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ΈΡΓΟ DECISIVE:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο
DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και
λειτουργών των Δήμων της Κύπρου, το
οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων της Φλάνδρας από το Βέλγιο
(VVSG), η Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων του Νομού Χίου από την
Ελλάδα (ΤΕΔΚ Χίου) και η Ένωση Δήμων
Κύπρου, μελέτησαν κατά πόσο μπορεί να
εφαρμοστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα η
μεθοδολογία την οποία ακολουθούν πολλοί
Δήμοι της Φλάνδρας, όταν συμμετέχουν σε
δράσεις αδελφοποίησης.
Στους Δήμους αυτούς, οι ίδιοι οι πολίτες
προετοιμάζουν και πραγματοποιούν σε
εθελοντική
βάση
τις
δράσεις
αδελφοποιήσεων. Η μέθοδος αυτή, δεν
ανακουφίζει μόνο τους Δήμους από μια
σημαντική διοικητική επιβάρυνση, αλλά και
ενισχύει το αίσθημα κυριότητας των
πολιτών επί των αδελφοποιήσεων.
Όπως αποδείχθηκε, το ενδιαφέρον των

Κυπρίων πολιτών –και δη όσων ανήκουν σε
οργανωμένα σύνολα- είναι πολύ μεγάλο.
Τα
εκπαιδευτικά
σεμινάρια
που
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου
DECISIVE, απέδειξαν επίσης αυτό που λίγο
ως πολύ γνωρίζαμε: Ότι η σύνταξη
αιτήσεων
χρηματοδότησης
δράσεων
αδελφοποίησης έχει απλοποιηθεί σε τέτοιο
βαθμό από τη διαχειριστική αρχή, που η
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία
διευκολύνεται στο έπακρο.
Όσον αφορά τους Δήμους της Κύπρου,
αποδείχθηκε ότι η σχετικά μικρή μέχρι
σήμερα συμμετοχή τους σε δράσεις
αδελφοποιήσεων,
δεν
οφειλόταν
σε
έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά σε έλλειψη
γνώσεων και πόρων. Όσον αφορά επίσης
τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία
αίτησης, αποδείχθηκε ότι οι Δήμοι είναι
εξαιρετικά θετικοί στη συνεργασία –ειδικά
με τα οργανωμένα σύνολα- σε επίπεδο
ανταλλαγής ιδεών και σε επίπεδο επιλογής
εταίρων, ωστόσο χρειάζονται περισσότερη
καθοδήγηση και καλύτερη ενημέρωση πριν
εμπιστευθούν ολοκληρωτικά τη διαχείριση
ενός έργου στους πολίτες.

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου DECISIVE:
Ιανουάριος: Τελική έκθεση αξιολόγησης

Για περισσότερα: http://www.ucm.org.cy/GR/Promo/Promo_004.htm
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Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλους τους
Δήμους, καθώς όπως αποδείχθηκε, κάποιοι
Δήμοι ήδη λειτουργούσαν πριν από το
DECISIVE σε πολύ στενή συνεργασία με
τους πολίτες για θέματα αδελφοποιήσεων,
ενώ ορισμένοι άλλοι, αποδείχθηκαν πολύ
θετικοί
στη
μεθοδολογία
που
τους
προτείναμε μέσω του DECISIVE και ήδη
ξεκίνησαν συνομιλίες με τα οργανωμένα
σύνολα πολιτών.
Τα κέρδη του έργου DECISIVE ήταν
πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:
Πολίτες: Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες και
τα οργανωμένα σύνολα που συμμετείχαν
στο έργο, κατανόησαν (σε όσους Δήμους
αυτό δεν είχε γίνει κατανοητό μέχρι σήμερα)
ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν
με τους Δήμους και να συμμετέχουν ενεργά
σε δράσεις αδελφοποιήσεων.
Αιρετοί: Για πολλούς αιρετούς, το έργο
DECISIVE αποτέλεσε το μέσο για να
κατανοήσουν
ότι
οι
αδελφοποιήσεις
μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμες για
τους Δήμους τους και δεν αφορούν απλές
ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου ή
απλές ευκαιρίες για εθιμοτυπικά ταξίδια.
Δήμοι: 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.
Ένωση Δήμων Κύπρου: Παρά τις συνεχείς
της προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, η
Ένωση Δήμων Κύπρου δεν είχε καταφέρει
ούτε να έχει μια πλήρη και εμπεριστατωμένη
εικόνα για την ισχύουσα κατάσταση των
αδελφοποιήσεων στην Κύπρο, ούτε είχε τα
μέσα και τους πόρους για να κινητοποιήσει
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ουσιαστικά τους Δήμους, με τρόπο τέτοιο
ώστε αυτοί να μπορέσουν να αξιοποιήσουν
τις ευκαιρίες και δυνατότητες που τους
παρέχει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους
Πολίτες». Πλέον, χάρις στο έργο DECISIVE
έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο λειτουργών
των Δήμων που ασχολούνται με τις
αδελφοποιήσεις, οι λειτουργοί αυτοί έχουν
γνωριστεί μεταξύ τους και έχουν αρχίσει να
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες
και απόψεις. Επίσης, η Ένωση Δήμων
Κύπρου είναι πλέον ενήμερη για τις
ευρωπαϊκές δράσεις των Δήμων – μελών
της.
Εξαιρετικά επίσης σημαντικό, είναι το
γεγονός ότι η Ένωση Δήμων Κύπρου
κατάφερε μέσα από το έργο αυτό, να
γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες των Δήμων
– μελών της, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Ειδικά
η
διαδικασία
συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων
για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής δικτύωσης
http://www.ucm.org.cy/Account_List.aspx
αποδείχθηκε εξαιρετικά ωφέλιμη, τόσο για
την Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και για
τους Δήμους της Κύπρου.
ΤΕΔΚ Χίου: Η ΤΕΔΚ Χίου και κατ’
επέκταση τα μέλη της είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τα Μέτρα Υποστήριξης και
γενικότερα το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους Πολίτες», να γνωρίσουν καλύτερα
τους δύο εταίρους του έργου, να
ενημερωθούν για τη μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε και να επωφεληθούν από τις
δράσεις και τις επαφές του έργου.
VVSG: Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
της Φλάνδρας είχε για μια ακόμα φορά τη
δυνατότητα
διάχυσης
των
βέλτιστων
πρακτικών των μελών της αλλά και της
ίδιας, να γνωρίσει πιθανούς εταίρους και να
ανταλλάξει απόψεις και πρακτικές.
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο DECISIVE
άγγιξε δεκάδες Δήμους σε τρεις ευρωπαϊκές
χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες πολίτες τη
δυνατότητα
άμεσης
και
ενεργούς
συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση.
Αποτέλεσε επίσης το μέσον για να
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γνωρίσουν πολλοί νέοι πιθανοί εταίροι το
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και
κυρίως το μέτρο 2.2 του προγράμματος,
καθώς, ως γνωστόν, το έργο DECISIVE
χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2.
Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος.

Το μέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την
ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που
υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1
«Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Υποστηρίζει
επίσης
την
ανταλλαγή
εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών
πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που
μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση
μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.
Τα μέτρα υποστήριξης μπορούν να έχουν τις
εξής μορφές:
• Συμβουλευτικές
υπηρεσίες
για
την
παροχή πρακτικών συμβουλών σχετικά
με την προετοιμασία και την εκτέλεση
σχεδίων καλής ποιότητας (από τις
διαδικασίες υποβολής αίτησης μέχρι την
εσωτερική αξιολόγηση των σχεδίων).
• Συνεδρίες κατάρτισης ώστε να παρέχεται
στους αρμόδιους για τις δραστηριότητες
αδελφοποίησης πόλεων η δυνατότητα να
βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με
την
ιδέα
και
την
πρακτική
της
αδελφοποίησης και να κατανοούν και να
εργάζονται καλύτερα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο.
• Εθνικές ή διεθνικές εκδηλώσεις για την
προώθηση της ιδέας της αδελφοποίησης
μεταξύ των τοπικών αρχών.
• Εργαλεία για ευκολότερη αναζήτηση
εταίρων και δικτύωση, καθώς και
ευαισθητοποίηση
σε
θέματα
αδελφοποίησης πόλεων, π.χ. μέσω
δημοσιεύσεων, οπτικοακουστικού υλικού
και δικτυακών τόπων.
• Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και
της συσσωρευμένης εμπειρίας από την
υποστήριξη της αδελφοποίησης πόλεων
στην Ευρώπη.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index
_en.php
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87η Σύνοδος Ολομέλειας
της Επιτροπής των
Περιφερειών
Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες η 87η 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, κα Ελένη
Λουκαΐδου,
Δημοτική
Σύμβουλο
Λευκωσίας,
κ.
Κώστα
Χατζηκακού,
Δημοτικό Σύμβουλο Αμμοχώστου και κ.
Χριστόδουλο Κώστα Καττιρτζή, Πρόεδρο
του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας.
Στη Σύνοδο της Ολομέλειας παρευρέθη ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Jose Manuel Barroso, ο οποίος έκανε
παρέμβαση σχετικά με το πρόγραμμα
εργασίας της Επιτροπής για το 2011 και
ανέφερε τις προτεραιότητές της, ήτοι την
έξοδο από την κρίση, την επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων
της
πρωτοβουλίας
«Ευρώπη 2020» για μια ανάπτυξη ευφυή,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και
τη δημιουργία απασχόλησης.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό
χώρο
ελευθερίας,
ασφάλειας,
και
δικαιοσύνης,
του
οποίου
πρέπει
να
συνεχιστεί η ολοκλήρωση, την πολιτική
στρατηγική που θα εφαρμόσει η νέα
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τέλος,
στον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Barroso, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι
θεωρεί την ΕτΠ σημαντικό σύμμαχο για την
ευόδωση των στόχων της Επιτροπής και
αναγνωρίζει τη σημασία της προσφοράς
της, τόσο για το συμβουλευτικό της έργο
όσο και για τη δέσμευσή της στην
υλοποίηση και αξιολόγηση των πολιτικών
της Ένωσης.
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Από τα σημαντικότερα θέματα της Συνόδου
ήταν η γνωμοδότηση με θέμα «Διδάγματα
από τη χρηματοπιστωτική κρίση για τη
χρηματοπιστωτική
εποπτεία
και
τους
δημόσιους προϋπολογισμούς» με εισηγητή
τον κ. Karl Heinz-Klär. Η συγκεκριμένη
γνωμοδότηση είναι και η πρώτη στην
ιστορία της ΕτΠ, η οποία δεν υιοθετήθηκε
από την Ολομέλεια καθώς τα μέλη της
Επιτροπής των Περιφερειών θεώρησαν,
όπως τόνισαν αρκετές φορές, ότι υστερεί
επικαιροποίησης και δεν εκφράζει τις
απόψεις της πλειοψηφίας των μελών της
ΕτΠ, αλλά προσωπικές απόψεις ή θέσεις
συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας.
Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου συζητήθηκε ο
ρόλος των τοπικών και περιφερειακών
αρχών στην εφαμογή της στρατηγικής για
την υγεία την περίοδο 2008-2013, υπό την
παρουσία του κ. John Dalli, Μέλους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιου για την
υγεία και την προστασία των καταναλωτών.
Η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε τη
στήριξη του Επιτρόπου για να υπάρξει
μεγαλύτερη συμμετοχή των υποεθνικών
αρχών στην ανάπτυξη των πολιτικών για
την υγεία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου
Ολομέλειας, συζητήθηκαν επίσης η πολιτική
συνοχής και η στρατηγική έκθεση 2010
σχετικά
με
την
υλοποίηση
των
προγραμμάτων 2007-2013, καθώς και το
ζήτημα της ενίσχυσης του συντονισμού της
οικονομικής πολιτικής, με εισηγητή τον κ.
Κωνσταντίνο Τάτση, ο οποίος τόνισε ότι «η
εξισορρόπηση των ελλειμμάτων πρέπει να
γίνει
κατά
τρόπο
αναλογικό
και
ισορροπημένο, προκειμένου να αποτραπεί το
ενδεχόμενο οι δημοσιονομικές προσαρμογές
να παγώσουν την οικονομική ανάπτυξη
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα».
Τέλος, η διεθνής κλιματική πολιτική για το
μετά
την
Κοπεγχάγη
διάστημα,
με
εισηγήτρια την κα Beer ήταν ένα από τα
θέματα που απασχόλησαν τα μέλη εν όψει
των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο
Μεξικό, γύρω από τις δράσεις για την
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αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος.
Η ΕτΠ, μέσω της γνωμοδότησης καλεί τους
ηγέτες στο Κανκούν να αναγνωρίσουν τον
σημαντικό
ρόλο
που
μπορούν
να
διαδραματίσουν
οι
τοπικές
και
οι
περιφερειακές αρχές στην αντιμετώπιση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ευρωπαϊκό έτος
εθελοντισμού 2011
Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωβαρομέτρου
που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2010,
τρεις στους δέκα Ευρωπαίους ισχυρίζονται
ότι επιδίδονται σε
κάποια
εθελοντική
δραστηριότητα.
Υπάρχουν
πολλοί
διαφορετικοί ορισμοί
και διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά
τον εθελοντισμό. Κοινό χαρακτηριστικό
όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι
κάθε φορά που οι άνθρωποι ενώνονται για
να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο ή για να
στηρίξουν εκείνους που έχουν ανάγκη,
ωφελείται τόσο η κοινωνία στο σύνολό της,
όσο και ο κάθε εθελοντής χωριστά.
Με τον εθελοντισμό, οι άνθρωποι αποκτούν
γνώσεις, αξιοποιούν τις ικανότητές τους και
επεκτείνουν το κοινωνικό τους δίκτυο,
πράγμα που συχνά μπορεί να τους ανοίξει
νέες ή καλύτερες προοπτικές απασχόλησης,
και να συμβάλει στην προσωπική και
κοινωνική τους ανάπτυξη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τους νέους
να
συμμετέχουν
σε
εθελοντικές
δραστηριότητες.
Στο
πλαίσιο
της
Ευρωπαϊκής
Εθελοντικής
Υπηρεσίας,
χιλιάδες έφηβοι και νέοι πηγαίνουν στο
εξωτερικό για να διδάξουν, να συμβάλουν
στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε
διαπολιτισμικά θέματα και να αποκτήσουν
χρήσιμες εμπειρίες για τη ζωή τους.
Πρόσφατα μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακήρυξε το 2011 ως Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού.
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Για να προβάλει το έργο των εθελοντών και
να παροτρύνει και άλλους να ακολουθήσουν
το παράδειγμά τους και να αντιμετωπίσουν
τις ίδιες προκλήσεις, το Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού (ΕΕΕ) 2011 θέτει τέσσερις
βασικούς στόχους:
• Μείωση
των
εμποδίων
για
τον
εθελοντισμό στην ΕΕ.
• Ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων
και
βελτίωση
της
ποιότητας
του
εθελοντισμού.
• Ανταμοιβή
και
αναγνώριση
των
εθελοντικών δραστηριοτήτων.
• Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία
και τη σημασία του εθελοντισμού.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
ενθαρρύνει
την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των
αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων
στα κράτη μέλη. Μεγαλύτερη έμφαση
δίνεται στην κατάρτιση των εθελοντών, την
πιστοποίηση
και
τη
διασφάλιση
της
ποιότητας, καθώς και στην εξεύρεση των
κατάλληλων εθελοντικών ευκαιριών για
τους δυνητικούς εθελοντές.
Η
Επιτροπή
ενθαρρύνει
επίσης νέες
πρωτοβουλίες
δικτύωσης
ευρωπαϊκής
εμβέλειας, με στόχο την προώθηση των
διασυνοριακών ανταλλαγών και συνεργιών
ανάμεσα σε εθελοντικές οργανώσεις και
άλλους φορείς, ιδίως τις επιχειρήσεις.
Στη διάρκεια του Έτους Εθελοντισμού, θα
προβληθούν
και
θα
προωθηθούν
εκατοντάδες δραστηριότητες και σχέδια. Σε
επίπεδο ΕΕ, αυτά περιλαμβάνουν:
• Περιοδεία του ΕΕΕ 2011: Εθελοντές θα
περιοδεύουν στις χώρες της ΕΕ επί ένα
έτος, προβάλλοντας το έργο τους και
ερχόμενοι σε στενή επαφή με τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το
κοινό σε κάθε βήμα της περιοδείας.

• Αναμετάδοση

ΕΕΕ:
27
εθελοντές
δημοσιογράφοι θα παρακολουθούν το
έργο 54 εθελοντικών οργανώσεων, θα
παραγάγουν οπτικό και ακουστικό υλικό
και θα συντάσσουν άρθρα.
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Όλο αυτό το υλικό θα μεταδοθεί από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο τέλος
του έτους, όλα τα ρεπορτάζ θα
συγκεντρωθούν σε ένα ντοκιμαντέρ
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος και την
Περιοδεία του.
• Τέσσερις
θεματικές
διασκέψεις
θα
οργανωθούν εντός του 2011 για να
προβληθούν
βασικά
ζητήματα
που
άπτονται
του
εθελοντισμού:
8
Ιανουαρίου
στη
Βουδαπέστη:
Αναγνώριση
του
Εθελοντισμού·
Μάιος/Ιούνιος: Ανάδειξη των εθελοντών
και της πολύτιμης συνεισφοράς τους·
Οκτώβριος: Ενίσχυση των εθελοντικών
οργανώσεων· Δεκέμβριος: Διάσκεψη
σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στον επίσημο δικτυακό τόπο:
www.europa.eu/volunteering.

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για το
INTERREG IVC
Το πρόγραμμα INTERREG IVC στοχεύει
στην ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής
συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας,
της
οικονομίας
της
γνώσης,
του
περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς
και οργανισμοί δημοσίου δικαίου.

Η
νέα
πρόσκληση
χρηματοδοτεί
αποκλειστικά
έργα
περιφερειακής
πρωτοβουλίας
και
διαθέτει
συνολικό
προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Οι
προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι
την 11η Απριλίου 2011. Για περισσότερα:
http://i4c.eu/fourth_call.html
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Η ΕΤΑ χρηματοδοτεί έργα
ανάπτυξης της Λευκωσίας
Την 1η Δεκεμβρίου, σε ειδική τελετή που
έγινε στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο,
υπογράφηκε η συμφωνία χρηματοδότησης
έργων ανάπτυξης της Λευκωσίας ύψους 40
εκατομμυρίων Ευρώ από το Διοικητή της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως (ΕΤΑ)
του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Raphaël
Alomar, τον Υπουργό Οικονομικών κ.
Χαρίλαο
Σταυράκη
και
τη Δήμαρχο
Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου.

Ο Δήμος Λευκωσίας υπέβαλε αίτηση προς
την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου
της Ευρώπης, 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 της
πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και
πολλά άλλα.
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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.

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας
χρηματοδότησης,
ο
Διοικητής
της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως, ο
Υπουργός Οικονομικών και η Δήμαρχος
Λευκωσίας, αναφέρθηκαν στις ευεργετικές
επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία
χρηματοδότησης για τη Λευκωσία και
ιδιαίτερα για τους κατοίκους της.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η
Δήμαρχος Λευκωσίας απένειμε στο Διοικητή
της Τράπεζας Αναπτύξεως κ. Raphaël
Alomar το Τιμητικό Δίπλωμα της Λευκωσίας
με την ευκαιρία της επίσκεψης του στη
Λευκωσία και σε ένδειξη εκτίμησης για τη
συνεισφορά του στη Λευκωσία και τους
πολίτες της.

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/Docume
nt_List.aspx?DocumentCategoryK
eyword=Website.DimotikaNea
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Ο Δήμος Λευκωσίας
υπέγραψε συμφωνία
συνεργασίας με τη Μόσχα
Στις
11
Δεκεμβρίου
η
Λευκωσία
υποδέχθηκε αντιπροσωπεία από τη Μόσχα.
Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και σε ειδική
τελετή
που
πραγματοποιήθηκε
στο
Δημαρχείο
Λευκωσίας,
η
Δήμαρχος
Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου και ο
Πρόεδρος της Δούμας της Μόσχας κ.
Βλαντιμίρ Μ. Πλατόνωφ υπέγραψαν το
Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ των δυο
πόλεων για την περίοδο 2011 - 2013.
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας βασίζεται στις
αρχές των αμοιβαίων σχέσεων
που
εκφράζονται στο Πρωτόκολλο φιλίας και
συνεργασίας
Λευκωσίας-Μόσχας
που
υπογράφτηκε το 1997 και έχει ως στόχο να
ενισχύσει τις καλές σχέσεις μεταξύ των δυο
πόλεων,
αλλά
και
να
προωθήσει
πρωτοβουλίες
και
εταιρικές
σχέσεις
ανάμεσα τους.
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Πιστοποιητικό Ποιότητας
ISO 9001:2008 στο Δήμο
Λακατάμιας
Έχοντας την ποιότητα σαν κινητήριο μοχλό
ανάπτυξης και βελτίωσής του, ο Δήμος
Λακατάμιας έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει με
επιτυχία
Σύστημα
Διαχείρισης
της
Ποιότητας στις δραστηριότητές του της
Τεχνικής
Υπηρεσίας,
της
Διοικητικής
Υπηρεσίας, της Οικονομικής Υπηρεσίας, του
Κλάδου Ελέγχου Τροφίμων και Πόσιμου
Νερού, της Υπηρεσίας Υδατοπρομήθειας και
της Πολιτιστικής Υπηρεσίας.
Αφού το σύστημα αξιολογήθηκε από την
Κυπριακή
Εταιρεία
Πιστοποίησης,
πιστοποιήθηκε με το Πιστοποιητικό ISO
9001:2008.

Στιγμιότυπο από την παραλαβή από το Δήμαρχο
Λακατάμιας του Πιστοποιητικού, το οποίο
απονεμήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010, στην
Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας, που διοργάνωσε η
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, οι δυο πόλεις θεωρούν ως
προτεραιότητες
τις
ακόλουθες
κατευθύνσεις: Διαχείριση της πόλης και
φυσικό
περιβάλλον,
Εμπορική
και
οικονομική συνεργασία, Πολιτισμός και
ιστορική
κληρονομιά,
Τουρισμός
και
Αθλητισμός.

Το ISO 9001:2008 είναι διεθνές πρότυπο,
το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για
διαχείριση της ποιότητας και στοχεύει στην
εγκαθίδρυση
ενός
αποτελεσματικού
συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και
λειτουργίας.

Όπως αναφέρεται επίσης στο Πρόγραμμα,
μετά τη λήξη του, τα δυο μέρη θα
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή του και θα υποβάλουν προτάσεις
για περαιτέρω κατευθύνσεις συνεργασίας.

Απώτερη επιδίωξη του Δήμου, είναι μέσα
από την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
της Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, να
επιτύχει βελτίωση της εσωτερικής του
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οργάνωσης, βελτίωση της απόδοσης και της
παραγωγικότητας του προσωπικού του,
καθώς και επίτευξη και διατήρηση της
ποιότητας των υπηρεσιών του, για όσον το
δυνατό πληρέστερη και σε συνεχή βάση
ικανοποίηση
των
αναβαθμισμένων
απαιτήσεων των δημοτών του.

Έκθεση Φωτογραφίας
του Δήμου Λαπήθου
στην Αθήνα
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου, με
επικεφαλής το Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω
Ελευθερίου,
παρουσίασε
την
Έκθεση
Φωτογραφίας «Λάπηθος των ονείρων μας
γη, της επιστροφής ελπίδα» στο Δήμο
Χολαργού στην Αθήνα, την περίοδο 7-14
Δεκεμβρίου.
Την αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου
συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννάκης
Χριστοφίδης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα
Λένα Πιερή και κ. Γιάννος Κρεμμός. Η
επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου
Λαπήθου εντάσσεται στα πλαίσια της
διαφωτιστικής εκστρατείας που διεξάγει ο
Δήμος
Λαπήθου
για
προβολή
του
Κυπριακού
προβλήματος
και
των
προσπαθειών
για
δίκαιη
λύση
και
επιστροφή στις κατεχόμενες περιοχές. Στη
διάρκεια
της
παραμονής
της
αντιπροσωπείας
στην
Αθήνα,
έγιναν
συναντήσεις
με
την
πολιτική
και
θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδας.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας
έγιναν στις 8 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό
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Κέντρο του Δήμου Χολαργού, παρουσία
χαρκετών επισήμων και πλήθους κόσμου.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών
και
Πάσης
Ελλάδος
κ.κ.
Ιερώνυμος.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Ιωσήφ Ιωσήφ, ο Δήμαρχος Χολαργού κ.
Δημήτρης Νικολάου, ο Δήμαρχος Παπάγου
κ. Βασίλειος Ξύδης και ο Δήμαρχος
Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου. Ομιλητής
ήταν
ο
Λαπηθιώτης
Αναπληρωτής
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.
Πέτρος
Παπαπολυβίου.
Ακολούθησε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία
του Δήμου Χολαργού και από μουσικό
συγκρότημα
Κυπρίων
φοιτητών
της
Αθήνας.

Συναντήσεις - επαφές του
Δήμου Λαπήθου στην
Αθήνα
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου, με το
Δήμαρχο κ. Άθω Ελευθερίου και τη
Δημοτικό Σύμβουλο κα Ελένη Καπνουλλά
Πιερή, επισκέφθηκαν την Αθήνα και είχαν
επαφές για το Κυπριακό πρόβλημα στις 8
και 9 Δεκεμβρίου.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου
Λαπήθου εντάσσεται μέσα πλαίσια της
διαφωτιστικής εκστρατείας που διεξάγει ο
Δήμος
Λαπήθου.
Στη
διάρκεια
της
παραμονής
της
αντιπροσωπείας
στην
Αθήνα,
έγιναν
συναντήσεις
και
παρουσιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας
«Λάπηθος των ονείρων μας γη, της
επιστροφής ελπίδα».
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Κάρολο
Παπούλια,
με
την
Α.Μ.
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμο, με τον Πρέσβη της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ,
και
με
εκπροσώπους
όλων
των
κοινοβουλευτικών κομμάτων της Ελλάδας.
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Συγκεκριμένα, έγιναν συναντήσεις με την
κα Πωλίνα Λάμψα, Υπεύθυνη Διεθνών
Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρέα
Λυκουρέντζο,
Γραμματέα
Κεντρικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κ.
Αχιλλέα Κανταρτζή, Γραμματέα Κ.Ο. του
ΚΚΕ και τον Κύπριο Βουλευτή του ΚΚΕ κ.
Χαράλαμπο Χαραλάμπους, με τον κ. Φώτη
Κουβέλη, Πρόεδρο της Δημοκρατικής
Αριστεράς, με τον κ. Γιώργο Καρατζαφέρη
Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ, με τον κ. Θοδωρή
Δρίτσα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και με τους
κ.κ. Λοίζο Λοίζου και Γιώργο Μιχαηλίδη,
Πρόεδρο και Γραμματέα της Ένωσης
Κυπρίων Ελλάδας.

Από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Παραχωρήθηκαν 44
υποτροφίες από το Δήμο
Λαπήθου
Ο Δήμος Λαπήθου και το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Λαπήθου διοργάνωσαν με μεγάλη
επιτυχία στις 28 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Σόλων Τριανταφυλλίδης»
των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας
Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή, στη
Λευκωσία,
εκδήλωση
στην
οποία
παραχωρήθηκαν υποτροφίες – χορηγίες σε
44
πρωτοετείς
φοιτητές
που
έχουν
καταγωγή τη Λάπηθο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε
ομιλία εκ μέρους των διοργανωτών από το
Δήμαρχο Λαπήθου και Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου, κ. Άθω
Ελευθερίου, χαιρετισμό από τον έντιμο
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Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη
και
χαιρετισμό
εκ
μέρους
του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου
και από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Πανοσιολογιότατο
Αρχιμανδρίτη κ.κ. Ιερώνυμο Πυλιώτη.
Παρουσιάστηκε
επίσης
το
Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας Λαπήθου, από την
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, κα Μαρία
Καραολιά.
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ.
Άθως Ελευθερίου, αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους, ανέφερε μεταξύ άλλων
και τα ακόλουθα: «…Θέλουμε για ακόμη μια
φορά
με
αυτήν
την
ευκαιρία,
να
διαβεβαιώσουμε όλους σας, πως θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πρώτα και
κύρια για την επανένωση της πατρίδας μας
και την επιστροφή μας στην αγαπημένη μας
κωμόπολη, σε συνθήκες ασφάλειας και
αξιοπρέπειας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα
και εποίκους και με κατοχυρωμένα τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.
Μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αναμένοντας
και τη δική σας συμβολή και βοήθεια, για
τη διατήρηση άσβεστης, της μνήμης της
κατεχόμενης κωμόπολης μας και της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εσείς, η νέα
γενιά, αποτελείτε τους συνεχιστές του
δικού μας έργου και σε σας εναποθέτουμε
τις ελπίδες μας για το μέλλον αυτού του
τόπου και αυτού του λαού, που η ιστορία
τον θέλει να αγωνίζεται ακατάπαυστα σε
άνισους αγώνες για την ελευθερία και τη
δικαίωσή του.…»
Στο
χαιρετισμό
του,
ο
Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, μεταξύ
άλλων ανέφερε: «…Η πρωτοβουλία, όμως,
αυτή του Δήμου που στοχεύει στους νέους
που έλκουν την καταγωγή τους από τη
Λάπηθο, είναι άξια επαίνου και για έναν
άλλο λόγο. Δεν ξεχνάμε πως είμαστε μια
χώρα ημικατεχόμενη και ο Δήμος Λαπήθου
είναι ένας από τους 9 κατεχόμενους
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Δήμους μας.
Μέσα από τη θεσμοθέτηση αυτών των
υποτροφιών, ο Δήμος έχει κατορθώσει να
δημιουργήσει έναν επιπρόσθετο δεσμό στην
αλυσίδα που συνδέει τη νέα γενιά των
Λαπηθιωτών με τον τόπο καταγωγής τους.
Είναι γι αυτό που πιστεύω πως αυτή σας η
πρωτοβουλία
είναι
άλλη
μια
πράξη
αντίστασης στην κατοχή. Αντίσταση στη
λήθη και διατήρηση του πόθου για
επιστροφή.
Τέτοιες πρωτοβουλίες μας κάνουν να
αισιοδοξούμε πως ως λαός έχουμε και
προοπτική και μέλλον. Γιατί, ακόμη και
μέσα
στις
δύσκολες
συνθήκες
που
δημιουργεί η προσφυγιά και ο ξεριζωμός,
συνεχίζουμε να επενδύουμε στη μόρφωση
και την καλλιέργεια των παιδιών μας, έτσι
που να τους καταστήσουμε ικανούς και
άξιους πολίτες, έτοιμους να παλέψουν για
ένα καλύτερο αύριο σε μια επανενωμένη
πατρίδα...»
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αγωνιστικό
σας
φρόνημα
και
βεβαιωνόμαστε για τον ασίγαστο πόθο σας
προς επίτευξη του στόχου της δικαίωσης
και της επιστροφής.
Ανανεώνεται, έτσι, η πίστη μας για την
τελική κατίσχυση των ηθικών αξιών και την
ευόδωση του υπέρ ελευθερίας αγώνα του
λαού μας…». Ο Αρχιμανδρίτης ενημέρωσε
επίσης για την παροχή μίας Υποτροφίας από
το «Ίδρυμα Αχιλλέα Χατζησάββα και Ολγας
Δημητρίου», σε πρωτοετή φοιτήτρια που
γενεαλογικά προέρχεται από τη Λάπηθο.
Η
εκδήλωση
ολοκληρώθηκε
με
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με αποσπάσματα
από ελληνικές οπερέττες από το Αστρινίδειο
Ωδείο Κύπρου και δεξίωση. Έπαιξε πιάνο η
κα Alan Paskova και τραγούδησε η κα
Πηνελόπη Καραολιά – Προκοπίου.
Στο τέλος της εκδήλωσης, τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είχαν
συνάντηση με τους φοιτητές και συζήτησαν
τρόπους ένταξής τους στο Συμβούλιο
Νεολαίας και συμμετοχής τους στις
εκδηλώσεις του, για να έρθουν οι νέοι πιο
κοντά στα οργανωμένα σύνολα της
Λαπήθου.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρωτοσύγκελος της
Ιεράς
Αρχιεπισκοπής
Κύπρου,
Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης
κ.κ.
Ιερώνυμος
Πυλιώτης,
μεταξύ
άλλων,
ανέφερε «… Από τη μια συγκινούμαστε και
πονούμε, γιατί η εκδήλωση γίνεται,
δυστυχώς, μακριά από τη Λάπηθο, η οποία
για τριάντα επτά σχεδόν χρόνια βιώνει την
ανείπωτη τουρκική σκλαβιά και κατοχή.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής
Συλικιώτης, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης κ.κ. Ιερώνυμος Πυλιώτης, οι
Βουλευτές
Κερύνειας
κ.κ.
Κλαύδιος
Μαυροχάννας και Σοφοκλής Φυττής, ο κ.
Ιωάννης Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Καραβά,
ο κ. Ανδρέας Σταυρινός, Πρόεδρος του
Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», η
κα Χρυστάλλα Μαστραππά Κουκουμά,
Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου,
εκπρόσωποι Κομμάτων, Σωματείων και
Οργανώσεων, καθώς επίσης και αρκετοί
Λαπηθιώτες.

Από την άλλη, όμως, αισθανόμαστε μέσα
μας και μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί για
μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε το ακμαίο

Το πρόγραμμα παρουσίασε η κα Λένα
Πιερή, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου
Λαπήθου.
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Τιμήθηκε η Λαπηθιώτισσα
Σοπράνο Πηνελόπη
Καραολιά – Προκοπίου
Ο Δήμος Λαπήθου και το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Λαπήθου διοργάνωσαν με μεγάλη
επιτυχία στις 28 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Σόλων Τριανταφυλλίδης»
των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας
Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή στη
Λευκωσία, εκδήλωση στην οποία τιμήθηκε
η
Λαπηθιώτισσα
Σοπράνο
Πηνελόπη
Καραολιά – Προκοπίου, για το έργο και την
προσφορά της στο Δήμο Λαπήθου.
Το
πρόγραμμα
της
εκδήλωσης
περιελάμβανε ομιλία εκ μέρους των
διοργανωτών από το Δήμαρχο Λαπήθου και
Πρόεδρο
του
Πολιτιστικού
Ιδρύματος
Λαπήθου, κ. Άθω Ελευθερίου, χαιρετισμό
από τον έντιμο Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νεοκλή Συλικιώτη και χαιρετισμούς εκ
μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.
Χρυσόστομου και από τον Πρωτοσύγκελο
της
Ιεράς
Αρχιεπισκοπής
Κύπρου,
Πανοσιολογιότατο
Αρχιμανδρίτη
κ.κ.
Ιερώνυμο Πυλιώτη. Όλοι οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στο αξιόλογο έργο, καθώς
και την προσφορά και βοήθεια που
προσφέρει προς το Δήμο Λαπήθου η κα
Πηνελόπη Καραολιά – Προκοπίου.
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ.
Άθως Ελευθερίου, αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους, ανέφερε μεταξύ άλλων
και τα ακόλουθα: «…Σαν κατεχόμενος
Δήμος,
δραστηριοποιούμαστε
στην
προσφυγιά
και
με
πολλή
δυσκολία
προσπαθούμε να παράγουμε έργο τόσο
πολιτικό, όσο και κοινωνικό και πολιτιστικό,
με κύριο στόχο να συμβάλουμε στον
αντικατοχικό αγώνα του λαού μας και να
διατηρήσουμε ταυτόχρονα άσβεστη τη
μνήμη της κατεχόμενης κωμόπολης μας,
καθώς και τη συνοχή και τους δεσμούς
μεταξύ των Λαπηθιωτών.
Σε αυτή μας την προσπάθεια, είναι πολλές
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οι αντιξοότητες και πολύ περιορισμένα τα
μέσα που έχουμε στη διάθεση μας. Το έργο
μας θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο, αν δεν
υπήρχαν κάποια ξεχωριστά άτομα, που με
πολλή προθυμία και πάντοτε αφιλοκερδώς,
σε βάρος του ελεύθερού τους χρόνου, που
θα μπορούσαν να τον αφιερώσουν στην
οικογένεια
και
τον
εαυτό
τους,
ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις του Δήμου
μας για βοήθεια και συμμετοχή στη
διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων
μας.
Ένα από αυτά τα άτομα, είναι και η
σοπράνο Πηνελόπη Καραολιά Προκοπίου. Η
γνωστή σε όλους μας Πηνελόπη, που παρά
το βαρυφορτωμένο της πρόγραμμα ως
Διευθύντρια του Αστρινίδειου Ωδείου και
μητέρα δύο μικρών παιδιών, δηλώνει
πάντοτε παρούσα σε εκδηλώσεις του Δήμου
μας, αναλαμβάνοντας το καλλιτεχνικό
μέρος…

…Θεωρούμε αυτή τη σεμνή τιμητική τελετή,
ως την ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησής μας
προς την Πηνελόπη, το έργο της και τη
βοήθεια που προσφέρει προς το Δήμο μας…
…Σε συγχαίρουμε θερμά για το πλούσιο και
πολυσχιδές έργο σου και σου ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Ευχόμαστε
επίσης σε σένα και στην οικογένεια σου
κάθε χαρά, υγεία και ευτυχία και όπως
πραγματοποιηθεί το συντομότερο το όνειρό
σου να τραγουδήσεις στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ελληνικού Γυμνασίου
Λαπήθου,
σε
συνθήκες
πραγματικής
ελευθερίας…».
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Η Πηνελόπη έχει δίπλωμα μονωδίας και
μελοδραματικής,
πτυχία
αρμονίας,
αντίστιξης, ενορχήστρωσης και διεύθυνσης
μπάντας και χορωδίας, καθώς και δίπλωμα
πιάνου. Είναι γνωστή στο κυπριακό κοινό
από τα επιτυχημένα σόλο ρεσιτάλ τα οποία
έχει δώσει και από τις εμφανίσεις της με
διάφορα μουσικά σύνολα και χορωδίες σε
τηλεοπτικές εκπομπές και σε συναυλίες στην
Κύπρο
και
το
εξωτερικό
(Κιλκίς,
Θεσσαλονίκη, Πράγα, Βραζιλία, Αθήνα,
Ισπανία).
Στην αντιφώνησή της, η κα Πηνελόπη
Καραολιά – Προκοπίου ανέφερε τα εξής:
«… Οφείλω να ευχαριστήσω τόσο το Δήμο
Λαπήθου, όσο και το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Λαπήθου για την αποψινή τιμή. Πρόκειται
για μια πράξη η οποία με γεμίζει με αρκετή
συγκίνηση αλλά και με πόθο για επιστροφή,
εκπληρώνοντας το όνειρό μου για να
τραγουδήσω στην κατεχόμενη γη μας.
Η Λάπηθος ήταν ένα στολίδι της επαρχίας
Κερύνειας.
Ο
Συνδυασμός
του
καταπράσινου βουνού με τη θάλασσα των
ανθισμένων λεμονιών, μαζί με την υπέροχη
γαλήνη που επικρατούσε σε όλη την
κωμόπολη, έδινε ένα ξεχωριστό τόνο και
μια ξεχωριστή ομορφιά. Δεν είναι τυχαίο
που ντόπιοι αλλά και ξένοι μιλούσαν με τα
καλύτερα λόγια για το όμορφο θέαμα και
για τη θερμή φιλοξενία των κατοίκων…
…Εκ μέρους μου, δεσμεύομαι ότι θα
συνεχίσω μέσα από την τέχνη μου να
συνεισφέρω και εγώ για την εκπλήρωση
της πολυπόθητης επιστροφής. Θέλω να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς μου
Σταυρούλα και Γιώργο που με βοήθησαν
και που στάθηκαν δίπλα μου και μου
συμπαραστέκονται σε κάθε μου βήμα σε
αυτό το μεγάλο δρόμο της Μουσικής,
καθώς επίσης και το σύζυγό μου Προκόπη,
επίσης μουσικό, όπου ενώνοντας τις
δυνάμεις μας και την Αγάπη μας,
πορευόμαστε μαζί για ό,τι καλύτερο στην
οικογένεια, τα παιδιά μας και τον
επαγγελματικό μας χώρο. Τέλος, θα ήθελα
να ευχαριστήσω τη Λαπηθιώτισσα φιλόλογο
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Δέσπω Πολυδώρου για τη βοήθεια στη
διοργάνωση της εκδήλωσης…»
Η
εκδήλωση
ολοκληρώθηκε
με
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με αποσπάσματα
από ελληνικές οπερέττες από το Αστρινίδειο
Ωδείο Κύπρου και δεξίωση. Έπαιξε πιάνο η
κα Alan Paskova και τραγούδησε η κα
Πηνελόπη Καραολιά – Προκοπίου.

Χριστουγεννιάτικη Εορτή
στο Δήμο Λευκωσίας
Στις 14 Δεκεμβρίου, η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα Ελένη Μαύρου,
η Αντιδήμαρχος
Λευκωσίας κα Σούλα Κολακίδου και τα μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Πολυδύναμου
Δημοτικού
Κέντρου
Λευκωσίας, τίμησαν με την παρουσία τους,
τη
Χριστουγεννιάτικη
Εορτή
των
προγραμμάτων, «Πολυπολιτισμικό Κέντρο
Φροντίδας
Παιδιών
Λευκωσίας»
και
«Ουράνιο
Τόξο»,
στην
αίθουσα
εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Δημοτικού
Κέντρου Λευκωσίας.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου
χαιρέτησε την εκδήλωση, εκφράζοντας τη
σημασία που αποδίδει ο Δήμος Λευκωσίας
στην
κοινωνική
πολιτική,
η
οποία
εκφράζεται
μέσω
των
κοινωνικών
υπηρεσιών του Πολυδύναμου Δημοτικού
Κέντρου Λευκωσίας.
Τα παιδιά που συμμετέχουν στα διάφορα
προγράμματα, τραγούδησαν τα Κυπριακά
Κάλαντα και παρουσίασαν μια σύντομη
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θεατρική παράσταση,
Χριστούγεννα».

τα

«Καλοκαιρινά

Τα Χριστουγεννιάτικα δώρα καθώς και το
πλούσιο
εορταστικό
πρόγραμμα
με
ταχυδακτυλουργό που ακολούθησε, ήταν
με την ευγενή χορηγία της Τράπεζας
Πειραιώς.
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Συγκεκριμένα, η Δήμαρχος κα Ελένη
Μαύρου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
επισκέφθηκαν τη Λέσχη Αξιωματικών της
ΕΛΔΥΚ και φυλάκια στον Άγιο Ανδρέα, στην
παλιά πόλη και στο Καϊμακλί.

Η κυρία Μαύρου αντάλλαξε ευχές για τα
Χριστούγεννα και τον καινούργιο χρόνο με
τα στρατευμένα νιάτα της Κύπρου και τους
αξιωματικούς που υπηρετούν κατά μήκος
της πράσινης γραμμής.
Τόσο τα παιδιά, όσο και οι οικογένειές τους,
ευχαριστήθηκαν από τα Χριστουγεννιάτικα
δώρα που πήραν από τον «Άγιο Βασίλη»,
καθώς και από το πλούσιο εορταστικό
πρόγραμμα που παρουσιάστηκε.
Μέγας Χορηγός της Χριστουγεννιάτικης
Εορτής ήταν η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας
επισκέφθηκε φυλάκια
Στις 29 Δεκεμβρίου, η Δήμαρχος Λευκωσίας
Ελένη Μαύρου και Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου επισκέφθηκαν, με την ευκαιρία
των
γιορτών,
φυλάκια
της
Εθνικής
Φρουράς στη γραμμή αντιπαράταξης της
περιοχής Λευκωσίας.

Κατά τις επισκέψεις, η Δήμαρχος Λευκωσίας
έδωσε δώρα στους στρατιώτες και έκοψε σε
κάθε φυλάκιο βασιλόπιτα.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
στο Πολυεργαστηριακό
Κέντρο Λευκωσίας
Ο Δήμος Λευκωσίας διοργάνωσε στις 10
Δεκεμβρίου στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο,
Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση
με
τη
συμμετοχή της χορωδίας των Μικρών
Εθελοντών.
Η γιορταστική εκδήλωση περιλάμβανε
χαιρετισμό της Δήμαρχου Λευκωσίας κας
Ελένης
Μαύρου,
χριστουγεννιάτικα
τραγούδια από τη χορωδία των Μικρών
Εθελοντών και δεξίωση με σούπα και άλλα
κεραστικά.
Τα εργαστήρια του Πολυεργαστηριακού
Κέντρου
ήταν
ανοικτά
και
οι
παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να
τα επισκεφθούν και να αγοράσουν τις
δημιουργίες των καλλιτεχνών.
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Στη συνέχεια, η Δήμαρχος Λευκωσίας, μέλη
του Δημοτικού Συμβούλιου, η χορωδία των
Μικρών
Εθελοντών
και
όσοι
το
επιθυμούσαν, επισκέφθηκαν κατοικίες της
περιοχής,
τραγούδησαν
τα
κάλαντα,
μοίρασαν δώρα και αντάλλαξαν ευχές με
τους κατοίκους.

Παιδική Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση στο Δήμο
Στροβόλου
Ο
Δήμος
Στροβόλου
διοργάνωσε
Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση-Πανηγύρι,
στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, στο προαύλιο
του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από μουσικά σύνολα και
ευχάριστες δραστηριότητες για παιδιά, Άγιο
Βασίλη, ζωγραφική προσώπου, μηχανή
χιονιού, ξυλοπόδαρο, ταχυδακτυλουργό
κ.ά.
Στις 11 Δεκεμβρίου συμμετείχε η Ήβη
Αδάμου,
ενώ
στις
12
Δεκεμβρίου,
συμμετείχαν το Μουσικό Σχήμα «Μουσική
Κιβωτός»
της
Σχολής
Παραδοσιακής
Μουσικής Αγιά Σοφιά και η Συμφωνική
Μπάντα Δήμου Στροβόλου - Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν η Τηλεόραση
ΑΝΤ1 και η Εφημερίδα «Πολίτης».

Η νέα «Πρωτεύουσα»
Με άρωμα Χριστουγέννων, αλλά και
εικόνες από την παλιά πόλη, η οποία
αποτελεί πηγή έμπνευσης για σκηνοθέτες
και σεναριογράφους, κυκλοφορεί το νέο
τεύχος της «Πρωτεύουσας». Το μηνιαίο
περιοδικό του Δήμου Λευκωσίας, το οποίο
εκδίδει η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας,
μας μεταφέρει το γιορτινό κλίμα της
Λευκωσίας ενόψει Χριστουγέννων και μας
προσκαλεί
να
διασκεδάσουμε
στη
μαγευτική
παραμυθούπολη
και
να
συμμετάσχουμε στις πλούσιες εορταστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε κάθε
σημείο της πόλης.
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Η «Π» βρέθηκε στα στενά δρομάκια και τα
παραδοσιακά αρχοντικά της Λευκωσίας και
κατέγραψε
σκηνές
αγαπημένων
τηλεοπτικών σειρών που γυρίζονται στην
παλιά πόλη. Η γραφικότητα και η ομορφιά
του ιστορικού κέντρου «χαρίζουν» στην
πρωτεύουσα πρωταγωνιστικό ρόλο σε τρεις
φετινές τηλεοπτικές παραγωγές, οι οποίες
σημειώνουν μεγάλη επιτυχία.
Οι σελίδες του περιοδικού, μας ξεναγούν
ακόμη στο «λιλιπούτειο» δημοτικό σχολείο
του Αγίου Κασσιανού, καθώς και στην
εκκλησία του Αγίου Σάββα, η οποία
βρίσκεται κρυμμένη πίσω από τα κτίρια της
παλιάς πόλης, στη γωνία των οδών
Αισχύλου και Αγίου Σάββα. Το περιοδικό
φιλοξενεί
επίσης
αφιέρωμα
για
την
αρμενοκυπριακή
κοινότητα
και
μας
ενημερώνει για τα νέα έργα και δράσεις,
που
συγχρηματοδοτούνται
από
την
Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόσχονται ν’
αλλάξουν την εικόνα της Λευκωσίας.
Η «Πρωτεύουσα» κυκλοφορεί σε 30.000
αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν στους
δημότες Λευκωσίας (door-to-door), σε
καταστήματα και επιχειρήσεις.

Διαβατήριο για την ΕΕ
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα,
δημοσίευσε πρόσφατα το «Διαβατήριο για
την Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρόκειται για ένα
βιβλιαράκι, μέσα από τις σελίδες του
οποίου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να
περιηγηθεί στις χώρες της ΕΕ και να μάθει
ενδιαφέροντα στοιχεία για κάθε ένα από τα
Κράτη Μέλη της, όπως τα αξιοθέατα, τις
εθνικές επετείους, τις ομιλούμενες και
επίσημες γλώσσες εργασίας τους, τις
συναλλαγματικές
ισοτιμίες
τους,
τις
εξέχουσες προσωπικότητες της κάθε μιας,
αλλά και τις καθημερινές συνήθειες των
κατοίκων τους. Η έκδοση αυτή είναι
διαθέσιμη
από
την
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/ellada/news/ekdoseis/i
ndex_el.htm
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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://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
• 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/

