
 

 

  

 
 

ΈΡΓΟ DECISIVE: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου 
DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και 
λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για την 
ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες χώρες 
της ΕΕ, και με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου, 
(Ημέρα της Ευρώπης) η Ένωση Δήμων 
Κύπρου σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο προχώρησε σε δράσεις 
ανάδειξης του εν λόγω έργου. 
 
Συγκεκριμένα, μοιράστηκε ενημερωτικό 
υλικό και έγινε ενημέρωση των πολιτών για 
το έργο, κατά τη διάρκεια δύο εκδηλώσεων 
που οργανώθηκαν για την ημέρα της 
Ευρώπης.  
 
Η πρώτη διοργανώθηκε με την ευκαιρία του 
"Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού", από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Κύπρου, το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών (P.I.O) και το Δήμο Λεμεσού 
και αποτελείτο από σειρά εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο των εορτασμών της Εβδομάδας 
Ευρώπης, η οποία διεξήχθη από τις 03 
μέχρι τις 09 Μαΐου στη Λεμεσό και τη 
Λευκωσία. 
 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με μια μεγάλη  
 

 
συναυλία στην Πλατεία του Επαρχιακού 
Διοικητηρίου στη Λεμεσό (Λεωφόρος 
Ανεξαρτησίας), το Σάββατο 8 Μαΐου, 11 με 
3 το μεσημέρι, με jazz, rock και ελληνική 
μουσική. Παράλληλα με τη συναυλία 
υπήρχαν ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 
παιδιά, ενώ, σε ειδικά περίπτερα, οι 
διοργανωτές μαζί με πρεσβείες κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρείχαν 
πληροφόρηση στο κοινό για την Ευρώπη. 
Εκεί μοιράστηκε και το ενημερωτικό υλικό 
για το έργο DECISIVE.  
 
Την Κυριακή 9 Μαΐου διοργανώθηκε επίσης 
από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, εκδήλωση για την 
Ημέρα της Ευρώπης στους κήπους του 
Προεδρικού Μεγάρου, σε συνεργασία με το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο, με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Κύπρου και με το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών. Η εκδήλωση τελούσε υπό 
την αιγίδα του Προεδρικού ζεύγους. Στην 
εκδήλωση έγινε διανομή ενημερωτικού 
υλικού από τους διοργανωτές, έγιναν 
ομιλίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και άλλους επισήμους, ενώ έλαβε χώρα και 
συναυλία από τη φιλαρμονική της 
Αστυνομίας. Και σε αυτήν την εκδήλωση 
διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για το έργο 
DECISIVE, πάντα σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο. 
 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Προγράμματος DECISIVE: 

 

Σεπτέμβριος: Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλγιο 

Οκτώβριος: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Τελικό εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Δράση ανάδειξης: Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου 

Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης 
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Λίγες μέρες μετά, διοργανώθηκε το πρώτο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου 
DECISIVE στην Κύπρο, στο οποίο οι 250 
εθελοντές που οι Δήμοι της Κύπρου είχαν 
υποδείξει, εκπαιδεύτηκαν στη σύνταξη 
προτάσεων χρηματοδότησης τόσο μέσω του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 
όσο και μέσω άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Μαΐου στο 
ξενοδοχείο Mediterranean Beach στη 
Λεμεσό.  
 

 
 
Στο σεμινάριο, έγινε αρχικά μια γενική 
εισαγωγή στα ευρωπαϊκά προγράμματα και 
παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους Πολίτες» και το έργο DECISIVE.  
 
Έγινε επίσης παρουσίαση των 
Διδυμοποιήσεων που πραγματοποιούνται 
στη Φλάνδρα (Βέλγιο), ενώ αναδείχθηκαν 
και οι καλές πρακτικές του Δήμου Malle 
(Βέλγιο). Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν: 
η ιστορία των Διδυμοποιήσεων του Malle, η 
ενεργός συμμετοχή εθελοντών μέσω της 
Επιτροπής Διδυμοποιήσεων του Malle, 
καθώς και η επιτυχία του έργου «Golden 
Bridge».  
 
Για το σκοπό αυτό, ήλθαν στην Κύπρο τρεις 
Βέλγοι εκπαιδευτές από τη Φλάνδρα:  
 
• Η κα Anne Geens, λειτουργός της 

Ένωσης Δήμων της Φλάνδρας, η οποία 
αποτελεί εταίρο του έργου. Η κα Geens 
εξήγησε σε γενικά πλαίσια το πώς 
λειτουργούν οι επιτροπές 
διδυμοποιήσεων στους Δήμους της 
Φλάνδρας. 

• Ο κ. Staf Verhoeven, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διδυμοποιήσεων του Δήμου 
Malle, ο οποίος παρουσίασε το έργο 
'The Golden Bridge', στο οποίο ο Δήμος  

 
 
 

του Malle συνεργάζεται με Δήμους από 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία 
και την Αγγλία.  

• Ο κ. Roger Rottiers, μέλος και ταμίας 
Επιτροπής Διδυμοποιήσεων του Δήμου 
Malle.  

 

 
 
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο 
Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. 
Γιάννης Αντωνιάδης, καθώς και ο 
Λειτουργός του Γραφείου Βρυξελλών της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Φανούριος 
Παντελογιάννης. Τέλος, οι παριστάμενοι 
εκπαιδεύτηκαν στη συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής προτάσεων 
και τη σύνταξη προϋπολογισμού για 
χρηματοδότηση έργων μέσω του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».  
 

 
 
Θετικές εντυπώσεις προκάλεσε το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, αφού 
είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι ο 
χρόνος του σεμιναρίου δεν έφτασε για να 
απαντηθούν οι πολυάριθμες ερωτήσεις. 
 
Μετά το πρώτο αυτό συνέδριο κατάρτισης, 
μια ομάδα από 39 Κύπριους λειτουργούς 
και εθελοντές/πολίτες οι οποίοι 
συμμετείχαν σε αυτό, θα επιλεγούν και θα 
μεταβούν στο Βέλγιο με πληρωμένα τα 
έξοδα, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, 
για μια σειρά σεμιναρίων.  
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Συνάντηση Λειτουργών  των 
Δήμων για θέματα 
Διδυμοποιήσεων  
 
Στις 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη 
Λευκωσία συνάντηση των υπεύθυνων 
Λειτουργών των Δήμων για θέματα 
διδυμοποιήσεων.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:  
 

• Πρόγραμμα “Europe for Citizens”.  
• Έργο DECISIVE: Απολογισμός πρώτου 

σεμιναρίου και προγραμματισμός 
εργασιών για τη συνέχεια του έργου. 

• Ενημέρωση για το έργο SKILLS. 
 
Αντιπροσωπεία των 
Κατεχομένων Δήμων  
στην Αυστραλία 
 
Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους κκ. 
Άθω Ελευθερίου, Δήμαρχο Λαπήθου, και 
Κώστα Χατζηκακού, Δημοτικό Σύμβουλο 
Αμμοχώστου μεταβαίνει στην Αυστραλία από 
τις 23 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου, για να 
εκπροσωπήσει τους Κατεχόμενους Δήμους, 
στο ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Κοινοτήτων και της 
Παναυστραλιανής Συντονιστικής Επιτροπής 
Κυπριακού Αγώνα (ΠΑΣΕΚΑ), Κυπριακών 
Κοινοτήτων και Οργανισμών Αυστραλίας και 
Νέα Ζηλανδίας, που γίνεται στην Αδελαΐδα 
για θέματα που αφορούν την Ομογένεια. 
 
Στο Συνέδριο συμμετέχουν πέραν των 100 
εκπροσώπων ομογενειακών οργανώσεων 
από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η 
αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επίσης 
επαφές με την ομογένεια στο Σύδνεϋ και τη 
Μελβούρνη.  
 
Στην Αδελαΐδα, η αντιπροσωπεία θα έχει 
επαφές με τον Πρωθυπουργό Νότιας  
 

Αυστραλίας, την Πρόεδρο της 
Αντιπολίτευσης Νότιας Αυστραλίας, 
Βουλευτές, τον Επίσκοπο Δορυλαίου, το 
Δήμαρχο του West Torrens, τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας και 
άλλους, για σκοπούς ενημέρωσης και 
διαφώτισης για το Κυπριακό. 
 

«Κτίστε τη δική σας 
Ευρώπη» 
 
Με ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση ανάμεσα 
στις πόλεις Μπανιέ της Γαλλίας, Ανόβερο 
της Γερμανίας και Αγίου Αθανασίου της 
Κύπρου γιόρτασαν ο Δήμαρχος, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου και όσοι από 
τους δημότες Αγίου Αθανασίου 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που 
διοργανώθηκε την Κυριακή 9η Μαΐου 2010, 
Ημέρα της Ευρώπης, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Αγίου Αθανασίου. 
  
Η πρωτοβουλία αυτή εντασσόταν στη 
δράση του δικτύου εκλεγμένων 
αντιπροσώπων «REALPE» και έφερε τον 
τίτλο «Κτίστε τη δική σας Ευρώπη». Σε 
πρώτη φάση δημότες των τριών Δήμων 
μίλησαν σε μίνι συνεντεύξεις για τις 
εμπειρίες τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το τι αναμένουν στην εξέλιξη μέσα από 
τον πολυεθνικό αυτό οργανισμό. 
 
Στην εκδήλωση της Κυριακής 9 Μαΐου, 
ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας της 
Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό 
Μέγαρο τηλεδιάσκεψη με ελεύθερη 
συζήτηση και σύντομο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα.  
 
Στη διάσκεψη συμμετείχαν δημότες από 
άλλες Ευρωπαϊκές ή/και τρίτες χώρες που 
δραστηριοποιούνται μέσα από το θεσμό του 
«Ανοικτού Σχολείου» του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου, μέρος των προγραμμάτων του 
οποίου, είναι η ανάπτυξη της πολιτότητας 
και της συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα 
της καθημερινής ζωής.  
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Kερύνεια 
Τόσο κοντά τόσο μακριά. 

 

Καρτερούμε εδώ, στο οδόφραγμα, 

 όσο πιο κοντά, και αφουγκραζόμαστε τον αναστεναγμό 
της Κερύνειας. 

 

Δεν διεκδικούμε τίποτε από τούτο εδώ το χώρο. 
__________________ 

 

 
 

Το αρχοντικό της οδού Μάρκου Δράκου στο οποίο στεγάζονται τα  
προσφυγικά γραφεία του Δήμου Κερύνειας.  
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Στο οδόφραγμα Λήδρα Πάλας, στη Λευκωσία, στη μισοξεχασμένη οδό Μάρκου 

Δράκου, λίγα μόνο βήματα από τα διαχωριστικά συρματοπλέγματα και τα τείχη της 
πόλης, σε ένα ωραίο νεοκλασικό αρχοντικό στεγάζονται τα προσφυγικά γραφεία του 
Δήμου Κερύνειας.     
 
Το νεοκλασικό κτίριο εκλύει αμέσως την 
προσοχή των διερχομένων, καθώς 
ορθώνεται αναπαλαιωμένο ανάμεσα στα 
γύρω ερειπωμένα κτίρια. Πάνω από το χώρο 
εισόδου αναγράφεται με μεγάλα γράμματα 
«Δήμος Κερύνειας». Η πόρτα είναι πάντοτε 
ανοικτή και ο χώρος υποδοχής πολύ 
φιλόξενος, μελετημένος στο κάθε τι και 
ωραία διακοσμημένος. Διαφωτιστικό υλικό 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
βρίσκεται άφθονο, για ενίσχυση της 
διαφωτιστικής εκστρατείας για το Κυπριακό 
Πρόβλημα. Ομάδες τουριστών και άλλοι που 
διέρχονται το οδόφραγμα λαμβάνουν 
διαφωτιστικό υλικό από εκεί. Μαθητές 
Γυμνασίων σε οργανωμένες επισκέψεις στην 
περιοχή, επισκέπτονται τα προσφυγικά 
γραφεία της Κερύνειας. Έτσι ο ρόλος των 
Κερυνειωτών, στο χώρο αυτό είναι διπλός, 
όπως λένε και οι ίδιοι χαρακτηριστικά 
«λαμβάνουμε μεγάλο μερίδιο της ευθύνης 
της διαφώτισης για το πρόβλημα της 
πατρίδας μας». 
 

 
 
Το κτίριο είναι διώροφο και περιβάλλεται 
από μεγάλη φροντισμένη αυλή. Είναι 
τουρκοκυπριακή περιουσία και ερειπώθηκε 
το 1963 με τις δικοινοτικές ταραχές. Σήμερα 
ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 
Ανακαινίστηκε πριν από 15 περίπου χρόνια 
με χρήματα του ταμείου διαχείρισης 
τουρκοκυπριακών περιουσιών. Ο Δήμος 
Κερύνειας το παρέλαβε από άλλους το 2003. 

 

 
 
«Δεν διεκδικούμε τίποτε από αυτό, μας 
πληροφορεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Τρύφωνας Νεοκλέους. Είναι για μας 
προσωρινή διαμονή των γραφείων μας. 
Αναμένουμε τη μέρα της λύσης του 
κυπριακού προβλήματος και της επανόδου 
στα δικά μας γραφεία στην Κερύνεια.». Ο 
αντιδήμαρχος επισφραγίζει λέγοντας ότι 
«Δεν είναι παρά ένα ωραίο αρχοντικό σπίτι, 
αναπαλαιωμένο. Επιδιορθώθηκε από τις 
ζημιές που υπέστη στις δικοινοτικές ταραχές 
του 1963, και τίποτε περισσότερο δεν είναι 
για μας τους Κερυνειώτες. Είναι μόνο τα 
γραφεία που μας στεγάζουν με αξιοπρέπεια 
στην προσφυγιά, μέχρι την ημέρα του 
γυρισμού στην Κερύνεια. Τότε θα το 
εγκαταλείψουμε οριστικά.»  
 

 
 
Στο χώρο υποδοχής, οι Κερυνειώτες έχουν 
φροντίζει επιμελώς να βρίσκονται 
αναρτημένες οι φωτογραφίες όλων των 
αγνοουμένων Κερυνειωτών. Κάποιων εξ 
αυτών οι τύχες έχουν διακριβωθεί. Των 
περισσοτέρων όμως όχι. «Δεν έχουμε 
διασώσει εδώ τίποτε από τα αντικείμενα που 
είχαμε στα γραφεία μας στην Κερύνεια. Όλα 
εδώ είναι καινούργια.»  
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Το Δημαρχείο στην κατεχόμενη Κερύνεια.  
 
Στο ισόγειο βρίσκονται τα γραφεία της 
γραμματείας και ο χώρος όπου φιλοξενείται 
ο Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας. Ο Όμιλος 
ασχολείται με θέματα λαογραφίας, με έκδοση 
βιβλίων κ.α. Ψυχή του Ομίλου η 
Κερυνειώτισσα συγγραφέας Ρήνα Κατσελλή 
η οποία διετέλεσε για χρόνια Γραμματέας 
του Ομίλου. Αρκετό μέρος του συγγραφικού 
έργου που φυλάσσεται εδώ είναι της Ρήνας 
Κατσελλή. Εδώ στεγάζεται και το χορευτικό  
 

 
συγκρότημα «Η Βράκα». Στον πρώτο όροφο 
βρίσκεται το Γραφείο Δημάρχου και η 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στις οποίες αποφασίζεται η 
δράση του Δήμου στην προσφυγιά. Αρκετές 
φορές φιλοξενούνται στο ανώγειο εκθέσεις 
Κερυνειωτών. 
 
Η μεγάλη αυλή που περιβάλλει το κτίριο, 
διαμορφωμένη στον πίσω χώρο με μία μικρή 
εξέδρα χρησιμοποιείται ως χώρος 
εκδηλώσεων και σύναξης των Κερυνειωτών. 
«Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας τόσον 
αυτές που γίνονταν παλαιότερα στην 
Κερύνεια όπως η γιορτή του Κατακλυσμού, 
όσον και οι σημερινές αντικατοχικές 
εκδηλώσεις, οι συνεστιάσεις κ.α. γίνονται 
τώρα εδώ. Σκοπό και στόχο έχουν τη 
διατήρηση της μνήμης και τη διατράνωση 
της απόφασης μας για επάνοδο στην 
πατρώα γη. Η εκδήλωση για την κατάληψη 
των Δήμων Λαπήθου και Καραβά γίνεται 
εδώ τα τελευταία χρόνια. Η κατάληψη των 
δύο Δήμων έγινε στις 6 Αυγούστου κατά τη 
διάρκεια της εκεχειρίας.» 
 

Η Κερύνεια ανήκει στους Ελληνοκύπριους κατοίκους της. 
Σε αυτό το οδόφραγμα υψώσαμε ένα αναμμένο φάρο. 

 

  
- Τρύφωνας Νεοκλέους, Δημοτικός Σύμβουλος 
Κερύνειας. 
 
«Σε αυτό το δρόμο που έφερνε τους 
Κερυνειώτες στη Λευκωσία από το 1963 και 
πιο παλιά ακόμα, ελαχιστοποιώντας όσο το 
δυνατό περισσότερο την απόσταση που μας 
χωρίζει σήμερα από τη σκλαβωμένη πόλη 
μας, με τις αναμνήσεις και τη νοσταλγία να 
φουντώνουν κάθε φορά που προσεγγίζουμε 
την περιοχή αυτή και δρασκελούμε τα 
σκαλοπάτια του, επιλέξαμε το χώρο και το 
αρχοντικό. Η περιοχή αυτή και ο δρόμος που 
σήμερα ανακόπτεται από τα 
συρματοπλέγματα ήταν πριν από τις 
δικοινοτικές ταραχές, τόπος με έντονη 
καθημερινή ζωή και άνθηση, και τον 
χρησιμοποιούσαν οι Κερυνειώτες ως το 
βασικό δρόμο τους για το πήγαινε- έλα στην 
Κερύνεια. Στην περιοχή κατοικούσαν και 
αρκετοί εύποροι τουρκοκύπριοι, οι οποίοι 
όμως εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με τις 
ταραχές. Όλη η περιοχή υπέστη τότε 
μεγάλες ζημιές. 
 

 
 
Το σπίτι αυτό είναι ο αναμμένος φάρος και η 
πυξίδα της επιστροφής μας στην Κερύνεια. 
Ρίχνει κατευθείαν το φως του στη 
σκλαβωμένη πόλη μας. Η Κερύνεια ανήκει 
στους Ελληνοκύπριους κατοίκους της. Η 
επαρχία κατοικείτο στο 88% από ελληνικό 
πληθυσμό. 
 
Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν 25 
ελληνικά χωριά, 3 μαρωνίτικα χωριά τα 
οποία είχαν ενσωματωθεί με τον 
ελληνοκυπριακό πληθυσμό, 11 μεικτά και 7 
καθαρά τουρκοκυπριακά. Η αναλογία του 
πληθυσμού με βάση την απογραφή του 
1973 ήταν 86,2% Ελληνοκύπριοι, και 
13,98% Τουρκοκύπριοι. Σε απόλυτους 
αριθμούς 26,231 Ελληνοκύπριοι και 4,286 
Τουρκοκύπριοι. Πώς είναι δυνατόν το 13% 
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να εκτοπίσει όλους τους Ελληνοκύπριους και 
να τουρκέψει όλη αυτή η ελληνική γη με 
ιστορία και παράδοση 4.000 χρόνων; Ο 
Φάρος αυτός, στέκει σήμερα δίπλα από το 
οδόφραγμα που οδηγεί στην Κερύνεια, για 
να δίνει την ορθή ενημέρωση στους ξένους 
και στον κάθε ταξιδιώτη, για το τι έγινε στην 
Κύπρο το 1974». 
 

 
 

Προοπτικές επέκτασης στο διπλανό 
κτίριο. 

 
Το διπλανό κτίριο, έγινε στόχος επέκτασης 
των δραστηριοτήτων των Κερυνειωτών. 
Είναι και αυτό νεοκλασσικό αλλά πολύ 
κατεστραμμένο, εγκαταλειμμένο από το 
1963. «Κατόπιν ενεργειών παραχωρήθηκε 
από το Φορέα στο Δήμο Κερύνειας και θα 
μετατραπεί σε Πολιτιστικό Ίδρυμα και οι δύο 
χώροι θα ενωθούν περιλαμβάνοντας στο 
μέσον τους το μνημείο πεσόντων 
Κερυνειωτών. Τα χρήματα για την 
αναπαλαίωση θα εξασφαλισθούν από 
διάφορα ταμεία και ευρωπαϊκά  

 
προγράμματα. Υπάρχουν ταμεία και 
προγράμματα όπως το πρόγραμμα για 
αναζωογόνηση και αναπαλαίωση των 
κτιρίων που βρίσκονται στην «πράσινη 
γραμμή», η χρηματοδότηση για 
αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, το 
ταμείο τουρκοκυπριακών περιουσιών κ.α. Ο 
Δήμος μας μπήκε ήδη στη διαδικασία του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Το ύψος 
υπολογίζεται περί το €1.000.000. Αφού 
αναπαλαιωθεί θα στεγάσει όλες τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και σε 
αυτό θα δοθεί το όνομα «Εστία Γνώσης και 
Πολιτισμού». Ως Δήμος με λιμάνι ανήκουμε 
στο Δίκτυο Αμφικτιονίας Αρχαίων Ελληνικών 
Λιμανιών, στο οποίο συμμετέχουν 140 
αρχαία ελληνικά λιμάνια. Κάτω από αυτή την 
ομπρέλα υπάρχει σκέψη να προωθήσουμε 
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε 
ξένους φοιτητές. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα θα 
προσφέρει αίθουσα διδασκαλίας σε 
περίπτωση που υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. 
 

 
 
Τριάντα έξι χρόνια στην Προσφυγιά 
φαίνονται πολλά, όμως η ιστορία 4.000 
χρόνων βοά και δεν μπορούμε να 
ξεχάσουμε. Θα συνεχίσουμε τον δίκαιο 
αγώνα μας με όλα τα νομικά μέσα για να 
πείσουμε τη διεθνή κοινότητα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε πλήρες 
μέλος από το 2005 για να αρθεί η αδικία και 
το έγκλημα που έγινε στην Κύπρο, να 
εφαρμοσθεί η Δικαιοσύνη και η παγκόσμια 
έννομη τάξη.  
 
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ 
ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΡΟΣ ΚΑΙ Η 
ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ 
ΓΗ.» 

--------------------------------- 
Σύνταξη και επιμέλεια άρθρου : Εύη Σώζου Χρίστου.  
 

Το άρθρο βασίστηκε στη συνέντευξη και στην ευγενική φιλοξενία του κ. Τρύφωνα Νεοκλέους, 
Δημοτικού Συμβούλου Κερύνειας, στα προσφυγικά γραφεία του Δήμου Κερύνειας.  
 

Όλες οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το Δήμο Κερύνειας.  
 

Μάιος 2010. 
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Θεσμοί που προάγουν τους νέους των Δήμων μας. 

Συμβούλιο Νεολαίας Αγλαντζιάς 
 

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων θέλουν τους πολίτες ενεργούς και να 
συμμετέχουν με δικαίωμα συνδιαμόρφωσης στη λήψη των 

διαφόρων αποφάσεων. 
__________________________________ 

 

 
 
Του Γιώργου Πέτρου,  
 Μέλους Συμβουλίου Νεολαίας  
Δήμου Αγλαντζιάς.  
 

Το 1995 ιδρύσαμε στο Δήμο Αγλαντζιάς το 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αγλαντζιάς, το 
πρώτο ουσιαστικά που ιδρύεται στην 
Κύπρο. Φιλοδοξία μας ήταν να 
δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας 
με νέους και νέες του Δήμου μας και να 
δώσουμε έμφαση στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχής τους ως μέλη της τοπικής 
κοινωνίας μας. 
 
Γνωρίζοντας ότι η δημιουργική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου των νέων αποτελεί 
βασικό συστατικό για τη σωστή και 
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
τους και η ενασχόληση με την πολιτιστική 
δημιουργία και έκφραση αποτελεί ισχυρή 
ασπίδα προστασίας ενάντια στις εξαρτήσεις 
και παραβατικές συμπεριφορές θέσαμε 
στόχους όπως: 
 
1. Η πολιτιστική ανάπτυξη. 
2. Η ανάπτυξη και υλοποίηση αθλητικών 

προγραμμάτων. 
3. Η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών για 

θέματα που αφορούν τους νέους και 
προγραμμάτων έρευνας. 

4. Η προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η διατήρηση, αλλά και συνέχιση των 
παραδόσεων, ηθών και εθίμων, η ανάπτυξη 
του πνεύματος αλληλεγγύης και 
συνεργασίας των νέων, η άνοδος του 
πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους 
και η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής 
τους διαβίωσης είναι μερικά στοιχεία που 
έχουμε πετύχει με τη 
 

δημιουργία του Συμβουλίου Νεολαίας 
Αγλαντζιάς. 

  
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων θέλουν τους 
πολίτες ενεργούς και να συμμετέχουν με 
δικαίωμα συνδιαμόρφωσης στη λήψη των 
διαφόρων αποφάσεων. Είμαστε περήφανοι 
για τους νέους μας που δίνουν δυναμικά το 
παρόν σε κάθε ευκαιρία συμμετοχής και 
ενασχόλησης με τα κοινά. 
 
Το Συμβούλιο Νεολαίας Αγλαντζιάς 
αποτελούν ο Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολιτικών 
οργανώσεων, αθλητικών σωματείων, 
εκπρόσωποι σχολείων και οργανωμένων 
συνόλων του χώρου της Αγλαντζιάς. 
  
Η φετινή εκδρομή της νεολαίας 
Αγλαντζιάς στο Τρόοδος 
 
Η εκδρομή της νεολαίας έγινε στις 14 
Μαρτίου 2010 στο Τρόοδος με τη 
συμμετοχή αρκετών νέων των γυμνασίων 
και λυκείων του Δήμου Αγλαντζιάς.  
 

 
 
Οι εκδρομείς αναχώρησαν με λεωφορεία 
από το χώρο του Δημαρχείου Αγλαντζιάς το 
πρωί της Κυριακής και μετέβησαν στην 
πλατεία Τροόδους, ενώ καθ’ οδόν 
επισκέφθηκαν το κέντρο Melios Pet Center 
στο οποίο θαύμασαν τα διάφορα είδη  
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εξωτικών πτηνών που εμπλουτίζουν το 
χώρο. Το μεσημέρι ο Δήμος δεξιώθηκε τους 
νέους σε κέντρο της περιοχής Φύλαγρα στο 
Τρόοδος. Οι νέοι μετά το γεύμα είχαν την 
ευκαιρία να διασκεδάσουν και να χορέψουν 
με τη συνοδεία του μουσικού σχήματος 
«Παρολίγον Διάσημοι». 
 
Η εκδήλωση εμπίπτει στις θεσμοθετημένες 
εκδηλώσεις του Συμβουλίου Νεολαίας 
Αγλαντζιάς, πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο 
και θεωρείται ως μια από τις πιο 
επιτυχημένες εκδηλώσεις του Συμβουλίου 
Νεολαίας Αγλαντζιάς.  
 
Θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Αγλαντζιάς είναι: 
 
Στον τομέα του Πολιτισμού: 
• Εκδρομή νεολαίας με την συμμετοχή 

400 και πλέον νέων κάθε Μάρτιο. 
• Διοργάνωση κάθε χρόνο του Φεστιβάλ 

Μουσικής <<Ο Ήχος των Νέων>> με 
τη συμμετοχή τοπικών μουσικών 
συγκροτημάτων. 

• Επανέκδοση, σε πιο σύγχρονη μορφή, 
του βιβλιαρίου <<Που και πως>> για 
την ενημέρωση των νέων για τα 
διάφορα κέντρα ψυχαγωγίας που 
υπάρχουν στον χώρο της Αγλαντζιάς.  

 
Στον τομέα του περιβάλλοντος:  
Διαγωνισμός αφίσας με θέμα την 
ανακύκλωση. 
 
Στον τομέα του αθλητισμού: 
• Δύο τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου για 

τους μαθητές των δημοτικών και δύο 
για τους μαθητές των γυμνασίων / 
λυκείων (Μάρτιο και Οκτώβριο). 

• Ποδηλασία μία τον Ιούνιο και μία τον 
Οκτώβριο. 

• Ίδρυση ομάδας του Γαλλικού 
παιγνιδιού Petangk. 

• Βράβευση σωματείων και αθλητών 
κάθε Απρίλιο. 

• Ίδρυση και λειτουργία πίστας για Skate 
Board. 

 
Η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών 
για θέματα που αφορούν τους νέους 
και προγραμμάτων έρευνας: 
• Διαλέξεις στα σχολεία για την 

παραβατικότητα. 
• Διεξήχθη το 2005 μεγάλης κλίμακας 

κοινωνιολογική έρευνα με θέμα τις 
δραστηριότητες των νεαρών παιδιών 
ηλικίας 11 έως 18 χρόνων.  

  
 

 
14ο Παγκύπριο Παιδικό 
Φόρουμ 
 
Ο Δήμος Αγίας Νάπας για δεκατέσσερα 
συνεχόμενα χρόνια και σε συνεργασία 
πάντα με το Κέντρο Ενημέρωσης για τα 
Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ) και με την ΠΟΕΔ 
διοργάνωσαν το Σάββατο, 29 Μαΐου στο 
Δημοτικό Μέγαρο Αγίας Νάπας, το «14ο 
Παγκύπριο Παιδικό Φόρουμ ενάντια στην 
εξάρτηση του καπνίσματος».  
 

 
 
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Ανδρέα Δημητρίου, της Επιτρόπου για την 
προστασία του παιδιού κυρίας Λήδας 
Κουρσουμπά και τη στήριξη του Δημάρχου 
Αγίας Νάπας κυρίου Αντώνη Τσόκκου. 
 

 
 
Στο Φόρουμ αυτό έλαβαν μέρος γύρω στα 
400 παιδιά απ’ όλη την Κύπρο, ηλικίας 10-
12 χρόνων και περιλάμβανε χαιρετισμούς, 
εκπαιδευτική συζήτηση, καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, επίσκεψη στο Δημοτικό 
Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA, γεύμα και 
ψυχαγωγία των παιδιών. Επίσης εκτέθηκαν 
έργα ζωγραφικής των παιδιών με 
αντικαπνιστικά μηνύματα, συγκεντρώθηκαν 
υπογραφές των παιδιών σε ένα τεράστιο 
πανό με την υπόσχεση ότι δεν θα 
καπνίσουν ποτέ και διαβάστηκαν 
αντικαπνιστικά μηνύματα που έστειλαν 
μαθητικά συμβούλια Δημοτικών Σχολείων. 
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Εβδομάδα Περιβαλλοντικής 
Δράσης στα Σχολεία του 
Δήμου Λευκωσίας 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας, αναγνωρίζοντας το 
εύρος της θεματολογίας και των δράσεων 
που προωθούνται στη σχολική μονάδα για 
θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής 
συνείδησης, στήριξε και φέτος την 
«Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Δράσης». 
 
Από τη Δευτέρα 3 μέχρι την Παρασκευή 7 
Μαΐου, 23 σχολεία που βρίσκονται εντός 
των δημοτικών ορίων του Δήμου 
Λευκωσίας συμμετείχαν στις φετινές 
εκδηλώσεις. Στη συνέχεια, όλες οι 
εργασίες των παιδιών παρουσιάστηκαν σε 
έκθεση που έγινε στην «Αίθουσα Μελίνα 
Μερκούρη», στις 14 Μαΐου, 
καταδεικνύοντας τη συμβολή τους στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην 
ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης σε 
θέματα υγείας.  
 
Οι φετινές δράσεις περιστρέφονταν γύρω 
από το θέμα «Περιβάλλον και Υγεία» 
λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που 
αναδείχθηκαν κατά τη «Σύνοδο της 
Κοπεγχάγης». Οι εργασίες των παιδιών 
βασίζονταν κύρια στον ορισμό της υγείας 
όπως καθορίζεται από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO): «Ως μια 
κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής 
και πνευματικής αρμονίας και όχι μόνο 
απουσία ασθένειας».  
 
Τα συμμετέχοντα σχολεία μπορούσαν να 
παρουσιάσουν εργασίες ή δράσεις υπό τη 
μορφή μελετών, οικολογικού κώδικα, 
πειραμάτων, κατασκευών, αφισών ή 
άλλων ενημερωτικών εντύπων, 
δημιουργικών εργασιών κ.α., για γενικά 
φιλοπεριβαλλοντικά/οικολογικά θέματα 
όπως ανακύκλωση, διαχείριση 
απορριμμάτων, ενέργεια, ανάπτυξη 
υδατικής συνείδησης, βιοποικιλότητα, 
αειφόρος ανάπτυξη κλπ., σε συνδυασμό με 
τη συμβολή και επίδραση τους στην υγεία. 
 
Η «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Δράσης» 
πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή 
χρονιά μετά τη μεγάλη συμμετοχή και το 
έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι 
μαθητές στις εκδηλώσεις αυτές. Οφείλουμε 
να παραδεχτούμε ότι οι μαθητές και 
αυριανοί πολίτες πέτυχαν, με τη συμβολή 
των εκπαιδευτικών τους, να εμβολιάσουν 
την οικογένεια με την ανάγκη και τη  

 

 
διάθεση για μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
των οικιακών απορριμμάτων στα πλαίσια 
της αρχής «μειώνω, επαναχρησιμοποιώ και 
ανακυκλώνω», σημειώνοντας υψηλό βαθμό 
επιτυχίας. 
 
16ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίας 
Νάπας 
 
Παιδιά από όλη την επαρχία Αμμοχώστου 
παρευρέθηκαν στο 16ο Παιδικό Φεστιβάλ 
Αγίας Νάπας το οποίο διοργανώθηκε μέσα 
στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Παιδιού από το Δήμο Αγίας Νάπας, τη 
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίας 
Νάπας, το Οικολογικό Δημοτικό Σχολείο, το 
Οικολογικό Νηπιαγωγείο Αγίας Νάπας και 
την Εκκλησία Παναγίας Αγίας Νάπας, στην 
Κεντρική Πλατεία Αγίας Νάπας. 
 

 
 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πάρουν 
μέρος στις διάφορες γωνιές 
δραστηριοτήτων όπως ζωγραφική, 
χειροτεχνία, κουκλοθέατρο, πλαστελίνη, 
αγγειοπλαστική, ζύμωμα/φούρνισμα, 
παιχνίδια γνώσεων και να διασκεδάσουν με 
χορούς και τραγούδια από τη χορωδία του 
Δημοτικού Σχολείου Αγίας Νάπας, το 
Χορευτικό Όμιλο Δήμου Αγίας Νάπας, την 
Παιδική Χορωδία Δήμου Αγίας Νάπας, τη 
Σχολή χορού «Ρυθμός» και 
Ταχυδακτυλουργό. 
 

 
 
Αγαπημένα Disney Μασκότ όπως και η Αγία 
Νάπα Μασκότ χάρισαν όμορφες στιγμές στα 
παιδιά.  
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Εκδήλωση για τη Διεθνή 
Ημέρα του Ερυθρού 
Σταυρού 
 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Μαΐου στο 
The Mall of Cyprus, εκδήλωση του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Ερυθρού Σταυρού και της έναρξης του 
εράνου «Από Πόρτα σε Πόρτα», που 
διεξήχθη από τις 7-18 Μαΐου.  
 
Την κήρυξη της έναρξης της εκδήλωσης, 
που διοργανώθηκε από τον Κλάδο 
Κερύνειας, έκανε η Πρόεδρος του Κ.Ε.Σ. κα 
Φωτεινή Παπαδοπούλου. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Δήμαρχος 
Κερύνειας κα Μαρία Ιωάννου, ο κ. Νίκος 
Σιακόλας, η κα Μέμα Λεβέντη, η 
Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Σ. κα Λήδα 
Κουρσουμπά, ο Γενικός Διευθυντής του 
Κ.Ε.Σ. κ. Τάκης Νεοφύτου, η Πρόεδρος του 
Κλάδου Κερύνειας κα Μαρούλλα Αγγελίδου, 
μέλη και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού 
και πλήθος κόσμου. 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκε πρόγραμμα με γυμναστικές 
επιδείξεις από το γυμναστήριο Jojo Fitness 
and Passion και χορός από την Ακαδημία 
Αντιγόνης Τασουρή, που ενθουσίασαν τους 
παρευρισκόμενους, προσφέρθηκε σε όσα 
παιδιά παρευρέθηκαν face painting από 
φοιτήτριες του Frederick Institute of 
Technology, ενώ όλη η εκδήλωση 
αναμεταδιδόταν ζωντανή από το Mix FM, 
υπό τους ήχους ζωντανής DJ μουσικής από 
τον DJ Peter.  
 
Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
ενώ η οργάνωσή της από τον Κλάδο 
Κερύνειας και η παρουσία της Δημάρχου  
 

 
Κερύνειας και τόσων άλλων Κερυνειωτών, 
ήταν φυσικό να της δώσει «κερυνειώτικο 
χρώμα» και εκτός από τα ανθρωπιστικά να 
στείλει και άλλα μηνύματα. 
 
Πεζόδρομος – 
Ποδηλατόδρομος  
στον Πεδιαίο ποταμό  
 
Ξεκίνησε, μετά το άνοιγμα των προσφορών 
την Παρασκευή 7 Μαΐου, παρουσία 
εκπροσώπου των εταιρειών, η αντίστροφη 
μέτρηση για την υλοποίηση του έργου 
Πεζόδρομος – Ποδηλατόδρομος στον 
Πεδιαίο, ενός έργου ουσιαστικής σημασίας 
για την πρωτεύουσα και τους κατοίκους 
της.  
 
Για την κατασκευή του έργου υποβλήθηκαν 
προσφορές από έξι εταιρείες κατασκευών. 
Η διαδικασία για την αξιολόγηση και τη 
λήψη της τελικής απόφασης για την 
κατασκευή του έργου αναμένεται να 
υλοποιηθεί σύντομα. Το έργο θα είναι 
διάρκειας 20 μηνών περίπου.  
 
Το έργο ανάπλασης του Πεδιαίου ποταμού 
στα όρια του Δήμου Λευκωσίας ξεκινά από 
τη γέφυρα κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο 
και φθάνει μέχρι τη γέφυρα στο παλιό 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το σημείο 
έναρξης του νέου έργου αποτελεί 
προέκταση του πεζόδρομου – 
ποδηλατόδρομου Λακατάμειας και 
Στροβόλου. Το έργο στα όρια του Δήμου 
Λευκωσίας έχει συνολικό μήκος 2,5 
χιλιόμετρα. 
 
Στις όχθες του ποταμού θα διαμορφωθούν 
δυο διαδρομές, πεζόδρομος και 
ποδηλάτοδρομος. Σε ορισμένα σημεία λόγω 
της ιδιομορφίας του Πεδιαίου οι δύο 
διαδρομές θα ενώνονται σε μια κοινή. 
 
Το έργο αρχίζει από το γεφύρι νότια του 
Προεδρικού Μεγάρου, περνά μέσα από τον 
ευκαλυπτώνα / πάρκο του Προεδρικού, 
διέρχεται μέσα από την κοίτη του Πεδιαίου 
κοντά στον παραδοσιακό πυρήνα των 
Αγίων Ομολογητών και κάτω από τη 
γέφυρα της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, 
ενώνεται με το Πάρκο απέναντι από την 
Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου κοντά στο 
Γιώρκειο. Στη συνέχεια περνά κάτω από τη 
γέφυρα της οδού Χείλωνος και καταλήγει 
στο χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας. 
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Πρόγραμμα Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων 2010-
2012 
 
Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Δήμου Λευκωσίας διοργάνωσε συνάντηση 
στις 12 Μαΐου στην Παλιά Αγορά 
Παλλουριώτισσας στο πλαίσιο του πρώτου 
σταδίου της διαδικασίας διαβούλευσης του 
Δήμου Λευκωσίας με τις οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας 
όπως προβλέπει το «Πρόγραμμα Δράσης 
για την Ισότητα των Φύλων 2010 – 2012». 
 
Το εν λόγω Πρόγραμμα Δράσης 
ετοιμάστηκε μετά από την υπογραφή και 
υιοθέτηση χάρτη που καταρτίστηκε από το 
Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης και τους εταίρους του με τίτλο 
«Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Ισότητα των 
Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Ο Χάρτης 
προτρέπει τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές της Ευρώπης να δεσμευθούν ως 
προς τη χρήση των εξουσιών τους και των 
εταιρικών τους σχέσεων για την επίτευξη 
μεγαλύτερης ισότητας για τους λαούς τους. 
 

 
 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
από είκοσι πέντε ερευνητικές, πολιτικές, 
συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και 
αγροτικές οργανώσεις, οργανώσεις που 
ασχολούνται με θέματα κατά της βίας στην 
οικογένεια, οργανώσεις εκτοπισμένων και 
οργανώσεις για την ειρήνη, καθώς επίσης 
και εκπρόσωπος του Εθνικού Μηχανισμού 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.  
 
Οι οργανώσεις αυτές είχαν την ευκαιρία να 
παραθέσουν τις εισηγήσεις τους σχετικά με 
το «Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα 
των Φύλων 2010 – 2012», σχόλια ή 
προτάσεις για την εφαρμογή των δράσεων 
του Προγράμματος όπως και για 
ενδεχόμενες προτεινόμενες συνεργασίες.  
 

 
Οι οργανώσεις συγχάρηκαν το Δήμο 
Λευκωσίας για την πρωτοβουλία ανάληψης 
δράσης στο θέμα της ισότητας των φύλων 
με την κατάρτιση του Προγράμματος 
Δράσης και την ευαισθητοποίηση του στο 
θέμα αυτό. Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ελένη 
Λουκαΐδου τόνισε ότι όλες οι εισηγήσεις 
που έγιναν θα αξιολογηθούν στη συνέχεια 
και πιθανόν να διαμορφωθούν κάποια 
δίκτυα/συνεργασίες με τις σχετικές 
οργανώσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του Δήμου. 
 
2ο Οικολογικό Φεστιβάλ 
Λακατάμιας 
 
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο 2ο 
Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας, που έγινε 
την Κυριακή 16 Μαΐου στο Γραμμικό Πάρκο 
Πεδιαίου. Στο Φεστιβάλ, το οποίο έχει 
πλέον γίνει θεσμός, οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
οικολογικά θέματα και τρόπους προστασίας 
του περιβάλλοντος.  
 

 
 
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 
ενημέρωσαν το κοινό, μέσα από έντυπο και 
οπτικοακουστικό υλικό, για θέματα 
οικολογίας και κυρίως για την 
σημαντικότητα της ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης.  
 
Το «παρών» τους στην εκδήλωση έδωσαν ο 
Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων κ. 
Γιώργος Περδίκης, ο Επίτροπος 
Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας. 
Όλοι όσοι παρευρέθηκαν, αγκάλιασαν την 
πρωτότυπη αυτή εκδήλωση και ευχήθηκαν 
να ακολουθήσουν πολλές τέτοιες 
εκδηλώσεις μέχρι ο κόσμος να αποκτήσει 
οικολογική συνείδηση. 
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Ο Δήμος Λακατάμιας εκφράζει τις 
ευχαριστίες του στα Οικολογικά Σχολεία 
Λακατάμιας, Ανθούπολης, Καπέδων, 
Φαρμακά, καθώς και στα Γυμνάσια και στο 
Λύκειο Λακατάμιας που εργάστηκαν πολύ 
σκληρά σε συνεργασία με το Δήμο για την 
πραγματοποίηση του Φεστιβάλ. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκφράζονται και στο Τμήμα 
Υδάτων, στο Τμήμα Δασών, στην Green 
Dot, στο Frederick University, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κέντρο 
Ενέργειας Κυπρίων Πολιτών που με τη 
συμμετοχή τους στην εκδήλωση βοήθησαν 
και αυτοί στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των Δημοτών της 
Λακατάμιας.  
 

 
 
Γιορτή πολύτεκνης μάνας 
 
Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου 
Αραδίππου διοργάνωσε και φέτος τη γιορτή 
της πολύτεκνης μάνας. Στη φετινή 
εκδήλωση τιμήθηκαν οι εν ζωή πολύτεκνες 
μάνες που γέννησαν και ανάθρεψαν έξι 
παιδιά και δεν είχαν συμπληρώσει το 
εξηκοστό έτος ηλικίας. Η γιορτή 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δ΄ Δημοτικού 
Σχολείου και περιλάμβανε ομιλίες, 
απαγγελίες, ανάγνωση βιογραφικών 
στοιχείων και προβολή φωτογραφιών των 
τιμώμενων μητέρων. Χορηγός της 
εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Costas & Zack 
Realty & Α/φοί Ττινιόζου. 
 

 
 

 
Διαλέξεις Συμβουλευτικού 
Κέντρου του Δήμου 
Λευκωσίας 
 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο του 
Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου 
Λευκωσίας διοργάνωσε στις 27 Μαΐου στην 
Παλιά Αγορά Παλουριώτισσας διάλεξη με 
θέμα: Πολυπολιτισμικότητα και Υγεία. 
 
Ομιλητές ήταν η Δρ. Χριστιάνα Κούτα, 
Λέκτορας Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΤΕΠΑΚ, η κα Ελένη Μαύρου, Δήμαρχος 
Λευκωσίας και η κα Ηλιάνα Νικολάου, 
Επίτροπος Διοικήσεως. 
 
Ο κάθε πολιτισμός έχει το χώρο του, αλλά 
ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός προς τον 
άλλον. Αυτό είναι προϋπόθεση για την 
επιβίωση του κάθε πολιτισμού και η 
υποδοχή του καινούριου αποτελεί τη βάση 
για πρόοδο. Ο κάθε ένας από εμάς έχει να 
μάθει πολλά και να ωφεληθεί από τις 
εμπειρίες των άλλων. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε σε καμία περίπτωση όμως τη 
σημαντικότητα της υγείας σε σχέση με την 
ανταλλαγή πολυπολιτισμικών εμπειριών 
μεταξύ των ανθρώπων. Οι ομιλήτριες 
εξέτασαν τη σχέση αυτή και προσπάθησαν 
να δώσουν μια πιο διαφωτιστική 
προσέγγιση επί του θέματος.  
 
Βράβευση βρετανών 
περιηγητών 
 
Το ζεύγος Maurice and Edith Walker από τη 
Μ. Βρετανία τιμήθηκε πρόσφατα από το 
Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Αντώνη Τσόκκο 
για την 20η επίσκεψή τους στην Αγία Νάπα. 
 
 

 
Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν 

μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη 

λίστα παραληπτών των 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της ιστοσελίδας: 
 
http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCat

egoryCode=01 
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• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τελ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/  
 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τελ: +32 2 213 8110  
Φαξ: +32 2 213 8111  
e-mail: brussels@ucm.org.cy 

 
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
http://www.cyprus.gov.cy  

 
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ 

Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745 
Φαξ: +32 2 735 7948 
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy  

 
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 

Ευρώπης. 
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59 
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60 
 
Γραφείο Βρυξελλών  
Τηλ: + 32 2 511 74 77 
Φαξ: + 32 2 511 09 49 
E-mail : cemr@ccre.org 
http://www.ccre.org/  

 
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Τηλ: +33 3 88 41 20 00 
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp  
 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
  http://europa.eu/index_el.htm 
 
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην 

Κύπρο 
Τηλ: +357 22817770  
Φαξ: +357 22768926 
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm  

 
• Επιτροπή των Περιφερειών 

Τηλ: + 32 2 282 2211  
Φαξ: + 32 2 282 2325 

  http://www.cor.europa.eu/  
 

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
http://www.europarl.europa.eu/ 
 

Γραφεία Κύπρου  
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int 

  http://www.europarl.cy/ 

 

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm  

• Επίσημη Εφημερίδα 
http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el 

• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm  

• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm 

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml  

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm  

• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
http://curia.eu.int/el/index.htm  

• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
http://eesc.europa.eu/index_el.asp  

• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm  

• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm  

• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm  

• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm  

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  

• Διδυμοποιήσεις Πόλεων 
 http://www.twinning.org/  
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm  

• 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/  

 

 
 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
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