Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Έτος 7ο Αριθμός Δελτίου: 68 ISSN : 1450 - 2933

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου
SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως
τις
19
Μαΐου,
επίσκεψη
του
εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη
Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να έχει ο κ.
Κάμπουρας επαφές με εκπροσώπους όσο το
δυνατόν περισσότερων Δήμων γίνεται, για
την
αποτύπωση
της
υφιστάμενης
κατάστασης που επικρατεί σε κάθε έναν
από αυτούς σχετικά με την αξιοποίηση των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»,
και όπου είναι εφικτό και υπάρχει η
ανάγκη, να δημιουργηθεί μια στενότερη
σχέση με Δήμους, οι οποίοι ενδιαφέρονται
αλλά αδυνατούν να υποβάλουν στο άμεσο
μέλλον προτάσεις για χρηματοδότηση.
Η επίσκεψη, συγχρηματοδοτήθηκε μέσω
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη
για τους Πολίτες», όπως και όλο το έργο
SUSTAIN, το οποίο έχει σαν στόχο, τη
συνεργασία των Ενώσεων Δήμων της
Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου με σκοπό
τη στήριξη των Δήμων της Κύπρου και του
Βορείου Αιγαίου στη συμμετοχή τους σε
χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια
και κυρίως μέσω του προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες».

Για το σκοπό αυτό και για πρακτικούς
λόγους, οργανώθηκαν πέντε συναντήσεις
παγκύπρια (μια σε κάθε επαρχία και μία με
τους κατεχόμενους Δήμους ξεχωριστά),
στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι
των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι
και Δημοτικοί Γραμματείς Δήμων από κάθε
επαρχία ξεχωριστά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν σχεδόν όλοι
οι Δήμοι (εκτός από τρεις), με έναν έως και
τέσσερις
εκπροσώπους
ο
καθένας,
μεταφέροντας έτσι προς την Ένωση Δήμων
σε ικανοποιητικό επίπεδο την υφιστάμενη
κατάσταση
στην
αξιοποίηση
των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (συνέχεια
στη σελ. 2).

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN:
Ιανουάριος - Ιούνιος: Κατασκευή και παρουσίαση ιστοσελίδων του έργου
Ιούνιος: Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Κύπρος
Ιούνιος: Δράση ενημέρωσης
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
Οκτώβριος - Νοέμβριος: 2η 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο
Νοέμβριος: Δράση ενημέρωσης
Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης
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(συνέχεια από τη σελίδα 1) Σε κάθε μία
από τις συναντήσεις έγινε συνοπτική
παρουσίαση του έργου SUSTAIN από τη
Λειτουργό της Ένωσης Δήμων κα Κάλια
Μαρτίδη, με σκοπό την κατατόπιση των
συμμετεχόντων
σχετικά
με
την
όλη
προσπάθεια της Ένωσης Δήμων και ο κ.
Κάμπουρας
συνέχιζε
εστιάζοντας
στο
περιεχόμενο της πρώτης αυτής συνάντησης.

Ακολούθως, καλούνταν οι παρευρισκόμενοι
να αναφερθούν στη μέχρι τώρα εμπειρία του
Δήμου τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα
και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας συμμετοχής
σε αυτά.
Σε κάθε μία από τις συναντήσεις, τονίστηκε
ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια αυτή με το εν
λόγω έργο, το οποίο θα λήξει στο τέλος του
τρέχοντος
έτους,
αποσκοπεί
στο
να
δημιουργήσει τις βάσεις στους Δήμους και
να τους βοηθήσει, τόσο θεωρητικά όσο και
στην πράξη, να αποκτήσουν τις αναγκαίες
γνώσεις και εφόδια, ούτως ώστε να είναι
ικανοί στο μέλλον να συμμετέχουν όσο το
δυνατόν πιο αυτόνομα και αποτελεσματικά
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας πάντα
στο πλευρό τους, στο βαθμό που χρειάζεται,
την Ένωση Δήμων και τους συνεργάτες της.
Παρά τις όλες δυσκολίες και εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σύμφωνα με τους
συμμετέχοντες (εκπρόσωποι 30 από τους 33
Δήμους), παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό
ενδιαφέρον τόσο των ιδίων όσο και των
Δήμων τους για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Ενόψει των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο κατά
τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης του
έργου SUSTAIN, να καταβληθεί προσπάθεια
καθοδήγησης των Δήμων τόσο της Κύπρου
όσο και του Βορείου Αιγαίου, για εφαρμογή
μιας σωστής διαδικασίας συμμετοχής και
υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
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η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα
εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση
του μέγιστου δυνατού οφέλους των
ενδιαφερομένων.

Διοργάνωση της Επιτροπής
CIVEX της ΕτΠ στην Κύπρο
Στις 6 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία,
συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και
εξωτερικές υποθέσεις» της Επιτροπής των
Περιφερειών
(ΕτΠ),
στην
οποία
θα
συμμετέχουν πολυάριθμα μέλη της ΕτΠ εκπρόσωποι
των
Περιφερειακών
και
Τοπικών Αρχών από όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Η διοργάνωση πραγματοποιείται μετά
από πρόταση που υπέβαλε η Κυπριακή
Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ.
Την επόμενη μέρα (7 Ιουνίου 2011) θα
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο σεμινάριο
με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της
ευρωπαϊκής
ιθαγένειας».
Στόχος
του
σεμιναρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων
σχετικά
με
την
πρόοδο
που
έχει
πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και η
παρουσίαση διαφόρων πτυχών από τις
δράσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Επιπλέον, θα δοθεί η ευκαιρία να
προσδιοριστεί ο ρόλος των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών και η συμβολή τους
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
και την αναζωογόνηση της σχέσης μεταξύ
των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη συνεδρίαση και το σεμινάριο θα
τιμήσουν
με
την
παρουσία
τους
εκπρόσωποι της Κυπριακής Κυβέρνησης και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το
απόγευμα
της
7ης
Ιουνίου
θα
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, το πρώτο
εκπαιδευτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού
έργου
SUSTAIN,
με
τη
συμμετοχή
εκπροσώπων από τις ΤΕΔΚ Χίου, Σάμου και
Λέσβου, καθώς και εκπροσώπων και
λειτουργών από τους Δήμους της Κύπρου.
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Ευρωπαϊκή Πράσινη
Πρωτεύουσα για το 2014

άλλες πόλεις και να προωθούνται οι
βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε όλες
τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ξεκίνησε η έρευνα για να οριστεί η πόλη
εκείνη που το 2014 θα κληρονομήσει τον
τίτλο
της
Ευρωπαϊκής
Πράσινης
Πρωτεύουσας.
Ο
τίτλος
αυτός
έχει
απονεμηθεί μέχρι τώρα σε τέσσερις πόλεις –
Στοκχόλμη, Αμβούργο, Vitoria-Gasteiz και
Νάντη – για τα έτη 2010 έως το 2013
αντίστοιχα.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν βάσει
12 δεικτών: συμβολή, σε τοπικό επίπεδο,
στην
αντιμετώπιση
της
παγκόσμιας
κλιματικής αλλαγής, μεταφορές, πράσινες
αστικές περιοχές, θόρυβος, παραγωγή και
διαχείριση
αποβλήτων,
φύση
και
βιοποικιλότητα,
ατμοσφαιρικός
αέρας,
κατανάλωση νερού, επεξεργασία των
λυμάτων,
οικολογική
καινοτομία
και
βιώσιμη
απασχόληση,
διαχείριση
του
περιβάλλοντος από την αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης και ενεργειακή απόδοση.

Με το βραβείο Ευρωπαϊκής Πράσινης
Πρωτεύουσας
αναγνωρίζονται
και
επιβραβεύονται
πόλεις,
οι
οποίες
πρωτοστατούν στη φιλική για το περιβάλλον
διαβίωση σε αστικές περιοχές και οι οποίες
μπορούν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα
για άλλες πόλεις. Σκοπός του ετήσιου
βραβείου είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις να
καταστούν ελκυστικότερες και πιο υγιείς.
Όλες
οι
ευρωπαϊκές
πόλεις
με
περισσότερους από 200.000 κατοίκους
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τον
τίτλο
της
Ευρωπαϊκής
Πράσινης
Πρωτεύουσας για το έτος 2014. Στις
περιπτώσεις χωρών όπως η Κύπρος, που δεν
διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των
200.000
κατοίκων,
μπορεί
να
θέσει
υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πόλη τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για το
βραβείο αυτό έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ,
οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες
(Τουρκία, FYROM, Κροατία, Μαυροβούνιο
και Ισλανδία) και οι χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία και
Λιχτενστάιν).
Οι τρείς βασικοί στόχοι του βραβείου είναι:
α) να βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν
σαφώς καταγεγραμμένο ιστορικό επίτευξης
υψηλών περιβαλλοντικών στόχων,
β) να ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να
προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων
στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης και
αειφόρου ανάπτυξης στο μέλλον, και
γ)
να
προβάλλονται
υποδειγματικές
περιπτώσεις από τις οποίες να εμπνέονται

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για
το έτος 2014 λήγει στις 14 Οκτωβρίου
2011 και οι πόλεις μπορούν να υποβάλουν
αίτηση
βάσει
ηλεκτρονικού
εντύπου
υποψηφιότητας που υπάρχει στη διεύθυνση
www.europeangreencapital.eu. Ο τίτλος
απονέμεται από διεθνή κριτική επιτροπή,
την οποία πλαισιώνει ομάδα επιφανών
εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων
στον τομέα του περιβάλλοντος. Η νικήτρια
πόλη θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2012.

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για το
πρόγραμμα ENPI CBC-MED
To πρόγραμμα ENPI CBC-ΜΕD επιδιώκει
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της
Μεσογείου. Με την εν λόγω πρόσκληση θα
διατεθούν 62,4 εκατ. ευρώ σε ενέργειες
που αποβλέπουν στην ενίσχυση της
καινοτομίας,
την
προστασία
του
περιβάλλοντος,
τη
βελτίωση
της
κινητικότητας και την προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου. Το ποσοστό της
κοινοτικής συνδρομής μπορεί να φτάσει το
90%
των
επιλέξιμων
δαπανών.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φορείς
πρέπει
να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις
14 Ιουλίου 2011. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.enpicbcmed.eu/.
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Πράσινη Εβδομάδα 2011
Το
μεγαλύτερο
ετήσιο
συνέδριο
της
Ευρώπης
με
θέμα
το
περιβάλλον
πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27
Μαΐου
στις
Βρυξέλλες.
Η
«Πράσινη
εβδομάδα 2011», που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο, κάλεσε τους πολίτες «να
χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και να
ζουν καλύτερα».
Κατά
τη
διάρκεια
του
τετραήμερου
συνεδρίου, περισσότεροι από 3500 σύνεδροι
αναζήτησαν πιο αειφόρους τρόπους χρήσης
των
πόρων
του
πλανήτη
μας.
Πραγματοποιήθηκαν
38
συνεδρίες,
συναντήσεις πρακτικής εργασίας και ειδικές
εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, ενώ άλλες 30
περίπου εκδηλώσεις έλαβαν χώρα εκτός
Βρυξελλών. Μια έκθεση που φιλοξένησε
πάνω από 50 περίπτερα, παρείχε σε
οργανώσεις και εταιρείες τη δυνατότητα να
προβάλουν βέλτιστες πρακτικές αποδοτικής
χρήσης των πόρων. Στις παράλληλες
εκδηλώσεις περιλαμβάνονταν επίσης η
προβολή ταινιών.
Το φετινό θέμα το συνεδρίου στήριζε την
εμβληματική
πρωτοβουλία
για
την
αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία
εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
και ενθαρρύνει τη στροφή προς μια
αποδοτική -ως προς τους πόρους- οικονομία
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με στόχο
την
αειφόρο
ανάπτυξη.
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα: http://www.greenweek2011.eu/

Συζήτηση των Ευρωπαϊκών
Τοπικών Αρχών για την
«Αραβική Άνοιξη»
Στη συζήτηση για την Αραβική Άνοιξη που
διεξήχθη κατά τη διάρκεια των εργασιών της
ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών
(ΕτΠ) και έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου στις
Βρυξέλλες, προσκλήθηκε να μιλήσει ο κ.
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Roland
Freudenstein,
Αναπληρωτής
Διευθυντής Επικεφαλής της έρευνας «Η
Νέα Μέση Ανατολή».
Ο
ομιλητής
παρατήρησε
ότι
οι
προηγούμενες Πολιτικές Γειτονίας ήταν
ελλιπείς και χρειάζονται μεταρρύθμιση και
πρόσθεσε ότι το ΕΛΚ θα πρέπει να
επιχειρηματολογήσει
υπέρ
μιας
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτονίας, η οποία θα υπογραμμίζει εκ νέου
τις δημοκρατικές αξίες.
Ο
κ.
Freudenstein
θεωρεί
ότι
η
«δημιουργία»
και
προώθηση
της
δημοκρατίας θα είναι τελικά πιο βιώσιμη
επιλογή από την υποστήριξη στάσιμων
αυταρχικών καθεστώτων. Επίσης, θα είναι
και ο πιο ιδανικός τρόπος για να μειώσει
κανείς
ή
ακόμη
και
να
εμποδίσει
μετακινήσεις προσφύγων από τη Βόρεια
Αφρική. Αυτό το επείγον ζήτημα της
μετανάστευσης από τις χώρες της Νότιας
Μεσογείου που αντιμετωπίζουν πολλές
Τοπικές
και
Περιφερειακές
Αρχές,
επισημάνθηκε από πολλά μέλη του ΕΛΚ.
Σε παρέμβασή της η κα. Λουκαΐδου,
αντιπρόεδρος της ομάδας του ΕΛΚ στην
ΕτΠ,
ανέφερε
πως
θεωρεί
ότι
το
μεταναστευτικό κύμα από τη μία και η
έλλειψη αλληλεγγύης και επομένως μιας
κατ’ αναλογία πληθυσμού απορρόφησης
των μεταναστών από τις χώρες μέλη της
ΕΕ, σείει συθέμελα αυτή τη στιγμή τη
συνθήκη του Σένγκεν και συνεπακόλουθα
την ενότητα της ΕΕ.
Άρα πρόσθεσε, η ΕΕ πρέπει τάχιστα να
εγκύψει στις εσωτερικές αδυναμίες της για
να μπορέσει να αντιμετωπίσει σωστά με
θετικό τρόπο την Αραβική εξέγερση.
Απαντώντας στην κα Ελένη Λουκαΐδου, ο
κ. Freudenstein ανέφερε ότι πράγματι η ΕΕ
διέπραξε λάθη διότι δεν δημιουργήθηκαν οι
συνθήκες και οι υποδομές, ούτε υπήρχε
μεταναστευτική πολιτική, προϋποθέσεις
αναγκαίες για να λειτουργήσει η συνθήκη
του Σένγκεν.
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Tελετή αδελφοποίησης
Δήμου Kερύνειας
και Δήμου Eρμιονίδας
Στους κήπους του προσωρινού Δημαρχείου
Kερύνειας παρά το οδόφραγμα Λήδρα
Πάλας,
μέσα
σε
μια
ξεχωριστή
Kερυνειώτικη
ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε η συνεστίαση των Κερυνειωτών
με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και
η
δεύτερη
φάση
της
τελετής
αδελφοποίησης των Δήμων Kερύνειας και
Eρμιονίδας Πελοποννήσου, Δήμος στον
οποίο υπάγεται το Δημοτικό Διαμέρισμα του
Kρανιδίου.
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μεταξύ των δύο Δήμων και κυπριακούς
χορούς από το Λαογραφικό Όμιλο «H
Bράκα» του Δήμου Kερύνειας.

Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδας κ.
Βασίλης Παπαϊωάννου, ο επίτιμος δημότης
Κερύνειας και Βουλευτής Λευκωσίας κ.
Ανδρέας Αγγελίδης, ο Βουλευτής Κερύνειας
κ. Κλαύδιος Μαυρόχαννας και υποψήφιοι
βουλευτές Κερύνειας.

Ευρωπαϊκή Μέρα Γειτόνων

H
τελετή
αδελφοποίησης
πραγματοποιήθηκε
προς
τιμήν
του
αείμνηστου
Γιάννου
Kρανιδιώτη,
με
εκδηλώσεις
που
άρχισαν
από
τον
περασμένο Σεπτέμβριο στο Kρανίδι και
ολοκληρώθηκαν στην Kύπρο, από τον
κατεχόμενο Δήμο της Kερύνειας.
H προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και
η συγκίνηση εμφανής στα πρόσωπα όλων
των παρευρισκομένων. Oι αναμνήσεις
έντονες, η καρδιά και το βλέμμα όλων
στραμμένη προς τον Πενταδάκτυλο και την
Κερύνεια.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και πολλοί
συγγενείς
του
αείμνηστου
Γιάννου
Κρανιδιώτη.
Tο πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμούς,

Η «Ευρωπαϊκή Μέρα Γειτόνων» αποτελεί
μια
πρωτοβουλία
της
Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Τοπικής Αλληλεγγύης και
γιορτάζεται κάθε χρόνο με τη διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων σε πολλές πόλεις
της Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση του
πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατοίκων στις γειτονιές της
πόλης.
Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο αυτού του
θεσμού, συνεχίζει την παράδοση που
ξεκίνησε από το 2009 με τη στήριξη
διάφορων εορταστικών εκδηλώσεων που
διοργανώνονται στη Λευκωσία από φορείς
πολιτών.
Φέτος, για τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής
Μέρας Γειτόνων» πραγματοποιήθηκαν δύο
εκδηλώσεις. Η πρώτη έγινε στο πλαίσιο του
«Φεστιβάλ της Θησέως» κατά μήκος της
οδού Θησέως, στην εντός των τειχών πόλη
στις 27 και 28 Μαΐου.
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Το
πρόγραμμα
περιελάμβανε
έκθεση
φωτογραφίας,
υπαίθριες
προβολές,
εικαστικές εκθέσεις, θεματικά εργαστήρια
για μικρούς και μεγάλους κ.ά. Η εκδήλωση
συνδιοργανώθηκε από τον «Μίτο της
Αριάδνης» (ομάδα κατοίκων της οδού
Θησέως) και την Easy Going Productions.
Επίσης στηρίχθηκε επίσημα από το Δήμο
Λευκωσίας.
Η δεύτερη εκδήλωση διοργανώθηκε
Λεωφόρο Αγίων Ομολογητών στις
Μαΐου, με ζωντανή μουσική, παιχνίδια
ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς
μεγάλους.

5/2011

παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα
τουρισμού, καθώς και επιχειρηματικού και
αναπτυξιακού
ενδιαφέροντος
από
14
ομιλητές, Κύπριους και Ρώσους.

στη
27
και
και

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το
Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών,
το ίδρυμα «Φημονόη» και το ίδρυμα «Σπίτι
της Ευρώπης στην Κύπρο», με τη στήριξη
του Δήμου Λευκωσίας.
Οι δύο εκδηλώσεις ήταν ανοικτές για το
κοινό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
συνόδου, οι κ.κ. Δημήτρης Σολομωνίδης
και
Βιατσεσλάβ
Αράποφ,
υπέγραψαν
συμφωνία
συνεργασίας
μεταξύ
των
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αγίας Πετρούπολης και της
Λεμεσού.

Επίσημη επίσκεψη από
την Αγία Πετρούπολη
στη Λεμεσό
Στις αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία επίσημη επίσκεψη στη
Λεμεσό, αντιπροσωπείας από την Αγία
Πετρούπολη.

Την
πρώτη
μέρα,
πραγματοποιήθηκε
σύνοδος στρογγυλής τράπεζας, όπου

Το ίδιο απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις
στη
φαρμακοβιομηχανία
REMEDICA, στο νέο λιμάνι και στη Μαρίνα
Λεμεσού, ενώ το βράδυ έγιναν από τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κ.
Ανδρέα Δημητρίου, τα εγκαίνια έκθεσης
χαρακτικής και γραφικής τέχνης, με έργα
καλλιτεχνών της Αγίας Πετρούπολης, που
ετοιμάστηκαν
με
την
ευκαιρία
των
εορτασμών των 300 χρόνων από την
ίδρυση της πόλης.
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Στη συνέχεια δόθηκε κονσέρτο από το
κουαρτέτο παραδοσιακών οργάνων Grad
και το κουαρτέτο εγχόρδων της Ορχήστρας
της Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης.

Οι συναντήσεις και οι επισκέψεις της
αντιπροσωπείας
συνεχίστηκαν
με
συζητήσεις
στρογγυλής
τράπεζας
και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων
της Κυβέρνησης και πολιτιστικών –
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
της
Αγίας
Πετρούπολης, με εκπροσώπους του Δήμου
Λεμεσού, του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, του ΤΕΠΑΚ και άλλων φορέων
της Λεμεσού για θέματα πολιτισμού,
εκπαίδευσης και επιστήμης.
Εξετάστηκαν προτάσεις για ανταλλαγή
πείρας σε θέματα πανεπιστημιακής και
πολυτεχνικής
εκπαίδευσης,
δημιουργία
ρωσικού μουσείου στη Λεμεσό, ανταλλαγή
μαθητών
και
σπουδαστών,
μεθόδων
εκμάθησης της ρωσικής και ελληνικής
γλώσσας και άλλα.
Το απόγευμα της 6ης Μαΐου, κλιμάκιο της
ρωσικής αντιπροσωπείας επισκέφθηκε τη
φαρμακοβιομηχανία MEDOCHEMIE, ενώ
ομάδα καθηγητών με επικεφαλής την
Αντιπρύτανη
του
Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, κα
Ταμάρα Τσιστιάκοβα, επισκέφθηκαν το
ΤΕΠΑΚ και είχαν συνάντηση με τον
Πρόεδρο
της Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής, καθ. Ν. Παπαμιχαήλ και άλλα
στελέχη του Πανεπιστημίου.

5/2011

Την ίδια μέρα, τα δυο μέλη της
Νομοθετικής
Συνέλευσης
της
Αγίας
Πετρούπολης
που
συμμετείχαν
στην
αντιπροσωπεία, κ.κ. Ανατόλι Μπασκίρεφ και
Ίγκορ
Ρίμμερ,
είχαν
συνάντηση
με
Κύπριους βουλευτές και συζήτησαν θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η αντιπροσωπεία είχε επίσης συνάντηση με
τον Υπουργό Εμπορίου – Βιομηχανίας και
Τουρισμού, με τον οποίο ανταλλάγησαν
απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των
σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας,
Λεμεσού και Αγίας Πετρούπολης, στον
τομέα του τουρισμού, των επενδύσεων, της
ενέργειας, της καινοτομίας και των νέων
τεχνολογιών.
Η
επίσκεψη
της
αντιπροσωπείας
συνεχίστηκε με συνάντηση με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια και
τον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β.
Σιούμσκι.
Αργά το απόγευμα της Παρασκευής 6ης
Μαΐου, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το
κέντρο της πόλης και είδε τα κτήρια του
ΤΕΠΑΚ και το Δημοτικό Μέγαρο.

Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας
Στις 5 Μαΐου παρουσιάστηκαν τα σχέδια
του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας στο
κέντρο του ιστορικού κέντρου της πόλης,
σηματοδοτώντας
την
έναρξη
της
υλοποίησης του μακρόπνοου αυτού έργου
του Δήμου Λευκωσίας.
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Το Δημαρχείο Λευκωσίας θα είναι ένα
ανοικτό και φιλόξενο για τους δημότες
κτήριο,
λειτουργικό
από
πλευράς
σύγχρονων αναγκών, με έμφαση στο
σύγχρονο ενεργειακό σχεδιασμό, το οποίο
θα χαρακτηρίζεται από την ευαίσθητη
ένταξή του στο χώρο και την αρμονική
συνύπαρξή του με τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα που βρέθηκαν εκεί. Περικλείεται
από
τις
οδούς
Παλιάς
Ηλεκτρικής,
Επτανήσου και Ισαακίου Κομνηνού.

5/2011

Το σύμπλεγμα θα προσφέρει άπλετο χώρο
στους πεζούς επισκέπτες και θα δίνει τη
δυνατότητα για επανάκτηση της πόλης από
τους δημότες, φέρνοντάς τους σε επαφή
όχι μόνο με τα νέα κτήρια και τους
υπαίθριους χώρους, αλλά και με την
ιστορία, δια μέσου του αρχαιολογικού
πάρκου
και
της
ερμηνείας
των
αρχαιολογικών ευρημάτων. Η ανάδειξη των
αρχαιοτήτων αποκτά κεντρική σημασία και
πρώτη φορά πραγματοποιείται σε τόση
έκταση στην παλιά πόλη.
Στο
νέο
Δημαρχείο
Λευκωσίας
θα
συστεγάζονται
όλες
οι
υπηρεσίες,
επιλύοντας
τα
σοβαρά
προβλήματα
λειτουργίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος
Λευκωσίας τα τελευταία 25 χρόνια λόγω
του διασκορπισμού σε διάφορα σημεία της
πόλης Το γεγονός αυτό, θα βελτιώσει
κατακόρυφα την ποιότητα εξυπηρέτησης
των δημοτών.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου
σε δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε
για το θέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «η
ημέρα αυτή, κατά την οποία κοινοποιούμε
στους
δημότες
μας
το
κτηριακό
συγκρότημα της τοπικής τους αρχής,
σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης
ενός σημαντικού έργου της Λευκωσίας.
Η μεταφορά της Δημοτικής Αρχής στην
παλιά πόλη, θα συμβάλει δυναμικά και
ευεργετικά στη διαδικασία επαναδραστηριοποίησης και ενίσχυσης του ρόλου της ως το
φυσικό, παραδοσιακό ιστορικό κέντρο της
Λευκωσίας. Το νέο Δημαρχείο στο ιστορικό
κέντρο γίνεται ο πόλος έλξης νέων
συμβατών χρήσεων, γίνεται η κινητήρια
δύναμη για την ανάπτυξη της Εντός των
τειχών Λευκωσίας που θα προσελκύσει νέες
δυναμικές επενδύσεις.
Με τη δημόσια παρέμβαση, δείχνουμε
έμπρακτά τη θέληση μας να είμαστε στο
γεωμετρικό κέντρο της πόλης, δίπλα στην
πράσινη γραμμή, ενισχύοντας τη δυναμική
για επανένωση της πόλης και των κατοίκων
της», τόνισε η κα Μαύρου.

Το νέο Δημαρχείο εντάσσεται σε ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για
την παλιά πόλη. Σε συνδυασμό με σειρά
έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή
στην παλιά πόλη, όπως το έργο Ανάπλασης
της Περιοχής Παλιού Δημαρχείου και το
έργο Ανάπλασης της Περιοχής Τακτ-ελκαλέ, θέτουν την πόλη σε μια επιτυχημένη
τροχιά ανάκαμψης και αναζωογόνησης.
Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα
Αναζωογόνησης των περιοχών κατά μήκος
της πράσινης γραμμής, που στοχεύει στη
διαδικασία
αναζωογόνησης
του
μοιρασμένου κέντρου, χωρίς να επιβαρύνει
το περιβάλλον. Η κύρια χρηματοδότηση
του έργου προέρχεται από το πιο πάνω
πρόγραμμα.
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Το
ποσό
της
χρηματοδότησης
του
συγκροτήματος υπολογίζεται να ανέλθει
στα €11.800.000 περίπου. Οι προσφορές
για
την
ανέγερση
του
κεντρικού
συγκροτήματος κτηρίων βρίσκονται στο
τελικό στάδιο αξιολόγησης και η έναρξη
των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται
τον Ιούνιο 2011, με υπολογιζόμενη
διάρκεια
υλοποίησης
24
μηνών.
Σημειώνεται ότι οι εργασίες του κτηρίου
στα βόρεια του τεμαχίου που προορίζεται
να στεγάσει το οικονομικό τμήμα του
Δήμου
βρίσκονται
σε
εξέλιξη
και
αναμένεται
να
ολοκληρωθούν
τον
Αύγουστο του 2011.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας, καταλήγοντας στο
χαιρετισμό της, ευχαρίστησε όλους τους
συντελεστές για τις έντονες προσπάθειες
τους για την ολοκλήρωση των σχεδίων,
καθώς και των διαδικασιών προώθησης
υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα,
ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού
Συμβούλιου, την υπηρεσία του Δήμου για
το συντονισμό και την παρακολούθηση του
έργου όλα αυτά τα χρόνια, την Επαρχιακή
Διοίκηση
Λευκωσίας,
το
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα
Αρχαιοτήτων.
Ιδιαίτερες
ευχαριστίες
απηύθυνε και σε όλους τους μελετητές του
έργου για την υψηλή ποιότητα της
δουλειάς τους.

5/2011

3ο Οικολογικό Φεστιβάλ
Λακατάμιας
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο 3ο
Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας, που έγινε
στις 15 Μαΐου στο Γραμμικό Πάρκο
Πεδιαίου.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι
επισκέπτες
ενημερώθηκαν
γύρω
από
θέματα οικολογίας και πήραν ιδέες για το
πώς
μπορούν
να
βοηθήσουν
στην
προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τις
εργασίες, τις ζωγραφιές και τις κατασκευές
που παρουσίασαν τα οικολογικά σχολεία,
καθώς και από το πληροφοριακό υλικό που
διένημαν οι άλλοι φορείς.

Οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
διασκεδάσουν, λαμβάνοντας μέρος στο
κυνήγι θησαυρού γνώσεων, καθώς και να
ασχοληθούν
με
κατασκευές
στη
δημιουργική γωνιά. Οι φοιτητές του
πανεπιστημίου
Frederick,
επαναχρησιμοποίησαν τις παλιές φανέλες των
παιδιών
δημιουργώντας
όμορφες
τσαντούλες.
Η
κυρία
Αντρούλα
Εμπεδοκλέους έδειξε στα παιδιά πως
φτιάχνονται οι κούκλες του κουκλοθέατρου
και
έδωσε
μια
σειρά
ξεχωριστών
παραστάσεων κουκλοθέατρου.
Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας «ΑΚΤΗ»,
και το «Πολιτιστικό Ίδρυμα Κερύνεια
Χρυσοκάβα
Κερύνεια
Ελευθερία»,
κέντρισαν επίσης το ενδιαφέρον του κοινού
με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.
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Κάθε βράδυ, στον ίδιο χώρο με τα
εκθέματα, υπήρχε καλλιτεχνικό πρόγραμμα
και άλλες παρουσιάσεις. Αντιπροσωπείες
των Δήμων Σπάρτης και Νότιου Πηλίου, με
τους οποίους ο Δήμος Λαπήθου είναι
αδελφοποιημένος, παρουσίασαν δικό τους
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ανέδειξαν τα
δικά τους ήθη και έθιμα.

Οι επισκέπτες είχαν τέλος την ευκαιρία να
ενημερωθούν από την Υπηρεσία πρασίνου
του Δήμου Λακατάμιας, για το πώς
μπορούν να δημιουργήσουν ένα Λαχανόκηπο, στον κήπο ή τη βεράντα τους.

Στις 6 Μαΐου, έγιναν τα Εγκαίνια της
Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Δημήτρη Χριστόφια, παρουσία Κρατικών
Αξιωματούχων,
εκπροσώπων
του
Διπλωματικού Σώματος, του πολιτικού και
κοινωνικού
κόσμου
καθώς
και
των
οικονομικών και παραγωγικών τάξεων.

Δήμος Λαπήθου: Τιμώμενος
Δήμος στην 36η Διεθνή
Έκθεση Κύπρου 2011
Στα πλαίσια της 36ης Διεθνούς Έκθεσης
Κύπρου 2011, που πραγματοποιήθηκε από
τις 6-15 Μαΐου, ο Δήμος Λαπήθου ήταν ο
Τιμώμενος Δήμος με βάση νέο θεσμό που
εισήγαγε η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Στο
Δήμο είχε παραχωρηθεί το περίπτερο με
αριθμό 8 και εκεί προβλήθηκε η Λάπηθος
και οι Λαπηθιώτες.

Παρουσιάστηκαν Εκθέσεις Φωτογραφίας,
Βιβλίων Λαπηθιωτών Συγγραφέων και
Ποιητών, της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού
Γυμνασίου Λαπήθου και Αντικειμένων των
Λαϊκών Τεχνών της Λαπήθου. Έγιναν
επίσης επιτόπιες κατασκευές εδεσμάτων,
κεντημάτων, αγγείων, υποδημάτων, κ.ά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
κ. Λοίζος Κωνσταντίνου, στην ομιλία του,
στα εγκαίνια της 36ης Διεθνούς Έκθεσης
Κύπρου ανέφερε μεταξύ άλλων και τα
ακόλουθα: «…Το 2011 έχουμε προσθέσει
μια καινοτομία: Την παρουσίαση του
τιμώμενου Δήμου. Η φετινή επιλογή δεν
είναι τυχαία, είναι άκρως συμβολική και
ουσιαστική. Έχει επιλεγεί η πόλη του
Πράξιππου και του Δημόνικου. Η πόλη που
ίδρυσε ο Πράξανδρος μετά τον Τρωϊκό
πόλεμο. Η αρχαία Λάμπουσα, η Ιμερόεσσα,
ο Δήμος που μας θυμίζει πως το 1974, όσο
μακρινό και αν ακούγεται, μας φέρνει
πάντα στο σήμερα. Τιμώμενος Δήμος που
αποτελεί τιμή για μας, είναι ο Δήμος
Λαπήθου.
Για ένα δεκαήμερο, ο χώρος της Έκθεσης
θα γεμίσει με τους λεμονανθούς της
Λαπήθου και θα ζωντανέψει με τους ήχους
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των Λαπηθιώτικων συγκροτημάτων. Η
επιλογή ενός κατεχόμενου ιστορικού Δήμου
έρχεται να αναδείξει τον πόθο και τη
θέληση του λαού μας για επιστροφή στην
κατεχόμενη γη του…»
Η εκδήλωση των εγκαινίων ολοκληρώθηκε
με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την
Λαπηθιώτισσα
Σοπράνο κα
Πηνελόπη
Καραολιά – Προκοπίου.

Στη
διάρκεια
των
10
ημερών
παρουσιάστηκαν μουσικά συγκροτήματα
από το Αστρινίδειο Ωδείο, το Χορευτικό
Συγκρότημα του «ΜΙΚΗ ΣΙΑΚΑΛΛΗ», το
χορευτικό Συγκρότημα του Δημοτικού
Συμβουλίου
Νεολαίας
Λαπήθου
και
χορευτικά
συγκροτήματα
από
τους
αδελφούς Δήμους του Νοτίου Πηλίου και
της Σπάρτης. Επίσης από τη Νέα Θεατρική
Ομάδα του Φώτου Φωτιάδη, παρουσιάστηκε
Μουσικοθεατρικό Δρώμενο.

5/2011

Μηλεών Δήμου Ν. Πηλίου, για τρία βράδια
από τις 8 μέχρι τις 11 Μαΐου, καθώς και
αντιπροσωπεία του Δήμου Σπάρτης με
επικεφαλής το Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Γεώργιο
Κονίδη
και
το
χορευτικό
συγκρότημα Οινούντος από τις 12 μέχρι τις
15 Μαΐου, εμπλούτιζαν το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με χορούς από την περιοχή.
Ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου,
εκ
μέρους
του
κατεχόμενου
Δήμου
Λαπήθου,
μετέφερε
τα
θερμά
του
συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και
τη
Διεύθυνση
της
Αρχής
Κρατικών
Εκθέσεων Κύπρου, για την απόφασή τους
να εισάγουν το θεσμό του Τιμώμενου
Δήμου, στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης
Κύπρου και τόνισε ότι αυτό δείχνει την
ευαισθησία και το κοινωνικό πρόσωπο της
Αρχής. Επίσης μετέφερε τις θερμές του
ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και
τη Διεύθυνση για την επιλογή του
κατεχόμενου
Δήμου
Λαπήθου
ως
τιμώμενου Δήμου. Το τελευταίο βράδυ της
Έκθεσης, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως
Ελευθερίου
ευχαρίστησε
θερμά
το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κρατικών
Εκθέσεων, την κα Νίκη Λαζαρίδου, το
Διευθυντή κ. Μιχάλη Μιχαήλ και το
προσωπικό της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων,
καθώς και τη Διευθύντρια του Αστρινίδειου
Ωδείου Κύπρου κα Πηνελόπη Καραολιά Προκοπίου. Επιδόθηκαν αναμνηστικά δώρα,
το Λαπηθιώτικο κέντημα Βελονόκομπος και
ένα δεντράκι ελιάς.

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:
Αντιπροσωπεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου
με
επικεφαλής
τον
Αντιδήμαρχο
κ.
Ευάγγελο Νασιόπουλο και το χορευτικό
συγκρότημα της Δημοτικής Ενότητας

http://www.ucm.org.cy/Docume
nt_List.aspx?DocumentCategoryK
eyword=Website.DimotikaNea
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Διάλεξη για την οδική
ασφάλεια
Με στόχο την ενημέρωση των δημοτών για
θέματα Οδικής Ασφάλειας, το πρόγραμμα
«Διαπολιτισμικό Κέντρο» σε συνεργασία με
το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου της
Αστυνομίας, παρουσίασε στις 7 Μαΐου,
διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια.

Η παρουσίαση της διάλεξης έγινε από την
υπαστυνόμο κα Χρυστάλλα Δημητρίου και
ακολούθησε
ένας
πολύ
ενδιαφέρων
διάλογος ανάμεσα στο κοινό, με τη
συμμετοχή του κου Δημήτρη Δημητρίου,
Αστυνομικού Διευθυντή του Τμήματος
Τροχαίας, του κου Πέτρου Ζένιου, από το
Τμήμα Μετανάστευσης και της κας Σούλας
Κολακίδου, Αντιδημάρχου Λευκωσίας.

5/2011

Kερύνεια, πηγή έμπνευσης
στις Tέχνες και στα
Γράμματα μετά το 1974
O Δήμος Kερύνειας και η Σχολική Eφορεία
Kερύνειας, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό
Ίδρυμα
Aρχιεπισκόπου
Mακαρίου
Γ’
πραγματοποίησαν το Tρίτο Eτήσιο Συμπόσιο
με τίτλο «Kερύνεια, πηγή έμπνευσης στις
Tέχνες και στα Γράμματα μετά το 1974».

Tο Συμπόσιο έγινε στις 14 Mαΐου,
περιλάμβανε
χαιρετισμούς,
εισηγήσεις
πάνω
στο
θέμα
και
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και πραγματοποιήθηκε στην
Aίθουσα
Eκδηλώσεων
«Σόλων
Tριανταφυλλίδης» της Tράπεζας Kύπρου.
Σκοπός του Συμποσίου ήταν να καταδειχθεί
η πολιτιστική συνέχεια της κατεχόμενης
Kερύνειας μέσα από λογοτεχνικά και
καλλιτεχνικά έργα και δημιουργήματα
καταξιωμένων πνευματικών ανθρώπων.

Ονοματοδοσία δημοτικής
οδού ήρωα Γιαννάκη
Γιαννίκου

Μετά τη διάλεξη προσφέρθηκαν στους
συμμετέχοντες από το Αρχηγείο της
Αστυνομίας,
ενημερωτικό
υλικό
και
φωσφορούχα περιβραχιόνια.

Η
Επιτροπή
Πολιτισμού
του
Δήμου
Αραδίππου διοργάνωσε στις 14 Μαΐου στην
ενορία
Βλάχος
(Κρασά)
τελετή
ονοματοδοσίας δημοτικής οδού, εις ένδειξη
μνήμης και τιμής του ήρωα Γιαννάκη
Γιαννίκου,
του
οποίου
τα
λείψανα
ανευρέθηκαν στο τουρκοκυπριακό χωριό
Αγιά, ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο του
DNA και τάφηκαν στις 21/8/2010.
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Εγκαίνια Πάρκου Πανδώρα
Στις 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του πάρκου Πανδώρα, που
βρίσκεται μεταξύ των οδών Πανδώρας,
Σοφίας Βέμπο, Υγείας και Νέαρχου Κληρίδη
στους Αγίους Ομολογητές.
Το πάρκο Πανδώρα υιοθέτησε στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η
εταιρεία Μarks & Spencer – Voici La Mode
με την ευκαιρία των πενηντάχρονων της
παρουσίας της στην Κύπρο.
Στο χαιρετισμό της, η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα Ελένη Μαύρου ανέφερε τη σπουδαιότητα της υιοθεσίας χώρων πρασίνου και
πάρκων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Παράλληλα ευχαρίστησε την εταιρεία Marks
& Spencer - Voici La Mode για την
κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε και την
πρωτοβουλία της σε θέματα που αφορούν
τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

5/2011

Τα εγκαίνια του πάρκου τέλεσε ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ.
Αντώνης Πασχαλίδης, ο οποίος συνεχάρη
την πρωτοβουλία του Δήμου και της
εταιρείας Marks & Spencer - Voici La Mode.
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, η
βουλευτής Λευκωσίας κα Μαρία Κυριάκου,
ο τέως Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λέλλος
Δημητριάδης,
δημοτικοί
σύμβουλοι,
συνεργάτες και προσωπικό της εταιρείας
Marks & Spencer και πολλοί κάτοικοι της
περιοχής.

Δενδροφύτευση στο Πάρκο
Περνέρα από το Ροταριανό
Όμιλο Λευκωσίας – Σαλαμίς
Στις 7 Μαΐου πραγματοποιήθηκε από το
Ροταριανό Όμιλο Λευκωσίας - Σάλαμις,
δενδροφύτευση στο Πάρκο Περνέρα στην
Παλλουριώτισσα.
Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
του δράσης, φύτεψε στο πάρκο 80
δενδράκια,
παρουσία
της
Δημάρχου
Λευκωσίας κας Ελένης Μαύρου.

Μίλησε επίσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος
της εταιρείας Marks & Spencer - Voici La
Mode κα Άρτεμις Αντωνιάδου, η οποία
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υιοθετήσαμε το
Πάρκο Πανδώρα με στόχο την ανανέωση
του χώρου και τη συνεχή συντήρησή του.
Το εξοπλίσαμε, όπως βλέπετε και εσείς, με
ειδικά παιχνίδια από το εξωτερικό, που
προωθούν την άσκηση και τον υγιεινό
τρόπο ζωής, για μικρούς και μεγάλους.
Προσφέρουμε δηλαδή κάτι πρωτοποριακό
για όλη την οικογένεια».

Κατά την εκδήλωση, ο Όμιλος παρέδωσε
στη Δήμαρχο Λευκωσίας επιταγή ύψους
690 ευρώ για παγκάκια, τα οποία
τοποθετήθηκαν στο χώρο του πάρκου.
Στη δενδροφύτευση παρέστησαν μέλη του
Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας, δημοτικοί
σύμβουλοι και κάτοικοι της περιοχής.

13

Τεύχος 68

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας

Παρουσίαση βιβλίου
Ζαχαρία Λ . Συμεού
«Η κατάντια μας»

5/2011

ήταν πλούσια και πολύπλευρη. Απεβίωσε
εντελώς ξαφνικά σε ηλικία 61 χρόνων στις
29 Νοεμβρίου 2010, αφήνοντας πίσω του
ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.

Η
Επιτροπή
Πολιτισμού
του
Δήμου
Αραδίππου, διοργάνωσε στις 17 Μαΐου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου
Αραδίππου, εκδήλωση για την παρουσίαση
του βιβλίου του Ζαχαρία Λ. Συμεού, με
τίτλο «Η κατάντια μας».
Το βιβλίο παρουσίασε ο κ. Κώστας
Κατσώνης, Φιλόλογος – Συγγραφέας και
συμμετείχαν
οι
μουσικοί
Κυριάκος
Μαππούρας, Σάββας Λάμπρου και Μυρούλα
Χαριδήμου. Τα έσοδα από την πώληση του
βιβλίου θα δοθούν εξ ολοκλήρου στο
Σύνδεσμο Ψυχικής Στήριξης Αραδίππου.

Φιλολογικό μνημόσυνο για
τον Δημήτρη Κοζάκο
Ο Δήμος Καραβά διοργάνωσε στις 5 Μαΐου,
με μεγάλη επιτυχία, εκδήλωση «Αφιέρωμα
στον Δημήτρη Κοζάκο», στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο
Στρόβολο.
Η
εκδήλωση
άφησε
κατασυγκινημένους
όλους
όσους
την
παρακολούθησαν, με ένα εξαίρετο ποιοτικό
περιεχόμενο, με πολλές ενότητες και
αναφορές στο έργο και την προσφορά του
αφοσιωμένου
Δημοτικού
Συμβούλου
Καραβά, Δημήτρη Κοζάκου.

Ο Δημήτρης Κοζάκος υπηρέτησε από τις
επάλξεις του Δημοτικού Συμβούλου Καραβά
για τρεις θητείες και η προσφορά του στο
έργο και την αποστολή του Δήμου Καραβά

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος
Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, ο οποίος
αναφέρθηκε στο πολυδιάστατο έργο και
την προσφορά του αξέχαστου Δημήτρη
Κοζάκου και στις πρωτοβουλίες του Δήμου
Καραβά που σχετίζονται με την προβολή
και διατήρηση της μνήμης του.

Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση του
λογοτεχνικού έργου του Δημήτρη Κοζάκου
από την κα Πίτσα Πρωτοπαπά και τον κ.
Πανίκκο
Στυλιανού.
Ο
αξέχαστος
Δημήτρης, είχε εκδώσει δύο μυθιστορήματα
και
οκτώ
ποιητικές
συλλογές,
μια
προσφορά ανεκτίμητη, η οποία έχει ως
κύριο άξονα αναφοράς την αγάπη για την
κατεχόμενη γη μας και τον αγώνα που
διεξάγουμε για λευτεριά και δικαίωση.
Η
εκδήλωση
περιελάμβανε
επίσης,
επιλεγμένες
αναφορές
για
το
πολύ
αξιόλογο έργο και τον χαρακτήρα του
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αξέχαστου Δημήτρη Κοζάκου από τους
στενούς του φίλους και συνεργάτες, το
Δήμαρχο Κυθήρων κ. Θεόδωρο Κουκούλη,
το φίλο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νίκο
Παπαπέτρου, το συμμαθητή του, Λάκη
Γραφιά και την αδελφή του, Ευγενία
Κοζάκου.

5/2011

Στη συνέχεια, προβλήθηκε μια σύντομη
αλλά
συγκινητική
συνέντευξη
του
εκλιπόντος και ακούστηκαν σε πρώτη
εκτέλεση, δύο συνθέσεις του καλλιτέχνη
Μάριου Χαραλαμπίδη σε στίχους του
Δημήτρη Κοζάκου.
Αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η
απονομή τιμητικών πλακετών στη σύζυγο
του Δημήτρη Κοζάκου, Ανδρούλλα, από το
Δήμο Καραβά, το Δήμο Κυθήρων και το
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς». Στη
δική
της
αντιφώνηση,
η
Ανδρούλα
Κοζάκου,
εξέφρασε
τις
θερμές
τις
ευχαριστίες προς το Δήμο Καραβά για τη
διοργάνωση του φιλολογικού μνημόσυνου
και για τις πολύ αξιόλογες ενέργειες που
έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος Καραβά για
προβολή του έργου και της προσφοράς του
αγαπημένου της συζύγου.
Μια προβολή η οποία θα συνεχιστεί από το
Δήμο Καραβά μέσα από τη διοργάνωση
εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων,
με στόχο η μνήμη του αφοσιωμένου
συνεργάτη
του
Δήμου
Καραβά,
να
παραμείνει άσβεστη και αιώνια, φωτεινή
πυξίδα προσφοράς προς την κατεχόμενη γη
μας.

Μεγάλη συγκίνηση έδωσε με τις αναφορές
της, η κόρη του Σάββια, η οποία στη
συνέχεια με τη συνοδεία της Χριστιάνας
Αντωνουδιού στο πιάνο, ερμήνευσε στίχους
από την τελευταία ποιητική συλλογή «Τα
σκλαβωμένα
χωριά
της
Επαρχίας
Κερύνειας» του πατέρα της, η οποία είχε
εκδοθεί από το Δήμο Καραβά.

Πασχαλινή-Μαγιάτικη
Εκδήλωση στο Δήμο
Λακατάμιας
Πασχαλινή
Μαγιάτικη
εκδήλωση
πραγματοποίησε την Κυριακή του Θωμά,
1η Μαΐου 2011, ο Δήμος Λακατάμιας στο
Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια.
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Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και
περιλάμβανε παραδοσιακούς διαγωνισμούς
και
παιχνίδια
όπως
σακουλοδρομίες,
γαϊδουροδρομίες, λιγκρί κ.λπ., καθώς και
πλούσιο
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
με
παραδοσιακά τραγούδια από το μουσικό
σχήμα «ΟΙ ΛΑΣ» και χορούς από τα
χορευτικά τμήματα του Λαογραφικού
Ομίλου Λακατάμιας.

5/2011

Φανουρίου στην περιοχή του Γ.Σ.Π. στη
Λευκωσία, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης
Κυρηνείας κ.κ. Παύλος. Το εκκλησάκι του
Αγίου Φανουρίου ανεγέρθηκε μετά από
πρωτοβουλία των κατοίκων της Κοινότητας
Αγίου Γεωργίου Κερύνειας.
Η παρουσία των δημοτών του Καραβά και
των φίλων της κωμόπολης στον εσπερινό
ήταν αθρόα και συγκινητική. Μεταξύ
άλλων,
παρευρέθηκαν
οι
Δήμαρχοι
Κυθήρων
και
Κερύνειας,
βουλευτές,
πρόεδροι των Προσφυγικών Σωματείων και
Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας και
όλα τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
της Αγίας Ειρήνης Καραβά, με επικεφαλής
τον ιερέα πάτερ Σάββα Παπαϊακώβου.

Κατά
τη
διάρκεια
της
εκδήλωσης,
προσφέρθηκαν
σε
όλους
τους
παρευρισκόμενους δωρεάν φλαούνες και
κόκκινα αυγά.

Εσπερινός Αγίας Ειρήνης
Ο Δήμος Καραβά και το Προσφυγικό
Σωματείο «Ο Καραβάς», σε συνεργασία με
την Ιερά Μητρόπολη Κυρηνείας και την
Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Φανουρίου,
διοργάνωσαν με επιτυχία, για πρώτη φορά
μετά το 1974, τον εσπερινό της Αγίας
Ειρήνης.

Στον εσπερινό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε
στις 4 Μαΐου στο εκκλησάκι του Αγίου

Η εικόνα της Αγίας Ειρήνης, η οποία θα
εγκατασταθεί μόνιμα στο τέμπλο του
παρεκκλησιού του Αγίου Φανουρίου, θα
εκφράζει τη συμπαράσταση και στήριξη του
Κατεχόμενου
Δήμου
Καραβά
σε
πρωτοβουλίες συνεπαρχιωτών για προβολή
της πλούσιας θρησκευτικής ιστορίας της
Επαρχίας
Κερύνειας.
Η
εικόνα
φιλοτεχνήθηκε εκ μέρους των δημοτών
Καραβά, από την πρεσβυτέρα Καίτη
Παπαϊακώβου.
Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης ήταν μια από
τις τρεις ενοριακές εκκλησιές του Καραβά.
Κτίστηκε και διακοσμήθηκε στις αρχές του
19ου αιώνα, από τον Πρωτοσύγκελο
Λαυρέντιο και το γιο του Χατζηνικόλα,
γνωστό πρόκριτο του Καραβά, ο οποίος
μαρτύρησε μαζί με τον Εθνομάρτυρα
Κυπριανό και άλλους προκρίτους της
Κύπρου στις σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821.
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Σήμερα, η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης,
βουβή και εγκαταλελειμμένη, περιμένει
καρτερικά τους κατοίκους του Καραβά να
επιστρέψουν. Ένα χρέος και μια αποστολή
που θα συνεχίσει να υπηρετεί με πίστη και
αφοσίωση το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά
και τα οργανωμένα σύνολα της κωμόπολης
Καραβά.

φωτισμό και με έλλειψη αντιπλημμυρικών
έργων.
Οι εργασίες που έγιναν περιλαμβάνουν:
•

•

Έτοιμη η Λεωφόρος
Μάρκου Δράκου
Σε μια σύντομη τελετή παραδόθηκε στις 7
Μαΐου η Λεωφόρος Μάρκου Δράκου στη
Δήμαρχο Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου και
κατ’ επέκταση στο κοινό της Λευκωσίας από
τους εργολάβους του έργου. Η ανάπλαση
και βελτίωση της λεωφόρου ολοκληρώθηκε
μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.
Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Αναζωογόνησης
των
Περιοχών
της
Πράσινης Γραμμής και χρηματοδοτήθηκε
από τον κρατικό προϋπολογισμό και το
Δήμο Λευκωσίας, ενώ η εκπόνηση των
σχεδίων και η επίβλεψή του έγινε από το
Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας.

5/2011

•

•

•

•

•

•

Ανακατασκευή της λεωφόρου και του
παράλληλου δρόμου, συνολικού μήκους
640 μέτρων
Υπογειοποίηση όλων των δικτύων
κοινής ωφελείας, της ηλεκτρικής, της
αρχής
τηλεπικοινωνιών
και
του
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Κατασκευή
οχετών
και
σημαντική
απάμβλυνση των προβλημάτων που
δημιουργούσαν τα νερά της βροχής
Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος
όλων των δρόμων, ποδηλατόδρομου
παράλληλα με το ενετικό τείχος και
διαβάσεων για πεζούς
Κατασκευή
κόλπων
στάθμευσης
οχημάτων στον παράλληλο δρόμο
δυτικά της Μάρκου Δράκου
Δημιουργία ανθώνων που ενισχύουν το
πράσινο αλλά και εμποδίζουν την
παράνομη στάθμευση
Τοποθέτηση γρανιτένιων τεμαχίων για
αποτροπή της παράνομης στάθμευσης
στα πεζοδρόμια
Εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού.

Στην τελετή παρευρέθηκε και μίλησε ο
εκπρόσωπος των Αρμενίων στη Βουλή κ.
Βαρτκές Μαχτεσιάν για την ανακαίνιση του
Κοιμητηρίου των Αρμενίων και ευχαρίστησε
το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αρμενική
Εκκλησία και όλους όσοι συνεισέφεραν για
τη συντήρηση του θρησκευτικού και
ιστορικού κοιμητηρίου.
Το έργο ξεκινά από το άγαλμα του Μάρκου
Δράκου κοντά στην Πύλη Πάφου και
καταλήγει πριν το Λήδρα Πάλας. Το
συνολικό κόστος έφτασε το 1.000.000€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο κύριος στόχος του έργου που τέθηκε και
επιτεύχθηκε, ήταν η αναβάθμιση της
περιοχής
και
η
αναζωογόνηση
μιας
ξεχασμένης λεωφόρου με πεζοδρόμια σε
κακή κατάσταση, με ανεπαρκή οδικό
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τελ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τελ: +32 2 213 8110
Φαξ: +32 2 213 8111
e-mail: brussels@ucm.org.cy
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής
Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.cy
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745
Φαξ: +32 2 735 7948
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης.
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: + 32 2 511 74 77
Φαξ: + 32 2 511 09 49
E-mail : cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τηλ: +33 3 88 41 20 00
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu/index_el.htm
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην
Κύπρο
Τηλ: +357 22817770
Φαξ: +357 22768926
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.cy/

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
• Επίσημη Εφημερίδα
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ

http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm
• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm
• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• Διδυμοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
• 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/

