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Δυναμική εκδήλωση για τις «κόντρες» στη λεωφ. Γρίβα-Διγενή

Τέρμα στους παράνομους
αγώνες ταχύτητας

Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία 
με Επιτροπή Αγώνα Δημοτών δι-
οργάνωσαν δυναμική εκδήλωση δι-
αμαρτυρίας για το χρονίζον πρό-
βλημα των παράνομων αγώνων 
ταχύτητας που παρατηρείται κατά 
τις νυκτερινές ώρες στις λεωφό-
ρους Γρίβα-Διγενή και Ηρώων. Εκ-
φράστηκε έντονα η συσσωρευμένη 
αγανάκτηση πολλών χρόνων για τη 
δράση των καμικάζι της ασφάλτου 
που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο και 
προκαλούν σοβαρά προβλήματα 
ηχορύπανσης.
Οι διαμαρτυρόμενοι πορεύτηκαν 
μέχρι τα φώτα τροχαίας της συμ-
βολής λεωφ. Γρίβα-Διγενή και Νέας 
Έγκωμης, όπου έγινε σύντομη ομι-
λία από τον Δήμαρχο Έγκωμης Ζα-
χαρία Κυριάκου και εκπρόσωπο της 
Επιτροπής Αγώνα Δημοτών Άλκη 
Αργυρίδη. Κατά την εκδήλωση οι 
πολίτες ζήτησαν από το κράτος την 
άμεση λήψη μέτρων με τη δημιουρ-
γία υπερυψωμένων πλατό, ως τη 
μόνη αποτελεσματική και οριστική 
λύση στο πρόβλημα. Τονίστηκε ότι 
παρά τις προσπάθειες της Δημο-
τικής Αρχής και τη σύμφωνη γνώ-
μη της Αστυνομίας, η δημιουργία 
υπερυψωμένων πλατό προσκρούει 
στην αντίδραση του Τμήματος Δη-
μοσίων Έργων.
Η ειρηνική διαμαρτυρία, διήρκε-
σε μία ώρα. Από τις επτά μέχρι τις 
οκτώ το βράδυ, αγανακτισμένοι 

Εγκωμίτες απέκλεισαν τη λεωφόρο, 
απαιτώντας να σταματήσει αυτό το 
επικίνδυνο παιχνίδι των παράνομων 
αγώνων ταχύτητας, που δεν αφήνει 
τους κατοίκους των γύρω περιοχών 
να ησυχάσουν τα βράδια. Κοντά 
στους δημότες ήταν και ο βουλευ-
τής του Κινήματος Οικολόγων κ. 
Γιώργος Περδίκης.
Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας 
Κυριάκου, απευθυνόμενος στους 
συγκεντρωθέντες, είπε ότι δεν είναι 
ευθύνη του Δήμου να επιλύσει αυτό 
το πρόβλημα. Ευθύνη του Δήμου, 
πρόσθεσε, είναι να προστατεύει την 
ποιότητα ζωής των δημοτών του και 
να αγωνίζεται να τη διασφαλίζει. Η 
ευθύνη για να λυθεί αυτό το σοβα-
ρό πρόβλημα ανήκει στα Δημόσια 
Έργα, πρωτίστως, που έχουν την 

ευθύνη της λεωφόρου Γρίβα-Διγενή 
και στην Αστυνομία, που είναι υπο-
χρεωμένη ν’ αστυνομεύει συστημα-
τικά και όχι περιστασιακά. Ζητούμε, 
συνεπώς, να δώσουν λύση στο πρό-
βλημα», συνέχισε ο κ. Κυριάκου. 
Σε μία λεωφόρο, υπέδειξε, που το 
ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 50 
χιλιόμετρα, «διερωτώμαι προς τι η 
άρνηση των Δημοσίων Έργων να 
βάλουν τα υπερυψωμένα πλατό, με 
τη δικαιολογία ότι θα επηρεάσουν 
τη διακίνηση. Τα πλατό, απλώς, θ’ 
ανακόψουν και θα καταστείλουν 
τους καμικάζι της ασφάλτου». 
Ο Δήμος προγραμματίζει και άλλες 
ενέργειες, ενώ έχει τεθεί θέμα και 
στη Βουλή, με ενέργειες του Δήμου 
και σε συνεργασία με την βουλευτή 
Στέλλα Κυριακίδου.

Τιμή στον αγνοούμενο υποστράτηγο Τάσο Μάρκου

ΤΟΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ υποστράτηγο Τάσο 
Μάρκου τίμησε σε αντικατοχική εκδήλωση 
ο Δήμος Έγκωμης.
Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε μπροστά 
από τον ανδριάντα του αγνοούμενου υπο-
στράτηγου, στον κυκλικό κόμβο και το φυ-
λάκιο Κολοκασίδη.  
Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο συγγραφέας 
Πάνος Μυρτιώτης παρουσίασε την ηρωική  

δράση του Τάσου Μάρκου κατά την αντί-
σταση στην τουρκική εισβολή, ενώ ακού-
στηκε το τραγούδι του Τάσου Μάρκου που 
έγραψε ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ σε στίχους 
Πάνου Μυρτιώτη. Ο νεαρός μαθητής Πα-
ναγιώτης Χατζηκυριάκου απήγγειλε ποίημα 
του Στέφανου Ζυμπουλάκη αφιερωμένο 
στον Τάσο Μάρκου.
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Ο Δήμος Έγκωμης εκδίδει την τοπική εφημερίδα η «Φωνή της Έγκω-
μης» ανά τριμηνία, η οποία διανέμεται δωρεάν σε 8.000 φύλλα σε 
όλους τους δημότες και τις οικιστικές μονάδες και περιλαμβάνει 
θέματα που αφορούν τον Δήμο Έγκωμης. Στο πλαίσιο αναβάθμισης 
της εφημερίδας προσφέρεται η δυνατότητα στους εμπορευομένους 
στην επικράτεια του Δήμου Έγκωμης να διαφημίσουν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες τους. Σχετικός τιμοκατάλογος, με πολύ φιλικές τιμές, 
παραπλεύρως. Πιστεύουμε ότι η διαφήμιση προϊόντων σας μέσω της 
τοπικής εφημερίδας, ενισχύει αφενός τον Δήμο και σας δίνει αφετέ-
ρου την ευκαιρία να επικοινωνήσετε άμεσα με όλους τους δημότες 
Έγκωμης. Επίσης, είμαστε στη διάθεσή σας για να προσφέρουμε δια-
φημιστικά banner στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Δήμου Έγκω-
μης (www.engomi.org).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΙΜΗ (€)

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (23,5 X 33 cm) 400 + Φ.Π.Α.

ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (21 Χ 15,5 cm) 200 + Φ.Π.Α.

ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (10,5 X 15,5 cm) 120 + Φ.Π.Α.

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ (23,5 X 33 cm) 480 + Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Λειτουργό Δημοτικής 

Υπηρεσίας (Γενικά Διοικητικά θέματα), κα Ελπίδα Χριστοδούλου, 

στο τηλ. 22-453830 ή 22-453800. 

 Φίλοι Δημότες,

Εκφραστικό όργανο 

του Δήμου Έγκωμης

H επιτροπή εφημερίδας και ιστο-

σελίδας του Δήμου Έγκωμης:

Δήμαρχος

Ζαχαρίας Κυριάκου, πρόεδρος

Αντιδήμαρχος

Λουΐζα Μαυρομμάτη

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιάννης Ιωάννου

Φίλιππος Καμέρης

Κώστας Λύμπουρας 

Δημήτρης Σιεηττάνης

Αναστασία Στυλιανού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ερεχθείου 3, Τ.Θ. 27504

Τ.Τ 2430, Τηλ. 22453800

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

fmw fi nancial media way

Αρμενίας 23Β, Γραφείο 101, 2003 

Στρόβολος, Λευκωσία-Κύπρος

Τηλ.: 22342005 , Φαξ.: 22342006

e-mail:info@fmw.com.cy

www.fmw.com.cy

η ΦΩΝΗ
                   ΤΗΣ  ΕΓΚΩΜΗΣ

 Ο Δήμος Έγκωμης πληροφορεί 
τους δημότες ότι το κοινό θα έχει 
την δυνατότητα τώρα να επικοινω-
νεί με το Δήμο και μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου στα ακόλουθα 
τμήματα του Δήμου: 

• Iστοσελίδα
 www.engomi.org

• Κεντρικό Αρχείο
 info@engomi.org

• Τροχονόμοι
 trohonomoi@engomi.org

•  Λογιστήριο
 eva@engomi.org 
 yiannis@engomi.org
 elenap@engomi.org

•  Ιδιαιτέρα Δημάρχου
 chrystalla@engomi.org

•  Ιδιαιτέρα Δημοτικού Γραμματέα
 noni@engomi.org

• Γραφείο Δημάρχου
 mayor@engomi.org

• Υγειονομικές Υπηρεσίες
 iyionomio@engomi.org

• Τεχνικές Υπηρεσίες
 tjionis@engomi.org
 evaggelia@engomi.org
 technserv@engomi.org

• Πληρωμές Φόρων
 foroi@engomi.org 

•  Tμήμα Πολιτιστικών, Κοινωνικών 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 politismos@engomi.org
 afroditi@engomi.org

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 
υποχρέωση να εξυπηρετεί 
γρήγορα και σωστά τους δη-

μότες, για να κάνει καλύτερη την 
καθημερινότητα τους και να βελτι-
ώνει το επίπεδο ζωής τους. Πρέπει 
να ενεργεί γρήγορα και αποτελε-
σματικά. Και προς αυτή την κατεύ-
θυνση, εργαζόμαστε για να βελτιώ-
σουμε τους ρυθμούς ανταπόκρισης 
μας στα αιτήματα των δημοτών. 
Αλλά, και οι δημότες έχουν υποχρέ-
ωση να σέβονται τον περιβάλλοντα 
χώρο στον οποίο ζουν και να τη-
ρούν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής 
και καθαριότητας. Δυστυχώς, αυτή 
η βασική αρχή παραβιάζεται συχνό-
τατα από τους ίδιους, κατά κανόνα,  
δημότες, που είναι και οι πρώτοι 
που κάνουν κριτική κατά των δημο-
τικών αρχών. 
Αναφέρομαι στους δημότες εκεί-
νους που κάθε λίγο και λιγάκι πε-
τάνε σε ανοικτούς χώρους οτιδή-
ποτε φανταστεί κανείς. Οτιδήποτε 
ξεσκαρτάρουν από το σπίτι τους ή 
την επιχείρηση τους. Από κλαδέμα-
τα μέχρι φθαρμένα έπιπλα, άχρη-
στες ηλεκτρικές συσκευές, παλιά 
ρούχα,  και πάσης φύσεως μπάζα. 
Είναι τραγικό, διότι σε πολλές περι-
οχές σε όλους τους δήμους, υπάρ-
χουν ανοικτοί…Κοτσιάτηδες, που 
εκτός όλων των άλλων αρνητικών 
παραμέτρων που δημιουργούνται 
στην αισθητική του περιβάλλοντα 
χώρου, μετατρέπονται και σε επι-
κίνδυνες εστίες μικροβίων και προ-
σέλκυσης ερπετών και τρωκτικών.
Οι δήμοι ενημερώνουν συχνά τους 

Προσοχή στην καθαριότητα

« Οι άνθρωποι, που συστηματικά μολύνουν το περιβάλ-
λον, πρέπει, πλέον, να αντιμετωπιστούν όχι μόνο από 
τους δήμους, αλλά και από την κοινωνία. Να υπάρξει 
μια αδιάκοπη έγνοια των επηρεαζόμενων δημοτών, για 
να εντοπίζονται αμέσως οι ασυνείδητοι και να καταγ-
γέλλονται, ώστε να σταματήσουν να κρύβονται πίσω 
από την ανωνυμία και την τακτική του… δεν με είδαν, 
δεν με βρίσκουν…»

δημότες τους για τις ακριβείς πε-
ριόδους συλλογής κλαδεμάτων και 
άλλων αχρήστων αντικειμένων. Και 
είναι περίοδοι με χρονική πυκνότη-
τα, για να παρέχεται άρτια εξυπη-
ρέτηση. Όσοι δεν σέβονται αυτές 
τις ειδικές εκστρατείες και λερώ-
νουν τα πάντα αδιάκοπα, πρέπει 
να μείνουν εκτεθειμένοι, μέσα από 
μια κοινωνική συμμαχία, που θα 
απορρίψει τις τακτικές τους.
Οι ευσυνείδητοι δημότες πρέπει 
να γνωρίζουν ότι το κόστος για τη 
συνεχή συλλογή και απομάκρυνση 
ακαθαρσιών είναι τεράστιο. Και εν 
τέλει, αυτοί το πληρώνουν, αφού 
τα λεφτά που χρησιμοποιούν οι Δή-
μοι, έρχονται κυρίως από την κρα-
τική χορηγία, τουτέστιν από το λαό. 
Οι καλοί δημότες επιδοτούν, έτσι, 
την ασυνειδησία και ανευθυνότητα. 
Και αυτό θα σταματήσει, όταν ο κα-
θένας που θα δει το γείτονα ή τον 
περαστικό να ξεφορτώνει και να 
αποθέτει σε ανοικτό χώρο τα σκου-
πίδια του, επικοινωνεί άμεσα με τις 
αρμόδιες δημοτικές αρχές .
Μηδενική θα είναι, πλέον, η ανο-
χή σε ζητήματα καθαριότητας και 
περιβάλλοντος. Όσοι δεν σέβονται 
την κοινωνία, θα  υφίστανται τις 
κυρώσεις εξωδίκων και σε σοβαρό-
τερες περιπτώσεις θα καταγγέλλο-
νται στη δικαιοσύνη.
Παρεμφερής θα είναι η προσπάθεια 

και για την τήρηση των κανόνων υγι-
εινής και καθαριότητας, σε σχέση με 
τους σκύλους. Γέμισαν πεζοδρόμια, 
πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου  και 
οικόπεδα με ακαθαρσίες σκύλων, 
επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν επι-
δεικνύουν τον δέοντα σεβασμό στο 
περιβάλλον. Δεν παραδειγματίζο-
νται από τους ευσυνείδητους δημό-
τες, που παίρνουν τους σκύλους πε-
ρίπατο, εφοδιασμένοι με σακουλάκι 
για να μαζεύουν τις ακαθαρσίες και 
να τις τοποθετούν σε ειδικά δοχεία 
που έχει τοποθετήσει ο δήμος σε 
επιλεγμένα σημεία. 
Θα πρέπει και γι αυτούς τους ασυ-
νείδητους, να ξεκινήσει άμεσα διαδι-
κασία της επιβολής εξωδίκων, για να 
περάσει σε όλους ένα ευκρινές μή-
νυμα αυστηρότητας, με την ελπίδα 
ότι θα συμμορφωθούν.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Έγκωμης, 
προετοιμάζεται να διοργανώσει το 
Φθινόπωρο μεγάλη εκστρατεία υπό 
τον τίτλο, «αγαπώ τα κατοικίδια- σέ-
βομαι το περιβάλλον». Θέλουμε να 
στείλουμε σε όλους τα σωστά μηνύ-
ματα, σε συνεργασία με φιλοζωικές 
οργανώσεις.
Ένας δήμος πάει μπροστά, όταν οι 
δημότες του είναι ευαίσθητοι σε κα-
νόνες υγιεινής και καθαριότητας. 
Όσοι με τις πράξεις και ενέργειες 
τους παραβιάζουν αυτό τον κανόνα, 
θα βρίσκουν μπροστά τους το νόμο.
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Μεγάλη ποσότητα ειδών διατρο-
φής παρέδωσε στη Δήμαρχο Εορ-
δαίας (Πτολεμαΐδας) κ Παρασκευή 
Βρυζίδου, ο Δήμαρχος της αδελ-
φοποιημένης Έγκωμης Ζαχαρίας 
Κυριάκου, προκειμένου να διατε-
θούν στους έχοντες ανάγκη κατοί-
κους της Εορδαίας.
Η παράδοση - παραλαβή των 400 
δεμάτων πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη  παρουσία των εκ-
προσώπων της εκκλησιαστικής επι-
τροπής του Ιερού Ναού Αγίων Πά-
ντων Μακεδονίτισσας κκ. Σταύρου 
Κορνηλίου και Νεόφυτου Χρίστου 
και Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων του Δήμου Εορδαίας. 
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία 
αυτή ο Δήμαρχος Έγκωμης επε-
σήμανε: «Βρισκόμαστε εδώ για να 
προσφέρουμε την αγάπη του λαού 
του Δήμου Έγκωμης στον αδελφό 
Δήμο Εορδαίας, η οποία συνίστα-
ται στην παροχή μεγάλης ποσότη-
τας τροφίμων και κρέατος, προκει-
μένου να διοχετευθούν σε άπορες 
οικογένειες. Επί πλέον ο Δήμος 
μας κάνει μία συμβολική χρηματι-
κή εισφορά 1400 ευρώ στο Δήμο 
Εορδαίας, η οποία θα διατεθεί για 
την αγορά εμβολίων που πρέπει να 
γίνονται στα παιδιά. Τέλος θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος μας 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του 
θα είναι πάντοτε κοντά σας σε συ-
νεργασία με τους Ιερούς Ναούς της 
Έγκωμης, εκπρόσωποι των οποίων 
βρίσκονται σήμερα μαζί μας για να 
εκδηλώσουν την συμπαράσταση 
της Εκκλησίας».
Υποδεχόμενη την αποστολή αγά-
πης η Δήμαρχος Εορδαίας, κ. Πα-
ρασκευή Βρυζίδου, ευχαρίστησε 
τον Δήμο, την Εκκλησία και τους 
Δημότες της Έγκωμης για την συ-
νεργασία τους προκειμένου να 
στηρίξουν τους έχοντες ανάγκη πο-
λίτες της Εορδαίας, τονίζοντας με-
ταξύ άλλων: «Οι Έλληνες σε όποιο 
σημείο της Γης και αν βρίσκονται 
νοιάζονται για την διασφάλιση της 
αξιοπρέπειας του Ελληνικού λαού. 
Η κίνηση αυτή των αδελφών μας 
της Έγκωμης είναι ουσιαστική και 
συμβολική στέλνοντας το μήνυμα 
της ανθρωπιάς και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης  αλλά και της ανά-

γκης της συνεργασίας όλων, ώστε 
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
τα αδιέξοδα. Ως διοικούντες έχου-
με την ευθύνη να διαμορφώσουμε 
τις συνθήκες για να αντιμετωπίσου-
με το μεγάλο κύμα των δυσκολιών 
που προέκυψε. Έχουμε και εμείς 
σαν Δήμος μία πολύ καλή συνερ-
γασία με την Εκκλησία η οποία έχει 
καταγεγραμμένες τις άπορες οικο-
γένειες της πόλης της Πτολεμαΐ-
δας και των Τοπικών Κοινοτήτων, 
όπου θα διατεθεί ένα μέρος των 
δεμάτων, ενώ μία άλλη ποσότητα 
θα δοθεί στον Χριστιανικό – Φιλαν-
θρωπικό Σύλλογο «Καλό Σαμαρεί-
τη» ο οποίος φροντίζει για τη σίτι-
ση πολλών συνανθρώπων μας της 
ευρύτερης περιοχής. Επί πλέον 
οργανώσαμε το Κοινωνικό Ιατρείο 
του Δήμου, για την εξυπηρέτηση 
ανασφάλιστων πολιτών, στο οποίο 
θα διαθέσουμε τα εμβόλια».
Ολοκληρώνοντας η κ. Βρυζίδου 
ζήτησε από τον Δήμαρχο Έγκωμης 
να μεταφέρει τις ευχαριστίες του 
Δήμου Εορδαίας προς όλους τους 
Εγκωμίτες και σε όσους συμμετεί-
χαν στη μεγάλη αυτή ανθρωπιστική 
ενέργεια.
«Η Εκκλησία ήταν και θα είναι πά-
ντα με την Ελλάδα» υπογράμμισε 
ο εκπρόσωπος του Ι.Ν. Αγίων Πά-
ντων Σταύρος Κορνήλιος, ο οποίος 
συμμετείχε στην αποστολή, μαζί με 
τον εκκλησιαστικό επίτροπο Νεό-
φυτο Χρίστου.      
Ο Δήμαρχος Έγκωμης, μετά τη 
Θεσσαλονίκη, μετέβη στην Αθήνα 
και παρέστη στα εγκαίνια του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου Καλλιθέας, 
το οποίο εγκαινίασαν, ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστο-
μος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυ-

«Άγγιγμα Ψυχής» 
του Δήμου Έγκωμης 
προς τους δημότες 
Εορδαίας

μος. 
Ο Δήμος Έγκωμης έχει προσφέρει στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 600 κοτόπου-
λα για να διατεθούν για την κάλυψη ανα-
γκών δυσπραγούντων αδελφών Ελλή-
νων.
Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα προ-

ήλθαν από την προσφοράς αγάπης δη-
μοτών της Έγκωμης, ενώ οι ποσότητες 
κρέατος και η εισφορά για τα εμβόλια, 
προήλθαν από έρανο που διενεργήθηκε 
ανάμεσα στο εργατοϋπαλληλικό προ-
σωπικό του Δήμου και τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στιγμιότυπα από την παράδοση βοήθειας του 
Δήμου Έγκωμης στη Δήμαρχο Εορδαίας
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Ο Δήμος Έγκωμης διοργάνωσε Αντι-
κατοχική εκδήλωση, στον κυκλικό 
κόμβο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Κο-
λοκασίδη), μπροστά από τον ανδριά-
ντα του αγνοούμενου υποστράτηγου 
Τάσου Μάρκου, που πολέμησε γεν-
ναία εναντίον των Τούρκων εισβο-
λέων το 1974, στην περιοχή Μιας 
Μηλιάς. Την έναρξη της εκδήλωσης 
έδωσε η άφιξη φλόγας από τον Τύμ-
βο Μακεδονίτισσας, την οποία μετέ-
φεραν δρομείς του σωματείου «Περι-
κλής Δημητρίου». Αμέσως μετά έγινε 
δέηση υπέρ εξακριβώσεως της τύχης 
των αγνοουμένων και απελευθέρω-
σης της Κύπρου. Ακολούθησαν χαι-
ρετισμοί από τον Δήμαρχο Έγκωμης 
Ζαχαρία Κυριάκου και την αδελφή 
του Τάσου Μάρκου, Ελένη Μοσφί-
λη. Ο συγγραφέας Πάνος Μυρτιώτης 
παρουσίασε παραστατικά την ηρωι-
κή δράση του υποστράτηγου Τάσου 
Μάρκου κυρίως κατά την αντίστα-
ση στην τουρκική εισβολή του 1974. 
Στη συνέχεια ακούστηκε το τραγού-
δι του Τάσου Μάρκου που έγραψε ο 
Μιχάλης Χατζημιχαήλ σε στίχους Πά-
νου Μυρτιώτη και ο νεαρός μαθητής 
Παναγιώτης Χατζηκυριάκου απήγγει-

λε ποίημα του Στέφανου Ζυμπουλά-
κη αφιερωμένο τον Τάσο Μάρκου. Η 
εκδήλωση έκλεισε με επετειακό καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία 
του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» 
και έγκριση ψηφίσματος προς τον 
Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ανέγνωσε 
η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, 

Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων 
Ειρήνη Λοϊζίδου. Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθηκε η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ει-
ρήνη Χαραλαμπίδου, εκπρόσωποι των 
άλλων κομμάτων, εκπρόσωποι της 
Αστυνομίας, του ΓΕΕΦ και άλλων ορ-
γανωμένων συνόλων. Το πρόγραμμα 
παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Βερύκιος.
Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυ-

ριάκου στο χαιρετισμό του ανάμεσα 
σ’ άλλα ανέφερε: 
«Ο Τάσος Μάρκου, με τη δράση και 
το παράδειγμά του, μεταδίδει ένα δι-
δαχτικό μήνυμα. Πως, ό,τι κι αν διεκ-
δικείς σ’ αυτή τη ζωή, είτε σε ατομικό 
επίπεδο, είτε σε ομαδικό, πρέπει να 
βάζεις ψυχή, πρέπει ν’ αγαπάς αυτό 
που κάνεις, πρέπει να έχεις πίστη. Η 
πίστη είναι η δύναμη της ζωής. Κλί-
νουμε ευλαβικά το γόνυ σε όλους 
τους μαχητές, παραδειγματιζόμαστε 
από τη δράση τους και αντλούμε δύ-
ναμη για να κρατηθούμε όρθιοι στον 
υπέρ ελευθερίας αγώνα. Οι ελεύθε-
ροι λαοί, είπε ο Ηρόδοτος, οφείλουν 
να μάχονται με όλες τις δυνάμεις τους 
ενάντια σ’ όποιον απειλεί την ελευθε-
ρία τους και σ’ όποιον καταπατά τα 
εδάφη τους. Το ζητούμενο σήμερα 
είναι, ακριβώς, το καθήκον του μά-
χεσθαι υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ 
πατρίδος και ελευθερίας. Για την Κύ-
προ ειδικά, το καθήκον αυτό, αποτε-
λεί την ελάχιστη οφειλή απέναντι σ’ 
όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
για τις αξίες και τα ιδανικά του Ελλη-
νισμού.»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τιμή στον αγνοούμενο 
υποστράτηγο Τάσο Μάρκου
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Με πρωτοβουλία δημοτών πραγ-
ματοποιήθηκε καθαρισμός δη-
μόσιων χώρων στην περιοχή του 
Τύμβου Μακεδονίτισσας στην 
Έγκωμη. Οι δημότες, με τη συν-
δρομή συνεργείου του Δήμου 
Έγκωμης, καθάρισαν τον περι-
βάλλοντα χώρο στον οποίο δι-
αμένουν, δίνοντας μήνυμα σε 
όλους μας, για το πώς πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε σε θέματα 
περιβάλλοντος, υγιεινής και κα-
θαριότητας.
Εάν ενδιαφέρεστε να καθαρίσε-
τε την περιοχή σας με την βοή-
θεια των συνεργείων του Δήμου 
μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην 
Υγειονομική Λειτουργό κ. Νατά-
σα Πιπερίδου στο τηλέφωνο 22 
453800

Καθαρισμός δημόσιων χώρων με 
πρωτοβουλία δημοτών Έγκωμης

Ο Δήμος Έγκωμης, σε μια σεμνή τελετή απέ-
τισε φόρο τιμής στους δεκατρείς ηρωικούς 
νεκρούς της τραγικής έκρηξης της 11ης Ιου-
λίου 2011 στο Μαρί. Με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, αφιερώθηκε στη μνή-
μη τους χώρος πρασίνου επί της λεωφόρου 
Ηρώων που έχει δενδροφυτευθεί συμβολικά 
με 13 κυπαρίσσια, ελιά και δάφνη. Επίσης κα-
τασκευάστηκε μνημείο που φέρει τα ονόμα-
τα των συμπατριωτών μας που χάθηκαν άδι-
κα παραμένοντας πιστοί στο καθήκον τους. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

συγγενείς των ηρωικών νεκρών της τραγι-
κής έκρηξης. Σε σύντομο χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου και Πε-
ριβάλλοντος του Δήμου και Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Δημήτρης Σιεηττάνης τόνισε ότι «ο 
Δήμος έχει ως στόχο, με μικρές, συμβολικές 
και ουσιαστικές κινήσεις να κάνει πιο όμορφη 
τη ζωή και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. 
Έχει όμως και χρέος σεβόμενος την ιστορία 
της ταλαιπωρημένης πατρίδας μας, να τιμά 
και να υπενθυμίζει στα παιδιά μας ότι έχουμε 
χρέος απέναντι σε αυτούς που έφυγαν με το 
κεφάλι ψηλά, κρατώντας στα χέρια τους την 
τιμή και την αξιοπρέπεια του Ελληνισμού. Εάν 
θέλουμε να τιμούμε τους ήρωές μας όπως 
τους αξίζει, τότε είναι χρέος να κληροδοτή-
σουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας μια 
πατρίδα άξια για να την αγαπούν, να την τι-
μούν και με πίστη στον Θεό να διεκδικούν την 
απελευθέρωσή της». Ο Δήμαρχος Έγκωμης 
Ζαχαρίας Κυριάκου,  στο δικό του χαιρετισμό 
ανέφερε ότι «ο χώρος του μνημείου, θα συμ-
βολίζει εσαεί την προσήλωση και την αφοσί-
ωση στο καθήκον και την πατρίδα, αλλά και 
την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει 
με κάθε τρόπο τα παιδιά του, σε ώρα καθή-
κοντος». 

Τιμή στους ηρωικούς νεκρούς 
της τραγικής έκρηξης στο Μαρί

Δενδροφύτευση στα 

φώτα Μετοχίου Κύκκου

Ο Δήμος Έγκωμης, σε 
συνεργασία με το Δημο-
τικό Συμβούλιο Νεολαίας 
και στην παρουσία του 
Κινήματος Οικολόγων δι-
οργάνωσε δενδροφύτευ-
ση στη νησίδα πρασίνου 
παρά τα φώτα τροχαί-
ας Μετοχίου Κύκκου. Η 
δενδροφύτευση είχε ως 

στόχο την αντικατάστα-
ση κυπαρισσιών που υπέ-
στησαν ξήρανση και απε-
κόπησαν με οδηγίες του 
Τμήματος Δασών. Στη 
θέση τους φυτεύθηκαν 
νεαρά υγιή κυπαρίσσια 
και θαμνώδη φυτά που 
θα προσφέρουν ξανά 
ομορφιά στον χώρο.



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 7ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου και μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης πραγματοποίησαν την 

εβδομάδα της Διακαινησίμου, σειρά επισκέψεων στην Παιδική 
Λέσχη Έγκωμης, στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης και στο Μέλαθρο 
Ευγηρίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου που βρίσκεται στα 
δημοτικά όρια της Έγκωμης. Ακολούθως παρευρέθηκαν στην 

καθιερωμένη  γιορτή της Λέσχης Ηλικιωμένων Έγκωμης. 
Κατά τις επισκέψεις, ανταλλάγηκαν ευχές και προσφέρθηκαν 

πασχαλινά δώρα. Παράλληλα, με την ευκαιρία των 
επισκέψεων το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα αυτά και 
παρουσίασε τις ενέργειες που γίνονται για επίλυσή τους.

Ο Δήμος Έγκωμης δίπλα στον πολίτη
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Η εξοικείωση των Ευρωπαίων πο-
λιτών με τα δικαιώματά τους απο-
τελεί ένα από τα σημαντικά ζητού-
μενα της καθιέρωσης του 2013 
ως «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών» 
αφού στις περισσότερες χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δι-
απιστώθηκε ότι η γνώση των πολι-
τών για τα δικαιώματα και τα θέ-
ματα που τους απασχολούν είναι 
αδικαιολόγητα χαμηλή.
Ως εισηγητής για την ετοιμασία 
της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου για το θέμα αυτό ορί-
σθηκε η Κύπρια Ευρωβουλευτής 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία 
έχει αρχίσει, ήδη, την προετοιμα-
σία ενόψει των μεγάλων στόχων 
του προγράμματος. Η πρώτη σύ-
νοδος στο πλαίσιο αυτό, πραγμα-
τοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου 
στην έδρα του  Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στις Βρυξέλλες. Στη 
σύνοδο αυτή συμμετείχαν μετά 
από πρόσκληση της Ευρωβου-
λευτού Αντιγόνης Παπαδοπούλου 
και οι δημοτικοί σύμβουλοι Έγκω-
μης Παύλος Παύλου και Κώστας 
Λύμπουρας.
Η κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου επε-
σήμανε ότι «σκοπός του «Ευρω-
παϊκού Έτους Πολιτών,» είναι να 

διευκολυνθεί η άσκηση από τους 
πολίτες της Ε.Ε. του δικαιώματος 
τους να κυκλοφορούν και να δια-
μένουν ελεύθερα στο εσωτερικό 
της Ένωσης, με τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης σε πληρο-
φορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
τους. «Ειδικότερα, ο στόχος του 
Έτους, είναι να ενισχύσει την ενη-
μέρωση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματα τους να διανέμουν 
ελεύθερα στο εσωτερικό της Ε.Ε, 
να ενισχύσει την ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με το πώς μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τα δικαιώ-
ματα που τους αναγνωρίζονται σε 
επίπεδο Ε.Ε. και από τις πολιτικές 

της και να προωθήσει την ενεργό 
συμμετοχή τους στη χάραξη των 
πολιτικών της Ένωσης, να δώσει 
ώθηση στις συζητήσεις σχετικά με 
τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες 
που προσφέρει το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως 
από την άποψη της ενίσχυσης της 
συνοχής και της αλληλοκατανόη-
σης των ανθρώπων».
Τα αποτελέσματα των ερευνών, 
είναι απογοητευτικά για την Κύ-
προ αφού ελάχιστος αριθμός πο-
λιτών της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας εμφανίζεται εξοικειωμένος με 
τις διαδικασίες αυτές. Οι ευρωπα-
ϊκοί φορείς σκοπεύουν να ενισχύ-

σουν αφενός την προβολή των 
πολυγλωσσικών δικτυακών πυλών 
«EUROPE DIRECT» και «YOUR 
EUROPE», οι οποίες θεωρούνται 
βασικά στοιχεία της πληροφόρη-
σης σχετικά με τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης και αφετέ-
ρου, τον ρόλο και την προβολή 
των μηχανισμών επίλυσης προ-
βλημάτων.
Στη σύνοδο μίλησαν ευρωβουλευ-
τές, στελέχη πολιτικών ομάδων 
και κοινωνικών φορέων, ενώ από 
πλευράς Κυπριακής Δημοκρατί-
ας τα δεδομένα της κυπριακής 
εμπειρίας ανέπτυξε η εκπαιδευτι-
κός Χρυστάλλα Καλογήρου. 

«Εξοικείωση των Ευρωπαίων πολιτών 
με τα δικαιώματά τους»



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 9ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μεγάλη πασχαλινή εκδήλωση διοργάνωσε ο 
Δήμος Έγκωμης την Τρίτη του Πάσχα, όπου 
αναβίωσαν τα παραδοσιακά παιχνίδια της 
σακκουλοδρομίας, της αβγουλοδρομίας, του 
ζίζιρου και του σχοινιού. Πλήθος κόσμου και 
κυρίως παιδιά, συμμετείχαν με ιδιαίτερο εν-
θουσιασμό στα παραδοσιακά παιχνίδια, στο 
γιγάντιο «φιδάκι της ενέργειας», έπαιξαν στο 
φουσκωτό και χόρεψαν στους ρυθμούς της 
μουσικής που πλαισίωνε την εκδήλωση. Πολ-
λές εκπλήξεις, ζωγραφική προσώπου, μπα-

λονοκατασκευές, δώρα και κεραστικά περί-
μεναν τους μικρούς δημότες της Έγκωμης.
Μια εκδήλωση γεμάτη χαρά και διασκέδα-
ση, προσφορά του Δήμου Έγκωμης στους 
μικρούς δημότες του. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στα γήπεδα φούτσαλ του σωμα-
τείου ΕΘΑ τα οποία προσφέρθηκαν δωρεάν. 
Τα μέλη του 293 ου  Συστήματος Προσκόπων 
Μακεδονίτισσας και το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών βοήθησαν στη διεκπεραί-
ωση της εκδήλωσης.

Αναβίωσαν παραδοσιακά παιχνίδια
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Ο Δήμος Έγκωμης διοργάνωσε τη 
Δευτέρα 28 Μαΐου Πανδημοτική 
Συγκέντρωση, με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης των πρώτων 150 
ημερών της θητείας του Δημοτι-
κού Συμβουλίου. 
H Πανδημοτική άνοιξε με εισαγω-
γική τοποθέτηση του Δημάρχου, 
κ. Ζαχαρία Κυριάκου, ο οποίος 
παρουσίασε τη δράση, τους σχε-
διασμούς, τον προϋπολογισμό 
και το όραμα του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου από την ημερομηνία 
ανάληψης των καθηκόντων του, 
την  1/1/2012.
Ο Δήμαρχος ανάφερε, εισαγω-
γικά, τα ακόλουθα:
«Με την ευκαιρία της συμπλήρω-
σης των πρώτων 150 ημερών θη-
τείας και δράσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου το οποίο προέκυψε 
από τις Δημοτικές Εκλογές της 
18ης Δεκεμβρίου 2011, θεωρούμε 
υποχρέωση μας να ενημερώσου-
με λεπτομερώς τους δημότες για 
όλα τα θέματα που αφορούν το 
Δήμο, αλλά και ν’ ακούσουμε τις 
δικές τους απόψεις και εισηγήσεις. 
Ενεργούμε με πλήρη διαφάνεια, 
συλλογικά και συναινετικά, με μο-
ναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων των δημοτών 
μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο συ-
νέρχεται δυο φορές το μήνα και 
οι συνεδρίες του είναι ανοικτές για 
το κοινό. Θέλω να ευχαριστήσω 
όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για την άριστη συνεργα-
σία που έχουμε».
Ακολούθως, προέβη στον απολο-

γισμό δράσης, μέσα από ηλεκτρο-
νικές διαφάνειες και κάρτες που 
προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη. 
Ο Δήμαρχος κάλυψε τ’ ακόλουθα 
κεφαλαία, παρουσιάζοντας ανα-
λυτικά στοιχεία:
• Η εκλογή, οι πρώτες ενέργει-
ες
• Το προσωπικό – οι κύριοι 
στόχοι
• Οικονομικά, μείωση κρατικής 
χορηγίας, συνέπειες
• Ανάλυση του προϋπολογι-
σμού του Δήμου, οι περικοπές/
εξοικονομήσεις
• Μεγάλα έργα στο Δήμο. Πο-
λυδύναμο, ποταμός Κλήμου, 
οδικά
• Πολεοδομικά – Τοπικό Σχέ-
διο

• Προβλήματα καθημερινότη-
τας, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, 
κυκλοφοριακά
• Πράσινο – περιβάλλον – πάρ-
κα
• Καθαριότητα
• Κοινωνικό πρόσωπο 
• Πολιτιστικά
• Το μέλλον των Δήμων
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με 
συμμετοχή δημοτών, την οποία 
συντόνισε η αντιδήμαρχος Λουίζα 
Μαυρομμάτη. Τον λόγο έλαβαν 
δημότες που τοποθετήθηκαν σε 
προβλήματα και έκαναν εισηγή-
σεις για ζητήματα που αφορούν 
την καθημερινότητά τους. Ενδει-
κτικά έγινε αναφορά στη λεωφόρο 
Γρίβα-Διγενή με τους παράνομους 
αγώνες ταχύτητας, στην οχληρία 

και τα κυκλοφοριακά προβλήμα-
τα της περιοχής των καφετεριών, 
στο αποχετευτικό και την επίσημη 
λειτουργία του, στην καθαριότη-
τα και την ενίσχυση του πρασίνου, 
στη δημιουργία πεζόδρομων - πο-
δηλατόδρομων, στη βελτίωση του 
οδικού δικτύου, στην ηχορύπαν-
ση που παρατηρείται σε κεντρικές 
οδικές αρτηρίες του Δήμου, στην 
αναγκαιότητα ανέγερσης του Πο-
λυδύναμου Κέντρου κ.ά.
Μετά τις παρεμβάσεις των δημο-
τών, ο Δήμαρχος έδωσε απαντή-
σεις στα ερωτήματα και τις ειση-
γήσεις τους.  Καταλήγοντας είπε:
«Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προ-
βλήματα σας που καταγράψα-
με απόψε είναι ο οδηγός για τις 
επόμενες κινήσεις μας. Αφήσαμε 
πολλά πράγματα πίσω, αυτή την 
περίοδο, διότι όλη η προσοχή μας 
ήταν επικεντρωμένη στο οικονο-
μικό κομμάτι. Κλειδωθήκαμε στα 
γραφεία μας με τους προϊσταμέ-
νους των υπηρεσιών, για να δού-
με πως θα καταστήσουμε το δήμο 
λειτουργικά και οικονομικά βιώσι-
μο. Διότι με τις περικοπές που μας 
επέβαλαν, έπρεπε να συντάξουμε 
εκ νέου τις δυνάμεις μας. Μελε-
τήσαμε όλα τα κονδύλια , κάναμε 
εξοικονομήσεις και τώρα είμαστε 
έτοιμοι ν’ ασχοληθούμε επισταμέ-
να με τη μελέτη φλεγόντων προ-
βλημάτων της καθημερινότητας. 
Ο στόχος που θέσαμε είναι: Ο Δη-
μότης να εξυπηρετείται γρήγορα 
και αποτελεσματικά.

Πανδημοτική συγκέντρωση με μαζική συμμετοχή

Επί τάπητος τα προβλήματα Έγκωμης 
Ο Δήμαρχος Έγκωμης παρουσιάζει σε ηλεκτρονικές διαφάνειες τα πεπραγμένα του Δήμου

Παρόντες όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι στην Πανδημοτική
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Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνί-
ου στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβό-
λου συνέντευξη Τύπου των δέκα 
Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας. 
Σκοπός της συνέντευξης ήταν να 
αναπτυχθούν οι προτάσεις των 
Δήμων για αντιμετώπιση των οικο-
νομικών προβλημάτων που προ-
κύπτουν από τη μείωση της κρα-
τικής χορηγίας. 
Σε κείμενο που διαβάστηκε από το 
Δήμαρχο Στροβόλου, Δρα Λάζα-
ρο Σαββίδη, Πρόεδρο του κλιμα-
κίου Δημάρχων Επαρχίας Λευκω-
σίας αναφέρθηκε ότι «το κράτος 
ενεργώντας χωρίς καμία προη-
γούμενη διαβούλευση και χωρίς 
να αφουγκραστεί τις ανησυχίες 
των Δημάρχων και των Δημοτικών 
τους Συμβουλίων, προχώρησε μο-
νομερώς στη μείωση της κρατικής 
χορηγίας προς τους Δήμους κατά 
16.3% (για το Δήμο Λευκωσίας το 
ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλ-
θει στο 28%). Και όλα αυτά έγιναν 
σε μια χρονική περίοδο που οι Δή-
μοι ανέμεναν την αύξηση της κρα-
τικής χορηγίας, ως η δέσμευση 
της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα 
όλοι οι Δήμοι να ευρίσκονται σή-
μερα προ του φάσματος της οι-
κονομικής κατάρρευσης».
Στη συνέχεια αναγνώστηκαν τα 
μέτρα που εισηγούνται οι Δήμαρ-
χοι για αντιμετώπιση της κατά-
στασης. 
Συγκεκριμένα έχουν συμφωνηθεί 
και θα υποβληθούν οι πιο κάτω 
προτάσεις:
• Ανάληψη από μέρους του κρά-
τους της ευθύνης για πληρωμή 
του κόστους του οδικού φωτι-
σμού που σήμερα πληρώνουν οι 
Δήμοι. 
• Να ζητηθεί μεγαλύτερη περίο-

δος χάριτος για την αποπληρωμή 
των δόσεων των κεφαλαίων των 
ενοποιημένων δανείων, καθώς και 
των δανείων μέσω δανειστικών 
Επιτροπών.
• Συμπλεγματοποίηση υπηρεσι-
ών μεταξύ των Δήμων, όπως π.χ. 
αποκομιδή σκυβάλων, καθαριό-
τητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσί-
ες. Στόχος η βελτίωση των παρε-
χομένων υπηρεσιών, μείωση του 
λειτουργικού κόστους και απο-
δοτικότερη αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού. 
• Επαναξιολόγηση της πολιτικής 
για διαχείριση των αποβλήτων με 
στόχο τη μείωση του κόστους και 
δημιουργία νέων πηγών εσόδων 
για τους Δήμους. 
• Αναγκαστική αφυπηρέτηση ερ-
γατικού προσωπικού στα 63 έτη, 
χωρίς δικαίωμα παραμονής μέχρι 
τα 65. 
• Ετοιμασία σχεδίων πρόωρης 
στοχευμένης αφυπηρέτησης του 
υπαλληλικού προσωπικού. 

• Ενοποίηση του φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας και του δημοτικού τέ-
λους ακίνητης ιδιοκτησίας και με-
ταβίβαση στους Δήμους της εί-
σπραξης της ενιαίας φορολογίας.
• Να εξευρεθεί τρόπος εκτέλεσης 
του όγκου των ενταλμάτων δικα-
στηρίων που εκκρεμούν για υπο-
θέσεις ανείσπρακτων φόρων. 
• Να φορολογούνται σε όλη την 
Κύπρο οι εταιρείες διεθνών δρα-
στηριοτήτων. 
• Να εξεταστεί το ενδεχόμενο ένα 
ποσοστό από την είσπραξη των 
αδειών κυκλοφορίας (με την προ-
ϋπόθεση ότι αυτό ταυτίζεται με τη 
χρήση του οδικού δικτύου) και ένα 
ποσοστό από τα μεταβιβαστικά 
τέλη να εμβάζονται στους οικεί-
ους Δήμους. 
• Έγκαιρη καταβολή διαφόρων 
οφειλών του κράτους προς τους 
Δήμους, π.χ. α) εκτελεσθέντα πο-
λεοδομικά έργα, β) Τέλη/Πρόστι-
μα και γ) είσπραξη τελών πολεο-
δομικών αδειών. 

• Συνέχιση της καταβολής του 
κόστους καθαριότητας της κρα-
τικής γης. 
• Επιστροφή του ΦΠΑ
• Επανεκτίμηση ακίνητης περιου-
σίας
• Ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερ-
δών να εισπράττεται από τους 
Δήμους, για τεμάχια εντός των 
δημοτικών τους ορίων.
• Καταβολή στους Δήμους των 
αντισταθμιστικών επιβολών του 
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλί-
σεων. 
Εισηγούμενοι τα πιο πάνω μέτρα 
σκοπός των Δήμων είναι να συ-
νεχίσουν την απρόσκοπτη παρο-
χή υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
χωρίς την πρόσθετη επιβάρυνση 
τους. 
Μέσα στα πλαίσια αυτά καλούν 
το κράτος, έστω και την υστάτη, 
να ενισχύσει οικονομικά τους Δή-
μους καθότι σε αντίθετη περίπτω-
ση οι συνέπειες για τους Δήμους 
και κατ’ επέκταση για τους δημό-
τες θα είναι πέρα για πέρα αρνητι-
κές και απρόβλεπτες. 
Έκρουσαν, τέλος, τον κώδωνα 
του κινδύνου και προειδοποίησαν 
ότι η αντίδραση από την πλευρά 
των Δήμων, σε περίπτωση που 
δεν εισακουστούν οι προτάσεις, 
θα είναι δυναμική και διεκδικητική. 
Τόνισαν, επίσης, ότι κατανοούν, 
σέβονται και να θέλουν να συμβά-
λουν θετικά και ουσιαστικά στην 
αντιμετώπιση της κρίσης, πλην 
όμως αυτό πρέπει να γίνει μέσα 
από ένα ειλικρινή διάλογο και δια-
βούλευση Δήμων και Κράτους και 
όχι με αυθαίρετες και μονομερείς 
ενέργειες, οι οποίες έχουν καταδι-
κάσει τους Δήμους σε οικονομικό 
μαρασμό. 

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη τύπου των Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας

SOS των Δήμων για τα οικονομικά

Συνήλθε στις 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευ-
ση της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην οποία 
παρευρέθησαν σχεδόν όλα τα μέλη και συ-
ζητήθηκαν τα οξύτατα και επείγοντα προ-
βλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στη λει-
τουργία των Δήμων μετά τις περικοπές της 
τάξης του 8% περίπου από την κυβέρνηση 
και στη συνέχεια ακόμα 8% από τη Βουλή 
και που μαζί συμποσούνται σε περίπου 11 
εκατ. ευρώ, καθώς και από την επιπλέον 
περικοπή της κρατικής χορηγίας που δίδε-
ται κατόπιν συμφωνίας από την κυβέρνη-
ση έναντι κατάργησης του επαγγελματικού 
φόρου, της τάξης των 7 εκατ. ευρώ, συνο-
λικά δηλαδή, 18 εκατ. ευρώ. Η περικοπή 
των κονδυλίων αυτών δημιουργεί αβάστα-
κτα βάρη στους Δήμους ιδιαίτερα όταν το 
ποσό αυτό πρέπει να επιμεριστεί σε τριά-
ντα Δήμους και όχι σε είκοσι τέσσερις.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Γαλα-
νός ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το 
θέμα έχει συζητηθεί ήδη με τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βου-
λής, τους αρμόδιους Υπουργούς, την Επι-
τροπή Οικονομικών της Βουλής, καθώς και 
τις ηγεσίες των Κοινοβουλευτικών κομμά-
των. Ανάφερε ότι είναι πλέον θέμα ημερών 
για να αρχίσουν οι Δήμοι να μην είναι σε 
θέση να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές 
λειτουργίες τους ή να υποχρεώνονται να 
απολύουν υπαλλήλους ή και να διακόψουν 
την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους 
έναντι του κράτους κι άλλων δανειστών.  
Εξέφρασε επίσης φόβο ότι η ζημιά που θα 
γίνει στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών 
θα είναι τεράστια και, εν πάση περιπτώσει 
πολύ μεγαλύτερη από την οικονομία που 
επιφέρει η περικοπή αυτών των κονδυλίων, 
σε μια εποχή που η Κύπρος προεδρεύει 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οι Δήμοι κανονικά έπρεπε να πρωτο-
στατούν σε μια θετική εικόνα προόδου και 
ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι παρό-
λον που τα χρονικά περιθώρια έχουν σχε-
δόν εκλείψει, οι Δήμοι, ως υπεύθυνοι εταίροι 
της πολιτείας και μέρος της λειτουργίας, σε 
τοπικό επίπεδο, της Δημοκρατίας, δεν είναι 
εύκολο να πάρουν ανάλογα μέτρα που τυ-
χόν θα λάμβαναν συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις ή μέτρα που έχουν σχέση με κοινωνι-
κούς εταίρους διότι, επανέλαβαν, οι Δήμοι 
είναι μέρος του κράτους και των εκλελεγ-
μένων εκπροσώπων του.
Ταυτόχρονα γίνονται ενέργειες και καταρ-
τίζεται πρόγραμμα από την Ένωση Δήμων 
Κύπρου που στοχεύει στο νοικοκύρεμα 
των Δήμων μέσα σε πλαίσια λιτότητας, ενώ 
ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν προχωρήσει προς 
αυτήν την κατεύθυνση.
Τέλος η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την 
ελπίδα ότι έστω και την υστάτη η κυβέρ-
νηση θα αντιληφθεί το μέγεθος του προ-
βλήματος.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων για τα 
οικονομικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Ο Δήμος Έγκωμης στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, διορ-
γάνωσε Αιμοδοσία στο Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας. Θερμές ευχαριστίες 
εκφράζονται προς όλους τους αιμοδότες του Δήμου που για μια ακόμη 
φορά έδωσαν παράδειγμα ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς. Η 
επόμενη Αιμοδοσία του Δήμου Έγκωμης θα γίνει περί τα τέλη Οκτω-
βρίου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ο Δήμος Έγκωμης υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους 
ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων πρόθεσης 
για Πολεοδομική Αμνηστία λήγει στις 31/10/2012. Όλες 
οι σχετικές πληροφορίες για την Πολεοδομική Αμνηστία 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Έγκωμης 
(www.engomi.org). Για περισσότερες πληροφορίες και 
διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Έγκωμης στα 
τηλέφωνα 22453867 και 22453829.

Καλούνται όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στα δημοτικά όρια της Έγκωμης να προχωρήσουν σε 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στον 
τόπο διαμονής τους. Η χρήση του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής, μας δίνει το 
δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά και άσκησης πίεσης για ζητήματα που απασχολούν την καθη-
μερινότητά μας. Σημειώνουμε επίσης ότι η ετήσια κρατική χορηγία διανέμεται στους Δήμους 
με βάση τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων που είναι εγεγγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στους εκλογι-
κούς καταλόγους του Δήμου μας. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορούν 
να εξασφαλιστούν από τα γραφεία του Δήμου Έγκωμης, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρ-
χιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Υπηρεσία Εκλογών 
και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΜΕΤΑΚOΜΙΣΕΙΣ

  ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ

Έγνοια μας: Το ΠεριβάλλονΈγνοια μας: Το Περιβάλλον

Στόχος μας: Μια Καθαρή & Πράσινη ΈγκωμηΣτόχος μας: Μια Καθαρή & Πράσινη Έγκωμη

Αρχαγγέλου 39, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22355022, 99651276
Φαξ: 22357973
Email: kameris@kameris.com

Ο Δήμος Έγκωμης εφιστά 
την προσοχή των δημοτών 
του, ότι με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου έχει 
απαγορευθεί η φύτευση 
δένδρων ή θάμνων στα δη-
μόσια πεζοδρόμια από τους 
ιδιοκτήτες νέων οικοδομών, 
ώστε να μην παρακωλύε-

ται η διέλευση των πεζών 
και αναπήρων. Επίσης ενη-
μερώνει ότι σε περιπτώ-
σεις υφιστάμενων δένδρων 
ή θάμνων, τα πεζοδρό-
μια πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα σε πλάτος του-
λάχιστον 1,20 μέτρου και 
ύψος 2 μέτρων. 

Αιμοδοσία Δήμου Έγκωμης

Πολεοδομική Αμνηστία

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων 
και κλοπών στην περιοχή της Έγκω-
μης προβληματίζουν το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Έγκωμης που συζήτησε το θέμα 
στην τακτική συνεδρία του, της Τρίτης 2 
Ιουλίου 2012. Το Δημοτικό Συμβούλιο, 
μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφά-
σισε να επαναφέρει επιτακτικά την ανά-
γκη εφαρμογής του θεσμού του «Αστυ-

νομικού της γειτονιάς» και στην Έγκωμη. 
Ο Αστυνομικός της γειτονιάς, μπορεί να 
συμβάλει στην πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση της εγκληματικότητας, ώστε να 
διαφυλαχθούν οι περιουσίες και η σω-
ματική ακεραιότητα των δημοτών. Στό-
χος του θεσμού αυτού είναι και η βελ-
τίωση του αισθήματος ασφάλειας των 
δημοτών. 

Ο Δήμος επαναφέρει το θέμα του 
αστυνομικού της γειτονιάς
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Ο Δήμος Έγκωμης και το Σωμα-
τείο Ε.Θ.Α. Έγκωμης συνδιοργά-
νωσαν πανηγυρικό εορτασμό για 
να τιμήσουν τις Εθνικές Επετεί-
ους της 25ης Μαρτίου 1821 και 
1ης Απριλίου 1955 στην κατάμε-
στη αίθουσα εκδηλώσεων του σω-
ματείου Ε.Θ.Α. Κύριος ομιλητής 
της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποί-
ος κωδικοποιώντας τα μηνύματα 
των δύο επετείων και την ευθύνη 
του Ελληνισμού σήμερα, τόνισε: 
«Να διδαχθούμε από το ήθος των 
ηρώων μας και να προχωρήσουμε 
ενωμένοι».

Στην εκδήλωση ο πρόεδρος 
των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 
κ. Θάσος Σοφοκλέους κατέθεσε 
την προσωπική του μαρτυρία από 
τη συμμετοχή του στον αγώνα 
του 1955. Ο κ. Σοφοκλέους μέσα 
από την αφήγηση μιας επιχείρη-

σης στο Λευκόνοικο μετέφερε την 
ατμόσφαιρα της εποχής, το θάρ-
ρος αλλά και το χιούμορ των αγω-
νιστών, καθώς και την συγκινητική 
συνδρομή των απλών ανθρώπων 
στον αγώνα. 

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση 
απηύθυναν η πρόεδρος της Επι-
τροπής Παιδείας, Πολιτισμού και 

Ευρωπαϊκών θεμάτων κα Ειρήνη 
Λοϊζίδου, ο Αντιπρόεδρος της ΕΘΑ 
Έγκωμης κ. Πανίκος Κωνσταντί-
νου και ο Δήμαρχος Έγκωμης, κ. 
Ζαχαρίας Κυριάκου. Ο Δήμαρχος 
αναλύοντας το νόημα των δύο 
εθνικών επετείων ανέφερε: «Πρέ-
πει να αγωνιστούμε μέσα στην κο-
νίστρα της διπλωματίας ενωμένοι, 

με διεκδικητική και συγκροτημένη 
πολιτική, για να επιβληθεί το δί-
καιο στο πολυβασανισμένο νησί 
μας. Έτσι θα ξοφλήσουμε το χρέ-
ος μας απέναντι στις θυσίες των 
ηρώων μας. Κανένας αγώνας δεν 
πάει χαμένος, όταν δίνεται μέσα 
σε συλλογικό πνεύμα, ενότητα και 
εθνική συστράτευση.»  

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με 
απαγγελίες ποιημάτων και εορ-
ταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από τη Δημοτική Χορωδία Έγκω-
μης, η οποία και καταχειροκροτή-
θηκε.

Την εκδήλωση λάμπρυναν με 
την παρουσία τους, ο πρέσβυς 
της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Βα-
σίλης Παπαϊωάννου, τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης, 
ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορεί-
ας Έγκωμης, εκπρόσωποι τοπικών 
οργανώσεων και πλήθος κόσμου.

Τιμήθηκαν με λαμπρότητα οι εθνικές επέτειοι

Ονοματοδοσία οδού προς τιμήν του 
αγωνιστή της ελευθερίας Ιωσήφ Σεργίδη

Ο Δήμος Έγκωμης με μια σεμνή τελετή ονοματοδοσίας μιας και-
νούργιας οδού, παρά το Μετόχιο Κύκκου, τίμησε τον αγωνιστή της 
ελευθερίας έφεδρο ανθυπολοχαγό Ιωσήφ Σεργίδη, που έδρασε 
ηρωικά στις μάχες εναντίον του Τούρκου εισβολέα το 1974. Τα ίχνη 
του, μαζί με 22 άλλους συμπολεμιστές του, χάθηκαν στις 15 Αυγού-
στου 1974 στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας ή Κοντεμένου. 
Υπηρετούσε στο ηρωικό 286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και ήταν 
επικεφαλής ενός ΒΤR, τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προ-
σωπικού, ενισχυμένου με πολυβόλο Κρινόφ 7,62 χιλιοστών. Ανέλα-
βε κρίσιμες αποστολές στα πιο καυτά μέτωπα των επιχειρήσεων. 
Ο κύριος κορμός του Τάγματος κτυπήθηκε άγρια από την τουρκική 
αεροπορία στην περιοχή Κοντεμένου, καθοδόν προς την Κερύνεια, 
με σκοπό να συμβάλει στην απόκρουση των εισβολέων.
Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου στην ομιλία του ανέφερε 
και τα ακόλουθα: 
«Ο Δήμος Έγκωμη, αναγνωρίζοντας την προσφορά του Ιωσήφ στην 
πατρίδα, αποδίδει στ’ όνομά του αυτή την καινούργια οδική αρτηρία. 
Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τον θυμόμαστε. 
Όπως είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ, η μνήμη είναι το ημερολόγιο της ζωής 
μας που πάντα το φέρνουμε μαζί μας. Γι’ αυτό, είναι ιερή υποχρέω-
σή μας, να έχουμε πάντα στη σκέψη μας και στο μυαλό μας την αδι-

καίωτη θυσία των παλληκαριών του 1974, γιατί η πατρίδα είναι ακό-
μη σκλαβωμένη. Η μνήμη μας πρέπει να παραμένει πάντοτε νέα και 
σφριγηλή, για να υπάρχει πάντοτε αναμμένη η δάδα της ελευθερίας. 
Γιατί η ελευθερία είναι ιδιοκτησία του κάθε ανθρώπου.»
Στην εκδήλωση μίλησε επίσης ο αδελφός του ήρωα Νίκος Σεργί-
δης.
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Η Λέσχη Ηλικιωμένων Έγκωμης 
δραστηριοποιείται από  το 1990 
και διοικείται από Διαχειριστι-
κή Επιτροπή, της οποίας προε-
δρεύει ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Έγκωμης, κ. Φοίβος Ζαχαριάδης. 
Η επιτροπή απαρτίζεται από Δη-
μοτικούς Συμβούλους, εκπροσώ-
πους των οργανωμένων συνόλων 
του Δήμου μας και εκπροσώπους 
των μελών της Λέσχης. 
Σκοπός της Λέσχης είναι η παρο-
χή ημερήσιας φροντίδας και δημι-
ουργικής απασχόλησης στους ηλι-
κιωμένους του Δήμου μας. Αυτά 
σε συνδυασμό με τη ψυχολογική 
στήριξη και ενδυνάμωση που προ-
σφέρεται, στοχεύουν στην παρα-
μονή  των ηλικιωμένων μας στο 
οικογενειακό περιβάλλον και την 
αποφυγή της ιδρυματοποίησης.
Στα μέλη της Λέσχης προσφέρο-
νται αρκετά προγράμματα ανά-
λογα με τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες τους όπως: 
• Υδρογυμναστική
• Αρωματοθεραπεία - Ρεφλεξολογία 
από φυσικοπαθητικό
• Ομιλίες Θρησκευτικού περιεχομέ-

νου
• Χορωδία
• Πεντικιούρ από ειδική ποδίατρο
• Μαγειρική
• Γυμναστική 
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γνωρί-
ζω την Κύπρο» με ξεναγήσεις και επι-
σκέψεις σε Μουσεία, Εκθέσεις και Αρ-
χαιολογικούς χώρους 
• Εκδρομές εντός και εκτός Κύπρου
• Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
• Διαγωνισμοί επιτραπέζιων παιχνι-

διών  /  Τόμπολα 
• Βιωματικά εργαστήρια
• Διαλέξεις για θέματα που απασχο-
λούν τους ηλικιωμένους
• Προσφέρεται επίσης ψυχολογική 
στήριξη και ενδυνάμωση σε  ατομικό 
και ομαδικό
επίπεδο.
Για όσα Μέλη αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα στις μετακινήσεις τους 
η Λέσχη προσφέρει μεταφορικό 
μέσο. 

Όλα τα πιο πάνω προσφέρονται 
στα Μέλη με μια μικρή ετήσια συν-
δρομή ύψους σαράντα (40) ευρώ 
το άτομο ή εξήντα (60) ευρώ ανά 
ζεύγος. 
Η Λέσχη διαθέτει έμπειρο προ-
σοντούχο προσωπικό. Για περισ-
σότερες πληροφορίες απευθυν-
θείτε στην Υπεύθυνη της Λέσχης, 
κα Ζωή Αργυρίδου στο τηλ. 22-
453886.

Πλούσια η δράση της Λέσχης Ηλικιωμένων

Στιγμιότυπα από δραστηριότητες μελών της Λέσχης Ηλικιωμένων
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στα πλαί-
σια της παιδικής λέσχης λειτούργη-
σε και φέτος ο Δήμος Έγκωμης. Το 
σχολείο που ξεκίνησε από 21 Ιου-
νίου και θα διαρκέσει μέχρι και 31 
Ιουλίου απασχόλησε τα παιδιά σε 
ολοήμερη βάση από τις 7:00 π.μ. 
μέχρι τις 6:00 μ.μ. από Δευτέρα μέ-
χρι Παρασκευή. 
Δικαίωμα συμμετοχής στα προ-
γράμματα απασχόλησης της Παι-
δικής Καλοκαιρινής Λέσχης έχουν 
παιδιά δημοτών και φοιτούν σε Δη-
μοτικά Νηπιαγωγεία και Σχολεία του 
Δήμου Έγκωμης.
Επισκεφθήκαμε την Καλοκαιρινή 
Παιδική Λέσχη του Δήμου Έγκω-
μης όπου είδαμε ιδίοις όμμασι τους 
χώρους και συζητήσαμε μαζί με την 
Υπεύθυνη της Λέσχης για το πώς 
λειτουργεί σε καθημερινή βάση ο 
χώρος γενικότερα.
Όπως μας είπε τα παιδιά καταφθά-
νουν στη Λέσχη το αργότερο μέχρι 
τις 8:30π.μ., ώστε να καταστεί δυ-
νατή η συμμετοχή τους  στις δρα-
στηριότητες που έχουν προγραμμα-
τιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
διάρκειας 5 εβδομάδων, όπως μας 
είπε, περιλαμβάνει υποχρεωτικές 
δραστηριότητες για όλα τα παιδιά 
που συμμετέχουν στο καλοκαιρινό 
σχολείο όπως για παράδειγμα:
•Επισκέψεις στον παιχνιδότοπο 
Soretino μία φορά τη βδομάδα 
•Επισκέψεις σε Πάρκο μία φορά τη 
βδομάδα
•Επίσκεψη στο παιδικό μουσείο 
Ρότα και στο Πάρκο του Ορφέα μία 
φορά κατά τη διάρκεια του καλο-
καιρινού σχολείου.
Επίσης το πρόγραμμα δραστηριο-
τήτων περιλαμβάνει προαιρετικά 
κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα 
το μήνα Ιούλιο, στο κολυμβητήριο 
Λευκωσίας από εκπαιδευτές του 
Α.Γ.Ο. Άλλες δραστηριότητες των 
παιδιών στη λέσχη είναι η ενασχό-
ληση τους με τη χειροτεχνία, τα επι-
τραπέζια παιχνίδια, αθλοπαιδιές και 
ζαχαροπλαστική. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας στα παιδιά προσφέρε-
ται υγιεινό ισορροπημένο γεύμα από 
εξειδικευμένη μαγείρισσα, όπως επί-
σης απογευματινό φρούτο ή γλυκό.
Ενδεικτικό της δουλειάς που γίνε-
ται και της υγιούς απασχόλησης των 
παιδιών είναι το πρόγραμμα μιας 
μέρα που περιλαμβάνει τα παρα-
κάτω: Προσέλευση παιδιών στην 
παιδική Λέσχη και απασχόληση με 
επιτραπέζια παιχνίδια από τις 7:00 

μέχρι τις 8:30 π.μ.. Στις 8:30 π.μ. 
μέχρι τις 9:00π.μ τα παιδιά προ-
γευματίζουν και στη συνέχεια από 
τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 10:00 π.μ 
κάνουν διάλειμμα για παιχνίδι και ξε-
κούραση.
Από τις 10:00 π.μ. μέχρι και τις 
12:30 φτιάχνουν κατασκευές με 
πηλό με τη βοήθεια των δασκάλων 
τους.
Από τις 12:30μμ μέχρι τις 13:30 
ακολουθεί το μεσημεριανό γεύμα 
και στη συνέχεια από τις 13:30μμ 
μέχρι και τις 15:00 ασχολούνται με 
το μάθημα τις κατασκευής γλυκών, 
όπως είναι για παράδειγμα οι τρού-
φες. Στη συνέχεια από τις 15:00 μμ 
μέχρι και τις 16:00 κάνουν διάλειμ-
μα για απογευματινό σνάκ και από 
τις 16:00 μέχρι και τις 18:00 που θα 
σχολάσουν παρακολουθούν ψυχα-
γωγική ταινία.
Το ίδιο οργανωμένο είναι το πρό-
γραμμα και τις υπόλοιπες μέρες. 
Το προσωπικό της Λέσχης του Δή-
μου Έγκωμης απαρτίζουν η υπεύ-
θυνη του Κέντρου, η βοηθός υπεύ-
θυνη και η μαγείρισσα.
Το καλοκαιρινό σχολείο λειτουργεί 
μέχρι τις 31 Αυγούστου. Η Παιδι-
κή Λέσχη θα είναι κλειστή τον μήνα 
Αύγουστο και θα ξεκινήσει την λει-
τουργία της στις 3 Σεπτεμβρίου. 
Από τις 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 
7 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί από 
τις 7:00π.μ. μέχρι τις 6:00μ.μ. Με 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
θα λειτουργεί από τις 1:00μ.μ. μέχρι 
τις 6:00μ.μ. Διαθέτει λεωφορείο για 
την μεταφορά των παιδιών από τα 
σχολεία τους στο χώρο της παιδι-
κής λέσχης. Σημειώνεται ότι η Παι-
δική Λέσχη Έγκωμης λειτουργεί από 
το 1992 προσφέροντας υπηρεσίες 
φροντίδας, δημιουργικής απασχό-
λησης και αγωγής στα παιδιά του 
δήμου. Στεγάζεται στο Β΄ Δημοτι-
κό Σχολείο Έγκωμης (Παρισινού) και 
λειτουργεί καθημερινά κατά τη δι-
άρκεια του σχολικού έτους μετά τη 
λήξη των πρωινών μαθημάτων, προ-
σφέροντας την ευκαιρία στα παιδιά 
να απασχοληθούν με ποικίλες δρα-
στηριότητες από τις 1:00μ.μ. μέχρι 
τις 6:00μ.μ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της Παιδικής Λέσχης κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στα παρακάτω 
τηλέφωνα:
Δήμος Έγκωμης: 22453856
Παιδική Λέσχη: 
22352072, 99302281 

Καλοκαιρινό σχολείο για τα παιδιά μας
KENTΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΓΚΩΜΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)
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Ο Δήμος Έγκωμης στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-
ράς του συμμετείχε στην Πορεία Χριστοδούλας έχοντας 
την εποπτεία και τον συντονισμό δύο περιπτέρων στα δη-
μοτικά όριά του, που στελεχώθηκαν από υπαλλήλους του 
Δήμου και από εθελοντές φοιτητές και μαθητές. Η Πορεία 
Χριστοδούλας διοργανώθηκε και φέτος από τον Παγκύπριο 
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο για την κάλυψη των τεράστιων εξό-
δων που έχει η θεραπεία και η φροντίδα των καρκινοπαθών 
στην Κύπρο.

Συμμετοχή στην πορεία 
Χριστοδούλας

Θέματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας Έγκω-
μης συζητήθηκαν σε ειδική σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου Έγκω-
μης, στην παρουσία του Δημάρχου Έγκωμης 
Ζαχαρία Κυριάκου, της Αντιδημάρχου Λουίζας 
Μαυρομμάτη και του προέδρου της Επιτρο-
πής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, δημοτι-

κού συμβούλου, Γιώργου Σαββίδη. Από πλευ-
ράς Υπουργείου παρευρέθησαν οι κ.κ. Στέλιος 
Γρηγορίου, διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών, 
Ανδρέας Ιωάννου, Λειτουργός Υπηρεσιών Υγεί-
ας και Ανδρέας Λεμέσιος, εκπρόσωπος των Ια-
τρικών Υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Έγκωμης έθε-
σε τα ακόλουθα προβλήματα και ανάγκες του 

Κέντρου Υγείας Έγκωμης:
1. Τοποθέτηση δεύτερου γραφέα για κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών των εγγραφών των 
ασθενών που επισκέπτονται το Κέντρο.
2. Παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο, από παιδί-
ατρο, οφθαλμίατρο και γυναικολόγο.
3. Δημιουργία μικρού φυσιοθεραπευτηρίου για 
κάλυψη των αναγκών κυρίως ατόμων της τρί-
της ηλικίας.
Ο διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών ανέφε-
ρε  ότι, όσον αφορά το αίτημα για τοποθέτη-
ση δεύτερου γραφέα, το πρόβλημα θα λυθεί 
σύντομα. Για τη συμπλήρωση σε ιατρικό προ-
σωπικό, τόνισε ότι το Κέντρο θα ενισχυθεί σύ-
ντομα με παιδίατρο και γυναικολόγο, ενώ θα 
μελετηθεί και η εισήγηση για παροχή υπηρεσι-
ών από οφθαλμίατρο. Σχετικά με τη δημιουρ-
γία μικρού φυσιοθεραπευτηρίου, ο διευθυντής 
των Ιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι το αίτη-
μα θα μελετηθεί σε συνδυασμό με τις ανάγκες 
του Κέντρου Υγείας Αγίου Δομετίου, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα μικρό φυσιοθεραπευτήριο 
είτε στον Δήμο Έγκωμης, είτε στον Δήμο Αγίου 
Δομετίου για να εξυπηρετούνται οι δύο κοινό-
τητες.

Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Έγκωμης
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Με ξέφρενους πανηγυρισμούς γιόρτασαν οι συμπολίτες μας την ανάδειξη 
της ΕΘΑ ως πρωταθλήτριας στην καλαθόσφαιρα.

Στις φωτογραφίες οι πανηγυρισμοί από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΕΘΑ Έγκωμης. 
Ο Δήμος συγχαίρει θερμά την ΕΘΑ για τη νέα μεγάλη επιτυχία της που τιμά την Έγκωμη.

H ΕΘΑ Έγκωμης άξια πρωταθλήτρια καλαθόσφαιρας

Μια ξεχωριστή μέρα για τη μα-
θητική καλαθόσφαιρα στην 
περιφέρεια Έγκωμης ήταν 
η Πέμπτη 17 Μαΐου. Η ΕΘΑ 
Έγκωμης διοργάνωσε το 12ο 
μαθητικό τουρνουά των Δημο-
τικών Σχολείων Έγκωμης, το 
οποίο συνέπεσε με τα εγκαίνια 
των γηπέδων του Α’ Δημοτικού 
Σχολείου Μακεδονίτισσας.
Η όλη εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Α’ Δημοτικό 
Σχολείο Μακεδονίτισσας, τέθη-
κε υπό την αιγίδα της Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαί-

ρισης. Στο τουρνουά έλαβαν 
μέρος οι ομάδες των Σχολείων 
Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Μακεδονίτισσας και του Α’ 
Δημοτικού Σχολείου Έγκωμης. 
Μετά την τέλεση των αγώνων, 
απονεμήθηκαν έπαθλα και με-
τάλλια στις ομάδες, καθώς και 
σε αθλητές που διακρίθηκαν 
ατομικά. Τις απονομές έκαναν 
ο αντιπρόεδρος της ΕΘΑ Έγκω-
μης κ. Πανίκος Κωνσταντίνου, ο 
δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρί-
ας Κυριάκου και ο διευθυντής 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης κ Νεόφυτος 
Νεοφυτίδης.
Ο διευθυντής του Α’ Δημοτι-
κού Σχολείου Μακεδονίτισσας, 
κ. Γιώργος Γιωργαλλής, με την 
ευκαιρία της εκδήλωσης, ανέ-
φερε τα εξής: «Ήταν μια πολύ 
ωραία εκδήλωση.
Τα καινούργια γήπεδα είναι για 
το σχολείο μας πολύ σημαντι-
κά, γιατί προωθούν τον μαθη-
τικό αθλητισμό. Ευχαριστούμε 
την ΕΘΑ που διοργανώνει αυτό 
το τουρνουά για δωδέκατη συ-
νεχή χρονιά και βέβαια τον 

Δήμο Έγκωμης και την Κυπρι-
ακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαί-
ρισης, για την εδώ παρουσία 
τους.»
Στους μαθητές και προσκεκλη-
μένους της εκδήλωσης μίλησε 
επίσης ο δήμαρχος Έγκωμης, κ. 
Ζαχαρίας Κυριάκου και ο αντι-
πρόεδρος του σωματείου ΕΘΑ, 
κ. Πανίκος Κωνσταντίνου.
Μεγάλος χορηγός του τουρ-
νουά ήταν ο Δήμος Έγκωμης 
και υποστηρικτής η Εταιρεία Α/
φοί Λανίτη, που προσέφερε χυ-
μούς και νερά.

Μαθητές εν δράσει στην καλαθόσφαιρα
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Έκθεση έργων 
Σωτήρη Σόρογκα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Τελέστηκαν στην παρουσία εκ-
προσώπου του πρέσβη της Ελ-
λάδας στην Κύπρο τα εγκαίνια 
της έκθεσης έργων ζωγραφι-
κής του διακεκριμένου Ελλαδί-
τη ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα 
με τίτλο «Σκουριές και πέτρες» 
στον εκθεσιακό χώρο του Πολι-
τιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Για το έργο του καλλιτέχνη μί-
λησε ο επιμελητής της έκθε-
σης Γιώργος Τζιούμαρης, ενώ 
η Βαρβάρα Γκέκα μετέφερε 
χαιρετισμό του καλλιτέχνη. Ο 
Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας 
Κυριάκου στον σύντομο χαι-
ρετισμό του τόνισε ότι με την 
έκθεση αυτού του σημαντικού 
Ελλαδίτη καλλιτέχνη, ο Δήμος 
Έγκωμης θέλει να δώσει το 
δικό του στίγμα στα πολιτιστικά 
δρώμενα του τόπου μας. Ανα-
φερόμενος στον καλλιτέχνη 
είπε: «Ο Σωτήρης Σόρογκας 
επιλέγει να συνθέσει τα έργα 
του με υλικά της καθημερινότη-
τάς μας, υλικά που συνηθίζουμε 

να προσπερνούμε με περιφρό-
νηση στο διάβα μας. Στέκεται 
και ζωγραφίζει τις σκουριές και 
τις πέτρες, μάρμαρα και φθαρ-
μένα ξύλα, θραύσματα εργαλεί-
ων και ερείπια σπιτιών. Η τμη-
ματική, αφαιρετική τέχνη του 
Σόρογκα ξυπνά τον δυναμισμό 
που κουβαλούν αυτά τα υλικά 
μέσα από την ακατάλυτη φθο-
ρά του χρόνου. Αγγίζει τις πιο 
λεπτές χορδές της ψυχής του 
ανθρώπου, αναδεικνύοντας την 
πορεία της ζωής και την ίδια τη 
φθορά σε τέχνη και απαθανατί-
ζοντάς την. Η ιδιαίτερη αισθητι-
κή αντίληψη του καλλιτέχνη και 
η πολύχρονη πείρα του αποτυ-
πώνονται μέσα από λιτές γραμ-
μές και λιγοστά χρώματα, το 
παιχνίδι της σκιάς και του φω-
τός που τονίζει τη σκουριά και 
τις πέτρες, τη φθορά και την 
αφθαρσία της ύλης». Η έκθεση 
διοργανώθηκε από τον Δήμο 
Έγκωμης υπό την αιγίδα του 
πρέσβη της Ελλάδας στην Κύ-
προ Βασίλη Παπαϊωάννου.

Ο Δήμος Έγκωμης, με την ευκαι-
ρία της ανάληψης της Προεδρί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
την Κυπριακή Δημοκρατία, διορ-
γάνωσε Εορταστική Συναυλία της 
Δημοτικής Ορχήστρας Έγκωμης, 
υπό τη διεύθυνση του Σταύρου 
Παπαντωνίου στο κατάμεστο Αμ-
φιθέατρο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Παράλ-
ληλα, η συναυλία σηματοδότη-
σε πέντε χρόνια από την ίδρυση 
της Δημοτικής Ορχήστρας Έγκω-
μης, η οποία μέσα από τη σκληρή 
δουλειά και ποιοτική προσφορά 
της, καθιερώθηκε στα πολιτιστι-
κά δρώμενα του τόπου μας, δίνο-
ντας παράλληλα τη δυνατότητα 
σε πολλούς νέους να αναδείξουν 
το ταλέντο τους. 
Στη συναυλία συμμετείχαν οι σολί-
στες Κάτια Παναγιώτου (πιάνο) και 
Ειρήνα Ζένιου (σοπράνο), καθώς 
και το Φωνητικό Σύνολο «Αρμονία 
Έγκωμης». Στο πιάνο συνόδευε η 
Παυλίνα Μακρομηνά.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα 
Χαίντελ, Μότσαρτ, Μπετόβεν, 

Σιμπέλιους, Ιβανόβιτσι, Χόρνερ, 
Στράους, Σακελλαρίδη και Δυ-
μιώτη. Στη συναυλία έγινε η πρώ-
τη παγκόσμια εκτέλεση του έργου 
«Κυπριακή Φαντασία» που συνέ-

θεσε σε πολύ νεαρή ηλικία ο αδι-
κοχαμένος Κύπριος συνθέτης Φά-
νος Δυμιώτης.
Η συναυλία τελούσε υπό την αι-
γίδα του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού, κ. Γιώργου Δημοσθέ-
νους. Η είσοδος ήταν ελεύθε-
ρη, αλλά έγιναν δεκτές εισφορές 
προς ενίσχυση του έργου της Λέ-
σχης Ηλικιωμένων Έγκωμης.

Εντυπωσίασε η Δημοτική Ορχήστρα
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Φωτογραφικός και Κινηματογραφικός Όμιλος Έγκωμης

«Κάμπος» της Αναστασίας Ονουφρίου «Oktoberfest» της Μαριλένας Γεωργιάδου

Ο Δήμος Έγκωμης διοργάνωσε έκθεση παραδοσιακής 
κούκλας στους χώρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η έκθεση περιλάμβανε χειροποίητες κούκλες 
της κας Βαρβάρας Γκέκα Λειτουργού της Δημοτικής Πι-
νακοθήκης / Βιβλιοθήκης του Δήμου Πτολεμαϊδας, που 
φτιάχτηκαν με τον παραδοσιακό μικρασιάτικο τρόπο που 
διδάχτηκε από τη γιαγιά της. 
Οι παραδοσιακές κούκλες που μεταφέρθηκαν από το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Πτολεμαΐδας αποτελούν μνημεία 
λαϊκού πολιτισμού και έχουν αποσπάσει το 2009 το πρώ-
το βραβείο στην Πανελλήνια Έκθεση «Τέχνη και Παράδο-
ση». Η κα Γκέκα βρέθηκε στην Κύπρο για τους σκοπούς 
της έκθεσης Σόρογκα και διοργάνωσε δωρεάν σεμινάριο 
κατάρτισης στην κατασκευή της παραδοσιακής κούκλας. 

Έκθεση και σεμινάριο κατασκευής παραδοσιακής κούκλας

Δείγμα από τις φωτογραφίες των μελών μας

Τετάρτη 5/9/2012
Ώρα 8.00 μμ      
Θεατρική παράσταση «Ο φίλος 
μου ο Λευτεράκης» του Αλέκου 
Σακελλάριου, σκηνοθεσία Μαρί-
ας Μανναρίδου Καρσερά από το 
θέατρο ΣΚΑΛΑ στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

Τετάρτη 12/9/2012
Ώρα 8.00 μμ      
Θεατρική παράσταση «Η Γιαλλου-
ρού» του Μιχάλη Πασιαρδή σκη-
νοθεσία της Μαριάννας Καυκα-
ρίδου από το ΣΑΤΙΡΙΚΟ Θέατρο 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σάββατο 15/9/2012
Ώρα 6.00 μμ      
Πρόγραμμα για παιδιά στο πάρκο 
Παύλου Ιησού στη Μακεδονίτισσα

Παρασκευή 21/9/2012
Ώρα 8.00 μμ      
Μουσικό-καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα αφιερωμένο στον Δημήτρη 
Μητροπάνο στην αυλή του Μορ-
φωτικού

Πολιτιστικό Φθινόπωρο Μορφωτικού Συλλόγου Έγκωμης

• Για περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πολιτιστικό λειτουργό του Δήμου Έγκωμης κ. Σωκράτη Σαρρή στο τηλ. 22 453800



20  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012ΕΙΔΗΣΕΙΣ


