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Για τα τελευταία νέα του Δήμου μας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ανανεωμένη ιστοσελίδα  www.engomi.org

Συνεχίζονται τα διαβήματα 
για τη λεωφόρο Γρίβα-Διγενή

Ο Δήμος Έγκω-

μης χαιρετίζει 

τις ολοένα αυ-

ξανόμενες προ-

σπάθειες της 

Αστυνομίας, για 

πάταξη των πα-

ράνομων αγώνων ταχύτητας στη λεωφόρο Γρίβα Δι-

γενή. Αγώνες οι οποίοι δημιουργούν τεράστια προβλή-

ματα ασφάλειας και ταυτόχρονα προκαλούν αφόρητη 

ηχορύπανση και στερούν από τους περιοίκους το ιερό 

δικαίωμα του ύπνου. Ο Δήμος Έγκωμης αναμένει ότι 

οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα συστηματοποιηθούν, 

ώστε να επαναφερθεί στην περιοχή η ασφάλεια και να 

μειωθεί η οχληρία και ηχορύπανση.

ΣΕΛ . 3

Ο Δήμος Έγκωμης στο πλαί-

σιο του Πολιτιστικού Φεστι-

βάλ του, παρουσίασε σειρά 

εκδηλώσεων μεταξύ 4 - 24 

Οκτωβρίου.

ΣΕΛ . 15-17

Η Έγκωμη έστειλε μήνυμα 
για άθληση και περιβάλλον

Ασυνείδητοι απορρίπτουν συνεχώς άχρηστα σε ανοικτούς χώρους

Μεγάλη σημασία δίνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο Έγκω-

μης στα θέματα καθαριό-

τητας σε μια προσπάθεια 

να πατάξει το φαινόμενο 

απόρριψης πάσης φύσεως 

άχρηστων υλικών.

Ασυνείδητοι μολύνουν τον 

περιβάλλοντα χώρο απορ-

ρίπτοντας άχρηστα συνε-

χώς σε ανοικτούς χώρους, 

γεγονός που δημιουργεί 

προβλήματα υγείας και αι-

σθητικής. 

Ο Δήμος Έγκωμης με επι-

στολή που έστειλε δίνει τις 

ανάλογες οδηγίες στους 

δημότες.

ΣΕΛ . 11

Απέκτησε και η Έγκωμη 

τη Δημοτική της Βιβλιοθήκη
Όνειρο πολλών χρόνων 

υλοποιήθηκε για την 

Έγκωμη. Εγκαινιάστηκε η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη με 

6.000 τόμους διαθέσιμους για 

τους φίλους του βιβλίου. 

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως 

δανειστική και στεγάζεται στον 

πρώτο όροφο του Συνδέσμου 

Κατοίκων Μακεδονίτισσας.

Για πληροφορίες στο 

τηλ. 22-464796.

ΣΕΛ . 15  

Ευθύνη όλων η καθαριότητα

Σημαντικό έργο για την 
ασφάλεια των παιδιών

ΣΕΛ. 2

Έγκωμη: Ναι στον 
εθελοντισμό

ΣΕΛ. 4

Εγκαίνια 

σπιτιού Europa Donna 
στην Έγκωμη

ΣΕΛ. 5

Κατασκήνωση Αγίου 
Νικολάου Έγκωμης

ΣΕΛ. 8

Πολύπλευρη στήριξη 
στους ηλικιωμένους

ΣΕΛ. 12

Με λαμπρότητα                 
τιμήθηκε η επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου 1940

ΣΕΛ. 14

Φωτογραφικός και Κι-
νηματογραφικός Όμι-
λος Δήμου Έγκωμης

ΣΕΛ. 16

Μαθητικό τουρ-
νουά καλαθόσφαι-
ρας ΕΘΑ Έγκωμης

ΣΕΛ. 19

Μαζική συμμετοχή στην εκ-

δήλωση «Περπατώ - Ποδη-

λατώ - Τρέχω και σέβομαι το 

περιβάλλον»

ΣΕΛ . 19

Πλούσιες εκδηλώσεις 
στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ
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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

•  Γραμματέας Δημάρχου
 chrystalla@engomi.org

•  Γραμματέας 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

ΘEMA

Το περπάτημα μέσα στον αστικό ιστό 

των πόλεων, οφείλει να είναι μια ευχά-

ριστη και απολαυστική εμπειρία, μια ευ-

καιρία για την καθημερινή υγιεινή εξά-

σκηση και χαλάρωση στο δρόμο προς 

το σχολείο, την εργασία, τις αγορές ή 

άλλους προορισμούς. Έχοντας υπό-

ψη ότι μία από τις κύριες πρωτοβου-

λίες του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

SMOOTH είναι η προώθηση της ασφα-

λούς πεζής διακίνησης και παρουσιάζο-

ντάς την ως βιώσιμη εναλλακτική λύση 

έναντι της χρήσης ιδιωτικών αυτοκι-

νήτων, η περίπτωση του Α’ δημοτικού 

σχολείου της Μακεδονίτισσας είναι χα-

ρακτηριστική.

Επιπρόσθετα, όταν μιλάμε για την 

υγεία των παιδιών, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη το κόστος της ανεπαρκούς σω-

ματικής δραστηριότητας και των κάκι-

στων συνηθειών διατροφής, που είναι 

ανησυχητικές. Η ανεπαρκής σωματική 

δραστηριότητα και οι κακές διατροφι-

κές συνήθειες είναι σημαντικοί συνει-

σφέροντες παράγοντες στα αυξανό-

μενα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας 

στην Κύπρο. Τα παχύσαρκα παιδιά εί-

ναι τουλάχιστον δύο φορές πιο πιθανό 

να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικοι. Η φυ-

σική άσκηση αποτελεί ασπίδα ενάντια 

στην αύξηση του βάρους ενός παιδιού, 

αλλά και τρόπο αντιμετώπισης της 

υπάρχουσας παχυσαρκίας. Είναι ανα-

γκαίο να προωθηθεί στα παιδιά ένας 

υγιεινός τρόπος ζωής, εναρμονισμένος 

με τη φύση. Το περπάτημα είναι μια 

απλή, ανώδυνη και χωρίς κόστος μέθο-

δος άσκησης του ανθρώπου, η οποία 

προσφέρει τόσο σωματικά όσο και ψυ-

χικά οφέλη. 

Η πεζή διαδρομή προς το σχολείο εί-

ναι ένας τρόπος επαφής και καλύτερης 

επικοινωνίας του γονιού με το παιδί. Εί-

ναι πολύ περισσότερα τα φυσικά ερεθί-

σματα που δέχεται ένας πεζός σε σχέση 

με κάποιον που μετακινείται με αυτοκί-

νητο, κάτι το οποίο συμβάλει στην ψυχι-

κή και νοητική ανάπτυξη. Το περπάτημα 

προς το σχολείο συνδέεται με υψηλό-

τερες ακαδημαϊκές επιδόσεις εφ’ όσον 

η φυσική κατάσταση μπορεί να βελτι-

ωθεί με τρόπους διαφορετικούς από 

την κλασική γυμναστική και οι δάσκα-

λοι αναφέρουν ότι τα παιδιά που έχουν 

περπατήσει μέχρι το σχολείο έχουν ξυ-

πνήσει περισσότερο και είναι πιο έτοιμα 

να απορροφήσουν τη γνώση.

Δεν πρέπει ωστόσο να παραλείπεται 

η παροχή ασφάλειας στη μετακίνησης 

των παιδιών. Πρόκειται για μια ευάλω-

τη ομάδα της κοινωνίας, στην οποία 

οφείλουμε να παρέχουμε κάθε δυνα-

τή ασφάλεια. Υπάρχουν τρόποι ασφα-

λούς μετακίνησης από το σπίτι στο 

σχολείο οι οποίοι εμπεριέχουν τη συμ-

μετοχή των παιδιών και των γονιών (π.χ. 

“walking buses”) αλλά και τρόποι παρο-

χής ασφαλείς οι οποίοι μπορούν να θε-

ωρηθούν παθητικοί (π.χ. ορθός σχεδια-

σμός πεζοδρομίων). Το δεύτερο αυτό 

κομμάτι δύναται να βελτιωθεί μέσω του 

σωστού, προνοητικού και προσανατο-

λισμένου στην ασφάλεια σχεδιασμού. 

Οι υποδομές πρέπει να είναι τέτοιες 

ώστε να καθοδηγούν εύκολα και ομαλά 

τη ροή των παιδιών εντός του σχολεί-

ου, προφυλάσσοντας τα από κάθε εί-

δους κίνδυνο.

Γνωρίζοντας όλα τα προηγούμενα, ανα-

δεικνύεται η ανάγκη της κατασκευής 

του έργου στο Α΄ Δημοτικό σχολείο της 

Μακεδονίτισσας. Πρωταρχικός σκοπός 

είναι να παραχθούν οι ασφαλείς διαδρο-

μές πεζής διακίνησης για του μαθητές 

από τις γειτνιάζουσες περιοχές. Επίσης 

επιδιώκεται να ανακαταληφθεί ο χώρος 

που ανήκει δικαιωματικά στους πεζούς 

και να ενισχυθεί ξανά το αίσθημα της 

γειτονιάς.

Το σχολείο βρίσκεται σε μια περιο-

χή αμιγούς κατοικίας μέσα στο δήμο 

Έγκωμης. Εκτός από το σχολείο, υπάρ-

χουν δύο εξίσου σημαντικά σημεία εν-

διαφέροντος για τη γειτονιά. Η σχολή 

Κωφών και το Μέλαθρο Ευγηρίας, και 

κάνουν το έργο ακόμα ποιό αναγκαίο 

και απαιτητικό. 

Λεπτομέρειες του έργου: 

•  360 μ. νέων κρασπέδων 

•  1500 μ² νέων πεζοδρομίων 

•  Αναβάθμιση 2 υφιστάμενων κυρτω-

μάτων σε υπερυψωμένες διαβάσεις 

•  Αναδιαμορφώσεις την συμβολών 

των σχετικών παρόδων με την οδό 

Μακεδονιτίσσης 

• 17 νόμιμες θέσεις στάθμευσης παρά 

το κράσπεδο 

•  Αποκλειστικός χώρος στάσης και 

στεγάστρου για το υφιστάμενο σύ-

στημα λεωφορείων 

•  Φύτευση αρκετών νέων ανθώνων 

και νέων δέντρων 

•  Ενίσχυση της κατακόρυφης και ορι-

ζόντιας σήμανσης.

Σημαντικό έργο για την 
ασφάλεια των παιδιών

Το έργο σε μακέτα
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Τι περιμένουν; Το επόμενο θύμα;
Εφιάλτης οι παράνομοι αγώνες ταχύτητας στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Δήμος Έγκωμης χαιρετίζει τις 

ολοένα αυξανόμενες προσπάθει-

ες της Αστυνομίας, για πάταξη των 

παράνομων αγώνων ταχύτητας στη 

λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Αγώνες οι 

οποίοι δημιουργούν τεράστια προ-

βλήματα ασφάλειας και ταυτόχρο-

να προκαλούν αφόρητη ηχορύπαν-

ση και στερούν από τους περιοίκους 

το ιερό δικαίωμα του ύπνου.

Ο Δήμος Έγκωμης αναμένει ότι οι 

έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα συ-

στηματοποιηθούν, ώστε να επανα-

φερθεί στην περιοχή η ασφάλεια 

και να μειωθεί η οχληρία και ηχορύ-

πανση.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος αναμένει 

σύντομα την υλοποίηση των επα-

νειλημμένων υποσχέσεων του 

τμήματος Δημοσίων Έργων, για 

τοποθέτηση κάμερων φωτοεπισή-

μανσης, που ελπίζεται ότι θα συμ-

βάλουν στην απάμβλυνση του προ-

βλήματος. Βέβαια, η οριστική και 

μόνιμη λύση του προβλήματος θα 

επέλθει, εάν το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων συγκατανεύσει και συμφω-

νήσει με το Δήμο Έγκωμης και την 

Αστυνομία, ώστε να τοποθετηθούν 

σε επιλεγμένα σημεία στη λεωφό-

ρο υπερυψωμένα πλατώ, τα οποία 

θ’ ανακόπτουν σε μόνιμη βάση τις 

απίστευτα μεγάλες ταχύτητες που 

αναπτύσσονται τις βραδινές ώρες.

Προς τούτο, ο Δήμος Έγκωμης 

αναμένει από τον Υπουργό Συγκοι-

νωνιών και Έργων κ. Φλουρέντζο, 

ν’ αποδεχθεί εισήγηση του Δήμου 

και να συγκαλέσει επείγουσα σύ-

σκεψη όλων των εμπλεκομένων με 

το θέμα φορέων, για επαναξιολόγη-

ση της κατάστασης και λήψη όλων 

των ενδεδειγμένων μέτρων.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δή-

μος  Έγκωμης αναφέρει:

«Καλούμε για μια ακόμη φορά τον 

Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, 

να αναλάβει πρωτοβουλία και να 

συγκαλέσει επειγόντως σύσκεψη 

όλων των εμπλεκόμενων μερών 

(Δημόσια Έργα, Αστυνομία, Δήμο), 

για να ληφθούν και υλοποιηθούν 

αποφάσεις που θ’ αντιμετωπίζουν 

και θα επιλύουν το πρόβλημα. Η 

σημερινή αδράνεια στην υλοποίη-

ση αποφάσεων, ισοδυναμεί με πα-

ράδοση στους καμικάζι της ασφάλ-

του.» 

Τι περιμένουν οι αρμόδιοι κυβερνη-

τικοί φορείς, διερωτάται ο Δήμος 

Έγκωμης. Το επόμενο, τραγικό, θα-

νατηφόρο δυστύχημα;

Στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης 

και στοχευμένης 

δραστηριότητας του 

Δήμου Έγκωμης για 

πάταξη των παράνομων 

αγώνων ταχύτητας  

και άλλων τροχαίων 

παραβάσεων, ο 

Δήμος προβαίνει στη 

τοποθέτηση πινακίδων 

που αναγράφουν «Οδηγέ, 

η ταχύτητα σκοτώνει».

Στιγμιότυπο από τη δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας του Δήμου Έγκωμης στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή

Οι αρμόδιοι μπροστά στις ευθύνες τους
Για το πρόβλημα της λεωφόρου Γρί-

βα-Διγενή, ο Δήμαρχος Έγκωμης απέ-

στειλε την πιο κάτω επιστολή στον 

υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. 

Ευθύμιο Φλουρέντζο:

«Το πρόβλημα με τους παράνομους 

αγώνες ταχύτητας έχει οξυνθεί και 

λαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Τα 

ολονύκτια ράλι αυτοκινήτων και μοτο-

σικλετών δημιουργούν αφόρητες συν-

θήκες και δυσκολεύουν αφάνταστα τη 

ζωή εκατοντάδων πολιτών, που δια-

μένουν πέριξ της λεωφόρου. Η αστυ-

νόμευση της περιοχής είναι περιστασι-

ακή και δεν επιλύει το πρόβλημα στη 

ρίζα του. Η αστυνομία αδυνατεί να εί-

ναι στην περιοχή κάθε βράδυ.

Η τοποθέτηση κινητών συσκευών φω-

τοεπισήμανσης αποδεικνύεται χρονο-

βόρα διαδικασία. Εδώ και πολλούς μή-

νες αναμένουμε την αξιοποίησή τους, 

χωρίς να υπάρχει ακόμη ένδειξη για 

την τοποθέτηση, με βάση συγκεκριμέ-

νο χρονοδιάγραμμα. 

Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι η 

αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώ-

πισης του προβλήματος είναι η δημι-

ουργία υπερυψωμένων πλατό, όπως 

έχει γίνει με άλλες σημαντικές οδι-

κές αρτηρίες στην Κύπρο (λεωφό-

ρος Παραλιμνίου-Πρωταρά, δρόμος 

προς Αστρομερίτη, λεωφόρος Γρηγό-

ρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο κ.ά.).  

Στη λεωφόρο Γρίβα-Διγενή, όπου το 

ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 50 χι-

λιόμετρα, θεωρούμε ότι το πλατό δεν 

μπορεί να επιβραδύνει την κίνηση την 

ημέρα, αφού ούτως ή άλλως το όριο 

ταχύτητας είναι χαμηλό. Είναι, όμως, 

βέβαιο ότι θα εξουδετερώσει τις με-

γάλες ταχύτητες, κατά τις βραδινές 

ώρες.

Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό 

και ζητούμε να δοθεί ριζική λύση. Και 

η ευθύνη αυτή ανήκει στο κράτος. Πα-

ρακαλώ όπως δείτε εκ νέου το θέμα, 

ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε 

σε συγκεκριμένες διευθετήσεις, μέσα 

από σαφές χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω 

ότι μια επείγουσα σύσκεψη, υπό την 

αιγίδα σας, με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων μερών θα ήταν πολύ 

χρήσιμη.»

Επίσης ο Δήμαρχος Έγκωμης απέστει-

λε στο Γενικό Διευθυντή του υπουρ-

γείου Συγκοινωνικών κ. Αλέκο Μιχαη-

λίδη την ακόλουθη επιστολή:

«Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε 

για το χρονοδιάγραμμα που αφορά 

στην τοποθέτηση των κάμερων φω-

τοεπισήμανσης, στη λεωφόρο Γρίβα-

Διγενή.

Δεχόμαστε, συχνότατα, ερωτήσεις 

από επηρεαζόμενους δημότες, οι 

οποίοι υποφέρουν από τους παρά-

νομους αγώνες ταχύτητας στη λεω-

φόρο Γρίβα-Διγενή. Θα ήταν χρήσιμο 

να έχουμε όλη την ενημέρωση, για να 

δίνουμε σωστές και ακριβείς απαντή-

σεις στους δημότες.»

Και για τις δύο επιστολές αναμένονται 

απαντήσεις.
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Ο Δήμος Έγκωμης αναγνωρίζοντας 

τη σημασία του Εθελοντισμού ως 

έμπρακτη ανθρωπιστική ενέργεια 

υψίστης σημασίας, ζητά την ενερ-

γό συμμετοχή των δημοτών για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Σε 

σχετική εγκύκλιό του προς όλους 

τους δημότες αναφέρει:

«Σας θέλουμε δίπλα μας, συνεργά-

τες, συναγωνιστές, συμμέτοχους 

στον καθημερινό αγώνα για τη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο 

μας. Ζητούμε την ενεργό συμμετοχή 

σας για την αντιμετώπιση προβλη-

μάτων που συναντούμε στη γειτονιά 

μας, στον περιβάλλοντα χώρο μας. 

Κύριο βάρος, μέσω της εθελοντικής 

προσφοράς, θα δοθεί στην καθα-

ριότητα. Θα οργανώσουμε συνερ-

γεία εθελοντών, εάν είναι δυνατό σε 

κάθε γειτονιά. Έχοντας τη βοήθεια 

των οργανωμένων υπηρεσιών του 

Δήμου, τα συνεργεία αυτά θα φρο-

ντίζουν από καιρού εις καιρόν, για 

την καθαριότητα του περιβάλλοντα 

χώρου. Χαρτιά, μπουκάλια και άλλα 

αντικείμενα που λερώνουν τους 

δρόμους, θα περισυλλέγονται από 

συνεργεία εθελοντών, με προσφορά 

εργασίας μερικών ωρών. Ανοίγουμε 

καταλόγους εγγραφής εθελοντών. 

Όσοι εγγραφούν θα εφοδιασθούν 

με τιμητική ταυτότητα την οποία θα 

παραχωρήσει ο Δήμος Έγκωμης.»

Όπως τονίζει ο Δήμος Έγκωμης, «ο 

εθελοντισμός θα καταστήσει ακό-

μη καλύτερο το Δήμο, για το καλό 

όλων. Όλοι μαζί, κάνουμε την Έγκω-

μη καλύτερη. Με λίγη προσπάθεια 

από τον καθένα, πετυχαίνουμε πολ-

λά για το ευρύτερο καλό.»

Για τον σκοπό αυτό έχουν ανοίξει 

κατάλογοι εγγραφής εθελοντών. 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρο-

νται να εγγραφούν στους καταλό-

γους εθελοντών, να επικοινωνούν 

με τον Γραμματειακό Λειτουργό 

του Δήμου κ. Ανθούλλη Πιερή στο 

τηλ. 22453857 ή στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση: 

ethelontismos@engomi.org. 

Έγκωμη: Ναι στον εθελοντισμό
για βελτίωση της ποιότητας ζωής

Το Καταφύγιο Σκύλων 

Λευκωσίας, με την ευκαιρία 

της Παγκόσμιας Ημέρας 

Ζώων, διοργάνωσε 

εκδήλωση στο πάρκο 

Ποντιακού Ελληνισμού 

στην Έγκωμη. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε 

δράσεις σχετικές με την 

προστασία των ζώων. 

Στον χώρο της εκδήλωσης, 

εθελοντές του Καταφυγίων 

μοίραζαν ενημερωτικό 

υλικό, ενώ σκυλιά του 

Καταφυγίου προσφέρθηκαν 

για υιοθεσία. Στόχος 

της εκδήλωσης ήταν η 

ευαισθητοποίηση του 

κοινού για το πρόβλημα 

των απροστάτευτων και 

αδέσποτων ζώων, τα 

οποία, όπως αναφέρει 

σε ανακοίνωσή του το 

Καταφύγιο Σκύλων 

Λευκωσίας, «ενώ 

προσφέρουν απλόχερα 

την αγάπη τους στον 

άνθρωπο, σε πολλές 

περιπτώσεις λαμβάνουν 

δυσανάλογα μεγάλη και 

αδικαιολόγητη απόρριψη.» 

Εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ζώων 

Εθελοντές σ΄ ένα διάλειμμα από εκστρατεία καθαριότητας δρόμου
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Τελέστηκαν τα εγκαίνια του σπιτιού 

της Europa Donna στην Έγκωμη από 

τον Δήμαρχο Έγκωμης, Ζαχαρία Κυ-

ριάκου. Ο Δήμαρχος καλωσορίζο-

ντας την Europa Donna στην Έγκωμη 

ανέφερε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά 

εγκαινιάζουμε σήμερα το νέο σπίτι 

της Europa Donna κι εκφράζουμε τη 

μεγάλη χαρά μας, γιατί το φιλοξενού-

με στο Δήμο μας, στην καρδιά της 

Μακεδονίτισσας. Εκ μέρους των δη-

μοτών Έγκωμης σας καλωσορίζω σ’ 

αυτήν την όμορφη περιοχή του Δή-

μου μας κι εκφράζω την ευαρέσκεια 

αλλά και τη μεγάλη εκτίμηση μας για 

το έργο που επιτελεί η Europa Donna 

και τα στελέχη της. Είμαστε δίπλα 

σας, συμπαραστάτες, έτοιμοι ως Δη-

μοτική Αρχή, να σας προσφέρουμε 

κάθε δυνατή βοήθεια, για να δώσετε 

τη θαλπωρή σας σε ακόμη περισσό-

τερα άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Europa Donna είναι το σπίτι και το 

ασφαλές καταφύγιο κάθε γυναίκας. 

Όταν μια στις εννέα γυναίκες επη-

ρεάζεται σήμερα από τον καρκίνο 

του μαστού, αντιλαμβάνεται κανείς 

εύκολα, πόσο σημαντική είναι η πα-

ρουσία και η γενικότερη προσφορά 

της Europa Donna στην κοινωνία. Η 

σωστή πληροφόρηση, η ενημέρωση, 

η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 

ασθενών, αλλά κυρίως η ψυχολογι-

κή στήριξη και καθοδήγηση, είναι ση-

μαντικές παράμετροι που χαρακτη-

ρίζουν την πορεία και τη δράση της 

Europa Donna.

Σας ευχαριστούμε που μας καλέ-

σατε να τελέσουμε τα εγκαίνια, σας 

συγχαίρουμε για την αξιόλογη δράση 

σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις 

μελλοντικές σας ενέργειες».

Τους σκοπούς της Europa Donna 

επεξήγησε η πρόεδρος της, βουλευ-

τής Στέλλα Κυριακίδου. Τον αγιασμό 

τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Ιερώ-

νυμος.

Εγκαινιάστηκε το καινούργιο σπίτι της Europa Donna 
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Αιμοδοσία 

Ο Δήμος Έγκωμης, η υπηρεσία ενοικιαγοράς 

και leasing της Τράπεζας Κύπρου και ο Αντι-

καρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, διοργάνωσαν 

δενδροφύτευση σε χώρο πρασίνου έναντι του 

Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας. Η δεν-

δροφύτευση, που τελούσε υπό την αιγίδα του 

προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. 

Γιαννάκη Ομήρου, εντασσόταν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Αλυσίδα Ζωής». Χαιρετισμό 

απηύθυναν εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου 

ο κ. Κύπρος Έλληνας, εκ μέρους του Αντι-

καρκινικού Συνδέσμου Κύπρου ο κ. Ανδρέας 

Αθανανασιάδης, ο Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζα-

χαρίας Κυριάκου και εκ μέρους του προέδρου 

της Βουλής ο βουλευτής Σοφοκλής Φυττής, 

οι οποίοι, αφού εξήραν τη σημασία της ενίσχυ-

σης του πρασίνου, τόνισαν τη στήριξή τους στο 

έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου. Με την 

εκδήλωση αυτή συγκεντρώθηκε το ποσό των 

€10.000, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τις υπη-

ρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, στήριξης 

και θεραπείας που προσφέρει ο Αντικαρκινι-

κός Σύνδεσμος. Υποστηρικτές της εκδήλωσης 

ήταν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η 

Deloitte και η TOYOTA. Στον χώρο της εκδή-

λωσης βρίσκονταν τα καινούργια υβριδικά αυ-

τοκίνητα της TOYOTA τα οποία μπορούσαν να 

δουν από κοντά οι συμμετέχοντες. 

Δενδροφύτευση «Αλυσίδα Ζωής»

Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με τις Ειδικές Εκδόσεις και τον ΟΠΑΠ 

Κύπρου, πραγματοποίησε δενδροφύτευση στο πάρκο Ποντιακού Ελληνι-

σμού εις μνήμην του Γαλάτη Πιτσιλλίδη, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη λευ-

χαιμία σε νεαρή ηλικία. Τον χαρακτήρα του αδικοχαμένου Γαλάτη εξήραν ο 

κ. Χρίστης Λοττίδης εκ μέρους των Ειδικών Εκδόσεων όπου εργαζόταν και 

ο Δήμαρχος Έγκωμης.

Ο Δήμος Έγκωμης σε 
συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Γονέων 
του Ενιαίου Λυκείου 
Κύκκου Β’ διοργά-
νωσε αιμοδοσία εις 
μνήμην του μαθητή 
του σχολείου Κων-
σταντίνου Χριστοφί-
δη. Πριν από την αι-
μοδοσία τελέστηκε 
τρισάγιο στη μνήμη 
του εκλιπόντος, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία, τον περασμένο Σε-
πτέμβριο. Η επόμενη αιμοδοσία του Δήμου Έγκωμης προγραμματίζεται περί 
τα μέσα Μαρτίου του 2013 σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα. 



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 7

20 χρόνια

 Robelina Gardens

20% έκπτωση

σε ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ

ΑΠΟ 19/10/12-6/11/12
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Κατασκήνωση Αγίου Νικολάου Έγκωμης

ΘEMA

Με τη βοήθεια του Ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου Έγκωμης και τις ευλογίες 

του Αρχιεπισκόπου, πραγματοποιή-

θηκε και φέτος η θερινή κατασκήνω-

ση της ενορίας του Αγίου Νικολάου 

Έγκωμης στις ιδιόκτητες εγκαταστά-

σεις στο Φιλάνι.

Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγου-

στο λειτούργησε κατασκήνωση νέων, 

γυναικών, κοριτσιών Δημοτικού-

Γυμνασίου-Λυκείου και αγοριών Δημο-

τικού-Γυμνασίου-Λυκείου. 

Ιδιαίτερο γεγονός φέτος για την Κατα-

σκήνωση ήταν τα εγκαίνια του Ναού 

της, που είναι αφιερωμένος στη Με-

ταμόρφωση του Χριστού. Τα εγκαίνια 

τέλεσε την Κυριακή βράδυ 5 προς 6 

Αυγούστου ο Μακαριότατος Αρχιεπί-

σκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος 

Β΄,  συλλειτουργούντος του Χωρε-

πισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. 

Προηγήθηκε πανηγυρικός Εσπερινός 

και μετά τα εγκαίνια, πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία, στην οποία συμμετείχε 

πλήθος πιστών.

Ο ναός που αποτελεί το κόσμημα του 

Κατασκηνωτικού χώρου, πανηγυρίζει 

στις 6 Αυγούστου, γιορτή της Μετα-

μορφώσεως του Κυρίου μας. Σχετι-

κό ήταν και το φετινό γενικό θέμα της 

κατασκήνωσης με τίτλο «Μεταμόρ-

φωση Χριστού» . 

Επιτελικός στόχος είναι, μέσα από το 

αποκαλυπτικό γεγονός της Μεταμόρ-

φωσης του Κυρίου, οι κατασκηνωτές 

να προβληματιστούν και να προχωρή-

σουν στην προσωπική τους  πνευμα-

τική μεταμόρφωση, πάντα μέσα στην 

εμπειρία της χάριτος του Θεού, όπως 

αυτή φανερώνεται ανά τους αιώνες, 

στη ζωή της Εκκλησίας (Αγιασμός, 

Θεία Ευχαριστία, Εξομολόγηση, προ-

σευχή, συζήτηση πνευματικών θεμά-

των, προβολές ).

Δεύτερος στόχος, εξίσου σημαντικός 

με τον πρώτο, είναι η κοινωνικοποίη-

ση των παιδιών μας. Οι διοργανωτές 

προσπαθούν, ποικιλοτρόπως να δώ-

σουν στα παιδιά, τον τρόπο ζωής που 

πηγάζει από το ορθόδοξο ήθος της 

Εκκλησίας και που μας μεταμορφώνει 

και μας πάει στην κοινωνία των Αγίων. 

Τη συμπεριφορά κατά την οποία ο 

άνθρωπος υπολογίζει και σέβεται και 

προσφέρει στο συνάνθρωπο.

Τρίτος στόχος και πολύ σημαντικός 

επίσης είναι η ψυχαγωγία των παιδιών. 

Με συγκεκριμένους κανόνες και ρό-

λους τα παιδιά μέσα από τις δραστη-

ριότητες και το παιχνίδι ψυχαγωγού-

νται υγιώς. Στο πρόγραμμα υπήρχαν 

διάφορες δραστηριότητες: Παραδο-

σιακοί χοροί, τοξοβολία, μπόουλινγκ, 

σκάκι, ποδηλασία, ζαχαροπλαστική, 

φωτογραφία, θέατρο, τραγούδι. Ορ-

γανώθηκαν επίσης πρωταθλήματα 

ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πε-

τόσφαιρας, επιτραπέζιας αντισφαίρι-

σης και χειροσφαίρισης. Με τα ατο-

μικά παιχνίδια, τα νυκτερινά ομαδικά 

παιχνίδια, το παιχνίδι του δάσους, τις 

προβολές, τη ψυχαγωγία  που διοργά-

νωναν τα παιδιά με τους ομαδάρχες 

τους, τα τραγούδια, τους χορούς, τα 

σκετσάκια και άλλα, δημιουργείτο μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η πεζοπο-

ρία στο δάσος, ο έναστρος ουρανός, 

η επαφή τους με τη φύση, η ανατο-

λή του ήλιου χάρισαν μοναδικές εμπει-

ρίες στα παιδιά. Η όλη προσπάθεια 

στηρίζεται σε αρκετούς εθελοντές, σε 

επώνυμους και ανώνυμους φίλους της 

Ενορίας, οι όποιοι προσφέρουν ποικι-

λοτρόπως και ιδιαίτερα στο Χριστιανι-

κό Σύνδεσμο Γυναικών της Ενορίας.

Το Φιλάνι όαση εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας

Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Κυριάκου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πο-

λιτισμού Ειρήνη Λοϊζίδου, ξεναγήθηκαν στην κατασκήνωση από το πατέρα Μιχάλη

Αθλητικές δραστηριότητες στην κατασκήνωση

Κατασκηνωτές στη διάρκεια πεζοπορίας στη φύση, 

παίρνουν σημαντικές εμπειρίες
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Αν είσαι παιδί, τότε…

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ είναι ένα μεγάλο διαρκές 

παιχνίδι. Είναι περιπέτεια και δράση!

Έλα να παίξουμε!!!

Αν είσαι γονέας, τότε…

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ είναι μια διεθνής εθελο-

ντική μη πολιτική παιδαγωγική κίνηση για 

νέους ανθρώπους, που είναι  ανοικτή σε 

όλους, χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής 

και πίστης.

Έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ορθή δια-

παιδαγώγηση και ανάπτυξη των νέων, ώστε:

• Να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές 

και πνευματικές τους ικανότητες ως άτο-

μα και

• Να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία ως 

υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπι-

κών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων τους.

Έχει ως αρχές

• το καθήκον προς το Θεό,

• το καθήκον προς το συνάνθρωπο, την κοι-

νωνία, την Πατρίδα και 

• το καθήκον προς τον ίδιο τον εαυτό μας

και αυτές οι αρχές διατυπώνονται στην Υπό-

σχεση και το Νόμο του Προσκόπου 

Το 293 Σύστημα Προσκόπων Μακεδονίτισσας 

ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη 

νέα Προσκοπική χρονιά 2012 – 2013. Οι εγ-

γραφές άρχισαν από τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-

σετε μαζί με την Πρόεδρο του Συνδέσμου 

Γονέων  του Συστήματος Προσκόπων Μα-

κεδονίτισσας 293 κ. Ανδρούλλα Μιχαήλ στο 

τηλέφωνο 99173109

Προσκοπισμός: Μεγάλο διαρκές παιχνίδι

Σε πρόσφατες συναντήσεις που 

πραγματοποίησε ο Δήμαρχος και 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έγκωμης, με εκπροσώπους βι-

ομηχανικών υποστατικών, συζη-

τήθηκαν προβλήματα δυσοσμίας 

που προκαλούνται από τη λει-

τουργία βιομηχανικών εργαστηρί-

ων, στην παλιά βιομηχανική περι-

οχή της Έγκωμης. 

Για το πρόβλημα αυτό, κλήθη-

καν στα γραφεία του Δήμου συ-

γκεκριμένες βιομηχανίες στην πα-

ρουσία συμβούλων-ερευνητών 

περιβάλλοντος, οι οποίοι έδωσαν 

απαντήσεις και κατέθεσαν προ-

τάσεις για την επίλυση των προ-

βλημάτων με συγκεκριμένο χρο-

νοδιάγραμμα. 

Στόχος είναι να ληφθούν διορθω-

τικά μέτρα για να εκλείψουν τα 

προβλήματα δυσοσμίας.

Λήψη μέτρων 

για προβλήματα 

δυσοσμίας 

Λιτός Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης 

αποφάσισε να προβεί σε περιορισμένο 

φωτεινό Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, 

εξαιτίας της σοβαρότατης οικονομικής 

κρίσης που βιώνει ο τόπος.  Θέλουμε να 

δώσουμε το μήνυμα, ότι την ώρα που 

διαμαρτυρόμαστε για τις περικοπές 

στις χορηγίες προς τους Δήμους 

και τα προκύπτοντα οικονομικά 

προβλήματα, αποκόπτουμε και 

δαπάνες που θεωρούμε αχρείαστες.  

Στέλνουμε, ευκρινώς, το μήνυμα 

λιτότητας. Ο Δήμαρχος Έγκωμης 

ζήτησε από την Ένωση Δήμων               

ν’ αναλάβει πρωτοβουλία και να καλέσει

όλους τους Δήμους να πράξουν 

το ίδιο και να περιορίσουν τα 

μεγάλα έξοδα που συνεπάγεται ο 

Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος – και 

ειδικά ο φωτεινός – εξαιτίας της 

δαπάνης σε ηλεκτρικό ρεύμα.
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Επεκτείνεται η συνεργασία του Δήμου με τον μη 

κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό «Ανά-

κυκλος Περιβαλλοντική», τον μόνο αδειοδοτη-

μένο οργανισμό για ανακύκλωση ρουχισμού στην 

Κύπρο. Το πρόγραμμα λειτουργεί 

με μεγάλη επιτυχία στον Δήμο μας 

εδώ και δύο χρόνια. Λειτουργεί, εξ 

άλλου, σήμερα σε όλους τους δή-

μους (30) και σε 93 κοινότητες σε 

όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Η 

τοποθέτηση των κάδων και η λει-

τουργία του όλου προγράμματος 

γίνεται σε συνεργασία με τις τοπι-

κές αρχές, σχολεία, φιλανθρωπι-

κές και μη κερδοσκοπικές οργανώ-

σεις. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν καμία οικονομική 

επιβάρυνση για τη λειτουργία του προγράμματος. 

Ως γνωστόν, οι πολίτες τοποθετούν στις μωβ με-

ταλλικές αποθήκες (κάδους) ρούχα, παπούτσια, 

σεντόνια, κουρτίνες, τσάντες και ζώνες που δεν 

χρειάζονται πια, αφού τα τοποθετήσουν σε σα-

κούλες. Μέρος του ρουχισμού προσφέρεται δω-

ρεάν σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό, 

όπως πρόσφατα στην Ελ-

λάδα. Ο μεγαλύτερος όγκος 

ρουχισμού αποστέλλεται στο 

εξωτερικό για ανακύκλωση 

για δημιουργία ρούχων κα-

θαρισμού, στουπιών, μονωτι-

κού και άλλου υλικού. Με τον 

τρόπο αυτό, υπολογίζεται 

ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό, 

γύρω στο 2%, καταλήγουν 

στη χωματερή.

Τα σημεία στα οποία μπορείτε να τοποθετείτε τις 

σακούλες με ρουχισμό που θέλετε να προσφέρε-

τε είναι τα πιο κάτω:

1. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, απέναντι  από τη βι-

βλιοθήκη του Πανεπιστημίου

2. Μετά από το Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Απολλώ-

νειο» - αριστερά, από κατεύθυνση Στροβόλου, 

έξω από Material Shop, στο χωμάτινο πεζοδρόμιο

3. Στην Οδό  Πεντέλης (κάθετος στην Ηρώων) 

απέναντι από την Εκκλησία Άγιος Παντελεήμονας

4. Οδός Βασιλέως Παύλου- απέναντι από B’ Δη-

μοτικό Σχολείο Έγκωμης  

5. Οδός Φιλοκύπρου - έξω από την Εκκλησία Αγί-

ου Νικολάου.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι δημότες μας θα ανταποκρι-

θούν θερμά, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας 

που έχουν αυξημένες ανάγκες στις δύσκολες μέ-

ρες που περνούμε σήμερα, αλλά και βοηθώντας 

στη μείωση των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση 

και σε ένα υγιεινότερο και καθαρότερο περιβάλ-

λον για όλους.

Eπεκτείνεται η ανακύκλωση ρουχισμού 

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι 

συνεργάζεται με την εταιρεία Telli 

Recycling ltd για προσφορά υπηρε-

σιών ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εκτυπωτών και μελα-

νιών. 

Υπάρχουν τρία σημεία ανακύκλω-

σης:

α)  Αποθήκες του Δήμου για εξυπη-

ρέτηση της περιοχής Μακεδονί-

τισσας.

β)  Λέσχη Ηλικιωμένων Έγκωμης για 

εξυπηρέτηση της παλιάς Έγκω-

μης.

γ)  Ιατρικό Κέντρο Έγκωμης για 

εξυπηρέτηση της περιοχής Πα-

ρισινού και Προδρόμου.

Καλούνται όλοι οι δημότες να συμ-

βάλουν στην προσπάθεια ανακύ-

κλωσης αυτών των υλικών, που όταν 

έρχονται σε επαφή με τα νερά της 

βροχής, μολύνουν την ατμόσφαιρα 

με αέρια επιβλαβή για τη δημόσια 

υγεία.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

 1η περίοδος 2η περίοδος 3η περίοδος 4η περίοδος 5η περίοδος

Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου 3.1 – 5.1 15.3 – 17.3 26.5 – 28.5 6.8 – 8.8 16.10 – 18.10

Περιοχή Έγκωμης και περιοχή Νέας Λευκωσίας 12.1 – 14.1 24.3 –26.3 4.6 – 6.6 15.8 – 17.8 25.10 – 27.10

Βιομηχανική περιοχή και περιοχή εκκλησίας Αγίων Πάντων  21.1 – 23.1 2.4 – 4.4 13.6 – 15.6 24.8 – 26.8 3.11 – 5.11

Περιοχή Δημαρχείου, Κυβερνητικών Δεξαμενών και πολυκατοικιών Καραντώκη 30.1 – 1.2 11.4 – 13.4 22.6 – 24.6 2.9 – 4.9 12.11 – 14.11

Περιοχή Ξενοδοχείου FORUM και Παρισινού 8.2 – 10.2 20.4 – 22.4 1.7 – 3.7 11.9 – 13.9 21.11 – 23.11

Περιοχή Γυμνασίου Μακεδονίτισσας και     

Περιοχή ανατολικά εισόδου Κρατικής Έκθεσης 17.2 – 19.2 29.4 – 1.5 10.7 – 12.7 20.9 – 22.9 30.11 – 2.12

Περιοχή Μακαρείου Σταδίου και περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ 26.2 – 28.2 8.5 – 10.5 19.7 – 21.7 29.9 – 1.10 9.12 – 11.12

Περιοχή Τύμβου     

(τομέας Φλωρίνης, Λεωφ. Ηρώων – Ελευσίνος) και περιοχή Τύμβου (τομέας 

Φλωρίνης, Λεωφ. Ηρώων, Αντρέα Αναστασοπούλου) 6.3 – 8.3 17.5 – 19.5 28.7 – 30.7 7.10 – 9.10 18.12 – 20.12

1.  Η τοποθέτηση κλαδευμάτων ή άλλων αχρήστων επιτρέπεται ΜΟΝΟ στις πιο πάνω χρονικές περιόδους. 

2.  Παρακαλούμε θερμά όπως συμμορφωθείτε με τις οδηγίες μας για ένα καθαρό και πιο υγιεινό περιβάλλον. 

3.  Για έκτακτες περισυλλογές παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία στα τηλ. 22453864 – 22453865. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει ιδι-

αίτερη βαρύτητα στα θέματα κα-

θαριότητας. Για το σκοπό αυτό 

ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Κυριάκου, 

ενεργώντας εκ μέρους του Δημο-

τικού Συμβουλίου, απέστειλε σε 

όλα τα σπίτια της Έγκωμης, την 

ακόλουθη επιστολή:

Αγαπητοί δημότες,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να θέσου-

με το πολύ σοβαρό πρόβλημα της 

συνεχούς απόρριψης πάσης φύσεως 

άχρηστων υλικών σε ανοικτούς χώ-

ρους. Οχήματα του Δήμου, με πολύ 

μεγάλο οικονομικό κόστος, μαζεύουν 

καθημερινά από δεκάδες σημεία της 

Έγκωμης τόνους από άχρηστα! Έτσι, 

σε περίοδο σοβαρότατης οικονομικής 

κρίσης, το ταμείο του Δήμου επιβα-

ρύνεται αδικαιολόγητα.

Δημότες πετούν σε ανοικτούς χώρους 

οτιδήποτε θέλουν ν’ απομακρύνουν 

από το σπίτι τους ή την επιχείρησή 

τους. Φθαρμένα έπιπλα, ηλεκτρικές 

συσκευές, παλιά ρούχα, κιβώτια και 

άλλα αντικείμενα, ρυπαίνουν αδιάκο-

πα τον περιβάλλοντα χώρο, προκα-

λώντας  επικίνδυνες εστίες μόλυνσης  

αλλά και προσέλκυσης ερπετών και 

τρωκτικών. 

Καλούμε όλους τους δημότες να συ-

νειδητοποιήσουν την έκταση του προ-

βλήματος. Ο καθένας που θα δει κά-

ποιον να ξεφορτώνει σε ανοικτό χώρο 

σκουπίδια και άχρηστα υλικά, πρέπει 

να  επικοινωνεί άμεσα με τις αρμόδιες 

δημοτικές αρχές, για να λαμβάνονται 

τα δέοντα μέτρα.

Όσοι δεν σέβονται τις οδηγίες του 

Δήμου και δεν τηρούν τις εγκεκριμέ-

νες περιόδους αποκομιδής άχρηστων 

αντικειμένων και κλαδεμάτων, πρέπει 

να μένουν εκτεθειμένοι μέσα από μια 

πλατιά κοινωνική συμμαχία, που θα 

έχει στο επίκεντρο της την προστα-

σία του περιβάλλοντος και την καθα-

ριότητα. Παρεμφερής θα είναι η προ-

σπάθεια του Δήμου Έγκωμης και για 

την τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

καθαριότητας, σε σχέση με τους σκύ-

λους. Γεμίζουν, δυστυχώς,  πεζοδρό-

μια, πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου και 

άδεια οικόπεδα με ακαθαρσίες σκύ-

λων, επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν 

σέβονται το περιβάλλον. 

Παράδειγμα προς μίμηση αποτε-

λούν ευσυνείδητοι δημότες, που όταν 

παίρνουν τους σκύλους τους περίπα-

το είναι εφοδιασμένοι με σακουλάκι, 

μαζεύουν τις ακαθαρσίες και τις το-

ποθετούν σε ειδικά δοχεία που έχει 

τοποθετήσει ο Δήμος σε επιλεγμένα 

σημεία.

Ζητούμε την στενή συνεργασία 

σας, για να βελτιώσουμε ακόμη πε-

ρισσότερο την ποιότητα ζωής  στο 

Δήμο μας.  Όσοι δεν συμμορφώνο-

νται με τις οδηγίες και γίνεται κα-

τορθωτό να εντοπίζονται, θα υφί-

στανται τις ανάλογες συνέπειες, με 

εξώδικα και χρεώσεις για έκτακτες 

περισυλλογές.

Συνεργασία για βελτίωση 
της ποιότητας ζωής

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Εικόνες σαν αυτές βρίσκουμε, δυστυχώς, πολλά σημεία του Δήμου μας

Άχρηστα πάσης φύσεως παντού, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα
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Στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθη-

κε στο οίκημα της Λέσχης διάλεξη με 

θέμα «Οι απώλειες στη ζωή των αν-

θρώπων και το πένθος που βιώνουν». 

Η διάλεξη έγινε σε συνεργασία με το 

Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) του Πανεπιστημί-

ου Λευκωσίας.

Στις 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο 

της Άτυπης Διάσκεψης Ευρωπαί-

ων Υπουργών Αθλητισμού μέλη της 

ομάδας γυμναστικής παρακάθησαν 

σε επίσημο δείπνο και παρουσίασαν 

αθλητικό πρόγραμμα. Η εκδήλωση 

έγινε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπι-

ακού Σκοπευτηρίου Λάρνακας.

Στις 21 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε αγια-

σμός από τον πατέρα Ιωάννη Κυπρι-

ανού. Στον αγιασμό παρευρέθηκε ο 

Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριά-

κου και μέλη του Δημοτικού Συμβου-

λίου Έγκωμης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθη-

κε στο οίκημα της Λέσχης διάλεξη με 

θέμα: «Η αρωματοθεραπεία και η ρε-

φλεξολογία στη ζωή μας». Η διάλεξη 

έγινε σε συνεργασία με τη φυσικοπα-

θητικό και συμβουλευτική ψυχολόγο 

κα Ρένα Στυλιανάκη.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου μέλη της 

Λέσχης φιλοξενήθηκαν στην κατα-

σκήνωση του Ιερού Ναού Αγίου Νικο-

λάου στο Φιλάνι. Στους ηλικιωμένους 

προσφέρθηκε γεύμα, δωρεά του Χρι-

στιανικού Συνδέσμου και Ιερού Ναού 

Αγίου Νικολάου Έγκωμης.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου μέλη της Λέ-

σχης συμμετείχαν σε κοινή εκδήλωση 

των Πολυδύναμων Κέντρων Έγκω-

μης και Λακατάμειας με την ευκαιρία 

της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμέ-

νων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 

και απηύθυναν χαιρετισμό οι Δήμαρ-

χοι Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου και 

Λακατάμειας Λουκάς Ιατρού. Στη συ-

νέχεια η  χορωδία της Λέσχης Ηλι-

κιωμένων παρουσίασε καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα. Μετά την εκδήλωση ο 

Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας 

Ηλικιωμένων Λευκωσίας δεξιώθηκε 

όλους τους παρευρισκομένους.

Εκδηλώσεις Λέσχης Ηλικιωμένων του Πολυδύναμου Κέντρου Δήμου Έγκωμης

Πολύπλευρη στήριξη στους ηλικιωμένους
Πέραν των κα-

θημερινών ομά-

δων, οι οποίες 

προσφέρουν 

δημιουργική απα-

σχόληση,  στή-

ριξη και ενδυ-

νάμωση, μέλη 

της Λέσχης Ηλι-

κιωμένων συμ-

μετείχαν σε σει-

ρά  εκδηλώσεων

Μέλη της Λέσχης παρουσιάζουν πρόγραμμα αθλητισμού Η χορωδία της Λέσχης Ηλικιωμένων Έγκωμης

Μέλη της Λέσχης σε ώρα δράσης στο κολυμβητήριο

Πακέτα αγάπης για τα Χριστούγεννα
Αγαπητοί δημότες,

Η σοβαρότατη οικονομική 

κρίση έχει οδηγήσει χιλιάδες 

συμπολίτες μας στην ανεργία. 

Πολλές οικογένειες δοκιμάζο-

νται σκληρά και αντιμετωπί-

ζουν τεράστια προβλήματα, 

στη διαχείριση των καθημερι-

νών αναγκών τους.

Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνερ-

γασία με τους Ιερούς Ναούς 

Αγίου Νικολάου, Αγίων Πά-

ντων, Παναγίας Μακεδονίτισ-

σας, Αγίου Παντελεήμονα και 

τη Σχολική Εφορεία, αναλαμ-

βάνει εκστρατεία συλλογής 

τροφίμων για την ετοιμασία 

Χριστουγεννιάτικων πακέτων 

αγάπης, τα οποία θα δοθούν 

σε άπορες οικογένειες της 

Έγκωμης. Eτοίμασε κι εσύ το 

δικό σου πακέτο αγάπης  και 

δώσε λίγη χαρά σε άπορους 

συνδημότες μας

Τα είδη  που μπορούν να προ-

σφερθούν είναι τα ακόλουθα:

• Αλεύρι

• Γάλα (εβαπορέ ή μακράς δι-

άρκειας)

• Ζάχαρη

• Κονσέρβες κρέατος

• Λάδι

• Μακαρόνια

• Ρεβίθια

• Τόνους

• Φακές

• Φασόλια

• Παστές ντομάτες

• Είδη καθαρισμού

• Ρύζι 

Επίσης καινούργια παιδικά παιχνίδια

Θα λειτουργήσουν δυο κέ-

ντρα συλλογής, στον Ιερό 

Ναό Αγίου Νικολάου Έγκω-

μης (καθημερινά 4-6 μ.μ και 

Κυριακές μέχρι της 11 π.μ.) 

και στον Ιερό Ναό Αγίων Πά-

ντων Μακεδονίτισσας (καθη-

μερινά 4-6 μ.μ και Κυριακές 

μέχρι της 11 π.μ). 

Η εκστρατεία συλλογής τρο-

φίμων  και παιχνιδιών αρχίζει  

τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 

και ολοκληρώνεται τη Δευτέ-

ρα 17 Δεκεμβρίου 2012.

Καλούμε  τους δημότες ν’ 

ανταποκριθούν στο κάλεσμα 

αλληλεγγύης και αγάπης και 

να στηρίξουν άπορους  συν-

δημότες μας, αυτή τη δύσκο-

λη εποχή.

Για περισσότερες πληροφορί-

ες, τηλ. 22464796 22453800

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Με πρωτοβουλία της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου δι-

οργανώνεται παράλληλη εκ-

στρατεία στην Έγκωμη, υπό 

την αιγίδα της Σχολικής Εφο-

ρείας, για σίτιση άπορων μα-

θητών. Η Σχολική Εφορεία 

δέχεται εισφορές αγάπης με 

τις οποίες θα γίνει κατορθωτή 

η καθημερινή παροχή προγεύ-

ματος σε άπορους μαθητές 

που φοιτούν στα σχολεία της 

Έγκωμης.

Για πληροφορίες,  στα τηλέ-

φωνα 22350120, 99575026.
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Με λαμπρότητα τιμήθηκε η εθνική 
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στο 
Δήμο Έγκωμης. Στην παρουσία του 
Δημάρχου, Ζαχαρία Κυριάκου, με-
λών του Δημοτικού Συμβουλίου και 
πλήθους κόσμου τελέστηκε πανηγυ-
ρική δοξολογία τον Ιερό Ναό Αγίων 
Πάντων Μακεδονίτισσας. Τον πανη-
γυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Δι-
ευθυντής του Ενιαίου Λυκείου Κύκ-
κου Α’ και πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, 
Δημήτρης Ταλιαδώρος. Ακολούθησε 
πομπή προς το πάρκο Πεσόντων και 
Αγνοουμένων Καταδρομέων, όπου 
τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθε-
ση στεφάνων. Ιδιαίτερα εορταστική 
νότα έδωσε η παρουσία της Φιλαρ-
μονικής της Ιεράς Μητρόπολης Τα-
μασού και Ορεινής, η οποία προηγεί-
το της πομπής.
Οι εορτασμοί για την 28η Οκτω-
βρίου ολοκληρώθηκαν με εκδήλω-
ση που έγινε σε συνεργασία με τον 
Μορφωτικό Σύλλογο Έγκωμης. Ει-
σαγωγική ομιλία έκανε η πρόεδρος 
του Μορφωτικού Συλλόγου, δρ Ειρή-
νη Χατζηχαραλάμπους. Ο Δήμαρχος 
Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, σε 
σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ανά-

μεσα σε άλλα: 
«Ο ξεσηκωμός του ελληνικού λαού 
στις 28 Οκτωβρίου 1940, με τη συμ-
μετοχή πολλών Κυπρίων εθελοντών 
πολεμιστών, δείχνει σήμερα τον 
δρόμο της ευθύνης και του καθήκο-
ντος, αλλά ταυτόχρονα υποβάλλει 
την ανάγκη επικράτησης ομοψυχίας 
κι ενότητας απέναντι στον τουρκικό 
φασισμό που συνεχίζει να κατακρα-

τεί κυπριακά εδάφη. Πίστη, υψηλό 
φρόνημα κι ενότητα ήταν τα τρία κύ-
ρια συστατικά που πρόταξε ο Ελλη-
νισμός απέναντι στο γερμανοϊταλικό 
φασισμό. Πίστη, φρόνημα κι ενότητα 
πρέπει να βάλουμε και σήμερα στη 
ζωή μας, αν θέλουμε να έρθουν κα-
λύτερες μέρες. Κανένας λαός δεν 
ελευθέρωσε εδάφη του με υποταγ-
μένη τη συνείδηση, με κατεβασμένα 

κεφάλια και ηττοπαθή προσέγγιση, 
επειδή ο αντίπαλος ήταν αριθμητι-
κά υπέρτερος. Χαμένοι αγώνες δεν 
υπάρχουν, όταν διεξάγονται με προ-
σήλωση στις παρακαταθήκες που 
μας άφησαν οι γενναίοι μαχητές 
των υπέρ βωμών και εστιών αγώνων 
του έθνους. Οι γενναίοι μαχητές του 
1940, μας δίδαξαν με τη θυσία τους, 
ότι η τελική νίκη δεν ανήκει στους 
πολλούς, αλλά σ’ αυτούς που έχουν 
το δίκαιο μαζί τους. Ανήκει σ’ αυτούς 
που έχουν τη δύναμη να υπομένουν 
και ν’ αγωνίζονται ενωμένοι».
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης 
ήταν ο φιλόλογος Σωτήρης Χαραλά-
μπους, ο οποίος εξήρε τη σημασία 
του ΟΧΙ για την έκβαση του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, καθώς και τον 
ηρωισμό των Ελλήνων στην άνιση 
μάχη με τον ιταλογερμανικό φασι-
σμό.  Ακολούθησε απαγγελία επετει-
ακών ποιημάτων από τις Μαριάννα 
Χριστόφια και Έλυα Παλάτου. Τέ-
λος, ο νεαρός Δημήτρης Μεσημέρης 
εντυπωσίασε το κοινό ερμηνεύοντας 
τραγούδια αφιερωμένα στους ήρωες 
του αλβανικού μετώπου και της εθνι-
κής αντίστασης.

Με λαμπρότητα τιμήθηκε η επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940

Αναβίωσε ο παραδοσιακός γάμος

Το Πολιτιστικό Σωματείο «Σπύρος Κυπριανού» 
Έγκωμης πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα 
τον παραδοσιακό γάμο και τα έθιμα της Κύπρου 
στο πάρκο Μιχαλάκη Ζιβανάρη στη Μακεδο-
νίτισσα. Στην εκδήλωση, που τελούσε υπό την 
αιγίδα του πρώην Υπουργού Υγείας δρος Χρί-
στου Πατσαλίδη, συμμετείχε ο Χορευτικός Όμι-
λος Πυργών υπό τη διδασκαλία του χοροδιδά-
σκαλου Πιέρου Ζαπούνη. Παρουσιάστηκε βήμα 
προς βήμα κάθε λεπτομέρεια της τελετής του 
γάμου, που αποτελούσε ένα ιδιαίτερα σημαντι-
κό κοινωνικό γεγονός για την Κύπρο των περα-
σμένων δεκαετιών.
Ο πρόεδρος του σωματείου, Σπύρος Παναγή, 
ανέφερε σε σύντομο χαιρετισμό του:
«Το Πολιτιστικό Σωματείο “Σπύρος Κυπριανού” 
σκοπό έχει πάντα να διοργανώνει εκδηλώσεις 
που βοηθούν τους παλιούς να θυμούνται και 

τους νέους να μαθαίνουν. Είναι καθήκον μας να 
ξέρουμε τα πάντα για τον πολιτισμό μας, διό-
τι μόνο έτσι θα κρατήσουμε ζωντανό το πνεύ-
μα και την ιστορία του τόπου μας. Όλοι πρέπει 
να ξέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τις 
ρίζες μας και τα έθιμά μας. Η αποψινή εκδήλω-

ση θα μας βοηθήσει να μάθουμε πώς γινόταν 
το παραδοσιακός γάμος στον τόπο μας. Μέσα 
από την αναβίωση αυτή θα φανούν όλες οι αξί-
ες του λαού μας και οι προσπάθειες που έκαναν 
να δείξουν την αγάπη και τη γενναιοδωρία τους 
στα παιδιά και τους καλεσμένους τους.» 

Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Πάρκο 
Πεσόντων και Αγνοουμένων Καταδρομέων
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Σε μια σεμνή τελετή, παρουσία πλήθους 

προσκεκλημένων, τελέστηκαν τα εγκαί-

νια της Βιβλιοθήκης, που στεγάζεται στον 

πρώτο όροφο του οικήματος του Συν-

δέσμου Κατοίκων Μακεδονίτισσας (οδός 

Λεωνίδου 4, Μακεδονίτισσα, Έγκωμη). 

Αφού έγινε αγιασμός από τους ιερείς του 

Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Μακεδονίτισ-

σας, ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί 

από την πρόεδρο της Επιτροπής Παιδεί-

ας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων 

Ειρήνη Λοϊζίδου, τον πρόεδρο του Συνδέ-

σμου Κατοίκων Μακεδονίτισσας Νίκο Χα-

τζηχαραλάμπους και τον Δήμαρχο Έγκω-

μης Ζαχαρία Κυριάκου.

Η προσπάθεια έχει τις ρίζες της πολύ πα-

λιά, από το 1997, όταν το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Έγκωμης αποφάσισε να ενισχύσει 

την προσπάθεια ανέγερσης του οικήμα-

τος του Συνδέσμου Κατοίκων Μακεδο-

νίτισσας, με στόχο να λειτουργήσει στον 

χώρο αυτό αίθουσα Νεολαίας και Βιβλι-

οθήκης υπό την αιγίδα του Δήμου. Δέκα 

χρόνια αργότερα, πάρθηκε η απόφαση 

για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθή-

κης στον πρώτο όροφο του οικήματος. 

Ο Σύνδεσμος Κατοίκων Μακεδονίτισσας 

αγκάλιασε την απόφαση αυτή και έγιναν 

τότε οι πρώτες προσπάθειες εξοπλισμού 

της αίθουσας. 

Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά αυτό το όραμα 

πολλών δημοτών Έγκωμης παίρνει σάρκα 

και οστά! 

Η Βιβλιοθήκη μας διαθέτει λογοτεχνικά 

βιβλία, ιστορικά, βιβλία για τις καλές τέ-

χνες, τη φιλοσοφία, τις κοινωνικές επι-

στήμες, την υγεία, την τεχνολογία, πε-

ριοδικά, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. Έξι 

χιλιάδες τόμοι βιβλίων έχουν ταξινομηθεί 

βάσει του Διεθνούς Συστήματος Ντιούι 

και βρίσκονται στη διάθεση των φίλων της 

βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως 

δανειστική από τον Νοέμβριο 2012, ενώ 

ένα μικρό αναγνωστήριο βρίσκεται στη δι-

άθεση των δημοτών. Στόχος μας να αξιο-

ποιηθούν οι δυνατότητες της σύγχρονης 

τεχνολογίας με την ολοκλήρωση της μη-

χανογράφησης όλου του υλικού κατά τα 

διεθνή πρότυπα, καθώς και τη διασύνδεση 

μέσω διαδικτύου με τις άλλες βιβλιοθήκες 

της Κύπρου. Παράλληλα θα συνεχίσει ο 

εμπλουτισμός της με τις καλύτερες εκδό-

σεις από Κύπρο και Ελλάδα. 

Τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

αποτέλεσαν και την εναρκτήρια εκδή-

λωση του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Δήμου 

Έγκωμης. 

Μέγας Χορηγός Πολιτιστικού Φεστιβάλ: 

ΟΠΑΠ Κύπρου

Χορηγοί: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

HRStudio Printing and Advertising

Χορηγός επικοινωνίας: εφημερίδα Πολί-

της

Απέκτησε και η Έγκωμη τη 

δική της Δημοτική Βιβλιοθήκη

Δωρεά βιβλίων  στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης
Η γνωστή συγγραφέας και δημότης Έγκωμης Γιόλα 

Δαμιανού-Παπαδοπούλου, είχε  συνάντηση στα γρα-

φεία του Δήμου Έγκωμης με τον Δήμαρχο Ζαχαρία 

Κυριάκου και την Αντιδήμαρχο Λουίζα Μαυρομμάτη 

(φωτό).

Κατά τη συνάντηση δώρισε αριθμό βιβλίων της ενισχύ-

οντας έτσι την προσπάθεια για τον ποιοτικό εμπλουτι-

σμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Έγκωμης με λογοτε-

χνικά βιβλία. 

Επίσης βιβλία της δώρησε η δημότης κα Νίτσα Χριστο-

δούλου.

Ο Δήμος Έγκωμης στο πλαίσιο του Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ του, παρουσίασε την σπαρταριστή κω-
μωδία του Μολιέρου «Γιατρός με το στανιό» από 
τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Ομίλου Αθη-
αίνου σε σκηνοθεσία του Κυριάκου Κυριάκου. Στο 
έργο αυτό ο Μολιέρος, ο σημαντικότερος κωμωδι-
ογράφος του 17ου αιώνα, σατιρίζει τους τσαρλα-
τάνους, δημιουργώντας συνεχώς εικόνες που προ-
καλούν γέλιο. Πρωτοτυπία της παράστασης ήταν 
η διασκευή του κειμένου στην κυπριακή διάλεκτο 
από τον βραβευμένο εκπαιδευτικό Κυριάκο Κυριά-
κου. Η παράσταση καταχειροκροτήθηκε από πλή-
θος δημοτών που την παρακολούθησαν. 

Ενθουσίασε «Ο γιατρός με 
το στανιό» στο Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ Δήμου Έγκωμης
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Εγκαίνια της πρώτης 

έκθεσης φωτογραφίας 

Ο πρέσβης της Ελλάδος, κ. Βα-
σίλης Παπαϊώννου, τέλεσε τα 
εγκαίνια της 1ης έκθεσης του 
Φωτογραφικού και Κινηματο-
γραφικού του Ομίλου του Δή-
μου Έγκωμης, στην αίθουσα 
Gallery του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας. 
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 
έργα των μελών του ομίλου 
από τις διάφορες φωτογραφι-
κές εξορμήσεις τους, που έγι-
ναν στο πλαίσιο των εργαστηρί-
ων, καθώς και από προσωπικές 
τους φωτογραφήσεις. 
Η έκθεση εντάχθηκε στο Πο-
λιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου 
Έγκωμης. Ο κ. πρέσβης συγχά-
ρηκε θερμά το Δήμο για τη λει-
τουργία Φωτογραφικού Ομίλου, 
τονίζοντας ότι σε περιόδους οι-
κονομικής κρίσης, η διοργάνω-
ση πολιτιστικών δραστηριοτή-
των και εκδηλώσεων, αποτελεί 
μια σημαντική διέξοδο από τα 
καθημερινά πιεστικά προβλή-
ματα. 
Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρί-
ας Κυριάκου, σε σύντομο χαιρε-
τισμό του συγχάρηκε θερμά τον 
υπεύθυνο του Ομίλου κ. Μιχάλη 
Γεωργιάδη, καθώς και τα μέλη, 
για τη δουλειά που επιτελούν 
και τόνισε ότι ο Δήμος, στο μέ-
τρο των δυνατοτήτων του, θα 
συνεχίσει να στηρίζει πολιτιστι-
κές δραστηριότητες.

Εργαστήρια φωτογραφίας

Η έκθεση σηματοδότησε την 
επανέναρξη των εργαστηρί-

ων του Ομίλου από την Παρα-
σκευή 2 Νοεμβρίου και κάθε 
Παρασκευή στο αμφιθέατρο 

Da Vinci (κτήριο Europa Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας) στις 6:00 
μ.μ. 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•• εργαστήρια φωτογραφίας 

και του κινηματογράφου  
•• προβολές ταινιών  
• εξορμήσεις
• εκθέσεις φωτογραφίας
Συντονιστής είναι ο σκηνοθέτης 
και φωτογράφος Μιχάλης Γε-
ωργιάδης. 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες για τον Όμιλο και εγγραφές 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τον πολιτιστικό λειτουργό του 
Δήμου Έγκωμης κ. Σωκράτη 
Σαρρή στο τηλ. 22-464796.

Φωτογραφικός και Κινηματογραφικός Όμιλος

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 99994656

Oργανωμένες τάξεις Γυμναστικής
 Ευκαιρία για ποιοτική άσκηση από 

εξειδικευμένη γυμνάστρια στην περιοχή 
Αγίου Ανδρέα κοντά στο Δημοτικό

 Κολυμβητήριο Λ/σίας.

Προγράμματα:
Callanetics

για ενδυνάμωση σώματος

Body Pump
με μικρά βάρη για τόνωση του σώματος

Body Balance
για αύξηση αντοχής και μείωση του στρες

Aerobics
για καύση θερμίδων

Floor workout
για εκγύμναση κάθε μυϊκής μονάδας

Ειδικές ασκήσεις για άτομα
 με οστεοπόρωση

Πρωϊνές και απογευματινές τάξεις 
Μικρός αριθμός σε κάθε τάξη

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 511107
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Εκπαιδευτικές 

Υπηρεσίες
Παρέχεται:

•  Συμβουλευτική σε φοιτητές σε θέματα επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο

•  Συμπλήρωση αιτήσεων για προγράμμτα σπουδών και χώρου διαμονής στην Πανεπιστημι-

ούπολη

• Υποστήριξη στη συγγραφή Personal Statement

•  Βοήθεια για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος «CV»

•  Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πληροφορίες

97617535

Με τη συναυλία «Η νεολαία 

της Έγκωμης τραγουδά», 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

το Πολιτιστικό Φεστιβάλ 

του Δήμου Έγκωμης που 

άρχισε στις 4 Οκτωβρίου 

και περιλάμβανε θεατρική 

παράσταση, παράσταση 

καραγκιόζη, έκθεση 

φωτογραφίας και τα εγκαίνια 

της δημοτικής βιβλιοθήκης.  

Τέσσερα διαφορετικά 

μουσικά συγκροτήματα 

που κινούνται στον χώρο 

του έντεχνου και ροκ 

τραγουδιού, απέδειξαν 

περίτρανα ότι η νεολαία της 

Έγκωμης και της Κύπρου 

μας διαθέτει πλούσιο 

ταλέντο στη μουσική.  

Ειδικότερα, οι μαθητές του 

Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β’ 

συγκίνησαν με το τραγούδι 

που έγραψαν και αφιέρωσαν 

στον εκλιπόντα συμμαθητή 

και φίλο τους Κωνσταντίνο 

Χριστοφίδη, ο οποίος έχασε 

τη μάχη με τη λευχαιμία.

Η νεολαία μας 

τραγούδησε για 

την Έγκωμη
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Στην Έγκωμη η πρώτη Ιατρική Σχολή
Πρώτες εμπειρίες από τη διδασκαλία

Το άρθρο αυτό αποτελεί  αναδημο-

σίευση κατόπιν παραχώρησης άδειας 

από το επιστημονικό ιατρικό περιοδικό 

«The Cyprus Health Journal»

Aθόρυβα αλλά στέρεα εισήλθε η ορ-

γάνωση της πρώτης ιατρικής σχολής 

στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην 

Έγκωμη. Έχει ήδη συμπληρωθεί ο 

πρώτος ακαδημαϊκός χρόνος λειτουρ-

γίας της σχολής με τους πρώτους 30 

φοιτητές. Δεν ήταν εύκολο το εγχεί-

ρημα. Πρωτόγνωρη εμπειρία τόσο για 

την αγγλική ιατρική σχολή St George’s 

University of London όσο και για το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που συνερ-

γάζονται για να θεμελιώσουν την ιατρι-

κή εκπαίδευση στην Κύπρο. Ο συνδυ-

ασμός της τεράστιας πείρας μίας από 

τις αρχαιότερες ιατρικές σχολές του 

Λονδίνου με τον ενθουσιασμό και το 

όραμα των ανθρώπων του νεοσύστα-

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αρχίζει 

να υφαίνει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό 

δημιούργημα. 

«Όραμα και ζήλος»

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω 

από την αρχή τη σύλληψη του ορά-

ματος των ανθρώπων του Πανεπι-

στημίου Λευκωσίας που εδρεύει στην 

Έγκωμη, σχετικά με τη δημιουργία ια-

τρικής σχολής στην Κύπρο. Γραφειο-

κρατικές αγκυλώσεις, πολιτικές σκο-

πιμότητες και ακαδημαϊκές αντιζηλίες 

υπερπηδήθηκαν τελικά, γιατί υπήρχε 

το όραμα και ο ζήλος της δημιουργικό-

τητας και της προόδου. Είναι πράγμα-

τι συναρπαστικό να βιώνει κάποιος την 

εμβρυογένεση μίας ιατρικής σχολής. 

Ο ενθουσιασμός των ανθρώπων που 

εργάζονται νυχθημερόν είναι συγκινη-

τικός. Ο συντονιστής του προγράμ-

ματος, δρ Άδωνις Ιωαννίδης, δεν απο-

κρύπτει τα συναισθήματά του όταν 

περιγράφει τη μοναδική εμπειρία που 

βιώνει ένας γιατρός, ένας επιστήμονας 

όταν συμμετέχει στη γένεση μίας νέας 

ιατρικής σχολής. Αλήθεια, πόσοι λίγοι 

είναι οι τυχεροί που θα βιώσουν στη 

ζωή τους μία τέτοια εμπειρία;  Με τη 

συνεχή τροφοδότηση και καθοδήγηση 

των Άγγλων καθηγητών και την εκπλη-

κτικά εύκολη δεκτικότητα των Κυπρί-

ων γιατρών-εκπαιδευτών, έγινε κατορ-

θωτό το ακατόρθωτο. Σ’ ένα χρόνο, 

Κύπριοι γιατροί, που μέχρι σήμερα εί-

χαν σαν μόνη ενασχόλησή τους το ια-

τρείο και το χειρουργείο τους, ξαφνικά 

μετατράπηκαν σε δασκάλους, εκπαι-

δευτές, συμβούλους και διαχειριστές 

της ιατρικής εκμάθησης. Φούντωσε 

ξαφνικά η επιθυμία που τόσα χρόνια 

σιγόβραζε μέσα τους να δημιουργή-

σουν και να προσφέρουν πέρα από τα 

τετριμμένα της επαρχιακής ιατρικής. 

Όλοι σχεδόν οι γιατροί στην Κύπρο 

σπούδασαν και εκπαιδεύτηκαν στο 

εξωτερικό. Επιστρέφοντας, οι περισ-

σότεροι προσαρμόζονταν στις υπάρ-

χουσες συνθήκες της ιατρικής πράξης 

και νοοτροπίας, ακολουθώντας το κα-

τεστημένο. Λίγοι έκαναν τις δικές τους 

επαναστάσεις με διαφορετικά αποτε-

λέσματα. Είτε «σπάζοντας τα μούτρα» 

τους πολεμώντας το αναχρονιστικό 

ιατρικό σύστημα είτε – σπάνια όμως 

και με πολλές θυσίες- επιτυγχάνοντας 

να επιβάλουν το δικό τους όραμα. Για 

τους τελευταίους, η δημιουργία μίας 

ακαδημαϊκής ιατρικής στον τόπο μας 

ήλθε σαν βάλσαμο και δικαίωση στις 

ψυχές τους.

Γερά θεμέλια

Οι λίγοι εκλεκτοί Κύπριοι συνάδελφοι 

που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν 

τον πυρήνα της πρώτης ακαδημαϊ-

κής ιατρικής κοινότητας, έβαλαν ήδη 

γερά θεμέλια κατά τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας της σχολής. Πολλές ώρες 

εκπαίδευσης και διδασκαλίας, τους 

έφεραν ξανά στα φοιτητικά έδρανα. 

Ένιωσαν, ίσως, και τα σκιρτήματα των 

νεανικών φοιτητικών τους χρόνων. Τα 

σεμινάρια, οι διαλέξεις, τα εργαστή-

ρια που παρουσιάζουν οι ξένοι καθη-

γητές σ’ ένα περιβάλλον φοιτητικό – 

ακαδημαϊκό, πρέπει να συγκλονίζουν 

τους νεοφωτισμένους συναδέλφους. 

Διαπίστωσα προσωπικά τον ενθουσια-

σμό, το μεράκι και το κουράγιο τους 

-αρκετοί ήταν γκριζομάλληδες, φορ-

τωμένοι με μερικές δεκαετίες στους 

ώμους τους- να κάθονται υπομονετικά 

και να απορροφούν το κάθε τι που θα 

αξιοποιήσουν για τα νέα τους καθήκο-

ντα. Εντυπωσιάστηκα από τη σημαντι-

κή παρουσία χειρουργών συναδέλφων 

- αρκετοί προέρχονται από τη Λεμε-

σό- που θα λειτουργούν επιλεγμένες 

κλινικές και ιατρικά κέντρα διδασκα-

λίας της ιατρικής σχολής. Όλοι επιλέ-

χθηκαν αξιοκρατικά και με καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας, αφού η διδα-

σκαλία γίνεται στα αγγλικά. Το γεγονός 

ότι η πλειονότητα είναι συνάδελφοι, 

απόφοιτοι αγγλικών ιατρικών σχολών, 

διευκολύνει το έργο τόσο των Άγ-

γλων εκπαιδευτών όσο και των εκπαι-

δευόμενων Κυπρίων, γιατί υπάρχει το 

υπόβαθρο της κοινής τους εκπαίδευ-

σης.  Αν οι αρχές του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας εκτιμήσουν και αξιολογή-

σουν σωστά τη φιλότιμη προσπάθεια 

και τον ενθουσιασμό των Κυπρίων συ-

νεργατών τους γιατρών, θα πρέπει να 

μεριμνήσουν ώστε να βρεθούν τρόποι 

και μηχανισμοί για να διατηρηθεί και να 

πολλαπλασιαστεί η θέληση και η όρε-

ξή τους για συνεχή δουλειά και προ-

σφορά. Το ίδιο θα πρέπει να προσέ-

ξουν από τώρα και οι αρχές της υπό 

εκκόλαψη ιατρικής σχολής του Πανε-

πιστημίου Κύπρου.

Σύστημα εκμάθησης

Το πιο εκπληκτικό όμως της πρώτης 

ιατρικής σχολής στην Κύπρο είναι το 

εντελώς νεότευκτο σύστημα εκμάθη-

σης. Ξεχάστε όλοι το σύστημα με το 

οποίο σπουδάσατε ιατρική, σε οποια-

δήποτε ιατρική σχολή οποιασδήποτε 

χώρας! Πάει η φυσιολογία, η ανατομία, 

η μικροβιολογία, η παθολογία, η παιδι-

ατρική, η χειρουργική όπως τη διδα-

χθήκατε. Τώρα ο πρωτοετής φοιτητής 

της ιατρικής μπαίνει κατευθείαν στο 

ψητό. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται 

ταυτόχρονα με την αξιολόγηση ιατρι-

κών δεδομένων, δηλ. ένα σύμπτωμα. 

Ο φοιτητής έχει να αξιολογήσει ένα 

συγκεκριμένο σύμπτωμα εμπλέκοντας 

ταυτόχρονα όλες τις παραμέτρους 

της ιατρικής, π.χ «το θωρακικό άλγος» 

με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, 

αλλά κυρίως με τη δική της αλληλο-

βοήθεια η μικρή ομάδα των φοιτητών 

θα καλύψει την ανατομία, φυσιολογία, 

παθολογία, βιοχημεία, μοριακή βιολο-

γία, ακόμα και τη γενετική, καταλήγο-

ντας στη διαφορική διάγνωση και την 

πιθανή θεραπευτική αγωγή!

Για το σύγχρονο φοιτητή της ιατρικής 

αυτά φαντάζουν σχετικά εύκολα, για-

τί είναι πρακτικά, λογικά, ενδιαφέρο-

ντα και… μυρίζουν ιατρική από την 

πρώτη στιγμή που πατά το πόδι του 

στην ιατρική σχολή. Δύσκολα όμως, 

προφανώς, φαντάζουν στο σημερι-

νό εκπαιδευτή, που διαφορετικά τα 

είχε διδαχθεί ο ίδιος και δεν μπορεί 

να χωνέψει τι τράβηξε αυτός για να 

αποστηθίσει ένα Harrison ή Cecil and 

Loeb, ένα Cunningham, ένα Sampson 

and Wright’s Applied Physiology, ένα 

Robin’s Pathology ή μία Ανατομία του 

Αποστολάκη, τη Φαρμακολογία του 

Κλεισιούνη και τη Φυσιολογία του Χα-

τζημηνά… 

Βγαίνοντας από ένα πρόσφατο σεμι-

νάριο εκπαίδευσης των Κυπρίων για-

τρών, κάποιος μεσήλικας συνάδελφος, 

φανερά κουρασμένος αλλά και ενθου-

σιασμένος από τις νέες του εμπειρίες, 

αναπολούσε τα δικά του χρόνια στην 

ιατρική σχολή. «Θυμάστε» έλεγε «που 

οι ξένοι μάς δίδασκαν ιατρική και εμείς 

φοβισμένοι θαυμάζαμε τις γνώσεις 

τους, τα κτίριά τους, τις βιβλιοθήκες 

τους αλλά και τους βλοσυρούς καθη-

γητές τους; Σήμερα έρχονται οι Ευρω-

παίοι, οι Αμερικανοί και οι Ελλαδίτες 

φοιτητές στην Κύπρο για να τους δι-

δάξουμε εμείς ιατρική!». 

Λάκης Κ. Αναστασιάδης

Καρδιολόγος

Καρδιολογικό Διαγνωστι-

κό Κέντρο, Λευκωσία

Δημότης Έγκωμης
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Ο Δήμος Έγκωμης σε συνερ-

γασία με το Σωματείο Δρομέων 

Κύπρου «Περικλής Δημητρίου» 

διοργάνωσε και φέτος με επιτυ-

χία την ετήσια εκδήλωση «Περ-

πατώ – Ποδηλατώ – Τρέχω και 

σέβομαι το περιβάλλον». Στόχος 

της εκδήλωσης ήταν να σταλεί 

για μιαν ακόμη φορά το μήνυμα, 

ότι η προώθηση της άθλησης και 

των εναλλακτικών τρόπων διακί-

νησης, μπορούν να αποτελέσουν 

τρόπο ζωής επωφελή για τον κα-

θένα μας, ενώ παράλληλα βοη-

θούν στη μείωση των ρύπων στην 

ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση άρχισε με παιδικό 

αγώνα δρόμου και ακολούθησε 

αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων, 

πεζοπορία 2 χιλιομέτρων και πο-

δηλασία 7 χιλιομέτρων. Στο τέ-

λος της εκδήλωσης βραβεύθηκαν 

οι πρωτεύσαντες δρομείς, δια-

φόρων κατηγοριών. Χαιρετισμό 

απηύθυναν ο αντιπρόεδρος του 

ΚΟΑ Ντίμης Κακογιάννης, εκ μέ-

ρους της ΚΟΕ ο κ. Ανδρέας Βα-

σιλείου μέλος του εκτελεστικού, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής Νεο-

λαίας, Αθλητισμού και Φιλοξενίας 

Παύλος Παύλου και ο Δήμαρχος 

Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου.

Την εκδήλωση στήριξαν με την 

παρουσία τους πληθώρα οργα-

νωμένων συνόλων, όπως η Κυ-

πριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο 

ΚΟΑ, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η 

Παγκύπρια Ομοσπονδία Ποδηλα-

σίας, ο Ποδηλατικός Όμιλος της 

Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και 

Ορεινής «Άγιος Μνάσων».   Οι πα-

ρευρισκόμενοι στο πλαίσιο της 

κοινωνικής προσφοράς της εται-

ρείας ESSO και της Κινητής Μο-

νάδας «Φροντίδα Υγείας», είχαν 

την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν 

εξετάσεις πίεσης, χοληστερόλης 

και σακχάρου. Η εταιρεία ESSO 

χάρισε παιδικά καθίσματα σε δι-

καιούχους γονείς.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς 

του χορηγούς της εκδήλωσης: 

ΚΟΑ, Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Exxon Mobil - ESSO, ΟΠΑΠ 

Κύπρου και Παγωτά Παπαφι-

λίππου.

Η Έγκωμη έστειλε μήνυμα για την άθληση

ΑΘΛΗΤΙΣMΟΣ

Μαθητικό τουρνουά καλαθόσφαιρας ΕΘΑ Έγκωμης
Αναμνηστι-

κή φωτο-

γραφία 

από το 

τουρνουά 

καλαθό-

σφαιρας 

που διορ-

γάνωσε για 

μια ακόμα 

χρονιά με 

εξαιρετι-

κή επιτυ-

χία η ΕΘΑ 

Έγκωμης

Παράδοση παιδικών καθισμάτων από την Exxon Mobil - ESSO




