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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στις 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία
με
τη
Συνέλευση
των
Περιφερειών
της
Ευρώπης
(http://www.aer.eu/) ημερίδα ενημέρωσης
των Δήμων της Κύπρου για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, στo ξενοδοχείο Holiday Inn
στη Λευκωσία. Η ημερίδα διοργανώθηκε
από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα
πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T
(http://www.proi3t.eu).
Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την
ενημέρωση των αιρετών και των στελεχών
των Δήμων της Κύπρου, σχετικά με τα
χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις και τις
πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση
και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ακολούθησε η παρουσίαση τριών καλών
πρακτικών. Αρχικά, ο κ. Cédric Virciglio,
Διευθυντής του Γραφείου Βρυξελλών της
Περιφέρειας της Αλσατίας (Γαλλία) μίλησε
για το πώς καλύπτουμε τις ανάγκες του
Δήμου
μας
μέσω
των
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και έδωσε μια σειρά
παραδειγμάτων από ευρωπαϊκά έργα τα
οποία υλοποιούνται στην Αλσατία.
Στη συνέχεια ο Δρ. David Moser,
Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ανανεώσιμης
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του
Μπολζάνο (Ιταλία) παρουσίασε το έργο «PV
Initiative» για τη χρήση φωτοβολταϊκών
και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των
Τοπικών Αρχών με τα πανεπιστήμια.

Στην ημερίδα συμμετείχαν λειτουργοί
Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν σχετικό
υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους,
καλές
πρακτικές,
καθώς
επίσης
και
χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των
Δήμων στην υποβολή προτάσεων.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στην
ημερίδα ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων
Κύπρου
κ.
Γιάννης
Αντωνιάδης.
Ακολούθησε παρουσίαση του έργου ProI3T και των ενημερωτικών εργαλείων του
και στη συνέχεια η κα Regine Kramer,
Συντονίστρια Πολιτικής της Συνέλευσης
των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ) και η
κα Ουρανία Γεωργουτσάκου, Αρμόδια
Συντονισμού
Πολιτικής
της
ΣΠΕ
παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τη
Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης
και τις δράσεις της, καθώς και τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που προκύπτουν μέσω της
ΣΠΕ για τους Δήμους της Κύπρου.

Τέλος, ο κ. Mario Miranda, Πρόεδρος του
ΜΚΟ Norte Crescente από τις Αζόρες
(Πορτογαλία) παρουσίασε μία σειρά από
έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση
της ανεργίας των νέων και μίλησε για την
ανάγκη συνεργασίας των Τοπικών Αρχών
με τους ΜΚΟ.
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση
των συμμετεχόντων με τους ομιλητές, και η
ημερίδα έκλεισε με την παράθεση γεύματος.

Τεύχος 84

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

139η συνεδρίαση του
Προεδρείου της Επιτροπής
των Περιφερειών
Η 139η συνεδρίαση του Προεδρείου της
Επιτροπής
των
Περιφερειών
(ΕτΠ),
πραγματοποιήθηκε
στη
Λευκωσία
στις
7 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την
Ένωση Δήμων Κύπρου, τη Γραμματεία της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
ΕΕ και το Δήμο Λευκωσίας.
Μία μέρα πριν, στις 6 Σεπτεμβρίου, πολλά
από τα μέλη του Προεδρείου της ΕτΠ,
συμμετείχαν σε ενημερωτική επίσκεψη στο
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας,
όπου παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα:
«Ο ρόλος των τοπικών αρχών στην
κοινωνική ένταξη, με ιδιαίτερη αναφορά
στην ένταξη των μεταναστών».

Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών στην ενίσχυση της οικονομικής
ανάκαμψης
και
η
ανάγκη
επίτευξης
κατάλληλης συμφωνίας για το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την
περίοδο 2014-2020, αποτέλεσαν άλλωστε
ορισμένα από τα κυριότερα σημεία που έθιξε
στις 6 Σεπτεμβρίου κατά την επίσκεψή του
στη Λευκωσία και ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ.
Ramón Luis Valcárcel.
«Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι έτοιμη
να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με την
Κυπριακή Προεδρία στην προσπάθειά της να
διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής
"Ευρώπη 2020" είναι υπόθεση όλων των
επιπέδων
της
δημόσιας
διοίκησης,
εξασφαλίζοντας
απτά
οφέλη
στους
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συμπολίτες μας που πλήττονται από την
κρίση», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ.
Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
που είχε με εκπροσώπους του κυπριακού
Τύπου, ο κ. Valcárcel τόνισε τα εξής: «Οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες συμβάλλουν σε
μεγάλο βαθμό, τόσο στις προσπάθειες
ανόρθωσης της οικονομίας, όσο και στην
εφαρμογή διαφόρων πολιτικών υπέρ της
αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, από τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
τοπικών οικονομιών και την καταπολέμηση
της
φτώχειας
ή
του
κοινωνικού
αποκλεισμού έως την αναζωογόνηση των
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων».

Τη δράση αυτή υπογράμμισε και ο
δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης: «Στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε
σοβαρά προβλήματα όπως η ένταξη ενός
ολοένα αυξανόμενου αριθμού μεταναστών,
ενώ η δραστική περικοπή των διαθέσιμων
κονδυλίων δυσχεραίνει την επιβίωση των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης». Επομένως,
σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη, η Κυπριακή
Προεδρία
αποτελεί
«ευκαιρία
να
αποκεντρωθούν περαιτέρω οι επενδύσεις
και οι εξουσίες στο νησί μας».
Τις δυνατότητες που συνεπάγεται η άσκηση
της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
τόνισε και ο επικεφαλής της Κυπριακής
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, κ. Γιώργος
Γεωργίου: «Είμαστε ένα μικρό νησί στους
κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Μπορούμε
λοιπόν
να
αποτελέσουμε
αμερόληπτο
διαμεσολαβητή
στην
προσπάθεια της ΕΕ να ανταποκριθεί
περισσότερο στις προσδοκίες των απλών
πολιτών της».
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Η εκτός έδρας συνεδρίαση του Προεδρείου
της ΕτΠ που διεξήχθη στις 7 Σεπτεμβρίου
στη Λευκωσία, έδωσε την ευκαιρία στα μέλη
της ΕτΠ να ανταλλάξουν απόψεις με τους
εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας σε
αυτά
τα
ζητήματα,
εστιάζοντας
στις
κοινωνικές πολιτικές και την καταπολέμηση
της φτώχειας.
Αναφερόμενος στο πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020,
ο κ. Valcárcel επισήμανε «Η ΕτΠ υποστηρίζει
την προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας
να βοηθήσει στην επίτευξη μιας θετικής
συμφωνίας για το επόμενο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο». Αυτό ήταν άλλωστε
και το κύριο θέμα της συνάντησης του
Προέδρου της ΕτΠ με τον Πρόεδρο της
Κυπριακής
Δημοκρατίας,
κ.
Δημήτρη
Χριστόφια, που διεξήχθη επίσης στις 7
Σεπτεμβρίου.

Έκθεση Φωτογραφίας για
την καταστροφή του ευρωπ.
πολιτισμού από την Τουρκία
Πρωτοβουλία των Κατεχόμενων Δήμων
για ενημέρωση αξιωματούχων της ΕΕ
Την
παρουσία
αξιωματούχων
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι βρίσκονται
στη χώρα μας στο πλαίσιο συνόδων ή άλλων
δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας,
αξιοποίησε η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
με τη διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με
θέμα «Η καταστροφή του ευρωπαϊκού
πολιτισμού από την Τουρκία. Η τραγωδία
συνεχίζεται…».

Το διήμερο 14 και 15 Σεπτεμβρίου η έκθεση
λειτούργησε σε αίθουσα του ξενοδοχείου
Hilton
στη
Λευκωσία,
ενώ
στις
19
Σεπτεμβρίου φιλοξενήθηκε στο αίθριο του
Υπουργείου Εξωτερικών.
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Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
σειράς
ενεργειών
της
Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων που έχουν ως στόχο
την
ευαισθητοποίηση
των
ξένων
επισκεπτών και προέβαλε θέματα όπως η
καταστροφή
κοιμητηρίων
και
εκπαιδευτηρίων, η λεηλασία εκκλησιών και
η αρχαιοκαπηλία, ως αποτέλεσμα της
εθνοκάθαρσης
και
του
θρησκευτικού
φανατισμού.

«Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων πράττει
το καθήκον της, με τις δυνάμεις που
διαθέτει, προσπαθώντας να αξιοποιήσει την
Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
και να προβάλει την τραγική κατάσταση
που επικρατεί σήμερα στην ευρωπαϊκή
Κύπρο, ως αποτέλεσμα της τουρκικής
εισβολής και κατοχής», δήλωσε πριν από
τα εγκαίνια της έκθεσης ο πρόεδρος της
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος
Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός.
Την ευκαιρία να ενημερωθούν για την
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Κύπρου που συντελείται εδώ και 38
χρόνια στο υπό κατοχή τμήμα του νησιού
είχαν την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012
αρχηγοί
και
εκπρόσωποι
ξένων
διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο στα
εγκαίνια
έκθεσης
φωτογραφίας
της
Επιτροπής
Κατεχόμενων
Δήμων
που
εγκαινιάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουργός Εξωτερικών
κα Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή, ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός.
Η έκθεση φωτογραφίας αποτελείται από 26
πάνελς και το κάθε ένα από αυτά
αντιπροσωπεύει μια θεματική ενότητα όπως
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για παράδειγμα: εκκλησίες που έχουν
κατεδαφιστεί, καταστραμμένες εκκλησίες
Μαρωνιτών,
Αρμένιων
και
Λατίνων,
βεβηλωμένα
κοιμητήρια,
ερειπωμένα
σχολεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα πάνελ που
αφορούν τους εννέα κατεχόμενους Δήμους.
Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
στην ομιλία του, «οι εικόνες μιλούν από
μόνες τους και λένε την αλήθεια». «Η
καταστροφή
της
πολιτιστικής
μας
κληρονομιάς
είναι
συστηματική
και
ανηλεής», τόνισε ο κ. Γαλανός και
υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους καταστροφή
αποτελεί έγκλημα όχι μόνο κατά της Κύπρου
αλλά εναντίον ολόκληρου του Ευρωπαϊκού
πολιτισμού.

Σε ομιλία της η Υπουργός κα Μαρκουλλή
τόνισε ότι μέχρι το 1974 η Κύπρος
αποτελούσε
το
σπίτι
τριών
παλαιοχριστιανικών εντοίχειων ψηφιδωτών
από τα συνολικά επτά στον Ορθόδοξο
κόσμο, που επιβίωσαν την περίοδο της
Εικονομαχίας. Σήμερα, συνέχισε, μόνο το
ψηφιδωτό της Παναγίας της Αγγελόκτιστης
στο Κίτι στις ελεύθερες περιοχές παραμένει
στην αρχική του θέση, αφού τα άλλα δύο
αριστουργήματα καταστράφηκαν και η
καταστροφή αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα της ανεπανόρθωτης απώλειας
που έχει προκαλέσει η τουρκική κατοχή
στον μοναδικό πολιτισμό της Κύπρου.
Πρόκειται για το ψηφιδωτό της Παναγίας
στην Εκκλησία της Παναγίας της Κυράς στα
Λιβάδεια,
στην
Καρπασία,
το
οποίο
χρονολογείται στον 7ο αιώνα, και τα
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ψηφιδωτά της Παναγίας Κανακαριάς του
6ου αιώνα στη Λυθράγκωμη, μέρος των
οποίων έχει επαναπατριστεί.
Η κ. Μαρκουλλή διαβεβαίωσε ότι η
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
συνεργάζεται στενά με την Εκκλησία, τους
Κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες,
Πανεπιστήμια,
Μουσεία,
και
προσωπικότητες, σε μια συντονισμένη
προσπάθεια
για
να
τερματιστεί
το
λαθρεμπόριο και η καταστροφή της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να
επιτύχουμε
τον
επαναπατρισμό
των
πολιτιστικών θησαυρών μας.

Τόνισε ότι η καταστροφή ιστορικών χώρων
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση όπως
αποδεικνύεται από την κατεδάφιση της
Εκκλησίας της Αγίας Θέκλας στη Βοκολίδα
το Μάιο του 2011, κατά τη διάρκεια της
παράνομης κατασκευής ενός παρακείμενου
ξενοδοχείου.
Η ΥΠΕΞ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να
αναρωτηθούν πώς μια χώρα που επιδιώκει
να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως είναι η Τουρκία, συνεχίζει ατιμώρητα
να κατέχει παράνομα μέρος της επικράτειας
ενός κράτους μέλους της ΕΕ και να
ακολουθεί πολιτικές οι οποίες έχουν
προκαλέσει
την
καταστροφή,
το
λαθρεμπόριο και τη βεβήλωση μιας
θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
που επιβίωσε για πάνω από 10 χιλιάδες
χρόνια.
Κάλεσε
επίσης
όλους
να
διερωτηθούν
πώς
τα
ανθρώπινα
δικαιώματα 200.000 ανθρώπων συνεχίζουν
να παραβιάζονται κατάφωρα, ενώ ο
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παραμένει

στο

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων προβλήθηκε
και ένα 15λεπτο ντοκιμαντέρ πάνω στο ίδιο
θέμα που έχει ετοιμάσει επίσης η Επιτροπή
Κατεχόμενων Δήμων σε συνεργασία με την
κα Άννα Μαραγκού και τον κ. Μιχάλη
Γεωργιάδη. Το ντοκιμαντέρ καθήλωσε τους
παρευρισκόμενους
και
κατάφερε
να
αποτυπώσει το μέγεθος της καταστροφής.
Στους παρευρισκόμενους δόθηκε επίσης και
ένα
λεύκωμα
με
τίτλο
«Christian
Monuments of Cyprus under Turkish Military
Occupation» που αποτελεί πρόσφατη έκδοση
της Επιτροπής, το οποίο περιέχει χάρτη με
559 χριστιανικά μνημεία που βρίσκονται στις
υπό κατοχήν περιοχές της Κύπρου και τη
σημερινή τους κατάσταση.
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Ημερίδα για την Ισότητα
των Δύο Φύλων
Πραγματοποιήθηκε
την
Τετάρτη
12
Σεπτεμβρίου το απόγευμα, στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου
Οικονομικών, ημερίδα με θέμα την Ισότητα
των Δύο Φύλων. Την Ημερίδα διοργάνωσαν
από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών
της Ένωσης Δήμων Κύπρου και η Αρχή
Ισότητας του Γραφείου της Επιτρόπου
Διοικήσεως. Σ’ αυτήν προσκλήθηκαν και
συμμετείχαν αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι
κυβερνητικών και κοινωνικών φορέων και
ακαδημαϊκοί.

Το λεύκωμα αυτό όπως επίσης και η έκθεση
φωτογραφίας και το ντοκιμαντέρ που
προβλήθηκε
στην
εκδήλωση
έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης
Δήμων.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Η Ένωση Δήμων συγκάλεσε έκτακτη Γενική
Συνέλευση για συζήτηση των οικονομικών
των Δήμων, όπως διαμορφώνονται μετά τις
επίμονες αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες για
επαναφορά μέρους τουλάχιστον της χορηγίας
που έχει περικοπεί από Κυβέρνηση και
Βουλή, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση
της ομαλής λειτουργίας των Δήμων.
Στη Συνέλευση συζητήθηκαν επίσης πιθανά
μέτρα διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση.
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις
17 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn
στη Λευκωσία και το πρώτο της μέρος, όπου
ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής επεξήγησαν το πρόβλημα και το
σκοπό της Γενικής Συνέλευσης ήταν ανοικτό
προς τα ΜΜΕ. Ακολούθησε συζήτηση των
μελών η οποία ήταν κλειστή για τα ΜΜΕ.

Την ημερίδα χαιρέτισε εκ μέρους του
Υπουργού
Δικαιοσύνης,
ο
Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου, ο οποίος
μεταξύ
άλλων
συνεχάρη
τους
δύο
Οργανισμούς για την πρωτοβουλία τους
αυτή και εξέφρασε την ετοιμότητα του
Υπουργείου του για συνεργασία, με σκοπό
την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.
Σε χαιρετισμό του Προέδρου της Ένωσης
Δήμων Κύπρου τονίστηκε ότι η προώθηση
της Ισότητας στην τοπική ζωή αποτελεί μία
από τις προτεραιότητες της Ένωσης.
Κύριες ομιλήτριες στην ημερίδα ήταν η
Πρόεδρος της Επιτροπής Αιρετών Γυναικών
της Ένωσης Δήμων, Δημοτικός Σύμβουλος
Λευκωσίας κα Ελένη Λουκαΐδου και η
Επίτροπος Διοικήσεως κα Ελίζα Σαββίδου.
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Η
κα
Λουκαΐδου
αναφέρθηκε
στον
Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα Ανδρών
και Γυναικών στην Τοπική Ζωή και στον
ενεργό
ρόλο
της
Επιτροπής
Αιρετών
Γυναικών στην κατάρτισή του. Ακολούθως
αναφέρθηκε στις αρχές που τον διέπουν και
τόνισε ότι ένας από τους κύριους ρόλους της
Επιτροπής
Αιρετών
Γυναικών
είναι
η
προώθηση και εφαρμογή των αρχών και
άρθρων του Χάρτη από τους Δήμους της
Κύπρου. Ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής
αναφέρθηκε στο Δήμο Λευκωσίας και στο
σχέδιο δράσης που κατάρτισε με σκοπό την
εφαρμογή του Χάρτη.

09/2012

προγράμματος
«Πολιτισμός».
Βασικός
στόχος του προγράμματος αυτού, είναι η
προαγωγή
της
κοινής
ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2013, η ΕΕ
θα διαθέσει 60 εκατ. ευρώ σε σχέδια που
θα αφορούν στην ενίσχυση της διακρατικής
κυκλοφορίας
των
πολιτιστικών
και
καλλιτεχνικών έργων, στην ενθάρρυνση
του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και
στην
προώθηση
της
διακρατικής
κινητικότητας των εργαζομένων στον
τομέα του πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι
φορείς, μπορούν να δουν αναλυτικά την
πρόσκληση,
στην
ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/
2012/index_en.php.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας 2012

Η Επίτροπος Διοικήσεως συνεχάρη την
Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης
Δήμων για τη δράση της, τονίζοντας τον
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία από την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο
και το έργο της Αρχής Ισότητας του
Γραφείου της ως προς την προώθηση της
Ισότητας στο χώρο εργασίας, αλλά και σε
άλλους τομείς της κοινωνίας.
Τις
ομιλίες
συζήτηση.

ακολούθησε

εκτεταμένη

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για έργα
πολιτισμού
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
δημοσίευσε
πρόσκληση
υποβολής
προτάσεων
για
χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια του

Εκατοντάδες ευρωπαϊκές μικρές και μεγάλες
πόλεις συμμετείχαν στην 11η Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας από τις 16 έως τις
22 Σεπτεμβρίου. Οι πολίτες τους έλαβαν
μέρος σε δραστηριότητες που προάγουν τα
εναλλακτικά
μέσα
μεταφοράς
και
περιορίζουν τη χρήση του ιδιωτικού
αυτοκινήτου. Στο επίκεντρο των φετινών
εκδηλώσεων βρέθηκε η δράση «Πορεία
προς τη σωστή κατεύθυνση», η οποία είχε
ως στόχο να βελτιώσει την ενημέρωση του
κοινού όσον αφορά τα σχέδια βιώσιμης
αστικής κινητικότητας και να ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών
παραγόντων στη διαδικασία σχεδιασμού.
Πόλεις που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Κινητικότητας
έθεσαν
υποψηφιότητα για το Βραβείο Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας 2012. Το βραβείο
απονέμεται σε πόλεις που κρίνεται ότι έχουν
οργανώσει τις πλέον καινοτόμες εκστρατείες
όσον
αφορά
την
ποιότητα
των
δραστηριοτήτων που συνδέονται με το
ετήσιο
θέμα
και
το
φάσμα
των
εφαρμοσθέντων μέτρων. Το 2011 νικήτρια
του βραβείου αναδείχθηκε η πόλη της
Μπολόνια (Ιταλία). Επιλαχούσες πόλεις ήταν
το Ζάγκρεμπ (Κροατία) και η Λάρνακα. Για
περισσότερα: www.mobilityweek.eu.
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Η Πάφος Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
το 2017
Η Πάφος είναι τελικά η πόλη που επιλέγηκε
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2017.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος έγινε στις
14 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, μετά από σχετική απόφαση της
ευρωπαϊκής επιτροπής επιλογής για την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017.
Το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
διεκδικούσε και η Λευκωσία, ενώ στον
πρώτο γύρο της διαδικασίας συμμετείχε και
η Λεμεσός, η οποία ωστόσο αποκλείστηκε
μετά από απόφαση της επιτροπής επιλογής.
Σε ομιλία του, μετά από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος, ο Δήμαρχος Πάφου Σάββας
Βέργας είπε ότι «η σημερινή είναι μια
μεγάλη ημέρα για την Πάφο, τόσο την πόλη
όσο και την επαρχία μας», προσθέτοντας
πως η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής
να προτείνει την Πάφο ως την πόλη της
Κύπρου που θα ανακηρυχθεί Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μέγιστη τιμή
για την πόλη που έχει το προνόμιο να
εκπροσωπεί σήμερα.
Ταυτόχρονα, είπε πως αποτελεί ένα μεγάλο
σταθμό, αλλά και μια μεγάλη αφετηρία για
μια δύσκολη πορεία που θα τελειώσει και
τυπικά το 2017.
«Στις μεγάλες στιγμές δεν αρμόζουν τα
μεγάλα λόγια και οι υπερβολές. Με αυτό το
πνεύμα θέλω να απευθύνω από τα βάθη της
καρδιάς μου τα συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίες του Δημοτικού Συμβουλίου της
Πάφου προς όλους όσοι εργάστηκαν με
πάθος και όραμα στα τελευταία δύο περίπου
χρόνια για να στηθεί η υποψηφιότητα και να
μετατρέψουμε
το
όνειρο
σε
πραγματικότητα», είπε ο Δήμαρχος Πάφου.
Εξάλλου,
ειλικρινή

ο κ. Βέργας εξέφρασε
σεβασμό
του
προς

τον
την

09/2012

υποψηφιότητα
της
Λευκωσίας
και
επανέλαβε την πρόθεση και τη βούληση
του Δήμου Πάφου να συνεργαστεί με την
πρωτεύουσα όσο και με τις άλλες μεγάλες
πόλεις της Κύπρου, για να φέρουν εις
πέρας το βαρύ έργο που αναμένεται να
τους ανατεθεί.
Όπως είπε, «σε αυτή την ιστορικής
σημασίας προσπάθεια και πρόκληση δεν
έχουν θέση ούτε ο τοπικισμός, ούτε οι
σκοπιμότητες
και
τα
αλλότρια
συμφέροντα», σημειώνοντας πως οι φορείς
και οι πολίτες της Επαρχίας Πάφου θα
εργαστούν συλλογικά, υπεύθυνα και με
πάθος για να επιτύχουν.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος
Λευκωσίας
Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζιης
συνεχάρη την Πάφο, το Δήμαρχό της, το
Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους
Παφίτες, τους οποίους διαβεβαίωσε ότι η
Λευκωσία θα είναι δίπλα τους σε αυτή τη
δύσκολη,
αλλά
και
εθνική
πλέον
προσπάθεια. «Η Λευκωσία», είπε, «θα
συνεχίσει
το
ταξίδι
της
για
να
επαναπροσδιορίσει το μέλλον της πόλης και
ευχόμαστε η πολιτεία να σταθεί δίπλα
μας».
Επιπλέον,
ευχαρίστησε
όλους
όσοι
δούλεψαν σκληρά για να προετοιμάσουν
την πρόταση, με την οποία η Λευκωσία
διεκδίκησε το χρίσμα της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017.
Σε δηλώσεις του μετά από την ανακοίνωση
του αποτελέσματος, ο Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού Αντρέας Δημοσθένους είπε
ότι «Πρέπει να συγχαρούμε την Πάφο, να
σταθούμε δίπλα της και εμείς ως Υπουργείο
να τη στηρίξουμε με όλες μας τις
δυνάμεις».
Ο Υπουργός Παιδείας είπε ακόμα πως στο
πλαίσιο της ανάδειξης της Πάφου ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2017 έχει προβλεφθεί το ποσό των πέντε
εκατομμυρίων ευρώ για υποστήριξη και
ενίσχυση των λειτουργικών εξόδων της
προσπάθειας αυτής.
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Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
του Δήμου Λακατάμιας
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους
κόσμου,
ολοκληρώθηκαν
όλες
οι
προγραμματισμένες
καλοκαιρινές
πολιτιστικές
εκδηλώσεις
του
Δήμου
Λακατάμιας.
Κύριος
στόχος
των
εκδηλώσεων ήταν η στήριξη ατομικών και
ομαδικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν
την πλούσια πολιτισμική παράδοση της
χώρας μας και φέρνουν σε επαφή την
τοπική
κοινωνία,
και
όχι
μόνο,
με
καλλιτεχνικά σχήματα και ανθρώπους που
προάγουν την τέχνη και τον πολιτισμό. Σε
ένα κατάμεστο, τις περισσότερες φορές,
αμφιθέατρο, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν
ένα
φάσμα
από
πολιτιστικές
εκδηλώσεις,
που
διοργανώθηκαν
είτε
από
το
Δήμο
Λακατάμιας είτε από άλλους φορείς.

Ξεχωριστή θέση είχε και φέτος το Διήμερο
Λαογραφικό Φεστιβάλ. Την Πέμπτη 12
Ιουλίου
έγινε
η
παρουσίαση
των
παραδοσιακών
επαγγελμάτων
και
εδεσμάτων στο χώρο του Πάρκου Αγίου
Γεωργίου
(έξω
από
το
Αμφιθέατρο
Λακατάμιας), όπου πολλοί επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία, όχι μόνο να παρακολουθήσουν
πως κατασκευάζονται διάφορα παραδοσιακά
εδέσματα του τόπου μας, αλλά και να τα
δοκιμάσουν. Αμέσως μετά ακολούθησε η
Μουσικοχορευτική
παράσταση
από
το
Λαογραφικό Όμιλο Λακατάμιας «Σεριάνι
στην Παράδοση…. Απ’ τον παππού στον
εγγονό!».
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Την Παρασκευή 13 Ιουλίου πλήθος κόσμου
παρακολούθησε
το
Μουσικοχορευτικό
Αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Στο
αφιέρωμα συμμετείχαν το Μουσικό Σχήμα
«Φάλτσα Όνειρα» και ο Λαογραφικός
Όμιλος του Δήμου Λακατάμιας.

Τις εντυπώσεις όμως έκλεψαν η πληθώρα
των
θεατρικών
παραστάσεων
που
φιλοξενήθηκαν τη φετινή χρονιά στο
Αμφιθέατρο Λακατάμιας. Συγκεκριμένα,
φέτος ανεβάστηκαν υπό την αιγίδα του
Δήμου Λακατάμιας ή συνόλων του οι
παραστάσεις: «Ρε που πάμε» από τον
Θεατρικό Όμιλο Ψημολόφου, «Βουράτε
ν’αρμάσουμε την Αντριανού» από την
Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ, «Ζητείται
Ψεύτης στη Βουλή» από το Θέατρο ΕΝΑ και
«Ηλίθιοι» από το θεατρικό εργαστήρι
ΠΡΟΖΑ.

Επιπλέον στο χώρο του αμφιθεάτρου
Λακατάμιας
ανεβάστηκαν
και
οι
παραστάσεις
«Θα
πηδήξω
απ’
το
παράθυρο» και «Τα βαφτίσια», στις οποίες
έλαβαν μέρος καταξιωμένοι Ελλαδίτες
ηθοποιοί.
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Βραδιές Αμμοχώστου
Ο Δήμος Αμμοχώστου σε συνεργασία με τον
κ.
Φίλιππο
Γιαπάνη
παρουσίασαν
με
ξεχωριστή επιτυχία την πρώτη από μια σειρά
εκδηλώσεων από Βραδιές Αμμοχώστου, με
τίτλο «Οι ποιητές συναντούν την πόλη», την
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 στο πάρκο
"Μικρή Σαλαμίνα" στη Φασούλα, στη
Λεμεσό.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, συμμετείχαν
οι καταξιωμένοι αμμοχωστιανοί ποιητές: κ.
Κυριάκος
Χαραλαμπίδης,
κα
Κλαίρη
Αγγελίδου, η Δρ Νίκη Κατσαούνη και ένας
εκπρόσωπος της νέας γενιάς ποιητών ο κ.
Πολύδωρος
Παπαϊακώβου.
Οι
ποιητές
απάγγειλαν ποιήματα από προσωπικές τους
συλλογές. Ο αμμοχωστιανός τραγουδιστής
Σώτος Κωνσταντίνου Γονιός πλαισίωνε
διαδοχικά το πρόγραμμα με τη μοναδική του
φωνή. Η εκδήλωση τελέσθηκε υπό την
αιγίδα της κας Αλεξάνδρας Γαλανού η οποία
απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.
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Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο κ.
Φίλιππος Γιαπάνης καθώς και ο Πρόεδρος
της επιτροπής Πολιτιστικών εκδηλώσεων
του
Δήμου
Αμμοχώστου
κ.
Νίκος
Κάρουλας, οι οποίοι ευχαρίστησαν τους
συντελεστές και τον κόσμο για την
παρουσία τους.

Τέλος, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης
Γαλανός
απένειμε
σε
όλους
τους
συντελεστές
τιμητική
πλακέτα
που
απεικόνιζε τον λεμονανθό της Αμμοχώστου
- σύμβολο νόστου της επιστροφής.

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

Συνδρομές και Επικοινωνία:

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

