
 

 

  

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ DECISIVE: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
 

Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο τρίμηνο του 
έργου DECISIVE και πολλά μένουν ακόμα 
να γίνουν. Μια από τις πιο σημαντικές 
δράσεις του έργου ωστόσο, είναι αυτή που 
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 
εβδομάδα: Τριάντα εννέα συμπολίτες μας 
και ένας εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Χίου θα 
βρεθούν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να 
γνωρίσουν από κοντά τους βασικούς φορείς 
που ασχολούνται με τις αδελφοποιήσεις. 
 
Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα πραγματοποιηθεί 
από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου και σε αυτό 
έχουν επιλεγεί να λάβουν μέρος 16 Δήμοι 
της Κύπρου. Κάθε ένας από αυτούς τους 
Δήμους, θα εκπροσωπηθεί στο ταξίδι από 
τον αρμόδιο για τις αδελφοποιήσεις 
λειτουργό του και από έναν έως τρεις 
εθελοντές του (πολίτες -κυρίως- ή 
αιρετούς).  
 
Η ομάδα αυτή των 40 ατόμων θα έχει τη 
δυνατότητα κατά τη διάρκεια της 
παραμονής της στις Βρυξέλλες να λάβει 
μέρος στις ακόλουθες εκδηλώσεις:  
 
Την πρώτη ημέρα θα υπάρξει σειρά 
διαλέξεων στο Γραφείο Βρυξελλών της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου. Οι συμμετέχοντες  

 
 
θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
από κοντά ένα βασικό τους συμπαίκτη, 
στην προσπάθεια εξεύρεσης εταίρων για 
αδελφοποιήσεις. Την ίδια ημέρα θα έχουν 
επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το 
Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης, οργανισμό ο οποίος έχει να 
επιδείξει τεράστια δράση σε θέματα 
αδελφοποιήσεων. 
 
Τη δεύτερη μέρα, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό της ΕΕ για την 
Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Η εμπειρία 
αυτή αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για τους 
συμμετέχοντες, να γνωρίσουν τους 
ανθρώπους πίσω από το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και να 
συζητήσουν μαζί τους τη διαδικασία 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Την 
τελευταία μέρα, η ομάδα θα επισκεφθεί την 
πόλη Oudenaarde και θα γνωρίσει τους 
υπεύθυνους αδελφοποιήσεων της πόλης και 
τον τρόπο με τον οποίον δουλεύουν. 

  
 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Έργου DECISIVE: 

 

Νοέμβριος: 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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Αδελφοποίηση Δήμου 
Κερύνειας και Δήμου 
Κρανιδίου 
 
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Δήμο 
Κρανιδίου του νομού Αργολίδας της 
Ελλάδας, η τελετή της A’ φάσης 
αδελφοποίησης των Δήμων της κατεχόμενης 
Κερύνειας και του Κρανιδίου Πελοποννήσου, 
με υπογραφές των Δημάρχων των δύο 
Δήμων, κας Μαρίας Ιωάννου και κου 
Δημήτρη Σφυρή αντίστοιχα.  
 

 
 
Στην τελετή παρέστη ο εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Kυβέρνησης, Υπουργός 
Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο 
εξοχότατος Πρέσβης της Κύπρου στην 
Ελλάδα, κ. Ιωσήφ Χ’’Ιωσήφ, η πρώην 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κα Άννα 
Ψαρούδα-Μπενάκη, το Iερατείο του Δήμου 
Κρανιδίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
εκατοντάδες δημότες από το Kρανίδι. 
 

 
 
Στην αντιπροσωπεία του Δήμου Kερύνειας  

συμμετείχε εκτός από τη Δήμαρχο και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τρύφωνας 
Νεοκλέους. 
 
Η αδελφοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσα 
σε πνεύμα συγκίνησης και εκδήλωσης 
αδελφικών συναισθημάτων προς τιμήν του 
αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη. 
 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«Youth in Action» 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου 
Αθανασίου συμμετείχε πρόσφατα με 
εκπρόσωπό του σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
της AMSED για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για τη νεολαία Youth in Action. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματο-
ποιήθηκε στην πόλη Montpellier στη Γαλλία 
και είχε διάρκεια 6 μέρες. Σ’ αυτό 
συμμετείχαν νεαροί εκπρόσωποι από 17 
χώρες.  
 

 
 
Γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η 
παροχή γνώσεων και πληροφοριών σε 
νέους ανθρώπους για το πρόγραμμα Youth 
in Action. Επιπρόσθετος στόχος ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ 
των συμμετεχόντων, καθώς και η εξεύρεση 
ιδεών για προγράμματα που μπορούν να 
εφαρμοστούν ως προς την αντιμετώπιση 
βασικών προβλημάτων που απασχολούν 
σήμερα τους νέους ανθρώπους.  
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Παράλληλα, με την πραγματοποίηση αυτού 
του προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες για εξεύρεση κατάλληλων 
εταίρων, για γνωριμία και συνεργασία 
μεταξύ τους σε μελλοντικά προγράμματα για 
τη νεολαία. 
 
Εκτός από το εκπαιδευτικό μέρος, το 
πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορες άλλες 
πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως μία 
διεθνή νύχτα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη 
χώρα τους μέσα από διάφορα εδέσματα που 
είχαν φέρει, αφίσες και διαφημιστικά 
έντυπα, μέσα από την παραδοσιακή τους 
μουσική και από παρουσιάσεις σε 
PowerPoint. Οι νέοι συνεπώς μπόρεσαν να 
γνωρίσουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό 
της καθεμιάς από τις συμμετέχουσες χώρες. 

 

 
 

Επιπρόσθετα, είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν την πόλη που τους φιλοξένησε 
μέσα από πρωτότυπες διαδικασίες 
ανακάλυψης των διαφόρων αξιοθέατων και 
της φυσικής της ομορφιάς. Ήλθαν σε επαφή 
με τους ντόπιους, γευτήκαν διάφορα 
παραδοσιακά φαγητά και βίωσαν τον τρόπο 
ζωής στη Γαλλία. 
  
Ήταν μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία 
που άφησε πολύτιμες γνώσεις για το 
πρόγραμμα «Youth in Action», αλλά και 
μελλοντικούς εταίρους σε προγράμματα για 
τη νεολαία μεταξύ Κύπρου και άλλων 
χωρών. Δόθηκε η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να επισκεφθούν μια ξένη  
 

πόλη, να γνωρίσουν άλλους νέους 
ανθρώπους και να ανταλλάξουν σκέψεις 
και εμπειρίες πάνω σε διάφορα θέματα. 
Ήταν μια ωραία και ευχάριστη αλλαγή μέσα 
στη ρουτίνα της καθημερινότητας που 
άφησε μόνο αξέχαστες εμπειρίες και γλυκές 
αναμνήσεις. 
 

Δράσεις του Δήμου 
Αθηένου για το  Ευρωπαϊκό 
Έτος 2010 
 
Στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού, η κοινοπραξία 
Δήμου Αθηένου και Κοινοτικού Συμβουλίου 
Βορόκληνης υλοποιεί το πρόγραμμα με 
τίτλο «Δίκτυο για τη διαφορετικότητα, την 
ισότητα, την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό 
επίπεδο». 
 
Το έργο εντάσσεται στη Θεματική 
Προτεραιότητα 2: Η προώθηση αγορών 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
ενεργό ενσωμάτωση και την εξάλειψη των 
περιορισμών της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.  
 

 
 
Βασικός σκοπός του έργου είναι η 
δημιουργία δικτύου αντιμετώπισης/ 
πρόληψης και διαχείρισης του φαινομένου 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με έμφαση στον τομέα της 
απασχόλησης. 
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Ειδικότερα το έργο στοχεύει στην: 
 
• ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και των Τοπικών Αρχών, 
αναφορικά με το φαινόμενο της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με έμφαση στον τομέα της 
απασχόλησης 

• ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
φορέων του κοινωνικοοικονομικού 
ιστού, στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
του φαινομένου 

• προσπάθεια επίτευξης κοινωνικής 
συνοχής στην ευρύτερη περιοχή 
παρέμβασης. 

                                               
Το έργο απευθύνεται σε μέλη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα σε άτομα 
που πλήττονται από το φαινόμενο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
(ειδικές πολιτισμικές ομάδες, ειδικές 
κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια 
άνεργους κλπ). 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα 
πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες: 
 
• διεξαγωγή εργαστηρίων ενημέρωσης και 

κινητοποίησης της ομάδας έργου, με 
σκοπό τον εντοπισμό και την προσπάθεια 
επίλυσης των αρνητικών παραγόντων 
που οδηγούν σε αδράνεια και την 
παρουσίαση νέων δυνατοτήτων και 
ευκαιριών 

• ενέργειες με στόχο την πληροφόρηση, 
ενδυνάμωση και κινητοποίηση της 
ομάδας στόχου 

• δημιουργία club ανέργων & δικτύων 
ανέργων με στόχο τη συστηματική 
ενημέρωση για τις ευκαιρίες 
απασχόλησης και για τρέχοντα θέματα. 

 
Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, 
στόχος είναι οι ωφελούμενοι να ενταχθούν 
σε μια ή περισσότερες παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών 
μορφών απασχόλησης, καθώς και η ένταξή 
τους στην κυπριακή κοινωνία. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (50%) και από την 
Κυπριακή Δημοκρατία (50%). 
 

Δράσεις του Δήμου 
Αραδίππου για το  
Ευρωπαϊκό Έτος 2010 
 
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, η Κοινοπραξία 
Δήμου Αραδίππου και Κυπριακής 
Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ανάπηρων 
(ΚΥΣΟΑ) υλοποιούν το έργο: «Καθολική 
προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία». 
 

Βασικός σκοπός του 
προγράμματος, είναι 
η άρση του 
εργασιακού και 

κοινωνικού 
αποκλεισμού των 
Ατόμων με 
Αναπηρίες και η 
προώθηση της 

ισότιμης συμμετοχής τους, στο φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον, υπηρεσία ή αγαθό 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αυτονομία και 
η ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος 
στην επιλογή των ατόμων αυτών. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η 
Κοινοπραξία Δήμου Αραδίππου και ΚΥΣΟΑ 
διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες ώστε 
να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για το 
Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
αλλά και για τις δραστηριότητες του 
προγράμματος. 
 
Στα πλαίσια του προγράμματος, 
πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές 
ημερίδες: μία στις 12 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Μεγάρου του Δήμου Αραδίππου και μία στις 
19 Οκτωβρίου στo Οίκημα της Οργάνωσης 
Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) στη 
Λευκωσία. 
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86η Σύνοδος Ολομέλειας 
της Επιτροπής των 
Περιφερειών  
 
Στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 
Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ), στην οποία 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. Σάββα Ηλιοφώτου, Δήμαρχο 
Στροβόλου, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικό 
Σύμβουλο Λευκωσίας και κ. Δήμο Γιάγκου, 
Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Ειρήνης Κερύνειας και Πρόεδρο της 
Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας. 

 
Στη Σύνοδο της Ολομέλειας συζητήθηκαν ο 
ρόλος των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στο μέλλον της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η συμβολή της πολιτικής 
συνοχής στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
καθώς και άλλα ζητήματα, όπως η 
αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και το 
ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Από 
τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης ήταν το σχέδιο συστάσεων προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση της ΕτΠ, 
ήτοι τον αριθμό και την κατανομή των 
εδρών των εθνικών αντιπροσωπειών. 

 
Η Σύνοδος Ολομέλειας συνέπεσε με τις 
«Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης», της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και 
Πόλεων (Open Days), που διοργανώθηκαν 
για 8η συνεχόμενη χρονιά από την ΕτΠ και 
την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και αυτή 
τη φορά επικεντρώθηκαν στην 
ανταγωνιστικότητα, τη συνεργασία και τη 
συνοχή των περιφερειών. Η πρώτη μέρα 
της Ολομέλειας περιελάμβανε και την 
εναρκτήρια συνεδρίαση των Open Days, 
όπου το λόγο πήραν μεταξύ άλλων ο 
Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.  
 

Johannes Hahn, η Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Ρόδη 
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. 
Philippe Maystadt, ενώ μήνυμα απέστειλε 
και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κ. Jose Manuel Barroso. 

 
Η ΕτΠ υποδέχτηκε επίσης για δεύτερη φορά 
την αντιπρόεδρο της Διάσκεψης των 
Αμερικανών Δημάρχων, κα Elizabeth Kautz, 
η οποία υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης 
με θέμα τη συνεργασία στη δράση για το 
κλίμα, με την Πρόεδρο της Επιτροπής των 
Περιφερειών, κα Mercedes Bresso. Το 
μνημόνιο αυτό επιχειρεί να επιταχύνει τη 
λήψη μέτρων σε τοπικό επίπεδο και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού, για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
των κτιρίων, την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
βιώσιμων αστικών μεταφορών, καθώς και 
για τη μεταβολή της συμπεριφοράς των 
πολιτών. Το μνημόνιο αυτό, αποτελεί 
συνέχεια του ψηφίσματος της ΕτΠ με θέμα 
τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα στο 
Κανκούν, το οποίο καλεί τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να καταρτίσουν τοπικά 
σύμφωνα δράσης για το κλίμα που θα 
ορίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  
 
Σχετικά με το θέμα μίλησε και η Επίτροπος 
της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, κα 
Connie Hedegaard στα μέλη της ΕτΠ, τα 
οποία της μετέφεραν ότι πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικά κονδύλια για την 
κλιματική αλλαγή στους προϋπολογισμούς 
όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
χρηματοδότηση της δράσης σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το πιο 
σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 
συνόδου Ολομέλειας της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ) της 6ης Οκτωβρίου 
2010, ήταν το Σχέδιο συστάσεων προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο  
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σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση της ΕτΠ 
της ΕΕ. Τα μέλη όλων των αντιπροσωπειών 
ψήφισαν και εισηγήθηκαν στα αρμόδια 
όργανα το σχέδιο που θεωρούν πως πρέπει 
να αποτελέσει τη βάση για τις αναγκαίες 
αλλαγές στην κατανομή των εδρών των 
αντιπροσωπειών της ΕτΠ ενόψει της 
εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβόνας 
σχετικά με τη σύνθεση και τη διάρκεια της 
θητείας της.  
 
Η αύξηση των κρατών μελών της ΕΕ 
συνεπάγεται ανακατανομές και μειώσεις 
στον αριθμό των μελών των σημερινών 
αντιπροσωπειών που εκπροσωπούν τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ΕτΠ. 
Στις προεργασίες για τη διαμόρφωση του 
συγκεκριμένου σχεδίου δόθηκε πραγματική 
μάχη από τις μικρομεσαίες αντιπροσωπείες 
για να αποφύγουν τις εις βάρος τους 
προτάσεις από τις αντιπροσωπείες των 
μεγαλύτερων κρατών μελών. 
 
Η κα Ελένη Λουκαΐδου, μέλος της 
Επιτροπής των Περιφερειών και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μιλώντας 
στη συνεδρίαση του Προεδρείου και στη 
γενική συνέλευση του ΕΛΚ πριν από τη 
Σύνοδο Ολομέλειας για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, είχε την ευκαιρία να αναφέρει 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Γνωρίζουμε 
όλοι, ότι ο ρόλος της ΕτΠ είναι 
συμβουλευτικός και ότι η απόφαση για το 
θέμα εναπόκειται στο Συμβούλιο. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι κάθε χώρα έχει τις 
ιδιαιτερότητές της. Παρόλα αυτά θα ήθελα 
να επιστήσω την προσοχή των 
συναδέλφων, στο γεγονός ότι διεξάγονται 
στην Κύπρο συνομιλίες στο πιο υψηλό 
επίπεδο για λύση του Κυπριακού 
ζητήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η 
εκπροσώπηση των δύο Κοινοτήτων, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε 
διάφορα σώματα φαίνεται ότι θα είναι με 
αναλογία δύο προς ένα, δηλαδή 2/3 και 1/3 
αντίστοιχα. Επομένως, η Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία θα πρέπει να διατηρήσει το 
minimum των 6 θέσεων, που κατέχει αυτή 
τη στιγμή, για να μη δημιουργηθούν 
προβλήματα». 
 

Επιπλέον, η κα Λουκαΐδου μίλησε με μέλη 
άλλων αντιπροσωπειών στην ΕτΠ 
(Ιρλανδίας, Φινλανδίας), τα οποία 
συμφώνησαν για τις ιδιομορφίες των 
κρατών μελών και την άποψή της για 
αποφυγή ανακατανομής και δη αφαίρεσης 
εδρών από τις μικρομεσαίες 
αντιπροσωπείες, πριν τεθεί το θέμα της 
προσχώρησης νέων κρατών μελών. Αν δεν 
αποφευχθεί κάτι τέτοιο το αποτέλεσμα θα 
είναι η ελλιπής εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων αντιπροσωπειών και η 
«κυριαρχία» των μεγάλων.  
 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην 
Ολομέλεια ήταν η καταψήφιση όλων των 
τροπολογιών που σκόπευαν να αλλάξουν 
το σχέδιο συστάσεων και η ΕτΠ εν τέλει 
εισηγείται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Συμβούλιο ένα σχέδιο που κάνει 
δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή μόνο όταν γίνει 
διεύρυνση, ενώ συνιστά η νέα σύνθεσή της 
να τηρεί τις αρχές της πολυφωνίας, της 
συνέχειας, της αλληλεγγύης και της 
φθίνουσας δημογραφικής αναλογικότητας. 
 

Διοργάνωση της Επιτροπής 
CIVEX της ΕτΠ στην Κύπρο 

 
Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή 
των Περιφερειών (ΕτΠ) και συγκεκριμένα η 
κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλος 
Λευκωσίας υπέβαλε πρόταση για τη 
διοργάνωση εκτός έδρας συνεδρίασης της 
Επιτροπής CIVEX - «Ιθαγένεια, 
διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές 
υποθέσεις» στην Κύπρο.  
 
Η πρόταση έγινε δεκτή από τα μέλη της 
Επιτροπής CIVEX κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας συνεδρίασης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 
Οκτωβρίου.  
 
Σύμφωνα με αυτή, η πόλη της Λευκωσίας 
θα φιλοξενήσει τα μέλη της ΕτΠ -
εκπροσώπους των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών της ΕΕ- όχι μόνο για 
την εξωτερική συνεδρίαση αλλά και για ένα 
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σεμινάριο με θέμα «Προώθηση της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας: η συμβολή των 
τοπικών και των περιφερειακών αρχών». 
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει 
πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. 
Ειδικότερα, θα δοθεί η ευκαιρία να 
προσδιοριστεί ο ρόλος των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και η συμβολή τους 
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
και στην αναζωογόνηση της σχέσης μεταξύ 
των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 
και 7 Ιουνίου του 2011 και τόσο η Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία όσο και η ΕτΠ αναμένουν να 
είναι ανάλογης επιτυχίας με αυτή της 
Επιτροπής ENVE - «Περιβάλλον, κλιματική 
αλλαγή και ενέργεια» που έλαβε χώρα στη 
Λεμεσό τον περασμένο Ιούνιο. 

 

Δράση της Ένωσης Δήμων 
για διατήρηση των 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων 

 
Στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των 
Open Days, οι περιφέρειες της Ευρώπης που 
ανήκουν στο Στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
επέδωσαν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα 
έγγραφο- δήλωσή τους για το μέλλον της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2013. 
 
Η συμβολική συνάντηση των προέδρων των 
περιφερειών που στηρίζουν την κίνηση αυτή 
με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κ. Manuel Barroso, τον Επίτροπο 
Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Johannes Hahn 
και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην είσοδο του κτηρίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατάφερε να 
πετύχει την απαραίτητη προβολή του 
θέματος και τη συγκέντρωση μεγαλύτερου 
ενδιαφέροντος. 
   
Οι περιφέρειες αυτές που υπέγραψαν 
(συνολικά 140, μεταξύ των οποίων και η 
Ένωση Δήμων Κύπρου) επιδιώκουν να 
τονίσουν την ανάγκη και την αξία των  
 

χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξή τους 
και προσπαθούν να τις διασφαλίσουν σε 
βάθος χρόνου. Ως γνωστόν, στα σχέδια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η κατάργηση 
του Στόχου 2 με τίτλο «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», ο 
οποίος σύμφωνα με την πολιτική συνοχής 
της περιόδου 2007-2013 καλύπτει την 
ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα 
των περιφερειών, μέσω προγραμμάτων 
περιφερειακής ανάπτυξης. 
 

  
Αφ’ εταίρου μέσω εθνικών προγραμμάτων 
ή προγραμμάτων κατάλληλου χωροταξικού 
επιπέδου, τα οποία χρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ, ενισχύεται η προσαρμοστικότητα 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και 
η ανάπτυξη των αγορών εργασίας που είναι 
προσανατολισμένες στην κοινωνική ένταξη.  
Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια 
εξέλιξη, οι επιλέξιμες περιφέρειες αυτού 
του στόχου συνέταξαν επιστολή, με την 
οποία εκφράζεται η θέση τους για την 
Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής της περιόδου 
μετά το 2013 και τονίζεται η ανάγκη για 
συνέχιση των χρηματοδοτήσεων.  
 
Το έγγραφό τους απευθύνεται στα μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου, 
καθώς και της Επιτροπής των Περιφερειών 
και ζητά τη διαμόρφωση ενός πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και 
συγκεκριμένα: 
• Συνέχιση της στήριξης για τις 

περιφέρειες σύγκλισης, καθώς και του 
στόχου της εδαφικής συνεργασίας μετά 
το 2013. 

• Διατήρηση του στόχου «Περιφερειακή  

 

             7 

Τεύχος 61 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 10/2010 



 

 

 

 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» 
μετά το 2013, με επαρκή οικονομική 
κάλυψη (λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αριθμός των επιλέξιμων περιφερειών 
είναι πιθανόν να αυξηθεί). 

• Ανάδειξη της σημασίας και της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας της 
περιφερειακής πολιτικής (π.χ. ενόψει 
της στρατηγικής ΕΕ 2020), όχι μόνο για 
τις φτωχότερες αλλά και για τις 
συγκριτικά πλουσιότερες και πιο 
αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, 
έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων και 
των εθνικών κυβερνήσεων. 

 
Οι περιφέρειες έχουν ήδη την υποστήριξη 
του Επιτρόπου κ. Johannes Hahn, της κας 
Danuta Hübner, Μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και προέδρου της Επιτροπής 
REGI και της κας Mercedes Bresso, 
Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών.  
Η Κύπρος χρηματοδοτείται για την περίοδο 
2007-2013 μέσω των Διαρθρωτικών 
Ταμείων (Στόχος 2- Phasing in), επομένως 
η κατάργηση του Στόχου μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο τη χρηματοδότησή της μέσω 
των εν λόγω Ταμείων. 
 

19η Ολομέλεια του 
Κογκρέσου των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών 
 
H Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο 
των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, πήρε μέρος στην 
19η Ολομέλεια του σώματος στο 
Στρασβούργο από 26 έως 28 Οκτωβρίου. 
 
Την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτελούσε ο 
επικεφαλής και Δήμαρχος Λεμεσού κ. 
Ανδρέας Χρίστου, η Δημοτικός Σύμβουλος 
Έγκωμης κα Ειρήνη Λοϊζίδου, η 
Κοινοτάρχης Μηλιού κα Ευανθία 
Χρυσάνθου και η συντονίστρια της 
αντιπροσωπείας κα Ειρήνη Αναστασιάδου. 
 
Κατά την 19η Ολομέλεια εκλέχθηκε νέος 
Πρόεδρος του Κογκρέσου για την επόμενη 
διετία, ο φιλελεύθερος Κηθ Γουίτμορ,  

κατόπιν ενεργοποίησης συμφωνίας του 
2008 μεταξύ των τριών πολιτικών ομάδων 
του Κογκρέσου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των 
Φιλελευθέρων. 
 
Το δεύτερο σημαντικό θέμα το οποίο 
στιγμάτισε την 19η Ολομέλεια του 
Κογκρέσου ήταν η συζήτηση και η ψήφιση 
εισηγήσεων για την αναδιάρθρωση / 
αναδόμηση του σώματος με σκοπό την 
αναβάθμιση του πολιτικού του ρόλου, μέσα 
από δομές και διαδικασίες που προάγουν τη 
διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. 
 

Δημιουργία εντυπώσεων 
από Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ 
 
Της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου 

 
Την εβδομάδα μετά την πρόσφατη 
Ολομέλεια του Κογκρέσου των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, γράφτηκε σε Τουρκοκυπριακά 
ΜΜΕ ότι Τουρκοκύπριοι μετέβησαν στο 
Στρασβούργο για να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της Ολομέλειας. 
 
Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο, 
η οποία ήταν παρούσα σύσσωμη στο 
Στρασβούργο και η οποία αποτελείται από 
τους Ανδρέα Χρίστου, Ειρήνη Λοϊζίδου και 
Ευανθία Χρυσάνθου, καθ’ όλη την διάρκεια 
της Ολομέλειας, δεν διαπίστωσε καμία 
απολύτως παρουσία Τουρκοκυπρίων. 
Επιπλέον σε σχετική έρευνα που διεξήγαγε, 
μετά την πληροφόρηση για το εν λόγω 
δημοσίευμα, επιβεβαιώθηκε η μη 
συμμετοχή Τουρκοκυπρίων αφού δεν 
συμπεριλαμβάνονταν ούτε στον κατάλογο 
των παρευρισκομένων που τηρείται 
υποχρεωτικά. 
 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 
Δικηγόρος 
Δημοτικός Σύμβουλος Έγκωμης 
Μέλος του Κογκρέσου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 
Αντιπρόεδρος Οργάνωσης Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Κερύνειας 
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Έναρξη λειτουργίας του 
«Ανοιχτού Σχολείου» 
Λευκωσίας 
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου 
Λευκωσίας, διοργάνωσαν, στις 20 
Οκτωβρίου, στην αίθουσα διαλέξεων του 
κτηρίου «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας», 
συνάντηση γνωστοποίησης, της πιλοτικής 
εφαρμογής του προγράμματος «Ανοιχτό 
Σχολείο».  
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού. Συνοδοιπόροι σε αυτήν την 
προσπάθεια θα είναι όλα τα οργανωμένα 
σύνολα του Δήμου Λευκωσίας, κάποια εκ 
των οποίων θα εκπροσωπούνται με μέλος 
τους στην Επιτροπή του «Ανοιχτού 
Σχολείου».  
 
Στη συνάντηση παραβρέθηκε εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
ενώ προσκεκλημένα ήταν όλα τα 
οργανωμένα σύνολα του Δήμου Λευκωσίας. 
Απώτερος στόχος της συνάντησης ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση 
εμπειριών και προβληματισμών για την 
ορθότερη λειτουργία του θεσμού.  
 
Παράλληλα, τα σωματεία είχαν την 
ευκαιρία να προμηθευτούν δηλώσεις 
συμμετοχής στις δραστηριότητες του 
«Ανοιχτού Σχολείου», τις οποίες και θα 
διοχετεύσουν στους Δημότες.  
 

Αποκαλυπτήρια προτομής 
Γιάννου Κρανιδιώτη 
 
Τελέστηκαν πρόσφατα τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του Γιάννου Κρανιδιώτη στην 
πλατεία Κύπρου στο Κρανίδι του νομού 
Αργολίδος Πελοποννήσου.  
 
 

 
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον 
εξοχότατο Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα 
κ. Ιωσήφ Χ’’Ιωσήφ, τη Δήμαρχο της 
κατεχόμενης Κερύνειας κα Μαρία Ιωάννου 
και το Δημάρχο Κρανιδίου κ. Δημήτρη 
Σφυρή. 
 

 
 
Στην τελετή αποκαλυπτηρίων παρέστησαν 
η μητέρα του Γιάννου Κρανιδιώτη κα Χρίσα 
Κρανιδιώτη, η αδελφή του Λύδα, ο 
εξάδελφός του κ. Χάρης Μαυρομμάτης με 
τη σύζυγό του, εκκλησιαστικές και 
στρατιωτικές αρχές, επίσημοι 
προσκεκλημένοι και πλήθος δημοτών.  
 
Η προσφορά της προτομής έγινε από τον κ. 
Μενέλαο Σιακόλα, συμπατριώτη μας από 
τον κατεχόμενο Καραβά, ιδιοκτήτη 
ξενοδοχείων στο Πόρτο Χέλι.  

 
 

 
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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Εγκαίνια του «Πάρκου 
Ανθής Χριστοφίδου»  
 
Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του «Πάρκου Ανθής Χριστοφίδου» 
στην οδό Πολυκράτους στους Αγίους 
Ομολογητές.  
 
Το πρόγραμμα των εγκαινίων περιλάμβανε 
χαιρετισμό της Δημάρχου Λευκωσίας κας 
Ελένης Μαύρου, χαιρετισμό από τον πρώην 
Πρόεδρο του Ομίλου Rotaract Λευκωσίας – 
Λευκοθέας κ. Μάρκο Ζαμπάρτα, ενώ τα 
εγκαίνια τέλεσε η Πρόεδρος της Europa 
Donna, Βουλευτής κα Στέλλα Κυριακίδου. 
Στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 
εκδήλωσης υπήρχε μουσική, κλόουν, face 
painting και μικρή δεξίωση. 
 
Πέραν από τη δημιουργία του πάρκου και 
τον εμπλουτισμό του πρασίνου στο κέντρο 
της πόλης, προσφέρεται πλέον ένας χώρος 
για τα παιδιά των Αγίων Ομολογητών για 
παιχνίδι και ψυχαγωγία προς τιμή της 
Ανθής Χριστοφίδου που διετέλεσε Δημοτική 
Σύμβουλος για 16 και πλέον χρόνια όπως 
αυτή οραματίστηκε και εργάστηκε.  
 
Δυο λόγια για την Ανθή Χριστοφίδου: 
Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Λευκωσίας, δραστήριο μέλος του 
Σώματος Κυπρίων Οδηγών, διετέλεσε 
Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας από το 
1991 μέχρι το 2006. Είχε πάντα στη σκέψη 
της τους Αγίους Ομολογητές και τη 
Λευκωσία και αγωνιζόταν για την ευημερία 
των κατοίκων της και την επανένωση της 
μοιρασμένης Λευκωσίας. Σε όποιο πόστο 
και αν βρέθηκε, το έκανε συνειδητά με 
μοναδικό σκοπό την προσφορά στο 
συνάνθρωπό της.  
 

Αποκαλυπτήρια οδών στο 
Δήμο Αγίου Αθανασίου  
 
Στις 17 Οκτωβρίου, σε μια σεμνή τελετή, 
παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης κου Λουκά Λουκά, ο Δήμος 
Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με το 
Σύνδεσμο Πολεμιστών 286 ΜΤΠ - 1974  

 
απέδωσε την πρέπουσα τιμή στους ήρωες 
Μάρκο Μάρκου & Ανδρέα Έλληνα, που 
θυσιάστηκαν για την ελευθερία και 
ανεξαρτησία της πατρίδας μας. 
 
Παρόντες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση 
ήταν οι γονείς και οι συγγενείς των δύο 
ηρώων, ο Επαρχιακός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ κ. Νίκος Πέτρου, ο αντιπρόεδρος της 
ΕΔΕΚ και Βουλευτής κ. Μαρίνος 
Σιζόπουλος, ο Πρόεδρος της Επαρχιακής 
Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών κ. Κυριάκος Κυριάκου, 
καθώς και άλλοι παράγοντες της Μείζονος 
Λεμεσού και των δύο κοινοτήτων από τις 
οποίες κατάγονταν οι δύο ήρωες.   
 

 
 
Ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, σε 
σύντομη ομιλία του στην τελετή των 
αποκαλυπτηρίων, ανέφερε ότι με την 
ευκαιρία αυτή ο Δήμος τιμά τα δύο 
παλικάρια, αλλά και κάθε ήρωα που έπεσε 
ή αγνοείται στις μάχες του καθήκοντος και 
της τιμής στην 1η και 2η φάση της 
βάρβαρης εισβολής που συμπλήρωσαν το 
δίδυμο έγκλημα κατά του λαού μας.  
 
Ανέφερε ότι ήταν ξεχωριστή τιμή για το 
Δήμο Αγίου Αθανασίου η πρόταση του 
προέδρου και των μελών του Συνδέσμου 
Πολεμιστών του 286 ΜΤΠ να 
πραγματοποιήσουν από κοινού την τελετή 
αυτή, με τις δύο οδούς να φέρουν τα 
ονόματα του Μάρκου Μάρκου από την 
Επτακώμη της Αμμοχώστου και του Ανδρέα 
Έλληνα από το Πραστειό Μόρφου, για να 
θυμίζουν στις ερχόμενες γενιές το μεγαλείο 
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της θυσίας τους, αλλά και το καθήκον τους 
για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ο κ.  
Χατζηττοφής κατέληξε λέγοντας: «ο Δήμος 
Αγίου Αθανασίου είχε το θλιβερό προνόμιο 
να στεγάσει στα πρώτα μετά την εισβολή 
χρόνια τον πόνο της προσφυγιάς, αλλά και 
μεγάλο αριθμό οικογενειών πεσόντων, 
αγνοουμένων και παθόντων. Έχουμε ζήσει 
από κοντά τον πόνο αυτών των ανθρώπων 
αφού τίποτα δεν ήταν, δεν είναι και δεν 
μπορεί να είναι ίδιο στη ζωή τους μετά την 
απώλεια των δικών τους ανθρώπων. 
Προσπάθεια μας λοιπόν είναι να 
κρατήσουμε ζωντανή στη συλλογική μας 
συνείδηση την προσφορά τους στον τόπο 
και το μεγαλείο της θυσίας τους». 
 

 
 
Παράλληλα, ανέφερε πως παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας θα εγκαινιασθεί 
προσεχώς το πάρκο / μνημείο για τους 
πεσόντες και τους αγνοούμενούς μας στον 
Οικισμό Αγίου Αθανασίου, που ήταν αίτημα 
των οικογενειών τους, ενώ ανάλογο χώρο 
ως Δήμος έχει ήδη διαμορφώσει στον 
Οικισμό Λινόπετρας.  
 
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Υπουργό για 
την άμεση ανταπόκρισή του και την 
παρουσία του στην εκδήλωση, κάτι το 
οποίο αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον 
της πολιτείας στη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης του λαού μας, ενώ δεν παρέλειψε 
να απευθυνθεί στις οικογένειες των δύο 
ηρώων και στους τιμημένους 
συμπολεμιστές τους και αναλογιζόμενος τις 
συνθήκες της ηρωικής τους θυσίας ανέφερε 
πως πρέπει να είναι περήφανοι γι’ αυτούς 
και ακόμα πως οι δικοί τους άνθρωποι είναι 

 
ζωντανοί στη μνήμη μας όχι μόνο ως 
ήρωες, αλλά και ως φάρος αξιοπρέπειας και 
ανθρωπιάς.  
 
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Πολεμιστών 286 ΜΤΠ - 1974 κ. 
Χρίστος Τουφεξής, σε μια κατάθεση που 
συγκίνησε και συγκλόνισε όλους τους 
παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε με 
λεπτομέρεια στις μάχες και στην ηρωική 
θυσία των δύο πολεμιστών του, 
αναδεικνύοντας έτσι το μεγαλείο της ψυχής 
τους, αλλά και τον πατριωτισμό και την 
αυτοθυσία τους. 
 
Ευχαρίστησε τέλος τον συμπολεμιστή τους, 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξης για την ανταπόκριση του στο 
κάλεσμα των συναγωνιστών του να 
τιμήσουν μαζί τους δύο ήρωες και όλους 
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της όλης 
εκδήλωσης. 
 

 
 
Από πλευράς του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξης κ. Λουκάς Λουκά 
συγχάρηκε το Δήμο Αγίου Αθανασίου για 
την ενέργεια του αυτή, που ζωντανεύει τις 
ηρωικές, μα και συνάμα τραγικές φιγούρες, 
των εθνοφρουρών του 286 ΜΤΠ, που 
θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία 
και ακεραιότητα της πατρίδας μας.  
 
Μεταξύ άλλων, τόνισε πως στόχος του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, με βασικό 
όπλο στον αγώνα μας για δικαίωση, τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου, τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων  
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Εθνών, αλλά και τις αρχές και αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ένας και 
μοναδικός: η επίτευξη μιας συμφωνημένης 
και αμοιβαία αποδεκτής λύσης του 
Κυπριακού, στα πλαίσια μιας διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας που θα 
διασφαλίζει ένα κράτος, μια κυριαρχία, μια 
ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα 
στη βάση της πολιτικής ισότητας, όπως 
αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  
 
Της εκδήλωσης προηγήθηκε τρισάγιο, ενώ 
χαιρετισμούς απηύθυναν τα αδελφοτέκνια 
των δύο ηρώων Μάρκου Μάρκου & Ανδρέα 
Έλληλα, Μάρκος Χρίστου και Μαρία 
Κούσιου αντίστοιχα, καθώς και ο 
κοινοτάρχης Πραστειού Μόρφου, κ. Τάσος 
Ζαμπά.  
 
Η εκδήλωση έληξε με μονόλεπτη σιγή και 
τον Εθνικό Ύμνο. 
 

1ος Διεθνής Μαραθώνιος 
Λευκωσίας 
 
Στις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο 
πρώτος επίσημος Μαραθώνιος στη 
Λευκωσία, με την ευκαιρία των 2500 
χρόνων από τον Κλασσικό Μαραθώνιο μετά 
τη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων κατά των 
Περσών το 490 π.Χ.  
 
Ο Μαραθώνιος Λευκωσίας, ο οποίος 
διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην 
Πρωτεύουσα, αποτελεί μια κατ’ εξοχήν 
αθλητική εκδήλωση, όμως συγχρόνως και 
πολιτιστική, αφού έδωσε την ευκαιρία σε 
όσους πολίτες το επιθυμούσαν, να 
μοιραστούν τη χαρά και την ικανοποίηση 
της συμμετοχής σε μια ιστορική 
διοργάνωση 2500 χρόνων ζωής. Ο 
Μαραθώνιος είχε ως σημείο αφετηρίας και 
τερματισμού την Πύλη Αμμοχώστου, και σ’ 
αυτόν συμμετείχαν έμπειροι 
μαραθωνοδρόμοι αλλά και όποιος πολίτης 
το επιθυμούσε, αφού υπήρχαν 5 
διαφορετικές διαδρομές. Ειδική διαδρομή 
υπήρχε και για παιδιά του Δημοτικού. 
  

 

 
Οι διαδρομές ήταν οι ακόλουθες:  
• Διαδρομή Μαραθωνίου Δρόμου 42.195 

μέτρα 
• Διαδρομή Ημιμαραθωνίου Δρόμου 21.100 

μέτρα 
• Διαδρομή Αγώνα Δρόμου 4.600 μέτρα 
• Διαδρομή Αγώνα Δρόμου για παιδιά και 

για κοινωνική προσφορά 1.000 μέτρα.  
        
Το Μαραθώνιο Λευκωσίας διοργάνωσε το 
«Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης» και τελούσε 
υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας. 
Μέγας χορηγός ήταν η Quantum 
Corporation και κύριος χορηγός η Τράπεζα 
Κύπρου. Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές 
δόθηκαν σε κοινωφελή ιδρύματα. Τα έσοδα 
διατέθηκαν κυρίως στους συνδέσμους 
«Κάνε μια Ευχή» και τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.nicosiamarathon.com.  
 

Εξωτική και ενδιαφέρουσα 
η νέα «Πρωτεύουσα» 
 
Η «Πρωτεύουσα», το μήνα Οκτώβριο, έχει 
γεύση εξωτική! Το νέο πολυσέλιδο τεύχος 
του περιοδικού του Δήμου Λευκωσίας, το 
οποίο εκδίδει η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι 
Επικοινωνίας, αποκαλύπτει τα μυστικά της 
ξένης κουζίνας και παρουσιάζει τις 
αγαπημένες γεύσεις των πρωτευουσιάνων. 
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ταξίδι σε 
χώρες μακρινές και μυστηριώδεις με ξεναγό 
τη γεύση. 
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Το περιοδικό προβάλλει, επίσης, την 
πολύχρωμη τέχνη του graffiti, η οποία 
αποτυπώνει με ξεχωριστό τρόπο τις 
ανησυχίες κι ευαισθησίες των νεαρών 
καλλιτεχνών του δρόμου.  
 
Η πλούσια ύλη του περιοδικού 
περιλαμβάνει ποικίλα θέματα που θα 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών. Τα παλιά ραφτάδικα που 
κάποτε γνώρισαν λαμπρές δόξες αλλά 
σήμερα τείνουν να εξαφανιστούν, η 
ανάπλαση κύριων οδών της Λευκωσίας και 
η κατεχόμενη εκκλησία του Αϊ-Λουκά, του 
ιατρού των σωμάτων και των ψυχών, είναι 
μερικά από τα εκτενή ρεπορτάζ που 
δημοσιεύει το περιοδικό.  
 
Επίσης, ο αναγνώστης ενημερώνεται για τη 
διοργάνωση της μεγαλύτερης γιορτής του 
αθλητισμού, του 1ου Διεθνούς Μαραθωνίου 
Λευκωσίας, και για τα «δυνατά» χαρτιά που 
κρύβουν οι τρεις ομάδες της Λευκωσίας –
Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακός– στο 
φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 
 
Το περιοδικό παρουσιάζει όλες τις 
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
του μήνα και μας συστήνει το Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης «Διάτοπος», που φέτος 
συμπληρώνει δέκα χρόνια προσφοράς στην 
πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας. Η «Π» 
κυκλοφορεί κάθε μήνα σε 30.000 αντίτυπα 
και διανέμεται δωρεάν. 
 

Εκμάθηση αθηαινίτικου 
κεντήματος  
 
Στο Κωνσταντινελένειο συνεχίζεται και 
φέτος για όγδοη συνεχή χρονιά η 
εκμάθηση αθηαινίτικου κεντήματος και η 
παρασκευή χωριάτικων μακαρονιών. 
 
Η Ομάδα Χειροτεχνίας και Ζωγραφικής, η 
οποία λειτούργησε πέρυσι σε συνεργασία 
με τα Επιμορφωτικά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού άρχισε μέσα Οκτωβρίου.  
 

 
Η Ομάδα Αθηαινίτικου Κεντήματος έχει 
τακτικές συναντήσεις και κύρια ασχολία της 
είναι το παραδοσιακό αθηαινίτικο κέντημα.  
 

 
 
Η Ομάδα Κοπής Χωριάτικων Μακαρονιών 
έχει επίσης τακτικές συναντήσεις. 
Παρασκευάζονται μακαρόνια τρυπητά, 
κανονικά και φιδές. Τα έσοδα από τις 
πωλήσεις προσφέρονται στο 
Κωνσταντινελένειο. 
 

Εκδηλώσεις για την Τρίτη 
ηλικία στο Δήμο Αγίου 
Αθανασίου  
 
Εκδηλώσεις για την Τρίτη Ηλικία οργάνωσε 
ο Δήμος Αγίου Αθανασίου. Συγκεκριμένα 
στις 7 Οκτωβρίου, στην Πλατεία του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου παρά το 
Κέντρο Ενηλίκων, πραγματοποιήθηκε 
συνεστίαση μεταξύ των μελών και φίλων 
του προγράμματος του Κέντρου 
Απασχόλησης Ενηλίκων, κατά την οποία τα 
μέλη του Κέντρου παρουσίασαν εργασίες 
που είχαν ετοιμάσει και ακολούθησε 
δεξίωση και μουσική βραδιά.  

 
Επίσης, την ευκαιρία να περάσουν μια 
ξεχωριστή ημέρα είχαν στις 10 Οκτωβρίου 
400 συνταξιούχοι του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου, στην καθιερωμένη εκδρομή / 
συνεστίαση που ο Δήμος παραθέτει στα 
πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς. Η 
εκδρομή που πραγματοποιήθηκε και με τη 
στήριξη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου  
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Λεμεσού περιλάμβανε επίσκεψη στις 
εκκλησίες Αγίας Θέκλας και Αγίας 
Βαρβάρας, ενώ στη συνέχεια οι 
συνδιοργανωτές δεξιώθηκαν όλους τους 
εκδρομείς στο εστιατόριο ΜΑΡΙΑ στους 
Αγίους Βαβατσινιάς. 
 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος 
κ. Κυριάκος Χατζηττοφής και όλα τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου που συνέβαλαν 
με κάθε τρόπο στην επιτυχία της 
ολοήμερης αυτής εκδήλωσης. 
 
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος 
Χατζηττοφής αναφέρθηκε, στο έργο που 
επιτελεί η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Προσφύγων του Δήμου, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες που πραγματοποιεί το 
Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) 
Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με το Δήμο 
ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή στην 
περιοχή, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα 
της τρίτης ηλικίας. Τόνισε δε, ότι είναι 
υποχρέωση όλων των φορέων και 
γενικότερα της Πολιτείας να στηρίζει τους 
απόμαχους της ζωής, γιατί αυτοί συνέβαλαν 
αποφασιστικά στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου του λαού μας, έτσι ώστε αυτό να 
βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Καταλήγοντας, κάλεσε όλους τους 
συνταξιούχους όπως δίδουν το παρών τους 
σε εκδηλώσεις όπως αυτή, αλλά και άλλες 
που στόχο έχουν την ψυχαγωγία και 
ευημερία των ιδίων. 
 

ΚΑ’ Καλλιτεχνική Εκδήλωση 
Δήμου Αραδίππου 
 
Με την ευκαιρία της πανήγυρης του 
πολιούχου Αγίου της πόλης, Αποστόλου 
Λουκά, ο Δήμος Αραδίππου 
πραγματοποίησε διάφορες εορταστικές 
εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 
16 Οκτωβρίου με την προβολή της παιδικής 
ταινίας κινουμένων σχεδίων «TOY STORY», 
στο κινηματοθέατρο ΚΑΛΛΙΘΕΑ.  
 
 
 

 
Στις 17 Οκτωβρίου έγινε η επίσημη έναρξη 
των εκδηλώσεων στην πλατεία Αποστόλου 
Λουκά, με επίσημο ομιλητή την Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα 
Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Το πρόγραμμα, 
το οποίο ήταν λαογραφικού χαρακτήρα, 
περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς, 
απαγγελίες τσιατιστά και σάτιρα. 
 
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στις 18 
Οκτωβρίου, στην πλατεία Αποστόλου 
Λουκά με απαγγελίες και τραγούδια και 
ολοκληρώθηκαν με ένα μουσικό ελληνικό 
γλέντι με το γνωστό συγκρότημα των 
ΓΙΩΡΓΑΛΛΕΤΩΝ και τη Χριστίνα Τσέλεπου. 
   
Στη συναυλία, η οποία είχε τίτλο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΓΙΩΡΓΑΛΛΕΤΟΥΣ», ακούστηκαν τραγούδια 
από τη μεγάλη μουσική διαδρομή των 
ΓΙΩΡΓΑΛΛΕΤΩΝ, τραγούδια που τους 
καθιέρωσαν μέσα στο χρόνο και τους 
έκαναν αγαπητούς σε όλην την Κύπρο.  
 
Οι ΓΙΩΡΓΑΛΛΕΤΟΙ ταξίδευσαν το κοινό από 
το έντεχνο Ελληνικό τραγούδι στο παλιό 
ελαφρολαϊκό και από το έντεχνο Κυπριακό 
στο λαϊκό τραγούδι. Το συγκρότημα 
συνόδευε η γνωστή Κύπρια τραγουδίστρια 
Χριστίνα Τσέλεπου.  
 
Το ίδιο βράδυ, η Αραδίππου υποδέχθηκε το 
μουσικό συγκρότημα ΤΡΙΗΜΙΤΟΝΙΟ, σε μια 
μοναδική συναυλία στην Πλατεία Ευρώπης 
(Πιλάντζα), στην Αραδίππου.  
 
Οι ΤΡΙΗΜΙΤΟΝΙΟ, το γκρουπ που ξεχώρισε 
μέσα από το X-FACTOR με τις πολύ καλές 
φωνές και την υπέροχη σκηνική παρουσία 
του, έχοντας στην παρέα του το νεανικό 
μουσικό σχήμα Φάλτσα Όνειρα, 
προσέφεραν μαγευτικές συναυλιακές 
στιγμές γεμάτες ενέργεια και μουσική. 
 
Τη συναυλία στήριξαν οι Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & 
Πολιτισμού και χορηγός επικοινωνίας ήταν 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Η είσοδος 
στη συναυλία ήταν ελεύθερη για το κοινό. 
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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  

• 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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