
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN:  

 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ  

Ως γνωστόν, η ΤΕΔΚ Ν. Χίου υπέβαλε τον 
Ιούνιο του 2010 σε συνεργασία με την 
Ένωση Δήμων Κύπρου την πρόταση για το 
ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, η 
χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε από 
την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τον 
Αύγουστο του 2010.  
 
Λίγες εβδομάδες μετά την υποβολή της 
πρότασης, δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα ο 
νόμος εφαρμογής της διοικητικής 
μεταρρύθμισης της Αυτοδιοίκησης με την 
ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ενώ το 
αρχικό σχέδιο δεν επηρέαζε τις Τοπικές 
Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), εν 
τέλει προέβλεψε για την περιφέρεια 
βορείου Αιγαίου, τη συνένωση των ΤΕΔΚ Ν. 
Χίου, Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σε μια ενιαία 
Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου.  
 
Ο νέος εκλογικός νόμος, όριζε ότι τα 
υφιστάμενα δημοτικά συμβούλια και κατ’ 
επέκταση και το ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, ένα 
μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές (7η 
Νοεμβρίου 2010) και μέχρι το τέλος της 
θητείας τους, δεν προβλεπόταν να  
 

συνεδριάζουν παρά μόνο για υπερεπείγοντα 
θέματα, διάταξη που επιβλήθηκε για λόγους 
διαφάνειας. Η ΤΕΔΚ Ν. Χίου θα συνενωθεί 
με τις Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Ελλάδος, μεταξύ Απριλίου 
2011 και Ιουλίου 2011, πράγμα που 
σημαίνει, ότι μέχρι τότε θα υφίσταται το 
σημερινό ΔΣ της, αλλά δεν θα έχει 
δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη 
πλην πολύ σημαντικών θεμάτων.  
 

 
Όπως γίνεται κατανοητό, λόγω της 
ιδιάζουσας αυτής κατάστασης, ελλόχευε ο 
κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα 
στην υλοποίηση του SUSTAIN, ενός έργου 
ήδη εγκεκριμένου, του οποίου η 
απρόσκοπτη πρόοδος ήταν εξαιρετικά 
σημαντική τόσο για το Βόρειο Αιγαίο, όσο 
και την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο 
έχει πολλά να  (συνέχεια στη σελ. 2)  

 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN: 

Ιανουάριος - Ιούνιος: Κατασκευή και παρουσίαση ιστοσελίδων του έργου 

Απρίλιος - Μάιος: 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο 

Απρίλιος - Μάιος: Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Κύπρος 

Ιούνιος – Ιούλιος: 5ήμερη επίσκεψη Λειτουργού της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη Χίο  

Ιούνιος – Ιούλιος: Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο - Χίος 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Βρυξέλλες 

Οκτώβριος: Δράση ενημέρωσης 
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Νοέμβριος: Δράση ενημέρωσης 
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(συνέχεια από τη σελίδα 1) προσφέρει 
τόσο στο διοικητικό όσο και στο εθελοντικό 
προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Για το λόγο αυτό, η ΤΕΔΚ Χίου ζήτησε 
εγκαίρως από τον Εκτελεστικό Οργανισμό 
για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της ΕΕ 
(EACEA) να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής 
του επικεφαλής εταίρου πριν υπογραφεί η 
σύμβαση μεταξύ του EACEA και της ΤΕΔΚ Ν. 
Χίου, προτείνοντας έπειτα από εσωτερική 
διαβούλευση που έγινε μεταξύ των εταίρων 
του έργου (ΤΕΔΚ Ν. Χίου και Ένωση Δήμων 
Κύπρου), να υπογραφεί η σύμβαση με 
επικεφαλής εταίρο την Ένωση Δήμων 
Κύπρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.  
 
Ο Εκτελεστικός οργανισμός, αφού εξέτασε 
όλα τα δεδομένα, δέχθηκε να 
πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή. Έτσι πλέον 
επικεφαλής εταίρος στο έργο έγινε η Ένωση 
Δήμων Κύπρου, χωρίς ωστόσο αυτό να 
επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο και 
χωρίς φυσικά να επηρεάζεται η υλοποίησή 
του. 
 

Διάσκεψη Αποκεντρωμένης 
Συνεργασίας για την 
Ανάπτυξη 
 
Στις 29 και 30 Μαρτίου διοργανώθηκε στις 
Βρυξέλλες η 2η Διάσκεψη Αποκεντρωμένης 
Συνεργασίας για την Ανάπτυξη, με τη 
συνεργασία της Επιτροπής των Περιφερειών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάσκεψη 
αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων 
και πολιτικό διάλογο μεταξύ των 
εκπροσώπων των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών (ΤΠΑ) από την ΕΕ και 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τους 
υψηλούς εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων.  
 
Στη διάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη της 
Κυπριακής Αντιπροσωπείας, κα Ελένη 
Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος 
Λευκωσίας και κ. Κώστας Χατζηκακού, 
Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου. 
 

 
Εκτός από την Πρόεδρο της ΕτΠ κα 
Mercedes Bresso, τον Επίτροπο κ. Andris 
Pielbags, αρμόδιο για θέματα ανάπτυξης 
και την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κα Isabelle Durant, στη 
Διάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο 
Δήμαρχος της Ουαγκαντούγκου 
(Μπουρκίνα Φάσο) κ. Simon Compaoré και 
ο Πρόεδρος της Περιφέρειας του Saint 
Louis (Σενεγάλη) κ. Aliou Niang.  
 

 
 
Αντικείμενο της διάσκεψης υπήρξαν οι 
δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας των 
ΤΠΑ, και στόχος η διερεύνηση των 
δυνατοτήτων ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς 
παρατηρείται ότι η συνεργασία για την 
ανάπτυξη των ΤΠΑ είναι 
τουλάχιστον δύσκολο αν όχι αδύνατο να 
εκτιμηθεί και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο.  
 

 
 

Γι’ αυτόν το λόγο, η Επιτροπή των 
Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανέπτυξαν τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα της 
αποκεντρωμένης συνεργασίας, ο οποίος 
είναι το μέσο για τη συλλογή στοιχείων 
αλλά και τον καθορισμό των δράσεων που 
υποστηρίζονται από τις ΤΠΑ της ΕΕ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εκάστοτε τοπικές 
ανάγκες. Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο 
εικονικής συνάντησης για την αναζήτηση 
εταιρικών σχέσεων.  
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89η Σύνοδος Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών 
 
Στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 89η 
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. Χαράλαμπο Πίττα, Δήμαρχο Μόρφου, κα 
Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικό Σύμβουλο 
Λευκωσίας, κ. Κώστα Χατζηκακού, Δημοτικό 
Σύμβουλο Αμμοχώστου, κ. Χριστοφή 
Αντωνίου, Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου 
Επισκοπής και κ. Δήμο Γιάγκου, Πρόεδρο 
Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης 
Κερύνειας και Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας 
Κερύνειας. 
 
Την πρώτη μέρα της Συνόδου Ολομέλειας τα 
μέλη είχαν την τιμή να συνομιλήσουν με την 
Επίτροπο κα Viviane Reding, αρμόδια για 
θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιθαγένειας και τον 
Επίτροπο κ. Janusz Lewandowski, αρμόδιο 
για τον προϋπολογισμό. 
 

 
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε την 
παρέμβαση της κας Reding για την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια και την 
αποκεντρωμένη επικοινωνία με αφορμή τη 
γνωμοδότηση του κ. Pella με θέμα 
«Ιθαγένεια της ΕΕ». Η γνωμοδότηση 
εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη και κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε η 
ανάγκη ενημέρωσης των ευρωπαίων  

πολιτών, καθώς διαπιστώνεται ότι τα 2/3 
αυτών δεν γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά τους 
δικαιώματα, αλλά ούτε και σημαντικά 
στοιχεία για τα ευρωπαϊκά όργανα. 
Αναφορικά με αυτό, η Επίτροπος 
αναφέρθηκε στη συμβολή που μπορούν να 
έχουν τα σχολεία και τα τοπικά και 
περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. 
 
Η Πρόεδρος της ΕτΠ, κα Mercedes Bresso 
και ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Ramón Luis 
Valcarcel Siso, οι οποίοι ήταν εισηγητές του 
εγγράφου για το μέλλον του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού, διαβίβασαν στον 
Επίτροπο κ. Lewandowski την άποψη ότι 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έναν 
αξιόπιστο προϋπολογισμό, πέρα από το 1% 
του ΑΕΠ, προκειμένου να είναι σε θέση να 
επιτύχει τους στόχους που τίθενται από τα 
κράτη μέλη».  
 
Την Παρασκευή 1η Απριλίου, τα μέλη 
ενέκριναν με πλειοψηφία το σχέδιο 
προϋπολογισμού της ΕτΠ για το 2012 που 
εισηγείται αύξηση 2,91% κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής Διοικητικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων, η οποία φυσικά 
λαμβάνει υπόψη τον ενισχυμένο ρόλο της 
ΕτΠ ως συνέπεια της εφαρμογής της 
Συνθήκης της Λισαβώνας, αλλά και την 
τρέχουσα παγκόσμια οικονομική συγκυρία, 
η οποία επιβάλλει λήψη μέτρων λιτότητας 
και περικοπών των δημόσιων δαπανών. Η 
Πρόεδρος της ΕτΠ υποστήριξε ότι ο 
προϋπολογισμός του οργάνου αυτού 
διαφέρει των άλλων ευρωπαϊκών οργάνων, 
καθώς δεν έχει την ίδια διάρκεια ζωής και 
χρειάζεται πόρους προκειμένου να 
αναπτυχθεί επαρκώς και να πετύχει το 
ρόλο του. 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Συνόδου Ολομέλειας συζητήθηκαν, επίσης, 
η 5η Έκθεση για τη συνοχή με εισηγητή τον 
κ. Delebarre και το Σχέδιο Ψηφίσματος με 
θέμα τις «Συνέπειες της θεομηνίας στην 
Ιαπωνία: μαθήματα για την ΕΕ». Με το 
σχέδιο αυτό, τα μέλη εξέφρασαν τα 
συλλυπητήριά τους και τη βαθύτατη  
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συμπάθεια και αλληλεγγύη τους προς το λαό 
της Ιαπωνίας και επιπλέον, κάλεσαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τις 
ανανεώσιμες πηγές και πιο αποδοτικές 
μορφές ενέργειας, διατηρώντας ως στόχο 
την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας της Ευρώπης, και φυσικά τη 
σταδιακή μείωση της εξάρτησής της από την 
πυρηνική ενέργεια. 
 

Τελετή υπογραφής του 
«Συμφώνου των Νησιών» 
στις Βρυξέλλες 
 
Πολιτικοί εκπρόσωποι από 40 Ευρωπαϊκά 
νησιά της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και 
10 Δήμοι και 3 Κοινότητες της Κύπρου, 
υπέγραψαν στις 12 Απριλίου το «Σύμφωνο 
των Νησιών» αναλαμβάνοντας τη δέσμευση 
για να πετύχουν τους στόχους του 20‐20‐20 
(δηλαδή μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα περισσότερο από 20% μέχρι το 
2020) που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Το «Σύμφωνο των Νησιών» είναι μια 
πρωτοβουλία που είναι παράλληλη με το 
«Σύμφωνο των Δημάρχων» και η τελετή 
εντάχθηκε στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας 2011». Το 
έργο «Σύμφωνο των Νησιών» 
χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 
 
Περίπου το 3.5% των ευρωπαίων πολιτών 
κατοικούν σε νησιά, ενώ το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται σημαντικά κατά τις τουριστικές 
περιόδους. Η αύξηση αυτή επιβαρύνει τα 
νησιώτικα οικοσυστήματα, τα τοπικά 
συστήματα μεταφορών, τα συστήματα 
ηλεκτροδότησης, τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις σε 
νερό. 
 
Ο κος Alex MacDonald Πρόεδρος της 
περιφέρειας της ομάδας νησιών Outer 
Hebrides of Scotland και μέλος του δικτύου 
CPMR (Conference of Peripheral Maritime 
Regions of Europe) ανέφερε στην 
εισαγωγική του ομιλία ότι: «Με την  
 

υπογραφή του Συμφώνου των Νησιών, τα 
ευρωπαϊκά νησιά δεσμεύονται να 
ετοιμάσουν και να υποβάλουν ενεργειακά 
σχέδια δράσης, να εντοπίσουν τις 
ενεργειακά βιώσιμες επενδύσεις και να 
κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον σε τοπικό 
επίπεδο για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση 
Ενέργειας, αλλά και να αυξήσουν την 
εμπλοκή των πολιτών στα θέματα αυτά. Το 
έργο Σύμφωνο των Νησιών που έχει 
διάρκεια 30 μήνες, θα έχει μία αξιόλογη 
συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 
Ευρώπης για το κλίμα και την ενέργεια». 
 

 
 
Η κα Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος 
Θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ άλλων 
ανέφερε στην ομιλία της: «Η πρωτοβουλία 
αυτή καθιστά τα ευρωπαϊκά νησιά 
πρωτοπόρα στην προώθηση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού με 
περιβαλλοντικό τρόπο. Είναι μία εθελοντική 
δέσμευση, η οποία ξεπερνά γεωγραφικά και 
εθνικά σύνορα και ενώνει τις Τοπικές Αρχές 
και κατ’ επέκταση τους πολίτες σε μία κοινή 
προσπάθεια για την αειφορία». 
 
«Η αναβάθμιση των κτιρίων για να μειωθεί 
η ενεργειακή τους ζήτηση αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το 40% της ενέργειας που 
καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καταναλώνεται στα κτίρια» σημείωσε η κα 
Marie Donnelly, διευθύντρια του Τμήματος 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
 

     
 
            4 

Τεύχος 67 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 4/2011 



 

  

        

 
Η κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας 
του CPMR (Conference of Peripheral 
Maritime Regions) ανέφερε: 
«Αναγνωρίζεται, ότι πολλά Ευρωπαϊκά 
νησιά υποφέρουν από διαρθρωτικά 
μειονεκτήματα με κυριότερο τη μείωση του 
πληθυσμού και τη φυγή των νέων για 
περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες και 
καλύτερες συνθήκες ζωής στην ηπειρωτική 
χώρα. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι ένα από τα κύρια εργαλεία 
που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και στην αντιστροφή της 
συνεχιζόμενης μείωσης του πληθυσμού των 
νησιών». 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής των 
Περιφερειών κα Mercedes Bresso 
απευθύνθηκε στις 40 νησιώτικες αρχές 
αναφέροντας ότι: «Η ενεργειακή και 
εδαφική συνοχή είναι δύο νέες δυνατότητες 
που έχουν αποδοθεί από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό 
σας Σύμφωνο των Νησιών αποδεικνύει ότι 
με τα έργα και τη συνεργασία μπορούμε να 
μετατρέψουμε τη Συνθήκη σε 
πραγματικότητα». 
 
Σημειώνεται επίσης ότι χαιρετισμό στην 
Τελετή απηύθυνε και ο κος Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο οποίος εξήρε τη σημασία 
της δέσμευσης των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών για συμβολή στην 
προσπάθεια μετριασμού της Κλιματικής 
Αλλαγής. 
 
Από την Κύπρο συμμετείχαν εκπρόσωποι 
Τοπικών Αρχών από 10 Δήμους και 3 
Κοινότητες. Εταίρος από την Κύπρο στο 
έργο «Σύμφωνο των Νησιών» είναι το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το 
οποίο συντονίζει και καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια στήριξης των Τοπικών 
Αρχών που συμμετέχουν για την επιτυχή 
υλοποίηση των στόχων του έργου. 
 
Κατά την Τελετή, οι εκπρόσωποι των 
Τοπικών Αρχών της Κύπρου οι οποίοι 

απηύθυναν ο καθένας ξεχωριστά σύντομο 
χαιρετισμό, τόνισαν τη σημασία της 
υλοποίησης του «Συμφώνου των Νησιών» 
στην Κύπρο, και δεσμεύτηκαν με την 
υπογραφή τους για την επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μείωσης των 
εκπομπών CO2.  
 

 
 
Οι συμμετέχοντες στην τελετή υπογραφής 
αλφαβητικά ήταν οι ακόλουθοι: 
• ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ο Δήμαρχος κ. 

Κυριάκος Χατζηττοφής 
• ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ: ο Δήμαρχος κ. Αντρέας 

Πέτρου 
• ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: ο Δήμαρχος κ. Χριστάκης 

Λιπέρης 
• ΙΔΑΛΙΟΝ: ο Δήμαρχος κ. Λεόντιος 

Καλλένος 
• ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ: ο Δήμαρχος κ. Λουκάς 

Ιατρού 
• ΛΑΡΝΑΚΑ: ο Δήμαρχος κ. Αντρέας 

Μωϋσέως 
• ΛΑΤΣΙΑ: ο Δημοτικός Γραμματέας Δρ 

Μιχάλης Σωκράτους 
• ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ο Δήμαρχος κ. Αντρέας 

Ευαγγέλου 
• ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ: ο Δήμαρχος κ. 

Άγγελος Γεωργίου 
• ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ: ο Δήμαρχος κ. Σάββας 

Ηλιοφώτου 
• ΓΕΡΙ: ο Πρόεδρος του Κοινοτικού 

Συμβουλίου κ. Αργύρης Αργυρού 
• ΕΡΓΑΤΕΣ: ο Πρόεδρος του Κοινοτικού 

Συμβουλίου κ. Κυριάκος  Χριστοδούλου 
• ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ: ο Πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννος 
Λαζαρίδης 

 
Στην τελετή παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι 
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών, όπως και της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου. 
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Βραβείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς στη Λευκωσία 
 
Ανακοινώθηκαν στις 7 Απριλίου, οι 27 
νικητές των βραβείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Europa Nostra, για το 2011.  
 
Ανάμεσα στα τρία βραβεία που δόθηκαν για 
την Κατηγορία 2 – Έρευνα, περιλαμβάνεται 
η Μελέτη για την αρχιτεκτονική κληρονομιά 
κατά μήκος της νεκρής ζώνης, στην εντός 
των τειχών πόλη της Λευκωσίας.  
 
Η μελέτη αυτή διεξάγεται στα πλαίσια του 
δικοινοτικού προγράμματος του Ενιαίου 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας και στόχο 
έχει τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς στην εντός των τειχών πόλη 
της Λευκωσίας και ιδιαίτερα στη νεκρή 
ζώνη.  
 
Η μελέτη διεξάγεται από τη δικοινοτική 
ομάδα του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Λευκωσίας. Η καταγραφή και μελέτη 
ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, με λεπτομερέστερες μελέτες που 
στόχο έχουν τη στήριξη αλλά και τη 
συντήρηση της πλούσιας αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς που υπάρχει κατά μήκος της 
νεκρής ζώνης.  
 
Η νεκρή ζώνη αποτελεί για το Ενιαίο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας το πιο 
σημαντικό συνδετικό στοιχείο στην 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και λειτουργία της 
πόλης. Με τη δημιουργία δικτύου 
πεζοδρόμων και τη σύνδεση του με τα 
υφιστάμενα εμπορικά κέντρα, την 
αναβίωση του ιστορικού άξονα ανατολής - 
δύσης, από την Πύλη Αμμοχώστου προς 
την Πύλη Πάφου και τη χωροθέτηση 
ποικίλων δραστηριοτήτων, εμπορικών 
χρήσεων αλλά και κοινωνικών-πολιτιστικών 
δράσεων, θα αναβιώσει το ρόλο της 
περιοχής ως την καρδιά του ιστορικού 
κέντρου αλλά και ολόκληρης της πόλης.  
 
Το 2001, η μελέτη αποτύπωσης και  
 

 
αρχιτεκτονικής ανάλυσης που έγινε από το 
δικοινοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών, με χρηματοδότηση από 
τον Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών 
για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), μέσω του 
Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNDP/UNOPS), αποκάλυψε τον 
επικίνδυνο βαθμό φθοράς και καταστροφής 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη νεκρή 
ζώνη.  
 
Η τεχνική δικοινοτική ομάδα του Nicosia 
Master Plan αποτύπωσε τα κτίρια που 
βρίσκονται σε αυτήν και κατέγραψε τη 
φυσική και στατική τους κατάσταση, 
μελετώντας μέτρα για τη στήριξη και 
διάσωση τους. Η ομάδα αποτελείται από 
οκτώ Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
νέους αρχιτέκτονες και μηχανικούς, που 
εργάστηκαν μαζί, σε καθημερινή βάση, 
μέσα στην νεκρή ζώνη.  
 
Πέρα από τη μελέτη του χώρου και την 
αρχιτεκτονική ανάλυση και αποτύπωση των 
κτιρίων, τα μέλη της ομάδας έζησαν την 
εμπειρία της γνωριμίας με ένα ιστορικό 
κομμάτι της πόλης τους, που δεν είχαν 
γνωρίσει ξανά. Παράλληλα η καθημερινή 
επαφή νέων ανθρώπων και από τις δύο 
κοινότητες, ελληνοκυπρίων και 
τουρκοκυπρίων, έδωσε την ευκαιρία να 
δημιουργηθούν σχέσεις φιλίας και 
συνεργασίας, που συνεχίζονται μέχρι 
σήμερα. 
 
Η σημαντικότερη εμπειρία τους όμως ήταν 
η επαφή με ένα νεκρό κομμάτι της πόλης 
τους, ένα κομμάτι απρόσιτο γι αυτούς αλλά 
και για όλους τους κάτοικους της 
Λευκωσίας, μια περιοχή που σήμερα είναι 
νεκρή, αλλά ζει παράλληλα με τα δύο 
ζωντανά κομμάτια της μοιρασμένης πόλης, 
ακούει τους ήχους της, νιώθει τους 
ρυθμούς και τις δραστηριότητες των 
κατοίκων της. 
 
Ακόμα και μετά την διάνοιξη των 
οδοφραγμάτων η νεκρή ζώνη παραμένει 
απρόσιτη και νεκρή, ανάμεσα στα δύο 
κομμάτια της πόλης.  
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Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τους: 
 
• Αγνή Πετρίδου – Αρχιτέκτονας και 

Πολεοδόμος – Υπεύθυνη Έργου  
• Gul Oztek - Αρχιτέκτονας – Υπεύθυνη 

Έργου  
• Ελένη Πετροπούλου – Υπεύθυνη 

Αρχιτέκτονας  
• Selen Avkan – Υπεύθυνη Αρχιτέκτονας 
• Osman Yilmaz – Υπεύθυνος Πολιτικός 

Μηχανικός  
• Σίμος Δρουσιώτης - Αρχιτέκτονας 
• Βασιλική Ιωακείμ - Αρχιτέκτονας 
• Άντρη Σωφρονίου - Αρχιτέκτονας 
• Asli Aker - Αρχιτέκτονας 
• Fatma Terlik - Αρχιτέκτονας 
• Ozge Osbekoglu – Αρχιτέκτονας. 
 
Η Europa Nostra είναι η φωνή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. 
Συγκεντρώνει και εκπροσωπεί 250 μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, 150 σχετικούς 
οργανισμούς και 1500 μεμονωμένα μέλη 
από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν 
δεσμευτεί για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων της 
Ευρώπης. Παρέχει ένα δίκτυο για διάλογο, 
τιμά τα καλύτερα πολιτιστικά επιτεύγματα, 
οργανώνει εκστρατείες κατά των απειλών σε 
ευάλωτα πολιτιστικά κτίρια, σε χώρους και 
σε τοπία και εκστρατείες για αειφόρες 
πολιτικές και υψηλά πρότυπα ποιότητας 
στην πολιτιστική κληρονομιά. Ο Placido 
Domingo διορίστηκε ομόφωνα πρόεδρος της 
Europa Nostra τον Ιούνιο του 2010 από τη 
γενική συνέλευση για την αφοσίωσή του 
στον τομέα αυτό.  
 
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 10 Ιουνίου 
κατά τη διάρκεια τελετής στο 
Concertgebouw του Άμστερνταμ, παρουσία 
της επιτρόπου για θέματα εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, 
κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου και του 
παγκοσμίου φήμης τενόρου και προέδρου 
της Europa Nostra Placido Domingo. 
 
Η τελετή απονομής βραβείων στο 
Άμστερνταμ αποτελεί μέρος του ετήσιου 
ευρωπαϊκού συνεδρίου πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Europa Nostra.  
 

 
Πολιτιστική συνεργασία των 
Δήμων Λευκωσίας και 
Λάρνακας  
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου, 
παρουσία των Δημάρχων της Μείζονος 
Λευκωσίας και Λάρνακας ή εκπροσώπων 
τους, ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη ότι η Δευτέρα 18 Απριλίου 
θεωρείται το «εναρκτήριο λάκτισμα στην 
προσπάθεια της Λευκωσίας να διεκδικήσει 
τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης για το 2017». Βαρύνουσας 
σημασίας στην προσπάθεια αυτή είναι η 
συνεργασία όλων των Δήμων της επαρχίας 
Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμειας, Αγίου 
Δομετίου, Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Λατσιών, 
Ιδαλίου και του Δήμου Λάρνακας που 
τάσσονται επίσημα συνοδοιπόροι του 
Δήμου Λευκωσίας. 
 

 
 
Στην ομιλία της, η Δήμαρχος Λευκωσίας, 
είπε ότι «Με τη συμμετοχή και των άλλων 
Δήμων ως εταίρων στο πλευρό της 
πρωτεύουσας, δίδεται μια νέα δυναμική στη 
συμμετοχή της Λευκωσίας, εφόσον η 
ένταξη μιας ευρύτερης περιφέρειας 
αποτελεί όχι μόνο ενδεδειγμένη καλή 
πρακτική άλλων παλαιότερων Πολιτιστικών 
Πρωτευουσών της Ευρώπης, όπως του 
Λουξεμβούργου, του Έσσεν, του Ρουρ της 
Μασσαλίας αλλά και ένα ισχυρό μέσο προς 
την επιτυχία. Και αυτό γιατί διεύρυνση των 
γεωγραφικών ορίων της πόλης και 
συνεργασία με μια ευρύτερη περιφέρεια, 
συνεπάγεται και διεύρυνση των 
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και  
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άλλων ορίων της, πράγμα που την καθιστά 
πιο ανταγωνιστική». Όλοι οι 
συνεργαζόμενοι Δήμοι χαιρέτισαν και 
στηρίζουν την προσπάθεια του Δήμου 
Λευκωσίας στην ετοιμασία της 
υποψηφιότητας της Λευκωσίας ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017.  
 
Η εξέλιξη 
 
Ο θεσμός της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης» δημιουργήθηκε με στόχο να 
συμβάλει στην προσέγγιση των λαών της 
Ευρώπης. Με βάση αυτό το σκεπτικό και 
κατόπιν πρωτοβουλίας της Μελίνας 
Μερκούρη, καθιερώθηκε από το Συμβούλιο 
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 
Ιούνιο του 1985. Έκτοτε ο θεσμός 
προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες, 
γνωρίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη 
επιτυχία ανάμεσα στους Ευρωπαίους.  
 
Από το 1985, πάνω από 40 πόλεις έχουν 
ανακηρυχθεί Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της 
Ευρώπης, από τη Στοκχόλμη και τη Γένοβα, 
μέχρι την Αθήνα, τη Γλασκώβη, την 
Κρακοβία και το Πόρτο. Με την πάροδο του 
χρόνου, ο θεσμός εξελίχθηκε, χωρίς 
ωστόσο να χάνει τον αρχικό του στόχο: 
προβολή του πλούτου, της πολυμορφίας 
των ευρωπαϊκών πολιτισμών και των 
κοινών τους χαρακτηριστικών, καλύτερη 
αλληλογνωριμία των ευρωπαίων πολιτών, 
εμπέδωση της συνείδησης ότι ανήκουν 
στην ίδια «ευρωπαϊκή» κοινότητα. 
 
Τα οφέλη 
 
Αξιοσημείωτες είναι οι πολιτιστικές και 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Οι 
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 
μπορούν να προσφέρουν τεράστια οφέλη 
σε μια πόλη από πολιτιστική, κοινωνική και 
οικονομική άποψη, κατά τη διάρκεια του 
ίδιου του έτους και μετά. Πρόκειται για μια 
μοναδική ευκαιρία για αναζωογόνηση των 
πόλεων, ανάπτυξη της επισκεψιμότητας 
τους, αλλαγή της εικόνας τους και για να 
γίνουν ευρύτερα γνωστές σε ευρωπαϊκή και 
διεθνή κλίμακα. 
 
 

 

 
Η διαδικασία 
 
Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καλούνται να φιλοξενήσουν την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης εκ 
περιτροπής από το 2005 έως το 2019. Κάθε 
χρόνο, δύο κράτη μέλη φιλοξενούν την 
εκδήλωση και επομένως δύο πόλεις 
μπορούν να ανακηρυχθούν Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες της Ευρώπης για ένα χρόνο. 
Για το 2017 μία πόλη της Κύπρου θα 
μοιραστεί τον τίτλο με μια πόλη της Δανίας. 
 
Η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 
δημοσιεύτηκε ήδη στις 31/12/2010 και οι 
συμμετοχές στο στάδιο της προεπιλογής για 
υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 
θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 
μέχρι τις 31/10/2011. 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει καταρχήν από 
Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται 
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 
Η Επιτροπή αποτελείται από 13 μέλη, επτά 
από τα οποία είναι πρόσωπα που ορίζονται 
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα 
υπόλοιπα έξι μέλη από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση 
της επιλογής θα πρέπει να γίνει έως τις 
31/12/2012 το αργότερο. Το Συμβούλιο 
της ΕΕ θα ανακηρύξει τις Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2017 
(από την Κύπρο και τη Δανία) τον Μάιο του 
2013. 
 

 
 

 
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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Παττίχειο Δημοτικό 
Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο 
και Κέντρο Μελετών  

 
Ο Δήμος Λεμεσού, στην προσπάθεια του να 
αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την ιστορία της Λεμεσού 
μέσω του Ιστορικού του Αρχείου, που 
ξεκίνησε το 2005, με την εθελοντική 
προσφορά πολλών πολιτών και τη 
γενναιόδωρη συνεισφορά του Ιδρύματος 
Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, για την 
ανακαίνιση της οικίας Επάρχου, αποφάσισε 
να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο Ίδρυμα, 
το οποίο θα λειτουργεί βάσει της σχετικής 
Νομοθεσίας περί Ιδρυμάτων (Ν52/72) και 
το οποίο θα εγκατασταθεί στο χώρο της 
πρώην οικίας Επάρχου ως ένας οργανισμός 
με τριπλή υπόσταση: 
 
A. Ιστορικό Αρχείο, στο οποίο θα ενταχθεί 

το αρχείο του Δήμου Λεμεσού και τα 
διάφορα ιδιωτικά αρχεία και συλλογές 
που έχουν περιέλθει ως προσκτήματα 
στο Αρχείο. 
 

B. Το Κέντρο Μελετών το οποίο θα 
επιστημονικοποιήσει περαιτέρω την 
έρευνα γύρω από την ιστορία της 
Λεμεσού αναφορικά με την πνευματική, 
καλλιτεχνική, πολιτιστική, κοινωνική, 
οικονομική, αθλητική και οποιασδήποτε 
άλλης μορφής παρόμοια δραστηριότητα. 
Ιδιαίτερα με τη συμφωνία που υπέγραψε 
ο Δήμος με το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, θα υπάρχει στο Κέντρο 
σε ψηφιοποιημένη μορφή ο κυπριακός 
τύπος από το 1880, καθώς και 
φωτογραφίες και ταινίες που ανήκουν 
στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 

 
Γ. Μουσείο εκθεμάτων με θεματικές 

ενότητες για την ιστορική εξέλιξη της 
Λεμεσού τους τελευταίους αιώνες. 
Στόχος είναι το Ίδρυμα να καταστεί ένα 
αναγνωρισμένο Μουσείο, σύμφωνα με 
τον Νόμο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών 
Μουσείων και Μουσείων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και μέλος την 
ICOM (International Council of  
 

 
Museums), του Network of European 
Μuseum Organisations (NEMO) και του 
European Museum Forum (EMF). Ο 
τύπος του ιδρύματος αυτού εντάσσεται 
στην κατηγορία των μουσείων που 
διατηρεί συλλογές και προάγει την 
έρευνα σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 
και πολιτισμικής παράδοσης. 

 
Η σύσταση του Ιδρύματος εντάσσεται στην 
ευρύτερη πολιτική του Δήμου Λεμεσού για 
αναβάθμισή της του σε μια σημαντική 
πόλη, η οποία αλλάζει καθημερινά και 
κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον της.  
 
Η Λεμεσός έχει πλέον μπει σε μια 
διαδικασία νοικοκυρέματος, δημιουργίας 
υποδομών, αξιοποίησης ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, προγραμμάτων και 
προσανατολισμών και εδώ ακριβώς 
βρίσκεται ο ρόλος του Παττίχειου 
Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου 
και Κέντρου Μελετών Λεμεσού, ο οποίος θα 
γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαίος, 
όσο η πόλη αποκτά περισσότερη συνείδηση 
της ιστορικής της θέσης στην Κύπρο και 
την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου.  
 
Μέσα από τη μελέτη της ιστορίας της 
πόλης, ιδιαίτερα προς τη σχολική κοινότητα 
μέσω της προσφοράς εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, οι νέοι πολίτες, αλλά και οι 
επισκέπτες της πόλης θα συνειδητοποιούν 
ότι ζουν σε μια πόλη που έχει ένα 
σημαντικό ιστορικό παρελθόν, πάνω στο 
οποίο εδράζεται το μέλλον της. 
 
Το σύνθημα του Αρχείου ήταν ξεκάθαρο: 
«Διασώζουμε το παρελθόν της πόλης για το 
μέλλον της» και αυτό γίνεται εδώ και επτά 
χρόνια τώρα με μια μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων που έθεσε τη μελέτη της 
ιστορίας της πόλης σε άλλες βάσεις, οι 
οποίες ενισχύονται περισσότερο, μια και το 
Ίδρυμα πάντοτε με τη στήριξη του Δήμου 
Λεμεσού θα έχει τη δική του διοικητική, 
οικονομική και επιστημονική αυτονομία, για 
να φέρει σε πέρας ένα έργο που θα 
προχωρεί συνεχώς, μια και η ιστορία δεν 
σταματά ποτέ. 
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Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος αποτελείται από τους: 
 
• Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος Λεμεσού 
• Ανδρέας Καρεκλάς, Δημοτικός 

Σύμβουλος 
• Αδάμος Κόμπος, Δημοτικός Σύμβουλος 
• Σπύρος Σπύρου, Δημοτικός Σύμβουλος 
• Εύη Τσολάκη, Δημοτικός Σύμβουλος 
• Στάθης Παπαδάκης, Εκπρόσωπος 

Ιδρύματος ΙΑΝΟΣ 
• Τίτος Κολώτας, Ερευνητής της ιστορίας 

της Λεμεσού 
• Μαίρη Λάμπρου, Οικονομολόγος 
• Ανδρέας Λαός, Επιχειρηματίας 
• Μίμης Σοφοκλέους, Επιστημονικός 

Συνεργάτης του Δήμου Λεμεσού 
• Γιωργούλλα Λεωνίδα, Δημοτικός 

Γραμματέας. 
 
Έντονο ενδιαφέρον για το 
νέο Δημαρχείο Λευκωσίας 
 
Στις 21 Μαρτίου, δώδεκα μεγάλες 
εργοληπτικές εταιρείες και κοινοπραξίες 
υπέβαλαν προσφορές για την ανέγερση του 
νέου Δημαρχείου Λευκωσίας στην καρδιά 
της εντός των τειχών πόλης. 
 
Η ζητούμενη προσφορά αφορά την 
ανέγερση του κεντρικού συγκροτήματος 
κτηρίων του νέου Δημαρχείου, δηλαδή των 
κτηρίων Β1.1. Β1.2 και Β1.3, που 
περικλείονται μεταξύ των οδών Παλιάς 
Ηλεκτρικής, Επτανήσου και Ισαακίου 
Κομνηνού. 
 
Η ανέγερση του Δημαρχείου Λευκωσίας στο 
κέντρο της μοιρασμένης Λευκωσίας, 
στοχεύει πρώτιστα στην αμεσότερη 
εξυπηρέτηση του δημότη, αφού θα 
συγκεντρωθεί ένα μεγάλο μέρος των 
υπηρεσιών σε ένα χώρο με τη δημιουργία 
συμπλέγματος κτηρίων.  
 
Η δημιουργία του Δημαρχείου Λευκωσίας 
στοχεύει στην ενίσχυση και 
επαναχρησιμοποίηση του ιστορικού 
κέντρου και σέβεται τα αρχαιολογικά 
ευρήματα του χώρου. Στοχεύει στην 
υποκίνηση και επιτάχυνση του 
 
 
 
 

 
ενδιαφέροντος των ιδιωτών για την 
αποκατάσταση και την επαναχρησιμοποίηση 
των περιουσιών τους. Στοχεύει ακόμη στην 
προώθηση της σταδιακής αντικατάστασης 
των οχληρών χρήσεων που πλήττουν το 
κύρος της περιοχής, με νέες, σύγχρονες 
χρήσεις, όπως γραφεία, υπηρεσίες και 
αναβαθμισμένες εμπορικές μονάδες.  
 
Για την κατασκευή του έργου έχουν 
υποβληθεί προσφορές από δώδεκα 
εταιρείες κατασκευών. Η διαδικασία για την 
αξιολόγηση και τη λήψη της τελικής 
απόφασης για την κατασκευή του έργου 
αναμένεται να υλοποιηθεί σύντομα.   
 

 
 
Το κτήριο διέπεται από αρχές ενεργειακού 
σχεδιασμού και χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον υλικών. Στο σχεδιασμό 
συμμετείχε ειδικός εμπειρογνώμονας που 
συνεργάστηκε στενά με τους μελετητές του 
έργου. 
 
Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο εργασίες για την 
ανέγερση τμήματος του συμπλέγματος του 
νέου Δημαρχείου στην οδό Παλιάς 
Ηλεκτρικής.  
 
Το νέο Δημαρχείο Λευκωσίας υλοποιείται 
μετά από συμφωνία όλων των 
εμπλεκομένων κυβερνητικών τμημάτων με 
την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που 
βρέθηκαν στην περιοχή. Το σημαντικό αυτό 
έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αναζωογόνηση των 
Περιοχών κοντά στην Πράσινη Γραμμή.  
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Δωρεά λεωφορείου στο 
Πολυδύναμο Δημοτικό 
Κέντρο Λευκωσίας 
 
Στις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας 
παρουσία της Δημάρχου Λευκωσίας κας 
Ελένης Μαύρου, μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου, 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του 
διευθυντή της Ο.Π.Α.Π., τελετή παράδοσης 
λεωφορείου από την Ο.Π.Α.Π Κύπρου Λτδ 
προς όφελος των προγραμμάτων 
κοινωνικής πρόνοιας του Ιδρύματος. 
 
Με ιδιαίτερη χαρά, η Δήμαρχος Λευκωσίας 
κα Μαύρου παρέλαβε από το Διευθυντή της 
Ο.Π.Α.Π. Κύπρου Λτδ κ. Νίκο Κοττίδη, 
λεωφορείο 29 θέσεων, το οποίο δόθηκε ως 
δωρεά προς το Ίδρυμα και πρόκειται να 
εξυπηρετεί τα μέλη των προγραμμάτων του 
Πολυδύναμου, παιδιά και άτομα της τρίτης 
ηλικίας, για τις καθημερινές τους 
μετακινήσεις από και προς το Κέντρο, 
καθώς και για περαιτέρω δραστηριότητες. 
 

 
 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο λεωφορείο με 
όλες τις ανέσεις και τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται για την ασφαλή μετακίνηση 
των παιδιών και των ηλικιωμένων του 
Ιδρύματος.  
 
Τα μέλη των προγραμμάτων δήλωσαν τον 
ενθουσιασμό τους για το νέο λεωφορείο και 
παρουσίασαν ένα σύντομο ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα στους παρευρισκόμενους, ενώ  

 
η Δήμαρχος Λευκωσίας, ευχαρίστησε θερμά 
την Ο.Π.Α.Π. εκ μέρους όλων των μελών 
του Συμβουλίου και τη συνεχάρη για το 
κοινωνικό της πρόσωπο.  
 

Εγκαίνια αθλητικού πάρκου 
Αγίου Ανδρέα 
 
Στις 9 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του αθλητικού πάρκου Αγίου 
Ανδρέα στη Λεωφόρο Αγίου Παύλου, στον 
Άγιο Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εγκαινίων 
περιελάμβανε καλωσόρισμα από την 
Αντιδήμαρχο Λευκωσίας και Πρόεδρο της 
Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κα 
Σούλα Κολακκίδου, χαιρετισμό από τη 
Δήμαρχο Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου, 
χαιρετισμό από την Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού 
Σχολείου Αγίου Ανδρέα κα Μαρία 
Θρασυβούλου και χαιρετισμό από την 
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Δρα 
Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή. 
 
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων 
πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση του 
αθλητικού κέντρου και της εισόδου του 
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα από τα 
παιδιά του σχολείου και του 91ο 
Συστήματος Προσκόπων. Η δενδροφύτευση 
ήταν αφιερωμένη στην «Παγκόσμια Μέρα 
Μνήμης των θυμάτων των οδικών 
δυστυχημάτων». 
 
Στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της 
εκδήλωσης υπήρχε μουσική, κλόουν, face 
painting, επίδειξη αθλημάτων (skateboard, 
αντισφαίριση, καλαθόσφαιρα, futsal) και 
μικρή δεξίωση. 
 

Συνάντηση Δημοτικού 
Συμβουλίου Kερύνειας με 
τον Πρόεδρο της EΔEK 
 
Στις 4 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Σ.Κ. EΔEK 
κ. Γιαννάκης Oμήρου με τους υποψήφιους 
βουλευτές του Σ.Κ EΔEK για την Επαρχία 
Kερύνειας, κ. Γιώργο Nικολάου 
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και κ. Γρηγόρη Kουνναμά, είχαν συνάντηση 
με τη Δήμαρχο της κατεχόμενης Kερύνειας 
κα Mαρία Iωάννου και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Kερύνειας. 
 

 
 
Στη συνάντηση, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Kερύνειας μετέφερε τα μηνύματα των 
Kερυνειωτών για επιστροφή, για την άμεση 
αποκατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την εφαρμογή του 
Eυρωπαϊκού κεκτημένου στους πρόσφυγες 
Kερυνειώτες και όλους τους πρόσφυγες του 
νησιού. 
 

 
 
H Δήμαρχος έθεσε ως πρόβλημα εισβολής 
και κατοχής από την Τουρκία το πρόβλημα 
της Kύπρου και απαίτησε εκ μέρους των 
Κερυνειωτών την αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων από 
το έδαφος της Kυπριακής Δημοκρατίας. 
 
O πρόεδρος του Σ.K. EΔEK δεσμεύτηκε για 
τη δίκαιη λύση του Kυπριακού, 
αναφέροντας στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η 
Λυδία λίθος της λύσης είναι η Kερύνεια. 
 
 

 
Έκθεση Φωτογραφιών στη 
Βουδαπέστη 

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου, με 
μεγάλη επιτυχία, στο ξενοδοχείο Kempinski 
στη Βουδαπέστη η Έκθεση Φωτογραφιών 
«Αμμόχωστος: Μια ευρωπαϊκή πόλη 
φάντασμα» και «Λάπηθος: Των ονείρων 
μας γη, της επιστροφής ελπίδα».  
 
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσαν ο 
Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός, 
που ηγείτο αντιπροσωπείας του Δήμου 
Αμμοχώστου, αποτελούμενης από τους 
επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων του 
ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ κ. Κώστα Χατζηκακού 
και κ. Σίμο Ιωάννου αντίστοιχα, και ο 
Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου, 
επικεφαλής της αποστολής του Δήμου 
Λαπήθου, αποτελούμενης από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παύλο 
Αριστείδου, εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ και κ. 
Δημήτρη Μηνά, εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ. 
 

 
 
Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ουγγαρία κ. Βάσος Τσιάμπερλεν, 
απηύθυνε καλωσόρισμα, τονίζοντας τη 
σημαντικότητα της Έκθεσης Φωτογραφιών 
των κατεχόμενων πόλεων της Κύπρου στην 
Ουγγαρία, χώρας που προεδρεύει της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο.  
 
Στους χαιρετισμούς τους, τόσο ο Δήμαρχος 
Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός όσο και ο 
Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου, 
χαρακτήρισαν την τουρκική πολιτική έναντι 
των κατεχόμενων πόλεων και του 
Κυπριακού γενικότερα ως έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας, τη στιγμή που η  
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Τουρκία χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αψηφώντας τα ψηφίσματα των 
Η.Ε. και της Ε.Ε. Χαρακτήρισαν την 
Αμμόχωστο και τη Λάπηθο ως σύμβολα του 
αγώνα του Κυπριακού λαού για δικαιοσύνη 
και ελευθερία.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Ουγγρικού Κοινοβουλίου κ. 
Richard Horcsik, ένθερμος υποστηρικτής 
της Κύπρου, στην ομιλία του αναφέρθηκε 
στο δράμα του Κυπριακού λαού, ο οποίος 
παραμένει μακριά από τις πατρογονικές του 
εστίες εδώ και 37 χρόνια, τονίζοντας την 
ανάγκη ενεργειών από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την άμεση εφαρμογή των 
σχετικών ψηφισμάτων. 
 

 
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των 
διακοσίων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
Βουλευτών, Λειτουργών του Ουγγρικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, Διπλωματών, 
Ακαδημαϊκών, Συνδικαλιστών, Δημοσιο-
γράφων, καθώς και Κυπρίων και Ελλήνων 
που ζουν μόνιμα στη Βουδαπέστη. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται η παρουσία της 
Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουγγαρία κας 
Ελένης Κουναλάκη (ελληνικής καταγωγής), 
του Πρέσβη της Ρωσίας στην Ουγγαρία κ. 
Alexander Tolkach και του πρώην Πρέσβη 
της Ουγγαρίας στην Κύπρο κ. Csaba Lovro, 
ένθερμου φίλου της Κύπρου. 
 
Κατά την παραμονή τους στην Ουγγρική 
πρωτεύουσα, οι αντιπροσωπείες των Δήμων 
είχαν επίσης συναντήσεις με τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Gergely Prohle, 
το Δήμαρχο της Βουδαπέστης κ. Istvan 
Tarlos, το Βουλευτή και μέλος της 
 
 

 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Σοσιαλιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης 
κ. Vilmos Szabo και το Βουλευτή και 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Ουγγρικού Κοινοβουλίου κ. 
Richard Horcsik.  

 
Οι Δήμαρχοι ενημέρωσαν τους συνομιλητές 
τους για την επικρατούσα κατάσταση και τις 
πρωτοβουλίες τόσο της Κυπριακής 
Κυβέρνησης όσο και των Δήμων για 
διασφάλιση της επιστροφής των πόλεων 
της Αμμοχώστου, της Λαπήθου και γενικά 
των κατεχόμενων περιοχών στους νόμιμους 
κατοίκους τους, ζητώντας την ενεργό 
συμβολή τους στην προώθηση του θέματος 
των κατεχόμενων πόλεων και κατ’επέκταση 
του Κυπριακού, μέσα στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ουγγαρίας.  
 
Οι Ούγγροι αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να 
βοηθήσουν. Επιπρόσθετα οι Δήμαρχοι των 
κατεχόμενων πόλεων συμμετείχαν σε 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με 
ερευνητές του Hungarian Institute of 
International Affairs.  
 
Τέλος, οι Δήμαρχοι ενημέρωσαν 
εκτεταμένα εκπροσώπους των κυριότερων 
μέσων μαζικής επικοινωνίας της Ουγγαρίας 
για τα θέματα που απασχολούν τις 
κατεχόμενες πόλεις της Κύπρου.  
 

Εκδήλωση «Καραβάς η 
ψυχή μας»  
 
Στις 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία, στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο 
Στρόβολο, η εκδήλωση με τίτλο «Καραβάς 
η ψυχή μας». Η εκδήλωση διοργανώθηκε 
από το Δήμο Καραβά σε συνεργασία με το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά. 
 
Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση και 
προβολή ενός πενηντάλεπτου ντοκιμαντέρ 
με τίτλο «Καραβάς η ψυχή μας», σε 
σκηνοθεσία και έρευνα του Πέτρου 
Πετρίδη, στο οποίο δεκατέσσερις  
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ηλικιωμένοι Καραβιώτες μίλησαν για τον 
Καραβά και για τα δύσκολα χρόνια της 
προσφυγιάς. Στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών που 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, υπήρχε 
έκθεση φωτογραφίας με πορτρέτα των 
ηλικιωμένων Καραβιωτών που συμμετείχαν 
στο ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης και 
εκθέματα λαϊκής τέχνης, έργα ηλικιωμένων 
Καραβιωτών. 
 

 
 
Κατάμεστη η αίθουσα εκδηλώσεων του 
οικήματος του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών σε μια ατμόσφαιρα που μύριζε 
λεμονανθό και αλμύρα από τη θάλασσα της 
Λάμπουσας του Καραβά. Συγκινητικές και 
συγκλονιστικές οι αφηγήσεις των 
ηλικιωμένων Καραβιωτών μέσα από τις 
οποίες προβαλλόταν η πλούσια ιστορία και 
θρησκευτική παράδοση της κωμόπολης 
Καραβά, τα ήθη και τα έθιμα, οι λαϊκές 
τέχνες, οι ασχολίες των κατοίκων και 
πολλές άλλες πληροφορίες που είχαν σχέση 
με τον πολιτισμό και την προοδευτικότητα 
των κατοίκων. Η δοκιμασία της προσφυγιάς 
και ο πόθος της επιστροφής ήταν επίσης 
στοιχεία της ταινίας που έδιναν μια άλλη 
διάσταση, με μηνύματα που άγγιξαν τις 
ευαίσθητες χορδές της ψυχής. Καυτό το 
δάκρυ από όλους τους παρευρισκομένους 
και η υπόμνηση για το χρέος για μια 
ελεύθερη πατρίδα να γίνεται ακόμη πιο 
δυνατή και έντονη.  
 
Μέσα από την εκδήλωση προβλήθηκε 
επίσης η μεγάλη σύνδεση που πρέπει να 
έχει η νέα γενιά με την αποστολή και το 
έργο των κατεχόμενων Δήμων. Συγκινητική 
με αισιόδοξα μηνύματα υπήρξε η  

 
συμμετοχή μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Η 
παρουσίαση της εκδήλωσης, οι απαγγελίες 
ποιημάτων και οι απονομές των πλακετών 
έγιναν από τους νέους του Καραβά και όλοι 
μαζί έδωσαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο 
πρόγραμμα, με τους νέους του Καραβά να 
είναι πρωταγωνιστές, να συμμετέχουν και 
να κερδίζουν εφόδια μνήμης και αγώνα. 
 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά εκφράζει 
την απόλυτη ικανοποίησή του, γιατί πέτυχε 
να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο στόχο με 
πολλαπλά μηνύματα που έχουν σχέση με 
την ιστορία, τις παραδόσεις του Καραβά, 
τον πόθο της επιστροφής και τη 
δραστηριοποίηση και συμπαράσταση της 
νέας γενιάς του Καραβά στο έργο του 
Δήμου. Η αξιόλογη εκδήλωση του Δήμου 
Καραβά «Καραβάς η ψυχή μας» ήταν 
άμεσα συνδεδεμένη με την ποιοτική 
αφοσίωση και την επαγγελματική 
προσέγγιση που είχε η παραγωγή του 
ντοκιμαντέρ από τον κ. Πέτρο Πετρίδη, 
στον οποίο ο Δήμος Καραβά εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες. 
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Μαζί με το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε και η 
ομώνυμη αναμνηστική έκδοση, η οποία 
συμπεριλαμβάνει πορτρέτα των 
ηλικιωμένων Καραβιωτών που συμμετείχαν, 
καθώς και ιστορικές πληροφορίες για τον 
Καραβά. Την επιμέλεια της έκδοσης 
ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος «Εν τύποις». 
 

 
 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος 
Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, η 
εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Δήμου Καραβά, κα Έλενα 
Μεσαρίτου και ο πρόεδρος του 
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», κ. 
Νίκος Χατζηστεφάνου.  
 
Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, την 
παρουσίαση της τηλεοπτικής δημιουργίας 
και της αναμνηστικής Έκδοσης του Δήμου 
Καραβά «Καραβάς η ψυχή μας» ανέλαβε ο 
κ. Λάμπρος Μαούρης, μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καραβά και πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά. Έγινε επίσης παρουσίαση του 
βιογραφικού του κ. Πέτρου Πετρίδη από 
την αντιδήμαρχο του Δήμου Καραβά κα 
Μάρω Χατζηστεφάνου. 
 

 
 
 

 
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας, την παρουσίαση του 
προγράμματος ανέλαβε η κα Κατερίνα 
Νεοφύτου και την απαγγελία των 
ποιημάτων η κα Αναστασία Μούγη. 
 
Η εκδήλωση «Καραβάς η ψυχή μας» ήταν 
μια ποιοτική εκδήλωση η οποία άφησε 
άριστες εντυπώσεις και έδωσε σε όλους που 
την παρακολούθησαν πολλαπλά μηνύματα 
που σχετίζονται με την προβολή της 
κατεχόμενης γης μας και του αγώνα που 
διεξάγουμε για λευτεριά και δικαίωση. 
 
1Ο Διεθνές Συμπόσιο 
Γλυπτικής - Μέρες Θεάτρου 
 
Στις 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
δημοσιογραφική διάσκεψη για την 
παρουσίαση των εκδηλώσεων «1ο Διεθνές 
Συμπόσιο Γλυπτικής» και «Μέρες Θεάτρου» 
του Δήμου Λευκωσίας.  
 

 
 
Όπως εξήγησε η Δήμαρχος Λευκωσίας κα 
Ελένη Μαύρου, ο Δήμος Λευκωσίας, στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη 
της ευρωπαϊκής προεδρίας το 2012 από την 
Κύπρο, φιλοξένησε τον Απρίλιο συμπόσιο 
γλυπτικής, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών 
διεθνούς εμβέλειας από την Κύπρο και το 
εξωτερικό. Οι καλλιτέχνες εργάστηκαν από 
τις 4 μέχρι τις 16 Απριλίου  στην τάφρο της 
Πύλης Αμμοχώστου, της οποίας 
γιορτάζονται φέτος τα 30 χρόνια 
λειτουργίας ως πολιτιστικού κέντρου του 
Δήμου. Εκεί, το κοινό καθώς και σχολεία 
είχαν τη δυνατότητα να τους 
επισκέπτονται, να βλέπουν τη δουλειά τους 
και να εξοικειωθούν με τη συμποσιακή 
γλυπτική που είναι μια εξειδικευμένη 
καλλιτεχνική δημιουργία, όπου οι γλύπτες 
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δημιουργούν σε εξωτερικούς χώρους αντί 
στο στενό πλαίσιο του εργαστηρίου τους. 
Τα γλυπτά που φιλοτέχνησαν οι 
καλλιτέχνες θα τοποθετηθούν στη συνέχεια 
στη Λευκωσία σε περίοπτη θέση. 
 

 
 
Συμμετείχαν οι γλύπτες: Angesa Petrova 
(Boυλγαρία), Arlindo Arez (Πορτογαλία), 
Ame Maeland (Νορβηγία), Beatriz 
Carbonell (Ισπανία), Beata Rostas 
(Ουγγαρία), Genti Tavanxhiu (Αλβανία), 
Petre Petrov (Βουλγαρία), Xavier Gonzalez 
(Γαλλία), Γιώργος Μωυσή (Κύπρος) και 
Χρίστος Λανίτης (Κύπρος). 
 

 
 
 

 
Xoρηγοί του Συμποσίου ήταν οι ακόλουθοι: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-
Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Lois Builders, 
Όμιλος Τσεριώτη, Nice Day Developments 
Ltd, Φούρνοι «Πανδώρα», Cleopatra Hotel 
και General Construction Company. 
Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου. 
 
Η τελετή λήξης του Συμποσίου 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου στην 
τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου και 
περιλάμβανε σύντομες προσφωνήσεις, 
απονομή διπλωμάτων στους συμμετέχοντες 
και δεξίωση. 
 
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις του 
Συμποσίου πραγματοποιήθηκαν στη 
Λευκωσία και οι «Μέρες Θεάτρου», με τρεις 
διαλεκτές παραστάσεις από την Ελλάδα:  
 
• Τη θεατρική παράσταση «Η Κυρία 

Κούλα» από το Θέατρο Τέχνης, με την 
κορυφαία ερμηνεύτρια Λυδία Κονιόρδου. 
Βασισμένο σε διήγημα του Μ. 
Κουμανταρέα, θεατρική μεταγραφή του 
Άκη Δήμου και σκηνοθεσία Νίκου 
Μαστοράκη, πραγματεύεται τον 
«απρόβλεπτο» έρωτα μιας μεσήλικης 
Αθηναίας με ένα νεαρό φοιτητή με 
πρωταγωνιστές τη Λυδία Κονιόρδου, 
Ειρήνη Ιγγλέση και Γιώργο Φριτζήλα. 

• Τα «Ορφανά» του Ντένις Κέλλυ από το 
Θέατρο του Νέου Κόσμου. Μια 
παράσταση με νεανικό στίγμα για το 
ρατσισμό και τη ξενοφοβία που βρίσκεται 
σε κάθε σπίτι, μέσα στον καθένα μας. Σε 
σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, 
έπαιξαν οι Μιχάλης Οικονόμου (βραβείο 
καλύτερου ηθοποιού 2010), Μαρία 
Κίτσου και Όμηρος Παυλάκη. 

• «Η Γυναίκα της Πάτρας», ένα 
συγκλονιστικό έργο/μια αληθινή ιστορία 
για μια γυναίκα, γνωστή πόρνη της 
Πάτρας, που ο Γιώργος Χρόνος μετά από 
πολλές συνεντεύξεις μετάγραψε και 
δραματοποίησε. Σκηνοθεσία Λένας 
Κιτσοπούλου και ρεσιτάλ ερμηνείας της 
Ελένης Κοκκίδου. Η παράσταση παίζεται 
για 3η χρονιά με τεράστια επιτυχία στη 
Αθήνα.  
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Παρουσίαση βιβλίου από το 
Δήμο Αραδίππου 
 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Επιτροπή Πολιτισμού του 
Δήμου Αραδίππου για την παρουσίαση του 
βιβλίου της Μαρίας Τσιάρλη Παπαμαρκίδου 
«Εις Μνημόσυνον Αιώνιον – Μάρτυρες, 
Πεσόντες και Αγνοούμενοι της Αραδίππου». 
Το βιβλίο, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας 
πολύμηνης και ενδελεχούς έρευνας, 
σκιαγραφεί τη ζωή και τη θυσία των ηρώων 
της Αραδίππου.   
 

 
 
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 13 
Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ’ 
Δημοτικού Σχολείου «’Αγιος Φανούριος» 
Αραδίππου. Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ 
μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. 
Μιχάλης Λοϊζιδης, Επαρχιακός Επιθεωρητής 
– ΠΛΕ Μέσης Εκπαίδευσης.  
 

 
 
Το βιβλίο παρουσίασε ο κ. Σταύρος Φωτίου, 
αναπληρωτής καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και η εκδήλωση 
διανθίστηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  

 
Παράλληλα έγινε απονομή αναμνηστικών 
στις οικογένειες των ηρώων μέσα σε μια 
φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και 
υπό τα θερμά χειροκροτήματα του κόσμου. 
Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.  
 

 
 

Αφιέρωμα στις επετείους 
της 25ης Μαρτίου και 1ης 
Απριλίου 
 
Μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των 
Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 
1ης Απριλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Καραβιωτών, διοργάνωσε εκδήλωση-
αφιέρωμα για τις επετείους της 25ης 
Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου στο 
οίκημα του Ιδρύματος στο Στρόβολο. 
 

 
 
Ο Δήμαρχος Καραβά και Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών κ. 
Γιάννης Παπαϊωάννου, στο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της 
διοργάνωσης εκδηλώσεων που προβάλλουν 
την ιστορία και τον πολιτισμό της 
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κατεχόμενης κωμόπολης Καραβά και που 
δίνουν μηνύματα αγωνιστικής εγρήγορσης 
στη δύσκολη πορεία της προσφυγιάς. 
 

 
 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιελάμβανε μεταξύ άλλων παρουσίαση με 
αναφορά σε ιστορικά στοιχεία για τον 
προύχοντα του Καραβά Χατζηνικόλα 
Λαυρεντίου Πρωτοσυγγέλου, από την κα 
Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά. Ο 
Χατζηνικόλας Λαυρεντίου Πρωτοσυγγέλου 
απαγχονίστηκε μαζί με τον Εθνομάρτυρα 
Κυπριανό και άλλους προκρίτους της 
Κύπρου τον Ιούλιο του 1821. Στη συνέχεια 
ακολούθησε ένα συγκινητικό αφιέρωμα 
μνήμης για τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, 
με αναφορές στη δράση και προσφορά του 
ήρωα στην ΕΟΚΑ την περίοδο ’55-’59, στη 
σχέση και την παρουσία του στην 
κωμόπολη Καραβά, καθώς και για το 
μυστικό του γάμο που τελέστηκε στο 
μοναστήρι της Αχειροποιήτου στον Καραβά.  
 

 
 
Οι παρουσιάσεις έγιναν από το συγγραφέα 
Πάνο Μυρτιώτη, την εκπαιδευτικό 
Χρυστάλλα Χαραλάμπους και τον πρόεδρο 
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» 
και αναπληρωτή πρόεδρο του Πολιτιστικού  

 
Ιδρύματος Καραβιωτών, κ. Νίκο 
Χατζηστεφάνου. 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
απενεμήθη εκ μέρους των διοργανωτών 
τιμητική πλακέτα στην κα Ελένη Παγδατή η 
οποία συνέβαλε στη διάσωση ενός 
πολύτιμου κειμηλίου, του εγκόλπιου του 
Χατζηνικόλα Λαυρεντίου. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε επίσης καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με τη Χορωδία «Η Φωνή της 
Κερύνειας». Την εκδήλωση παρουσίασε με 
εξαιρετική επιτυχία το μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά, 
κα Μαρία Πατσαλοσαββή. 
 

 
 
Οι διοργανωτές εκφράζουν την 
ικανοποίηση τους γιατί ακόμη μια ποιοτική 
εκδήλωση του Καραβά πέτυχε τους 
στόχους της, που ήταν η ανάδειξη και 
προβολή ιστορικών πληροφοριών που 
σχετίζονται με την κωμόπολη Καραβά 
καθώς επίσης και η ενδυνάμωση του 
φρονήματος των εκτοπισμένων 
Καραβιωτών για συνεχή δραστηριοποίηση 
και προσφορά, μέχρι που η πατρίδα μας 
απαλλαγεί από τη διαίρεση και την 
Τουρκική κατοχή. 
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Έκθεση εργασιών φοιτητών 
του Πανεπιστημίου 
Frederick  

 
Στις 12 Απριλίου, η Δήμαρχος Λευκωσίας 
κα Ελένη Μαύρου εγκαινίασε την έκθεση 
των εργασιών των φοιτητών του τέταρτου 
έτους του τμήματος Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστήμιου Frederick στο Δημαρχείο 
Λευκωσίας. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 
οι μελέτες 20 φοιτητών του τμήματος.  
 

 
 
Θέμα της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός ενός 
κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης στην εντός των τειχών 
Λευκωσία. Στις οδηγίες τους προς τους 
φοιτητές,  οι διδάσκοντες καθηγητές κύριοι 
Νίκος Μεσαρίτης και Ίκαρος Ιωακείμ 
ανάφεραν ότι «η περιοχή μελέτης βρίσκεται 
στην εντός των τειχών πόλη, στα νότια του 
τεμένους Ομεριέ.  
 
Στο χώρο της επέμβασης βρίσκονται 
σήμερα αρκετά κτίρια και κατασκευές, τα 
οποία, για τους σκοπούς της άσκησης, 
θεωρούνται ότι θα απομακρυνθούν».  
 
Οι σπουδαστές προσκλήθηκαν να 
«αποτυπώσουν» το χώρο και τη γύρω 
περιοχή όχι μόνο με σχέδια, φωτογραφίες, 
κείμενα κλπ αλλά και μέσω των υπόλοιπων 
ανθρώπινων αισθήσεων και άλλων άυλων, 
μη συνειδητών καναλιών καταγραφής και 
ανάλυσης. 
 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Μιχάλης 
Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Διοικητικού  
 

 
Συμβουλίου Πανεπιστημίου Frederick και ο 
κ. Νίκος Μεσαρίτης εκ μέρους των 
διδασκόντων καθηγητών και ευχαρίστησαν 
το Δήμο Λευκωσίας για τη συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Frederick στην παραγωγή 
αρχιτεκτονικών προτάσεων για την 
ανάπτυξη της Λευκωσίας. Η έκθεση 
παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 15 
Απριλίου. 
 

Πασχαλινή Εκδήλωση 
Καραβιωτών «Δευτέρα της 
Λαμπρής» 
 
Ο Δήμος Καραβά, σε συνεργασία με το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», το 
Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ» Καραβά 
Λάμπουσα και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας Δήμου Καραβά διοργάνωσε και 
φέτος την καθιερωμένη Πασχαλινή 
εκδήλωση της Δευτέρα της Λαμπρής. 
 

 
 
Η παραδοσιακή αυτή εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στον κατασκηνωτικό 
χώρο του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου 
Έγκωμης στο Φιλάνι. Της εκδήλωσης 
προηγήθηκε δέηση υπέρ των αγνοουμένων 
Καραβιωτών και σύντμησης του χρόνου της 
επιστροφής, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος που βρίσκεται στον 
κατασκηνωτικό χώρο.  
 
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 
τη συμμετοχή πέραν των 300 Καραβιωτών 
και φίλων της κωμόπολης.  
 
 
 

            19 

Τεύχος 67 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας  4/2011 



 

 
 

 
Δόθηκε σε όλους η ευκαιρία να 
ανταλλάξουν ευχές για το Πάσχα, να 
ανανεωθούν οι γνωριμίες και να 
ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των 
σκορπισμένων Καραβιωτών. Η εκδήλωση 
συνέβαλε επίσης σε μεγάλο βαθμό στην 
ενίσχυση της προσπάθειας σύνδεσης της 
νέας γενιάς με τις παραδόσεις και τα έθιμα 
της κατεχόμενης κωμόπολης Καραβά. 
 

 
 
Μετά τη συνεστίαση, διοργανώθηκαν 
διάφορα παραδοσιακά παιχνίδια όπως 
αυγοδρομίες, σακκουλοδρομίες, τράβηγμα 
σχοινιού, ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα και 
άλλα, στα οποία συμμετείχαν μικροί και 
μεγάλοι. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση 
έδωσαν με τη μαζική συμμετοχή τους τα 
παιδιά και οι νέοι του Καραβά. Σε όλους 
τους νικητές των διαγωνισμών δόθησαν 
αναμνηστικά μετάλλια από το Δήμο 
Καραβά.  
 
Για άλλη μια φορά ξανάσμιξαν οι 
Καραβιώτες στην προσφυγιά, ενισχύοντας 
με την παρουσία τους τις πρωτοβουλίες του 
Δήμου Καραβά και των άλλων 
οργανωμένων σωματείων της κωμόπολής, 
για συνεχή δραστηριοποίηση και προσφορά 
σε τομείς εθνικούς, κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και άλλους μέχρι την 
ευλογημένη μέρα της επιστροφής στην 
αγαπημένη τους κωμόπολη. 
 

Πασχαλινή Εκδήλωση στο 
Γραμμικό Πάρκο 
Καϊμακλιού 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας, με στόχο την  
 

 
αναβίωση και προβολή των Πασχαλινών 
Εθίμων και στο πλαίσιο της προσφοράς του 
προς τους δημότες, πραγματοποίησε στο 
Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλιού, στις 26 
Απριλίου, πασχαλινή εκδήλωση, με μαζική 
συμμετοχή παιδιών και πολλών κατοίκων 
της Λευκωσίας, ιδιαίτερα του Καϊμακλιού.  
 

 
 
Το φετινό πλούσιο και γιορταστικό 
πρόγραμμα που περιλάμβανε παραδοσιακά 
τραγούδια και χορούς διασκέδασε τον 
κόσμο που συμμετείχε στην εκδήλωση. 
 
Διεξήχθησαν παραδοσιακοί διαγωνισμοί και 
παιχνίδια και τα παιδιά έδωσαν έντονα το 
παρόν τους στις σακκουλοδρομίες και το 
σχοινί, ενώ στα παιδιά που διακρίθηκαν 
απονεμήθηκε αναμνηστικό μετάλλιο. 
   
Τραγούδησε η χορωδία του Δήμου 
Λευκωσίας υπό τη διεύθυνση του 
καλλιτεχνικού διευθυντή της Κούλη 
Θεοδώρου και ο Λαογραφικός χορευτικός 
όμιλος ΑΦΡΟΔΙΤΗ χόρεψε παραδοσιακούς 
χορούς. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το 
μουσικό σχήμα «Αχαιών Ωδές» παρουσίασε 
στο κοινό ένα πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. 
 
Την εκδήλωση χορήγησαν η υπεραγορά 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, η ΣΠΕ 
Καϊμακλίου, τα παγωτά REGIS, ο Όμιλος 
Λαϊκού, η υπεραγορά ΑΘΗΑΙΝΙΤΗ και η 
εταιρεία ΜΙΤΣΙΔΗ. Στήριξαν: το 71Ο 
Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου και η 
Ε.ΚΥ.ΣΥ Καϊμακλίου. 
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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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