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ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΑΚΑΝΘΟΥ
35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ
Ο Δήμος Ακανθούς, ο οποίος ιδρύθηκε το
1908,
είναι
ένας
από
τους
εννέα
κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου και
γεωγραφικά βρίσκεται στη βόρεια ακτή της
Κύπρου. Είναι ο μοναδικός Δήμος της
Καρπασίας και ανήκει διοικητικά στην
επαρχία Αμμοχώστου.
Από το καλοκαίρι της εισβολής του 1974, οι
Ακαθιώτες σκόρπισαν στους δρόμους της
προσφυγιάς και ο τόπος τους λεηλατήθηκε.
Οι Ακαθιώτες, πρόσφυγες και απόδημοι
αριθμούν γύρω στις πέντε χιλιάδες. Οι
δύσκολες ώρες που ακολούθησαν τα χρόνια
του ξεριζωμού έγιναν σήμερα δυσκολότερες.
Υπάρχουν ερωτήματα όπως «Τι γίνεται τόσα
χρόνια μετά, με τη λαμπερή εκκλησία του
Χρυσοσώτηρα;», «Ποιος νιώθει και εκφράζει
καλύτερα τη βούληση του προσφυγικού
κόσμου;». Σε αυτά θα προσπαθήσει να
απαντήσει
στο
άρθρο
ή
να
δώσει
τουλάχιστον το στίγμα της σημερινής
κατάστασης ο Δήμαρχος Ακανθούς, κ.
Σάββας Σαββίδης.

Ανοίξετε τις πόρτες της εκκλησίας.
Το λαμπερό οικοδόμημα που άφησαν πίσω
τους
οι
Ακαθιώτες,
είναι
σήμερα
μουσουλμανικό
τέμενος.
Πρόκειται
για
χριστιανικό
μνημείο
μοναδικής
αρχιτεκτονικής. Για χάριν της ιστορίας
θεμελιώθηκε το 1915 επί Αρχιεπισκόπου
Κυρίλλου Β και μέχρι το 1941 που
εγκαινιάστηκε (Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 1941
τελετουργούντος του Μητροπολίτου Πάφου
και τοποτηρητή (Συνέχεια στη σελίδα 2)

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Νοεμβρίου:
06/11/09: Συνεδρίαση Επιτ. CAFA της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
13/11/09: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
18/11/09: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
20/11/09: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
27/11/09: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας
«Ημερολόγιο της ΕΕ» (http://europa.eu/eucalendar/) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
από την οποία μπορεί κανείς να ενημερώνεται καθημερινά για το τι περιλαμβάνει το
πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις επόμενες ημέρες.
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(Συνέχεια
από
τη
σελίδα
1) του
Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κύπρου Λεοντίου)
συμμετείχε στην ανέγερσή του όλη η
κοινότητα, η οποία εθεώρησε το έργο ως τάμα
στον Σωτήρα Χριστό.
Χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά παλιά αγγεία που
βρίσκονταν
κατάσπαρτα
στη
γη
της
Ακανθούς, τα οποία αλέθονταν πρώτα στο
νερόμυλο και μετατρέπονταν σε σκόνη η
οποία μαζί με νερό και ασβέστη γινόταν
στερεός πηλός. Τα θεμέλια βγήκαν με τσάπες
και φτυάρια και εκεί μπαινόβγαιναν ζώα για
απομάκρυνση του χώματος και για να
μεταφέρουν πέτρες. Με τον τρόπο αυτό
στερεώθηκε και υψώθηκε το μοναδικό τότε σε
μέγεθος για τις διαστάσεις του οικοδόμημα,
μήκους 32μ., πλάτους 22 μ. και με τον
πανύψηλο θόλο που τεντώθηκε στα 25 μέτρα,
τα περίτεχνα ημιθόλια που τον συνοδεύουν,
τα περίφημα κιονόκρανα και καμπαναριά.
Μέχρι το 1974 ήταν η επιβλητικότερη
χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία της Κύπρου.
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την Ακανθού. Επίσης, ενημερώσαμε τον
κ. Χατζηδημητρίου που εκπροσωπεί τη
δική μας πλευρά στις συνομιλίες για
θέματα εκκλησιών και μνημείων που
βρίσκονται στα κατεχόμενα, για να δοθεί
προτεραιότητα
στη
συντήρηση
της
Εκκλησίας του Χρυσοσώτηρα.».
Συσπειρωμένοι κάτω από το λάβαρο της
διαφώτισης.
Το 2008 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την
ίδρυση του Δήμου. Τα 66 χρόνια ο Δήμος τα
πέρασε δημιουργικά, μέσα από αρκετές
δυσκολίες, ιδιαίτερα στην περίοδο της
Παλμεροκρατίας όπου έγιναν ανεπιτυχείς
προσπάθειες
από
τους
Άγγλους
να
καταργήσουν τον Δήμο. Τα υπόλοιπα χρόνια,
δηλαδή μετά το 1974, ο ρόλος του Δήμου
αλλάζει και μαζί με τους άλλους 8
κατεχόμενους Δήμους λαμβάνει τη σκυτάλη
της διαφώτισης.

Τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει σήμερα ο
Δήμος για τη διάσωση του εκκλησιαστικού
μνημείου εξηγεί ο Δήμαρχος κ. Σάββας
Σαββίδης:
«Έχουμε αρχίσει σειρά
επαφών, τόσον με τα
Η.Ε. και ιδιαίτερα με το
βοηθό
Γενικό
Γραμματέα
των
Ηνωμένων Εθνών κ. Λε
Ρουά,
τον
οποίο
συναντήσαμε πρόσφατα
στη Νέα Υόρκη, όσον
και
με
την
εδώ
Αμερικανική Πρεσβεία
και
τον
Αμερικανό
Πρέσβη κ. Ούρμπανσιτς, με τον οποίο
συναντηθήκαμε
στην
Εκκλησία
του
Χρυσοσώτηρα. Εσωτερικά η κατάσταση
είναι σχετικά καλή, εξωτερικά όμως τα
σημάδια του χρόνου και της αδιαφορίας
της τουρκικής πλευράς είναι ανάγλυφα.
Πιέζουμε
μέσω
των
δύο
αυτών
παραγόντων που προανέφερα να τους
πείσουν να φύγουν, αφού οι έποικοι
έχουν κτίσει δικό τους τζαμί έξω από
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Η διασπορά και η έλλειψη δημοτικών ορίων
και αρμοδιοτήτων, οι ανύπαρκτοι πλέον
οικονομικοί πόροι κατέστησαν τον Δήμο
πλήρως εξαρτημένο από το κράτος. Οι νεαροί
Ακαθιώτες πληροφορούνται για τον τόπο τους
μέσα από αφηγήσεις των γονιών και
παππούδων
τους.
Εκδηλώσεις,
όπως
συνεστιάσεις
Ακαθιωτών,
αντικατοχικές
εκδηλώσεις, έκδοση έντυπου υλικού όπως «Η
Ακαθκιώτισσα» που αποτελεί το εκφραστικό
όργανο του Δήμου κ.α., συμβάλλουν στο να
μην ξεχαστούν τελείως τουλάχιστον τα
πρόσωπα των συνδημοτών, οι οποίοι δεν
αριθμούσαν ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό,
διότι η Ακανθού, ήταν ένας από τους Δήμους
που έγιναν χωρίς να πληρούν κατ΄ανάγκη τα
πληθυσμιακά κριτήρια, είχε δηλαδή άλλες
ιδιαιτερότητες όπως π.χ. βρισκόταν μακριά
από τα αστικά κέντρα, είχε πολύ μεγάλη
έκταση, περίπου 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα
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και αρκετά εισοδήματα, όπως λάδι, χαρούπια
και τυριά.
«Οι εννέα Δημάρχοι των Κατεχομένων,
επισημαίνει ο Δήμαρχος Ακανθούς κ.
Σάββας Σαββίδης, είναι οι γνησιότεροι
εκφραστές της θέλησης των προσφύγων
γιατί είναι εκλελεγμένοι όπως και οι
υπόλοιποι Δήμαρχοι των ελεύθερων
περιοχών. Ο ρόλος τους είναι πολύ
σημαντικός γιατί μέσα από τις δοσμένες
δύσκολες συνθήκες κατοχής, έχουν να
εμπνευστούν και να εκτελέσουν, με
ελλειπή στελέχωση, ένα έργο πολύ
σημαντικό, το οποίο συνίσταται στη
σφυρηλάτηση του κοινωνικού ιστού που
διερρήχθη με την εισβολή του 1974, την
τόνωση της έννοιας του ανήκειν στους
Δημότες τους, ιδιαίτερα τους νέους, τη
συνέχιση της παράδοσης, την αναβίωση
των
ηθών
και
των
εθίμων
του
κατεχόμενου Δήμου τους, την προβολή
της λεηλασίας και της καταστροφής των
χώρων λατρείας και των άλλων ιστορικών
μνημείων της κατεχόμενης γης μας, αλλά
και την ενίσχυση του αισθήματος της
επιστροφής των προσφύγων μας στις
πατρογονικές τους εστίες. Με διάφορες
αντικατοχικές
εκδηλώσεις
και
διαφωτιστικές συναντήσεις προβάλλουν
το πρόβλημα μας στο εξωτερικό, ότι
δηλαδή πρόκειται για πρόβλημα εισβολής
και κατοχής από μία Τρίτη χώρα, την
Τουρκία, η οποία κατέχει έδαφος της
Ευρώπης».
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εκδηλώσεις
που
οργανώθηκαν
στις
Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του Οκτωβρίου και περισσότερες από
230 τοπικές εκδηλώσεις με θέμα:"Η Ευρώπη
στην πόλη μου" σε όλη την επικράτεια της ΕΕ
αλλά και στην Κροατία, την Τουρκία, τη
Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Μαρόκο.
Σεμινάριο για τη Διπλωματία των Πόλεων
Η πολιτική ομάδα του ευρωπαϊκού λαϊκού
κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕτΠ) διοργάνωσε, στα πλαίσια των Open
Days, σεμινάριο με θέμα «Διπλωματία των
πόλεων: ένα μέσο για την οικοδόμηση μέτρων
εμπιστοσύνης». Του σεμιναρίου προήδρευσε ο
κ. Isidoro Gottardo, Πρόεδρος του ΕΛΚ στην
ΕτΠ, ενώ μεταξύ των ομιλητών ήταν η κα
Ελένη
Λουκαίδου,
Δημοτική
Σύμβουλος
Λευκωσίας και εισηγήτρια της ΕτΠ για
γνωμοδότηση με θέμα τη Διπλωματία των
Πόλεων, ο κ. Λέλλος Δημητριάδης, πρώην
Δήμαρχος Λευκωσίας και ο κ. Μουσταφά
Ακκιντζί,
πρώην
επικεφαλής
της
Τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία.

Κείμενο: Εύη Σώζου Χρίστου
Συνεργασία: Σάββας Σαββίδης, Δήμαρχος Ακανθούς
Φωτογραφίες: Δήμος Ακανθούς.

Κυπριακές δράσεις στα
πλαίσια των OPENDAYS
Γενικά
Οι ημέρες Ελεύθερης προσέλευσης του κοινού
(OPEN DAYS) με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών και Πόλεων», η σημαντικότερη
εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
περιφερειακή πολιτική, έλαβε χώρα για
έβδομη χρονιά στις Βρυξέλλες από τις 5 έως
τις 8 Οκτωβρίου. 213 περιφέρειες και πόλεις μεταξύ των οποίων και η Ένωση Δήμων
Κύπρου- καθώς και 30 επιχειρήσεις, τράπεζες
και οργανώσεις, ήταν οι επίσημοι εταίροι της
εκδήλωσης που διοργανώθηκε από κοινού
από την Επιτροπή των Περιφερειών και τη
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτός από τις

Από τις εργασίες του σεμιναρίου προέκυψε ότι
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν
το κατάλληλο επίπεδο για τη διασφάλιση της
σταθερότητας στην Ευρώπη. Η κα Λουκαίδου
υποστήριξε ότι «ζούμε σε μια περίοδο
απρόβλεπτων αλλαγών και πιο συχνών από
ποτέ συγκρούσεων, οι οποίες δεν μας
επιτρέπουν την πολυτέλεια της απομόνωσης
και της μονομέρειας. Στην περίοδο την οποία
διανύουμε,
η
συνεργασία
εθνικών
κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, τοπικών
και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ δεν
αποτελεί απλώς την επιθυμητή οδό αλλά είναι
πλέον επιβεβλημένη». Περαιτέρω τόνισε ότι
«Ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών
στη διεθνή σκηνή αυξάνεται συνεχώς και είναι
ζωτικής σημασίας.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της διπλωματίας
των πόλεων έχει εξελιχθεί. Μπορεί να οριστεί
ως το εργαλείο των τοπικών αυτοδιοικήσεων
και των φορέων τους για την προώθηση σε
παγκόσμιο επίπεδο της κοινωνικής συνοχής,
ενός αειφόρου περιβάλλοντος, της πρόληψης
των
συρράξεων,
της
επίλυσης
των
συγκρούσεων και της ανοικοδόμησης και
ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις, με
σκοπό
τη
δημιουργία
ενός
σταθερού
περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι πολίτες
θα μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά σε
κλίμα δημοκρατίας, προόδου και ευημερίας.
Τέλος, η κα Λουκαίδου διευκρίνισε ότι «η
σύγχρονη διπλωματία δεν εκφράζεται και δεν
ασκείται πλέον μόνο από τις εθνικές
κυβερνήσεις αλλά, δεδομένης της ανάγκης για
διάλογο, συνεργασία και συντονισμό για την
επίτευξη των στόχων της ειρήνης, της
δημοκρατίας
και
του
σεβασμού
των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα,
η στενότερη συνεργασία μεταξύ εθνικών
κυβερνήσεων και τοπικών και περιφερειακών
αρχών είναι μια φυσική αλλά και απαραίτητη
κατεύθυνση
για
μια
πολυεπίπεδη
και
αποτελεσματικότερη
προσέγγιση
και
στρατηγική».
Οι κκ. Δημητριάδης και Ακκιντζί κλήθηκαν να
μιλήσουν για το ιστορικό της συμφωνίας για
το αποχετευτικό της Λευκωσίας, καθώς και για
τη στενή συνεργασία που ανέπτυξαν μέσα από
αυτή τη συμφωνία, ως ένα παράδειγμα
ενίσχυσης της συνεργασίας και περιορισμού
των συγκρούσεων σε επίπεδο πόλης. Τόσο ο
κ. Δημητριάδης όσο και ο κ. Ακκιντζί τόνισαν
την ζωτική σημασία της συνεργασίας για την
εξασφάλιση βασικών παροχών, όπως αυτή της
αποχέτευσης,
στις
κοινότητες
που
εκπροσωπούν.
Ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε ότι η
διπλωματία σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει
αντιληπτή με την ευρεία της έννοια, «χωρίς
ρητορική,
τελετουργικές
χειρονομίες
ή
ευγενικές χειραψίες, μιλώ για ανεπίσημες,
πρακτικές και απλές μεθόδους, εύκολα
αντιληπτές από τους πολίτες γιατί οι τοπικές
αρχές βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη
απ’ ότι το κράτος το οποίο υιοθετεί επίσημες
διπλωματικές ασκήσεις με την στενή έννοια
του όρου».
Σεμινάριο Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες
Στις 6 Οκτωβρίου, η Ένωση Δήμων Κύπρου,
σε συνεργασία με τους εταίρους της στο
δίκτυο NEEBOR (Δίκτυο των ανατολικών
παραμεθόριων περιοχών της Ευρώπης)
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διοργάνωσε στα πλαίσια των OPENDAYS
σεμινάριο με θέμα τις πρακτικές ανάπτυξης
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
στα
ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Γραφείο
Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, με τη
συμμετοχή 100 ατόμων, τα οποία άκουσαν
ομιλητές από την Ουγγαρία, την Κροατία, τη
Φινλανδία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να
παρουσιάζουν
πρακτικές
ανάπτυξης
της
επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.
Σεμινάριο Ένωσης Δήμων στη Λευκωσία
Επίσης στα πλαίσια των OPENDAYS, η Ένωση
Δήμων πραγματοποίησε στις 22 Οκτωβρίου
στη Λευκωσία, Ημερίδα με θέμα: «Η
συμμετοχή των Δήμων σε Προγράμματα
Εδαφικής
Συνεργασίας
και
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα». Χαιρετισμό
απήυθυνε ο
Γραμματέας της Ένωσης κ. Γ. Αντωνιάδης.
Ομιλητές ήταν η κα Ανθή Φιλιππίδου,
Λειτουργός του Γραφείου Προγραμματισμού
και οι κκ. Φ. Παντελογιάννης, Υπεύθυνος του
Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, Β.
Κάμπουρας, Επιστημονικός συνεργάτης της
ΤΕΔΚ Νομού Χίου, Ε. Εμπεδοκλής, Δημοτικός
Γραμματέας Λάρνακας και Γ. Μαρκατάτος,
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Έλυρος
Α.Ε.
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81η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών

3.

Η 81η Σύνοδος Ολομέλειας της ΕτΠ,
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5, 6
και 7 Οκτωβρίου. Στη Σύνοδο συμμετείχε και
η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ με
Επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Γεωργίου,
Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών, και με μέλη τους
κ. Χρίστο Μέση, Δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς και
μέλος του Προεδρείου της ΕτΠ, κα Ελένη
Λουκαίδου, Δημοτική Σύμβουλο Λευκωσίας, κ.
Σπύρο Ελενοδώρου, Πρόεδρο Κοινοτικού
Συμβουλίου
Βορόκλινης,
κ.
Κώστα
Χατζηκακού,
Δημοτικό
Σύμβουλο
Αμμοχώστου, και κ. Γιώργο Ιακώβου,
Πρόεδρο
Κοινοτικού
Συμβουλίου
Αγίων
Τριμυθιάς.

4.
5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Η Σύνοδος απήχησε τη θεσμική και πολιτική
επικαιρότητα της ΕΕ, έχοντας ως κύριο θέμα
των εργασιών την καταπολέμηση των
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την
προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της
Κοπεγχάγης σε επίπεδο περιφερειών και
πόλεων. Για να υπενθυμίσει την παγκόσμια
διάσταση των προβληματισμών αυτών, η ΕτΠ
υποδέχτηκε την αντιπρόεδρο της Διάσκεψης
των Αμερικανών Δημάρχων, κα Elizabeth
Kautz, η οποία παρουσίασε το θέμα της
κινητοποίησης των αιρετών εκπροσώπων από
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τις
δυνατότητες συνεργασίας τους με τους
ευρωπαίους ομολόγους τους στη μάχη κατά
της κλιματικής αλλαγής.
Στη Σύνοδο Ολομέλειας
ακόλουθα θέματα:

συζητήθηκαν

τα

1. Μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του
Δούναβη.
2. Δράσεις προτεραιότητας των τοπικών και
περιφερειακών αρχών για την πρόληψη της
βίας κατά των γυναικών και την καλύτερη
περίθαλψη των θυμάτων.
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Παρέμβαση
του
κ.
Jerzy
BUZEK,
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο κ. Buzek, υπογράμμισε ιδιαίτερα τη
σημασία της αποκέντρωσης και της
επικουρικότητας,
κυρίως
για
τις
απαντήσεις της Ευρώπης στις τρέχουσες
προκλήσεις, όπως η οικονομική ανάπτυξη
και ο αγώνας κατά της κλιματικής
αλλαγής.
Η
προσαρμογή
στην
αλλαγή
του
κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
δράσης.
Συζήτηση
με
θέμα
«τοπικές
και
περιφερειακές λύσεις στην αλλαγή του
κλίματος»
Κοινοτική
προσέγγιση
πρόληψης φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών.
Ανταγωνιστικές
σιδηροδρομικές
εμπορευματικές μεταφορές.
Αναθεώρηση της πολιτικής για τα
«διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών».
Ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Δέσμη προτάσεων για τα φαρμακευτικά
προϊόντα.
Απλοποιημένη Κοινή Γεωργική Πολιτική.
Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης.
Το μελλοντικό κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου ΙΙ.
Μηχανισμός
μικροχρηματοδοτήσεων
«Progress».

OPEN DAYS
Η Σύνοδος Ολομέλειας διεξήχθη παράλληλα
με τις «Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης» της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και
Πόλεων (βλ. σχετικό θέμα παραπάνω).
Βραβείο επιχειρηματικότητας
Επιπλέον, η ΕτΠ θέσπισε το βραβείο
Ευρωπαϊκής
Επιχειρηματικής
Περιφέρειας
(EEΠ), ένα πιλοτικό πρόγραμμα, σκοπός του
οποίου είναι αφενός ο εντοπισμός και η
επιβράβευση των περιφερειών της ΕΕ με
εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα και αφετέρου
η
ενθάρρυνση
των
τοπικών
και
περιφερειακών
αρχών,
προκειμένου
να
προωθήσουν ακόμη περισσότερο τις ΜΜΕ
στην Ευρώπη.
Το EEΠ είναι ανοικτό προς κάθε περιφέρεια,
ανεξαρτήτως
μεγέθους,
πληθυσμού
ή
πλούτου. Οποιαδήποτε περιφέρεια, δήμος ή
τοπική αρχή που διαθέτει πολιτική εντολή για
τη χάραξη και την εφαρμογή της δικής τους
στρατηγικής όσον αφορά την προώθηση της
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επιχειρηματικότητας
σε
τοπικό
και
περιφερειακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει
αίτηση υποψηφιότητας. Κάθε χρόνο, θα
απονέμεται σε τρείς περιφέρειες της ΕΕ ο
τίτλος:
"Επιχειρηματική
Περιφέρεια
της
Χρονιάς", επί τη βάσει της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας
και
της
μακροπρόθεσμης
επιτυχίας
του
επιχειρηματικού οράματός και της πολιτικής
βούλησης
που
επιδεικνύουν
για
την
υλοποίησή του.
Το
σχέδιο
οράματος κάθε
περιφέρειας θα
αξιολογείται
από
κριτική
επιτροπή,
αποτελούμενη
από μέλη της
ΕτΠ, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καθώς και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών
οργανώσεων BUSINESSEUROPE, UEAPME και
Eurochambres, οι οποίες και στήριξαν το
πρόγραμμα. Η κριτική επιτροπή θα λάβει
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της εν λόγω
υποψήφιας
περιφέρειας
(δηλ.
τις
της
αρμοδιότητές
της
στο
πεδίο
επιχειρηματικής πολιτικής, τις επιχειρηματικές
της
προοπτικές,
το
κατά
πόσον
οι
προτεινόμενες δράσεις είναι βιώσιμες και
αξιόπιστες),
καθώς
και
τη
συνολική
παρουσίαση του αποκαλούμενου "Σχεδίου
οράματος". Οι πρώτοι τίτλοι "Επιχειρηματική
Περιφέρεια της Χρονιάς" θα ανακοινωθούν για
τα έτη 2011 και 2012, σε ειδική τελετή
απονομής που θα πραγματοποιηθεί τον
Φεβρουάριο 2010. Οι περιφέρειες πρέπει να
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως τις
15 Ιανουαρίου 2010, μέσω της Ιστοσελίδας
της ΕτΠ: www.cor.europa.eu.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕτΠ
Στο περιθώριο των εργασιών της Ολομέλειας,
πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση των
Προέδρων των Εθνικών Αντιπροσωπειών στην
ΕτΠ με τον Πρόεδρο της ΕτΠ κ. Luc Van den
Brande. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της
συνάντησης ήταν η τοποθέτηση των Εθνικών
Αντιπροσωπειών αναφορικά με την υλοποίηση
της Δήλωσης Αποστολής της ΕτΠ και η
μελλοντική σύνθεση της ΕτΠ με βάση τη
Συνθήκη της Λισσαβώνας (πενταετής -αντί
τετραετούς- θητεία και περιορισμός του
αριθμού των μελών ορισμένων Εθνικών
Αντιπροσωπειών σε περίπτωση διεύρυνσης
της ΕΕ, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών
της ΕτΠ να μην ξεπερνά τους 350).
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Αναφορικά με το 1ο θέμα, ο κ. Γεωργίου, ως
Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στην ΕτΠ, δήλωσε, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί
ο ρόλος των εθνικών αντιπροσωπειών,
δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την επαφή και
την επικοινωνία μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού
και τοπικού επιπέδου, ενώ επεσήμανε ότι
πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η
ισορροπία με τα εθνικά κράτη.
Περαιτέρω, ο κ. Γεωργίου υποστήριξε ότι
μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της
επαπειλούμενης διατάραξης της κοινωνικής
συνοχής, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
διά της ΕτΠ θα πρέπει να ασκήσουν πίεση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση
νέων προγραμμάτων, δράσεων και πολιτικών
προς υποστήριξη των εργαζομένων και των
λαών της ΕΕ.
Αναφορικά με το 2ο θέμα, ο κ. Γεωργίου
δήλωσε ότι συνηθίζεται οι μεγάλοι να δίνουν
στους μικρούς και ότι ο περιορισμός του
αριθμού των μελών ήδη μικρών αριθμητικά
Εθνικών Αντιπροσωπειών, όπως της Κύπρου
και της Μάλτας, θα καταστήσει την παρουσία
τους στην ΕτΠ απλώς διακοσμητική.
Ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι η Κύπρος και η
Μάλτα ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να
ανταπεξέλθουν στο έργο τους στο πλαίσιο της
ΕτΠ λόγω του μικρού αριθμού των μελών
τους, και, συνεπώς, θα πρέπει να αξιολογηθεί
ποιός είναι ο ελάχιστος αριθμός μελών
προκειμένου
η
εκάστοτε
Εθνική
Αντιπροσωπεία να διασφαλίσει την ομαλή
παρακολούθηση των εργασιών της ΕτΠ.
Διαφορετικά θα αυξάνεται και η άρνηση του
τοπικού επιπέδου προς την ΕΕ.
Σημειωτέον ότι παρόμοια ήταν και η
τοποθέτηση
του
Προέδρου
της
Αντιπροσωπείας της Μάλτας, ενώ η Ιταλική
Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι προτίθεται να
μειώσει
τον
αριθμό
των
μελών
της
προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση των
μελών των ήδη μικρών αριθμητικά Εθνικών
Αντιπροσωπειών.
Διαπεριφερειακή Ομάδα «Μεσόγειος»
Τέλος, στις 6 Οκτωβρίου, συνεδρίασε στην
ΕτΠ η Διαπεριφερειακή Ομάδα «Μεσόγειος»
με την συμμετοχή και του κ. Γεωργίου, ο
οποίος έχει οριστεί Αντιπρόεδρος της Ομάδας,
και των μελών κ. Μέση, κ. Ελενοδώρου και κ.
Χατζηκακού. Κεντρικό θέμα των εργασιών της
ομάδας ήταν η ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού στη Μεσόγειο.
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Εκπρόσωπος Γαλλικής επιχείρησης μεταφοράς
ηλεκτρικής
ενέργειας
παρουσίασε
τις
προκλήσεις
για
την
υλοποίηση
του
Μεσογειακού
Ενεργειακού
Δαχτυλιδιού
εστιάζοντας
στην
ανάλυση
τεσσάρων
στοιχείων τα οποία πρέπει να εξεταστούν κατά
προτεραιότητα για την διαφύλαξη του
ενεργειακού μας μέλλοντος:
-άνοιγμα των εθνικών αγορών.
-ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.
-ενθάρρυνση βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.
-ενίσχυση της εταιρικής σχέσης στις δύο
όχθες της Μεσογείου.
Η ομιλήτρια υποστήριξε ότι το εν λόγω έργο
έχει δύο πτυχές, την τεχνική και την πολιτική.
Από τεχνικής απόψεως η υλοποίησή του είναι
εφικτή αλλά χρειάζεται επιπλέον ισχυρή
πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα εκ
μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ελληνοκυπριακό δείπνο
γνωριμίας στις Βρυξέλλες
Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ από
κοινού με την Ελληνική Αντιπροσωπεία στην
ΕτΠ
διοργάνωσαν το
βράδυ
της
6ης
Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, δείπνο με στόχο
την γνωριμία-επαφή μεταξύ των νέων
Ευρωβουλευτών των δύο χωρών, των μελών
των δύο Αντιπροσωπειών στην ΕτΠ, των
Μονίμων Αντιπροσώπων στην ΕΕ, στελεχών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕτΠ.
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Συνεδρία Επιτροπής Αιρετών
Γυναικών του CEMR
Πραγματοποιήθηκε
στη
Βαρκελώνη
την
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, συνεδρία της
Επιτροπής των Αιρετών Γυναικών του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου
Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης (CEMR), στην
οποία συμμετείχαν αιρετές
Γυναίκες από Δήμους και
Περιφέρειες της Ευρώπης.
Την Κύπρο εκπροσώπησε η
Δημοτική
Σύμβουλος
Λευκωσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής
Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων κυρία
Ελένη Λουκαΐδου, συνοδευόμενη από τη
Λειτουργό της Ένωσης Δήμων Κάλια Μαρτίδη.
Ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν
τη συνεδρία ήταν η καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών στο επίπεδο της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο
γεγονός ότι μόνο το 10% των περιστατικών
βίας σε γυναίκες γίνονται γνωστά και στο
ρόλο των τοπικών αρχών για δημιουργία
δομών και υπηρεσιών που να ενθαρρύνουν
τις γυναίκες - θύματα βίας να καταθέτουν τα
περιστατικά αυτά. Τονίστηκε επίσης η σημασία
λήψης μέτρων για πρόληψη του φαινομένου
αυτού, με εκστρατείες ενημέρωσης του
πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων στις πόλεις
και στην ύπαιθρο, όπως επίσης και για το
ρόλο της παιδείας του κάθε κράτους για την
καταστολή της βίας.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
ισότητα Ανδρών και Γυναικών μετά τις
Ευρωεκλογές ήταν ένα άλλο θέμα που
συζητήθηκε στη συνεδρία. Στα πλαίσια αυτά
τονίστηκε η σημασία της εξισορρόπησης
εργασιακής και οικογενειακής ζωής και ο
ρόλος του άνδρα στην οικογενειακή ζωή.
Επισημάνθηκε ότι η ανάπτυξη διαλόγου σε
όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητος όπως επίσης
και η κατάρτιση σχεδίου δράσης.

Στο δείπνο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η
Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα Υγείας
κα Ανδρούλα Βασιλείου, οι Ευρωβουλευτές
της Κύπρου, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της
Κύπρου στην ΕΕ, Πρέσβης κ. Ανδρέας
Μαυρογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυπριανού.

Τέλος συζητήθηκε ο ρόλος και η σχέση του
CEMR και του UCLG (United Council of Local
Governments) στην Επιτροπή CEDAW των
Ηνωμένων Εθνών και έγινε προετοιμασία για
την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη το 2010.
Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν το
απόγευμα της ίδιας μέρας μετά από διάλειμμα
και γεύμα που ο Δήμος της Βαρκελώνης
πρόσφερε στα μέλη της Επιτροπής.
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Δημοσιογραφική Διάσκεψη
για το Κογκρέσο του
Συμβουλίου της Ευρώπης
Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που οργανώθκε
στα γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις
6 Οκτωβρίου, τα μέλη της Κυπριακής
Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο των Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου
της Ευρώπης, παρουσίασαν το ρόλο και τις
δράσεις τους στα πλαίσια του διεθνούς αυτού
οργάνου.
Κατά
την
εισαγωγική
του
ομιλία,
ο
Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στο Κογκρέσο και Πρόεδρος της Ένωσης
Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου, τόνισε ότι η
παρουσία της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο
Κογκρέσο ήταν ανελλιπής κατά τα δύο
τελευταία χρόνια. Επισήμανε δε, ότι η Κύπρος
έτυχε σημαντικής προβολής τόσο στις
συνεδριάσεις της ολομέλειας, όσο και στις
διάφορες επιτροπές του οργάνου, ενώ
διοργάνωσε επίσης με μεγάλη επιτυχία,
εκδήλωση γνωριμίας με τα μέλη του οργάνου,
καθώς και μια έκθεση φωτογραφίας.
Λεπτομέρειες
για
τη
δράση
της
Αντιπροσωπείας, καθώς και τις μελλοντικές
προοπτικές, έδωσε ακολούθως η κα Ειρήνη
Λοϊζίδου, Μέλος της Αντιπροσωπείας. Η κα
Λοϊζίδου παρουσίασε αρχικώς το όργανο,
τονίζοντας ότι το Κογκρέσο είναι το σώμα που
ασχολείται με τα τοπικά ζητήματα που
αφορούν τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης και λειτουργεί σε δύο επιμελητήρια,
το ένα των Τοπικών Αρχών και το δεύτερο
των Περιφερειών.
Όπως σημειώθηκε, το Κογκρέσο, αποτελεί ένα
ιδανικό forum για διάλογο μεταξύ των
αντιπροσώπων των 47 κρατών μελών, που
σκοπό έχει την ανταλλαγή και υιοθέτηση
πρακτικών
και
εμπειριών
επί
τοπικών
θεμάτων. Συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο
σε Ολομέλεια, στην οποία βρίσκονται σε κοινή
συνεδρία τα δύο επιμελητήρια.
Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο
ορίσθηκε το Μαϊο του 2007 και αποτελείται
από τρία μόνιμα και τρία αναπληρωματικά
μέλη ως εξής: Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος
Λεμεσού και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων
Κύπρου,
Σάββας
Σάββα,
Κοινοτάρχης
Άλασσας
και
Πρόεδρος
της
Ένωσης
Κοινοτήτων και τέλος Ειρήνη Λοϊζίδου,
Δημοτική Σύμβουλος Έγκωμης. Αρχηγός της
αποστολής έχει ορισθεί ο κ. Ανδρέας Χρίστου.
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Τα μόνιμα μέλη αντικαθιστούν στο Κογκρέσο
οι: Ανδρέας Σώσειλος, Δήμαρχος Λευκάρων,
Βασιλική Κανάρη, Κοινοτάρχης Νικοκλιών και
Σπύρος Γεωργίου, Κοινοτάρχης Λαγουδερών.
Η σύνθεση αυτή ισχύει μέχρι τις επόμενες
δημοτικές
εκλογές
του
2011.
Την
αντιπροσωπεία συνοδεύουν και βοηθούν η
Χριστίνα Γεωργίου, συνεργάτης της Ένωσης
Δήμων Κύπρου και η Ειρήνη Αναστασιάδου,
λειτουργός της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.
Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, συμμετέχει στη
Μόνιμη Επιτροπή, στη Θεσμική Επιτροπή και
στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης του
οργάνου. Μάλιστα, κατά το 2007, η κα
Λοϊζίδου είχε ορισθεί από τη Θεσμική
Επιτροπή, ως εισηγητής για την περιφερειακή
δημοκρατία στην Ουγγαρία.
Ωστόσο, η σημαντικότερη προβολή της
Κυπριακής Αντιπροσωπείας έγινε κατά την
διάρκεια της 16ης ολομέλειας του Κογκρέσου
που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις
3–5 Μαρτίου 2009, κατά την οποία η Κύπρος
προβλήθηκε δύο φορές. Την πρώτη μέσω
ομιλίας της κας Λοϊζίδου με θέμα την Ευρώμεσογειακή συνεργασία, και τη δεύτερη μέσω
της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Οι
άνθρωποι και ο Τόπος τους», η οποία
παρουσίαζε την εξέλιξη της κυπριακής
κοινωνίας μέσα από την πολιτιστική της
κληρονομιά και την πλούσια κυπριακή
παράδοση.
Όσον αφορά το μέλλον της Αντιπροσωπείας,
η κα Λοϊζίδου τόνισε ότι στόχος παραμένει η
δικτύωση και η ανάπτυξη σχέσεων με τα
υπόλοιπα μέλη του Κογκρέσου, καθώς και η
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των τοπικών
αρχών της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.
Στη βάση αυτής της λογικής έχει ήδη
αποφασισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή
της Ένωσης Δήμων και προγραμματίζεται,
σειρά
δεξιώσεων
με
καλεσμένους
υπηρεσιακούς
και
άτομα
κλειδιά
του
Κογκρέσου και του Συμβουλίου της Ευρώπης
ευρύτερα, με απώτερο σκοπό την δημιουργία
αγαστών
σχέσεων
μεταξύ
των
αντιπροσωπειών
και
τη
θεμελίωση
συνεργασιών σε θέματα που αφορούν την
χώρα μας σε τοπικό, και όχι μόνο, επίπεδο.
Για
την
επίτευξη
των
στόχων
της
αντιπροσωπείας θα βοηθήσει και η ακόμα πιο
στενή και ουσιαστική συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών, τις Ενώσεις Δήμων και
Κοινοτήτων
Κύπρου
και
τη
Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Κύπρου στο Στρασβούργο.
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17η Ολομέλεια Κογκρέσου
του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τοπικές δράσεις για την
προστασία των παιδιών

Οι εργασίες της 17ης Ολομέλειας του
Κογκρέσου
πραγματοποιήθηκαν
στο
Στρασβούργο στις 13-15 Οκτωβρίου. Στη
συνεδρίαση συμμετείχε ο αρχηγός της
αποστολής κ. Ανδρέας Χρίστου, Πρόεδρος της
Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Λεμεσού, ο κ.
Σάββας Σάββα, Πρόεδρος της Ένωσης
Κοινοτήτων και Κοινοτάρχης Άλασσας και η
κα Ειρήνη Λοϊζίδου, Δημοτικός Σύμβουλος
Έγκωμης. Την αντιπροσωπεία υποστήριξε η
Χριστίνα Γεωργίου, υπάλληλος της Ένωσης
Δήμων. Τέλος, όπως και στην προηγούμενη
ολομέλεια, υπήρξε στενή συνεργασία και με
τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η βία εναντίον των παιδιών είναι παγκόσμιο
φαινόμενο με τεράστιες διαστάσεις στις
σημερινές
κοινωνίες.
Η
περιορισμένη
πρόσβαση σε δεδομένα και οι περιορισμένες
μέθοδοι συνεχούς εποπτείας των σχετικών
συστημάτων από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές
χώρες, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη
διαπίστωση του προβλήματος. Η πλειοψηφία
των περιπτώσεων βίας κατά των παιδιών είναι
αδήλωτες.

Στη συνεδρίαση δημιουργήθηκε πρόβλημα
σχετικά με το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων
τοπικών εκπροσώπων στο Κογκρέσο και τη
δυνατότητα συμμετοχής τους σε διάφορες
δράσεις του οργάνου. Η πρόταση που υπήρχε
ήταν για αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης
και δημιουργία νέων δεδομένων. Η αντίδραση
των μελών της αντιπροσωπείας ήταν άμεση. Ο
κ. Χρίστου ως αρχηγός της αποστολής πήρε
το λόγο κατά την διάρκεια της Ολομέλειας,
μιλώντας κατά της συγκεκριμένης προτασης.
Εντούτοις, τα μέλη του Κογκρέσου ενέκριναν
αρχικά την πρόταση.
Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης με το Μόνιμο
Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
ΣτΕ, ο κ. Χρίστου απεύθυνε επιστολή στους
δύο εισηγητές, με αντίγραφο προς τον
Πρόεδρο του Κογκρέσου, με την οποία
εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους η
Κυπριακή αποστολή ήταν αντίθετη με το
κείμενο που υιοθετήθηκε. Κατόπιν αυτού, και
μετά από απόφαση του Προεδρείου, λίγο πριν
την επίσημη λήξη των εργασιών της
Ολομέλειας, ο αναπληρωτής πρόεδρος Ian
Micallef, ανακοίνωσε πως μετά την παρέμβαση
της
κυπριακής
αντιπροσωπείας
η
προβληματική πρόταση θα αντικατασταθεί
από το κείμενο που ίσχυε προηγουμένως και
με το οποίο είναι σύμφωνη η Κυπριακή
Αντιπροσωπεία.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια της Ολομέλειας, ήταν ο εορτασμός
της εξηκοστής επετείου από την ίδρυση του
Συμβουλίου της Ευρώπης, η εκδήλωση της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας
και οι τοπικές λύσεις στην πρόκληση των
κλιματολογικών αλλαγών.

Από μία έρευνα γνώμης της Unicef, το 2001,
κατά την οποία πέρασαν από προσωπική
συνέντευξη 15.200 παιδιά, ηλικίας 9 μέχρι 17
χρόνων, προερχόμενα από 35 χώρες της
Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, διαφάνηκε
ότι 59% των παιδιών αυτών είχαν εμπειρία
βίας ή βίαιης συμπεριφοράς μέσα στις
οικογένειες τους.
Είναι αποδεδειγμένο ότι τέτοιου είδους βία
ασκείται κυρίως κατά την επιβολή τιμωρίας
από τους γονείς, η οποία αποτελεί κατάφωρη
παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και
έχει
αφενός
άμεσο
αντίκτυπο
στην
ψυχοσωματική υγεία των θυμάτων και
αφετέρου
κοινωνικοοικονομικό
αντίκτυπο
στην κοινωνία.
Παρόλο που η κατεξοχήν αρμόδια για την
αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου
είναι η πολιτεία, εντούτοις, υπάρχουν κάποια
καίρια ζητήματα στο πεδίο της προστασία του
παιδιού, τα οποία μπορούν να τύχουν
διαχείρισης από τις τοπικές αρχές, όπως την
οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά καθώς και
την υιοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων για τις
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας.
Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά
την 17η Ολομέλεια του και 20 χρόνια από την
έγκριση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα του παιδιού, ανανέωσε την
δέσμευση του στις αρχές και στρατηγικές για
την προστασία και πρόληψη των παιδιών από
την βία.
Ο σκοπός του Κογκρέσου, όπως διατυπώθηκε
στο ψήφισμα για την πρόληψη της βίας
εναντίον των παιδιών, είναι να δώσει πλήρη
υποστήριξη στις Καθοδηγητικές Αρχές και να
συμβάλει στην εφαρμογή τους από τις τοπικές
αρχές των 47 κρατών μελών.
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Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Κοινοτική Εργασία χωρίς
στο Δήμο Λευκωσίας
αμοιβή
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Λευκωσίας στις 9 Οκτωβρίου, η
Δήμαρχος Ελένη Μαύρου απένειμε το
Μετάλλιο της πόλης της Λευκωσίας με
Τιμητικό
Δίπλωμα
στον
Πρόεδρο
της
Βουλγαρίας κ. Georgi Parvanov, ο οποίος
επισκέφθηκε
επίσημα
την
Κύπρο
συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία
μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Υποδεχόμενη το Βούλγαρο Πρόεδρο, η
Δήμαρχος
αναφέρθηκε
στις
μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πόλη και οι
πολίτες της από τη συνεχιζόμενη διαίρεση. Η
ύπαρξη της πράσινης γραμμής, είπε, μας
οπλίζει με περισσότερη δύναμη ώστε να
εντείνουμε
τις
προσπάθειες
μας
για
επανένωσή
της
το
συντομότερο.
Και,
συνέχισε, χαιρετίζουμε κάθε περίπτωση που
ενισχύει τις σχέσεις μας με όλα τα μέλη της
ΕΕ, όπως η Βουλγαρία, προωθώντας τη
συνεργασία και την ανταλλαγή σε όλους τους
τομείς και ιδιαίτερα στο επίπεδο των τοπικών
αρχών.

Απονέμοντας το Μετάλλιο της πόλης της
Λευκωσίας και το Τιμητικό Δίπλωμα στον
Πρόεδρο κ. Parvanov, η Δήμαρχος Λευκωσίας
Ελένη Μαύρου είπε ότι, αυτό απονέμεται ως
έκφραση της συλλογικής εκτίμησης των
κατοίκων της πόλης μας και ως επιβεβαίωση
της
δέσμευσης
για
ενδυνάμωση
των
υφιστάμενων καλών σχέσεων μεταξύ των δύο
λαών.
Στη συνέχεια, η κα Μαύρου ξενάγησε τον κ.
Parvanov στην παλιά Λευκωσία μέχρι την
πράσινη γραμμή, στο φυλάκιο της οδού
Λήδρας.
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Συνολικά
78
άτομα
συμμετείχαν
στο
πρόγραμμα παροχής κοινοτικής εργασίας
χωρίς αμοιβή τον τελευταίο χρόνο, στο
πλαίσιο
της
πιλοτικής
εφαρμογής
του
προγράμματος, καλύπτοντας 3.361 ώρες
στους τομείς της καθαριότητας δρόμων και
κήπων σε περιοχές του Δήμου Λευκωσίας.
Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την
Υπουργό
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η
Δήμαρχος της πρωτεύουσας Ελένη Μαύρου,
είπε ότι «δύο φορές την εβδομάδα, 5 μέχρι 9
άτομα κατά μέσο όρο προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο καθάρισμα διαφόρων
περιοχών της Λευκωσίας, απασχολούνται στην
καθαριότητα
δρόμων,
πεζοδρομιών
και
οχετών».
Ένας
μικρότερος
αριθμός,
πρόσθεσε, προσφέρει εργασία στους κήπους
και τα δημοτικά πάρκα. «Η μέχρι σήμερα
εμπειρία μας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως
θετική,
κυρίως
από
την
άποψη
της
κοινωνικοποίησης των κηδεμονευόμενων, που
κάποια στιγμή της ζωής τους υπέπεσαν σε ένα
μικρό ή μεγαλύτερο παράπτωμα».

Η κα. Χαραλάμπους μεταξύ άλλων είπε ότι η
επιτυχής εφαρμογή του θεσμού μπορεί να
αποτελέσει
ένα
αποτελεσματικό
μέσο
διαπαιδαγώγησης, στήριξης και κοινωνικής
ενσωμάτωσης ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων
που, για κάποιο λόγο, έχουν καταδικαστεί.
Ο Δήμος Λευκωσίας, πρόσθεσε, ήταν ο
πρώτος που ανταποκρίθηκε στην προσπάθεια
για επέκταση του θεσμού στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το παράδειγμά του
ενεργοποίησε και άλλους δήμους. Σήμερα η
κοινοτική εργασία εφαρμόζεται και στο Δήμο
Κάτω Πολεμιδιών.
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49η Διάσκεψη της Ένωσης
Πρωτευουσών της ΕΕ στη
Λευκωσία
Η 49η Διάσκεψη – Γενική Συνέλευση της
Ένωσης
των
Πρωτευουσών
της
ΕΕ
φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία στις 29-31
Οκτωβρίου. Την Ένωση απαρτίζουν οι Δήμοι
των 27 πρωτευουσών μελών της ΕΕ. Για τρεις
μέρες,
Δήμαρχοι,
αιρετοί,
υψηλόβαθμα
στελέχη
των
τοπικών
αρχών,
εμπειρογνώμονες και αντιπρόσωποι από τις
πρωτεύουσες
της
ΕΕ
βρίσκονταν
στη
Λευκωσία για να συζητήσουν θέματα με
γενικό τίτλο «Βιώσιμες Πρωτεύουσες χωρίς
αποκλεισμούς».
Η Λευκωσία έχει αναλάβει για το 2009 από το
Δουβλίνο
την
προεδρία
της
Ένωσης
Πρωτευουσών της ΕΕ (UCEU). Το 2009 είναι
ένας χρόνος που σημαδεύει την πορεία της
Λευκωσίας ως Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και
υπογραμμίζει το ρόλο της ως πρωτεύουσας
ενός κράτους μέλους της ΕΕ που αποτελεί τη
γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης
Ανατολής.

Σε δηλώσεις της πριν από τη διάσκεψη, η
Δήμαρχος Λευκωσίας κα Μαύρου είχε τονίσει
ότι η προεδρία της UCUE, είχε ετοιμάσει ένα
έγγραφο
κοινών
θέσεων
όλων
των
πρωτευουσών, για τη μελλοντική πολιτική
συνοχής της ΕΕ, το οποίο προέβαλε το ρόλο
τους στην επίτευξη εδαφικής συνοχής στην
ΕΕ. Το κείμενο υιοθετήθηκε κατά τη Γενική
Συνέλευση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης η κα Μαύρου
στην απονομή συμβολικού βραβείου στην
πόλη του Βερολίνου. Η 49η Διάσκεψη και
Γενική Συνέλευση της UCEU στη Λευκωσία,
συνέπεσε με την 20η επέτειο της πτώσης του
τείχους του Βερολίνου. Κατά την τελετή
έναρξης της Διάσκεψης απονεμήθηκε λοιπόν
συμβολικό βραβείο στην πόλη του Βερολίνου
με τίτλο «Γεφυρώνοντας τους Διαχωρισμούς
στις Πόλεις» (Bridging Divisions in Cities).
Στόχος αυτού του βραβείου της Προεδρίας
της UCEU ήταν να υπογραμμίσει ότι οι
διαχωρισμοί εντός των πόλεων, ανεξάρτητα
από το πολιτικό πλαίσιο, την ιστορία και το
χαρακτήρα τους, αποτελούν απειλή για τη
βιωσιμότητα των πόλεων.

Το γενικό θέμα της Διάσκεψης είχε τίτλο
«Βιώσιμες πρωτεύουσες χωρίς αποκλεισμούς»
αναφέρεται δηλαδή στην ολοκληρωμένη
αστική
ανάπτυξη
που
συνδέει
την
περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική
πτυχή,
ενώ
έμφαση
δόθηκε
στην
ολοκληρωμένη
βιώσιμη
και
χωρίς
αποκλεισμούς αναζωογόνηση φθινουσών και
περιθωριοποιημένων
/
μειονεκτουσών
περιοχών των πρωτευουσών.
Την
παρουσίαση
του
θέματος
έκαναν
σημαντικοί
ομιλητές,
καθηγητές
πανεπιστημίων και σύμβουλοι των κρατών
μελών της ΕΕ, ο Καθηγητής Peter Bishop,
διευθυντής του Design Development and
Environment
του
London
Development
Agency, o δρ Kayvan Karimi, διευθυντής της
Space Syntax, ο δρ Louis Meuleman,
διευθυντής του Advisory Council for Research
on Spatial Planning, Nature and Environment
(RMNO) της Ολλανδίας και τέλος ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος της
UNICA Σταύρος Ζένιος.
Στη Διάσκεψη μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών
κύριος Νεοκλής Συλικιώτης, ως ο αρμόδιος
υπουργός για την τοπική αυτοδιοίκηση και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής
Συνοχής
(COTER)
της
Επιτροπής
των
Περιφερειών, Dr Michael Schneider.

Με το βραβείο, η Ένωση Πρωτευουσών ήθελε
να αναδείξει τη συμβολή που μπορούν να
έχουν οι τοπικές αρχές στη γεφύρωση της
όποιας εδαφικής διαίρεσης ή κοινωνικών,
οικονομικών, εθνοτικών, πολιτισμικών και
άλλων διαχωρισμών. Το ελπιδοφόρο μήνυμα
του Βερολίνου ότι οι πόλεις δεν μπορούν να
παραμένουν διαιρεμένες, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στη Λευκωσία, την τελευταία
μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Κατά την τελετή έναρξης των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν στην Πύλη Αμμοχώστου,
έγιναν
και
τα
εγκαίνια
της
έκθεσης
φωτογραφίας κάτω από το γενικό τίτλο
“Europeans: others within” στην οποία
συμμετείχαν
οι
περισσότερες
από
τις
πρωτεύουσες της Ευρώπης.
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Αντικατοχικές Εκδηλώσεις
Η εκστρατεία με το «Χάρτη της Επιστροφής»,
όπου κλήθηκαν όλοι οι Δημότες της
Αμμοχώστου να εκδηλώσουν την επιθυμία και
απαίτησή τους για επιστροφή, τοποθετώντας
στα σπίτια, στα καταστήματά τους, ακόμα και
στα περιβόλια ή άλλα υποστατικά τους τη
«Σημαία της Επιστροφής» ήταν η αρχή των
Αντικατοχικών
Εκδηλώσεων
του
Δήμου
Αμμοχώστου για το 2009.
Ο πόθος για την αγαπημένη πόλη και η
αποφασιστικότητα
για
επιστροφή,
δεν
μπορούν να σβήσουν ποτέ. Με έντονη
συγκίνηση οι Αμμοχωστιανοί, εντόπιζαν τη
γειτονιά τους και το σπίτι τους, όπου με δέος
έβαζαν τη δική τους σημαία-σύμβολο.

Στις 16 Αυγούστου, συνεδρίασε επίσης το
Δημοτικό Συμβούλιο και ενέκρινε ψήφισμα
προς την UNFICYP.
Αποκορύφωμα
των
Αντικατοχικών
Εκδηλώσεων ήταν οι εκδηλώσεις της 12ης
Σεπτεμβρίου: Στις 6.30 μ.μ. αυτοκινητοπομπή
ξεκίνησε από το Φρένναρος και κατέληξε στη
Δερύνεια, εκδηλώνοντας και πάλι το διακαή
πόθο των Αμμοχωστιανών για Επιστροφή.
Ακολούθησε στις 7.30 μ.μ. Πορεία Πεζών από
τη Δερύνεια στο οδόφραγμα, με επίδοση του
ψηφίσματος σε αξιωματικό της UNFICYP.
Στις 9.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε
η
κύρια
Αντικατοχική Εκδήλωση στον υπαίθριο χώρο
του
Πολιτιστικού
Κέντρου
Κατεχόμενης
Αμμοχώστου, με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Η Εκδήλωση έκλεισε με τη συναυλία του
Κύπριου τραγουδιστή Δημήτρη Φανή και τη
συμμετοχή
της
Χορωδίας
του
Δήμου
Αμμοχώστου, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη
και μαέστρου κ. Νίκου Βήχα.
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Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν προσκεκλημένοι
του Δήμου Αμμοχώστου από χώρες της ΕΕ.

Δωρεά Nεοπτόλεμου
Mιχαηλίδη στο Δήμο
Κερύνειας
Tην Tετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σε σεμνή τελετή
στο προσωρινό Δημαρχείο Kερύνειας παρά το
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, παρουσία της
Δημάρχου Kερύνειας κ. Mαρίας Iωάννου και
του Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκαν από τον
κ. Σπύρο Σπυριδάκη, δικηγόρο, εκτελεστή της
διαθήκης του αείμνηστου κ. Nεοπτόλεμου
Mιχαηλίδη, δύο τίτλοι ιδιοκτησίας στο Δήμο
Kερύνειας που καθόριζαν: A) έκταση γης 21
δεκαρίων και 271 τ.μ. και B) έκταση γης 9
δεκαρίων και 931 τ.μ. (Συνολικά 31 εκτάρια
και 210 τ.μ. στην Πάνω Kερύνεια).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δωρητή, το
Kτήμα παραχωρείται στην απόλυτη ιδιοκτησία
του Δήμου Kερύνειας για να αξιοποιηθεί με
την επιστροφή των Kερυνειωτών ως πάρκο
υπό την επωνυμία Πάρκο «Nεοπτόλεμου
Mιχαηλίδη»
για
την
ψυχαγωγία
των
Kερυνειωτών καθώς και γενικά όλων των
κατοίκων της Kύπρου.
H Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
ευχαρίστησαν τον κ. Σπυριδάκη για την
εκτέλεση της διαθήκης.
Tιμώντας
τον
αείμνηστο
Nεοπτόλεμο
Mιχαηλίδη για τη μεγάλη προσφορά του στον
κατεχόμενο Δήμο Kερύνειας, το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε όπως:
–
–
–

Aναρτηθεί η φωτογραφία του στα
προσωρινά γραφεία του Δήμου Kερύνειας
Tον κατατάξει στους μεγάλους δωρητές
του Δήμου Kερύνειας
Τον τιμά και τον μνημονεύει εσαεί.
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1η Χορωδιακή Συνάντηση
Δήμου Αγίου Αθανασίου

Νέο Δημοτικό Μέγαρο στη
Δερύνεια

Ένα πανέμορφο μουσικό συναπάντημα με τη
συμμετοχή των Χορωδιών των Δήμων Κάτω
Πολεμιδιών,
Γερμασόγειας
και
Αγίου
Αθανασίου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην 1η Χορωδιακή
Συνάντηση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου
Αθανασίου στις 9 Οκτωβρίου, στην κατάμεστη
από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 9
Ιουνίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο του Δήμου,
η Τελετή Απονομής των Βραβείων του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που προκήρυξε ο
Δήμος, για την Ανέγερση Δημοτικού Μεγάρου.
Ο Διαγωνισμός ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
αφού υποβλήθηκαν 32 αξιόλογες Προτάσεις /
Μελέτες, γεγονός που τιμά τον ακριτικό Δήμο.

Σε ομιλία του, ο Δήμαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής ανέφερε ότι «είναι με ιδιαίτερη
ικανοποίηση
και
συγκίνηση
που
πραγματοποιεί ο Δήμος αυτή την εκδήλωση,
αυτό το μουσικό συναπάντημα που στόχο έχει
να καταστεί θεσμός για τη διατήρηση, διάδοση
και ενασχόληση με τη χορωδιακή μουσική,
συμβάλλοντας
έτσι
στην
πολιτιστική
αναβάθμιση και την πρόοδο της περιοχής».

Η Κριτική Επιτροπή που όρισε το Δημοτικό
Συμβούλιο, αφού μελέτησε και αξιολόγησε
όλες τις προτάσεις, εξέδωσε στις 20 Μαΐου την
απόφασή της, απονέμοντας τρία βραβεία και
τρεις επαίνους.

Έκανε αναφορά στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για σύσταση της χορωδίας το
Μάρτιο του 2009, τονίζοντας πως στο
σκεπτικό ήταν το γεγονός ότι η Δημοτική
Χορωδία θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ακόμα
ένα δημιουργικό πολιτιστικό τμήμα του Δήμου
αλλά ταυτόχρονα απαντούσε και στην
επιθυμία πολλών δημοτών όπως συμβάλουν,
με τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, στην
αναβάθμιση των Πολιτιστικών Δρώμενων της
περιοχής και στην παραπέρα βελτίωση της
ποιότητας ζωής.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
και χαιρέτησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νεοκλής
Συλικιώτης.
Στην
εκδήλωση
παρευρέθηκε σύσσωμος ο Αρχιτεκτονικός
που
κόσμος
και
πλήθος
κόσμου,
εντυπωσιάστηκε από την άρτια οργάνωση της
τελετής και τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Στο χώρο της εκδήλωσης εκτέθηκαν και οι 32
προτάσεις
και
προπλάσματα
που
υποβλήθηκαν, και οι Αρχιτέκτονες που
βραβεύτηκαν με το 1ο Βραβείο παρουσίασαν
και ανέπτυξαν την πρότασή τους.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η χορωδιακή μουσική
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις
της δημιουργίας του ανθρώπου, που βγαίνει
από την ψυχική παρόρμηση από τη μια, αλλά
και από την άλλη είναι δείγμα της ομαδικής
δημιουργίας, ιδίως σε ένα τομέα τόσο όμορφο
όπως είναι η τέχνη της μουσικής.
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου παρέθεσε δεξίωση
σ’ όλους τους χορωδούς.

Το
νέο
Δημοτικό
Μέγαρο
Δερύνειας
περιλαμβάνει τη στέγαση της Δημοτικής
Υπηρεσίας σε ένα σύγχρονο και άνετο κτίριο
και μεγάλη σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων
βασισμένα στις βιοκλιματικές αρχές, χώρους
στάθμευσης και πρασίνου. Θα ανεγερθεί σε
χώρο που παραχωρήθηκε στο Δήμο από το
Κράτος και βρίσκεται απέναντι από το Μνημείο
Πεσόντων,
Δολοφονηθέντων
και
Αγνοουμένων 1974, το Δημοτικό Πάρκο και
το Αμφιθέατρο του Δήμου, πολύ κοντά στη
γραμμή κατάπαυσης του πυρός με θέα την
κατεχόμενη περιοχή της Δερύνειας και την
Αμμόχωστο και θα καλύψει ένα μεγάλο κενό
που αντιμετωπίζει ο Δήμος ιδιαίτερα για τη
διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
χειμώνα.
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Βελτιώνοντας το κλίμα των
πόλεων
Κάτω από το σύνθημα «Βελτιώνοντας το
κλίμα των πόλεων, Διακινούμαι με ποδήλατο–
λεωφορείο»
πραγματοποιήθηκε
στις
27
Σεπτεμβρίου ο Β’ Ποδηλατικός Γύρος Αγίου
Αθανασίου σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό
Όμιλο Λεμεσού και στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2009.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού
πέραν των 100 ατόμων κάθε ηλικίας έλαβαν
μέρος σ’ αυτήν.
Καλωσορίζοντας τους ποδηλάτες, ο Δήμαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής τους συνεχάρη για τη
συμβολή
τους
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα ευχαρίστησε
τον Ποδηλατικό Όμιλο Λεμεσού, ο οποίος
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου για
δεύτερη συνεχή χρονιά, τονίζοντας πως το
δικό τους το πάθος για το ποδήλατο το
μετατρέπουν σε δική μας πρακτική εκεί και
όπου υπάρχει θέληση και διάθεση.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα έργα τα
οποία σήμερα διεξάγονται και προβλέπουν
τους
ποδηλατοδρόμους,
τονίζοντας
παράλληλα ότι ο Δήμος σε συνεργασία με το
Τμήμα Πολεοδομίας με το νέο χρόνο θα
επεκτείνει
το
δίκτυο
και
πέραν
του
παραλιακού ποδηλατοδρόμου.

απαραίτητη
χρήση
του
προστατευτικού
κράνους και του ορθού τρόπου ανάβασης στο
ποδήλατο ενώ ο ποδηλατικός γύρος ξεκίνησε
και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Κ’ Καλλιτεχνική Εκδήλωση
Δήμου Αραδίππου
Με την ευκαιρία της πανήγυρης του
πολιούχου Αγίου της πόλης, Αποστόλου
Λουκά, ο Δήμος Αραδίππου πραγματοποίησε
διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. Η επίσημη
έναρξή τους έγινε στις 17 Οκτωβρίου στην
πλατεία Αποστόλου Λουκά, με επίσημο
ομιλητή τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νεοκλή
Συλικιώτη. Το πρόγραμμα ήταν λαογραφικού
χαρακτήρα και περιελάμβανε παραδοσιακούς
χορούς, απαγγελίες και τσιατιστά.
Τις εκδηλώσεις στήριξαν οι Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας &
Πολιτισμού. Χορηγός Επικοινωνίας ήταν το
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και επίσημοι
αερομεταφορείς οι Κυπριακές Αερογραμμές. Η
είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό για όλες
τις εκδηλώσεις.

25ο Φεστιβάλ Αγίας Νάπας
Υπερέβη κάθε προσδοκία η συμμετοχή
χιλιάδων ντόπιων και ξένων στο 25ο Φεστιβάλ
Αγίας Νάπας.
Την αποθέωση γνώρισαν με τη συναυλία τους
οι Έλληνες καλλιτέχνες Γιώργος Νταλάρας και
Μιχάλης Τσουγανάκης.
Το Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, με το πλούσιο
περιεχόμενο, έχει καθιερωθεί ως θεσμός, στα
πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Τουρισμού και η φήμη του ξεπερνά τα
όρια της πατρίδας μας. Την έναρξη του
Φεστιβάλ κήρυξε ο Υπουργός Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ.
Μιχάλης Πολυνείκης.

Επίσης,
ευχαρίστησε
την
Αστυνομική
Διεύθυνση Λεμεσού για την παρουσία της
στην εκδήλωση, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει
το
Υπουργείο
Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που ήταν
ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες για την
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από τα μέλη
του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού, την
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Συλλογή και διάθεση
πτωμάτων ζώων
Οι Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς,
Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας και
Λατσιών υπέγραψαν από κοινού συμβόλαιο με
ιδιωτική εταιρεία για την τελική διάθεση –
διαχείριση των πτωμάτων ζώων και πτηνών.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1774/2002(ΕΚ) η
ταφή πτωμάτων ζώων και πτηνών και η
απόρριψή τους στο περιβάλλον απαγορεύεται
αυστηρά. Ο σχετικός κανονισμός καθορίζει ότι
τα ψόφια ζώα και πτηνά (παραγωγικά και/ή
οικόσιτα) πρέπει να καταστρέφονται με το
σύστημα της αποτέφρωσης.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και με
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας
αλλά και τη μείωση στα κόστη των Δήμων,
προκηρύχθηκε από κοινού προσφορά και
αφού επικυρώθηκε, οι Δήμαρχοι των Δήμων
Μείζονος
Λευκωσίας
υπέγραψαν
διετές
συμβόλαιο με την Sigan Management Ltd για
τη συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των
πτωμάτων ζώων και πτηνών.
Με βάση τους όρους του Συμβολαίου οι Δήμοι
θα επιβαρύνονται οικονομικά για κάθε πτώμα
σκύλου €29, γάτου €18 και για κάθε οικόσιτο
ζώο / πτηνό € 8 , με επιπρόσθετη επιβάρυνση
€27,14 σε κάθε Δήμο για την καθημερινή
διαδρομή.

Βράβευση Αθλητών και
Σωματείων του Δήμου
Λακατάμιας
Ο Δήμος Λακατάμιας, τίμησε και φέτος τους
δημότες του αθλητές και Σωματεία, που
διακρίθηκαν κατά την περίοδο 2008-2009, σε
εκδήλωση που έγινε στις 14 Οκτωβρίου στην
Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Κέντρου
της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο.
Βραβεία
απονεμήθηκαν
και
στους
παλαίμαχους αθλητές Κώστα Μιαμηλιώτη,
Μάρκο Ράουφμαν και Μαρία Ελευθερίου
Κωνσταντίνου.
Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε
πλήθος κόσμου, τελούσε υπό την αιγίδα του
προέδρου του Κ.Ο.Α. κ. Νίκου Καρτακούλλη,
ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και ο
Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο
Διοικητής της ΕΛ.ΔΥ.Κ., αντιπρόσωπος του
Ο.Π.Α.Π. Κύπρου, ο Πρόεδρος του ΕΥ.ΡΩ.ΚΟ
καθώς και άλλοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι
τοπικών
οργανώσεων.
Χορηγοί
της
εκδήλωσης ήταν η Σ.Π.Ε. Λακατάμιας και ο
Ο.Π.Α.Π. Κύπρου.
Στα πλαίσια των προσπαθειών του για στήριξη
και εξύψωση του αθλητισμού, ο Δήμος
Λακατάμιας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να
διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις.

Η συγκεκριμένη εταιρεία θα περισυλλέγει
καθημερινά τα πτώματα ζώων και πτηνών από
τους συγκεκριμένους Δήμους, τα οποία θα
μεταφέρονται στη μονάδα διαχείρισης για
αποτέφρωση.
Για περαιτέρω ενημέρωση ή αναφορά για την
ύπαρξη πτώματος ζώου το κοινό παρακαλείται
να επικοινωνεί με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες
ή την Υπηρεσία Καθαριότητας κάθε δήμου.

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται μόνο
σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα
δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική
σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών
των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate
goryCode=01
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 Ένωση Δήμων Κύπρου
Τηλ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: +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/
 Κονγκρέσσο 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/
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 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
 Αδελφοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

 Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
 Ευρωμεσογειακή συνεργασία – MEDA
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/index_en.htm
 Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα:
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:

http://www.ucm.org.cy/

