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Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, τοποθετείται με ευθύτητα απένα-

ντι στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο Έγκωμης. Μιλά ανοικτά 

για όλα και τονίζει ότι πορεύεται με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα 

σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Οι δημότες, τονίζει ο Δήμαρχος, πρέπει να 

γνωρίζουν τα πάντα. Σε συνέντευξη του στη «φωνή της Έγκωμης», ο νέος Δή-

μαρχος μιλά για το οικονομικό και αναλύει τις προεκτάσεις του. Απαντά, επί-

σης,  σ’ ερωτήσεις που αφορούν στην καθημερινότητα του Εγκωμίτη.

                                          Οι δημότες πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ μπροστά στα προβλήματα
«Καίει» το οικονομικό μετά τη μείωση της κρατικής χορηγίας

Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης συ-

νεχίζοντας τη σημαντικότατη προ-

σφορά της στον τομέα της Κυπρι-

ακής Εκπαίδευσης έθεσε υψηλούς 

στόχους τονίζει σε συνέντευξή του 

ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορεί-

ας Έγκωμης κ. Κώστας Αναστασί-

ου, επισημαίνοντας ότι «τα θέματα 

αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και προβληματισμό και 

πάντοτε στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου προσπα-

θούμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς να επιλύ-

ουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας, 

τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί με γνώμονα το καλώς 

νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας και της παιδείας γε-

νικότερα».

ΣΕΛ 12 - 13

Πρωταρχικός στόχος η συνεχής 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης

Ξεχείλισε η ανθρωπιά

Η Έγκωμη στο πλευρό των 
δυσπραγούντων αδελφών

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των 

δημοτών Έγκωμης στο κάλεσμα για 

προσφορά βοήθειας στο δοκιμαζόμε-

νο αδελφό λαό της Ελλάδας. Στα δυο 

κέντρα συλλογής τροφίμων, στις εκ-

κλησίες Αγίου Νικολάου και Αγίων Πά-

ντων, συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσό-

τητες, οι οποίες έχουν ως προορισμό 

τον αδελφοποιημένο με την Έγκωμη, 

ακριτικό Δήμο Πτολεμαΐδας. Η όλη εκ-

στρατεία συλλογής τροφίμων έγινε σε 

συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Κύπρου, η οποία συντονίζει την προ-

σπάθεια, σε αρκετούς Δήμους. Παράλ-

ληλα με τη συλλογή τροφίμων ο Δήμος 

Έγκωμης διενήργησε έρανο ανάμεσα 

στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

και το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. 

Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθη-

κε θα διατεθεί για την αγορά κρέατος, 

το οποίο θα συμπληρώσει τα πακέτα 

αγάπης.Στο πλαίσιο προώθησης της 

όλης εκστρατείας, ο Δήμος Έγκωμης 

σε συνεργασία με το Σωματείο Δρομέ-

ων «Περικλής Δημητρίου» διοργάνωσε 

Σκυταλοδρομία Αγάπης για τον δοκι-

μαζόμενο αδελφό λαό της Ελλάδας, 

την Κυριακή 11 Μαρτίου. Το σύνθη-

μα της εκκίνησης δόθηκε από τον Αρ-

χιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομο 

και τον Δήμαρχο Έγκωμης, Ζαχαρία 

Κυριάκου, στον περίβολο του Ιερού 

Ναού Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας 

μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.  

Η σκυταλοδρομία κάλυψε τις βασικές 

οδικές αρτηρίες του Δήμου Έγκωμης, 

έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίη-

ση του κοινού στην εκστρατεία.

ΜΕ ΕΝΑ απλό 

τ η λ ε φ ώ ν η -

μα, ο πολίτης 

ειδοποιεί για 

την ύπαρξη 

οποιουδήπο-

τε προβλήμα-

τος, όπως οι 

λακκούβες σε 

δρόμους/πε-

ζοδρόμια, η μετακίνηση πινακίδων τροχαίας οι οποίες 

έχουν κοπεί ή έχουν αφαιρεθεί, η ανάγκη για κλαδέματα 

δέντρων σε επικίνδυνα σημεία ή σε σημεία που εμποδί-

ζουν σήματα τροχαίας κ.α. Τα υπόλοιπα, είναι δουλειά 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έγκωμης.

 ΣΕΛ 10-11

Συνεργείο Άμεσης Δράσης 
για επίλυση προβλημάτων

Οι επιτροπές και οι υπηρεσίες του • 

Δήμου Έγκωμης

ΣΕΛ. 2

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο• 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης αποτε-

λείται από 12 Συμβούλους και το Δήμαρχο, 

οι οποίοι εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια, με 

βάση τον περί Δήμων Νόμο.

ΣΕΛ. 3

Η Λ. Μαυρομμάτη επανεξελέγη Αντι-• 

δήμαρχος

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 

Έγκωμης κατά την πρώτη τακτι-

κή συνεδρία του, επέλεξε ομό-

φωνα τη δημοτική σύμβουλο 

Λουίζα Μαυρομμάτη στη θέση 

Αντιδημάρχου.

ΣΕΛ. 3

Οι μνήμες της κατεχόμενης Άσσιας • 

ζωντάνεψαν στην Έγκωμη

Ο κ. Νεοκλής Συλικιώτης, κατέθεσε το 

θεμέλιο λίθο του πάρκου Πεσόντων και 

Αγνοουμένων Άσσιας.           

 ΣΕΛ. 8 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων στο Δήμο • 

Έγκωμης για τα πολεοδομικά έργα

Διαβεβαίωση του Δημάρχου για τήρηση των 

νενομισμένων διαδικασιών

ΣΕΛ. 9

Πρωτοβουλίες του Δήμου Έγκωμης • 

για το περιβάλλον

Σελ. 14

Οι Εγκωμίτες ανεγείρουν Ιερό Nαό • 

στην Κένυα

Σελ. 15

Δημοτική Χορωδία και Δημοτική Ορ-• 

χήστρα
ΣΕΛ. 16

Μέτρα για τους παράνομους αγώνες • 

στη Γρ. Διγενή

Το σοβαρό πρόβλημα με τους αγώνες ταχύ-

τητας στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, συζητή-

θηκε στο Δήμο Έγκωμης, με τη Διεύθυνση 

Τροχαίας Αρχηγείου και την Αστυνομική Δι-

εύθυνση Λευκωσίας.

ΣΕΛ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η συνέντευξη  δημοσιεύεται στις σελίδες 4- 5 

Συνέντευξη  Δημάρχου

Για τα τελευταία νέα του Δήμου 

μας μπορείτε να ενημερώνεστε από 

την ανανεωμένη ιστοσελίδα  

www.engomi.org



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 θέ-
ματα 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 αφετέρου την ευκαιρία να επικοινωνήσετε άμεσα με όλους τους 
δημότες Έγκωμης. Επίσης, είμαστε στη διάθεσή σας για να προσφέ-
ρουμε διαφημιστικά banner στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Δή-
μου Έγκωμης (www.engomi.org).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΙΜΗ (€)

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (23,5 X 33 cm) 500 + Φ.Π.Α.

ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (21 Χ 15,5 cm) 250 + Φ.Π.Α.

ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (10,5 X 15,5 cm) 150 + Φ.Π.Α.

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ (23,5 X 33 cm) 600 + Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Λειτουργό 

Δημοτικής Υπηρεσίας, 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
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η ΦΩΝΗ
                   ΤΗΣ  ΕΓΚΩΜΗΣ

 Ο Δήμος Έγκωμης πληροφορεί τους 
δημότες ότι το κοινό θα έχει την δυ-
νατότητα τώρα να επικοινωνεί με το 
Δήμο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στα ακόλουθα τμήματα του 
Δήμου: 

• Iστοσελίδα
 www.engomi.org

• Κεντρικό Αρχείο
 info@engomi.org

• Τροχονόμοι
 trohonomoi@engomi.org

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

•  Ιδιαιτέρα Δημάρχου
 chrystalla@engomi.org

•  Ιδιαιτέρα Δημοτικού Γραμματέα
 noni@engomi.org

• Γραφείο Δημάρχου
 mayor@engomi.org

• Υγειονομικές Υπηρεσίες
 iyionomio@engomi.org

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

• Πληρωμές Φόρων
 foroi@engomi.org 

•  Tμήμα Πολιτιστικών, Κοινωνικών 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 politismos@engomi.org
 afroditi@engomi.org

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ορισμός μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου που θα εκπροσωπούν το 
Δήμο στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης
Ειρήνη Λοϊζίδου, ΔΗΣΥ
Φίλιππος Καμέρης, ΑΚΕΛ
Κώστας Λύμπουρας, ΔΗΚΟ
Δημήτρης Σιεηττάνης, ΕΥΡΩΚΟ

Εκπροσώπηση του Δήμου στο 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
(Σ.Α.Λ.)
Μιχάλης Τιμόθης, ΔΗΣΥ

Εκπροσώπηση του Δήμου στο 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας (Σ.Υ.Λ.)
Αναστασία Στυλιανού, ΔΗΣΥ
Παύλος Παύλου, ΔΗΚΟ
Λουίζα Μαυρομμάτη, Κ.Σ. ΕΔΕΚ 

Ορισμός εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Λουίζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος

Κίνηση Aποκατάστασης Ψυχικής Υγείας
Το δήμο εκπροσωπεί ο κ. Γ. Σαββίδης 
στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 
Τομέας Β’.

Δημοτικές Επιτροπές
Σύσταση των Δημοτικών Επιτροπών, 
βάσει των άρθρων 44(1), 45(1) και 56 
του περί Δήμων Νόμου.
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
όπως κατά την τρέχουσα πενταετή 
θητεία, συσταθούν και αποτελούνται 
από τα ακόλουθα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, οι πιο κάτω επιτροπές:

Διαχειριστική Επιτροπή
Ζ. Κυριάκου, Δήμαρχος, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη, αντιδήμαρχος 
Φ. Ζαχαριάδης 
Γ. Ιωάννου 
Ε. Λοϊζίδου
Π. Παύλου
Γ. Σαββίδης
Δ. Σιεηττάνης

Εκτελεστική Επιτροπή
Ζ. Κυριάκου, Δήμαρχος, πρόεδρος
E. Λοϊζίδου 
Γ. Σαββίδης

Τριμελής επιτροπή Εργοδότησης 
Εργατών 
Ζ. Κυριάκου, Δήμαρχος, πρόεδρος
Γ. Ιωάννου 
Π. Παύλου 

Επιτροπή Προσωπικού
Λ. Μαυρομμάτη, αντιδήμαρχος, πρόεδρος
Γ. Ιωάννου 
Φ. Καμέρης 
Π. Παύλου 
Δ. Σιεηττάνης 
Μ. Τιμόθης 

Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων
Ε. Λοϊζίδου, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη 
Μ. Δράκος Χριστοφίδης 
Φ. Καμέρης 
Κ. Λύμπουρας 
Δ. Σιεηττάνης 
Π. Παύλου
Αν. Στυλιανού 
M. Tιμόθης 

Nεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού
Π. Παύλου, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη

Γ. Ιωάννου
Κ. Λύμπουρας 
Ε. Λοϊζίδου
Γ. Σαββίδης 
Δ. Σιεηττάνης 

Πρασίνου και Περιβάλλοντος
Δ. Σιεηττάνης, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη
Μ. Δράκος Χριστοφίδης 
Κ. Λύμπουρας 
Φ. Καμέρης 
Λεόντιος Λεοντιάδης, εκπρόσωπος 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Καθαριότητας 
Γ. Σαββίδης, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη
Ε. Λοϊζίδου
Π. Παύλου
Δ. Σιεηττάνης 
 
Επιτροπή Τροχαίας και Κυκλοφοριακών 
Προβλημάτων
Γ. Ιωάννου, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη
Μ. Δράκος Χριστοφίδης
Ειρ. Λοϊζίδου 

Π. Παύλου
Γ. Σαββίδης
Δ. Σιεηττάνης 
 
Τεχνική Επιτροπή και Επιτροπή 
Διαφημιστικών Πινακίδων
Φ. Ζαχαριάδης, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη 
Μ. Δράκος Χριστοφίδης 
Ε. Λοϊζίδου 
Κ. Λύμπουρας 
Γ. Σαββίδης 
Δ. Σιεηττάνης

Επιτροπή Προσφορών
Ζ. Κυριάκου, Δήμαρχος, πρόεδρος
Μ. Δράκος Χριστοφίδης 
Φ. Καμέρης 
Κ. Λύμπουρας 
Δ. Σιεηττάνης 
Μ. Τιμόθης 

Υπογραφή συμβάσεων ή εξ ονόματος 
του Δήμου
Ζ. Κυριάκου, Δήμαρχος
Μ. Δράκος Χριστοφίδης
Φ. Ζαχαριάδης

Λέσχη Ηλικιωμένων Έγκωμης
Ανδρέα Πατσαλίδη 19Α, 2408 Έγκωμη 
Τηλ.: 22-453886, Φαξ: 22-453887
Υπεύθυνη Λέσχης: κ. Ζωή Αργυρίδου 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ)
Μετοχίου 66, 2407 Έγκωμη, Τηλ.: 22-795100  

Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Έγκωμης 
(Παιδική Λέσχη)
Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (Παρισινού)
Τηλ.: 22- 352072 (12:45 – 18:00)
Υπεύθυνη Κέντρου: κ. Φλώρα Μακρή

Καθορισμός μελών Δημοτικού 
Συμβουλίου και εξουσιοδότησή 
τους, ως Λειτουργών Γάμου, για 
τέλεση πολιτικών γάμων
Z. Κυριάκου, Δήμαρχος
Λ. Μαυρομμάτη
Μ. Δράκος Χριστοφίδης
Φ. Καμέρης
Αν. Στυλιανού
Δ. Σιεηττάνης

Διορισμός μελών Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας 
Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου
Ειρήνη Λοϊζίδου, Πρόεδρος
κ. Ιωάννης Ηρακλέους, Γραμματέας 

Εκπροσώπηση Δήμου Έγκωμης 
στο Κέντρο Ηλικιωμένων Έγκωμης
Φ. Ζαχαριάδης, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη
Π. Παύλου 
Μ. Δράκος Χριστοφίδης

Γ. Σαββίδης 
Δ. Σιεηττάνης 
Αν. Στυλιανού 
 
Eκπροσώπηση στο Κέντρο 
Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών Έγκωμης
Φ. Ζαχαριάδης, πρόεδρος
Λ. Μαυρομμάτη
Π. Παύλου 
Μ. Δράκος Χριστοφίδης
Γ. Σαββίδης 
Δ. Σιεηττάνης 
Αν. Στυλιανού 

Η επιτροπή θα ενισχυθεί και με 
άλλα μέλη, τόσο για το Κέντρο 
Ηλικιωμένων Εγκωμης όσο και 
για το Κέντρο Προστασίας και 
Απασχόλησης Παιδιών ΄Εγκωμης, 
συμφώνως των κανονισμών και 
του καταστατικού λειτουργίας των 
Κέντρων.

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
Έγκωμης
Ε. Λοϊζίδου, πρόεδρος 
Λ. Μαυρομμάτη 
Γ. Ιωάννου 
Φ. Καμέρης 
Π. Παύλου
Δ. Σιεηττάνης
Μ. Τιμόθης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
θα ενισχυθεί με εκπροσώπους 
οργανώσεων νεολαίας και δημότες/
νέους.

Ορισμός υπεύθυνων Δημοτικών 
Ομάδων
ΔΗ.ΣΥ. Ειρήνη Λοϊζίδου
ΔΗ.ΚΟ. Παύλος Παύλου
Α.Κ.Ε.Λ. Γιώργος Σαββίδης
ΕΥΡΩ.ΚΟ. Δημήτρης Σιεηττάνης
Κ.Σ. Ε.Δ.Ε.Κ. Λουίζα Μαυρομμάτη
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012, στα γρα-

φεία του Δήμου Έγκωμης, η εκδήλωση ανάληψης των καθη-

κόντων του νέου Δημάρχου Έγκωμης, κ. Ζαχαρία Κυριάκου, 

καθώς και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από 

τον καθιερωμένο αγιασμό, ο τέως Δήμαρχος, δρ Νίκος Παυλί-

δης, συγχάρηκε τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και 

το νέο Δήμαρχο για την εκλογή τους, ευχόμενος καλή δου-

λειά σε όλους. Ο νέος Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυ-

ριάκου, αναλαμβάνοντας τα ηνία του Δήμου ευχαρίστησε το 

απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τον τέως Δήμαρχο για 

την προσφορά τους.  Απευθυνόμενος στο νέο Δημοτικό Συμ-

βούλιο και το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό επεσήμανε ότι 

ο ίδιος αισθάνεται ότι αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια της 

Έγκωμης και ότι στόχος όλων πρέπει να είναι η αποτελεσμα-

τική εξυπηρέτηση του δημότη. Συμπληρώνοντας τόνισε ότι 

τώρα είναι η ώρα των έργων και όχι των λόγων.

Οι εκλεγέντες στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Συμβούλιο Έγκωμης απο-

τελείται από 12 Σύμβουλους και τον Δή-

μαρχο, οι οποίοι εκλέγονται στις εκλογές 

που διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια μέσα 

στο Δεκέμβριο, με βάση τον περί Δήμων 

Νόμο (Ν.111/85). Οι τελευταίες δημοτικές 

εκλογές έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011 

και η θητεία του σημερινού Δημοτικού Συμ-

βουλίου λήγει το Δεκέμβριο του 2016.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Κυριάκου Ζαχαρίας (Δήμαρχος)• 

Μαυρομμάτη Λουίζα (Αντιδήμαρχος • 

Σ.Κ.ΕΔΕΚ)

Ζαχαριάδης Φοίβος (ΔΗ.ΣΥ.)• 

Λοΐζίδου Ειρήνη (ΔΗ.ΣΥ.)• 

Ιωάννου Γιάννης (ΔΗ.ΣΥ.)• 

Στυλιανού Αναστασία (ΔΗ.ΣΥ.) • 

Δράκος Χριστοφίδης Μάρκος (ΔΗ.ΣΥ.)• 

Τιμόθης Μιχάλης (ΔΗ.ΣΥ.)• 

Παύλου Παύλος (ΔΗ.ΚΟ.)• 

Λύμπουρας Κώστας (ΔΗ.ΚΟ.)• 

Σαββίδης Γεώργιος (Α.Κ.Ε.Λ.)• 

Καμέρης Φίλιππος (Α.Κ.Ε.Λ.)• 

Σιεηττάνης Δημήτρης (ΕΥΡΩ.ΚΟ)• 

Ανέλαβαν καθήκοντα ο νέος Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Τώρα είναι η ώρα των έργων

Η Λουίζα 
Μαυρομμάτη 
ομόφωνα 
στη θέση 
Αντιδημάρχου

ΤΟ ΝΕΟ Δημοτικό Συμβού-

λιο Έγκωμης κατά την πρώτη 

τακτική συνεδρία του, επανε-

ξέλεξε ομόφωνα τη δημοτική 

σύμβουλο Λουίζα Μαυρομ-

μάτη στη θέση Αντιδημάρ-

χου. Κατά την ίδια συνεδρία 

του το δημοτικό συμβούλιο 

προχώρησε στον καταρτι-

σμό όλων των Επιτροπών 

του Δήμου, ορίζοντας τους 

προέδρους και τα μέλη τους. 

Επίσης όρισε τους εκπροσώ-

πους του Δήμου στην Ένωση 

Δήμων, το Συμβούλιο Υδα-

τοπρομήθειας, το Συμβούλιο 

Αποχετεύσεων και τη Σχολι-

κή Εφορεία.

   Προς δημότες Έγκωμης

Αγαπητοί Συνδημότες,
Το Δημοτικό Συμβούλιο σας απευθύνει εγκάρδιο χαιρετισμό 

εκτίμησης. Είμαστε δίπλα  σας,  έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε σε 
κάθε λογικό αίτημά σας. Η δική σας συνεργασία είναι απαραί-
τητη, ώστε όλοι μαζί, μέσα σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, να 
δίνουμε λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας. Σ’ αυτή 
την πρώτη επαφή μας, επιθυμούμε να φέρουμε σε γνώση σας 
τα ακόλουθα:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται συνήθως  σε τακτικές 
συνεδρίες κάθε πρώτη Τρίτη και κάθε τρίτη Τρίτη, κάθε μήνα 
και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν χρειαστεί. Οι συνεδρίες εί-
ναι ανοικτές και μπορούν να τις παρακολουθούν οι δημότες. Οι 
ημερήσιες διατάξεις των συνεδριών αναρτώνται στην κεντρική 
πινακίδα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην αναβαθμι-
σμένη ιστοσελίδα του Δήμου (www.engomi.org). Η ιστοσελίδα 
δημοσιεύει επίσης όλες τις δραστηριότητες του Δήμου.

2. Ο Δήμαρχος, Ζαχαρίας Κυριάκου, κάθε Τετάρτη από τις 
4.00 μμ. μέχρι και τις 7.00 μ.μ  δέχεται δημότες στα γραφεία 
του Δήμου για ν’ ακούει απόψεις, παρατηρήσεις και εισηγή-
σεις τους.

3. Για παράπονα και αντιμετώπιση προβλημάτων της κα-
θημερινότητας, επικοινωνείτε με το Γραφείο παραπόνων που 
λειτουργεί ο Δήμος (τηλ 22453800).

Όλα τα παράπονα ταξινομούνται και όσα χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης, παραπέμπονται άμεσα στο Συνεργείο Άμεσης 
Δράσης. Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών όταν υπάρ-
χουν κάποιες καθυστερήσεις επειδή το γραφείο δέχεται κα-
θημερινά δεκάδες παράπονα. Ο Δήμος θα προσπαθήσει συ-
νεχώς να βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης, με επιτάχυνση 
των διαδικασιών και τρόπους δράσης.

4. Ένα φλέγον θέμα, στο οποίο θα δώσουμε άμεσα ιδιαίτε-
ρη προσοχή, είναι η ανάληψη εκστρατείας, με βασικό σύνθη-
μα, «Αγαπάμε τα κατοικίδια - σεβόμαστε το περιβάλλον». Θα 
στείλουμε έντονα το μήνυμα, ότι είναι αδιανόητο να συνεχισθεί 
το φαινόμενο της συσσώρευσης περιττωμάτων σκύλων στα 
πεζοδρόμια και μπροστά σε εισόδους οικιών, σε ανοικτούς χώ-
ρους, σε πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου ή πάρκα.

Ο Δήμος ζητά την εφαρμογή του νόμου ώστε να διασφαλι-
σθούν οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων πρέπει να κρατούν πάντοτε τους 
σκύλους  τους δεμένους με λουρί όταν αυτοί βρίσκονται σε 
περιοχή που δεν αποτελεί χώρο του υποστατικού στο οποίο 
διαμένει ο ιδιοκτήτης. 

Κάθε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να απομακρύνει από δη-
μόσιο ή άλλο χώρο περιττώματα που προήλθαν από το σκύ-
λο του. Με βάση τον περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων 

Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμο του 1992 μέχρι 1998, οι 
ιδιοκτήτες σκύλων οι οποίοι δεν απομακρύνουν τα περιττώμα-
τα τιμωρούνται με εξώδικο πρόστιμο €85. Ο Δήμος Έγκωμης 
έχει τοποθετήσει σε αρκετά σημεία ειδικούς κάδους τοποθέ-
τησης περιττωμάτων σκύλων.

Ελπίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν για 
το καλό της Δημόσιας Υγείας.

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην 
Υγειονομική  Υπηρεσία στο τηλέφωνο 22453800

5. Γενικότερα, σε θέματα καθαριότητας, οι υπηρεσίες του 
Δήμου θα επιταχύνουν τους ρυθμούς δράσης τους. Ζητούμε 
από τους δημότες  να παρακολουθούν προσεκτικά τις εγκυ-
κλίους μας, που καθορίζουν τις συγκεκριμένες χρονικές περι-
όδους περισυλλογής κλαδεμάτων και άχρηστων αντικειμένων 
και να συμμορφώνονται με αυτές.

6.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα επικοινωνούμε  μαζί 
σας. Είναι ευπρόσδεκτες οι δικές σε παρατηρήσεις και ειση-
γήσεις. Για αμεσότερη επικοινωνία του Δήμου μαζί σας συ-
στήνουμε να μας αποστείλετε την ηλεκτρονική διεύθυνση μας 
(politismos@engomi.org), για να σας ενημερώνουμε για εκδη-
λώσεις και άλλες δραστηριότητές μας.

 Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
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«Δεν θα κρύψουμε το παραμικρό 
από τους δημότες»

Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας 

Κυριάκου, τονίζει κατηγορηματικά:

«Ο δημότης πρέπει να είναι απόλυτα 

ενημερωμένος για όσα αφορούν 

το Δήμο του. Θα πορευθούμε 

μέσα σε συνθήκες πλήρους 

διαφάνειας και θα λέμε την αλήθεια 

στον κόσμο της Έγκωμης».

Σε συνέντευξη του στη «Φωνή της 

Έγκωμης», ο Δήμαρχος τοποθετείται σε 

αρκετά θέματα που απασχολούν τους 

δημότες. Ακολουθεί η συνέντευξη:

Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμε-• 

τωπίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Έγκωμης;

Χωρίς αμφιβολία το οικονομικό. Με την ανάληψη των 

καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, βρεθήκα-

με μπροστά σε κυβερνητικές αποφάσεις που επέφεραν 

δραστικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των Δή-

μων. Έχουμε μια μεγάλη μείωση εσόδων από την κρα-

τική χορηγία που  αγγίζει το 20% σε σύγκριση με προη-

γούμενα χρόνια. Γίνονται σημαντικές αναπροσαρμογές, 

κόβονται κονδύλια, μπήκαμε με δυο λόγια σε περίοδο 

δραστικής οικονομικής περισυλλογής.

Ποιοι τομείς επηρεάζονται περισσότερο;• 

Αναπόφευκτα, λόγω της μεγάλης μείωσης εσόδων, επη-

ρεάζονται όλοι οι τομείς. Από τα αναπτυξιακά έργα, μέ-

χρι τις αγορές για αντικατάσταση γηρασμένου υλικού και 

τις κοινωνικές παροχές. Εκείνο που δεν θέλουμε ν’ αγγί-

ξουμε είναι την εξυπηρέτηση του δημότη μας. Προσπα-

θούμε ακατάπαυστα να παρουσιαστούμε με αναβαθμι-

σμένη δραστηριότητα, οργανώνοντας και αξιοποιώντας 

καλύτερα το προσωπικό μας. Στο επίκεντρο των σκέψε-

ων μας είναι ο δημότης.

Πόση είναι η μείωση, σε πραγματικούς αριθμούς, • 

από την περικοπή της κρατικής χορηγίας;

Είναι μείωση που αγγίζει για το 2012, τις 800 χιλιάδες 

περίπου  ευρώ. Αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό το ποσό πρέ-

πει να εξοικονομηθεί απαραιτήτως, για να μπορέσει ο 

Δήμος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς το 

προσωπικό του και τους προμηθευτές με τους οποίους 

συναλλάττεται. Η ιδιαιτερότητα στο δικό μας Δήμο, είναι 

το μεγάλο ποσοστό (ύψους 70%) του μισθολογίου, στον 

τακτικό προϋπολογισμό, έναντι των εσόδων. Μιλάμε για 

ποσό 350 χιλιάδων ευρώ μηνιαίως που απαιτείται για μι-

σθολόγιο του προσωπικού. Το Δημοτικό Συμβούλιο και 

οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν συντονι-

σμένες προσπάθειες για να ισοσκελίσουν τον προϋπολο-

γισμό και να εξασφαλισθούν πρωτίστως οι υποχρεώσεις 

προς το προσωπικό. 

Αγκαλιάζουμε με εμπιστοσύνη το προσωπικό μας και είμαστε 

σε επαφή μαζί του, για μια συνεχή αναβάθμιση της απόδοσης 

και της παραγωγικότητας. Η απάντηση για αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Το 

μεγαλύτερο κεφάλαιο ενός Δήμου είναι οι άνθρωποί του και 

η σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση τους.

Διόγκωση δαπανών
Γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό μισθολο-• 

γίου στον προϋπολογισμό του Δήμου;

 Επειδή υπήρξε σταδιακά μια υπερβολική αύξηση του ερ-

γατικού δυναμικού, που διόγκωσε τις δαπάνες. Το 2000 

ο Δήμος Έγκωμης εργοδοτούσε 45 εργάτες και στα τέλη 

του 2011 βρέθηκε με 103 μόνιμους εργάτες. Αυτή η αύ-

ξηση επιβάρυνε κατά πολύ τον προϋπολογισμό. Αυτό 

είχε σαν συνέπεια, να μην διοχετευθούν κονδύλια σε βα-

σικούς τομείς, επειδή έπρεπε να καλύπτονται οι ανάγκες 

του αυξανόμενου μισθολογίου. Για παράδειγμα, δεν αντι-

καταστάθηκαν σκυβαλοφόρα οχήματα του Δήμου που 

ορισμένα είναι άνω των 20 χρόνων, τα οποία παρουσι-

άζουν συχνά μηχανικές βλάβες και η επιδιόρθωση των 

οποίων είναι οικονομικά δυσβάστακτη.

Δυο έργα
Είπατε προηγουμένως ότι θα επηρεασθούν ανα-• 

πτυξιακά έργα. Κάποια έργα που ήταν στις προ-

τεραιότητες σας, αναστέλλονται;

 Θέλουμε να προχωρήσουμε οπωσδήποτε με δυο συγκε-

κριμένα έργα. Το πολυδύναμο που θα στεγάσει τις υπη-

ρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (Κέντρο Ηλικιωμένων – Παι-

δική Λέσχη), σε χώρο παρά το κέντρο Υγείας. Τα σχέδια 

είναι έτοιμα με ευγενή δωρεά των αδελφών Φιλίππου και 

εργαζόμαστε εντατικά για να εντάξουμε το έργο ως πο-

λεοδομικό και να χρηματοδοθεί κατά τα 2/3 από το κρά-

τος. Επίσης, δεν εγκαταλείπουμε τη στεγανοποίηση του 

ποταμού Κλήμου, ενός έργου προτεραιότητας. Η στεγα-

νοποίηση θα μας δώσει την ευκαιρία να φτιάξουμε ακό-

μη ένα εξαιρετικό πεζόδρομο, που τόση ανάγκη έχει ο 

Δήμος μας.

Πόσο θα επηρεασθούν οι εκδηλώσεις του Δή-• 

μου, στο θέμα «Κοινωνική Πολιτική;»

 Προσπαθούμε να εξεύρουμε χορηγούς, για να συνεχί-

σουμε βασικές δραστηριότητες μας σε κοινωνικές – πο-

λιτιστικές δράσεις.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα «Αθλητισμός για • 

όλους» που παρέχει δωρεάν ο Δήμος, θα επη-

ρεασθεί;

 Δεν θέλουμε να το στερήσουμε από τους δημότες μας. 

Είναι μια σημαντική συνεισφορά του Δήμου, ύψους 30 χιλ. 

ευρώ ετησίως, που θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε.

Με όλα αυτά που μας έχετε περιγράψει στο οικονομικό, βγαίνει μια ζοφερή εικόνα.• 

Δεν θέλουμε να κρύψουμε το παραμικρό. Ο δημότης πρέπει να είναι απόλυτα ενημερω-

μένος. Θα πορευθούμε μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και θα ενημερώνουμε τον 

κόσμο της Έγκωμης. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα για την τοπική Αυτοδιοίκηση. Η οι-

κονομική κρίση μας οδηγεί αναπόφευκτα σε δραστικές αναπροσαρμογές. Λάθη παλαιότε-

ρων χρόνων καλούμαστε να τα πληρώσουμε τώρα. Ήταν λάθος η διοχέτευση τεράστιων 

χρηματικών ποσών για διόγκωση του εργατικού προσωπικού. Αυτό, δεν έδωσε τη δυνατό-

τητα στο Δήμο να κάνει τις απαραίτητες αγορές υλικού που θα εκσυγχρόνιζαν τις υπηρεσί-

ες του σε οχήματα, εργαλεία, μηχανήματα, εξοπλισμό κλπ. Για παράδειγμα, ο Δήμος στε-

ρείται ντίγκερ και προβαίνει σε ενοικιάσεις με τεράστιο ετήσιο κόστος, ενώ θα μπορούσε 

σταδιακά να είχε προβεί στις απαραίτητες αγορές.

Ο Δήμαρχος 

Έγκωμης Ζαχαρίας 

Κυριάκου μιλά για 

σοβαρά θέματα που 

απασχολούν σήμερα 

τους Εγκωμίτες. 

«Καίει» το οικονομικό

Πλήρης διαφάνεια
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Διεθνής Έκθεση
Ας περάσουμε σε άλλα θέματα. Πού βρίσκεται το  θέμα της • 

μεταφοράς πολλών και μεγάλων κυβερνητικών υπηρεσιών 

στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης. Πως το αντι-

μετωπίζετε;

 Εμμένουμε στις θέσεις μας. Έχουμε υποβάλει και επίσημα την έν-

σταση μας, μέσα από τις διαδικασίες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσί-

ας. Πιστεύουμε ότι ο χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης πρέπει 

να μετατραπεί σε πολυθεματικό πάρκο, για να καταστεί μια όαση 

χαράς και ψυχαγωγίας για το δημότη μας και ευρύτερα για τη Δυτι-

κή Λευκωσία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι θα προκύψει σε μια κα-

θαρή οικιστική περιοχή, εάν μεταφερθούν εκεί σε καθημερινή βάση 

2000 δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι τόσοι επισκέπτες κυβερνητικών 

υπηρεσιών. Η κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση θα εί-

ναι τεράστια.

Κυκλοφοριακό
Πως αντιμετωπίζετε το κυκλοφοριακό στις περιοχές • 

των καφετεριών και των δυο Πανεπιστημίων;

 Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις 

σε χώρους στάθμευσης και οι περίοικοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη 

θέση. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Σε συνεργασία με την Αστυ-

νομία  προγραμματίζουμε διάφορα μέτρα για απάμβλυνση των κυ-

κλοφοριακών προβλημάτων στις πιο πάνω περιοχές. Ενημερώνου-

με τους επηρεαζόμενους μέσα από ειδικές συγκεντρώσεις, ακούμε 

και τις δικές τους απόψεις σε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε συ-

γκεκριμένα μέτρα μονοδρομήσεων και άλλων οδικών διευθετήσεων. 

Έχουμε ήδη συσκεφθεί με τους κατοίκους της περιοχής Προδρόμου 

και της περιοχής καφετεριών Αγίου Νικολάου/Δανάης.

Τεράστιο είναι το πρόβλημα και στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή • 

με τους αγώνες ταχύτητας.

 Πράγματι, μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα, που οδηγεί τους δημό-

τες που διαμένουν πέριξ της λεωφόρου Γρίβα Διγενή σε κατάσταση 

νευρικής κρίσεως. Οι άνθρωποι χάνουν κυριολεκτικά τον ύπνο τους 

από το δαιμονιώδη θόρυβο των μηχανών τροποποιημένων αυτοκι-

νήτων και μοτοσικλετών. Ζητούμε έντονα την τοποθέτηση κυρτω-

μάτων στη λεωφόρο για ν’ αποτρέπουμε τις μεγάλες ταχύτητες, η 

Αστυνομία συγκατατίθεται αλλά διαφωνούν τα Δημόσια Έργα, στη 

δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η λεωφόρος. Ο Διευθυντής Δη-

μοσίων Έργων κ. Αλέκος Μιχαηλίδης έχει υποσχεθεί να τοποθετήσει 

στη λεωφόρο κάμερες παρακολούθησης για να πατάξει τις παρανο-

μίες. Δεν μπορούμε ν’ αναμένουμε επί πολύ. Οι υποσχέσεις πρέπει 

να γίνουν πράξη  το συντομότερο και να τοποθετηθούν οι κάμερες.

Με τη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων των δημοτών • 

είστε ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες;

 Έχουμε αναβαθμίσει τη δράση του Συνεργείου Άμεσης Δράσης, ενώ 

οι υπηρεσίες καθαριότητας πρασίνου, υγείας και κατασκευών εργά-

ζονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Υπάρχουν αιτήματα που μπορούν 

να ικανοποιηθούν άμεσα, κάποια άλλα απαιτούν χρόνο. Βασική μας 

έγνοια, είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Οι δημό-

τες πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποια προβλήματα δεν μπορούν να 

επιλύονται με αυτόματο πιλότο. Ζητούμε την κατανόηση τους. Για 

παράδειγμα, η κατασκευή οχετών, αντιπλημμυρικών έργων και πεζο-

δρομίων σε μεγάλες περιοχές (πυρήνας Έγκωμης) δεν μπορεί να γίνει 

από τη μια στιγμή στην άλλη.

Καθαριότητα
Είστε ευχαριστημένος από τα επίπεδα καθαριότητας στο • 

Δήμο;

Υπάρχουν και άλλα περιθώρια βελτίωσης. Ειδικά για τις ακαθαρσίες από τα 

περιττώματα σκύλων σε πεζοδρόμια, προσόψεις κατοικιών, πάρκα και χώ-

ρους πρασίνου. Ο νόμος επιβάλλει στους ιδιοκτήτες σκύλων να μαζεύουν 

τις ακαθαρσίες και προς τούτο ο Δήμος παραχωρεί σακουλάκια και φτιαρά-

κια. Δυστυχώς, υπάρχει ασυνέπεια και είμαστε υποχρεωμένοι, να κινηθούμε 

δραστικά με την επιβολή εξώδικων, με βάση τις πρόνοιες του νόμου.

Πολεοδομικές 

παρανομίες

Παρατηρούνται πολεοδομι-• 

κές παρατυπίες και παρα-

νομίες στο Δήμο. Με ανα-

πτύξεις που δεν πληρούν τις 

νομοθετικές απαντήσεις.

Ναι, βρήκαμε συσσωρεμένα προ-

βλήματα τέτοιας μορφής. Από 

επιχειρηματίες που λειτουργούν 

επαγγελματικά υποστατικά χωρίς 

να έχουν εξασφαλίσει τις απαραί-

τητες άδειες, ενώ βρισκόμαστε 

συνεχώς μπροστά σε αιτήματα και 

ιδιωτών, που επιθυμούν να εξα-

σφαλίσουν τελικές εγκρίσεις για 

τις κατοικίες τους, αλλά διάφορες 

προσθηκομετατροπές στις οποίες 

έχουν προβεί, δεν μας επιτρέπουν 

να δώσουμε τις άδειες. Βοηθά-

με εκεί όπου μπορούμε, χωρίς να 

παρανομούμε ως Δημοτική Αρχή. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ 

όλους, ότι η Δημοτική Αρχή δεν 

μπορεί να αφαιρεί παρανομίες από 

τις πλάτες άλλων και να τις φορ-

τώνεται η ίδια.
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ΣΕ ΜΙΑ ξεχωριστή γιορτή στην Έγκω-

μη και συγκεκριμένα στη αίθουσα τελε-

τών της Σχολής Κωφών, τιμήθηκε το 

δέντρο και το πράσινο. Την εκδήλωση 

οργάνωσε το Τμήμα Δασών. Σε χαιρε-

τισμό του ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχα-

ρίας Κυριάκου, τόνισε ότι η ετήσια γιορ-

τή του δέντρου δεν πρέπει ν’ αποτελεί 

ευκαιρία τυπικής επετειακής συνεύρε-

σης, αλλά πρέπει να στέλνει διαρκές 

μήνυμα καθημερινής ευαισθησίας και 

ταυτόχρονα ανησυχίας, για την ανάγκη 

ενίσχυσης του πρασίνου και φροντίδας 

των δέντρων.

Πρόσθεσε δε, ότι «αυτό που ονομά-

ζουμε ποιότητα ζωής, γίνεται πράξη, 

όταν πέρα από τα λόγια και τα τυπικά 

ευχολόγια, φροντίζουμε αδιάλειπτα τον 

περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζούμε, 

σε στενή συνεργασία με τα οργανωμέ-

να σύνολα της περιοχής μας». Συνεχί-

ζοντας, ο Δήμαρχος είπε ότι στο Δήμο 

Έγκωμης δίνεται ιδιαίτερη σημασία σ’ 

αυτόν τον τομέα, με συνεχή δουλειά και 

εντατική προσπάθεια διαφώτισης των 

δημοτών, μέσω της Επιτροπής Πρασί-

νου και Περιβάλλοντος, στην οποία για 

πρώτη φορά συμμετέχει, από φέτος, 

με επίσημο εκπρόσωπο του και το Κί-

νημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

«Πιστεύουμε ότι η παρουσία των Οι-

κολόγων στα δρώμενα του Δήμου μας, 

δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα των προθέ-

σεων μας και κάνει πράξη αυτό που 

επανειλημμένα μας υπέδειξε η Ευρω-

παϊκή Ένωση. Ν’ ανοίξουμε, δηλαδή, 

τις πόρτες της τοπικής Αυτοδιοίκησης 

στους ενεργούς πολίτες και στα ευαι-

σθητοποιημένα οργανωμένα σύνολα, 

για μια στενή, ειλικρινή και ελπίζου-

με παραγωγική συνεργασία», τόνισε ο 

Δήμαρχος. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι η 

υπηρεσία του Δήμου, αγωνίζεται καθη-

μερινά για να καταστήσει την πόλη πιο 

πράσινη, πιο υγιή, πιο ανθρώπινη.

«Σήμερα, διαθέτουμε 26 οργανωμένα 

πάρκα» είπε και πρόσθεσε ότι οι χώροι 

αυτοί εκτός από το πράσινο προσφέ-

ρουν ψυχαγωγία για παιδιά και ευκαιρία 

για ξεκούραση για τους μεγαλύτερους». 

Είπε ακόμη ότι εκτός από πάρκα, υπάρ-

χουν σε ολόκληρο το Δήμο και 165 πε-

ρίπου χώροι πρασίνου και νησίδες πρα-

σίνου. Σύμφωνα με το Δήμαρχο ένα 

μέρος των χώρων αυτών (περίπου 60 

χώροι) είναι δεντροφυτευμένοι και συ-

ντηρούνται από το δήμο. 

«Πρόθεση του δήμου είναι να δεν-

δροφυτεύσει σταδιακά όλους τους χώ-

ρους πρασίνου ανεξαρτήτως του μεγέ-

θους τους και της μορφολογίας τους. 

Υπάρχει ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα 

στο δήμο που περιλαμβάνει δενδροφύ-

τευση νέων χώρων κάθε χρόνο με την 

εμπλοκή των δημοτών.

Ο δήμος κατέληξε δίνει ιδιαίτερη ση-

μασία στην εμπλοκή των σχολείων της 

περιοχής σε δενδροφυτεύσεις χώρων 

πρασίνου με σκοπό την ευαισθητοποί-

ηση των παιδιών στη σημασία του πρα-

σίνου στη ζωή μας (παράδειγμα αποτε-

λούν δενδροφυτεύσεις που έγιναν με 

τα Δημοτικά Α’ Έγκωμης και Α’ Μακε-

δονίτισσας)». 

Eκδήλωση για το δέντρο και το πράσινο

Επιτακτική ανάγκη η προστασία του περιβάλλοντος

Διαχείριση πράσινων απορριμμάτων από το Δήμο Έγκωμης
Ο ΔΗΜΟΣ Έγκωμης, δείχνοντας 

την ευαισθησία του στο θέμα ανα-

κύκλωση, εδώ και ένα χρόνο έχει 

ξεκινήσει να συνεργάζεται με ιδιω-

τικές εταιρείες.  Παραδίδει όλα τα 

πράσινα απορρίμματα (κλαδεύμα-

τα, γρασίδια) που παράγονται από 

τις υπηρεσίες του, έτσι ώστε να 

ανακυκλώνονται και να μην κατα-

λήγουν στον σκυβαλότοπο Κοτσι-

άτη, όπως γινόταν στο παρελθόν. 

Πέραν όμως της ενέργειάς μας 

αυτής και λόγω του γεγονότος 

ότι η χωρητικότητα του σκυβα-

λότοπου Κοτσιάτη έχει μειωθεί 

σε οριακά επίπεδα, όλοι οι Δήμοι 

έχουν κληθεί να περιορίσουν κατά 

πολύ την ποσότητα των αχρή-

στων που απορρίπτουν σε αυτόν. 

Συγκεκριμένα έχει απαγορευθεί 

πλήρως η απόρριψη αποβλήτων 

που προέρχονται από πάρκα και 

κήπους (δημόσιους ή ιδιωτικούς).

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δή-

μος Έγκωμης αναφέρει ότι για να 

μπορέσουν όμως οι υπηρεσίες μας 

να ανταποκριθούν στα νέα αυτά 

δεδομένα, θα χρειαστούν σίγουρα 

τη συνεργασία των δημοτών. Το 

μόνο που θα χρειαστεί από μέρους 

των δημοτών, είναι από τώρα και 

στο εξής, όλα τα κλαδεύματα, 

γρασίδια, φύλλα που θα προέρχο-

νται από τους δικούς τους κήπους, 

να τοποθετούνται ξεχωριστά από 

οποιαδήποτε άλλα άχρηστα, για 

να μπορούν έτσι οι υπηρεσίες του 

Δήμου να τα περισυλλέγουν και 

να τα διαθέτουν για ανακύκλωση.

Είμαστε σίγουροι, αναφέρει στην 

ανακοίνωσή του ο Δήμος Έγκωμης, 

ότι εάν έχει τη συνεργασία των 

δημοτών στο θέμα αυτό, θα μπο-

ρέσει με τη σειρά του να ανταπο-

κριθεί στις δικές του υποχρεώσεις.

Στιγμιότυπα από 

την εκδήλωση στη 

Σχολή Κωφών
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερικών, Νεο-

κλής Συλικιώτης (σήμερα Υπουργός 

Εμπορίου),  κατέθεσε το θεμέλιο λίθο 

του πάρκου Πεσόντων και Αγνοου-

μένων Άσσιας που θα δημιουργηθεί 

στην οδό Πεντέλης στην Έγκωμη 

σε συνεργασία με τον Δήμο Έγκω-

μης και το Αθλητικό Μορφωτικό Σω-

ματείο «Ομόνοια» Άσσιας. Οι μνήμες 

της αγαπημένης Άσσιας και ο καημός 

της προσφυγιάς έσμιξαν με το πείσμα 

για αγώνα μέχρι την πολυπόθητη επι-

στροφή και την απαίτηση  για εξακρί-

βωση της τύχης των αγνοουμένων.

Η τελετή άρχισε με αγιασμό από 

το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσα-

ορίας, κ. Γρηγόριο. Ακολούθησαν 

σύντομοι χαιρετισμοί από το Δή-

μαρχο Έγκωμης, Ζαχαρία Κυριά-

κου, τον πρόεδρο του Αθλητικού 

και Μορφωτικού Σωματείου «Ομό-

νοια» Άσσιας, Δημήτρη Δημητρίου, 

τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου Άσσιας, Γιώργο Ιωάννου 

και τον Υπουργό Εσωτερικών (νυν 

Εμπορίου), Νεοκλή Συλικιώτη. 

Ο Δήμαρχος Έγκωμης στο χαιρετι-

σμό του ανέφερε:

«Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που 

συμβάλλει ο Δήμος μας και συνει-

σφέρει στη δημιουργία αυτού του 

πάρκου,  σε συνεργασία με το σωμα-

τείο Ομόνοια Άσσιας, το οποίο διεκ-

περαίωσε μεγάλο όγκο εργασίας, και 

στην παρουσία του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου Άσσιας.

 Δημιουργούμε αυτό το  πάρκο, 

σε ένδειξη τιμής στους ηρωικούς 

νεκρούς και τους αγνοούμενους της 

Άσσιας. Εύχομαι το πάρκο να κατα-

στεί εσαεί ενθύμιο στη μνήμη τους 

και να αποτελέσει σημείο αναφο-

ράς για σφυρηλάτηση της ενότη-

τας και της αντοχής όλων των Ασ-

σιωτών, μέχρι την ποθητή μέρα της 

επιστροφής στο αξέχαστο και πα-

νέμορφο χωριό σας.»

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποι-

ήματα αφιερωμένα στους πεσό-

ντες και τους αγνοουμένους της 

Άσσιας που αγωνίστηκαν με αυ-

ταπάρνηση ενάντια στον ξένο ει-

σβολέα. Η εκδήλωση έληξε με 

περιμετρική δενδροφύτευση του 

πάρκου. Την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους βουλευ-

τές, ο Πανιερότατος Μητροπολί-

της Κυρηνείας, μέλη του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Έγκωμης και του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Άσσιας, ο 

πρόεδρος του ΚΟΑ, εκπρόσωποι 

της Επιτροπής Αγνοουμένων, εκ-

πρόσωποι σωματείων και οργανώ-

σεων και πλήθος κόσμου.

Οι μνήμες της κατεχόμενης 
Άσσιας ζωντάνεψαν στην Έγκωμη
Ν. Συλικιώτης: Κατέθεσε το θέμελιο λίθο για το πάρκο Αγνοουμένων Ασσιωτών

Στιγμιότυπα από την τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου στο Πάρκο Αγνοουμένων Ασσιωτών στην Έγκωμη

Αιμοδοσία 
Δήμου Έγκωμης
Ο Δήμος Έγκωμης στο πλαίσιο της κοινωνικής προ-

σφοράς του, διοργάνωσε Αιμοδοσία στο Γυμνάσιο 

Μακεδονίτισσας. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας 

τελέσθηκε τρισάγιο στη μνήμη της Μαρίας Χίνη και 

του Ανδρέα Εργατίδη, που υπηρέτησαν τη Σχολική 

Εφορεία Έγκωμης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους 

αιμοδότες του Δήμου που για ακόμη μία φορά έδω-

σαν παράδειγμα ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προ-

σφοράς προς τον συνάνθρωπό τους.

Η επόμενη Αιμοδοσία του Δήμου Έγκωμης προ-

γραμματίζεται στις 28/6/2012. Περισσότερες λε-

πτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, και το 

Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης πραγματοποίησαν επί-

σκεψη στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης και το Κέντρο Αί-

ματος. Κατά την επίσκεψη έγινε ανταλλαγή ευχών, 

προσφέρθηκαν δώρα στο ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό του Κέντρου και έγινε το καθιερωμένο 

κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Στη συ-

νέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους υπεύθυ-

νους του Ιατρικού Κέντρου, σχετικά με προβλήματα 

που χρήζουν άμεσης επίλυσης. Οι υπεύθυνοι του Ια-

τρικού Κέντρου ζήτησαν τη δημιουργία νέων τμημά-

των, όπως είναι το Οφθαλμολογικό, Γυναικολογικό, 

Παιδιατρικό και μικρό Φυσιοθεραπευτήριο. Ο Δήμος 

Έγκωμης θα μελετήσει όλα τα προβλήματα και θα 

τα προωθήσει μέσω του Υπουργείου Υγείας το οποίο 

έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου.

Απαιτείται η δημιουργία νέων 
τμημάτων στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης

Στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής 

Ελέγχου και Παρακολούθησης του Κο-

γκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 

οποία συνεδρίασε στην Στοκχόλμη στις 

24 Φεβρουαρίου 2012 βρισκόταν και το 

θέμα της Τοπικής και Περιφερειακής Δη-

μοκρατίας στη Λιθουανία. 

Κατά την διάρκεια της εν λόγω συ-

νάντησης, το μόνιμο μέλος της Ένωσης 

Δήμων στο Κογκρέσο του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊ-

δου, παρουσίασε ως εισηγήτρια, έκθε-

ση αναφορικά με την τοπική δημοκρα-

τία στη Λιθουανία η οποία ετοιμάστηκε 

μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας της 

αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου στη 

Λιθουανία μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου 2011.

Η επίσημη αποστολή η οποία αποτε-

λείτο από δύο μέλη της Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης της κας Λοϊζίδου, και τον 

Ιρλανδό εμπειρογνώμονα David Morgan 

και δύο μέλη της Γραμματείας της επι-

τροπής, συναντήθηκε με δημάρχους, 

δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους 

κρατικών και τοπικών αρχών, δικαστές, 

υπουργούς, μέλη του συλλόγου των τοπι-

κών αρχών και εμπειρογνώμονες.

Η αντιπροσωπεία από τις πρώτες 

συναντήσεις υιοθέτησε ως σημαντικό-

τερα ευρήματα αφενός ότι οι αρμο-

διότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της 

Λιθουανίας και αφετέρου ότι η αρχή 

της επικουρικότητας λειτουργεί και εί-

ναι σεβαστή.

Επιπλέον το 2010 το καθεστώς των 

περιφερειών στη Λιθουανία, οι οποίες 

μέχρι τότε λειτουργούσαν ως 2ος βαθ-

μός τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλαξε και 

οι αρμοδιότητες των περιφερειών μετα-

φέρθηκαν σε κεντρικό ή τοπικό επίπε-

δο. Με αυτή την αλλαγή, μεταφέρθηκαν 

αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο χωρίς 

να μεταφερθούν και τα ανάλογα κονδύ-

λια για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 

την ίδια ώρα που και οι δυνατότητες δα-

νεισμού των τοπικών αρχών περιορίστη-

καν.Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός 

ότι η Ένωση Δήμων στην οποία ανήκουν 

τα δημαρχεία στη Λιθουανία δεν έχει την 

δυνατότητα να τα εκπροσωπήσει ενώ-

πιον των δικαστηρίων.

Η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το 

Βίλνιους, δεν έχει το αναμενόμενο νομι-

κό καθεστώς της πρωτεύουσας με ότι 

αυτό συνεπάγεται σε αρμοδιότητες και 

παραχώρηση κρατικών κονδυλίων.  

Η έκθεση της αντιπροσωπείας και 

κατ΄επέκταση της Επιτροπής εμπεριέ-

χει τις κάτωθι εισηγήσεις προς τις Λιθου-

ανικές αρχές οι οποίες τέθηκαν προς 

έγκριση  στην συνεδρίαση της 24η Φε-

βρουαρίου 2012 στη Στοκχόλμη:

Να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν • 

την μεταφορά σημαντικών οικονομι-

κών κονδυλίων στις τοπικές αρχές.

Να αποζημιώσουν τις τοπικές αρχές • 

για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων 

του περιφερειακού επιπέδου τοπι-

κής αυτοδιοίκησης.

Να επαναρχίσει ο διάλογος για το • 

ειδικό καθεστώς που θα πρέπει να 

αποκτήσει το Βίλνιους.

Να διαβεβαιώσουν ότι η Ένωση Δή-• 

μων της Λιθουανίας θα μπορεί να εκ-

προσωπήσει όλα τα δημαρχεία ενώ-

πιον των τοπικών δικαστηρίων.

Να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν • 

την συμμετοχή των πολιτών μέσα 

από επιπρόσθετες διαδικασίες π.χ 

τοπικά δημοψηφίσματα που να ενι-

σχύουν τον ρόλο της γειτονιάς.

Να ενδυναμώσουν το ρόλο του Επι-• 

τρόπου Διοικήσεως για πιθανά παρά-

πονα πολιτών εναντίον δημαρχείων.

Από την ως άνω έκθεση και από άλ-

λες παρόμοιες που ετοιμάζονται σε τα-

κτά διαστήματα για όλες τις χώρες μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης συνάγο-

νται χρήσιμα συμπεράσματα και δια-

φαίνονται χρήσιμες πρακτικές που είναι 

καλό να λαμβάνονται υπόψιν ειδικά από 

χώρες σαν την δική μας που βρίσκονται 

σε διαδικασία αναδιάρθρωσης της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης. 

Χρήσιμα συμπεράσματα για την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Δημοτική Σύμβουλος Ειρήνη 

Λοϊζίδου, μόνιμο μέλος της 

Ένωσης Δήμων στο Κογκρέσο 

του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τελέστηκαν τα εγκαίνια του κατα-

στήματος EKLEKTON TRADITIONAL 

PRODUCTS (Μετοχίου 68Γ, Έγκω-

μη), από το Δήμαρχο Έγκωμης, Ζαχα-

ρία Κυριάκου. Στο κατάστημα θα βρεί-

τε μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά 

προϊόντα (όπως σουτζούκο, κιοφτέρι, 

ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρού-

τα, παστελλάκι, λουκούμι Γεροσκήπου, 

πίσσα παφίτικη, κουλούρια-παξιμάδια, 

χωριάτικο ψωμί, χαλλουμόπιττες, ελιό-

πιττες, πίττες της σάτζιης, γλυκά του 

κουταλιού, ξυδάτα, ελιές, μέλι, χαρου-

πόμελο, έψιμα, ελαιόλαδο, μαρμελάδες, 

σάλτσες, ινδοκάρυδα, σοκολατάκια, κε-

ραστικά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, πα-

ραδοσιακά φαγητά έτοιμα για ψήσιμο, 

ροδόσταγμα, μπαχαρικά, βότανα, ξύδια, 

όσπρια, τραχανάς, κ.ά.), επιλεγμένα κυ-

πριακά κρασιά, χειροποίητες κατασκευ-

ές και μοναδικούς συνδυασμούς για προ-

σωπικά και επιχειρηματικά δώρα.

Εγκαίνια καταστήματος
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ΜΕ ΕΝΑ απλό τηλεφώνημα, ο πο-

λίτης ειδοποιεί για την ύπαρξη 

οποιουδήποτε προβλήματος, όπως 

οι λακκούβες σε δρόμους/πεζοδρό-

μια, η μετακίνηση πινακίδων τροχαί-

ας οι οποίες έχουν κοπεί ή έχουν 

αφαιρεθεί, η ανάγκη για κλαδέμα-

τα δέντρων σε επικίνδυνα σημεία 

ή σε σημεία που εμποδίζουν σήμα-

τα τροχαίας κ.α. Τα υπόλοιπα, είναι 

δουλειά των Υπηρεσιών του Δήμου 

Έγκωμης. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Έγκωμης 

συγκρότησε συνεργείο με εργάτες 

και φορητό εξοπλισμό με σκοπό να 

επιλύει αμέσως και επί τόπου διά-

φορα προβλήματα σε όλο το δίκτυο 

της περιοχής του. 

Ακολουθώντας ένα καθημερινό 

πρωινό δρομολόγιο είδαμε τον τρό-

πο δράσης του Συνεργείου Άμεσης 

Δράσης του Δήμου Έγκωμης. Μας 

απέδειξαν ότι προβλήματα που μπο-

ρεί να προκύπτουν καθημερινά στην 

περιοχή λύνονται άμεσα και αποτε-

λεσματικά.

Κάνοντας μια πρωινή διαδρομή 

μαζί με το ΣΑΔ αντιληφθήκαμε ότι 

όχι μόνο λειτουργεί άμεσα, αλλά και 

αποτελεσματικά. Η ζωντανή εμπει-

ρία, μας άφησε ικανοποιημένους  

από την άμεση ανταπόκριση, τη 

σβελτάδα των τεχνικών και τη γρή-

γορη επίλυση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι δημότες της 

περιοχής.

Λαμβάνοντας συγκεκριμένα πα-

ράπονα, το Σ.Α.Δ. ειδοποιήθηκε 

από το γραφείο εξυπηρέτησης δη-

μοτών τηλεφωνικά για να αντιμε-

τωπίσει συγκεκριμένα περιστατικά. 

Στη συνέχεια ξεκινώντας από το Δη-

μαρχείο καταφθάσαμε στην περιοχή 

που βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Πανε-

πιστήμιο. Εκεί το Συνεργείο επανα-

τοποθέτησε κατευθυντήρια πινα-

κίδα σε δημόσιο χώρο η οποία είχε 

αφαιρεθεί από τον πάσαλο της.

Στη συνέχεια πήγαμε σε μια γει-

τονιά της περιοχής όπου υπήρχε 

λακκούβα έξω από τα σπίτια από 

την μία άκρη του δρόμου μέχρι την 

άλλη, με συνέπεια να υπάρχει ο κίν-

δυνος να προκληθούν σοβαρά ατυ-

χήματα αλλά και υλικές ζημιές. Το 

συνεργείο τοποθετώντας τους ειδι-

κούς κώνους προειδοποίησης γύρω 

– γύρω, πήρε τον εξοπλισμό του 

από το ειδικά εξοπλισμένο φορτηγό 

και επισκεύασε το δρόμο για την κα-

λύτερη διέλευση των αυτοκινήτων.

Λίγο πιο κάτω το Συνεργείο κλά-

δεψε ένα δέντρο το οποίο παρε-

μπόδιζε τη διέλευση πεζών και άνοι-

ξε ένα οχετό ομβρίων υδάτων από 

τις ακαθαρσίες για την καλύτερη 

κυκλοφορία του νερού. Συγκεκρι-

μένα το συνεργείο σε διάστημα μίας 

ώρας αποκατέστησε τέσσερα συνο-

λικά σοβαρά προβλήματα τα οποία 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίν-

δυνο για τη ζωή και την ασφάλεια 

των πολιτών. Ειδικότερα, ο Δήμος 

Έγκωμης δημιούργησε το δικό του 

μηχανισμό και με το ειδικό συνερ-

γείο που αποτελείται από 3 άτομα 

δίνει λύσεις επί τόπου στα προβλή-

ματα που προκύπτουν που συχνά 

γίνονται πρόξενοι σοβαρών ατυχη-

μάτων αλλά και υλικών ζημιών. 

Το συνεργείο διαθέτει ένα ειδικού 

τύπου αυτοκίνητο που είναι εφο-

διασμένο με τα κατάλληλα μέσα 

(άσφαλτο, κόφτη, χειροκίνητο κύ-

λινδρο τύπου οδοστρωτήρα κλπ) 

ώστε να επεμβαίνει άμεσα.

Ο κ. Ανθούλλης Πιερή, Γραμμα-

τειακός Λειτουργός, αναλύει το τι 

ακριβώς είναι και τι κάνει το Συνερ-

γείο Άμεσης Δράσης, για το ωρά-

ριο λειτουργίας του, για τον τρόπο 

που λειτουργεί και πως έχει επιλύσει 

άμεσα τα προβλήματα της περιοχής 

της Έγκωμης.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον κ. 

Πιερή:

Τι είναι το Συνεργείο Άμεσης • 

Δράσης;

Το Συνεργείο Άμεσης Δράσης 

όπως αναλύεται και από την ορολο-

γία του είναι ένα συνεργείο το οποίο 

έχει στόχο να αντιμετωπίζει μικρά 

και καθημερινά προβλήματα του 

Δημότη εν τη γενέσει τους. Δηλαδή 

από τη στιγμή που γίνονται, σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα, είτε την 

ίδια μέρα, ή αν είναι κάτι που δεν 

μπορεί να προγραμματιστεί την ίδια 

μέρα, την επόμενη μέρα αντιμετω-

πίζεται  προς όφελος του Δημότη. 

Είναι το συνεργείο το οποίο αντι-

μετωπίζει τα επείγοντα περιστατι-

κά, προβλήματα τα οποία έχουν να 

κάνουν με ζητήματα ασφάλειας. Εί-

ναι το συνεργείο το οποίο λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα για εξασφάλιση 

των δημοτών, είναι το συνεργείο το 

οποίο αποκαθιστά διάφορες ζημιές 

ή βλάβες στο σύστημα των ομβρίων 

υδάτων, είναι το συνεργείο το οποίο 

μετακινεί αμμοχάλικα ή χώματα από 

τους δρόμους, είναι το συνεργείο 

το οποίο καθαρίζει αυλάκια, κανά-

λια για να ρέουν πιο εύκολα τα νερά 

της βροχής, είναι το συνεργείο που 

μαζεύει κλαδέματα  δέντρων από 

πεζοδρόμια και κυρίως αυτά που 

εμποδίζουν στην ελεύθερη διακί-

νηση των πεζών, είναι το συνεργείο 

το οποίο αντιμετωπίζει περιστατι-

κά αντικατάστασης πινακίδων, είτε 

λόγω φθοράς είτε λόγω ζημιάς, με-

τακινεί πανό, αφίσες  και άλλα αντι-

κείμενα από πάσσαλους. Είναι επί-

σης υπεύθυνο για την αφαίρεση 

συνθημάτων και την αντιμετώπιση 

θεμάτων καθαριότητας από δημό-

σιους χώρους.

Το συνεργείο αποτελείται από 

τρία άτομα με τρεις διαφορετικούς 

τεχνίτες. Ο ένας αντιμετωπίζει τε-

Συνεργείο Άμεσης Δράσης για επίλυσ
Προνόμιο για 

τις Τοπικές Αρχές 
η λειτουργία 

του ΣΑΔ
Είναι προνόμιο για τις Τοπικές Αρ-

χές να μπορούν να λειτουργούν 

τέτοιου είδους συνεργεία. Είναι 

μικρά ευέλικτα, καλά εξοπλισμέ-

να  και επανδρωμένα με πολυτε-

χνίτες εργάτες, κατά προτίμηση 

κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι 

είναι γνώστες της κατάστασης και 

κινούνται στη δημοτική περιοχή 

της Έγκωμης. 

Είναι ομοιόμορφα ενδεδυμένοι και 

δίνουν  άμεσες λύσεις εκτελώ-

ντας εργασίες εντός της δημοτι-

κής περιοχής. Ο Δήμος Έγκωμης, 

ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμ-

βούλιο έχουμε επενδύσει στον 

τομέα αυτό και θέλουμε ο Δήμος 

Έγκωμης να αποτελέσει πρότυπο 

στην αντιμετώπιση τέτοιων περι-

στατικών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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χνικής φύσεως θέματα, ο δεύτερος 

με τεχνογνωσία στα θέματα καθα-

ριότητας και ο τρίτος είναι τεχνίτης  

που ασχολείται με τη συγκόλληση 

σιδήρου. Και οι τρεις συνεργάζονται 

και λειτουργούν άψογα ως ομάδα 

και επιλύουν το κάθε περιστατικό 

ξεχωριστά.

Ποιο είναι το μέσο μεταφοράς • 

του ΣΑΔ;

Το Συνεργείο διαθέτει αυτοκίνητο 

VAN στο οποίο μέσα υπάρχει όλος ο 

απαραίτητος εξοπλισμός για αντιμε-

τώπιση των περιστατικών που έχει 

αποστολή να αναλάβει και να αντι-

μετωπίσει. Σε περίπτωση που χρει-

αστεί κάτι περισσότερο, σε συνεν-

νόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου 

αποτείνονται και λαμβάνουν όλο το 

εξοπλισμό που χρειάζονται για να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περι-

στατικό.

Ποιο είναι το ωράριο λειτουρ-• 

γίας του Συνεργείου Άμεσης 

Δράσης;

Το ωράριο λειτουργίας του Συ-

νεργείου είναι από τις 7:00 το πρωί 

μέχρι τις 3:00 το απόγευμα καθη-

μερινά, όμως η αρχική σκέψη, όταν 

κατατέθηκε η άποψη, ήταν να μπο-

ρεί να αντιμετωπίζει και θέματα 

οποιαδήποτε στιγμή πέραν του κα-

νονικού ωραρίου, είτε αυτά έχουν 

να κάνουν με θεομηνίες, είτε έχουν 

να κάνουν με την αντιμετώπιση συ-

γκεκριμένων προβλημάτων άμεσα, 

σε συνεννόηση  πάντα με άλλες αρ-

χές, όπως είναι η αστυνομία και η 

πυροσβεστική.

Πώς λειτουργεί το Συνεργείο • 

Άμεσης Δράσης;

Ο πρακτικός τρόπος εργασίας 

του συνεργείου έχει ως εξής:

Ο δημότης επικοινωνεί με το 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημο-

τών στα τηλέφωνα 22453800 ή 

22453857 και καταθέτει την ει-

σήγηση ή το παράπονο του για 

οποιοδήποτε θέμα. 

Από το Γραφείο Εξυπηρέτησης 

Δημοτών γίνεται η αξιολόγηση του 

προβλήματος και αν είναι θέμα 

το οποίο μπορεί να αντιμετωπί-

σει το Συνεργείο Άμεσης Δράσης 

τότε δίνεται εντολή στο Συνεργείο 

και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 

άμεσα. 

Από εκεί και πέρα υπάρχει  στο 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, 

ένα σύστημα καταγραφής όλων των 

δεδομένων και ετοιμάζεται κάθε τέ-

λος του μήνα μια κατάσταση με 

πλήρη ανάλυση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίστηκαν και ενημε-

ρώνεται ο Δήμαρχος και το Δημοτι-

κό Συμβούλιο.

η προβλημάτων Περιστατικά που 
αντιμετωπίζει το Συνεργείο 

Άμεσης Δράσης
Πινακίδες-πασσαλάκια-σήματα τροχαίας:• 

1) Μετακίνηση πινακίδων τροχαίας οι οποίες έχουν κοπεί ή έχουν 

αφαιρεθεί.

2) Επανατοποθέτηση πινακίδας οδού και τροχαίας

3) Καθαρισμός πινακίδων από συνθήματα.

4) Αφαίρεση/τοποθέτηση πασσάλων, πινακίδων, κυρτών καθρε-

φτών.

5)  Επανατοποθέτηση πασαλακιών σε πεζόδρομο.

Δρόμοι-πεζοδρόμια-σχάρες και οχετοί ομβρύων• 

1) Επιδιόρθωση ανασηκωμένων πλακών περιορισμένης επιφάνειας 

πεζοδρομίου.

2) Υποχώρηση σχάρας ομβρίων.

3) Καθίζηση από εκσκαφή.

4) Ανασηκωμένο καπάκι υπηρεσίων.

5) Λακκούβες σε δρόμους/πεζοδρόμια (προληπτικά μέτρα σήμαν-

σης)

6) Αφαίρεση μεταλλικής ράμπας στο ρείθρο πεζοδρομίου.

7) Καθαρισμός σε  δημόσιους δρόμους, πεζοδρόμια, χωμάτινα ερεί-

σματα.

8) Ανοικτά φρεάτια, σχάρες/οχετοί , διατρήσεις, χωμάτινα ερείσμα-

τα.

9) Έλεγχος επικινδυνότητας φρεατίων υπηρεσιών, ζημιών σε οδό-

στρωμα. πεζοδρόμια και πάρκα.

Κλάδεματα δένδρων από πεζοδρόμια-δημόσιους χώρους• 

1) Κλαδιά/δένδρα πεσμένα στο δρόμο.

2) Κλαδέματα δέντρων σε επικίνδυνα σημεία ή σε σημεία που εμπο-

δίζουν σήματα τροχαίας ή την ασφαλή διακίνηση οχημάτων.

3) Έλεγχος επικινδυνότητας δέντρων.

Καθαριότητα δημοσίων και ανοικτών χώρων• 

1) Μετακίνηση μικρών αχρήστων αντικειμένων από δημόσιους χώρους.

2) Μετακίνηση σκυβάλων που κατά λάθος δεν περισυλλέγηκαν από 

το συνεργείο του δήμου. 

3) Καθαρισμός συνθημάτων από τοίχους.

4) Αφαίρεση πανό και αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων.

Γενικά• 

1) Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα θα του ανατεθούν αρμοδίως.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Πρωταρχικός στόχος η συνεχής 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης

Η ΣΧΟΛΙΚΗ Εφορεία Έγκωμης συνεχίζοντας 

τη σημαντικότατη προσφορά της στον τομέα 

της Κυπριακής Εκπαίδευσης έθεσε υψηλούς 

στόχους.  Πρωταρχικός στόχος η συνεχής 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης μας, ο πλήρης 

εξοπλισμός των σχολείων μας, η ασφάλεια και 

η υγεία των μαθητών μας, η αγαστή συνεργασία 

με όλους τους φορείς της κοινωνίας μας για να 

είναι σε θέση η χώρα μας να συμβαδίζει με τη 

σύγχρονη εποχή και την Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

Τα πιο πάνω τονίζει την εφημερίδα μας ο 

Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης 

κ. Κώστας Αναστασίου επισημαίνοντας ότι 

«τα θέματα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα 

και προβληματισμό και πάντοτε στα πλαίσια 

του δημοκρατικού διαλόγου προσπαθούμε 

σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς να 

επιλύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

σχολεία μας, τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί 

με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον 

των παιδιών μας και της παιδείας γενικότερα. 

Επιλύουμε επίσης προβλήματα και θέματα που 

έχουν σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή και 

τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων μας».

Ο κ. Αναστασίου στη συνέντευξη που ακολουθεί, 

μιλά αναλυτικά για τις δραστηριότητες 

και το ρόλο της Σχολικής Εφορείας, 

για το έργο που έχει επιτευχθεί, για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν κ.α.

Ποιες είναι δραστηριότητες σας και ο ρόλος σας; • 

Μιλήστε μας για το έργο που έχει παραγάγει η 

Σχολική Εφορεία.

Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης συνεχίζοντας τη σημαντικότα-

τη προσφορά της στον τομέα της Κυπριακής Εκπαίδευσης 

έθεσε υψηλούς στόχους.  Πρωταρχικός στόχος η συνεχής 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης μας, ο πλήρης και απαραίτη-

τος εξοπλισμός των σχολείων μας, η ασφάλεια και η υγεία 

των μαθητών μας η αγαστή συνεργασία με όλους τους φο-

ρείς της κοινωνίας μας, για να είναι σε θέση η χώρα μας να 

συμβαδίζει με τη σύγχρονη εποχή και την Ευρωπαϊκή Οικο-

γένεια. Η προσφορά μας ανιδιοτελής και ό,τι κάνουμε, το 

κάνουμε καθαρά και αποκλειστικά γιατί αγαπούμε τη δημό-

σια παιδεία του τόπου μας θυσιάζοντας τον ελεύθερο χρό-

νο μας και πολλές φορές παραμελώντας την εργασία μας 

ακόμα και τις οικογένειες μας.  Αντιμετωπίζουμε τα θέματα 

με σοβαρότητα και προβληματισμό και πάντοτε στα πλαί-

σια του δημοκρατικού διαλόγου προσπαθούμε σε συνεργα-

σία με τους αρμόδιους φορείς να επιλύουμε τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας, τα παιδιά μας και οι εκ-

παιδευτικοί με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των 

παιδιών μας και της παιδείας γενικότερα. Επιλύουμε επίσης 

προβλήματα και θέματα που έχουν σχέση με την υλικοτε-

χνική υποδομή και τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων 

μας.  Βοηθούμε στο σχεδιασμό υλοποίησης καινούργιων και 

αντισεισμικών ενισχυτικών έργων και αξιοποίηση μέχρι των 

κονδυλίων των προϋπολογισμών.  Αφιερώνουμε χρόνο και 

ευαισθησία σε θέματα που άπτονται της υγείας, της ευημε-

ρίας και της ασφάλειας των μαθητών μας, καθώς και της 

ασφάλειας των σχολικών κτηρίων.  Φροντίζουμε ακόμη για 

την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών  καθαριότητας 

και καθημερινά οι τεχνίτες μας είναι επί ποδος για να αντι-

μετωπίζουν τρέχοντα προβλήματα των σχολείων.  Απασχο-

λούμε μόνιμα γραμματειακό προσωπικό για την άμεση και 

γρήγορη διεκπεραίωση των πολλαπλών δραστηριοτήτων 

μας και όλες οι υπηρεσίες έχουν μηχανογραφηθεί για εξοι-

κονόμηση  χρόνου και μόχθου και για καλύτερη  οργάνωση 

των τεράστιων οικονομικών και τεχνικών συναλλαγών που 

έχουμε καθημερινά με όλο το φάσμα της Κυπριακής κοινω-

νίας.  Εργοδοτούμε Σχολικούς Συνοδούς παιδιών με ειδικές 

ικανότητες, βοηθούς νηπιαγωγούς και μόνιμες  πρωινές και 

έκτακτες απογευματινές καθαρίστριες για τη διαρκεί καθη-

μερινή καθαριότητα των σχολικών χώρων.

Τα σχολεία που βρίσκονται υπό την εποπτεία και φροντίδα 

μας ως Εφορείας Έγκωμης είναι :

Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

1. Α΄ Δημοτικό Έγκωμης (ΚΑ + ΚΒ)

2. Β΄ Δημοτικό Έγκωμης

3. Α΄Δημοτικό Μακεδονίτισσας 

4. Β΄Δημοτικό Μακεδονίτισσας 

5. Γ΄  Δημοτικό Μακεδονίτισσας-Στυλιανός Λενάς

Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

1. Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας

2. Γυμνάσιο Έγκωμης

3. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄

4. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β΄

Σχολεία Προδημοτικής Εκπαίδευσης

1. Α΄ Νηπιαγωγείο Έγκωμης 

2. Β΄ Νηπιαγωγείο Έγκωμης 

3. Α΄ Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας

4. Β΄ Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας

5. Γ΄ Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας-Στυλιανός Λένας

1.  Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Κύκκου

Τι προβλήματα αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στην • 

περιοχή σας;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στην πε-

ριοχή μας τα οποία είναι και γενικότερα προβλήματα της 

παιδείας του τόπου μας είναι η νεανική παραβατικότητα, 

οι κακόβουλες ζημιές  που είναι τεράστιο πρόβλημα για τα 

οικονομικά των σχολείων  και της Εφορείας, καθώς και οι 

βανδαλισμοί, οι συνεχείς κλοπές ακριβών εποπτικών μέ-

Πολλά χρόνια στην εκπαίδευση 
Πώς αποφασίσατε να διεκδικήσετε  θέση στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης;

Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση μετέχοντας και προσφέροντας εθελοντικά κατ΄ αρχάς επί σειρά ετών 

(10) στους συνδέσμους γονέων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και στη συνέχεια για 10 συνεχή χρόνια 

ως Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας από τον Ιανουάριο του 2002, μέχρι και Δεκέμβριο του 2011.

Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν στις 18 του Δεκέμβρη οι δημότες της Έγκωμης με ανέδειξαν στο αξί-

ωμα και πάλι του Σχολικού Εφόρου για μια ακόμη θητεία (3η πενταετία) μέχρι και το Δεκέμβρη του 2016 

και οι συνάδελφοι Σχολικοί Έφοροι με εξέλεξαν ομόφωνα στο αξίωμα και πάλι του Προέδρου.

Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα αρκετά αν θα διεκδικούσα τη θέση του Σχολικού Εφόρου για τρίτη 

συνεχή θητεία, αλλά μετά από συνεχείς πιέσεις – παραινέσεις φίλων και συνοδοιπόρων της παιδείας μας, 

των συνδέσμων γονέων των εκπαιδευτηρίων μας, η μεγάλη αγάπη μου προς τη δημόσια παιδεία και η 

ολοκλήρωση όλων των έργων που άρχισα με ώθησαν να επαναδιεκδικήσω το αξίωμα του Σχολικού Εφό-

ρου για μια ακόμη θητεία.

Συνέντευξη 

με τον Πρόεδρο της  

Σχολικής Εφορείας 

Έγκωμης κ. Κώστα 

Αναστασίου
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σων, η αναγραφή αισχρών συνθημάτων σε τοίχους των σχο-

λείων πράγματα πολύ ζημιογόνα. Συνάμα καταστρέφουν την 

εικόνα των σχολείων μας, τους κόπους των εκπαιδευτικών 

μας και πολλών καλών παιδιών, τα οποία πληγώνονται αφά-

νταστα βλέποντας τις δημιουργίες τους να καταστρέφονται 

με το χειρότερο τρόπο.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Η υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία του Δήμου • 

Έγκωμης χρειάζεται αναβάθμιση;

Δεν χρειάζονται αναβάθμιση τα σχολεία του Δήμου Έγκωμης, 

καθότι έχουν γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

οι αντισεισμικές αναβαθμίσεις και οι γενικές συντηρήσεις στα 

παλαιά σχολεία που είναι Α΄ Έγκωμης, Β΄ Έγκωμης, Γυμνάσιο 

Έγκωμης, Α΄ Κύκκου και Β΄ Κύκκου.

Καινούργια σχολεία χρειάζονται στην περιοχή της • 

Έγκωμης;

Τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 

τρεις νέες σχολικές μονάδες.  Το Γ΄ Δημοτικό Μακεδονίτισ-

σας-Στυλιανός Λένας και το Β΄ Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισ-

σας.  Ήταν μια αναγκαιότητα για να καλύψουν τις ανάγκες 

της ραγδαίας αναπτυσσόμενης περιοχής πέραν του Τύμβου 

και αποτελούν καρπό των επι σειρά ετών αγώνων και συνε-

χών διαβουλεύσεων και συζητήσεων της Σχολικής Εφορεί-

ας Έγκωμης με τους εκάστοτε Διευθυντές Δημοτικής Εκπαί-

δευσης και του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Λόγω της πληρότητας 

των αναφερθέντων σχολικών μονάδων η Σχολική Εφορεία 

παρόλη την οικονομική κρίση και τη δραστική περικοπή κον-

δυλίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου που αφορά 

νέες ανεγέρσεις, έχει ξεκινήσει  διαβουλεύσεις με τους αρ-

μοδίους φορείς για προγραμματισμό ανέγερσης ακόμη ενός 

Δημοτικού και Νηπιαγωγείου που θα καλύψει πλήρως τις 

ανάγκες της περιοχής Τύμβου Μακεδονίτισσας.

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συνδημότες • 

σας;

Το ξεκάθαρο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους συν-

δημότες μας είναι ότι κατερχόμαστε στο στίβο της παιδεί-

ας και κατ΄ επέκταση της κοινωνίας για να δώσουμε στα νέα 

βλαστάρια μας ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφερθεί.  Να 

προσφέρουμε ένα όραμα για τη νέα γενιά που μπορεί να συ-

ναγωνιστεί τα οράματα και τους στόχους των πιο προηγμέ-

νων χωρών έτσι που οι νέοι μας να είναι μπροστάρηδες σε 

κάθε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα και να 

έχουν πάντοτε την έφεση του ευ  αγωνίζεσθε  σε κάθε τομέα 

της κοινωνικής ζωής τους.

Οικονομικό πρόβλημα: Υπάρχει η ευχέρεια επίλυ-• 

σης προβλημάτων ή δεν υπάρχουν πόροι;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη λει-

τουργία των Σχολικών Εφορειών προβλέπεται η διατήρηση 

χωριστών λογαριασμών Δημοτικής, Μέσης και Προδημο-

τικής Εκπαίδευσης.  Οι λογαριασμοί τούτοι αντιμετωπίζουν 

κάθε χρόνο τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, τη μισθοδο-

σία του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα 

στα σχολεία, για τις συντηρήσεις, τις επιδιορθώσεις και τον 

εξοπλισμό τους. Τα έσοδα καλύπτονται κατά 95% με κρα-

τική χορηγία σύμφωνα με το ποσό που εγκρίνει κάθε χρόνο 

η Βουλή των Αντιπροσώπων για τις Εφορείες της Κύπρου, 

μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πο-

λιτισμού. Το υπόλοιπο ποσοστό 5% των εσόδων προέρχεται 

από ενοικίαση των κυλικείων από την παραχώρηση αιθουσών 

διδασκαλίας προς ενοικίαση σε οργανισμούς για εξετάσεις, 

αθλητικών χώρων σε διάφορους οργανισμούς και σωματεία 

σε χρόνο που δεν  χρησιμοποιούνται από μαθητές και αυτά 

μέσα στο πνεύμα της χρηστής διοίκησης της περιουσίας των 

σχολείων.  Τέλος από κληροδοτήματα και δωρεές.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Πώς κρίνετε το νέο τρόπο εκλογής των μελών της • 

Εφορείας;

Το Δεκέμβριο του 2006 για πρώτη φορά τα μέλη των Σχο-

λικών Εφορειών εκλέγονται από τους Δήμους της Επαρχί-

ας τους και δεν διορίζονται όπως συνέβαινε προηγουμένως, 

μετά από τροποποίηση του νόμου 108 (1) 1997 και 70 (1) 

2005 που ψήφισε η βουλή των Αντιπροσώπων. Τα 7 μέλη 

εκλέγονται μέσα από διαδικασία εκλογών όπως είναι η εκλο-

γή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα  4 

μέλη προέρχονται από τους εκλελεγμένους Δημοτικούς Συμ-

βούλους του Δήμου Έγκωμης. Τα 11 μέλη σε διάστημα 10 

ημερών από την ημερομηνία των εκλογών συνέρχονται και 

εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία 

για την πενταετή θητεία του Συμβουλίου. Έχω την εντύπω-

ση πως αυτός ο τρόπος εκλογών πρέπει ν΄ αλλάξει και να 

θεσμοθετηθεί η οριζόντια ψηφοφορία.  Έτσι δίδεται το δι-

καίωμα στους πολίτες της επιλογής των πιο άξιων υποψη-

φίων απ΄ όλους τους πολιτικούς χώρους. Στην παιδεία δεν 

χωρεί κομματικοποίηση.  Πρέπει να μένει μακριά από κομμα-

τικές σκοπιμότητες. Όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου 

πιστεύω ότι πρέπει να εκλέγεται όπως και ο Δήμαρχος του 

κάθε Δήμου.  Δηλαδή κατ΄ ευθεία από τους πολίτες. Έτσι 

πρώτο αναβαθμίζεται ο θεσμός του Προέδρου της Σχολικής 

Εφορείας, αφού παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες της 

εκλογής του καλύτερου και δεύτερο αποφεύγονται οι τυχόν 

κομματικές σκοπιμότητες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υπάρχει συνεργασία με τους άλλους φορείς όπως • 

είναι ο δήμος, το Υπουργείο Παιδείας οι εκπαιδευ-

τικοί και οι γονείς;

Θέλω να τονίσω πως όλα τα μέλη του Συμβουλίου επι-

δεικνύουν παραδειγματική σύνεση και ωριμότητα, τόλ-

μη και παρρησία στη διεκπεραίωση των εργασιών μας και 

στην υλοποίηση των σχεδίων που αφορούν την εκπαίδευ-

ση των σχολείων της περιφέρειας μας. Είναι γνωστό ότι 

για να πραγματοποιηθεί ένα έργο και να ολοκληρωθεί μια 

προσπάθεια δεν είναι ευθύνη ενός φορέα αλλά και άλλων 

όπως του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Δήμου 

Έγκωμης, των Συνδέσμων γονέων και των Διευθύνσεων 

των σχολείων.  Έχουμε άψογη συνεργασία γιατί είμαστε πε-

πεισμένοι ότι η συλλογική προσπάθεια και η καλή συνεννό-

ηση επιφέρουν και καλά αποτελέσματα. Με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, με τους εκάστοτε Υπουργούς, 

τους εκπροσώπους των Τεχνικών Υπηρεσιών και τους άλ-

λους υπηρεσιακούς παράγοντες διατηρούμε μια πολύ καλή 

σχέση, συνεργασία και συναντίληψη γι΄ αυτό και η εκτέλεση 

των έργων είναι απρόσκοπτη και τελεσφορεί προς όφελος 

πάντοτε των σχολείων μας και γενικότερα της εκπαίδευ-

σή μας. Με το Δήμο Έγκωμης διατηρούμε μια συνεχή επα-

φή για θέματα των αρμοδιοτήτων μας και υπάρχει απόλυ-

τη σύμπνοια στα θέματα που προκύπτουν και αναζητούν 

λύση.  Καταρτίζουμε κοινά προγράμματα, συνεργαζόμαστε 

σε επίπεδο υψηλής ευθύνης, για να υλοποιούνται άμεσα και 

γρήγορα αποφάσεις που άπτονται της εύρυθμης λειτουρ-

γίας των σχολικών μονάδων. Κατανοώντας τις ευαισθησί-

ες και την έγνοια των γονιών για την ασφάλεια, υγεία και 

μόρφωση των παιδιών τους δείχνουμε το σεβασμό και την 

ευθύνη που απαιτείται για να διασφαλίζονται τα δικαιώμα-

τα των παιδιών.  Ομολογώ ότι η βοήθεια που προσφέρουν 

οι Σύνδεσμοι Γονέων είναι πολύτιμη και αναγκαία, για να 

μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας ν΄ ανταποκρινόμαστε 

πληρέστερα στο έργο μας. Με τους Διευθυντές Λυκείων, 

Γυμνασίων, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγείων της 

περιφέρειας μας η συνεργασία είναι άψογη και εποικοδο-

μητική. 

  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 Μακαρίου 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 επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία στα τηλ. 22453864 – 22453865.

Ετήσιο πρόγραμμα περισυλλογής κλαδευμάτων
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ΑΠΟ ΤΙΣ 26 Οκτωβρίου 2011 ο Δήμος Έγκωμης 

μαζί με την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας 

έκανε στροφή προς έναν πιο υγιεινό και φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο ζωής.

Την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος δι-

άθεσης ποδηλάτων της Διαδημοτικής Εταιρείας 

Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ) στο σταθμό της 

Λεωφ. Κηρυνείας στην Αγλαντζιά, εγκαινίασε ο 

Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος 

Φλουρέντζος, σηματοδοτώντας την αρχή ενός 

φιλόδοξου προγράμματος.

Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων είναι 

ένα σύστημα μετακίνησης εντός της μείζονος 

Λευκωσίας, το οποίο εφαρμόζεται ήδη με με-

γάλη επιτυχία σε διάφορες πόλεις ανά τον κό-

σμο (Παρίσι, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Μελ-

βούρνη, κ.α.)

Ποδήλατα μπορούν να ενοικιαστούν από ει-

δικούς σταθμούς σε όλους τους συνεργαζόμε-

νους δήμους (Έγκωμη, Αγλαντζιά, Λευκωσία, 

Άγιο Δομέτιο, Δάλι, Λατσιά, Στρόβολο) και να 

επιστραφούν μετά τη χρήση τους σε οποιοδή-

ποτε σταθμό.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χρήση ποδηλάτων 

από το σύστημα είναι εντελώς δωρεάν για την 

πρώτη ώρα χρήσης και με εξαιρετικά χαμηλές 

χρεώσεις μετά την πρώτη ώρα. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν ευρεία 

χρήση του από το κοινό και η καθιέρωσή του 

ως ένα ουσιαστικό εναλλακτικό μέσο μεταφο-

ράς στην πόλη.

Σε κάθε σταθμό έχουν στηθεί ειδικά μηχα-

νήματα, από τα οποία οι χρήστες παραλαμ-

βάνουν κωδικό για να ξεκλειδώσουν ένα πο-

δήλατο. Για να διασφαλιστεί η επιστροφή του 

ποδηλάτου, δεσμεύεται ηλεκτρονικά κάποιο 

ποσό, το οποίο επιστρέφεται στο χρήστη με 

την παράδοση του ποδηλάτου, αφού αφαιρε-

θούν οι χρεώσεις χρήσης.

Σε πρώτη φάση, οι σταθμοί βρίσκονται σε 27 

σημεία της ευρύτερης Λευκωσίας και οι χρήστες 

θα έχουν στη διάθεση τους 315 ποδήλατα.

Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει με 30 ποδήλα-

τα σε τρεις σταθμούς ποδηλάτων (σταθμός Μα-

καρείου Αθλητικού Κέντρου, σταθμός Ευρωπα-

ϊκού Πανεπιστημίου και σταθμός Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας).

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπο-

ρεί να απευθύνεται στην επίσημη ιστοσελίδα 

της ΔΕΠΛ:  www.podilatoendrasei.com.cy

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριάκου, συναντή-

θηκε με εκπροσώπους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλ-

λοντιστών και συζήτησαν θέματα που αφορούν το περιβάλ-

λον και το πράσινο. Στη συνάντηση ζητήθηκε όπως ο Δήμος 

Έγκωμης υλοποιήσει την εισήγηση των Οικολόγων για δη-

μιουργία πάρκου στη μνήμη των 13 θυμάτων της έκρηξης 

στο Μαρί, χρησιμοποιώντας τρία συμβολικά είδη δένδρων, 

το κυπαρίσσι της μνήμης, την ελιά της εργασίας και της ειρή-

νης και τη δάφνη της δόξας.

Ο Δήμαρχος Έγκωμης, ανέφερε ότι στην Έγκωμη λειτουρ-

γούν 26 οργανωμένα πάρκα, τα οποία πρέπει να καταστούν 

χώροι πρασίνου και ανάπαυσης, μακριά από βανδαλισμούς 

και ασχημίες. Η μεγάλη πρόκληση στο Δήμο Έγκωμης, είπε 

ο Δήμαρχος, είναι οι 165 πολεοδομικοί εγκεκριμένοι χώροι 

και νησίδες πρασίνου, που στο μεγαλύτερο μέρους τους πα-

ραμένουν αναξιοποίητοι και πρέπει να πρασινίσουν.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει 

μεγάλη ευαισθησία για θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος 

και γι’ αυτό το λόγο έχει αναβαθμιστεί η Επιτροπή Πρασίνου 

και Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Κι-

νήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εξέλιξη που θεωρεί 

πολύ σημαντική για την ορθή λειτουργία της Επιτροπή.

Συμπληρώνοντας ο Δήμαρχος Έγκωμης αναφέρθη-

κε στις αναπτύξεις που προγραμματίζει η Κυβέρνηση 

στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, με στόχο 

τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρα μεγάλου Διοικητικού 

Κέντρου που θα προκαλέσει ποικίλα κυκλοφοριακά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα στην οικιστική περιοχή.  

Εμείς προτείνουμε, είπε, να γίνει εκεί ένα μεγάλο θε-

ματικό πάρκο στο οποίο να έχουμε πράσινο, κολυμβη-

τήριο και χώρο συνάθροισης των δημοτών για μικρές 

εκδηλώσεις. Στόχος, είπε,  είναι να εμπεδωθεί στους 

δημότες η περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία δυστυ-

χώς απουσιάζει, προσθέτοντας ότι υπάρχουν προβλή-

ματα καθαριότητας και  αδέσποτων σκύλων. Για τον 

σκοπό αυτό ο Δήμος προγραμματίζει μεγάλη εκστρα-

τεία με τίτλο «Αγαπούμε τα κατοικίδια, σεβόμαστε το 

περιβάλλον».

Να πρασινίσει η Έγκωμη
Ο Δήμαρχος συζήτησε το 

θέμα με τους Οικολόγους

Νέα πρωτοβουλία του Δήμου Έγκωμης

Ποδήλατο εν δράσει!

Πιο όμορφη η ζωή και το περιβάλλον
Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με τη Νε-

ολαία Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) διοργάνωσε δεν-

δροφύτευση εντός του Χώρου Πρασίνου των 

οδών Ζησιμοπούλου και Τερζάκη, που βρίσκε-

ται πλησίον του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μακε-

δονίτισσας «Στυλιανός Λένας». 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Πρασίνου και Περιβάλλοντος, 

Δημήτρης Σιεηττάνης, ανέφερε ότι η Επιτρο-

πή έχει θέσει ως στόχο της με μικρές συμβο-

λικές αλλά ουσιαστικές κινήσεις να κάνει πιο 

όμορφη τη ζωή και το περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε, τονίζοντας ότι τους τελευταίους 10 

μήνες έχουν φυτευθεί πάνω από 2000 δεν-

δρύλλια και φυτά στην Έγκωμη. 

Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου,  

κάλεσε όλους να συμβάλουν στην περαιτέρω 

αύξηση και βελτίωση των χώρων πρασίνου και 

ευχαρίστησε το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλ-

λοντιστών για τη συνεργασία του και την πολύ-

τιμη προσφορά του μέσω της παρουσίας του 

στην Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

του Δήμου. 
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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2009,  μετά από πολλή σκέψη οι Φίλοι 

της Κένυας της Ενορίας Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας, 

αποφάσισαν να εισηγηθούν στα μέλη της Ενορίας, την 

ανάληψη προσπάθειας για τη δημιουργία ενός έργου που 

θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ορθόδοξης Ιεραπο-

στολής Κένυας για εξάπλωση της ορθοδοξίας και τη βελ-

τίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Κένυας.   

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια είναι να κτιστεί μια εκκλη-

σία αφιερωμένη στους Άγιους Πάντες,  μια  μικρή κλινι-

κή (νοσοκομείο)  και  ένα  σχολείο. Όταν συμπληρωθούν 

θα είναι η εκκλησία των Αγίων Πάντων και η κλινική και 

το σχολείο της Ενορίας  Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας. 

Μετά από συνεννόηση με το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο 

Κένυας κ. Μακάριο Τυλλιρίδη, διαπιστώθηκε ότι η δαπά-

νη για το έργο αυτό είναι γύρω στις €100.000.  Το ύψος 

της δαπάνης υπολογίσθηκε με βάση τις  προηγούμενες 

εμπειρίες και στην εκτίμηση του ίδιου του Σεβασμιότατου  

Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριου,  ο οποίος έχει αναλά-

βει την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου για το κτίσιμο 

του «συγκροτήματος» και όπως γίνεται σε όλες τις παρό-

μοιες περιπτώσεις θα αναλάβει  αυτοπροσώπως την επί-

βλεψη της ανέγερσης και λειτουργίας τους. 

’Όπως μας ανάφερε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 

Κένυας, το  έργο προγραμματιζόταν  να  γίνει σε τρεις 

φάσεις. Πρώτα  η Εκκλησία, μετά  η κλινική και στο τέ-

λος  το σχολείο.

 Για το συντονισμό της προσπάθειας συντάθηκε   Ερα-

νική Επιτροπή υπό την Προεδρία του  Πατρός Κωνστα-

ντίνου, ιερέα του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων.  Την Ερανι-

κή Επιτροπή απαρτίζουν οι πιο κάτω: 

Πατήρ Κωνσταντίνος            • 

Σάββας Πρωτοπαπάς         • 

Ξάνθος Ονησιφόρου          • 

Δέσπω Ιωσήφ                 • 

Ηρακλής Θεοφάνους           • 

Ανδρέας Κουδουνάς  •              

Τον Απρίλιο του 2009 έγινε η παραλαβή των πρώτων 

εισφορών. Στη συνέχεια καθιερώθηκε όπως οι εισφορές 

παραλαμβάνονται κάθε πρώτη Κυριακή του μηνός. Έτσι 

κάθε πρώτη Κυριακή του Μηνός μετά τη Θεία Λειτουργία 

στην αυλή της Εκκλησίας  υπάρχουν τραπεζάκια για πα-

ραλαβή των εισφορών από όσους θέλουν να εισφέρουν. 

Για κάθε εισφορά εκδίδεται απόδειξη του Παγκύπριου 

Συνδέσμου ΦΊΛΩΝ της Κένυας. Επειδή ο Σύνδεσμος εί-

ναι εγκεκριμένο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, οι εισφορές εκπί-

πτουν του εισοδήματος για σκοπούς φορολογίας. 

Η δαπάνη για την ανέγερση της εκκλησίας υπολογίζε-

ται σε €60.000 έως €65,000. Το χαμηλό κόστος οφείλε-

ται στα χαμηλά εργατικά και και στα φθηνά υλικά (Τσι-

μεντομπλόκ), ενώ το πάτωμα είναι απλά στρωμένο με 

τσιμέντο και η στέγη αποτελείται από ξύλινα «ψαλίδια» 

και από πάνω τσίγκοι. Το Εικονοστάσιο είναι τσιμεντένιο 

και σ’ αυτό τοποθετούνται 4 έως 6 εικόνες. Οι εικόνες 

αυτές κατασκευάζονται από εθελοντές του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Φίλων της Κένυας και στοιχίζουν περίπου €50 

η κάθε μια.  

Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρωθεί και κατατεθεί στο 

λογαριασμό του Συνδέσμου Φίλων της Κένυας συνολικό 

ποσό €50.500. Εν τω μεταξύ η ανέγερση του ιερού ναού 

έχει σχεδόν συμπληρωθεί και τον ερχόμενο Ιούλιο προ-

γραμματίζεται να γίνουν τα εγκαίνια του ναού.   Για τα 

εγκαίνια χρειάζονται  περίπου €2.500 (για τα άμφια του 

ιερέα, το ντύσιμο της Αγίας Τράπεζας, εξαπτέρυγα, Ευ-

αγγέλιο, θυμιατό, Σταυρό, καντήλια,  4-6 εικόνες, καμπά-

να, κεριά,  κλπ).  Για όλα τα πιο πάνω χρειώδη, φροντίζει 

ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων της Κένυας, Επαρχιακή 

Επιτροπή Λευκωσίας, που τα προμηθεύεται όλα σε πολύ 

λογικές τιμές, γι’ αυτό και το κόστος δεν είναι πολύ ψηλό. 

Μετά από σχετική  ανακοίνωση/ ενημέρωση όλα τα πιο 

πάνω έχουν σχεδόν κρατηθεί και για αρκετά έχει ήδη κα-

ταβληθεί το αντίτιμο. Περισσότερες πληροφορίες τόσο 

για την πιο πάνω προσπάθεια και για το έργο του Παγκύ-

πριου Συνδέσμου φίλων της Κένυας όσο και για το έργο 

της Ορθόδοξης ιεραποστολής Κένυας  μπορούν να δο-

θούν από τον κ. Σάββα Πρωτοπαπά, μέλος της Ερανικής 

Επιτροπής και Πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Φί-

λων της Κένυας,  τηλέφωνο 99629244.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκωμίτες κτίζουν Ιερό Ναό στην 

Κένυα μαζί με σχολείο και κλινική

Πρωτοβουλία της ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας 

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΜΕΤΑΚOΜΙΣΕΙΣ

  ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ

Έγνοια μας: Το ΠεριβάλλονΈγνοια μας: Το Περιβάλλον

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

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

Ο Ναός στην Κένυα
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Δημοτική 
Χορωδία 
Έγκωμης
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ του 1993 δημιουργήθηκε η Χορωδία 

του Δήμου Έγκωμης, με πρωτοβουλία της μουσικού 

Μαρίας Κουτσουπίδου. Βασικοί στόχοι και μέλημα της 

Χορωδίας, όπως αποφάσισε το τότε Δημοτικό Συμβού-

λιο, ήταν η διατήρηση της κυπριακής μουσικής παρά-

δοσης και η προβολή κάθε είδους σοβαρής και ποιο-

τικής μουσικής στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. Η 

Χορωδία δίνει έντονο παρών σε θρησκευτικές, εθνικές, 

κοινωνικές, φιλανθρωπικές και άλλες καλλιτεχνικές εκ-

δηλώσεις, που οργανώνει ο Δήμος Έγκωμης και άλλοι 

πολιτιστικοί φορείς σε όλη την Κύπρο. Εκτιμώντας την 

καλλιτεχνική πορεία και προσπάθεια της Χορωδίας την 

φιλοξένησαν αρκετές φορές τοπικοί και ξένοι τηλεο-

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Δεν είναι λίγες οι φο-

ρές που η Χορωδία του Δήμου Έγκωμης συνεργάστηκε 

με το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση του Ρ.Ι.Κ σε διά-

φορα προγράμματα, καθώς επίσης και με την ΣΜΕΦ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της Χορωδίας πέρα-

σε και στον ελλαδικό χώρο.

Τον Ιούλιο του 1995 έδωσε συναυλίες στο νησί της 

Ρόδου που συνοδευόταν από λόγο και εικόνα. Ένα 

χρόνο αργότερα, το 1996 στάθηκε συμπαραστάτης και 

ενισχυτής του πνεύματος των αντικατοχικών εκδηλώ-

σεων που οργανώθηκαν στο Λονδίνο από την Εθνική 

Ομοσπονδία Μεγάλης Βρετανίας. Τον Ιούνιο του 1998 

κατέγραψε σε ψηφιακό δίσκο μέρος του ρεπερτορίου 

της με μελογραφία, και τον Ιούνιο του 1999 έδωσε με 

επιτυχία συναυλίες στη Σαντορίνη και στο αρχαίο θέα-

τρο του Γυθείου στο πλαίσιο πολιτιστικών ανταλλαγών.

Τον Ιούνιο του 2000 οργάνωσε κονσέρτο αφιερωμέ-

νο στο Μίκη Θεοδωράκη σε συνεργασία με τη Χορωδία 

του Δήμου Λακατάμιας. Ένα μήνα αργότερα, τον Ιούλιο 

του 2000, είχε επιτυχή συμμετοχή στο 18ο Διεθνές Χο-

ρωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας. Το Νοέμβριο του 2001, 

ύστερα από πρόσκληση του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-

μίου, η Χορωδία συμμετείχε στο 17ο Διεθνές Χορωδια-

κό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τα γνωστά «Δημήτρια», με 

μεγάλη επιτυχία. Τον Ιούλιο του 2002, η Χορωδία του 

Δήμου Έγκωμης πήρε παμψηφεί το βραβείο καλύτερης 

ερμηνείας παραδοσιακής μουσικής της χώρας της στο 

19ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ του Νις Γιουγκοσκλα-

βίας. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης χορωδιακής συ-

νάντησης, στην οποία πήραν μέρος χορωδίες Βαλκανι-

κών χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Τουρκία, 

λειτούργησαν εργαστήρια μουσικής όπου η μαέστρος 

της χορωδίας Μαρία Κουτσουπίδου, συνεργάστηκε με 

τη χορωδία της Τουρκικής Κρατικής Ραδιοφωνίας – Τη-

λεόρασης. Η Χορωδία του Δήμου Έγκωμης μαζί με τη 

Γυναικεία Χορωδία Σόφιας, τη Χορωδία του Πανεπιστη-

μίου του Νις και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νις, έδωσαν 

κονσέρτο με έργα Μπετόβεν, Νίλσεν και άλλων μεγά-

λων δημιουργών. Τον Αύγουστο του 2003, ύστερα από 

πρόσκληση των Γυναικείων Οργανώσεων Ρεθύμνου της 

Κρήτης και της Οργάνωσης Γυναικών Κυθρέας Κύπρου, 

έδωσε συναυλία στο Ρέθυμνο, όπου μέσα από το τρα-

γούδι, το λόγο και την εικόνα παρουσίασε την ιστορία 

και το δράμα της κατεχόμενης Κυθρέας.

ΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ

Στις 14 Μαΐου 2004 η Χορωδία Δήμου Έγκω-

μης μαζί με το Φωνητικό συγκρότημα «Μελωδία» 

του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού, πήρε μέρος στο 

ΙΓ’ Σεμινάριο για τη λογοτεχνία της Κύπρου με τίτ-

λο «Κύπρος – Ναύς εν πλω», που οργάνωσε το Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών, στην αίθουσα τελετών του, ερ-

μηνεύοντας μελοποιημένη ποίηση Κυπρίων ποιητών 

σε πρωτότυπη μουσική δημιουργία της καταξιωμένης 

συνθέτιδας Αναστασίας Γκάυ με σολίστα το διεθνούς 

φήμης βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη και με συνοδεία 

μουσικού σχήματος, το οποίο απαρτιζόταν από μέλη 

της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου. Με το ίδιο έργο 

δόθηκε μεγάλη συναυλία και στην Κύπρο, στη Λευκω-

σία υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας και όλα τα 

έσοδα δόθηκαν στο ταμείο της Άμυνας. Η συναυλία 

καλύφθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Ρ.Ι.Κ.

Στη συνέχεια η Χορωδία του Δήμου Έγκωμης έδωσε 

αρκετές άλλες συναυλίες αφιερώματα για τη Σμύρνη, 

για την Κωνσταντινούπολη, για το έπος του 1955, τις 

εθνικές επετείους και για την εισβολή, τη συνεχιζόμενη 

κατοχή και το δράμα του Κυπριακού Ελληνισμού. Από 

το Σεπτέμβριο του 2005, η Χορωδία Δήμου Έγκωμης 

συνεχίζει τη δημιουργική της πορεία υπό τη διεύθυν-

ση του κ. Γιώργου Λοΐζου. Είναι σαρανταμελής με ένα 

πλούσιο ρεπερτόριο και με το δικό της τρόπο συμβάλ-

λει στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα του Δήμου 

Έγκωμης και της Κύπρου γενικότερα. Σημαντική ήταν 

η συναυλία – αφιέρωμα στους κατεχόμενους Δήμους 

Καραβά και Λαπήθου σε συνεργασία με το Δήμο Έγκω-

μης που δόθηκε το καλοκαίρι του 2005 στην παρουσία 

υπουργών και άλλων επισήμων από Κύπρο και Ελλάδα, 

την οποία παρακολούθησαν τρεις χιλιάδες άτομα.

Αρχές Νοεμβρίου του 2006 η χορωδία έδωσε μεγά-

λη συναυλία με κυπριακά και άλλα τραγούδια, στη Θεσ-

σαλονίκη, ύστερα από παράκληση του ιδρύματος Άγα-

μων Μητέρων. Το Μάρτιο του 2007 σε συνεργασία με 

το Φωνητικό Σύνολο Μελωδία και μουσικό σχήμα (150 

άτομα επί σκηνής) έδωσε μεγάλη συναυλία αφιερωμένη 

στους Απαγχονισθέντες Ήρωες της ΕΟΚΑ 55–59 υπό 

την αιγίδα του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης. Η συ-

ναυλία καλύφθηκε από όλα τα τηλεοπτικά τοπικά κα-

νάλια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 47 χρόνων από τη 

θυσία του ήρωα και ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη συ-

νεργάστηκε με τη συνθέτρια Αναστασία Γκάυ και έδω-

σε συναυλία με μελοποιημένα ποιήματα του ήρωα στο 

πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης του Δήμου Έγκωμης 

με τίτλο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Ο Ήρωας – Ερω-

τικός Ποιητής».

ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Η Δημοτική Χορωδία Έγκωμης συμμετείχε στην 

επίσημη τελετή εγκαινίων του Αυξέντειου Μουσεί-

ου που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέ-

σμου Κυπρίων Ξάνθης. Το 2011, η Δημοτική Χορω-

δία συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων στο Δήμο 

Έγκωμης, αλλά και σε χορωδιακά φεστιβάλ της Κύ-

πρου και του εξωτερικού. Κατά την περίοδο του κα-

λοκαιριού μετέβη στον αδελφό Δήμο Χανίων, όπου 

και συμμετείχε στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου. 

Άλλα κορυφαία γεγονότα ήταν η συμμετοχή στη Χρι-

στουγεννιάτικη Συναυλία Αγάπης της Δημοτικής Ορ-

χήστρας Έγκωμης στο Αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ, 

καθώς και η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Χριστουγεννιά-

τικου και Θρησκευτικού Τραγουδιού στο κινηματοθέ-

ατρο «Παλλάς» Λευκωσίας.

Γίνονται δεκτά νέα μέλη στη χορωδία, άντρες και γυ-

ναίκες, κατόπιν ακρόασης από το μαέστρο κ. Λοΐζου.

Η Δημοτική Χορωδία υπό τη διεύθυνση του κ. Γ. Λοΐζου
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Ο Δήμος Έγκωμης παρέθεσε 

την καθιερωμένη δεξίωση προς 

τιμήν των μελών της Δημοτικής 

Ορχήστρας και Δημοτικής 

Χορωδίας. Ο Δήμαρχος, 

κ. Ζαχαρίας Κυριάκου, 

εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του για το πλούσιο έργο που 

έχουν να επιδείξουν αυτά τα 

δύο σχήματα και τόνισε ότι 

πρόθεση του Δήμου είναι η 

αναβάθμιση και η περαιτέρω 

αξιοποίησή τους, μέσα στο 

πλαίσιο των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων του Δήμου. 

Όπως είπε ο Δήμαρχος, 

μελετάται η διοργάνωση 

ετήσιου πολιτιστικού 

φεστιβάλ Έγκωμης, το οποίο 

θα  περιλάβει πληθώρα 

εκδηλώσεων, σε συνεργασία 

με οργανωμένα σύνολα 

και χορηγούς. Το όλο θέμα 

τυγχάνει, ήδη, χειρισμού 

από την Επιτροπή Παιδείας 

και Πολιτισμού του Δήμου.

Εκδήλωση προς τιμή της χορωδίας και ορχήστρας

Δημοτική 
Ορχήστρα Έγκωμης
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ορχήστρα Έγκωμης ιδρύθηκε και διευθύνε-

ται από τον Σταύρο Παπαντωνίου από το Νοέμβριο του 

2007, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σκοπός της Ορχήστρας είναι αφ’ ενός, η προσφορά προς 

τους Δημότες και κατ’ επέκταση προς τον τόπο μας πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων στους τομείς της Κλασικής, Ελα-

φράς Κλασικής και Ελαφράς Μουσικής και αφ’ ετέρου, 

η παροχή δυνατότητας τόσο στους Δημότες της Έγκω-

μης όσο και σε άλλους φίλους του Δήμου που αγαπούν 

τη μουσική και παίζουν κάποιο όργανο Ορχήστρας σε ικα-

νοποιητικό επίπεδο, να συγκεντρώνονται μία ή δύο φορές 

την εβδομάδα και να εξασκούνται στην ομαδική εκτέλεση 

και ερμηνεία. Στην Ορχήστρα συμμετέχουν και επιλεγμένοι 

σπουδαστές της Μουσικής, οι οποίοι προσφέροντας στο 

σύνολο τελειοποιούν παράλληλα τη μουσική επικοινωνία 

μεταξύ τους και αυξάνουν τις εμπειρίες τους σε θέματα 

ρεπερτορίου, μουσικής συνεργασίας, ρυθμικής ακρίβειας, 

δυναμικής, έκφρασης κ.λ.π. Καθιερωμένες επίσημες συ-

ναυλίες της Ορχήστρας είναι η ετήσια ανοιξιάτικη συναυ-

λία και η χριστουγεννιάτικη συναυλία αγάπης. Ένταξη νέων 

μελών στη Δημοτική Ορχήστρας γίνεται κάθε Ιανουάριο και 

Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-

ρόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του 

Δήμου Έγκωμης, στο τηλ. 22-464796.

Πρόσκληση συμμετοχής σε μουσικά - 
χορευτικά σύνολα του Δήμου Έγκωμης

Ο Δήμος Έγκωμης με σχετική ανακοί-

νωσή του καλεί τα μουσικά και χορευ-

τικά σύνολα που δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια του Δήμου να επιδεί-

ξουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στις 

διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώ-

νει. Για περισσότερες πληροφορίες 

καλούνται να επικοινωνήσουν στο τη-

λέφωνο 22464796 ή ηλεκτρονικά στο 

politismos@engomi.org. 

Η Δημοτική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του κ. Στ. Παπαντωνίου

Ο Δήμος Έγκωμης τίμησε τις 

Εθνικές Επετείους της 25ης 

Μαρτίου και 1ης Απριλίου με 

Δοξολογία που τελέστηκε στον 

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Έγκω-

μης. Τον πανηγυρικό της ημέρας 

εκφώνησε ο κ. Σάββας Γιαλ-

λουρίδης, Διευθυντής του Λυ-

κείου Κύκκου Α’, ο οποίος εξή-

ρε το νόημα των δύο Επετείων. 

Μετά τη Δοξολογία ακολούθησε 

πομπή, της οποίας προηγείτο 

η Φιλαρμονική του Γυμνασίου 

Μακεδονίτισσας. Η πομπή που 

διήλθε από τις οδούς Φιλοκύ-

πρου, Χαρίλαου Μιχαήλ, Αγίου 

Νικολάου και έδωσε εορταστι-

κό πατριωτικό τόνο στην περι-

οχή, κατέληξε στον ανδριάντα 

του ήρωα της ΕΟΚΑ Χαρίλαου 

Μιχαήλ επί της Λεωφόρου Γρί-

βα-Διγενή, όπου έγινε κατάθεση 

στεφάνων. Στον εορτασμό συμ-

μετείχε πλήθος κόσμου και όλα 

τα εκπαιδευτήρια και οργανω-

μένα σύνολα της Έγκωμης.

Δοξολογία για 
τις Εθνικές Επετείους
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«Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ διαδραματίζει τεράστιο 

ρόλο στην καταγραφή της ιστορίας ενός τό-

που. Μέσα από τη φωτογραφία έχουμε την 

ευκαιρία να κατανοήσουμε και να ζήσουμε, 

στιγμές του παρελθόντος. Είναι καθήκον 

μας να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά, 

να την προβάλουμε για να γίνει ένα χρήσι-

μο εργαλείο για τις αυριανές γενιές». Τα πιο 

πάνω τονίζει σε συνέντευξή του στην εφη-

μερίδα μας ο Υπεύθυνος του Φωτογραφι-

κού και Κινηματογραφικού Ομίλου Δήμου 

Έγκωμης κ. Μιχάλης Γεωργιάδης επισημαί-

νοντας ότι ο  Όμιλος έχει δύο βασικούς στό-

χους. Ο πρώτος, είναι να ασχοληθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο ο  κόσμος με τη φω-

τογραφία, να την αγαπήσει, αφού μέσα από 

τέτοιες δραστηριότητες βγαίνουν ταλέντα 

και αυτό μπορεί να τους ανοίξει νέους δρό-

μους. Ο δεύτερος στόχος είναι να μαζευτεί 

και να οργανωθεί το φωτογραφικό υλικό 

της Έγκωμης.  Όπως εξηγεί ο κ. Γεωργιά-

δης με παρόρμηση στενών φίλων ξεκινήσα-

με δειλά με μια μικρή ομάδα, να συναντιό-

μαστε σε διάφορους  χώρους. Η ιδέα μου 

άρεσε. Τη μοιράστηκα με ανθρώπους του 

Δήμου Έγκωμης, το είδαν πολύ θετικά και 

αφού εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβού-

λιο, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2011 τη 

λειτουργία του Φωτογραφικού και Κινηματο-

γραφικού Ομίλου Δήμου ‘Εγκωμης.  Ο κ. Γε-

ωργιάδης μιλά αναλυτικά για το πώς ξεκίνη-

σε η ιδέα του Ομίλου, για το ποιοι μπορούν 

να γίνουν μέλη, για το πότε και πού γίνονται 

τα εργαστήρια, τι περιλαμβάνουν κλπ. 

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον κ. Μιχάλη 

Γεωργιάδη είναι η παρακάτω:

Πώς ξεκίνησε η ιδέα;• 

Πολλές φορές φίλοι και γνωστοί μου, ξέ-

ροντας τη σχέση μου με την καλλιτεχνι-

κή φωτογραφία, μου ζητούσαν συμβου-

λές, γνώμες, με στόχο συνήθως να μάθουν 

να βγάζουν καλύτερες φωτογραφίες.  Με 

παρόρμηση στενών φίλων ξεκινήσαμε δει-

λά με μια μικρή ομάδα, να συναντιόμαστε 

σε διάφορους  χώρους. Η ιδέα μου άρεσε. 

Τη μοιράστηκα με ανθρώπους του Δήμου 

Έγκωμης, το είδαν πολύ θετικά και αφού 

εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ξε-

κινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2011.

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη;• 

Προς το παρόν έχουμε 17 μέλη, από 19 μέ-

χρι 65 χρονών, με διαφορετικό επίπεδο γνώ-

σης ή εμπειρίας.  Δεν βλέπω κανένα πρό-

βλημα με την ηλικία, διότι το εργαστήρι είναι 

πρακτικό. Δεν ασχολείται με θεωρία. Δεν 

είναι σχολείο. Είμαστε μια ομάδα που βλέ-

πουμε πολλές φωτογραφίες, γνωστών Κύ-

πριων, ξένων φωτογράφων αλλά και δικών 

μας, από εξορμήσεις που κάνουμε σε ενδι-

αφέρουσες  περιοχές της Κύπρου. Άρα θα 

έλεγα πως ο όμιλος είναι ανοικτός για όποιο 

ή όποια θέλει να μάθει να βγάζει καλύτερες 

φωτογραφίες, από 7 μέχρι 107 χρόνων.

Πόσα κοστίζει;• 

Τα μέλη πληρώνουν  50 ευρώ το χρόνο.  

Φυσικά ο καθένας πληρώνει τα δικά του 

έξοδα στις εξορμήσεις μας.

Πότε και πού γίνονται τα εργαστή-• 

ρια;

Τα εργαστήρια γίνονται κάθε Σάββατο από-

γευμα στις 4, στη Λέσχη Ηλικιωμένων του 

Δήμου Έγκωμης, η οποία εκείνη την ώρα 

δεν χρησιμοποιείται από κανένα άλλο. Βρί-

σκεται απέναντι από τη νέα εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου.

Τι περιλαμβάνουν τα εργαστήρια;• 

Στους πρώτους 2-3 μήνες μαθαίνουμε τα 

βασικά για τη φωτογραφία. Για το φως, για 

τις φωτογραφικές μηχανές, για τους φα-

κούς, για τον εξοπλισμό γενικά που χρεια-

ζόμαστε.  Για την έγχρωμη και την ασπρό-

μαυρη φωτογραφία.  Για την καλλιτεχνική 

φωτογραφία, αλλά και τη φωτογραφία ως 

επάγγελμα.  Στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

της μόδας, της διαφήμισης, του ρεπορτάζ, 

των σπορ και τόσων άλλων. Για την ψηφια-

κή φωτογραφία, για το φιλμ. Για την εκτύ-

πωση, για προγράμματα επεξεργασίας της 

φωτογραφίας. Μετά, στους υπόλοιπους 

μήνες, κάνουμε εξορμήσεις, φωτογραφί-

ζουμε και μετά όλοι μαζί, τις βλέπουμε και 

τις σχολιάζουμε. Επίσης επισκεπτόμαστε 

εκθέσεις φωτογραφίας, γνωρίζουμε φωτο-

γράφους, φιλοξενούμε γνωστούς φωτογρά-

φους.  Μαθαίνουμε να «διαβάζουμε» φωτο-

γραφίες. 

Ποιοι είναι οι στόχοι του Ομίλου;• 

Οι στόχοι είναι δύο.  Ο πρώτος είναι να 

ασχοληθεί όσο το δυνατόν περισσότερος 

κόσμος με τη φωτογραφία. Να την αγα-

πήσει. Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες 

βγαίνουν ταλέντα που μπορεί να τους ανοί-

ξει νέους δρόμους. Με την ψηφιακή πια 

εποχή, είναι πολύ πιο εύκολη η εκμάθηση 

και η ενασχόληση με τη φωτογραφία. Είναι 

μεγάλη χαρά να βγάλεις μια ωραία φωτο-

γραφία. Της οικογένειας, των παιδιών σου, 

των φίλων, του ταξιδιού, στη δουλειά σου.  

Ο δεύτερος στόχος είναι να μαζευτεί και 

να οργανωθεί το φωτογραφικό υλικό της 

Έγκωμης.  Η φωτογραφία διαδραματίζει 

τεράστιο ρόλο στην καταγραφή της ιστο-

ρίας ενός τόπου. Μέσα από τη φωτογρα-

φία έχουμε την ευκαιρία να καταλάβουμε, 

να ζήσουμε, στιγμές του παρελθόντος. Εί-

ναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε αυτή την 

κληρονομιά, να την εκθέσουμε, και τέλος 

πάντων να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τις 

αυριανές γενιές.

Τι είναι για σας η φωτογραφία;• 

Η φωτογραφία είναι, ο μεγάλος μου έρω-

τας, από τα 15 μου χρόνια και στη συνέχεια 

η επαγγελματική μου ενασχόληση. 

Η φωτογραφία διαδραματίζει τεράστιο ρόλο 

στην καταγραφή της ιστορίας ενός τόπου

Συνέντευξη 

με το Μιχάλη 

Γεωργιάδη, 

Υπεύθυνο 

Φωτογραφικού και 

Κινηματογραφικού 

Ομίλου Δήμου 

Έγκωμης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ο υπεύθυνος και μέλη του Φωτογραφικού Ομίλου

Μέλη του ομίλου σε ώρα δράσης
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έγκωμης, Ζαχαρί-

ας Κυριάκου, είχε συνάντηση στα 

γραφεία του Δήμου με αντιπρο-

σωπεία της Οργάνωσης Παρα-

πληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) και 

συζήτησε τα προβλήματα που 

έθεσαν ο πρόεδρος της Οργάνω-

σης, Δημήτρης Λαμπριανίδης και 

τα μέλη της Ανδρέας Σμιρίλλης 

και Τούλα Καρατζιά. 

Η Οργάνωση Παραπληγικών 

σε επαφές που πραγματοποι-

εί και με άλλους Δήμους και 

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ζητά όπως οι Δήμοι λαμβάνουν 

μέτρα για εξασφάλιση εύκολης 

και ασφαλούς πρόσβασης των 

μελών του σε όλα τα καταστή-

ματα, γραφεία, κέντρα ανα-

ψυχής και δημόσια κτήρια. Ο 

πρόεδρος της Οργάνωσης, κ. 

Λαμπριανίδης, τόνισε χαρακτη-

ριστικά ότι μηδενική πρέπει να 

είναι η ανοχή σε όσους δεν εξα-

σφαλίζουν την προσβασιμότητα 

στα άτομα με κινητικά προβλή-

ματα. Όλα τα κτήρια πρέπει να 

είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

προσβάσιμα για όλους. 

Κατά τη συνάντηση, συζητή-

θηκε και το φαινόμενο των πα-

ράνομων αγώνων ταχύτητας στη 

Λεωφόρο Γρίβα-Διγενή και η Ορ-

γάνωση Παραπληγικών δήλωσε 

ότι στηρίζει τις προσπάθειες του 

Δήμου Έγκωμης για τη λήψη άμε-

σων μέτρων που θα εξαλείψουν 

το πρόβλημα αυτό. 

Η κα Τούλα Καρατζιά κατα-

θέτοντας τη δική της μαρτυρία 

ανέφερε ότι πριν 24 χρόνια έπε-

σε η ίδια θύμα, ως συνοδηγός, σε 

αγώνα ταχύτητας που ξεκίνησε 

στη Λεωφόρο και έκτοτε παρα-

μένει σε τροχοκάθισμα. Η κα Κα-

ρατζιά κάνει έκκληση σε όλους 

να είναι προσεκτικοί στο δρόμο, 

γιατί η δική της εμπειρία τη δίδα-

ξε ότι «δεν αξίζει για μια στιγμή 

απροσεξίας και επιπολαιότητας 

να διακινδυνεύουμε τη σωματική 

μας ακεραιότητα». 

Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρί-

ας Κυριάκου, συγχάρηκε την Ορ-

γάνωση Παραπληγικών Κύπρου 

για τις άοκνες προσπάθειές της 

ώστε να εξασφαλιστεί η προσβα-

σιμότητα στα μέλη της και από 

πλευράς Δήμου Έγκωμης τόνισε 

ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατό για 

να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτή-

ματα της Οργάνωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκω-

μης σε συνεδρία του στις 7 Φε-

βρουαρίου 2012 αποφάσισε την 

τοποθέτηση ράμπας στα γρα-

φεία του Δήμου Έγκωμης και την 

αποστολή επιστολής σε όλα τα 

δημόσια κτήρια εντός των ορίων 

του, ώστε να προωθήσουν ενέρ-

γειες που θα καταστήσουν τα δη-

μόσια κτήρια προσβάσιμα για τα 

άτομα με αναπηρίες.

Προσβασιμότητα σε όλους
Συνάντηση με την Οργάνωση Παραπληγικών

Μέτρα για την 

πρόσβαση των 

παραπληγικών σε 

δημόσιους χώρους 

και Δήμους

Επί τάπητος το θέμα με τους 
παράνομους αγώνες στη Γρίβα-Διγενή
ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ πρόβλημα με τους αγώ-

νες ταχύτητας στη Λεωφόρο Γεωργίου 

Γρίβα-Διγένη, συζητήθηκε σε επείγου-

σα σύσκεψη ανάμεσα στο Δήμο Έγκω-

μης, τη Διεύθυνση Τροχαίας Αρχηγείου 

και την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκω-

σίας.Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας 

Κυριάκου, έθεσε επιτακτικά την άμεση 

ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων για 

να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. 

Πέρα από τις διαπιστώσεις και τα ευ-

χολόγια, είπε ο Δήμαρχος Έγκωμης, θα 

πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέ-

τρα το συντομότερο δυνατό.

Όπως είναι γνωστό, οι παράνομοι 

αγώνες ταχύτητας στη λεωφόρο Γρί-

βα-Διγενή θέτουν συνεχώς σε κίνδυνο 

ανθρώπινες ζωές και δημιουργούν εκ-

κωφαντικούς θορύβους από τις τρο-

ποποιημένες μηχανές αυτοκινήτων, 

με αποτέλεσμα οι  κάτοικοι  της περι-

οχής να  χάνουν κυριολεκτικά τον ύπνο 

τους. Ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχη-

γείου Αστυνομίας, Δημήτρης Δημητρί-

ου, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δρο-

μολογηθεί η λήψη μέτρων και τόνισε 

ότι θα εισηγηθεί στο  Κεντρικό Φορέα 

Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημά-

των την τοποθέτηση υπερυψωμένων 

πλατό, τα οποία θα αποτρέπουν την 

ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων στη λε-

ωφόρο. Επίσης είπε ότι θα ενταθούν 

και οι έλεγχοι. Ο Δήμος Έγκωμης και 

οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας συμ-

φώνησαν  να παρουσιάσουν κοινές 

θέσεις ενώπιον του Κεντρικού Φορέα 

Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημά-

των, ώστε να ληφθούν αποφάσεις σε 

συνεργασία και με το Τμήμα Δημοσί-

ων Έργων, στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται η λεωφόρος Γρίβα-Διγενή.

Ήδη, ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας 

Κυριάκου, και ο Αναπληρωτής Δημο-

τικός Γραμματέας, Ανδρέας Αρότης, 

συναντήθηκαν με το Διευθυντή των 

Δημοσίων Έργων, Αλέκο Μιχαηλίδη, 

ενώπιον του οποίου έθεσαν το πρό-

βλημα της λεωφόρου Γρίβα-Διγενή και 

ζήτησαν την άμεση λήψη μέτρων. Ο κ. 

Μιχαηλίδης δεσμεύθηκε να προωθήσει 

το συντομότερο δυνατό την τοποθέ-

τηση σε επιλεγμένα σημεία καμερών 

παρακολούθησης, οι οποίες θα εντοπί-

ζουν τους παραβάτες. Με τον τρόπο 

αυτό το Τμήμα Δημοσίων Έργων θεω-

ρεί ότι θα σημειωθεί σημαντική βελτί-

ωση και ότι θα επιλυθεί το πρόβλημα 

των αγώνων ταχύτητας.
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Ο Δήμος Έγκωμης τίμησε την 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

με επετειακή εκδήλωση στην αί-

θουσα εκδηλώσεων της Σχολής 

Κωφών στη Μακεδονίτισσα, στις 

8 Μαρτίου. Την εκδήλωση χαιρέ-

τισαν η πρόεδρος της Επιτροπής 

Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρω-

παϊκών θεμάτων, Ειρήνη Λοϊζίδου, 

και ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχα-

ρίας Κυριάκου. Ο κ. Κυριάκου τό-

νισε ότι η μέρα της γυναίκας και η 

τιμή σ’ αυτήν, δεν πρέπει να είναι 

μια στιγμιαία εκδήλωση μια συγκε-

κριμένη μέρα, αλλά τρόπος καθη-

μερινής συμπεριφοράς. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε 

προβολή σύντομης ταινίας αφι-

ερωμένη στη γυναίκα, απαγγελία 

ποιήματος από τη μαθήτρια του 

Γυμνασίου Μακεδονίτισσας, Νε-

φέλη Ανδρέου και καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα από τη Δημοτική Χο-

ρωδία Έγκωμης.

Κύρια ομιλήτρια της βραδιάς 

ήταν η πρέσβυς επί τιμή, Μύρ-

να Κλεόπα, με θέμα: «Η Κύπρια 

γυναίκα - προσωπικές εμπει-

ρίες». Η ομιλήτρια αναφέρθηκε 

στις προκαταλήψεις και τις αμφι-

σβητήσεις λόγω φύλου που είχε 

να αντιμετωπίσει αποφασίζοντας 

να κάνει καριέρα σε μια περίοδο 

που αυτό δεν ήταν αποδεκτό από 

την κοινωνία της Κύπρου. «Επειδή 

αποφάσισα να παίξω ένα ρόλο όχι 

παραδοσιακό γυναικείο, όφειλα 

να υποστώ κάποια ταλαιπωρία και 

κριτική, που πολλές φορές ήταν 

αρκετά δυσάρεστη. Και το δέχτη-

κα τελικά χωρίς πικρία. Τα άδικα 

επικριτικά σχόλια προσπαθού-

σα να τα αγνοήσω. Είχα την πε-

ποίθηση ότι αγωνιζόμουν για την 

πραγματική ελευθερία μου ως αν-

θρώπου», τόνισε η κα Κλεόπα. Σε 

άλλο σημείο της ομιλίας της ση-

μείωσε η κα Μύρνα Κλεόπα: «Οι 

γυναίκες λόγω του ότι στερούνταν 

πραγματικής εξουσίας παραδοσι-

ακά ασκούσαν εξουσία μέσω των 

συζύγων και των υιών τους. Αλλά 

δεν ήθελα να ζήσω τη ζωή μου 

μέσω κάποιου άλλου ανθρώπου. 

Η επιθυμία μου ήταν να βιώσω μια 

ανεξάρτητη ύπαρξη, όχι καθορι-

σμένη αποκλειστικά με αναφορά 

στον άνδρα. Έκτοτε σε ολόκλη-

ρη την καριέρα μου, τα θέματα 

που αφορούσαν τη γυναίκα πα-

ρέμεναν ψηλά στον κατάλογο των 

προτεραιοτήτων μου». Η κα Μύρ-

να Κλεόπα τόνισε ότι η Κύπρια γυ-

ναίκα έχει ακόμη πολλά εμπόδια 

στην πορεία της για κατοχύρωση 

μιας ισότιμης θέσης της πλάι στον 

άνδρα και πρόσθεσε: «Το μεγαλύ-

τερο εμπόδιο είναι οι βαθιά ριζω-

μένες αντιλήψεις αιώνων για τον 

παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας. 

Οι μέχρι τούδε δράσεις και μέτρα, 

νομικά και άλλα που υιοθέτησε η 

Πολιτεία, δεν έφεραν μέχρι σήμε-

ρα το αναμενόμενο αποτέλεσμα.» 

Τέλος ανέφερε ότι «η ουσιαστική 

συμμετοχή της γυναίκας σε θέ-

σεις λήψεως αποφάσεων θα είναι 

προς όφελος όλης της κοινωνίας 

γιατί θα συμβάλει στη δημιουργία 

μιας πιο δίκαιης κοινωνίας και θα 

αξιοποιήσει δυνατότητες και τα-

λέντα που σήμερα βρίσκονται πε-

ριθώριο». 

Η εκδήλωση έκλεισε με απονο-

μή τιμητικών πλακετών στις γυναί-

κες που προσέφεραν στην Έγκω-

μη από τη θέση της Δημοτικής 

Συμβούλου και της Σχολικής Εφό-

ρου Έγκωμης, κατά την περίοδο 

1986-2011. 

Συγκεκριμένα τιμήθηκαν : 

Σχολική Εφορεία:  Έλενα Ππού-

ρου, Μάρα Καραγιάννη, Ανδρού-

λα Περικλέους, Μαρία Χίνη, 

Λουίζα Μαυρομμάτη, Κλαίλια 

Σουρμελή-Σκοτεινού, Έλενα 

Σταύρου και Αυγούστα Λοϊζίδου. 

Δημοτικό Συμβούλιο: Νατάσα 

Χατζηνικολάου, Σοφία Γιωργαλ-

λά, Νεφέλη Λάμπρου, Κατερίνα 

Παντελίδου, Ρένα Σάββα, Θάλεια 

Αθηαινίτου, Ρέα Καθητζιώτου, 

Ανδρούλα Χρίστη, Αυγούστα 

Λοϊζίδου και Κλαίλια Σουρμελή-

Σκοτεινού.

Τιμήθηκε η παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο Αρχιτεκτονικός Σύλλογος στο Δήμο 
Έγκωμης για τα πολεοδομικά έργα

Διαβεβαίωση του Δημάρχου για τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έγκωμης, Ζαχαρί-

ας Κυριάκου στην παρουσία της 

Αντιδημάρχου κ. Μαυρομμάτη, 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

και υπηρεσιακών πραγματοποί-

ησε συνάντηση στα γραφεία του 

Δήμου με το Σύλλογο Αρχιτεκτό-

νων Κύπρου, τον οποίο εκπροσώ-

πησαν ο πρόεδρος Κωνσταντίνος 

Κωνσταντή και οι αντιπρόεδροί 

του, Λώρα Νικολάου και Χρύσαν-

θος Πισσαρίδης. 

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ζή-

τησαν να ενημερωθούν για τα έργα 

προτεραιότητας του Δήμου Έγκω-

μης και εξέφρασαν την επιθυμία να 

βοηθήσουν τις προσπάθειες του 

Δήμου για επιτάχυνση των διαδικα-

σιών που σχετίζονται με τα διάφο-

ρα πολεοδομικά έργα.

Ζήτησαν όπως ο Δήμος τηρεί 

πάντοτε τη διαδικασία των αρχι-

τεκτονικών προσφορών για να δί-

νεται η δυνατότητα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

τις προτάσεις τους. Επίσης ζήτη-

σαν και είχαν ενημέρωση για τις 

αναπτύξεις που προγραμματίζει η 

Κυβέρνηση στο χώρο της Διεθνούς 

Κρατικής Έκθεσης, ενώ ενημερώ-

θηκαν και για το Σχέδιο Ανάπλασης 

της Βιομηχανικής Περιοχής Έγκω-

μης. Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχα-

ρίας Κυριάκου, εξήγησε με λεπτο-

μέρεια τις θέσεις του Δήμου για τα 

κύρια πολεοδομικά έργα αυτής της 

πενταετίας, τα οποία είναι η στε-

γανοποίηση του ποταμού Κλήμου 

(γ’ φάση), η ανέγερση του Πολυδύ-

ναμου Κέντρου Έγκωμης και η ενί-

σχυση του πρασίνου. Τόνισε ακόμη 

ότι σταθερή είναι η θέση του Δήμου 

Έγκωμης για το θέμα της Διεθνούς 

Κρατικής Έκθεσης, με βασικό αντι-

κειμενικό στόχο την προστασία της 

οικιστικής περιοχής και της ποιότη-

τας ζωής των δημοτών. Επίσης ο 

Δήμαρχος Έγκωμης διαβεβαίωσε 

ότι ο Δήμος θα τηρεί όλες τις νε-

νομισμένες διαδικασίες για αρχιτε-

κτονικούς διαγωνισμούς και προ-

σφορές.

Οι τιμηθείσες, σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου


