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Υλοποιώντας τις εξαγγελίες του για πλήρη 

και αναλυτική ενημέρωση των δημοτών, 

το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης συγκά-

λεσε Πανδημοτική Συγκέντρωση (για τρί-

τη φορά από την ημέρα εκλογής του), με 

σκοπό να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία 

και πληροφορίες, για σειρά ζητημάτων 

που απασχολούν το Δήμο Έγκωμης. Ο Δή-

μαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, πα-

ρουσίασε στους δημότες την πλήρη εικόνα 

του 2013, για τα ακόλουθα ζητήματα:

Καθαριότητα, ενίσχυση πρασίνου, αστυ-

νομικός της γειτονιάς - ασφάλεια, αγώ-

νες ταχύτητας στη λεωφ. Γρίβα-Διγενή, 

κοινωνική προσφορά, μεταρρύθμιση Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, οικονομικά προβλή-

ματα των Δήμων.

Σε σχέση με τα οικονομικά, παρά τις με-

γάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο 

Δήμος μας, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

μην επιβληθεί οιαδήποτε αύξηση στις φο-

ρολογίες του 2014.

Οι δημότες, αφού ενημερώθηκαν, εξέ-

φρασαν τις απόψεις τους και υπέβαλαν 

σωρεία εισηγήσεων, με σκοπό την περαι-

τέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στον 

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

Ξεκάθαρα μπροστά στους δημότες

Αναβίωσαν παραδοσιακά Πασχαλινά παιχνίδια
Μεγάλη εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Έγκωμης 

σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαί-

ας Έγκωμης την Τρίτη του Πάσχα, στο πάρκο Πο-

ντιακού Ελληνισμού. Στην εκδήλωση αναβίωσαν 

παραδοσιακά παιχνίδια του Πάσχα, όπως σακκου-

λοδρομίες, αβγουλοδρομίες και το τράβηγμα του 

σχοινιού.  Πλήθος κόσμου και κυρίως παιδιά, συμ-

μετείχαν με ενθουσιασμό στα παραδοσιακά παιχνί-

δια, έπαιξαν μουσικές καρέκλες και φουσκωτά και 

χόρεψαν στους ρυθμούς της μουσικής που πλαισί-

ωνε την εκδήλωση. Πολλές εκπλήξεις, ζωγραφική 

προσώπου, μπαλονοκατασκευές, δώρα και κερα-

στικά περίμεναν τους μικρούς δημότες της Έγκω-

μης.  Παράλληλα οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-

καιρία να γνωρίσουν παραδοσιακούς χορούς και 

τραγούδια υπηκόων ξένων χωρών που ζουν και 

εργάζονται στην Κύπρο μας, αφού η εκδήλωση 

επιχορηγήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών «Κοι-

νωνίες με χρώματα», στο οποίο συμμετέχει ο Δή-

μος Έγκωμης ως εταίρος. Την εκδήλωση στήριζε 

και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Πλήρης ενημέρωση στη διάρκεια Πανδημοτικής Συγκέντρωσης

Προβλήματα από 
περιττώματα σκύλων

Συνεχής εμπλουτισμός 
πρασίνου στην Έγκωμη

Τιμή στη γυναίκα 

ηθοποιό
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Μεγάλη επιτυχία 

στο Talent Show

ΣΕΛ. 2

Τα παθήματα να 

γίνονται μαθήματα...

Άρθρο του Δημάρχου

ΣΕΛ. 5

Σημαντική συνεδρία 

στην Κύπρο

ΣΕΛ. 5

Ξεχείλισε η 

ανθρωπιά με την 

Κάλτσα Αγάπης

ΣΕΛ. 6

Η Έγκωμη τίμησε τις 

Εθνικές Επετείους

ΣΕΛ. 8

Αθλητικά νέα 

της Έγκωμης

ΣΕΛ. 11

Δραστικά μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων 

που δημιουργούν τα περιττώματα σκύλων

Σε νέες δενδροφυτεύσεις προχώρησε ο Δήμος Έγκωμης 

που εμπλουτίζουν σημαντικά το πράσινο της πόλης μας.
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Ο Δήμος Έγκωμης εκδίδει την τοπική εφημερίδα η «Φωνή της Έγκω-
μης» ανά τριμηνία, η οποία διανέμεται δωρεάν σε όλες 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 δια-
φημίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σχετικός τιμοκατάλο-
γος, με πολύ φιλικές τιμές, παραπλεύρως. Πιστεύουμε ότι η διαφήμι-
ση προϊόντων σας μέσω της τοπικής εφημερίδας, ενισχύει αφενός τον 
Δήμο και σας δίνει αφετέρου την ευκαιρία να επικοινωνήσετε άμεσα 
με όλους τους δημότες Έγκωμης. Επίσης, είμαστε στη διάθεσή σας για 
να προσφέρουμε διαφημιστικά banner στην αναβαθμισμένη ιστοσελί-
δα του Δήμου Έγκωμης (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 περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Λειτουργό 

Δημοτικής Υπηρεσίας (Πολιτιστικά-Κοινωνικά θέματα), 

κ. Σωκράτη Σαρρή, στο τηλ. 22-464796 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

• Γραφείο Δημάρχου
 mayor@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

• 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

ΘEMAΤΑ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε ο τελικός του «Talent Show»
των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας Έγκωμης και Λατσιών

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Έγκωμης και Λατσιών, συνδιορ-

γάνωσαν Talent Show, με σκοπό τον εντοπισμό ταλαντούχων νέων. 

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απάρτιζαν άτομα καταξιωμένα 

στον καλλιτεχνικό χώρο της Κύπρου, ως ακολούθως: Γιώργος Τσιάκ-

κας (σκηνοθέτης - σεναριογράφος), Δημήτρης Ιεροδιακόνου (καθηγη-

τής μουσικής), Σκεύη Παπαμιλτιάδους (ηθοποιός), Μιχάλης Σωκράτους 

(μουσικός), Αντιγόνη Τασουρή (καθηγήτρια χορού - χορογράφος), Έλε-

να Χατζηαυξέντη (ηθοποιός - τραγουδίστρια) και Αννίτα Χατζηευτυχίου 

(καθηγήτρια χορού - χορογράφος).

Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες του τραγουδιού, 

μουσικού οργάνου, μουσικού συγκροτήματος, χορού και θεάτρου. Ο 

συνολικός αριθμός των συμμετοχών ανήλθε στις 40 και γι’ αυτό χρει-

άστηκε να προηγηθεί προκριματικός γύρος, από τον οποίο η κριτική 

επιτροπή επέλεξε 18 συμμετοχές για τον τελικό. 

Τον διαγωνισμό παρουσίασε ο Αντρέας Φαλάς, μοντέλο - παρουσια-

στής, ενώ κατά το διάλειμμα πραγματοποιήθηκε επίδειξη μόδας υπό 

την καθοδήγηση της Noir Star Planning Event and Modeling School και 

παρουσιάστηκε πρόγραμμα χορού από τις σχολές χορού The Dance 

Studio της Αννίτας Χατζηευτυχίου και της Αντιγόνης Τασουρή.

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτρο-

πής, Γιώργος Τσιάκκας, που συγχάρηκε όλους τους διαγωνιζόμενους 

για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους. Το πρώτο βραβείο κέρδισε 

η καταπληκτική Άντρια Αγγελή ερμηνεύοντας το τραγούδι “Listen”, το 

δεύτερο βραβείο μοιράστηκαν εξίσου τα αδέλφια Ελένη και Δημήτρης 

Χαραλάμπους στην ερμηνεία τραγουδιού και η Ελεάνα Χαραλάμπους 

στον χορό, ενώ το τρίτο βραβείο απέσπασε η ομάδα χορού T.S.O. 

Dance Group. 

Δημότης Έγκωμης ο πρεσβευτής του «Ευ Αγωνίζεσθαι»
Τιμή για τον Δήμο μας η επιλογή του Λούκα Τερεζόπουλου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

λαμβάνοντας υπ’ όψη μια σειρά δεδομένων, όπως την προσφορά 

στον ευρύτερο αθλητισμό του τόπου μας, τη γνώση των αθλητι-

κών πραγμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού, καθώς και την 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αποφάσισε όπως επιλέξει το 

Λούκα Τερεζόπουλο ως Πρεσβευτή του Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play) 

για το 2014. Ο κ. Τερεζόπουλος είναι δημότης Έγκωμης και η επι-

λογή του καθίσταται τιμητική και για τον Δήμο μας. Ως πρεσβευ-

τής θα εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Συμβούλιο Πρεσβευτών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και θα αποτελεί ουσιαστικά τον σύνδε-

σμο σε θέματα Fair Play, τόσο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο 

και με διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η ΔΟΕ, η 

TAFISA και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αθλητισμού.

Η επίσημη ανακήρυξή του έγινε κατά την τελετή βράβευσης των 

άριστων αθλητών της ΕΑΚ, από την πρόεδρο του ΚΟΑ δρα Κλέα 

Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα. Η πρόεδρος του ΚΟΑ αναφερό-

μενη στο σκεπτικό της απόφασης, χαρακτήρισε τον κ. Τερεζό-

πουλο αθλητικό πρότυπο που πληροί όλα τα κριτήρια που τέθη-

καν από τον ΚΟΑ. 

Ο Λούκας Τερεζόπουλος στην αντιφώνησή του, αφού ευχαρίστη-

σε τον ΚΟΑ για την επιλογή του ατόμου του, τόνισε ότι η συνεχής 

και ακατάπαυστη προσπάθεια και αγωνία του αθλητισμού για δι-

άδοση και εμπέδωση  της ιδέας του Ευ Αγωνίζεσθαι, στέλλει δυ-

νατά μηνύματα σωστής και έντιμης συμπεριφοράς σε όλες τις εκ-

φράσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Δήμος Έγκωμης, συγχαίρει θερμά τον δημότη του Λούκα Τερε-

ζόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του. 

Σημειώνεται ότι ο Λούκας Τερεζόπουλος προέρχεται από την οι-

κογένεια των αθλητικών συντακτών. Γεννήθηκε στην Κερύνεια 

το 1945 και με τον αθλητισμό ασχολήθηκε από μικρό παιδί και 

συγκεκριμένα με το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Το 1968 φα-

νέρωσε το ταλέντο του στην αθλητικογραφία, εργαζόμενος μέ-

χρι σήμερα ημιεπαγγελματικά σε αρκετές κυπριακές εφημερίδες. 

Ιδρυτικό και επίτιμο μέλος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, 

με μακρόχρονη παρουσία στα Διοικητικά Συμβούλια από διάφο-

ρες θέσεις. Υπήρξε για 22 χρόνια Εκπρόσωπος Τύπου της Κυ-

πριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και μέλος της Εθνικής 

Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου. Για το έργο και την προσφορά 

του στον Κυπριακό Αθλητισμό, τιμήθηκε από Ομοσπονδίες, Σω-

ματεία και Οργανώσεις. Η κορυφαία τιμητική του διάκριση ήταν το 

«Sports Media», που του απονεμήθηκε από την Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή το 2004. Έχει επίσης πλούσιο συγγραφικό έργο για τον 

αθλητισμό, με πρόσφατο το λεύκωμα για την ιστορία της Κυπρι-

ακής Καλαθόσφαιρας. 

Η νικήτρια του διαγωνισμού Άντρια Αγγελή, που κατέπλη-

ξε στο τραγούδι, μαζί με τους προέδρους των Δημοτικών 

Συμβουλίων Έγκωμης και Λατσιών, την κριτική επιτροπή 

και τον παρουσιαστή της βραδιάς Ανδρέα Φαλά.
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Πλήρης ενημέρωση των δημοτών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στον ετήσιο απολογισμό δράσης προέβη το Δημοτικό 

Συμβούλιο Έγκωμης στη διάρκεια Πανδημοτικής συ-

γκέντρωσης. Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριά-

κου, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τους διευθυντές/υπεύθυνους τμημά-

των, παρέθεσε αναλυτικά τα πεπραγμένα του Δήμου, 

για το 2013, καλύπτωντας όλους τους τομείς δράσης. 

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι υποχρέωση της Τοπικής Αρ-

χής είναι ο σεβασμός και η αδιάλειπτη ενημέρωση του 

δημότη, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα υπάρχει και η 

υποχρέωση των δημοτών να σέβονται τους νόμους 

και τον περιβάλλοντα χώρο. Ο Δήμαρχος ανέλυσε με 

πίνακες το έργο που επιτελέστηκε κατά το 2013 στον 

τομέα της εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω του Συ-

νεργείου Άμεσης Δράσης (ΣΑΔ), το οποίο επιλήφθη-

κε επιτυχώς συνολικά 1003 προβλημάτων/αιτημάτων. 

Στο φλέγον θέμα των αγώνων ταχύτητας στη λεωφ. 

Γρίβα Διγενή, ο κ. Κυριάκου, ενημέρωσε τους δημότες 

για τη θετική εξέλιξη να γίνει αποδεκτή η πάγια θέση 

του Δήμου για τοποθέτηση υπερυψωμένων πλατό και 

καμερών φωτοεπισήμανσης. Και τα δύο μέτρα υλο-

ποιούνται σύντομα. 

Η κοινωνική προσφορά του Δήμου Έγκωμης ήταν 

πλούσια και το 2013 με εκστρατείες ενίσχυσης των 

δύο Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργούν σε 

συνεργασία με τους Ιερούς Ναούς, καθώς και με τη 

μεγάλη εκστρατεία συλλογής παιχνιδιών που πραγ-

ματοποιήθηκε σε συνεργασία με το συγκρότημα 

«ΔΙΑΣ», λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Ο τερά-

στιος όγκος παιχνιδιών που συλλέγηκε και ανήλθε στις 

18.000, διοχετεύθηκε στα Κοινωνικά Παντοπωλεία 

της Έγκωμης και στους άλλους Δήμους της μείζονος 

Λευκωσίας. Το 2013, άρχισε επίσης τη λειτουργία και 

ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος 

συμβάλλει στην πρόληψη εγκληματικών πράξεων.

Ο Δήμαρχος Έγκωμης μίλησε ξεκάθαρα μπροστά 

στους δημότες για τα οικονομικά προβλήματα, που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα 

δραστικά μέτρα που λαμβάνονται στον Δήμο Έγκω-

μης για μείωση των εξόδων και ισοσκελισμό του προ-

ϋπολογισμού. Ο κ. Κυριάκου ανέλυσε με πίνακες τα 

μέτρα και τις ενέργειες με σκοπό την ομαλή λειτουρ-

γία του Δήμου και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των 

δημοτών. Παρά την οικονομική κρίση και τα προβλή-

ματα, είπε ο Δήμαρχος, το 2014 δεν θα επιβληθεί αύ-

ξηση στις φορολογίες επί των δημοτών.

Στο κεφάλαιο της συζητούμενης Μεταρρύθμισης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι 

βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες ζυμώσεις και σύντομα 

θα παρθούν αποφάσεις για το μοντέλο που θα υιο-

θετηθεί. Το στοίχημα της μεταρρύθμισης, τόνισε ο κ. 

Κυριάκου, είναι το κατά πόσο θα συνεχίσει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να είναι προσιτή στον πολίτη, να έχει 

ανθρώπινο πρόσωπο και να του βελτιώνει άμεσα την 

καθημερινότητα. 

Κλείνοντας την παρουσίασή του, διαβεβαίωσε ότι σε 

αγαστή συνεργασία με τα μέλη του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, θα συνεχίσουν να εργάζονται ακατάπαυστα 

για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. 

Μετά την παρουσίαση, δόθηκε ο λόγος στους δημό-

τες, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις για θέματα της κα-

θημερινότητας (καθαριότητα, πράσινο, ασφάλεια, οδι-

κά, κυκλοφοριακά κ.ά.), ενώ κατέθεσαν και πληθώρα 

εισηγήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας 

Δήμου και δημοτών. Επίσης, αρκετοί δημότες τόνι-

σαν ότι το όποιο μοντέλο μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης υιοθετηθεί, θα πρέπει να διασφαλίζει 

απαραίτητα την εγγύτητα προς τον δημότη, ώστε οι 

Τοπικές Αρχές να είναι προσιτές.

Εκδήλωση στη Λέσχη 
Ηλικιωμένων

Η Λέσχη Ηλικιωμένων Έγκωμης διοργάνωσε 

εορταστική εκδήλωση στο οίκημά της, στην 

παρουσία του προέδρου και μελών της Δι-

αχειριστικής Επιτροπής του Πολυδύναμου 

Κέντρου Έγκωμης και του Δημάρχου και 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκω-

μης, καθώς και εκπροσώπων άλλων φορέ-

ων της Έγκωμης. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε εορταστικά τρα-

γούδια από τα παιδιά του νηπιαγωγείου 

Simbaland και τα μέλη της Χορωδίας της 

Λέσχης Ηλικιωμένων, καθώς κλήρωση. 

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτρο-

πής κ. Φοίβος Ζαχαριάδης και ο Δήμαρχος 

Έγκωμης κ. Ζαχαρίας Κυριάκου, σε σύντο-

μες προσφωνήσεις τους ευχήθηκαν στα 

μέλη της Λέσχης κάθε προσωπική και οικο-

γενειακή ευτυχία.

Ετήσιος απολογισμός δράσης του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρουσιάσεις βιβλίων 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης άνοιξε τις πύ-

λες της στους δημότες μόλις πριν ενάμισι χρό-

νο και έχει μέχρι στιγμής 100 ενεργά μέλη. 

Λειτουργεί ως δανειστική καθημερινά (Δευτέρα-

Παρασκευή) από τις 2:00 - 5:30 μ.μ. Επιπρό-

σθετα, δίνει την ευκαιρία για πραγματοποίηση 

διάφορων δραστηριοτήτων για το φιλαναγνω-

στικό κοινό, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, δρα-

στηριότητες για παιδιά, διαλέξεις. 

Με την ευκαιρία της Ημέρας των Ελληνικών 

Γραμμάτων διοργανώθηκε παρουσίαση του 

βραβευμένου μυθιστορήματος του Πάνου Ιω-

αννίδη «Κοάζινος». Την παρουσίαση έκανε η 

συγγραφέας και κριτικός Μαρία Πυλιώτου, η 

οποία τόνισε τη δύναμη της γραφής του Πάνου 

Ιωαννίδη, που κατορθώνει ν’ απαλύνει τον αν-

θρώπινο πόνο. Κατά τη διάρκεια της παρουσί-

ασης, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Νί-

κος Χαραλάμπους διάβασε αποσπάσματα του 

βιβλίου. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του 

βιβλίου της Αλίκης Χατζηγεωργίου «Λεμοναν-

θοί στο χώμα». Όπως ανέφερε ο δρ Σάββας 

Κόκκινος, το βιβλίο διηγείται τον βίο τριών οι-

κογενειών, στις οποίες αντικατοπτρίζεται ένας 

ολόκληρος λαός, που παλεύει να διατηρήσει 

την αξιοπρέπειά του κάτω από αντίξοες συν-

θήκες, για να γευθεί το αγαθό της επιβίωσης, 

δημοκρατικά, ειρηνικά κι ελεύθερα. Την εκδή-

λωση πλαισίωσε η ταλαντούχα ηθοποιός Ειρήνη 

Κωνσταντίνου, η οποία ανέγνωσε αποσπάσμα-

τα του βιβλίου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, 

εγκαινιάστηκε Έκθεση Βιβλίου των εκδόσεων 

«Εν τύποις». 

Συναπάντημα Φιλιωτών
Με τη σκέψη και την ψυχή στην κατεχόμενη 

Φιλιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια παγκοινοτι-

κή πολιτιστική εκδήλωση «Συναπάντημα Φιλιω-

τών», στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί εκτοπι-

σμένοι Φιλιώτες που διαμένουν στην Έγκωμη, 

με επικεφαλής τον κοινοτάρχη Φιλιάς κ. Αν-

δρέα Μιχαήλ, δημότη Έγκωμης.  Κατά τη διάρ-

κεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι Φιλιώτισσες 

πολύτεκνες μάνες, καθώς και οι πρεσβύτεροι 

Φιλιώτες/Φιλιώτισσες για τις μνήμες που μετα-

φέρουν στους νεότερους από την κατεχόμενη 

Φιλιά. Το νεοσύστατο χορευτικό συγκρότημα 

του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς, άξιος συνεχιστής της τοπι-

κής μας παράδοσης, παρουσίασε παραδοσια-

κούς και λαϊκούς χορούς αποσπώντας το ζεστό 

χειροκρότημα του κόσμου. Οι παρευρεθέντες 

είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν έκ-

θεση φωτογραφίας από την κατεχόμενη Φιλιά.

Στο χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Γενικός Δι-

ευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Νικο-

λαΐδης, αφού συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο 

και το Θ.Ο.Ι. Φιλιάς, τόνισε ότι τέτοιες εκδηλώ-

σεις διατηρούν την οντότητα των κατεχομένων 

κοινοτήτων μας στην προσφυγιά και κρατούν 

τους κατοίκους δεμένους με τις ρίζες τους. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ (2014)

 Σας ενημερώνουμε ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες μπορείτε να απορρίπτετε κλαδέματα και άχρηστα στην περιοχή σας,  είναι οι ακόλουθες:

 1η Περίοδος 2η Περίοδος 3η Περίοδος 4η Περίοδος

Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου 2.1 - 4.1 2.4 - 4.4 30.6 - 2.7 30.9 - 2.10

Περιοχή παλιάς Έγκωμης και Ιπποκράτειου 9.1 - 11.1 9.4 - 11.4 8.7 - 10.7 8.10 - 10.10

Βιομηχανική Περιοχή και Περιοχή Εκκλ. Αγ. Πάντων 20.1 - 22.1 20.4 - 22.4 19.7 - 21.7 20.10 - 22.10

Περιοχή Δημαρχείου,  Κυβερνητικών Δεξαμενών και Πολ. Καραντώκη 31.1 - 2.2 1.5 - 3.5 31.7 - 2.8 1.11 - 3.11

Περιοχή Hilton Park και Παρισσινού 11.2 - 13.2 12.5 - 14.5 11.8 - 13.8 13.11 - 15.11

Περιοχή Γυμν. Μακ/σας και Περιοχή Αν. Κρ. Έκθεσης 22.2 - 24.2 23.5 - 25.5 22.8 - 24.8 26.11 - 28.11

Περιοχή Μακαρείου Σταδίου και Περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ 6.3 - 8.3 4.6 - 6.6 2.9 - 4.9 7.12 - 9.12

Περιοχή Τύμβου (ολόκληρη) 17.3 - 19.3 15.6 - 17.6 14.9 - 16.9 18.12 - 20.12

Μετά την απόρριψη, συνεργεία του Δήμου θα προβαίνουν στην περισυλλογή. Παρακαλούμε όπως τηρείτε το πρόγραμμα για να υπάρχει στο Δήμο μας 

ευπρέπεια και όσο το δυνατό μεγαλύτερος βαθμός καθαριότητας. Παρακαλείστε επίσης όπως τοποθετείτε τα κλαδέματα ξεχωριστά από τα άλλα άχρη-

στα αντικείμενα, για να διευκολύνετε την περισυλλογή, αφού τα κλαδέματα διοχετεύονται σε μονάδες ανακύκλωσης. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη σε ανοι-

κτούς χώρους και οικόπεδα, εκτός του ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που άπτονται της καθαριότητας, επιπλέον οδηγεί το Δήμο σε πολύ μεγάλες 

δαπάνες για περισυλλογή τους. Σε περίοδο σοβαρότατης οικονομικής κρίσης ο Δήμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβαρύνεται οικονομικά, εξαιτίας της 

ασυνειδησίας που επιδεικνύεται, με τη συνεχή/ανεξέλεγκτη απόρριψη αχρήστων. Θα ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε η απόρριψη αχρήστων εκτός των προκα-

θορισμένων περιόδων περισυλλογής, να επιβαρύνει οικονομικά όσους δεν τηρούν το πρόγραμμα.

Συνεχίζει να παρατηρείται, 

δυστυχώς, μεγάλη ρύπαν-

ση του περιβάλλοντος από 

τα περιττώματα σκύλων σε 

πάρκα, χώρους πρασίνου, 

δρόμους/πεζόδρομους και 

ιδιωτικούς χώρους. Επίσης 

δημιουργούνται προβλήματα 

από σκύλους που περιφέρο-

νται αδέσποτοι σε δημόσιους 

ή ιδιωτικούς χώρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Έγκωμης μελέτησε πρόσφα-

τα εκ νέου την όλη κατά-

σταση και αποφάσισε όπως, 

επιπρόσθετα των επιθεω-

ρήσεων και άλλων μέτρων 

που εφαρμόζονται κατά τις 

εργάσιμες ώρες του Δήμου, 

να γίνονται πλέον σε τακτι-

κή βάση από αρμόδιους λει-

τουργούς, επιθεωρήσεις σε 

χώρους διακίνησης σκύλων 

και σε μη εργάσιμες ώρες.

Σε πρώτο στάδιο γίνεται 

σχετική διαφώτιση των ιδι-

οκτητών σκύλων με σκοπό 

την αντιμετώπιση των ανα-

φερόμενων προβλημάτων 

και σε δεύτερο στάδιο, εάν 

δεν υπάρξει συμμόρφωση, 

θα επιδίδεται εξώδικο πρό-

στιμο.

Η σχετική νομοθεσία 

(Περί σκύλων Νόμος Αρ. 

184(1)/2002 ορίζει πως ο 

κάθε ιδιοκτήτης σκύλου θα 

πρέπει:

α. Να εξασφαλίσει Άδεια 

Κατοχής σκύλου από τον 

Δήμο 

β. Να μην ρυπαίνει ή μολύ-

νει οποιοδήποτε μέρος 

με κόπρανα  του σκύ-

λου του χωρίς να τα πε-

ρισυλλέγει 

γ. Να μην περιφέρεται ο 

σκύλος του ελεύθερος 

σε δημόσιο δρόμο ή  

ιδιωτικό χώρο χωρίς να 

είναι δεμένος με λουρί 

κάτω από απόλυτο  

έλεγχο του

δ. Να μην προκαλεί οχλη-

ρία ο σκύλος του με πα-

ρατεταμένο και  

συνεχές γαύγισμα

Ο Δήμος Έγκωμης έχει προ-

βεί στην εγκατάσταση εβδο-

μήντα (70) ειδικών σκυβα-

λοδοχείων με ειδική ένδειξη, 

για την τοποθέτηση των κο-

πράνων των σκύλων και εί-

ναι αναγκαίο, ο κάθε ιδιο-

κτήτης σκύλου να φέρει μαζί 

του υλικά μέσα (σακουλάκι 

και φτυαράκι), ώστε να είναι 

δυνατή η περισυλλογή των 

περιττωμάτων και η τοπο-

θέτηση τους στα ειδικά σκυ-

βαλοδοχεία.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες σκύ-

λων να συμμορφώνονται με 

τις πιο πάνω οδηγίες, συμ-

βάλλοντας έτσι στη διαμόρ-

φωση ενός καλύτερου περι-

βάλλοντος και  ανεβάζοντας 

το επίπεδο πολιτισμού και 

ευπρέπειας στο Δήμο μας.

Μεγάλα προβλήματα από 
τα περιττώματα των σκύλων

Αυστηρά μέτρα παίρνει ο Δήμος

Διαλέξεις για θέματα υγείας  
Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία με το Πολυδύναμο 

Κέντρο Δήμου Έγκωμης, διοργάνωσε σειρά διαλέξεων 

στον χώρο της Λέσχης Ηλικιωμένων.

Στην πρώτη διάλεξη με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης 

τύπου Β’: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόληψη και 

τη διάγνωση της νόσου», η εισηγήτρια δρ Δήμητρα Κά-

γκα-Ζαμπά (παθολόγος-διαβητολόγος), αναφέρθηκε 

στα θέματα σωστής διατροφής και καθημερινής άσκη-

σης, ως μέτρων αποτροπής ή καθυστέρησης εμφάνι-

σης της νόσου. Η επόμενη διάλεξη είχε θέμα την «Αρ-

τηριακή υπέρταση». Εισηγητής ήταν ο δρ Θεόδωρος 

Χριστοδουλίδης (καρδιολόγος), ο οποίος μίλησε για την 

αυξημένη τάση εμφάνισης της νόσου σε άτομα προχω-

ρημένης ηλικίας και τις συνέπειες της νόσου (π.χ. καρ-

διακή ή νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακά ή εγκεφαλικά 

επεισόδια). Αναφέρθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης 

της νόσου και συγκεκριμένα στην απαραίτητη φαρμα-

κευτική αγωγή με συνταγή γιατρού, στην αποφυγή ή 

μείωση της χρήσης άλατος στο φαγητό και στην ήπια 

συχνή άσκηση. 

Η τελευταία διάλεξη αφορούσε στη «Χρόνια νεφρική 

νόσο» και δόθηκε από τη δρα Ισαβέλλα Σάββα (νεφρο-

λόγο).  Η δρ Σάββα αναφέρθηκε στην αυξητική τάση εμ-

φάνισης της νόσου και τα ποικίλα προβλήματα που δη-

μιουργεί (συσσώρευση τοξινών, αρτηριακή υπέρταση, 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αναιμία, οστική νόσο). Αφού 

περιέγραψε τις μεθόδους αντιμετώπισής της (αιμοκάθαρ-

ση, περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση), πρότεινε για 

την πρόληψη της νόσου την αποφυγή της παχυσαρκίας, 

τη ρύθμιση του σακχάρου και της πίεσης, τη συχνή ήπια 

άσκηση και την αποφυγή της πολυφαρμακίας και της κα-

τάχρησης των αναλγητικών φαρμάκων.  



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΜΑΪΟΣ 2014 5ΑΡΘΡΑ

Τα παθήματα να γίνονται μαθήματα…
«Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από την κρίση στην πρόκλη-
ση», ήταν ο τίτλος ενδιαφέρουσας και επίκαιρης ημε-
ρίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Λάρνακας. Η ημερίδα 
έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους των Δήμων της 
Κύπρου (δυστυχώς λίγοι Δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν 
και ήσαν εκεί), να ενημερωθούν δια ζώσης από εκ-
προσώπους της Ελλαδικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για την εκεί μεταρρύθμιση, μέσω των σχεδίων «Καπο-

δίστριας» και «Καλ-
λικράτης». Όπως 
είναι γνωστό, η υλο-
ποίηση των εν λόγω 
σχεδίων οδήγησε 
σε συνενώσεις και 
κατά συνέπεια σε 
μείωση του αριθμού 
των Δήμων (από 
914 σε 325).
Το κύριο ερώτημα 
που τέθηκε στην 
ημερίδα ήταν: Πέ-
τυχε ή όχι αυτή η 
πολιτική των συνε-
νώσεων; Οι σκοποί 
για τους οποίους 
έγινε η μεταρρύθμι-

ση επιτεύχθηκαν;
Μας ενδιαφέρουν οι απαντήσεις, διότι και στην Κύ-
προ, αυτή την εποχή,  συζητείται η προοπτική συνε-
νώσεων μεταξύ των 30 μη κατεχόμενων Δήμων.
Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε σε βάθος τα 
συμπεράσματα από την Ελλαδική εφαρμογή, όπως 
κατατέθηκαν στην ημερίδα από τον κ. Νίκο Παπαγγε-
λή, Δήμαρχο Λειβαδιάς και Πρόεδρο της Επιτροπής 
Θεσμών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κα-
θώς και από τον κ. Ράλλη Γκέκα, Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαγγελής, αφού παρου-
σίασε με αναλυτικό τρόπο τα προβλήματα που κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει και επιλύσει η μεταρρύθμιση 

στην Ελλάδα, κατέληξε στα ακόλουθα:
1) Το πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’ σχεδιάστηκε βιαστι-

κά, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο για καλό σχεδι-
ασμό και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταί-
ρους και τις τοπικές κοινωνίες. Η συνένωση των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα αν και απέτυχε σε αρκετές 
περιπτώσεις να δημιουργήσει λειτουργικούς νέ-
ους Δήμους.

2) Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε πολλές περι-
πτώσεις συνάντησε δυσκολίες καθώς επιχειρή-
θηκε αυτή η μεταφορά χωρίς σαφή διαχωρισμό 
ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης, ενώ η μεταφορά των αρμοδιοτή-
των δεν συνοδεύτηκε και από ταυτόχρονη μετα-
φορά οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού 
και υλικοτεχνικής υποδομής.

3) Η εφαρμογή του ‘Καλλικράτη’ επέτεινε το έλλειμ-
μα δημοκρατίας και αυτοδιοίκησης κυρίως λόγω 
του μεγαλύτερου συγκεντρωτισμού και της αδυ-
ναμίας ουσιαστικής λειτουργίας των συμβουλίων 
των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

4) Η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυνα-
μικού είναι ακόμη ζητούμενη.

5) Επίσης ζητούμενη είναι η αντιμετώπιση των πελα-
τειακών σχέσεων με τους δημότες.

6) Η οικονομική κρίση και το μνημόνιο ανέτρεψε τις 
παραδοχές του «Καλλικράτη».

7) Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα στοιχεία για το οικο-
νομικό όφελος που προέκυψε λόγω των οικονομι-
ών κλίμακας που θα έπρεπε να έχει προκαλέσει η 
συνένωση.

Όπως συνάγεται από τα πιο πάνω, ο ‘Καλλικράτης’ 
απέτυχε παταγωδώς.
Στην περίπτωση της Κύπρου, καλούμαστε να μη επα-
ναλάβουμε τα  λάθη για να μη έχουμε την ίδια κατά-
ληξη με την Ελλάδα, όσον αφορά στην τύχη της Τοπι-
κής μας Αυτοδιοίκησης. 
Ο κ. Γκέκας στη δική του παρέμβαση ήταν σαφής. 
Είπε: 

α)  Η μεταρρύθμιση πρέπει να καλύπτει το σύνολο 
του κεντρικού κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.

β) Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες και πόροι της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης είναι τα πρώτα ερωτήματα 
που πρέπει να απαντηθούν, πριν τη χωροθέτηση 
των νέων οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο 
γύρω από τη μεταρρύθμιση, πρέπει να επικεντρω-
θεί στις δυο πιο πάνω βασικές προϋποθέσεις. Εί-
ναι λάθος να γίνεται προκαταβολικά αναφορά στο 
πόσοι Δήμοι θα παραμείνουν, προτού ξεκαθαρίσει 
το εύρος εξουσιών που θα έχουν και το μοντέλο 
λειτουργίας τους. Το κεντρικό κράτος αφού πρώ-
τα καθορίσει με σαφήνεια  ποιες εξουσίες θα πα-
ραχωρήσει, τότε και μόνον τότε να κριθεί η αριθ-
μητική πτυχή και το πώς οι Δήμοι θα μπορέσουν 
να διαχειριστούν τις εξουσίες.

Πέραν αυτών: Η όποια μεταρρύθμιση αποφασισθεί 
στην Κύπρο, πρέπει να υλοποιήσει ένα βασικό στόχο: 
Την προσφορά καλύτερης, ποιοτικότερης και οικο-
νομικότερης εξυπηρέτησης του πολίτη. Εάν η πιθανή 
μεταρρυθμιστική κατάργηση Δήμων στην Κύπρο και 
ενσωμάτωση τους με άλλους αυξήσει το κόστος για 
το δημότη, θα κάνουμε, εν τέλει, μια τρύπα στο νερό. 
Σήμερα το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο πληρώνει 
δημοτικά τέλη 250 ευρώ το χρόνο (€150 για σκύβαλα 
και €100 για Ακίνητη Ιδιοκτησία). Εάν η μεταρρύθμιση 
ανεβάσει αυτό το ποσό, τι θα πούμε στον κόσμο; Ότι 
κάναμε μεταρρύθμιση για να του επιβάλουμε περαι-
τέρω φορολογίες, επειδή το νέο μοντέλο θα πρέπει 
να μετακυλίσει  στον κόσμο παλιά χρέη και αμαρτί-
ες, τις οποίες το κράτος δεν μπορεί ν’ ανακεφαλαι-
οποιήσει;
Σίγουρα, τα πράγματα δεν μπορεί να παραμείνουν ως 
έχουν. Επιβάλλονται αλλαγές, τομές και συνεργασίες 
στα της Τοπικής μας Αυτοδιοίκησης, για να μπούμε 
σε μιαν εποχή εξορθολογισμού. Η όλη διαδικασία για 
το τι εν τέλει αποφασισθεί και εφαρμοσθεί, πρέπει 
να αποφύγει τα λάθη στα οποία υπέπεσε η Ελλάδα.

Του Ζαχαρία Κυριάκου, 
Δημάρχου Έγκωμης

Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης Κογκρέσου των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο 

Της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου*
Στις 19 Φεβρουαρίου 2014, συνεδρίασε  στη Κύπρο, η 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Κογκρέσου του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, μετά από επίσημη πρόσκληση 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής και Δημοτικού Συμβούλου Έγκωμης κας Ει-
ρήνης Λοϊζίδου, στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου 
Κύπρου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι ο κινητήριος μοχλός 
του Κογκρέσου αφού είναι η Επιτροπή που ουσιαστικά 
«παρακολουθεί» και «ελέγχει» κατά πόσον οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των κρατών μελών του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης λειτουργούν σε αρμονία με τις αρχές 
που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. 
Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολού-
θησης εξετάζουν αν οι τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές της κάθε χώρας που ελέγχεται με συχνότητα κάθε 
4 περίπου χρόνια, υπακούουν στις αρχές της επικουρι-
κότητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της συμμετο-
χής των πολιτών και των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλει-
ας κτλ. Τα πορίσματα του ελέγχου μετατρέπονται σε 
γραπτή εισήγηση η οποία αφού παρουσιαστεί και εγκρι-
θεί στην Ολομέλεια του Κογκρέσου αποστέλλεται στην 
Επιτροπή Υπουργών η οποία και την επιβάλλει στα κρά-
τη μέλη. 
Με αυτόν τον τρόπο οι τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
εποπτεύονται και οι εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης τις βοηθούν να γίνονται αποδοτικότερες κατά 

την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Στα πλαίσια της επίσημης συνεδρίας της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης, η ηγεσία του Κογκρέσου και της Επιτρο-
πής, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δή-
μων και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο 
των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης κο Αλέξη Γαλανό και την κα Λοϊζίδου, συ-
νάντησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κο 
Νίκο Αναστασιάδη και στελέχη του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την διάρκεια της 
επίσημης συνάντησης που έγινε την Τετάρτη 19/2, έκα-
νε μια εκτενή και ενδιαφέρουσα ενημέρωση στην αντι-
προσωπεία αναφορικά με την πορεία του Κυπριακού και 
την έναρξη των συνομιλιών. Η ηγεσία του Κογκρέσου 
έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο έχοντας αποκομίσει 

τις καλύτερες εντυπώσεις για τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και με αισιοδοξία για το μέλλον της Κύπρου.
Την Πέμπτη 20/2 η επίσημη αντιπροσωπεία συνάντησε 
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κο 
Νικολαϊδη με τους συνεργάτες του και ενημερώθηκε για 
την επικείμενη αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης στη Κύπρο. Η ηγεσία του Κογκρέσου έδειξε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε ότι  θα είναι στο πλευρό 
του Υπουργείου και την Κυπριακής Κυβέρνησης για ότι 
χρειαστεί στην προσπάθεια του να καταλήξει στην καλύ-
τερη για τα δεδομένα της Κύπρου λύση για την τοπική 
αυτοδιοίκηση.
Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής μετέβηκαν με λε-
ωφορεία στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δερύνειας όπου 
είχαν ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ταινίες μικρού 
μήκους για την καταστροφή της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της Αμμοχώστου κατά την Τούρκικη Εισβολή και 
Κατοχή του 1974 και να αγνατεύσουν από το παρατη-
ρητήριο την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και 
την πόλη φάντασμα.
Η επίσημη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία αφού όλα ήταν άρτια οργανωμένα και δόθηκε 
και μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.

* Η Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου είναι Δημοτική 
Σύμβουλος Έγκωμης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής 
Παρακολούθησης Κογκρέσου Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
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Ξεχείλισε η ανθρωπιά με την Κάλτσα Αγάπης
Ο Δήμος Έγκωμης στήριξε την πρω-

τοβουλία του Ράδιο Πρώτο με τίτλο 

«Κάλτσα Αγάπης», με στόχο να μα-

ζευτούν δώρα και παιχνίδια, που δό-

θηκαν σε άπορα παιδιά, που τα είχαν 

ανάγκη.

Η κάλτσα αγάπης είχε μέγεθος 11 

μέτρα και έκανε τη βόλτα της από 

τους μεγαλύτερους δήμους της Κύ-

πρου. Ο Δήμος Έγκωμης φιλοξένη-

σε την κορύφωση της εκστρατείας 

στον χώρο της υπεραγοράς Άλφα 

Μέγα. Η εκστρατεία ξεκίνησε με Live 

Link με τους γνωστότερους ραδιο-

φωνικούς παραγωγούς του Ράδιο 

Πρώτο, ενώ λόγω της γενναιόδω-

ρης ανταπόκρισης του κόσμου, δό-

θηκε σημαντική χρονική παράταση. 

Ο Δήμος Έγκωμης αναγκάστηκε να 

επιστρατεύσει και δεύτερο φορτηγό, 

το οποίο ξεχείλισε από τα παιχνίδια 

αγάπης που πρόσφεραν οι συνάν-

θρωποί μας.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν γύρω 

στις 18 χιλιάδες παιχνίδια, τα οποία 

ο Δήμος Έγκωμης διαμοίρασε σε 

όλους τους Δήμους της Λευκωσίας, 

οι οποίοι τα προώθησαν σε άπορα 

παιδιά μέσω των κοινωνικών τους 

παντοπωλείων. 

Ο Δήμος Έγκωμης συγχαίρει το Ρά-

διο Πρώτο για την πρωτοβουλία 

αυτή, καθώς και όλους όσοι αντα-

ποκρίθηκαν και προσέφεραν από το 

περίσσευμα ή το υστέρημά τους ένα 

δώρο για τον συνάνθρωπό τους. 

Εθελοντική  καθαριότητα
Με πρωτοβουλία εθελοντών μαθητών και καθηγητών του Γυ-

μνασίου Έγκωμης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός παραπλήσιας 

προς το σχολείο διάβασης πεζών. Στον καθαρισμό συμμετείχαν 

μαθητές, καθηγητές και εργάτες του Δήμου Έγκωμης. Με την 

εκδήλωση αυτή, στάλθηκαν μηνύματα για την ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών σε εθελοντικές εργασίες που βελτιώνουν την ποι-

ότητα ζωής της πόλης μας και συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της υγείας μας. 

Σκυταλοδρομία Αγάπης
Ο Δήμος Έγκωμης, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς προς 

τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, αποφάσισε να στηρίξει τη Σκυ-

ταλοδρομία Αγάπης που συνδιοργανώθηκε από τη Λέσχη Ladies Circle 

Λευκωσίας αρ. 1 και το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου». 

Στόχος της εκστρατείας ήταν η ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου για 

Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις και το Πολιτιστικό - Φιλανθρωπικό Ίδρυ-

μα «Αθηνά Μαρία Παπά». 

Σε μια σεμνή τελετή, η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού 

και Ευρωπαϊκών θεμάτων κα Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου παρέδωσε 

το προϊόν του εράνου, που διενεργήθηκε μεταξύ των μελών του Δη-

μοτικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Δήμου Έγκωμης, στους 

εκπροσώπους της Λέσχης Ladies Circle Λευκωσίας αρ. 1 και του Σω-

ματείου Δρομέων «Περικλής Δημητρίου». 

Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία με τη Γελοιογραφική Ανανέωση 

(ΓΕ.ΛΑ.), διοργάνωσε πρωτότυπη σειρά Μαθημάτων Σκίτσου και Γε-

λοιογραφίας για άτομα όλων των ηλικιών στον χώρο της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Έγκωμης. Τα μαθήματα παραδίδονταν από τους γνω-

στούς Κυπρίους γελοιογράφους Σώτο Βοσκαρίδη (BOSS), Πέτρο 

Παπαπέτρου (Πιν) και Σκεύη Σαββίδου.
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Σημαντικός εμπλουτισμός του πρασίνου
Mε τη συνδρομή της εταιρείας “Α/φοί Λανίτη”

Ο Δήμος Έγκωμης, με την ευ-

γενή χορηγία και την εθελοντική 

συμμετοχή του προσωπικού της 

εταιρείας «Α/φοί Λανίτη», προχώ-

ρησε σε σημαντικό εμπλουτισμό 

του πρασίνου σε λωρίδα πρασί-

νου παρά τον κυκλοφοριακό κόμ-

βο του Αεροδρομίου Λευκωσίας. 

Συγκεκριμένα φυτεύθηκαν 250 

δενδρύλλια, ενώ η εταιρεία υιο-

θέτησε τον χώρο πρασίνου προ-

σφέροντας στον Δήμο Έγκωμης 

το ποσό των 5.000 ευρώ για την 

τοπιοτέχνηση και τοποθέτηση κά-

δων απορριμμάτων και ανακύκλω-

σης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής 

Πρασίνου και Περιβάλλοντος του 

Δήμου Έγκωμης κ. Δημήτρης Σιε-

ηττάνης ευχαρίστησε την εταιρεία 

«Α/φοί Λανίτη» για την πολύτιμη 

συνδρομή της και την κοινωνική 

της προσφορά στον εμπλουτισμό 

του πρασίνου στην Έγκωμη, στην 

οποία στεγάζονται και τα γραφεία 

της. Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχα-

ρίας Κυριάκου, μαζί με τον πρόε-

δρο της Επιτροπής Πρασίνου και 

Περιβάλλοντος και τον γενικό δι-

ευθυντή της εταιρείας «Λανίτης» 

Κρις Χριστοδουλάκη, φύτευσαν 

το πρώτο δένδρο εις μνήμην του 

εργάτη του Δήμου Έγκωμης, Χάρη 

Ποντικού, ο οποίος έχασε τη μάχη 

με την επάρατη νόσο.

Εξωραϊσμός του πάρκου 
Παλαιών Προσκόπων 

Δενδροφύτευση και εξωραϊσμός του πάρκου Παλαιών Προσκόπων 

πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού 

Κόμματος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι περίοικοι, μέλη της Νεο-

λαίας καθώς και του Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων Λευκωσίας.

Ενίσχυση άπορων φοιτητών

Ο Δήμος Έγκωμης 

σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Λευ-

κωσίας διοργάνω-

σαν εκδήλωση με 

τίτλο «Χριστουγεν-

νιάτικα Χαμόγελα». 

Πέραν από τον εορ-

ταστικό της χαρα-

κτήρα η εκδήλωση 

είχε ως στόχο τη συλλογή χρημάτων για ενίσχυση του ταμείου στήρι-

ξης άπορων φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πάρκου Ποντιακού 

Ελληνισμού, το οποίο διακοσμήθηκε κατάλληλα, και περιλάμβανε 

μελωδίες από τους dj του Kiss Fm, τραγούδια από τη Χορωδία Πα-

ραπληγικών και Φίλων, καθώς και χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη 

χορωδία της ΕΛΔΥΚ (φωτό). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν 

πινιάτα και μουσικά παιχνίδια με τη Ρένα Φωτίου και τη σχολή «Μου-

σικά Δρώμενα», να ζωγραφίσουν και να παρακολουθήσουν ταχυδα-

κτυλουργικά κόλπα από τους “Illunsion”.   

Υποστηρικτής:   Intercollege

Χορηγοί επικοινωνίας:   Ο Φιλελεύθερος, Kiss fm  

Δενδροφύτευση στο Γ’ Δημοτικό 
Σχολείο Μακεδονίτισσας

Ο Δήμος Έγκωμης 

σε συνεργασία με 

τη διεύθυνση του Γ’ 

Δημοτικού Σχολείου 

Μακεδονίτισσας 

προχώρησε στη 

δενδροφύτευση της 

βόρειας πλευράς του 

σχολείου.  Πριν από 

τη δενδροφύτευση 

παρουσιάστηκε ειδικό 

πρόγραμμα από τα 

παιδιά του σχολείου.

ACUVUE  OASYS
για αίσθηση ότι δεν φοράτε

 φακούς επαφής

Εξαιρετική αναπνοή του ματιού
Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

Άνεση ακόμη και κατά την χρήση Η/Υ
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Ο Δήμος Έγκωμης και το Σωματείο Ε.Θ.Α. Έγκωμης διοργάνωσαν πανηγυρικό εορτασμό για να 

τιμήσουν τις Εθνικές Επετείους 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του σωματείου. Κύριος ομιλητής ήταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ και 

βουλευτής Λευκωσίας Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος εξήρε την αυτοθυσία και το απαράμιλλο ήθος 

των αγωνιστών της ελευθερίας. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος του σω-

ματείου ΕΘΑ Έγκωμης Πανίκος Κωνσταντίνου και ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου. Η 

εκδήλωση πλαισιώθηκε με απαγγελίες ποιημάτων και γιορταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη 

Δημοτική Χορωδία Έγκωμης και μαθητές του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’.

Εορτασμός εθνικών επετείων 
από Δήμο  Έγκωμης και Ε.Θ.Α.

Πανηγυρική Δοξολογία για τις εθνικές επετείους
Ο Δήμος Έγκωμης, με την ευκαιρία των Εθνικών Επε-
τείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955, τέ-
λεσε πανηγυρική Δοξολογία την Τρίτη 25 Μαρτίου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμης. Τον πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώνησε η διευθύντρια του Ενιαίου Λυ-
κείου Κύκκου Β’, Παναγιώτα Χρυσοχού, η οποία εξήρε 
τη σημασία των εθνικών επετείων αναφέροντας μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα:
 «Η 25η Μαρτίου 1821, απηχεί τα οράματα του ελληνι-
κού λαού, που ανασυντάσσει το περίσσευμα της αντο-
χής του, μπρος στις επιβουλές της ειδεχθούς τυραν-
νίας. Ευψυχία που αντιβαίνει στην πτώση, αυτογνωσία 
μέσα στη ζοφερή δουλεία, γιατί οι πραγματικές αλυ-
σίδες δεν βρίσκονται στα χέρια, αλλά στην ψυχή και 
στην προκειμένη περίπτωση, η ελληνική ψυχή τάχθη-
κε να υπηρετήσει τις αρχές του δικαίου, υπό το βάρος 
της συνειδητής επιλογής.  Το έπος του 1955-59, χαρα-
κτηρίζεται, ως η επανάληψη της ελληνικής δόξας των 
οπλαρχηγών του Μοριά και της Στερεάς Ελλάδας, του 
Εθνομάρτυρα Κυπριανού και των άλλων δεσποτάδων 
και προεστών που εκτελέστηκαν την 9ην Ιουλίου του 
1821. Ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ δεν υπήρξε τίπο-

τα άλλο, παρά η έμπρακτη κορύφωση του προαιώνιου 
αλυτρωτικού πόθου των Κυπρίων για λευτεριά.»
Καταλήγοντας η κυρία Χρυσοχού ανέφερε: «Ανεμπόδι-
στο δικαίωμα στην ελευθερία διεκδικούμε και σήμερα, 
μακριά από δουλικές εξαρτήσεις και μικροψυχίες. Οι 
καιροί επιτάσσουν αυτογνωσία, όχι υπό την έννοια του 
εθνοκεντρισμού, αλλά ιστορική συνείδηση που πραγ-
ματώνεται δημιουργικά ως θέση και όχι ως άρνηση, 
συνείδηση που λειτουργεί καταλυτικά μπρος σε κάθε 

επιβουλή της εθνικής μας ακεραιότητας και αλλοίω-
σης της εθνικής μας φυσιογνωμίας.»  Μετά τη Δοξολο-
γία ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον 
ανδριάντα του ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Χαρίλαου 
Μιχαήλ, επί της λεωφόρου Γρίβα-Διγενή. Στον εορτα-
σμό και την κατάθεση συμμετείχε η αδελφή του ήρωα 
Μαρία Χατζηαναστάση, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι 
οργανωμένων συνόλων, κομμάτων και εκπαιδευτηρίων 
της Έγκωμης.

Πορεία Χριστοδούλας
Ο Δήμος Έγκωμης, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, συ-

νέδραμε στη διεξαγωγή της ετήσιας παγκύπριας εκστρατείας για την 

ενίσχυση του έργου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. 

Υπάλληλοι του Δήμου στελέχωσαν περίπτερα για συλλογή εισφορών.

Επισκέψεις στο Πολυδύναμο Κέντρο
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης, με την ευκαιρία των γιορτών του 

Πάσχα, πραγματοποίησαν επισκέψεις στην Παιδική Λέσχη και Λέσχη 

Ηλικιωμένων Έγκωμης, αντάλλαξαν ευχές και δώρα με τα μέλη και 

τους εργαζομένους και άκουσαν τις εισηγήσεις τους για βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Ο Δήμος Έγκωμης, στο πλαίσιο της 

ετήσιας εκδήλωσής του για την Πα-

γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πα-

ρουσία πλήθους δημοτών και μη, 

τίμησε 19 γυναίκες ηθοποιούς με 

μακρά παρουσία στο θέατρο. Κατά 

την προσφώνησή της η πρόεδρος 

της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτι-

σμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων του 

Δήμου Έγκωμης, κα Ειρήνη Λοϊζί-

δου-Νικολαΐδου ανέφερε: Στη σε-

μνή αυτή εκδήλωση τιμάται η κάθε 

γυναίκα, η οποία υπηρετεί την κοι-

νωνία με επιτυχία από το δικό της 

μετερίζι, εκεί όπου η κάθε μια τά-

χθηκε να την υπηρετήσει. Ιδιαίτερα, 

όμως, τιμάται η γυναίκα ηθοποιός 

που έχει προσφέρει ψυχή και σώμα 

στο θεατρικό σανίδι και όχι μόνο και 

παράλληλα συνέβαλε και συμβάλλει 

στην διατήρηση και προώθηση του 

πολιτισμού στον τόπο μας. Τιμώνται 

γυναίκες καταξιωμένες στο δύσκο-

λο χώρο του θεάτρου και της τηλε-

όρασης, οι οποίες μας πρόσφεραν 

απλόχερα, ανεπανάληπτες στιγμές, 

θυσιάζοντας δικές τους προσωπικές 

στιγμές.»

Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυ-

ριάκου, κατά την απόδοση των τι-

μών στις ηθοποιούς, αναφέρθηκε 

στο σκεπτικό της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, λέγοντας 

ότι στο πρόσωπο αυτών των γυναι-

κών τιμάται η γυναίκα καλλιτέχνης 

που με το αστείρευτο ταλέντο της 

και τη σκληρή δουλειά της προσέ-

φερε και προσφέρει πάρα πολλά 

στον τομέα του Πολιτισμού στον 

τόπο μας. 

Οι ηθοποιοί που τιμήθηκαν είναι:

1. Αβραάμ Πόπη

2. Αβρααμίδου Μαρούσα

3. Αγαθαγγέλου Ανδρούλα

4. Αντωνιάδου Πίτσα

5. Γαϊτανοπούλου Τζένη

6. Ζένιου - Παπά Λίνα

7. Κακουράτου Δώρα

8. Καμμένου-Σιαφκάλη Ιωάννα

9. Καυκαρίδου Μάρω

10. Κυριακίδου Έλλη

11. Μακαρίου Δώρα

12. Μαλένη Ανδριανή

13. Μπεμπεδέλη Δέσποινα

14. Παυλίδου Άλκηστις

15. Ποταμίτου Όλγα

16. Σαντοριναίου Αννίτα

17. Σνελ Γιωργούλα

18. Τσεριώτου Καίτη

19. Χάννα Μήδεια

Οι ηθοποιοί, ιδιαίτερα συγκινημένοι, 

ευχαρίστησαν τον Δήμο Έγκωμης 

για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς 

και το κοινό, που τόσα χρόνια στη-

ρίζει και δίνει δύναμη και νόημα στην 

προσπάθειά τους με το χειροκρότη-

μα και την αγάπη του.

Η εκδήλωση περιλάμβανε σύντομη 

ομιλία από τον γνωστό συγγραφέα 

και ερευνητή δρα Κλείτο Ιωαννίδη, 

Πρόεδρο της Φιλοσοφικής Εταιρεί-

ας Κύπρου και καθηγητή φιλοσο-

φίας και αισθητικής. Ακολούθησε 

μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

αφιερωμένο στη γυναίκα από την 

ηθοποιό και τραγουδίστρια Έλενα 

Χατζηαυξέντη στο τραγούδι και τον 

Νίκο Ευαγγέλου στο πιάνο. 

Τιμή στη γυναίκα ηθοποιό της Κύπρου

Σε μια σεμνή τελετή, έγιναν τα απο-

καλυπτήρια της προτομής του ήρωα 

Στυλιανού Λένα στο Γ΄ Δημοτικό Σχο-

λείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λέ-

νας», από τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή. Η εκδή-

λωση άρχισε με την άφιξη φλόγας 

από τα Φυλακισμένα Μνήματα, την 

οποία μετέφεραν δρομείς του σω-

ματείου «Περικλής Δημητρίου». Ακο-

λούθως τα παιδιά της Δ΄ τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου και τα παιδιά της 

προδημοτικής του Δημόσιου Νηπι-

αγωγείου παρουσίασαν γιορταστικό 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επέ-

τειο της 1ης Απριλίου 1955, με ειδι-

κό αφιέρωμα στον ήρωα της ΕΟΚΑ 

Στυλιανό Λένα. Η εκδήλωση έκλεισε 

με τρισάγιο, το οποίο τελέστηκε από 

τον Αρχιμανδρίτη Αδαμάντιο Κυκκώ-

τη, και κατάθεση στεφάνων.

Αποκαλυπτήρια προτομής 
του ήρωα Στυλιανού Λένα

Η ηθοποιός Έλενα Χατζηαυξέντη μαζί με τον πιανίστα Νίκο 

Ευαγγέλου καθήλωσαν το κοινό με την ερμηνεία τους

Οι τιμηθείσες γυναίκες ηθοποιοί

Ο Δρ Κλείτος Ιωαννί-

δης κατά την ομιλία του
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Ο Μορφωτικός τίμησε τη μέρα της γυναίκας
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγκωμης σε συνεργασία με την ΠΟΓΟ 

Έγκωμης τίμησαν την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σε μια σε-

μνή εκδήλωση στο οίκημα του συλλόγου. Την εκδήλωση άνοι-

ξε η υπεύθυνη ΠΟΓΟ Έγκωμης, Δρ Φοινικούλλα Μιχαήλ με ένα 

θερμό καλωσόρισμα. 

Η Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Έγκωμης Δρ. Ειρήνη Χα-

τζηχαραλάμπους, σε σύντομο χαιρετισμό επισήμανε μεταξύ 

άλλων: «Η 8η του Μάρτη τιμάται σήμερα ως μέρα μνήμης και 

αγώνων του γυναικείου κινήματος, ως μέρα αποτίμησης των κα-

τακτήσεων των γυναικών και αφετηρία στόχων σε κυβερνητικό, 

πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο για την ουσιαστική κα-

τοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις 

της ζωής. Ο αγώνας για την ισοτιμία ήταν μακρύς και δύσκολος, 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα και παραμένει επίκαιρος και αναγκαί-

ος ιδιαίτερα σήμερα, που η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη 

κρίση αξιών δυστυχώς φαίνεται να επιβραδύνουν την πορεία της 

γυναίκας στον αγώνα αυτό.» Κύρια ομιλήτρια ήταν η κα Έλση 

Χριστόφια, σύζυγος του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, η 

οποία τόνισε μεταξύ άλλων: «Τις γυναίκες είναι που χτυπούν περισσότερο η ανεργία, η μερική απασχόληση, οι ανασφάλιστες και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασί-

ας, η φτώχεια. Και οι ίδιες αυτές γυναίκες, ταυτόχρονα έχουν –γιατί έτσι το θέλει, τάχα, η ζωή, οι ρόλοι και η παράδοση– αμείωτα καθήκοντα στο σπίτι, στην οικογέ-

νεια, στη φροντίδα των παιδιών.» Ακολούθησε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Μαριάννα Παλάτου.

EIΔΗΣΕΙΣ

Στη μνήμη Άντη Χατζηκωστή το πάρκο Πνευματικών Δημιουργών
Στην παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών, 

πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια στήλης, στη 

μνήμη Άντη Χατζηκωστή, στο πάρκο Ποιητών και 

Πνευματικών Δημιουργών, στην Έγκωμη. Τα απο-

καλυπτήρια τέλεσε, σε κλίμα έντονης συγκινησιακής 

φόρτισης, ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου. 

Όπως είναι γνωστό, με ομόφωνη απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου, το πάρκο αφιερώθηκε στη μνήμη 

Άντη Χατζηκωστή, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από 

το σπίτι του στην Έγκωμη, στις 11 Ιανουαρίου 2010. 

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως ο Άντης έβλεπε μπρο-

στά, άνοιγε δρόμους, έκαμπτε δισταγμούς ή αναστο-

λές, και καλούσε τους συνεργάτες του σε μια πορεία 

συνεχούς ανανέωσης και πνευματικής ανάπτυξης. «Η 

ορμή, ο ενθουσιασμός, η αποφασιστικότητα και η πει-

στικότητα που τον χαρακτήριζαν ήταν οι σταθερές 

και στέρεες παράμετροι που θεμελίωναν τις σκέψεις 

και ενέργειές του, τις οποίες υλοποιούσε με εκδόσεις 

και εκδηλώσεις, στις οποίες έβαζε μεράκι και αμέ-

τρητες ώρες δουλειάς, σπρώχνοντας τον Όμιλο τον 

οποίο διηύθυνε σε μια συνεχή παραγωγική αναζήτηση 

και δημιουργία», τόνισε ο Δήμαρχος Έγκωμης.

Ακολούθως, ο Ζαχαρίας Κυριάκου επέδωσε στον 

πατέρα του Άντη, κ. Κώστα Χατζηκωστή, το πρα-

κτικό της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έγκωμης για τη δημιουργία της στήλης, ενώ στη 

συνέχεια ο κ. Χατζηκωστής ευχαρίστησε τον Δήμο 

για την απόφασή του ν’ αφιερώσει το πάρκο στη 

μνήμη του Άντη.

Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 

το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης τίμησε τις γυναίκες 

υπαλλήλους του Δήμου. Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας 

Κυριάκου, σε μια σεμνή τελετή στα γραφεία του Δήμου, 

ευχήθηκε χρόνια πολλά σ’ όλες τις γυναίκες υπαλλή-

λους, μοιράζοντάς τους συμβολικά και ένα μικρό δώρο, 

που ο Δήμος προμηθεύθηκε από τη Europa Donna.
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ΕΘΑ: Πρωταθλητές και αήττητοι για 3η χρονιά
Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά και αήττητη ξεκίνησε τις επιτυχί-

ες της το 2014 η εφηβική ομάδα επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης της GOODGATE ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ. Η ομά-

δα βαδίζει στο δρόμο της περσινής περιόδου, όπου 

κατέκτησε το πρωτάθλημα εφήβων και παμπαίδων 

και πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία αντρών και 

παίδων. Επίσης η ανδρική ομάδα  ήταν φιναλίστρια 

του τελικού Κυπέλλου 2013 και επάξια  αντιπροσώ-

πευσε τη Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΑ θέλει δημόσια 

να  ευχαριστήσει τη χορηγό εταιρεία της ομάδας 

Goodgate Management Ltd και τους διευθύνοντες 

συμβούλους της εν λόγω εταιρείας κ. Ανδρέα Σπυρί-

δη και κα Μάρθα Σπυρίδου για την αμέριστη συμπα-

ράσταση και την οικονομική βοήθεια που προσφέ-

ρουν στο σωματείο την τελευταία δεκαετία.

Επίσης δημόσια ευχαριστεί το Δήμο Έγκωμης για τη 

συμπαράσταση που προσφέρει απρόσκοπτα. 

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: 

• Χρίστος Χριστόνωφ - Δευτεραθλήτης Αντρών και 

Διεθνής Εφήβων και Ανδρών 

• Ανδρέας Τσίσσιος - Πρώτος και μοναδικός  Επι-

λεγμένος για αντιπροσώπευση της Κύπρου σε 

Eurocamps κάτω των 12 ετών

• Χαράλαμπος Τσίσσιος - Πρωταθλητής Παίδων και 

διεθνής Παίδων και Εφήβων

• Κωνσταντίνος Τσίσσιος - Διεθνής Εφήβων    

ΑΘΛΗΤΙΣMΟΣ

Αθλητική αποστολή 
Μορφωτικού στην Πολωνία

Ο Μορφωτικός Σύλλογος  Έγκωμης μετέβη στο Kepno Πολωνίας με 10μελή 

αποστολή. Την αποστολή αποτελούσαν 4 αθλητές, 4 αθλήτριες του μπάντμι-

ντον, ο προπονητής και η πρόεδρος του συλλόγου Δρ Ειρήνη Χατζηχαραλά-

μπους.  

Η αποστολή έγινε μετά από πρόσκληση του τοπικού σωματείου VOL-TRICK 

μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Let’s Play together”. Η αποστολή διέ-

μεινε στον χώρο της σύγχρονης αίθουσας πολλαπλής χρήσης. Το πρόγραμμα 

συμπεριλάμβανε καθημερινές,  πρωινές και απογευματινές, προπονήσεις στις 

εξαιρετικές εγκαταστάσεις της κλειστής  αίθουσας, καθώς και διάφορες άλλες 

δραστηριότητες, όπως ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση του στρες 

μέσω του αθλητισμού, παρουσίαση του αθλητισμού σε διαφορετικούς πολιτι-

σμούς, συνάντηση με άτομα με ειδικές ανάγκες και τον πρώην παγκόσμιο Πο-

λωνό πρωταθλητή στο μπάντμιντον. Στην αντιπροσωπεία του Μορφωτικού 

Συλλόγου Έγκωμης δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει την Κύπρο, προβάλ-

λοντάς την ως τουριστικό προορισμό, όπως επίσης και το πολιτικό πρόβλημα 

της ημικατεχόμενης πατρίδας μας. Τέλος είχε συνάντηση με τη Δήμαρχο της 

πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για διάφορα θέματα που 

αφορούν τον δικό τους Δήμο και μια ιστορική αναδρομή. Δόθηκε επίσης η ευ-

καιρία να προβληθεί η Έγκωμη, οι δραστηριότητες και οι πλούσιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα όριά της.

Εντυπωσιακές επιτυχίες της 14χρονης 
Ελίζας Ομήρου στην Ευρώπη

Εντυπωσιακές ήταν οι επι-

τυχίες της 14χρονης Κυ-

πρίας αντισφαιρίστριας 

Ελίζας Ομήρου σε διεθνή 

πρωταθλήματα, υπό την 

επίβλεψη των προπονητών 

της Elite Tennis. Η Ελίζα 

Ομήρου χαρακτηρίστηκε η 

μεγαλύτερη ελπίδα της Κύ-

πρου σήμερα στη γυναικεία 

αντισφαίριση έχει παρουσι-

άσει σημαντικές επιτυχίες, 

όπως η 11η θέση στην κα-

τηγορία U14, 3η θέση στο 

Ευρωπαϊκό Μάστερς και 

συμμετοχή στον τελικό σε 

τουρνουά αθλητριών Κ18 

στο Μπαχρέιν, στις αρχές 

Νοεμβρίου 2013.   Η Ελίζα Ομήρου εντάχθηκε στην Ακαδημία Αντισφαίρισης 

Elite στο «Ελαιών Tennis Club», που εδρεύει στην Έγκωμη, τον Σεπτέμβριο του 

2012 και η άνοδος της από τότε είναι ραγδαία. Τον Απρίλιο του 2013 έπαιξε για 

πρώτη φορά εκτός Κύπρου, έχοντας έκτοτε συνεχόμενα εντυπωσιακά αποτελέ-

σματα. Λόγω των επιτυχιών της, κατά το 2013 επιλέχθηκε από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και αγωνίσθηκε στην επίλεκτη GrandSlam Team, 

αποτελώντας την πρώτη Κυπρία αθλήτρια που πέτυχε κάτι τέτοιο. 

Η Ελίζα Ομήρου επέλεξε ακόμη να αγωνισθεί στο υψηλότερο τουρ της ITF U18 

και δικαιώθηκε για αυτό. Η 14χρονη τενίστρια του Ομίλου Αντισφαίρισης Ελαιών, 

με καθοδηγητή τον Φώτο Καλλία, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο Ευρωπα-

ϊκό Μάστερς που έλαβε χώρα στην Ιταλία. Η Ελίζα, κατέκτησε την τρίτη θέση, 

ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τενίστριες της Ευρώπης. Απέναντί της βρήκε το 

νούμερο 1 του ταμπλό και της Ευρώπης, όπου γνωρίζοντας την ήττα με 7-5, 

6-1, βρέθηκε να παίζει για το χάλκινο μετάλλιο. Αξίζουν τα συγχαρητήρια στη 

τενίστρια, τον προπονητή της Φώτο Καλλία, καθώς και σε όλη την ομάδα που 

βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο στο πλάι της στην Ακαδημία Αντισφαίρισης Ελαιών. 




