Μηλεών την περίοδο 1-6 Ιουλίου.
Την αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου
συνόδευσαν
επίσης
ο
κ.
Ανδρέας
Σταυρινός, Πρόεδρος του Προσφυγικού
Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και κλιμάκιο του
χορευτικού συγκροτήματος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Λαπήθου, το οποίο
χόρεψε
στις
δυο
εκδηλώσεις
που
πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Μηλεών.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας
έγιναν στις 2 Ιουλίου, στο Ευδόξιο
Πνευματικό Κέντρο, παρουσία αρκετών
επισήμων και πλήθους κόσμου.
Στις
3
Ιουλίου
πραγματοποιήθηκε
Πολιτιστική
εκδήλωση,
στην
οποία
απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Μηλεών
κ.
Απόστολος
Αρέθας,
ο
Δήμαρχος
Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου και ο
Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Η
ΛΑΠΗΘΟΣ»
κ.
Ανδρέας
Σταυρινός.
Ομιλητής ήταν ο κ. Ανδρέας Ιγνατίου,
Σύμβουλος Α’ της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της
αντιπροσωπείας του Δήμου Λαπήθου στις
Μηλιές, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
με τη Νομαρχία Μαγνησίας, με Δημάρχους
της περιοχής, την Τ.Ε.Δ.Κ., την Ένωση
Κυπρίων
Ν.
Μαγνησίας
και
άλλους
παράγοντες της περιοχής του Πηλίου.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου
Λαπήθου εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της

Έγινε επίσης Δημοσιογραφική Διάσκεψη,
όπου αναλύθηκαν το περιεχόμενο της
Έκθεσης Φωτογραφίας και οι τελευταίες
εξελίξεις στο Κυπριακό Πρόβλημα.
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Αριστεία σε μαθητές της
Αμμοχώστου
Ο Δήμος Αμμοχώστου τίμησε τους Άριστους
Απόφοιτους Μαθητές που κατάγονται από
την Αμμόχωστο, με βαθμό 19.50 και άνω,
σε σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Ιουλίου, στη «Μικρή Σαλαμίνα» του
Αμμοχωστιανού γλύπτη Φίλιππου Γιαπάνη,
στη Φασούλα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και
Αθλητισμού του Δήμου Αμμοχώστου κ.
Χρύσανθος Ζαννέττου, καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και στη συνέχεια ο
επιθεωρητής
Μέσης
Εκπαίδευσης
κ.
Ανδρέας Κίρλαππος, διάβασε το χαιρετισμό
του Υπουργού Παιδείας & Πολιτισμού κ.
Ανδρέα Δημητρίου.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου και πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξης Γαλανός
στο
χαιρετισμό
του,
κάλεσε
τους
παρευρισκόμενους, αλλά κατ΄ επέκταση και
όλους
τους
Αμμοχωστιανούς,
να
συμπαρασταθούν στον αγώνα αυτό του
Δήμου Αμμοχώστου και ο καθένας μέσα
από το δικό του χώρο και με τις δικές του
ικανότητες και δυνατότητες, να κρατά την
Αμμόχωστο ζωντανή στην μνήμη όλων,
μέχρι την ημέρα της δικαίωσης και
επιστροφής. «Για να φανούμε όλοι οι
Αμμοχωστιανοί
άξιοι
συνεχιστές
της
ιστορίας της Αμμοχώστου», πρόσθεσε ο κ
Γαλανός.
Βραβεύτηκαν 88 «άριστοι των αρίστων»
Αμμοχωστιανοί μαθητές και μαθήτριες, εκ
των οποίων η Γεωργία Αντωνίου του
Λυκείου
Παραλιμνίου,
ο
Αλέξης
Χριστοδούλου του Παγκύπριου Λυκείου
Λάρνακας, η Αγγελίνα Χριστοδουλίδου του
Λανιτείου Λυκείου Α’, ο Πρόδρομος
Παπανικολάου και η Ηλιάνα Κωνσταντίνου
του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
και η Άννα Σταύρου του Λυκείου
Λινόπετρας, που εξασφάλισαν γενικό βαθμό
το 20, επιβραβεύτηκαν με ισόποσο
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χρηματικό βραβείο, κατόπιν εισφοράς των
πρώην μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμμοχώστου, κ.κ. Κλεάνθη Σταυρή και
Ιωακείμ Καλλή.
Ο Δήμος Αμμοχώστου δεξιώθηκε όλους
τους παρευρισκόμενους, στο θαυμάσιο
υπαίθριο πάρκο με τα αγάλματα του
Φίλιππου Γιαπάνη.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Σχολική
Εφορεία Αμμοχώστου.

Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Α.
Γαλανός απονέμει χρηματικό βραβείο σε
μαθήτρια με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20.

Παγκύπρια Γιορτή και
Έκθεση Κεραμικής στην
Αθηένου
Η κα Έλση Χριστόφια, σύζυγος του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
επισκέφθηκε στις 9 Ιουλίου την Αθηένου,
μετά από πρόσκληση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τέλεση των εγκαινίων της
Παγκύπριας Έκθεσης Κεραμικής. Η κα
Χριστόφια είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί
τα περίπτερα των κεραμιστών και όλων των
εθελοντών
που
έλαβαν
μέρος
στο
φεστιβάλ.
Η εκδήλωση που τέθηκε υπό την αιγίδα της
κας Χριστόφια, οργανώθηκε από το Δήμο
Αθηένου και τον Πολιτιστικό Όμιλο Κύπρου
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο χώρο στάθμευσης που
εφάπτεται του Καλλλινίκειου Δημοτικού
Μεγάρου και Μουσείου.
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Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος δύο Έλληνες
κεραμιστές, που από την προηγούμενη μέρα
στην παρουσία παιδιών του Δήμου μας
έκαναν την προπαρασκευή του πηλού για
την κατασκευή ενός παραδοσιακού καμινιού
και ενός με χαρτί και πηλό. Την ημέρα της
εκδήλωσης, μαζί με τα παιδιά, οι δύο
Έλληνες κεραμιστές κατασκεύασαν τα δυο
καμίνια στα οποία ψήθηκαν τα πήλινα
αγγεία, τα οποία είχαν φτιάξει παιδιά του
Δήμου μας την ημέρα του παιδιού.

Κεραμιστές απ’ όλη την Κύπρο έλαβαν
μέρος στο φεστιβάλ εκθέτοντας δικές τους
δημιουργίες. Σε ειδικά διαμρφωμένο χώρο,
κεραμιστές πραγματοποιούσαν επιδείξεις
τεχνικών κεραμικής, τροχήλατης κεραμικής,
κεραμικής κόκκινου πηλού, πατητού πηλού
και τεχνική ψησίματος RAKU. Επισκέπτες
μπορούσαν να αγοράσουν έργα τέχνης των
κεραμιστών.
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κουραμπιέδες
και
πολλά
άλλα
είδη
ζυμαρικών που πρόσφεραν δωρεάν αρκετοί
συνδημότες μας. Αθηενίτικοι ξηροί καρποί
σε
ειδικά
διαμορφωμένο
χώρο
προσφέρονταν προς πώληση.

Η κα Χριστόφια συνοδευόμενη από την
Έφορο του Μουσείου, επισκέφθηκε το
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου και
υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών με πολύ
κολακευτικά σχόλια.
Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν
το ΡΙΚ το οποίο μαζί με τον ΑΝΤ1 κάλυψαν
τηλεοπτικά
και
ραδιοφωνικά
την
εκδήλωση.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές
που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση καθώς
και όλους τους χορηγούς.

Μοναδικές στιγμές για τη
νεολαία του Αγίου
Αθανασίου

Αθηενίτισσες εθελόντριες παρασκεύαζαν
επιτόπου
χαλούμια,
αναρή,
τραχανά,
μακαρόνια και τα πρόσφεραν στους
επισκέπτες. Επίσης οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να γευτούν Αθηενίτικα ψωμιά,
κουλούρια,
δακτυλάκια,
πουρέκκια,

Σε μια από τις πιο όμορφες νεολαιίστικες
εκδηλώσεις εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο
η Βραδιά Ροκ Μουσικής που ο Δήμος Αγίου
Αθανασίου πραγματοποιεί στην παραλία
του
Δήμου
με
τη
συμμετοχή
συγκροτημάτων
ντόπιων
και
του
εξωτερικού.
Η
τέταρτη
στη
σειρά
εκδήλωση
αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς νεολαίους
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Τεύχος 58

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας

(υπολογίζεται
ότι
πέραν
των
2000
παραβρέθηκαν), αλλά και άλλους λάτρεις
της μουσικής αυτής που επιλέγουν να
διασκεδάσουν δίπλα από τη γλυκιά αύρα
της θάλασσας.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς για φέτος το
Ελληνικό συγκρότημα MAGIC DE SPELL και
τα
κυπριακά
συγκροτήματα
Στέλιος
Στυλιανού με τη μπάντα του, Αντρέας
Πρωτοπαπάς με τους Μέθεξις και τους
Slightly Offensive.

7/2010

της εκδήλωσης, λέγοντας πως οι επιτυχείς
διοργανώσεις των προηγούμενων χρόνων
έγιναν η αιτία για να καθιερωθεί αυτό το
γεγονός, αφού το εναλλακτικό ροκ
εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή
γενιά αφού συνάδει με την πάλη και την
αντίσταση σε καθετί που τείνει να
κουρελιάσει τα όνειρα της και της ελπίδες
της για μια καλύτερη ζωή σε μια πιο
ανθρώπινη κοινωνία που να διασφαλίζει τα
δικαιώματα της στη μόρφωση, την εργασία
και την πρόοδο.
Υποσχέθηκε δε ότι η εκδήλωση αυτή που
φέρνει κοντά όλους τους νέους της
περιοχής σε έναν από τους πιο όμορφους
χώρους του Δήμου, θα συνεχίσει να
αναβαθμίζεται και προκήρυξε τη νέα
συνάντηση για τη νέα χρονιά.

Η όλη εκδήλωση διοργανώθηκε με τη
συμβολή των ραδιοφωνικών εκπομπών
«Τρένο Φάντασμα» και «Rolline Stone»
από το Κανάλι 6.
Η συναυλία ήταν ανοικτή στο κοινό και ο
κόσμος χόρεψε στους ρυθμούς της ροκ
μουσικής.

Τέλος, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους
καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, καθώς
επίσης για τη συνεργασία τους το ΚΑΝΑΛΙ 6
και τις Ραδιοφωνικές εκπομπές Τρένο
Φάντασμα» και «Rolline Stone».

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφής,
καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους,
που κατέκλεισαν με ενθουσιασμό το χώρο
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• 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://eurlex.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/

