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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στις 11 Σεπτεμβρίου, και ώρα 9.00 πμ, θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη
Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης
(http://www.aer.eu/en/home.html) ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για τα
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.
Η
ημερίδα
διοργανώνεται από την Ένωση Δήμων
Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του
έργου Pro-I3T (http://www.proi3t.eu), στo
ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.
Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορά την
ενημέρωση των αιρετών των Δήμων και
την εκπαίδευση των στελεχών τους σχετικά
με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις
και τις πρακτικές προετοιμασίας, την
υλοποίηση και αφομοίωση των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν λειτουργοί
Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σχετικό
υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους,
καλές
πρακτικές,
καθώς
επίσης
και
χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των
Δήμων στην υποβολή προτάσεων.
Η ημερίδα θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το
πρώτο καλούνται να παρακολουθήσουν
αιρετοί αλλά και λειτουργοί των Δήμων της
Κύπρου. Το δεύτερο μέρος θα είναι πιο
τεχνικό και αφορά κυρίως τους λειτουργούς
των Δήμων.
Το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing
Information Tools on Thematic Twinning),
προωθεί τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων
Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών
της Ευρώπης (AER), για την ανάπτυξη
θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των
μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα
παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες και οι
15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για
την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον
πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την
απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις,
την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία
και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις
και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο,
την
ενέργεια,
το
περιβάλλον,
τις
μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την
προστασία
των
καταναλωτών,
τη
δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις,
την τεχνολογία της πληροφορίας, τη
γεωργία και την αλιεία) που συντάσσονται
στα πλαίσια του έργου Pro-I3T.

Κάθε οδηγός περιλαμβάνει:
1. πληροφορίες για τη δομή και τη
λειτουργία της ΕΕ,
2. παρουσίαση
του
προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς
μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε
να
διατυπωθεί
σωστά
και
να
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα,
3. έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα
μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα
έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ.
εκπαίδευση και νεολαία) και
4. λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς
μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί
μία πρόταση χρηματοδότησης ενός
έργου ή μιας δράσης.
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96η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
Στις 18 και 19 Ιουλίου, η Αντιπροσωπεία της
Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών
συμμετείχε στην 96η Σύνοδο Ολομέλειας,
την τελευταία υπό την Προεδρία της κας
Mercedes
Bresso,
Συμβούλου
της
Περιφέρειας του Πεδεμοντίου (Ιταλία),
καθώς για τα επόμενα δυόμιση χρόνια,
Πρόεδρος της ΕτΠ εκλέχτηκε ο κ. Ramón
Luis
Valcárcel
Siso,
Πρόεδρος
της
Αυτόνομης Κοινότητας της Περιφέρειας της
Μούρθια (Ισπανία).
Ο κ. Siso δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της
Προεδρίας
του,
θα
προσπαθήσει
να
διασφαλίσει
ότι
οι
τοπικές
και
οι
περιφερειακές αρχές θα λάβουν την
αναγκαία υποστήριξη για την αντιμετώπιση
της κρίσης, την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας.
Σε
αυτή
τη
Σύνοδο
Ολομέλειας
παρουσιάστηκαν, επίσης, οι προτεραιότητες
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ από τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη,
Υφυπουργό
Προεδρίας,
αρμόδιο
για
Ευρωπαϊκά Θέματα.

Στη δήλωσή του, ο κ. Μαυρογιάννης
ανέφερε πως η Κύπρος επιθυμεί να
προεδρεύσει ανεξάρτητα από τα δικά της
πολιτικά προβλήματα και δυσκολίες. Θέλει
να προωθήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα με
αίσθηση ευθύνης και σεβασμό για τις
επόμενες γενιές.
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Το βασικό μήνυμα της Προεδρίας είναι
«Προς μια καλύτερη Ευρώπη», που
σημαίνει μια Ευρώπη χρήσιμη για τους
πολίτες της, αλλά και διεθνώς, μια Ευρώπη
πιο αποτελεσματική, η οποία, χάρη στις
διάφορες πολιτικές της, θα συμβάλλει
πραγματικά
στη
βιώσιμη
και
χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, ειδικότερα δε στη
δημιουργία θέσεων εργασίας για τη νέα
γενιά. Ο Υφυπουργός ολοκλήρωσε την
παρέμβασή του λέγοντας: «Δεν υπάρχει
πανάκεια για όλα τα θέματα, χρειάζεται
πολλή δουλειά και προσπάθεια για να
εντοπίσουμε τα στοιχεία που θα μας
προσφέρουν το δυναμικό και την ώθηση
για να βγούμε από το φαύλο κύκλο της
δημοσιονομικής κρίσης».

Οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων της ΕτΠ
εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο έργο
που έχει μπροστά της η Κυπριακή Προεδρία
και την ικανοποίησή τους, που οι
προτεραιότητές της συμπίπτουν με τους
στόχους της ΕτΠ. Ιδιαίτερη αναφορά,
φυσικά, έγινε στα Διαρθρωτικά Ταμεία και
την πορεία των διαβουλεύσεων, καθώς για
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
αποτελούν βασικό μέσο ανάπτυξης.
Το
πρόγραμμα
της
Ολομέλειας
περιελάμβανε ακόμα συζήτηση για το
άσυλο και τη μετανάστευση, με την κα
Cecilia Malmström, μέλος της Ευρωπα ϊκής
Επιτροπής, αρμόδια για τις Eσωτερικές
Yποθέσεις, και με παρέμβαση του κου
Werner Hoyer, Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Ο διάλογος με τον
κ. Hoyer ήταν μια ευκαιρία προετοιμασίας
της νέας φάσης ενισχυμένης συνεργασίας
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, με
έναρξη την τρέχουσα συμμετοχή της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη
συγχρηματοδότηση
έργων
των
διαρθρωτικών ταμείων σε ολόκληρη την
ΕΕ.
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Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ
απαρτίστηκε από τον Επικεφαλής κ. Γεώργιο
Γεωργίου, Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών και τα
μέλη κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικό
Σύμβουλο Λευκωσίας, κ. Χριστόδουλο
Κώστα Καττιρτζή, Πρόεδρο Κοινοτικού
Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας, κ. Κώστα
Χατζηκακού,
Δημοτικό
Σύμβουλο
Αμμοχώστου και κ. Δήμο Γιάγκου, Πρόεδρο
Κοινοτικού
Συμβουλίου
Αγίας
Ειρήνης
Κερύνειας.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου
Ολομέλειας, ο κ. Γεώργιος Γεωργίου,
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών και Επικεφαλής
της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ομάδας
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
της ΕτΠ και Πρόεδρο της Γερμανόφωνης
Κοινότητας του Βελγίου, κ. Karl-Heinz
Lambertz.

Η συνάντηση ήταν φιλικού χαρακτήρα με
επιδίωξη την περαιτέρω συνεργασία στο
πλαίσιο της ΕτΠ. Συζητήθηκαν θέματα που
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αφορούν την Ευρωπαϊκή Προεδρία της
Κύπρου και τους στόχους και επιδιώξεις
που έχει θέσει η Κύπρος, δίδοντας ιδιαίτερη
σημασία στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
και κοινωνικής συνοχής, ενώ αναμένεται
συνέχεια της επικοινωνίας αυτής και στην
Κύπρο, με την ευκαιρία της διοργάνωσης
της συνεδρίασης του Προεδρείου της ΕτΠ,
στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία.
Ο κ. Lambertz συνοδευόταν από την Γενική
Γραμματέα της Πολιτικής του Ομάδας, κα
Chiara
Malagodi,
και
την
πολιτική
σύμβουλο, κα Όλγα Φωτεινού, ενώ ο κ.
Γεωργίου
από
τη
Συντονίστρια
της
Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, κα
Στέλλα Κούρου, και τη Δημοσιογράφο του
MEGA, κα Μαρία Κωνσταντίνου.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργίου παραχώρησε
συνέντευξη με θέμα την οικονομική κρίση
και τις προσδοκίες από την Κυπριακή
Προεδρία για την αντιμετώπισή της σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνέντευξη είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
http://youtu.be/CZwtol7tIoA.
Επίσης στο περιθώριο των εργασιών της
Συνόδου
Ολομέλειας,
η
κα
Ελένη
Λουκαΐδου,
Δημοτικός
Σύμβουλος
Λευκωσίας,
μέλος
της
Κυπριακής
Αντιπροσωπείας
στην
Επιτροπή
των
Περιφερειών και Αντιπρόεδρος της ομάδας
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ),
παρενέβη, τόσο στη συνεδρίαση του
Προεδρείου του ΕΛΚ στις 17 Ιουλίου, όσο
και στη συνεδρίαση της ομάδας του ΕΛΚ
στις 18 Ιουλίου. Στις παρεμβάσεις της
αυτές,
αναφέρθηκε
στην
Κυπριακή
Προεδρία με αφορμή την παρουσία του κ.
Ανδρέα
Μαυρογιάννη,
Υφυπουργού
Προεδρίας,
αρμόδιου
για
ευρωπαϊκά
θέματα, στις εργασίες της Ολομέλειας της
18ης -19ης Ιουλίου 2012.
Η κα Λουκαΐδου δήλωσε: «Από την 1η
Ιουλίου του 2012, η Κυπριακή Προεδρία
αναλαμβάνει τη συνέχιση των εργασιών
της τέταρτης τριάδας των Προεδριών του
Συμβουλίου.
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Η Κυπριακή Προεδρία έταξε ως στόχο να
εργαστεί προς μια καλύτερη Ευρώπη – μια
Ευρώπη πιο αποτελεσματική, η οποία, χάρη
στις διάφορες πολιτικές της, θα συμβάλει
πραγματικά
στη
βιώσιμη
και
χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, ειδικότερα δε στη
δημιουργία θέσεων εργασίας για τη νέα
γενιά. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία,
η Ευρώπη αυτή πρέπει να βασίζεται κυρίως
στην αρχή της αλληλεγγύης και στη
δέσμευση για ένα καλύτερο μέλλον, ιδίως
για τους νέους της. Για το σκοπό αυτόν, η
Προεδρία
έθεσε
τέσσερις
κύριες
προτεραιότητες:
• Μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική και
βιώσιμη,
• Μια Ευρώπη με πιο αποδοτική οικονομία,
βασισμένη στην ανάπτυξη,
• Μια
Ευρώπη
που
να
σημαίνει
περισσότερα για τους πολίτες της,
• Η Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά
στους γείτονές της.

Αναπόφευκτα, οι διαπραγματεύσεις σχετικά
με το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο
(ΠΔΠ)
συνιστούν
την
κύρια
προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας,
λαμβανομένου
υπόψη
ότι
οι
διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει, κατά
προτίμηση, να έχουν ολοκληρωθεί έως τη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2012. Δεδομένου
ότι οι μεταρρυθμίσεις των πολιτικών
γεωργίας και αλιείας και της πολιτικής για τη
συνοχή,
καθώς
και
τα
ευρωπαϊκά
προγράμματα στους τομείς της έρευνας και
ανάπτυξης
(«Horizon
2020»),
των
μεταφορών, της ενέργειας, του κλίματος,
του περιβάλλοντος («LIFE»), της παιδείας
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και της εξωτερικής πολιτικής συνδέονται
στενά με τις διαπραγματεύσεις για το νέο
ΠΔΠ, η Προεδρία είναι αποφασισμένη να
μεριμνήσει ώστε να προχωρήσουν όσο το
δυνατόν περισσότερο οι διαπραγματεύσεις.
Να αναφέρω ότι η ΕτΠ έλαβε αίτηση για
διαβούλευση από την Προεδρία με θέμα:
¨Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
και περιφερειακές προσεγγίσεις: η
περίπτωση
των
παράκτιων
περιφερειών¨.
Επίσης,
η
Κυπριακή
Προεδρία ζήτησε διαβούλευση με την ΕτΠ
με θέμα: ¨Το νέο πρόγραμμα δράσης
για την ανάπτυξη της ΕΕ και ο ρόλος
των
οργανισμών
τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)¨, καλώντας την να
καταρτίσει γνωμοδότηση, όπου θα τονίζεται
κυρίως η συμβολή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στη δημιουργία
απασχόλησης.
Επίσης, η Προεδρία προτίθεται να αναλάβει
πρωτοβουλία
για
ουσιαστικότερη
συμμετοχή των ΟΤΑ, των κοινωνικών
εταίρων και ΜΚΟ στην υλοποίηση της
Στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως σε
θέματα καταπολέμησης της ανεργίας, της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στο σημείο αυτό, να αναφέρω ότι το
Προεδρείο της ΕτΠ κατά τη συνεδρία του
στην Λευκωσία στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 θα
ασχοληθεί με τις πολιτικές καταπολέμησης
του κοινωνικού αποκλεισμού και τις
κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, και ότι
στο
περιθώριο
της συνεδρίασης
θα
διοργανωθεί από το Δήμο Λευκωσίας
επίσκεψη μελέτης με θέμα την πολιτική
ένταξης των μεταναστών στην Κύπρο.
Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν έχω
καμία αμφιβολία, ότι η πατρίδα μου θα
χειριστεί την Προεδρία κατά τον πλέον
άψογο και αποτελεσματικό τρόπο, διότι
γνωρίζω τους ανθρώπους που έχουν
κληθεί να εργαστούν για την Προεδρία, οι
οποίοι
είναι
επαγγελματίες,
άρτια
καταρτισμένοι και γνωρίζουν πέρα για πέρα
το αντικείμενό τους.»
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Μνήμες Κατεχομένων:
«Τα παιδιά μας θυμίζουν
το χρέος»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις
3 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
η εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων» που
διοργανώνουν κάθε χρόνο από κοινού ο
Δήμος
Στροβόλου
και
η
Επιτροπή
Κατεχόμενων Δήμων. Η φετινή εκδήλωση
είχε τίτλο «Τα παιδιά μας θυμίζουν το
χρέος» και τα παιδιά του Εργαστηρίου
Εγχόρδων του Υπουργείου Παιδείας, μέσα
από την άρτια εκτέλεση ενός εξαίσιου
προγράμματος κλασσικής μουσικής μας
θύμισαν το χρέος που έχουμε προς την
πατρίδα μας, αλλά και προς τα παιδιά μας να
συνεχίσουμε τον αγώνα και τις προσπάθειες
για απελευθέρωση της Κύπρου μας.

Στην εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Δημοκρατίας, κου
Δημήτρη
Χριστόφια,
παρέστησαν,
η
Υπουργός Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου,
εκ μέρους του Προέδρου, ο Μητροπολίτης
Κερύνειας κ.κ. Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος
Μεσαορίας κ.κ. Γρηγόριος, βουλευτές, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος
Αμμοχώστου, κ.
Αλέξης Γαλανός,
οι
Δήμαρχοι των κατεχόμενων Δήμων, ο
Αντιδήμαρχος
Στροβόλου,
κ.
Ανδρέας
Μαϊμάρης,
Δημοτικοί
Σύμβουλοι,
εκπρόσωπος της Αστυνομίας και της ΕΛΔΥΚ,
άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.
Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης
περιελάμβανε
εναλλαγή
προβολών
με
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αφιερώματα στους εννέα κατεχόμενους
Δήμους και μουσικών έργων από το
Εργαστήρι Εγχόρδων, ενώ ακούστηκαν
ποιήματα των Κλαίρης Αγγελίδου, Τεύκρου
Ανθία, Νίκου Κρανιδιώτη, Κώστα Μόντη,
Ευρούλας Περικλέους, Θεοδόση Πιερίδη και
Κυριάκου Χαραλαμπίδη.
Μέσα από τις προβολές ο κόσμος ταξίδεψε
στις κατεχόμενες πόλεις και τα χωριά μας,
κολύμπησε στη θάλασσα της Αμμοχώστου,
θαύμασε το κάστρο της Κερύνειας, γεύτηκε
τα πορτοκάλια και τα λεμόνια της Μόρφου
και της Λαπήθου, μύρισε τα κυκλάμινα του
Καραβά, προσκύνησε την Παναγιά της
Λύσης και το Χρυσοσώτηρα της Ακανθούς,
ξεδίψασε στον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας
και
ατένισε
τη
Μεσαορία
από
το
Λευκόνοικο. Και όλα αυτά με τη συνοδεία
βιολιών.
Τα
δεκαεπτά
παιδιά
του
Εργαστηρίου Εγχόρδων του Υπουργείου
Παιδείας, ηλικίας 4 με 14 χρονών, υπό την
καθοδήγηση του βιρτουόζου βιολινίστα και
μουσικοπαιδαγωγού,
κου
Ματθαίου
Καριόλου, μάγεψαν όλους με το ταλέντο,
τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους
αποδεικνύοντας πως δίκαια τυγχάνουν
τόσο μεγάλης αναγνώρισης στο εξωτερικό.
Το Εργαστήρι άλλωστε πραγματοποίησε με
πολύ μεγάλη επιτυχία συναυλίες στο
Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν της Αυτού
Αγιότητος του Πάπα Βενέδικτου, στο
Βασιλικό Κονσερβατόριο των Βρυξελλών,
ενώ τον προσεχή Οκτώβρη θα δώσει
συναυλία στο Προεδρικό Μέγαρο στη Ρώμη
και στο Βατικανό.
Της εκδήλωσης προηγήθηκαν τα εγκαίνια
έκθεσης
φωτογραφίας
με
θέμα
«Η
καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού
από
την
Τουρκία.
Η
τραγωδία
συνεχίζεται…» στην οποία παρευρέθη η
Υπουργός Εξωτερικών, κα Ερατώ Κοζάκου
Μαρκουλή. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Δήμαρχος
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός. Η έκθεση
θα βρίσκεται στο Δημοτικό Μέγαρο
Στροβόλου μέχρι τις 6 Ιουλίου, 9:00 π.μ. –
2:00 μ.μ. ενώ από τις 11 μέχρι τις 13
Ιουλίου θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο
Hilton, στη Λευκωσία.
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Αντικατοχικές εκδηλώσεις
στο Λονδίνο
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων συμμετείχε
στις
αντικατοχικές
εκδηλώσεις
που
πραγματοποιήθηκαν και φέτος στο Λονδίνο
με τριμελή αντιπροσωπεία αποτελούμενη
από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχο Μόρφου, κ.
Χαράλαμπο Πίττα, το Δήμαρχο Κυθρέας,
Δρα. Πέτρο Καρεκλά, και το Δημοτικό
Σύμβουλο
Αμμοχώστου,
κ.
Κώστα
Χατζηκακού.

Η
τριμελής
αντιπροσωπεία
κατά
την
ολιγοήμερη παραμονή της στη βρεττανική
πρωτεύουσα
είχε
συναντήσεις
με
εκπροσώπους της κυπριακής παροικίας
καθώς και με Βρεττανούς αξιωματούχους.
Το Σάββατο, 7 Ιουνίου, μετά τη συμμετοχή
τους σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή του
LGR, τα τρία μέλη της αντιπροσωπείας
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Εθνικής
Κυπριακής
Ομοσπονδίας,
κ.
Πήτερ
Δρουσιώτη και άλλους αξιωματούχους της
αδελφότητας. Το βράδυ δόθηκε στο οίκημα
της Κυπριακής Αδελφότητας δεξίωση προς
τιμήν της Υπουργού Εσωτερικών, κας
Ελένης Μαύρου που βρισκόταν στο Λονδίνο
εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας,
με
επίσημους
προσκεκλημένους τους κ.κ. Χ. Πίττα, Π.
Καρεκλά, και Κ. Χατζηκακού.
Την Κυριακή, 8 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε
μεγάλη πορεία που ξεκίνησε από την
τουρκική πρεσβεία, όπου πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση και αντικατοχική εκδήλωση.
Εκεί, τοποθετήθηκε κάτω από την πόρτα του
κτηρίου
ψήφισμα
αφού
η
πρεσβεία
αρνήθηκε να το παραλάβει.
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Στην πορεία συμμετείχαν εκατοντάδες
διαδηλωτές που, αψηφώντας τη συνεχή
βροχή, διέσχισαν τους δρόμους του
κεντρικού
Λονδίνου
φωνάζοντας
συνθήματα υπέρ της επανένωσης της
Κύπρου,
τερματισμού
της
κατοχής,
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων,
αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων
και έφθασαν στη πλατεία Τραφάλγκαρ
όπου κύρια ομιλήτρια ήταν η Υπουργός
Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου.
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο πρώην
Υπουργός Ευρώπης Κρίς Μπράιαντ, ο
οποίος χαρακτήρισε ντροπή για όλους τους
Ευρωπαίους πολιτικούς τη συνεχιζόμενη
διαίρεση μιας ευρωπαϊκής πόλης, της
Λευκωσίας, όπως και της Κύπρου. Μίλησαν
επίσης
καταδικάζοντας
την
τουρκική
κατοχή και τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία της
Τουρκίας,
ο
Ευρωβουλευτής
Τσιάρλς
Τάννοκ και οι Βουλευτές Αλαν Μηλ, Αντυ
Λάβ, Φράνκ Ντόπσον, ενώ εκ μέρους της
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων μίλησε ο
Δήμαρχος Μόρφου, κ. Χαράλαμπος Πίττας
Παρούσα επίσης στην πλατεία Τραφάλγκαρ
ήταν η υφυπουργός Συγκοινωνιών Τερέσα
Βίλλιερς, ο Ύπατος Αρμοστής Αλέξανδρος
Ζήνων, η Δήμαρχος του Μπάρνετ Λίζα
Ράττερ, δημοτικοί σύμβουλοι και οι
εκπρόσωποι
των
παραρτημάτων
των
κυπριακών κομμάτων στο Λονδίνο. Μετά
την πορεία δόθηκε δεξίωση προς τιμήν της
κας Μαύρου στο Raddison Hotel, στην
οποία παρέστησαν ο Ύπατος Αρμοστής, ο
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης
Βρεττανίας
κ.κ.
Γρηγόριος,
η
αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων, εκπρόσωποι παροικιακών οργανώσεων και άλλοι επίσημοι καλεσμένοι.
Την επόμενη μέρα, η αντιπροσωπεία είχε
συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ.
Γρηγόριο και τον Ύπατο Αρμοστή της
Κύπρου, ενώ γι’ αυτούς παρέθεσε γεύμα ο
Βρεττανός Βουλευτής Sir Alan Meale.
Αργότερα
επέδωσαν
ψήφισμα
στην
Πρωθυπουργική
κατοικία,
στο
οποίο
εξέφρασαν την άμεση ανάγκη για μια
δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος.
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Το
απόγευμα
η
αντιπροσωπεία
είχε
συνάντηση με Βρεττανούς Βουλευτές στο
κτήριο της Βουλής των Κοινοτήτων. Την
Τρίτη, η αντιπροσωπεία συμμετείχε σε
πικετοφορία που πραγματοποιήθηκε έξω από
τη βρετανική Βουλή για τους αγνοούμενους
της κυπριακής τραγωδίας, ενώ ακολούθησε
συνάντηση στο Grand Committee Room και
δεξίωση στο Inter Parliamentary Union
Room αφιερωμένη στην Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην οποία συμμετείχαν αρκετοί Βρετανοί
Βουλευτές.

Εγκαίνια της έκθεσης
«Χαρτογράφηση της
Κύπρου»
Με την ευκαιρία της ανάληψης της
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την
Κύπρο, το Κέντρο Καλών Τεχνών BOZAR
στις Βρυξέλλες φιλοξενεί την έκθεση
«Χαρτογράφηση της Κύπρου: Σταυροφόροι,
Έμποροι και Εξερευνητές». Οι δεσμοί της
Ευρώπης με την Κύπρο υπογραμμίζονται
μέσα από έργα τέχνης, όπως βυζαντινές
εικόνες, χάρτες και πίνακες. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας τέλεσε
στις 2 Ιουλίου τα επίσημα εγκαίνια της
έκθεσης,
παρουσία
εκλεκτών
προσκεκλημένων.
Στην τελετή των εγκαινίων, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του
για το γεγονός ότι η έκθεση φιλοξενείται στο
Κέντρο
Καλών
Τεχνών
BOZAR
στις
Βρυξέλλες, εκεί δηλαδή όπου κτυπά η
καρδιά της ΕΕ, και όπου ταιριάζει απόλυτα
να αναδειχθούν οι ιστορικοί δεσμοί της
Κύπρου με την Ευρώπη. O Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van
Rompuy,
η
Επίτροπος
Εκπαίδευσης,
Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας, Νεολαίας και
Αθλητισμού της ΕΕ, Ανδρούλλα Βασιλείου, η
Επίτροπος
Θαλασσίων
Υποθέσεων
και
Αλιείας,
Μαρία
Δαμανάκη
και
η
αναπληρώτρια Πρωθυπουργός του Βελγίου,
Laurette Onckelinx, βρέθηκαν ανάμεσα
στους εκλεκτούς προσκεκλημένους.
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«Οι άμεσοι δεσμοί της Κύπρου με την
ηπειρωτική Ευρώπη ενισχύθηκαν με τις
Σταυροφορίες και την άφιξη στο νησί το
1191 του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου.
Λιγότερο από μια χιλιετία αργότερα η
Κύπρος
απολαμβάνει
μιας
στέρεας
πολιτικής σχέσης με την Ευρώπη, με την
ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ. Αναντίλεκτα, η Κύπρος ήταν από το
Μεσαίωνα και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να
είναι ο τελευταίος προμαχώνας της
Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι
το σημείο αναφοράς, ο τόπος που
λειτουργεί ως πύλη διοχέτευσης υλικών και
πνευματικών αγαθών από την Ανατολή στη
Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή»,
υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας.
Η έφορος της έκθεσης, Λουκία ΛοΐζουΧατζηγαβριήλ, εξήγησε ότι η μουσειολογική
προσέγγιση
έχει
δύο
βασικούς
πυλώνες: πρώτα το
τοπικό στοιχείο, όπου
οι Κύπριοι κάτοικοι
παρουσιάζονται μέσα
από
τα
κοινά
χαρακτηριστικά
τα
οποία αντιπροσωπεύουν τη νοοτροπία
τους, την εκπαίδευσή τους και την
πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, ενώ ο
δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στην
ευρωπαϊκή ήπειρο και εξιστορεί την
αντίληψη των Ευρωπαίων για την Κύπρο
από τις Σταυροφορίες μέχρι σήμερα.
Το φιλότεχνο κοινό των Βρυξελλών θα
έχει, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, την
ευκαιρία να ανακαλύψει την ιστορία της
Κύπρου μέσα από τη ματιά Ευρωπαίων
ζωγράφων, χαρτογράφων, συγγραφέων
και
φωτογράφων,
παρατηρώντας
παράλληλα την πολιτιστική συνδιαλλαγή
που έλαβε χώραν, ιδιαίτερα με τον
βυζαντινό πολιτισμό. Το δεύτερο σκέλος
της έκθεσης επικεντρώνεται στο σήμερα,
παρέχοντας την ευκαιρία στο κοινό να
γνωρίσει
σύγχρονους
Κύπριους
καλλιτέχνες.
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Ετήσιος διαγωνισμός
διδακτορικών διατριβών
υπό Κυπριακή προεδρία

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
«Η Ευρώπη στην περιοχή
μου»

Η
Επιτροπή
των
Περιφερειών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕτΠ) διοργανώνει τον
ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών
για το έτος 2012. Ο διαγωνισμός που
πραγματοποιείται από το 1996, έχει στόχο
τη βράβευση της καλύτερης διδακτορικής
διατριβής, το θέμα της οποίας σχετίζεται
πρωτίστως με την τοπική και περιφερειακή
διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
διοργανώνει
διαγωνισμό φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην
περιοχή μου», με βραβείο εξοπλισμό
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής αξίας
μέχρι 1.000 ευρώ και επιπλέον ένα ταξίδι
για δυο άτομα στις Βρυξέλλες.

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του
διαγωνισμού για το τρέχον έτος, θα είναι ο
κ. Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω
Πολεμιδιών και Επικεφαλής της Κυπριακής
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ. Ο κ. Γεωργίου θα
προεδρεύσει της Εξεταστικής Επιτροπής στα
τέλη Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες, όπου
θα γίνει αξιολόγηση και επιλογή πέντε
συνολικά διατριβών, και θα παραστεί στην
τελετή απονομής των βραβείων στους
επιτυχόντες
διδάκτορες
στη
Σύνοδο
Ολομέλειας της ΕτΠ στις 29 Νοεμβρίου
2012.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν
οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που
αποκτήθηκε σε ένα από τα πανεπιστήμια
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι διδακτορικές διατριβές εκπονούνται
υποχρεωτικά σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός φιλοξενείται στη σελίδα
facebook της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν
φωτογραφίες σε δυο κατηγορίες:
• «Το Έργο μου» ανοιχτό σε οργανισμούς
που
έχουν
λάβει
ευρωπαϊκή
περιφερειακή χρηματοδότηση (δηλαδή
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής)
• «Αυτόπτης
μάρτυρας»,
ανοιχτό
σε
οποιονδήποτε κάτοικο της ΕΕ που
εντοπίζει ένα έργο είτε στην περιοχή
του/της ή όταν επισκέπτεται άλλη
περιφέρεια.
Το μόνο που χρειάζεται για να συμμετάσχει
κάποιος, είναι να φωτογραφίσει ένα έργο
που περιλαμβάνει μια ένδειξη ευρωπαϊκής
περιφερειακής χρηματοδότησης (π.χ. η
προβολή
σε
πίνακα
ανακοινώσεων,
ταμπέλα, πλάκα κ.λπ., με τη σημαία της ΕΕ
και πληροφορίες για τη χρηματοδότηση
στις εικόνες).

Στον
πρώτο
επιτυχόντα
απονέμεται
χρηματικό βραβείο ύψους 6.000 ευρώ (έξι
χιλιάδων ευρώ). Η εξεταστική επιτροπή έχει
τη δυνατότητα να απονείμει κατ' ανώτατο
όριο τέσσερις επαίνους συνοδευόμενους από
χρηματικό βραβείο ύψους 2.000 ευρώ (δύο
χιλιάδων ευρώ).

Δυο νικητές θα επιλεγούν σε κάθε
κατηγορία. Ένας με λαϊκή ψήφο και ένας
από κριτική επιτροπή που θα επιλέξει
μεταξύ των υπολοίπων πιο δημοφιλών
συμμετοχών. Οι φωτογραφίες θα κριθούν
για την αισθητική τους ποιότητα, τη
δημιουργικότητα και τη σχετικότητα με την
πολιτική της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕτΠ:
http://cor.europa.eu/el/regions/greece/high
lights/Pages/12387a20-dd3b-475b-9aa14eba2c89b6eb.aspx.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε τη σελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
στο
Facebook
https://www.facebook.com/EuropeanCom
mission.
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268,4 εκατομ. ευρώ για 202
νέα έργα στον τομέα του
περιβάλλοντος
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
ενέκρινε
τη
χρηματοδότηση 202 νέων έργων στο
πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του
Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
περιβάλλον. Τα έργα καλύπτουν δράσεις στα
πεδία της διατήρησης της φύσης, της
περιβαλλοντικής πολιτικής, της κλιματικής
αλλαγής
και
της
ενημέρωσης
και
επικοινωνίας σχετικά με περιβαλλοντικά
ζητήματα. Οι δράσεις αντιπροσωπεύουν
συνολική επένδυση περίπου 516,5 εκατομ.
ευρώ, με συνεισφορά 268,4 εκατομ. ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Η Επιτροπή έλαβε 1.078 αιτήσεις από τα 27
κράτη μέλη της ΕΕ σε απάντηση στην
τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
η οποία έκλεισε τον Ιούλιο του 2011. Από
τις αιτήσεις αυτές επιλέχθηκαν 202 για
συγχρηματοδότηση μέσω των τριών σκελών
του προγράμματος: LIFE+ Φύση και
Βιοποικιλότητα,
LIFE+
Περιβαλλοντική
Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+
Ενημέρωση και Επικοινωνία.
Με τα έργα «LIFE+ Φύση & Βιοποικιλότητα»
βελτιώνεται η κατάσταση διατήρησης των
απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και
ενδιαιτημάτων. Από τις 268 προτάσεις που
έλαβε
η
Επιτροπή,
επέλεξε
για
χρηματοδότηση 76 έργα προερχόμενα από
συμπράξεις αρμόδιων για τη διατήρηση της
φύσης φορέων, κυβερνητικών αρχών και
άλλων
μερών.
Οι
συμπράξεις
έχουν
συγκροτηθεί σε 22 κράτη μέλη και
αντιπροσωπεύουν
συνολική
επένδυση
ύψους 241,8 εκατομ. ευρώ, από τα οποία η
ΕΕ θα διαθέσει τα 136 εκατομ. ευρώ.
Μεταξύ των έργων αυτών 71 αφορούν τη
φύση και συμβάλλουν στην εφαρμογή της
οδηγίας για τα άγρια πτηνά και/ή της
οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, καθώς και του
δικτύου Natura 2000. Τα υπόλοιπα πέντε
έργα
καλύπτουν
ευρύτερα
ζητήματα
βιοποικιλότητας.

07/2012

Τα έργα «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική &
Διακυβέρνηση» είναι πιλοτικά έργα που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων
ιδεών άσκησης πολιτικής, τεχνολογιών,
μεθόδων και μέσων. Από τις 607 ληφθείσες
προτάσεις,
η
Επιτροπή
επέλεξε
για
χρηματοδότηση 113 έργα προερχόμενα
από ευρύ φάσμα οργανισμών του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα. Τα έργα που
επικράτησαν
κατά
την
επιλογή
αντιπροσωπεύουν
συνολική
επένδυση
ύψους 258,4 εκατομ. ευρώ από τα οποία η
ΕΕ θα διαθέσει περίπου 124,4 εκατομ.
ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους, η
Επιτροπή θα συνεισφέρει πάνω από 31,4
εκατομ. ευρώ σε 23 έργα που έχουν ως
άμεσο αντικείμενο την αντιμετώπιση της
κλιματικής
αλλαγής,
με
συνολικό
προϋπολογισμό ύψους 67,8 εκατομ. ευρώ.
Επιπλέον, πολλά άλλα έργα που εστιάζουν
σε άλλα ζητήματα θα έχουν επίσης έμμεσο
αντίκτυπο
στις
εκπομπές
αερίων
θερμοκηπίου. Τα απόβλητα και τα ύδατα
αποτελούν δύο ακόμη σημαντικά πεδία
εστίασης, με 29 και 19 επιλεγέντα έργα,
αντιστοίχως.
Με τα έργα «LIFE+ Ενημέρωση και
Επικοινωνία» διαδίδονται πληροφορίες και
προβάλλονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα,
ενώ
παρέχεται
επιμόρφωση
και
ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών. Από τις 203 ληφθείσες
προτάσεις,
η
Επιτροπή
επέλεξε
για
χρηματοδότηση 13 έργα προερχόμενα από
φάσμα οργανισμών του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη
φύση ή/και το περιβάλλον. Τα έργα
εκτελούνται σε εννέα κράτη μέλη και
αντιπροσωπεύουν
συνολική
επένδυση
ύψους 16,2 εκατομ. ευρώ, από τα οποία η
ΕΕ θα διαθέσει περίπου 7,2 εκατομ. ευρώ.
Πληροφορίες για όλα τα νέα έργα, είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment/life/news
/press/index.htm#annexes2011.
Πληροφορίες
σχετικά
παρέχονται
στην
http://ec.europa.eu/life.

με

το
LIFE+
ιστοσελίδα:
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Τελετή έπαρσης των
σημαιών των κρατών μελών
της ΕΕ στη Λευκωσία

Εκδήλωση προς τιμήν των
αποφοίτων νέων με
Καραβιώτικη καταγωγή

Την Κυριακή 1 Ιουλίου, με την ευκαιρία της
ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του
Συμβουλίου της ΕΕ, ο Δήμος Λευκωσίας
διοργάνωσε εκδήλωση στην παρουσία του
Δημοτικού Συμβουλίου, Πρεσβευτών και
Προξένων
των
κρατών
μελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σχολική Εφορεία Καραβά σε συνεργασία
με το Δήμο Καραβά και το Προσφυγικό
Σωματείο «Ο Καραβάς» διοργάνωσαν για
18η συνεχή χρονιά στην προσφυγιά, την
καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή των
αποφοίτων
Λυκείων,
Τεχνικών
και
Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από τον
Καραβά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις
12
Ιουνίου,
στο
Οίκημα
του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο
Στρόβολο.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης καλωσόρισε τους εκπροσώπους
των κρατών μελών και ακολούθως η
Υπουργός Εξωτερικών Δρ Ερατώ Κοζάκου
Μαρκουλή χαιρέτησε την εκδήλωση με την
ευκαιρία της σημαντικής αυτής ιστορικής
στιγμής για την Κύπρο.

Στη συνέχεια, παιδιά των δημοτικών
σχολείων Λευκωσίας μετέφεραν τις σημαίες
των χωρών μελών της ΕΕ και τις
τοποθέτησαν στους ειδικούς χώρους στον
προμαχώνα
Νταβίλα,
όπου
και
θα
κυματίζουν καθ’ όλην τη διάρκεια της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
ΕΕ.
Τέλος, έγινε έπαρση της σημαίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σημαίας
Κύπρου από τον Δήμαρχο Λευκωσίας και
Υπουργό Εξωτερικών, υπό τους ήχους
Ευρωπαϊκού ύμνου.

της
της
την
του

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της
Σχολικής Εφορείας Καραβά, κ. Χριστάκης
Χριστοφόρου, ο Δήμαρχος Καραβά κ.
Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» κ.
Νίκος Χατζηστεφάνου, ο Μητροπολίτης
Κυρηνείας
κ.κ.
Χρυσόστομος,
ο
Επιθεωρητής
Μέσης
Εκπαίδευσης
κ.
Γιαννάκης Κουμίδης, και εκ μέρους του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Νεολαίας
του
Δήμου Καραβά η κα Ιωάννα Ονησιφόρου.

Στη
συνέχεια
ακολούθησε
απονομή
συμβολικών
δώρων
σε
όλους
τους
απόφοιτους
Λυκείων,
Τεχνικών
και
Ιδιωτικών σχολών που κατάγονται από τον
Καραβά. Εκ μέρους των αποφοίτων
απηύθυνε χαιρετισμό και σύντομη ομιλία η
απόφοιτος Μαργαρίτα Σωφρονίου, η οποία
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η τιμή που μας
κάνετε απόψε, έχει μία γλυκόπικρη γεύση.
Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα.
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Τα αισθήματα χαράς και ανακούφισης που
νιώθουμε, τα διαδέχονται η μελαγχολία και
η νοσταλγία. Σ’ έναν ιδανικό κόσμο χωρίς τα
λάθη του παρελθόντος, την τουρκική
εισβολή, την προσφυγιά, εγώ και οι
υπόλοιποι συμμαθητές μου θα μπορούσαμε
να αποφοιτούμε από τα κατεχόμενά μας
Λύκεια.
Αυτή
η
τελετή
έπρεπε
να
πραγματοποιείται στον τόπο μας εκεί όπου
γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έμαθαν γράμματα
και μεγαλούργησαν τόσες γενιές των
προγόνων μας. Έχοντας τη ψυχή μας
εμποτισμένη με την αγάπη για την πατρίδα,
πρέπει να ατενίσουμε το μέλλον με
αισιοδοξία παραμένοντας όμως, πιστοί στην
επιταγή της συνειδήσεως μας. Αυτή η
ανοιχτή πληγή που πονάει εδώ και 38
χρόνια μία μέρα θα επουλωθεί. Εμείς η νέα
γενιά έχουμε ως χρέος και καθήκον να μην
αφήσουμε το πέπλο της λησμονιάς να
απλωθεί πάνω από την ιστορία, τη μνήμη
της πατρογονικής μας γης, τον πόνο του
κάθε πρόσφυγα, διότι όπως είπε και ο
Σεφέρης «σβήνοντας ένα κομμάτι από το
παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα
αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον».

Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης
περιλάμβανε μουσική ενότητα με την Τέρψια
Παπαϊωάννου στο τραγούδι και το Μάριο
Χαραλαμπίδη στο πιάνο. Βασικοί στόχοι της
εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των νέων
αποφοίτων με Καραβιώτικη καταγωγή, η
ανάδειξη και προβολή ιστορικών στοιχείων
και πληροφοριών για την κατεχόμενη γη
μας, η ενθάρρυνση και η ένταξη όσον το
δυνατόν περισσότερων νέων του Καραβά
στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του
Δήμου Καραβά και η συστράτευσή τους στον
κοινό αγώνα για λευτεριά και δικαίωση.

07/2012

Εκδήλωση «Καραβάς η
ψυχή μας»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία,
στις 25 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου
Αθανασίου στη Λεμεσό, η εκδήλωση με
τίτλο «Καραβάς η ψυχή μας». Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από το Δήμο Καραβά σε
συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας του Δήμου Καραβά.

Η εκδήλωση περιελάμβανε χαιρετισμούς
από το Δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη
Παπαϊωάννου,
την
εκπρόσωπο
του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
Καραβά, κα Έλενα Μεσαρίτου και το
Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο.
Ακολούθησε παρουσίαση της τηλεοπτικής
δημιουργίας «Καραβάς η ψυχή μας» από
τον κ. Λάμπρο Μαούρη, μέλος του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Καραβά
και
πρόεδρο
του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Νεολαίας του Δήμου Καραβά. Έγινε επίσης
παρουσίαση του βιογραφικού του κου
Πέτρου Πετρίδη από τον αντιδήμαρχο του
Δήμου
Καραβά
κ.
Πανίκο
Μανώλη.
Ακολούθησε η προβολή του πενηντάλεπτου
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Καραβάς η ψυχή
μας», σε σκηνοθεσία και έρευνα του
Πέτρου Πετρίδη, στο οποίο δεκατέσσερις
ηλικιωμένοι Καραβιώτες μίλησαν για τον
Καραβά και για τα δύσκολα χρόνια της
προσφυγιάς.
Στο
θέατρο
όπου
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υπήρχε
επίσης έκθεση φωτογραφίας με πορτρέτα
των
ηλικιωμένων
Καραβιωτών
που
συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ.
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Κατάμεστο το Δημοτικό Θέατρο Αγίου
Αθανασίου, σε μια ατμόσφαιρα που μύριζε
λεμονανθό και αλμύρα από τη θάλασσα της
Λάμπουσας του Καραβά. Συγκινητικές και
συγκλονιστικές
οι
αφηγήσεις
των
ηλικιωμένων Καραβιωτών μέσα από τις
οποίες προβαλλόταν η πλούσια ιστορία και
θρησκευτική παράδοση της κωμόπολης
Καραβά, τα ήθη και τα έθιμα, οι λαϊκές
τέχνες, οι ασχολίες των κατοίκων και πολλές
άλλες πληροφορίες που είχαν σχέση με τον
πολιτισμό και την προοδευτικότητα των
κατοίκων. Η δοκιμασία της προσφυγιάς και ο
πόθος της επιστροφής ήταν επίσης στοιχεία
της ταινίας που έδιναν μιαν άλλη διάσταση,
με μηνύματα που άγγιξαν τις ευαίσθητες
χορδές της ψυχής. Καυτό το δάκρυ από
όλους τους παρευρισκομένους και η
υπόμνηση για το χρέος για μια λεύτερη
πατρίδα να γίνεται ακόμη πιο δυνατή και
έντονη.

Μέσα από την εκδήλωση προβλήθηκε επίσης
η μεγάλη σύνδεση που πρέπει να έχει η νέα
γενιά με την αποστολή και το έργο των
κατεχόμενων
Δήμων.
Συγκινητική
με
αισιόδοξα μηνύματα υπήρξε η συμμετοχή
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
του Δήμου Καραβά στο πρόγραμμα της
εκδήλωσης. Η παρουσίαση της εκδήλωσης
και οι απαγγελίες ποιημάτων έγιναν από
τους νέους του Καραβά και όλοι μαζί
έδωσαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο
πρόγραμμα με τους νέους του Καραβά να
είναι πρωταγωνιστές, να συμμετέχουν και
να κερδίζουν εφόδια μνήμης και αγώνα.
Η εκδήλωση «Καραβάς η ψυχή μας» ήταν
μια ποιοτική εκδήλωση η οποία άφησε
άριστες εντυπώσεις και έδωσε σε όλους που
την παρακολούθησαν πολλαπλά μηνύματα
που σχετίζονται με την προβολή της
κατεχόμενης γης μας και του αγώνα που
διεξάγουμε για λευτεριά και δικαίωση.
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Συμμετοχή Δήμου Καραβά
στο Παραδοσιακό Φεστιβάλ
του Δήμου Ιδαλίου
Ο Δήμος Καραβά συμμετείχε στις 20
Ιουνίου στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ που
διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου μέσα στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο
στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού
ως μορφή δραστηριοποίησης για την
αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού και
της περιθωριοποίησης.
Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο πάρκο
του εστιατορίου «Ευκάλυπτοι» στο Δάλι και
περιλάμβανε
παραδοσιακή
μουσική,
τραγούδι
και
χορό
και
επίδειξη
παραδοσιακών επαγγελμάτων της Κύπρου.
Ο Δήμος Καραβά συμμετείχε στο φεστιβάλ
με δικό του περίπτερο, το οποίο προέβαλλε
την ιστορία και παράδοση του κατεχόμενου
Δήμου και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις
στους παρευρισκομένους. 20 περίπου
κεντήτριες από τον Καραβά συμμετείχαν
στην
πολιτιστική
αυτή
εκδήλωση
παρουσιάζοντας το παραδοσιακό κέντημα
του Καραβά «Φερβολιτές».

Ο «φερβολιτές» είναι άμεσα συνδεδεμένος
με την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση της
κωμόπολης Καραβά. Η ονομασία του
προέρχεται από τη γαλλική λέξη frivolite.
Στον Καραβά, το λαϊκό αυτό είδος
κεντήματος αναπτύχθηκε στα μέσα του
19ου αιώνα. Ο Καραβιώτικος «φερβολιτές»
ήταν πολύ φημισμένος και δίκαια ο
Καραβάς
θεωρείται
η
«μάνα
του
φερβολιτέ».
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Για την κατασκευή του φερβολιτέ είναι
απαραίτητο το μακουκούδι μέσα στο οποίο
τυλίγεται η κλωστή που ξετυλίγεται την ώρα
της ύφανσης. Ο φερβολιτές γίνεται με μια
μόνο κλωστή, συνήθως κουβαρίστρα άσπρη
ή έγχρωμη. Η ποιότητα του φερβολιτέ
εξαρτάται από το σωστό δέσιμο των κόμπων
που πρέπει να είναι σφιχτοί και δεμένοι με
τον ίδιο ρυθμικό
επαναληπτικό
τρόπο. Τα μοτίβα
έχουν
κεντρικό
θέμα το λουλούδι
και αποτελούνται
από
στρογγυλά
και
καππωτά
σχήματα.

07/2012

Αντικατοχική Εκδήλωση
Κερυνειωτών στον Τύμβο
Μακεδονίτισσας
Οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά,
τα Προσφυγικά Σωματεία «H Λάπηθος», «Ο
Καραβάς», ο Όμιλος Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας και η Ένωση Κοινοτήτων
Επαρχίας Κερύνειας, σε συνεργασία με
προσφυγικά
σωματεία
της
Επαρχίας,
διοργάνωσαν και φέτος την καθιερωμένη
Εκδήλωση Μνήμης, Τιμής και Αγώνα, για
την 38η επέτειο της κατάληψης της πόλης,
των Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας
Κερύνειας από τους Τούρκους εισβολείς.

Συχνά συναντούμε μικρές τυποποιημένες
ενότητες, τα φεγγαράκια, που ενώνονται
μεταξύ τους για να σχηματίσουν μεγέθη
κατάλληλα για πετσετάκια, δισκόρουχα και
σιεμέ. Οι πιο υπομονετικές τεχνίτριες
κατασκευάζουν μικρά τραπεζομάντηλα και
κουρτίνες, είδη που για να ολοκληρωθούν
χρειάζονται πολλές ώρες δουλειάς.

Σήμερα αρκετές Καραβιώτισσες γνωρίζουν
την τέχνη του «φερβολιτέ» και η εκμάθησή
του μεταφέρεται στη νέα γενιά. Οι
παραδόσεις είναι οι ρίζες μας και δίνουν την
ταυτότητα και το χαρακτήρα της κάθε
κοινωνίας.
Αυτήν
την
Καραβιώτικη
ταυτότητα ζωντανεύουν μέσα από την τέχνη
του «φερβολιτέ» οι Καραβιώτισσες με
περηφάνια για την καταγωγή τους, αλλά και
διατηρώντας
άσβεστο
τον
πόθο
για
επιστροφή στην όμορφη κωμόπολή τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23
Ιουλίου στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας
και
σ’
αυτήν
παρευρέθηκαν
ο
Μητροπολίτης
Κυρηνείας
κ.κ.
Χρυσόστομος,
ο
Υπουργός
Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ.
Σοφοκλής
Αλετράρης,
Βουλευτές,
Δήμαρχοι, εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων της Κύπρου, εκπρόσωποι του
ΓΕΕΦ, της ΕΛΔΥΚ, της Αστυνομίας,
Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Προσφυγικών
Σωματείων και άλλων οργανώσεων, καθώς
και σύνδεσμοι πολεμιστών του 1974.
Η παρουσία του προσφυγικού κόσμου της
επαρχίας Κερύνειας ήταν μαζική και
ιδιαίτερα συγκινητική, δίνοντας το μήνυμα
της συστράτευσης στον κοινό αγώνα για
απαλλαγή της Κύπρου από την Τουρκική
κατοχή και τη διαίρεση.

13

Τεύχος 82

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας

Το άναμμα φλόγας στη μνήμη των ηρώων
και πεσόντων της εισβολής σηματοδότησε
την έναρξη της εκδήλωσης. Μέλη των
Δημοτικών
Συμβουλίων
Νεολαίας
των
Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά
κρατώντας αναμμένες δάδες, χώμα και νερό
από την Επαρχία Κερύνειας έλαβαν μέρος σε
συμβολική πορεία από την είσοδο του
Τύμβου της Μακεδονίτισσας μέχρι το χώρο
του μνημείου, όπου και ακολούθησε το
άναμμα φλόγας. Μια συμβολική ενέργεια
τιμής και δόξας για όλους όσους έπεσαν για
τα ιδανικά της Ελευθερίας και της
Δημοκρατίας.
Στη συνέχεια ακολούθησε τρισάγιο από τον
Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο.
Ακολούθησε χαιρετισμός εκ μέρους των
Δημοτικών
Συμβουλίων
Νεολαίας
των
Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά από
τη Μαρία Κλαβαριώτη, μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά. Εκ μέρους
των διοργανωτών απεύθυνε ομιλία ο
Δήμαρχος Κερύνειας κ. Γλαύκος Καριόλου
και εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας,
ο
Υπουργός
Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ.
Σοφοκλής Αλετράρης.

Στη
συνέχεια
ακολούθησε
κατάθεση
στεφάνων από αξιωματούχους της πολιτείας,
εκπροσώπους κομμάτων, του Στρατού, της
Αστυνομίας,
Δήμων,
Κοινοτήτων
και
Σωματείων,
καθώς
επίσης
ανάγνωση
ψηφίσματος το οποίο θα κοινοποιηθεί στην
πολιτική ηγεσία του τόπου. Όπως τονίστηκε
από τους διοργανωτές, η απόδοση τιμής
στους ήρωες που θυσιάστηκαν στο βωμό της
ελευθερίας και της δημοκρατίας, αποτελεί
ένα ύψιστο οφειλόμενο χρέος το οποίο
πρέπει όλοι μας να διαφυλάττουμε με πίστη,
επιμονή και εγκαρτέρηση μέχρι την τελική
δικαίωση και τη λευτεριά της πατρίδας μας.
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Χορευτές από τα
μεγαλύτερα μπαλέτα του
κόσμου στη Λεμεσό
Στις 20 και 21 Ιουλίου στο Κηποθέατρο
Λεμεσού έλαβε χώραν το καλλιτεχνικό
γεγονός Wings Of Dance.
Ήταν ένα πανέμορφο θέαμα, με χορευτές
από τα μεγαλύτερα μπαλέτα του κόσμου,
με αποσπάσματα από έργα όπως Ρωμαίος
και Ιουλιέττα, η Λίμνη των Κύκνων και Δον
Κιχώτης.

Συμμετείχαν χορευτές από το Colorado
Ballet USA, το Mariinsky Ballet Company
της Αγίας Πετρούπολης, το Royal Ballet of
Flanders του Βελγίου, το Stalislavsky Ballet
της Μόσχας, την Compañía Nacional de
Danza της Μαδρίτης, το Καναδικό Εθνικό
Μπαλέτο, Corella Ballet Σεγκόβια Ισπανίας
και το Μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου της
Ουκρανίας.

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/DocumentListΔημοτικά_Νέα,1,Greek
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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
• Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.cy2012.eu/
• 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. 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
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