
 

 

  

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ DECISIVE:  
ΟΡΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
Το έργο DECISIVE μετράει ήδη εννέα μήνες 
ζωής. Και όσο και αν οι δύο βασικότερες 
δράσεις του (εκπαιδευτικό ταξίδι στις 
Βρυξέλλες και τελικό εκπαιδευτικό 
σεμινάριο στην Κύπρο) δεν έχουν ακόμα 
πραγματοποιηθεί, είναι εμφανές ότι έχει 
ήδη συμβάλλει στην αλλαγή της νοο-
τροπίας σε σχέση με τις αδελφοποιήσεις, τις 
ευρωπαϊκές δράσεις των Δήμων και τη 
συμμετοχή των πολιτών σε αυτές. 
 
Ας δούμε πιο αναλυτικά τα έως τώρα 
επιτεύγματα του DECISIVE: 
 
Αδελφοποιήσεις: Έχει αρχίσει πλέον να 
γίνεται αντιληπτό από τους Δήμους ότι οι 
αδελφοποιήσεις μπορούν να είναι 
πραγματικά χρήσιμες για τους Δήμους και 
δεν αφορούν απλές ανταλλαγές 
πολιτιστικού περιεχομένου ή απλές 
ευκαιρίες για ταξίδι.  
 
Συμμετοχή πολιτών: Σημαντικό είναι 
επίσης ότι οι πολίτες και δη τα οργανωμένα 
σύνολα κατανόησαν (σε όσους Δήμους 
αυτό δεν είχε γίνει κατανοητό μέχρι 
σήμερα) ότι έχουν τη δυνατότητα να 
συνεργαστούν με τους Δήμους και να  
 

 
συμμετέχουν σε δράσεις Αδελφοποιήσεων. 
Σε δύο τουλάχιστον Δήμους, τα ενεργά 
σύνολα (Συμβούλια Νεολαίας) πήραν ήδη 
την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν με 
τους Δήμους τους, προκειμένου να 
συνεργαστούν σε θέματα αδελφοποιήσεων. 
 
Οργάνωση Δήμων: Όταν ξεκίνησε το 
έργο DECISIVE, πολλοί Δήμοι της Κύπρου 
δεν είχαν καν κάποιο λειτουργό, ο οποίος 
να ασχολείται με τις αδελφοποιήσεις ή 
άλλες ευρωπαϊκές δράσεις. Αλλά και οι 
λειτουργοί των Δήμων που ήταν πιο 
οργανωμένοι, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους 
και πολλοί δεν είχαν συνεργασία ή έστω 
επικοινωνία με την αντίστοιχη λειτουργό 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Πλέον, οι 
περισσότεροι Δήμοι έχουν ορίσει 
τουλάχιστον ένα λειτουργό, ο οποίος 
ασχολείται με θέματα Αδελφοποιήσεων. Οι 
λειτουργοί αυτοί έχουν πλέον γνωριστεί 
μεταξύ τους και έχουν αρχίσει να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες 
και απόψεις. Σημαντικό είναι ότι και η 
Ένωση Δήμων Κύπρου είναι πλέον ενήμερη 
για τις ευρωπαϊκές δράσεις των Δήμων – 
μελών της. Οι νοοτροπίες φαίνεται ότι 
αρχίζουν να αλλάζουν… 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Έργου DECISIVE: 

 

Οκτώβριος: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλγιο 

Νοέμβριος: Τελικό εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο 

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

Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης 

Για περισσότερα: http://www.ucm.org.cy/GR/Promo/Promo_004.htm 
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Συνέδριο Αδελφοποιημένων 
Πόλεων EU POLIS 
 
Από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος 
Αραδίππου διοργάνωσε με άλλες 
αδελφοποιημένες πόλεις συνέδριο με τίτλο 
«ΕU POLIS». Το συνέδριο έγινε στο 
ξενοδοχείο PALM BEACH στη Λάρνακα και 
σε αυτό συμμετείχαν οι Δήμοι Αραδίππου, 
Νεάπολης, Μουρεσίου, Νέας Απολλωνίας, 
Ferrazzano Ιταλίας και Κέλμε Λιθουανίας. Το 
συνέδριο υλοποιήθηκε μετά από έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πρόταση που 
υπέβαλε ο Δήμος Αραδίππου στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Europe for Citizens».  
 
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε στις 24 
Σεπτεμβρίου ο Πρέσβυς κ. Λεωνίδας 
Μαρκίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης & Οικονομικών 
Θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 
συνέδριο έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου με την 
αδελφοποίηση του Δήμου Αραδίππου με το 
Δήμο Νέας Απολλωνίας.  
 
Τα θέματα του συνεδρίου ήταν:  
1. Μέτρα κατά των κλιματικών αλλαγών σε 

τοπικό επίπεδο 
2. Συνεισφορά των Τοπικών Αρχών στην 

προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου 
και την καταπολέμηση φαινομένων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας 

3. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 
οργανώσεων νεολαίας στην προώθηση 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  

4. Ρόλος των Τοπικών Αρχών στις 
ευρωεκλογές και την προώθηση της 
συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη 

5. Ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευαισθησίας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

 
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ενδυνάμωση 
των αδελφικών δεσμών των Δήμων και των 
πολιτών τους, η ενίσχυση της μεταξύ τους 
συνεργασίας και η ανταλλαγή εμπειριών σε 
περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά 
θέματα, έχοντας ως κεντρικό άξονα μια 
ενωμένη Ευρώπη. 

Έργο SKILLS: Επίσκεψη 
Δήμων της Κύπρου στην 
Ιταλία 
 
Στις 16 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου και των Δήμων 
Ιδαλίου, Κάτω Πολεμιδιών, Λευκάρων, 
Αγλαντζιάς, Πόλης Χρυσοχούς, Μόρφου και 
Έγκωμης, μετέβη στην Ιταλία για 
συμμετοχή σε επίσημη συνάντηση με 
εκπροσώπους Δήμων της περιφέρειας του 
Lazio, στα πλαίσια του έργου SKILLS.  
 
Στις 17 Σεπτεμβρίου, η αντιπροσωπεία 
συναντήθηκε στο Savelli Palace, με 
Ιταλούς εκπροσώπους, όπου μίλησαν ο κ. 
Francesco Chiucchiurlotto, ANCI National 
Councillor, ο Δήμαρχος του Albano κ. 
Nicola Marini, ο κ. Maurizio Sannibale, 
αντιπρόσωπος της περιφέρειας Lazio, η κα 
Sara Peciarolo, διευθύντρια περιφέρειας 
Lazio για ευρωπαϊκά προγράμματα, ο κ. 
Άριστος Μελή, Δημοτικός Γραμματέας του 
Δήμου Λακατάμιας και ο κ. Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους, Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Ιδαλίου.  
 

 
 
Την ίδια μέρα, η αντιπροσωπεία 
επισκέφτηκε το Δημαρχείο του Anzio, 
(Δήμος ο οποίος είναι αδελφοποιημένος με 
το Δήμο Πάφου), όπου οι Ιταλοί εταίροι 
μίλησαν για το Δημαρχείο και την πόλη 
τους. 
 
Στις 18 Σεπτεμβρίου, η αντιπροσωπεία 
επισκέφτηκε τη Ρώμη και το Βατικανό.  
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Έργο SKILLS: Συνάντηση 
Δήμων Κύπρου και Ιταλίας 
 
Στις 27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο St. Raphael στη Λεμεσό 
συνάντηση εκπροσώπων Δήμων της Ιταλίας 
και Δήμων της Κύπρου με σκοπό την 
προώθηση μελλοντικών συνεργασιών 
μεταξύ ιταλικών και κυπριακών Δήμων, στη 
βάση ευρωπαϊκών πολιτικών και 
προγραμμάτων. 
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν Δήμαρχοι, 
Αντιδήμαρχοι και μέλη Δημοτικών 
Συμβουλίων, καθώς και μέλη της Ένωσης 
Δήμων της περιφέρειας του Lazio (ANCI 
Lazio) και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Από 
την πλευρά της Ένωσης Δήμων, τη 
συνάντηση χαιρέτησε ο αντιπρόεδρος της 
Ένωσης, Δήμαρχος της Μέσα Γειτονιάς, κ. 
Χρίστος Μέσης. Οι κύριοι Γιώργος Γεωργίου, 
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Αλέξης 
Μιχαηλίδης, Αντιδήμαρχος Λάρνακας και 
Γιάννης Αντωνιάδης, Γραμματέας της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, μίλησαν για τις 
συνεργασίες των Δήμων της Κύπρου με τους 
Δήμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως 
μέσω αδελφοποιήσεων και για τη σημασία 
που αυτές έχουν για τους ίδιους τους 
οργανισμούς των Δήμων και τους πολίτες 
τους.  
 
Οι Ιταλοί αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων 
Albano Laziale, Roccacorga, Cerveteri, 
Anzio, Castiglione di Teverina, των ορεινών 
Δήμων Castelli Romani e Prenestini, 
Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι στην πλειοψηφία 
τους, όπως επίσης και ο Γραμματέας της 
ANCI Lazio, αναφέρθηκαν κι αυτοί στις 
εξωτερικές σχέσεις και συνεργασίες των 
Δήμων τους και εξέφρασαν με τη σειρά τους 
την επιθυμία τους για συνεργασία με τους 
κυπριακούς Δήμους, λόγος άλλωστε για τον 
οποίον επισκέφτηκαν την Κύπρο. 
 
Ακολούθησε γεύμα κατά το οποίο οι αιρετοί 
εκπρόσωποι και των δύο πλευρών 
συζήτησαν μεταξύ τους συγκεκριμένες 

προτάσεις για συνεργασία και στη συνέχεια 
ακολούθησαν παρουσιάσεις των Δήμων της 
Κύπρου από υπηρεσιακά στελέχη που τους 
εκπροσωπούσαν, τα οποία και εξέφρασαν 
την επιθυμία και διάθεσή τους για 
συνεργασία με τους ιταλικούς Δήμους. 
 

 
 
Η εν λόγω συνάντηση αποτελούσε 
συνέχεια προηγούμενης που είχε 
πραγματοποιηθεί την πρώτη βδομάδα του 
Σεπτέμβρη με τη μετάβαση στελεχών των 
κυπριακών Δήμων στο Lazio όπου και είχαν 
φιλοξενηθεί από την Τοπική Ένωση Δήμων 
της περιφέρειας (ANCI Lazio). Και οι δύο 
συναντήσεις όπως και η δημιουργία και 
λειτουργία σχετικής ιστοσελίδας 
συγχρηματοδοτηθήκαν από το έργο 
SKILLS, το οποίο υλοποιούν από κοινού οι 
δύο Ενώσεις Δήμων της Κύπρου και της 
περιφέρειας του Lazio. Το έργο SKILLS 
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος 
«Ευρώπη για τους πολίτες».   
 
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» έχει ως σκοπό 
την προώθηση της ενεργού συμμετοχής 
του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Στόχος 
του προγράμματος είναι να δώσει στους 
πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν 
στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο 
προσιτής και ενωμένης στο πλαίσιο της 
πολιτισμικής της πολυμορφίας και να 
αναπτύξουν κατ' αυτόν τον τρόπο την 
έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το αίσθημα ευρωπαϊκής 
ταυτότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στο 
διαπολιτισμικό διάλογο. 
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Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης 
Δήμου Στροβόλου 
 
Τον Ιούνιο του 2010, ο Δήμος Στροβόλου 
είχε παρουσιάσει το Ενεργειακό του Σχέδιο 
Δράσης 2010-2020, το οποίο είχε εκπονηθεί 
από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών. 
 
Ο Δήμος Στροβόλου έχει υπογράψει το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, βάση του οποίου 
οι Δήμοι που λαμβάνουν μέρος 
υποχρεούνται στην επικράτεια τους να 
επιτύχουν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 

20% μέχρι το 2020 (www.eumayors.eu).  
 
Ένα από τα σημαντικά μέτρα που τέθηκε 
ήδη σε εφαρμογή από το Δήμο Στροβόλου, 
είναι η δωρεάν στάθμευση στους δημοτικούς 
χώρους στάθμευσης, για δημότες που 
κατέχουν υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα. 
 

 
 
Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος 
Στροβόλου κύριος Σάββας Ηλιοφώτου 
παρέδωσε άδειες για δωρεάν στάθμευση 
στον κύριο Γιώργο Περδίκη, δημότη 
Στροβόλου και κάτοχο υβριδικού οχήματος 
και στην κυρία Ανθή Χαραλάμπους, 
Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών, που εδρεύει στον 
Στρόβoλο, για το υβριδικό όχημα του 
Γραφείου. 
 
Το μέτρο θα έχει ισχύ για τους δημοτικούς 
χώρους στάθμευσης του Δήμου Στροβόλου  

 
 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και σκοπό 
έχει την προώθηση της χρήσης βιώσιμων 
μέσων μεταφοράς, φιλικών προς το 
περιβάλλον. Το μέτρο υλοποιείται στα 
πλαίσια της εφαρμογής του Ενεργειακού 
Σχεδίου Δράσης του Δήμου Στροβόλου 
2010-2020, ως υποχρέωση που πηγάζει 
από τη συμμετοχή του Δήμου στο 
«Σύμφωνο των Δημάρχων». 
 
Για την έκδοση της ειδικής άδειας, πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να προσκομίσει την άδεια 
εγγραφής του οχήματός του και 
αποδεικτικό ότι είναι δημότης Στροβόλου. 
Ο Δήμος την ίδια ώρα θα του εκδίδει την 
ειδική άδεια για δωρεάν στάθμευση εντός 
του Δήμου Στροβόλου. 
 
OPEN DAYS 2010 – ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου η ημερίδα 
πληροφόρησης για το ρόλο τον Τοπικών 
Αρχών στη μείωση των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα CO2 και 
χρηματοδοτικά μέσα, που διοργανώθηκε 
από το Δήμο Στροβόλου και το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 
 
 
 

     
            4 

Τεύχος 60 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας  9/2010 

http://www.eumayors.eu/�


 

  

           

 
Στην ημερίδα, προσκεκλημένοι ομιλητές 
ήταν ο κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος 
Στροβόλου, η κα Ανδρούλλα Καμιναρά, 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο κ. 
Αλέξανδρος Κοτρονάρος από τη Γενική 
Διεύθυνση Ενέργειας (Unit C2) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Θεόδουλος 
Μεσημέρης από το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, η κα Άννα Παντοίου 
του Δήμου Στροβόλου και η κα Ανθή 
Χαραλάμπους, Διευθύντρια του 
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. 
  

 
 
Αρχικά ενημερώθηκαν οι κυπριακές Τοπικές 
Αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς 
σχετικά με τις κατευθύνσεις της πολιτικής 
που σχετίζονται με την ενέργεια και το 
περιβάλλον και στη συνέχεια έγινε 
αναφορά στα διαθέσιμα μέσα στήριξης των 
Τοπικών Αρχών για τη μάχη κατά της 
κλιματικής αλλαγής. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Open 
Days 2010 – Τοπικές Εκδηλώσεις. 
 
Οι Τοπικές Αρχές έχουν παράδοση στον 
τομέα της περιβαλλοντικής δράσης. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Τοπικών 
Αρχών που έχουν ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες 
που στέκονται εμπόδιο ή περιορίζουν τις 
τοπικές και περιφερειακές δράσεις. Αυτοί 
μπορεί να είναι χρηματοοικονομικοί 
περιορισμοί, έλλειψη δεξιοτήτων, έλλειψη 
πολιτικής βούλησης, ευαισθητοποίηση του 
κοινού και η φύση του νομοθετικού 
πλαισίου. 
 
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης το 
Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου  
 

Στροβόλου, το Σύμφωνο των Δημάρχων 
και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
κυρίως από ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με 
παράδειγμα εφαρμογής το έργο ISLE-PACT. 
 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΕΣΕΝΑ 
 
Ξεκίνησε η διανομή του νέου ενημερωτικού 
φυλλαδίου του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών με τίτλο «Η αλλαγή του 
κλίματος εξαρτάται και από εσένα – Μάθε τι 
μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις», το 
οποίο περιέχει απλές συμβουλές για 
ατομική προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων μέσω της 
εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 
φυλλάδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το 
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. 
 

 
 
Το φυλλάδιο μπορείτε να προμηθεύεστε 
από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών ή τους Δήμους Στροβόλου, 
Λατσιών, Αγίου Αθανασίου και 
Παραλιμνίου. 
 
 

 
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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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων χρηματοδοτεί 
έργα του Δήμου Λευκωσίας 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας προχώρησε στη 
σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 70 
εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει 
τον προϋπολογισμό αναπτύξεως του. Η 
σχετική συμφωνία υπογράφηκε από τη 
Δήμαρχο Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου και 
τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχο 
Σακελλάρη σε τελετή που έγινε στις 30 
Σεπτεμβρίου, στην Αίθουσα Πολλαπλής 
Χρήσης στο ισόγειο του Υπουργείου 
Οικονομικών.  
 
Η σημαδιακή υπογραφή έγινε στα πλαίσια 
πανηγυρικής τελετής, επ' ευκαιρία της 50ής 
επετείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της 30ετούς δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Το 
δάνειο εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα 
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 
με την έγκριση της Κυβέρνησης και με τις 
σχετικές κυβερνητικές εγγυήσεις.  
 
Η Δήμαρχος κα Μαύρου κατά την τελετή 
της υπογραφής, ανάφερε μεταξύ άλλων, 
ότι, «Ο Δήμος Λευκωσίας υπέβαλε αίτηση 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών, έχοντας καταρτίσει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα 17 σχεδίων που 
αφορούν τις αστικές υποδομές του Δήμου, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η βελτίωση του 
οδικού δικτύου, η ανάπλαση παραδοσιακών 
πυρήνων, αθλητικές εγκαταστάσεις, η 
στήριξη ετοιμόρροπων οικοδομών, η 
κατασκευή πεζοδρομίων, η αξιοποίηση και 
ο επανασχεδιασμός δημόσιων χώρων, η 
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και 
πολλά άλλα.  
 
Τα έργα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση 
του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, τη 
δημιουργία δημοσίων εγκαταστάσεων για 
την ανάπτυξη κοινωνικής υποδομής και την  
 

ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με 
σκοπό την ώθηση και ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης».  
 
Το δάνειο αποτελεί το ποσοστό 
συνεισφοράς του Δήμου Λευκωσίας στα 
αναπτυξιακά έργα του, τα οποία ως επί το 
πλείστον συγχρηματοδοτούνται με 
μεγαλύτερο ποσοστό από το κράτος και 
πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής της ΕΕ.  
 

 
 
Οι δύο τράπεζες έχουν εγκρίνει την αίτηση 
του Δήμου Λευκωσίας για να 
χρηματοδοτήσουν την πιο πάνω 
προσπάθεια με ένα μακροχρόνιο δάνειο 25 
ετών, στο καλύτερο επιτόκιο που μπορεί να 
επιτευχθεί από χρηματοδοτικό οργανισμό 
της Ευρώπης.  
 
Η χρηματοδότηση του Δήμου Λευκωσίας 
συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω έργα: 
  

1. Ανέγερση του νέου δημοτικού μεγάρου 
στην εντός των τειχών πόλη 

2. Επανασχεδιασμός της Λεωφόρου 
Συνεργασίας στο Καϊμακλί 

3. Επανασχεδιασμός της Λεωφόρου 
Μάρκου Δράκου 

4. Συντήρηση της Πύλης Πάφου 
5. Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στο 

Καϊμακλί-φάση 2 
6. Επανασχεδιασμός και βελτίωση του 

οδικού φωτισμού της εντός των τειχών 
πόλης 

7. Βελτίωση και επανασχεδιασμός του 
δυτικού μέρους της εντός των τειχών 
πόλης 

8. Βελτίωση του Πυρήνα Καϊμακλίου-φάση 
Β και Γ 

 
 
               6 

 

Τεύχος 60 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας  9/2010 



 

      

 
9. Βελτίωση του Πυρήνα Παλλουριώτισσας 

–φάση Γ 
10. Βελτίωση της περιοχής Ταχτακαλά 
11. Βελτίωση της εντός των τειχών πόλης 

γύρω από το Παλιό Δημαρχείο 
12. Επανασχεδιασμός και κατασκευή της 

Πλατείας Ελευθερίας και του 
περιβάλλοντος χώρου 

13. Βελτίωση της περιοχής του Αγίου Ιωάννη 
στην εντός των τειχών πόλη 

14. Επανασχεδιασμός και κατασκευή της 
Πλατείας Σολωμού 

15. Δημιουργία χώρου στάθμευσης μεταξύ 
της Πλατείας Ελευθερίας και της 
Πλατείας Σολωμού 

16. Σχεδιασμός και κατασκευή οχετών και 
πεζοδρομίων σε ολόκληρη την 
πρωτεύουσα 

17. Στήριξη 160 επικίνδυνων οικοδομών 
στην εντός των τειχών πόλη. 

 
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Αναπτύξεως ιδρύθηκε το 1958 με τη 
συνθήκη της Ρώμης για να χρηματοδοτεί 
έργα που στηρίζουν τις οικονομικές και 
κοινωνικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

Δημιουργία Κοινωνικού 
Καταστήματος από το Δήμο 
και το ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου  
 
Το πρώτο τους «Κοινωνικό Κατάστημα» 
αποφάσισαν να υλοποιήσουν ο Δήμος και το 
ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Σε πρόσφατες 
συνεδριάσεις τους, τα δύο συμβούλια 
αποφάσισαν την προώθηση αυτού του 
μέτρου, θέλοντας να συμβάλουν τοπικά 
στην ανακατανομή αγαθών μεταξύ των 
οικογενειών και των επιχειρήσεων από την 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου. 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ο 
Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΣΚΕ Αγίου 
Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφής 
ανέφερε ότι η λειτουργία του «Κοινωνικού 
Καταστήματος» που επεξεργάστηκαν μαζί με 
τους λειτουργούς των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας αποτελεί ακόμα μια 
συμβολή των δύο οργανώσεων στην 

 

ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
και εντάσσεται στις δραστηριότητες για το 
«Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού». 
 
Το κοινωνικό κατάστημα φιλοδοξεί να 
παρέχει σε οικογένειες που αποδεδειγμένα 
έχουν ανάγκη, είδη ένδυσης, υπόδησης, 
οικιακό εξοπλισμό, παιχνίδια και είδη 
τροφίμων. Ήδη έχει επιλεγεί ο χώρος για 
στέγασή του, που βρίσκεται στο χώρο των 
καταστημάτων του Κυβερνητικού Οικισμού 
Αγίου Αθανασίου. 
 
Τη λειτουργία του καταστήματος θα 
αναλάβει το προσωπικό και εθελοντές του 
ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, ενώ φιλοδοξία όλων 
είναι πως με καλή ενημέρωση θα υπάρξει η 
ανάπτυξη ενός δικτύου αλληλεγγύης, 
χαρακτηριστικό των ανθρώπων της 
περιοχής. 

 

Εγκαίνια του πάρκου της 
«1ης Οκτωβρίου» στο 
Δήμο Αγίου Αθανασίου  

 
Τα εγκαίνια ενός πανέμορφου πάρκου με 
την ονομασία πάρκο «1ης Οκτωβρίου» 
πραγματοποιήθηκαν από τον Έντιμο 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη 
στις 18 Σεπτεμβρίου και παρουσία μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων 
τοπικών παραγόντων, καθώς επίσης και 
πολλών δημοτών της περιοχής.  
 
Σε σύντομη ομιλία του, ο Δήμαρχος κ. 
Κυριάκος Χατζηττοφής, εξέφρασε τις 
θερμές ευχαριστίες του προς το Τμήμα 
Πολεοδομίας & Οικήσεως για τη 
συνεργασία και τη συγχρηματοδότηση, 
επιβεβαιώνοντας το συνεχές ενδιαφέρον 
της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αρχής για 
την παραπέρα βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης όλων των κατοίκων και 
επισκεπτών της περιοχής.  
 
Συνέχισε λέγοντας πως έργα όπως αυτό, 
αλλά και άλλα που έγιναν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη ή στο στάδιο σχεδιασμού, κάνουν  
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πράξη το στόχο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που είναι η παραπέρα 
βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά 
συνάμα και η όσον το δυνατόν καλύτερη 
αξιοποίηση περισσότερων εγκαταλελειμ-
μένων χώρων και καταλοίπων παλιών 
διαχωρισμών, μετατρέποντας τους σε 
μικρές λειτουργικές πλατείες, παιδότοπους 
και οάσεις πρασίνου. Αναφέρθηκε, 
παράλληλα, στο γεγονός πως επιδίωξη των 
συμβαλλόμενων μερών είναι η φειδωλή 
χρήση των σκληρών επιφανειών και οι 
κατασκευές από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
 

 
 
Τόνισε επίσης το γεγονός ότι η δημιουργία 
τέτοιων χώρων, όπως το πάρκο αυτό, 
διαδέχεται η μια την άλλη, αφού στο 
πρόγραμμα του το Δημοτικό Συμβούλιο 
στοχεύει συνάμα και στην αποκέντρωση 
των μικρών αυτών πλατειών. Γι’ αυτό το 
σκοπό έχουν προϋπολογίσει έργα που 
φτάνουν σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ευρώ 
μέχρι το τέλος του χρόνου αυτού.  
 
Τέλος, ευχαρίστησε τον Έντιμο Υπουργό 
Εσωτερικών για την ανταπόκρισή του, τόσο 
από πλευράς του κράτους όσο και του ιδίου 
προσωπικά να στηρίξει το πρόγραμμα 
ανάπτυξης του Δήμου και να το 
χρηματοδοτήσει κατά 2/3 από το Κράτος, 
κάτι το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα ότι το 
κράτος στέκεται αρωγός και 
συμπαραστάτης στις πρωτοβουλίες της 
Τοπικής Αρχής.  
 
Από πλευράς του, ο Έντιμος Υπουργός  
 

Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης 
ανάμεσα σ’ άλλα τόνισε πως η κατασκευή 
αυτού του πάρκου αποτελεί μέρος του 
ευρύτερου σχεδιασμού για την 
αναζωογόνηση του Δήμου Αγίου Αθανασίου 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων του. Στο πλαίσιο αυτού του 
σχεδιασμού, είπε, εμπίπτουν τόσο το πάρκο 
που έχει εγκαινιαστεί, όσο και το πάρκο 
στην οδό Μεσογείων και Ορεστιάδας, 
καθώς επίσης και δύο άλλα πάρκα 
(Απόλλωνος και Αλέξη Μινωτή), οι 
κατασκευαστικές εργασίες των οποίων 
αναμένεται να αρχίσουν πολύ σύντομα. Το 
Συνολικό κόστος των τεσσάρων αυτών 
πάρκων θα ανέλθει στα €1.700.000,00.  
 
Ο Δήμαρχος έκανε επίσης μια σύντομη 
αναφορά, στο γεγονός ότι μέσα στα πλαίσια 
του ευρύτερου σχεδιασμού για 
αναζωογόνηση του Δήμου, έχει ήδη 
ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης της 
Κεντρικής Περιοχής παρά το νέο 
Δημαρχείο, με τη δημιουργία πλατείας και 
χώρων στάθμευσης, ένα πολεοδομικό έργο 
που κόστισε πέραν των €4.000.000 και το 
οποίο θα επεκταθεί με την κατασκευή και 
διαμόρφωση χώρων πρασίνου και 
αναψυχής, καθώς και πρόσθετων χώρων 
στάθμευσης. Η δαπάνη αυτού του 
πολεοδομικού έργου έχει καλυφθεί κατά 
4/5 από το Κράτος και το υπόλοιπο 1/5 από 
το Δήμο Αγίου Αθανασίου. 
 

 
 
Παράλληλα, συνεχάρη την Τοπική Αρχή για 
τις συνεχείς προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσουν για την υλοποίηση αυτών  
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των πολύ σημαντικών έργων. Έργα, 
βέβαια, που αναβαθμίζουν και δίνουν 
κίνητρα για περαιτέρω ώθηση της 
ανάπτυξης στο Δήμο, αλλά, πρώτα και 
κύρια εξυπηρετούν τους δημότες του Αγίου 
Αθανασίου και συμβάλλουν στην 
ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
τους.  
 
Τέλος, διαβεβαίωσε όλους πως η 
Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
πάντα στο πλευρό όλων και να στηρίζουν 
κάθε πρωτοβουλία, που στόχο έχει την 
περαιτέρω ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία 
των Δήμων και των κατοίκων τους.  
 
Της εκδήλωσης προηγήθηκε αγιασμός του 
έργου, ενώ καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
εκτέλεσε το μουσικό σχήμα «ΔΙΩΤΗΣ» σε 
μια περιδιάβαση του ελληνικού τραγουδιού. 
 
Ο Δήμος δεξιώθηκε όλους τους 
παρευρισκόμενους. 
 
Ποδηλατικός Γύρος Αγίου 
Αθανασίου «Ταξίδεψε 
έξυπνα, Ζήσε καλύτερα» 
 
Κάτω από το σύνθημα «Ταξίδεψε έξυπνα, 
Ζήσε καλύτερα», πραγματοποιήθηκε στις 
19 Σεπτεμβρίου, ο Γ’ Ποδηλατικός Γύρος 
Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 
2010, που στόχο είχε να ενισχύσει την 
περιβαλλοντική συνείδηση του κοινού και 
ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, αλλά και να 
τους ενθαρρύνει να έρθουν όσο το δυνατό 
πιο κοντά στη γνώση των εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας και την αξιοποίηση των 
μη μηχανοκίνητων οχημάτων.  
 
Η όλη εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με 
τον Ποδηλατικό Όμιλο Λεμεσού και με την 
υποστήριξη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου 
Λεμεσού.  
 
 
 

 
Στο χώρο της εκκίνησης δόθηκαν οδηγίες 
για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από 
μέλη του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού, τη 
σωστή αγορά του ποδηλάτου, την 
απαραίτητη χρήση του προστατευτικού 
κράνους και τον ορθό τρόπο ανάβασης στο 
ποδήλατο. 
 

 
 
Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, 
αφού έλαβαν μέρος πέραν των 80 ατόμων, 
παιδιά και ενήλικες. Ο Δήμαρχος κ. 
Κυριάκος Χατζηττοφής, σε δηλώσεις του 
τόνισε πως στόχος της Τοπικής Αρχής είναι 
να επιδιωχθούν όλες οι διευθετήσεις για το 
σχεδιασμό ενός οδικού δικτύου και προς τα 
σχολεία, αλλά και τους άλλους κύριους 
οδικούς άξονες για να παρέχει πρώτιστα 
την ασφάλεια στον ποδηλάτη, αλλά και 
συνθήκες άνετης διακίνησης και ευχάριστες 
διαδρομές.  
 
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας 2010 «Ταξίδεψε 
έξυπνα, Ζήσε καλύτερα», ο Δήμος Αγίου 
Αθανασίου πραγματοποίησε εκδήλωση με 
συμμετοχή ατόμων της Τρίτης ηλικίας σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Μεταφοράς 
Επιβατών Λεμεσού - ΕΜΕΛ, που στόχο είχε 
την ενθάρρυνση, καθιέρωση και χρήση 
(από τα άτομα αυτά) διαδρομής 
λεωφορείου για μεταφορά τους από τις 3 
περιοχές του Δήμου στο Κέντρο Υγείας, με 
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, 
αλλά και την απεξάρτησή τους στο θέμα 
της μεταφοράς.  
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Έκθεση «Αφιέρωμα στις 
Λαϊκές Τέχνες της 
Λαπήθου» 
 
Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Λαπήθου και 
το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» 
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση 
– έκθεση με τίτλο «Αφιέρωμα στις Λαϊκές 
Τέχνες της Λαπήθου» στην αίθουσα Μελίνα 
Μερκούρη, στη Λευκωσία.  
 
Τα εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσε ο 
Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας. Η 
Έκθεση παρέμεινε στην Αίθουσα «Μελίνα 
Μερκούρη», μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.  
 
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν πέραν των 
500 εκθεμάτων με υφαντά, κεντήματα, 
οικιακά – χρηστικά αντικείμενα, είδη 
αγγειοπλαστικής και εργαλεία τεχνίτη. Η 
έκθεση είχε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για 
τους μεγάλους όσο και για τους νεότερους.  
 
Το πρόγραμμα περιελάβανε χαιρετισμούς 
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, το 
Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω Ελευθερίου, τον 
Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Η 
ΛΑΠΗΘΟΣ» κ. Ανδρέα Σταυρινό, την κα 
Σούλα Μούρεττου, Δημοτική Σύμβουλο 
Λαπήθου και παρουσίαση των Λαϊκών 
Τεχνών από την κα Νίτσα Σολομωνίδου.  
 
Με το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε 
δεξίωση με παραδοσιακά Λαπηθιώτικα 
εδέσματα. 
 
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ανάφερε μεταξύ άλλων «….Ο 
κατεχόμενος Δήμος Λαπήθου που 
δραστηριοποιείται σήμερα στην προσφυγιά, 
έχει να παρουσιάσει μια σειρά 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, μία από 
τις οποίες είναι και η σημερινή εκδήλωση, 
για την οποία οι διοργανωτές είναι 
πράγματι άξιοι συγχαρητηρίων.  

 

 
 

 
Είναι πράγματι πολύ τιμητική η δράση και 
το έργο του κατεχόμενου Δήμου σας, η 
οποία κάνει έντονη την παρουσία σας στο 
πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας.  
 
Όπως γνωρίζετε, πάγιος στόχος της 
πολιτείας και ιδιαίτερα της κυβέρνησης 
αυτής είναι να στέκεται πάντα ενεργός 
συμπαραστάτης στις προσπάθειες όλων των 
κατεχόμενων Δήμων, τόσον όσον αφορά σε 
θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων, όσο και 
σε θέματα δημιουργίας υποδομής, 
πολιτιστικών θεσμών και διαφύλαξης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  
 
Η σημερινή εκδήλωση, συνέχισε, αφιέρωμα 
στις λαϊκές μας τέχνες, είναι ένα τρανό 
παράδειγμα των προσπαθειών όλων για 
διατήρηση της παράδοσής μας αλλά και 
διάδοσής της στη νέα γενιά. 
 

 
 
Η Λάπηθος ήταν ξακουστή από τους 
αρχαίους χρόνους για τον πλούτο και την 
άρτια γνώση των τεχνών. Στοιχεία 
δείχνουν ότι από τα πανάρχαια χρόνια, οι 
άνθρωποι της Λαπήθου ασχολούνταν με 
την αγγειοπλαστική. Ανακαλύφθηκε 
αρχαίος τροχός αγγειοπλαστικής σε 
ανασκαφές που αποτελεί αδιάψευστο 
δείγμα της τέχνης του πηλού που κράτησε 
από τότε ως σήμερα. Το άφθονο νερό που 
έτρεχε διαρκώς, ο άργιλος που υπάρχει 
στην περιοχή και η καλλιτεχνική 
δημιουργικότητα των κατοίκων, είναι οι 
κυριότεροι λόγοι που τα λαπηθιώτικα 
αγγεία έγιναν γνωστά όχι μόνο στον 
κυπριακό χώρο, αλλά και τον ελλαδικό. 
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Ο αργαλειός είναι άλλο ένα στοιχείο της 
λαϊκής μας παράδοσης. Ο αργαλειός στη 
Λάπηθο ήταν απαραίτητος σε κάθε σπίτι και 
δεν ήταν δυνατό να υπήρχε κόρη, 
παλαιότερα, που να μην ήξερε να υφαίνει.  
 
Η καλλιέργεια του βαμβακιού στους 
κάμπους της Λαπήθου, αλλά και η εκτροφή 
του μεταξοσκώληκα βοηθούσαν τις 
υφάντριες να υφαίνουν βαμβακερά και 
μεταξωτά σε μεγάλες ποσότητες, που όχι 
μόνο χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες 
τους, αλλά επίσης πουλούσαν…» 
 

 
 
Αναφερόμενος στο Κυπριακό πρόβλημα 
ανέφερε: «Βασικός μας στόχος παραμένει η 
επίλυση του κυπριακού και η 
επανεγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών 
και των δημοτών της Λαπήθου στο χωριό 
τους. Θα καταφέρουμε έτσι να διασώσουμε 
ζωντανή την παράδοση και τον κοινωνικό 
ιστό της κατεχόμενης Λαπήθου.  
 
Χωρίς την επίτευξη λύσης, η οποία να 
στηρίζεται σε αρχές, να επανενώνει την 
πατρίδα και το λαό μας και να αίρει την 
κατοχή και τη διχοτόμηση, η Λάπηθος, η 
Κερύνεια και το κάθε κατεχόμενό μας 
μέρος θα συνεχίσει να φθίνει και να 
οδηγείται στη λήθη.  
 
Στόχος μας είναι να διασώσουμε την 
επαρχία της Κερύνειας, να συνεχίσει η 
Κερύνεια να αποτελεί μέρος της ενωμένης 
ομοσπονδιακής Κύπρου με τη λύση του 
κυπριακού, λυτρώνοντάς την από την 
κατοχή και την προοπτική της οριστικής 
 

 
απώλειας. Αυτό το σημειώνω εμφαντικά και 
ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αλλά και ως Κερυνειώτης…» 
 
Ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου, 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «…Στόχος της 
Έκθεσης που εγκαινιάζουμε απόψε, είναι η 
προβολή της λαϊκής παράδοσης και του 
πολιτισμού της Λαπήθου, καθώς επίσης και 
του έργου των Λαπηθιωτών δημιουργών, 
των μαστόρων, που με μεράκι και μαεστρία 
συνεχίζουν και στις μέρες μας την 
παράδοση, συμβάλλοντας στη διατήρηση 
και την εξέλιξη της λαϊκής τέχνης, αλλά και 
στη διατήρηση άσβεστης της μνήμης της 
σκλαβωμένης μας κωμόπολης. 
 
Στη Λάπηθο, από τα πανάρχαια χρόνια 
σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι 
λαϊκές τέχνες ήταν αναπόσπαστο μέρος της 
καθημερινής ζωής των κατοίκων. 
 
Η ύπαρξη στην περιοχή των απαραίτητων 
πρώτων υλών για την κατασκευή των 
αντικειμένων, ήταν ένας παράγοντας που 
επηρέασε θετικά την ανάπτυξη των Λαϊκών 
Τεχνών. Όμως, η επιμονή των δημιουργών 
για συνεχή βελτίωση με στόχο την 
αναζήτηση της τελειότητας, ήταν ο κύριος 
λόγος της άνθισης των λαϊκών τεχνών και 
της δημιουργίας έργων απαράμιλλης 
ομορφιάς.  
 
Ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου 
«Η ΛΑΠΗΘΟΣ» κ. Ανδρέας Σταυρινός, στο 
χαιρετισμό του ανάφερε «…….Η εκδήλωση 
αυτή και η έκθεση Λαϊκής Τέχνης των 
Λαπηθιωτών που συνδιοργανώνουμε με το 
Δήμο Λαπήθου, εντάσσεται στα πλαίσια των 
βασικών σκοπών και στόχων του 
Σωματείου μας, που, μεταξύ άλλων, είναι η 
συντήρηση της μνήμης της 
πολυαγαπημένης μας κωμόπολης Λαπήθου, 
η διατήρηση άσβεστου του πόθου της 
επιστροφής, η προαγωγή πολιτιστικών, 
κοινωνικών και άλλων σκοπών και η 
διατήρηση με κάθε τρόπο αναλλοίωτης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
παράδοσης.  
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Στην έκθεση αυτή, την οποία έστησε η 
αγάπη μας για την αλησμόνητη προσφιλή 
μας κωμόπολη, την ιστορική Λάπηθο, τη 
δεμένη με το μύθο και την ιστορία του 
τόπου από τα πανάρχαια χρόνια, 
αντικατοπτρίζονται μνήμες παλιές, 
νοσταλγίες ζωντανές και οι δημιουργικές 
επιδόσεις των κατοίκων της.  
 
Τα εκθέματα αποτελούν δημιουργήματα 
των Λαπηθιωτών, πριν και μετά την 
εισβολή. Κεντήματα, έργα αγγειοπλαστικής, 
υφαντά, ξυλόγλυπτα, είδη σιδηρουργίας, 
μαχαίρια διάφορων ειδών, αντικείμενα 
γεωργικών ενασχολήσεων, ζυγαριές και 
άλλα είδη λαϊκής τέχνης, είναι αντικείμενα 
δεμένα με τη ζωή και την παράδοση των 
Λαπηθιωτών, είναι αποτυπώματα του νου 
και της καρδιάς τους, της σκέψης και των 
αισθημάτων τους…»  
 
Στην ομιλία της, η κα Νίτσα Σολομωνίδου 
έκανε μια εκτενή αναφορά σε κάθε ένα 
είδος Λαϊκής Τέχνης που άκμασε στη 
Λάπηθο από τα πανάρχαια χρόνια και η κα 
Σούλα Μούρεττου, υπεύθυνη της 
Οργανωτικής Επιτροπής, καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους και ευχήθηκε σύντομη 
επιστροφή στη Λάπηθο, για να μπορέσουν 
οι Λαπηθιώτες να ξαναδημιουργήσουν όλα 
τα αντικείμενα Λαϊκής Τέχνης που 
κατασκεύαζαν πριν την Τουρκική εισβολή. 
 
Το πρόγραμμα παρουσίασε η κα Δόξα 
Κωμοδρόμου, Λειτουργός Πανεπιστημίου. 
 
Την εκδήλωση πέραν από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας τίμησαν με την παρουσία 
τους, εκπρόσωποι κομμάτων, ο Πρέσβης 
της Ελλάδας κ. Βασίλης Παπαιωάννου, οι 
Βουλευτές κ.κ. Κλαύδιος Μαυροχάννας, 
Πανίκος Χάμπας και Σωκράτης Χάσικος, οι 
Δήμαρχοι Κερύνειας κα Μαρία Ιωάννου και 
Καραβά κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, 
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Προσφυγικών 
Σωματείων και Οργανώσεων και πλήθος 
κόσμου. 
 

 

Εσπερινός Παναγίας 
Γλυκιώτισσας 

 
Η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή του Ιερού 
Ναού της Παναγίας 
Γλυκιώτισσας, σε 
συνεργασία με το 
Δήμο Κερύνειας, 
διοργάνωσαν και 
φέτος τον Εσπερινό 

της Παναγίας της Γλυκιώτισσας.  
 
Η γιορτή της Γλυκιώτισσας που καρτερούσε 
ο κάθε Κερυνειώτης με ανυπομονησία, 
γιορτάστηκε για μια ακόμα φορά στην 
εκκλησία της Γλυκιώτισσας στο λόφο 
Πολεμιδιών στη Λεμεσό, μακριά από την 
Κερύνειά μας, την Tρίτη 7 Σεπτεμβρίου. 
 
Στην ακολουθία του Εσπερινού 
χοροστάτησε ο Πανιερότατος Mητροπολίτης 
Kυρηνείας κ. Παύλος. 
 

 
 
Στο τέλος του εσπερινού ανέπεμψε δέηση 
για τη διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων και την επιστροφή των 
προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες 
και τελέστηκε μνημόσυνο των πεσόντων 
κατά την τουρκική εισβολή και των 
θανόντων στην προσφυγιά. 
 
Ο Δήμος Κερύνειας διέθεσε λεωφορείο από 
τη Λευκωσία για μετάβαση των 
Κερυνειωτών στη Λεμεσό.  
 
 

 

            12 

Τεύχος 60 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας  9/2010 



 

 

 

• 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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