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Πολύ σοβαρά προβλήματα 
δημιουργεί στο Δήμο Έγκωμης 
η συνεχιζόμενη τακτική δημο-
τών, να πετάνε σε ανοικτούς 
χώρους πάσης φύσεως άχρη-
στα αντικείμενα. Παρά τις συ-
νεχείς προσπάθειες της Δημο-
τικής Αρχής για επίδειξη απ’ 
όλους πνεύματος συνεργασί-
ας, η κατάσταση με την απόρ-
ριψη αχρήστων εξακολουθεί 
να ταλανίζει το Δήμο. Εκτός 
της μεγάλης επιβάρυνσης που 
δημιουργείται στον περιβάλλο-
ντα χώρο, με τον επηρεασμό 
της δημόσιας υγείας (σκόνες, 
τρωκτικά, κουνούπια, ερπετά), 
ο Δήμος είναι υποχρεωμένος 
να επιβαρύνεται, σε περίοδο 
τεράστιας οικονομικής κρί-
σης, με δυσβάστακτα ποσά, 
για ν’ απομακρύνει συνεχώς τα 
άχρηστα. Όπως είναι γνωστό, 
η απομάκρυνση κλαδεμάτων 
και άλλων αντικειμένων, γίνε-

ται σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους ανά περιοχή, για τις 
οποίες ενημερώνονται έγκαιρα 
όλοι οι δημότες.
Μεγάλο πονοκέφαλο για το 
Δήμο αποτελεί επίσης η συ-
νεχιζόμενη τακτική αρκετών 
δημοτών, να βγάζουν τους 

σκύλους τους περίπατο, και 
να λερώνουν δρόμους, πεζο-
δρόμια και πάρκα με τα πε-
ριττώματα των ζώων, με όλες 
τις αρνητικές συνέπειες για τη 
δημόσια υγιεινή. Είναι στοιχει-
ώδης υποχρέωση κάθε ιδιο-
κτήτη σκύλου να μαζεύει τα 

περιττώματα σε νάιλον σα-
κουλάκι και να το τοποθετεί 
σε ειδικούς καλάθους που έχει 
τοποθετήσει ο Δήμος σε δεκά-
δες σημεία, σε όλη την Έγκω-
μη. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
επιθυμεί να πληροφορήσει 
όλους τους δημότες, ότι θα 
εντείνει τις προσπάθειές του 
για επικράτηση της ευνομίας 
στα δύο πιο πάνω θέματα και 
στα πλαίσια αυτά θα επιβάλ-
λονται οι ανάλογες χρεώσεις 
ή εξώδικα σε παρανομούντες. 
Η ευθύνη προστασίας της δη-
μόσιας υγείας είναι συλλογική. 
Όσοι με τις παραλείψεις τους 
και την ανευθυνότητά τους 
εξακολουθούν να μολύνουν 
τον περιβάλλοντα χώρο, θα 
πρέπει να βρεθούν αντιμέτω-
ποι με μια μεγάλη κοινωνική 
συμμαχία, την οποία ο Δήμος 
Έγκωμης αγωνίζεται με επιμο-
νή και υπομονή να κτίσει.

Ξύπνησαν μνήμες 
της Μόρφου

ΣΕΛ . 9

Όχι στην αφισορύπανση 
των δημόσιων χώρων

ΣΕΛ . 4

Συνεχείς πιέσεις 
για τη λεωφόρο 
Γρίβα Διγενή
Σε συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε με εκπροσώπους 
της Αστυνομίας στα γραφεία 
του Δήμου Έγκωμης, συζη-
τήθηκε, μεταξύ άλλων, και το 
φλέγον ζήτημα των παράνο-
μων αγώνων ταχύτητας στη 
λεωφ. Γρίβα-Διγενή. 

ΣΕΛ.11

Βράβευση Δήμου Έγκωμης με το 
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο

Ο Δήμος Έγκωμης, προ-
χωρεί στην υλοποίηση 
σειράς μέτρων για την 
καλύτερη διαχείριση της 
ενέργειας και του περι-
βάλλοντος. Ως αναγνώρι-
ση των ενεργειών αυτών, 
έχει πρόσφατα βραβευτεί 
με το Ευρωπαϊκό Ενερ-
γειακό Βραβείο. 

ΣΕΛ. 10

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

Προστατέψτε τη δημόσια υγεία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ 

ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΓΟΡΓΑ ΒΗΜΑΤΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ

«Παρατηρητές» της 
Γειτονιάς» για ασφάλεια
Ο Δήμος Έγκωμης αξιοποιώντας το εθελοντικό κίνημα, προχώρησε στη λειτουργία 
του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς και στο διορισμό συντονιστών σε οκτώ 
τομείς, στους οποίους έχει χωριστεί η Έγκωμη. Οι συντονιστές είχαν πρόσφατα 
σύσκεψη με το Δημοτικό Συμβούλιο (φωτό).                                                ΣΕΛ. 3

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κριτήρια για 
μειώσεις στα 
τέλη σκυβάλων 

ΣΕΛ. 3

Η τοπική 
αυτοδιοίκηση 
στηρίζει τον 
πολίτη - 
Πρόγραμμα 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

ΣΕΛ. 4

Η μεταρρύθμιση 
της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

Του Ζ. Κυριάκου

ΣΕΛ. 5

Περισσότεροι 
πράσινοι 
πνεύμονες

Του Δ. Σιεηττάνη

ΣΕΛ. 6

Όλοι μαζί 
μπορούμε να 
κάνουμε τον κόσμο 
μας καλύτερο

ΣΕΛ. 13

Τα παιδιά 
της Έγκωμης 
αθλούνται: 
12ο τουρνουά 
καλαθόσφαιρας 
Δημοτικών 
Σχολείων

ΣΕΛ. 15
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Ο Δήμος Έγκωμης εκδίδει την τοπική εφημερίδα η «Φωνή της Έγκω-
μης» ανά τριμηνία, η οποία διανέμεται δωρεάν σε όλες τις οικιστικές 
μονάδες και περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τον Δήμο Έγκωμης. 
Στο πλαίσιο αναβάθμισης της εφημερίδας προσφέρεται η δυνατότητα 
στους εμπορευομένους στην επικράτεια του Δήμου Έγκωμης να δια-
φημίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σχετικός τιμοκατάλο-
γος, με πολύ φιλικές τιμές, παραπλεύρως. Πιστεύουμε ότι η διαφήμι-
ση προϊόντων σας μέσω της τοπικής εφημερίδας, ενισχύει αφενός τον 
Δήμο και σας δίνει αφετέρου την ευκαιρία να επικοινωνήσετε άμεσα 
με όλους τους δημότες Έγκωμης. Επίσης, είμαστε στη διάθεσή σας για 
να προσφέρουμε διαφημιστικά banner στην αναβαθμισμένη ιστοσελί-
δα του Δήμου Έγκωμης (www.engomi.org).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΙΜΗ (€)
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (23,5 X 33 cm) 400 + Φ.Π.Α.
ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (21 Χ 15,5 cm) 200 + Φ.Π.Α.
ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (10,5 X 15,5 cm) 120 + Φ.Π.Α.
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ (23,5 X 33 cm) 480 + Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Λειτουργό 
Δημοτικής Υπηρεσίας (Πολιτιστικά-Κοινωνικά θέματα), 
κ. Σωκράτη Σαρρή, στο τηλ. 22-464796 ή 22-453800.

 Φίλοι Δημότες,

Εκφραστικό όργανο 
του Δήμου Έγκωμης

H επιτροπή εφημερίδας και ιστο-
σελίδας του Δήμου Έγκωμης:
Δήμαρχος
Ζαχαρίας Κυριάκου, πρόεδρος
Αντιδήμαρχος
Λουΐζα Μαυρομμάτη
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιάννης Ιωάννου
Φίλιππος Καμέρης
Κώστας Λύμπουρας 
Δημήτρης Σιεηττάνης
Αναστασία Στυλιανού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ερεχθείου 3, Τ.Θ. 27504
Τ.Τ 2430, Τηλ. 22453800
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
fmw fi nancial media way
Αρμενίας 23Β, Γραφείο 101, 2003 
Στρόβολος, Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: 22342005 , Φαξ.: 22342006
e-mail:info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

η ΦΩΝΗ
                   ΤΗΣ  ΕΓΚΩΜΗΣ

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

• Iστοσελίδα
 www.engomi.org

• Κεντρικό Αρχείο
 info@engomi.org

• Γραφείο Δημάρχου
 mayor@engomi.org

• Τροχονόμοι
 trohonomoi@engomi.org

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

•  Γραμματέας Δημάρχου
 chrystalla@engomi.org

•  Γραμματέας Δημοτικού

 Γραμματέα
 noni@engomi.org

• Υγειονομικές Υπηρεσίες
 iyionomio@engomi.org

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

• Πληρωμές Φόρων
 foroi@engomi.org 

•  Tμήμα Πολιτιστικών, Κοινωνικών 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 politismos@engomi.org
 afroditi@engomi.org

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΘEMAΤΑ

Ειδικό σεμινάριο διοργανώθηκε για το προσωπικό της υπη-
ρεσίας περισυλλογής σκυβάλων του Δήμου Έγκωμης με 
στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημο-
τών. Ο εκπαιδευτής, κ. Μιχάλης Δημοσθένους, ανέφερε 
ότι οι υπάλληλοι του Δήμου εκτελούν με συνέπεια τα κα-
θήκοντα τους, ωστόσο επιπρόσθετη εκπαίδευση σε νέους 

μεθόδους εκτέλεσης των καθηκόντων τους είναι απαραί-
τητη. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν ενδιαφέροντα 
και σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου γινόταν συζήτηση, 
κατά την οποία διαφάνηκαν σημεία τα οποία χρήζουν βελ-
τίωσης και για τα οποία έγιναν σχετικές εισηγήσεις. Τέτοια 
θέματα αφορούσαν την ασφάλεια των εργαζομένων και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Σεμινάριο για το προσωπικό 
της υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων

Φωτισμός 
δημόσιων χώρων

Ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-
νους ότι έχει προχωρήσει σε αλλαγή του ωραρίου 
φωτισμού των πάρκων, πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων στα δημοτικά του όρια. 
Το ωράριο λειτουργίας των 23 συνολικά δημόσι-
ων χώρων στους οποίους υπάρχει φωτισμός, έχει 
τροποποιηθεί έτσι ώστε να ανάβουν τα φωτιστικά 
με αυτόματο σύστημα με τη δύση του ηλίου και να 
σβήνουν, τα μεν πάρκα στα οποία υπάρχει περίπτε-
ρο στις 22:00, στα υπόλοιπα πάρκα στις 21:00, και 
σε όλους τους ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους  
στις 23:00. 

Ψεκασμοί και 
απολυμάνσεις

Σχετικά με σχόλια δημοτών που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας, για ψεκασμούς και απολυμάνσεις, ο Δή-
μος Έγκωμης διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου 
προβαίνουν τακτικά σε ψεκασμούς και απολυμάνσεις σε 
δημόσιους χώρους, άνευ οιασδήποτε χρέωσης. Επίσης 
προβαίνουν στην τοποθέτηση δολωμάτων για την κατα-
πολέμηση της ποντίκας, σε δημόσιους χώρους. Εντός 
ιδιωτικών χώρων ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, προβαίνει σε χρέωση €10 προκειμένου ν’ 
αντιμετωπίζονται τα έξοδα αγοράς φαρμάκων, υλικών 
κ.λπ. Σε αυτό το μέτρο οδήγησε η σοβαρή μείωση των 
εσόδων των Δήμων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
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Ξεκίνησε στην Έγκωμη το πρόγραμμα 
«Παρατηρητής της Γειτονιάς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Δήμος Έγκωμης  συμβάλλοντας στην  περαιτέρω 
αξιοποίηση του Εθελοντικού Κινήματος, προχώρησε  
με γοργούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Αστυνομία,  
στην εφαρμογή του θεσμού του «Παρατηρητή της Γει-
τονιάς», θεσμός που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία 
στην Ευρώπη. 
Μετά από διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιή-
θηκαν , μεταξύ του Δημάρχου Έγκωμης Ζαχαρία Κυ-
ριάκου, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκπρο-
σώπους της Αστυνομίας, και δεκάδων εθελοντών 
Παρατηρητών -δημοτών  , επεξηγήθηκε ο ρόλος του 
«παρατηρητή της γειτονιάς», καθώς και ο τρόπος με 
τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή.
 Έχουν παράλληλα οριστεί οι συντονιστές σε κάθε το-
μέα της Έγκωμης (8 συνολικά τομείς), οι οποίοι και εγ-
γράφουν όλο και περισσότερα νέα  μέλη στη ομάδα 
τους. 
Τομέας Α: Περιοχή Προδρόμου
Υπεύθυνοι: Μάρκος Δράκος Χριστοφίδης, Χρύσανθος 
Σεραφείμ
Τομέας Β: Περιοχή παλιάς Έγκωμης
Υπεύθυνοι: Κώστας Λύμπουρας, Κωνσταντίνος Χίνης, 
Λένια Πουλλαΐδου
Τομέας Γ: Βιομηχανική περιοχή Έγκωμης
Υπεύθυνοι: Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου, Παύλος Παύ-
λου
Τομέας Δ: Περιοχή Παρισινού και Hilton Park
Υπεύθυνοι: Λουίζα Μαυρομμάτη, Κλαίλια Σουρμελή-
Σκοτεινού, Ρένος Ελευθερίου, Αντώνης Καλλής, Ιωάν-

νης Λεοντιάδης, Γεώργιος Tέκλος, 
Τομέας Ε: Περιοχή Μακεδονίτισσας (Ι.Ν. Αγίων 
Πάντων - Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας)
Υπεύθυνοι: Γιάννης Ιωάννου, Γεώργιος Σαββίδης, Ανα-
στασία Στυλιανού, Μιχάλης Τιμόθης, Μιχάλης Δημοσθέ-
νους, Μιχάλης Κιτέως, Αντώνης Παπαδόπουλος, Σούλ-
λα Σαββίδου, Στέφανος Σεραφείμ, Χλόη Ταπανίδου, 
Μιχαλάκης Χριστοδούλου 
Τομέας Ζ: Περιοχή Μακάρειου Αθλητικού Κέ-

ντρου
Υπεύθυνοι: Φοίβος Ζαχαριάδης, Χρίστος Καρνάρος, 
Ζωή Mαυρογένους, Νεόφυτος Νεοφυτίδης, Σωκράτης 
Σωκράτους
Τομέας Η: Περιοχή Τύμβου Μακεδονίτισσας
Υπεύθυνοι: Ανδρέας Ιωαννίδης, Γιάγκος Iωαννίδης, Σω-
τηρούλα Ιωαννίδου, Στέλιος Παπανικολάου
Τομέας Θ: Περιοχή βόρεια Αμερικανικού Σταθμού
Υπεύθυνοι: Φίλιππος Καμέρης, Δημήτρης Σιεηττάνης, 
Περσεφόνη Λάμπρου, Παντελής Πατσάλης
Όπως είναι γνωστό, στόχος του προγράμματος είναι 
να προλαμβάνονται παραβατικές ενέργειες και να πε-
ριφρουρηθεί η τάξη, η ευνομία και η ασφάλεια στον 
Δήμο, με την ενεργό εθελοντική συμμετοχή των δημο-
τών. 
Για το σκοπό αυτό ήδη δεκάδες εθελοντές/παρατηρη-
τές παρατηρούν ύποπτες ή εγκληματικές δραστηριότη-
τες που γίνονται στην περιοχή τους, και ενημερώνουν 
αμέσως  τηλεφωνικά την Αστυνομία. 
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα σημαντικό κενό 
ασφάλειας που υπάρχει, καθώς η Αστυνομία είναι αδύ-
νατο να βρίσκεται συνεχώς σε κάθε γειτονιά. Επίσης ο 
παρατηρητής της γειτονιάς θα ενεργεί και συμβουλευ-
τικά για τους συνδημότες του, ενημερώνοντας τους για 
τρόπους πρόληψης του εγκλήματος.
Όσοι δημότες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρό-
γραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γενικό συ-
ντονιστή κ. Χρύσανθο Πιερή στα γραφεία του Δήμου 
Έγκωμης, τηλ. 22453832.

   Αγαπητοί δημότες,
Tο  Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης  αποφάσι-
σε όπως για το 2013 αυξηθεί το τέλος απο-
κομιδής οικιακών σκυβάλων κατά 10%, ώστε 
να  συνεχίσει ομαλά η εξυπηρέτηση όλων 
των υποστατικών. Η αύξηση του 10% ισο-
δυναμεί, κατά μέσο όρο, με €0,14 σεντ ανά 
επίσκεψη σε κάθε οικιστικό υποστατικό.
Η συνολική χρέωση σε κάθε οικιστικό υποστα-
τικό για αποκομιδή σκυβάλων υπολογίζεται, 
κατά μέσο όρο, σε €1,44 σεντ ανά επίσκεψη. 
Ποσό που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τα 
έξοδα της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Λυπούμαστε γιατί είμαστε αναγκασμένοι  
αυτή τη  δύσκολη περίοδο να προχωρήσου-
με στην εν λόγω αύξηση, η οποία είναι απο-
τέλεσμα μελέτης και στάθμισης όλων των 
οικονομικών δεδομένων και παραμέτρων 
που είχαμε ενώπιον μας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να σας ενημερώ-
σουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφά-
σισε ν’ αναθεωρήσει τα κριτήρια παραχώ-
ρησης μειώσεων επί των τελών αποκομιδής 
σκυβάλων. 
Μειώσεων δικαιούνται όσοι πληρούν τα πιο 
κάτω κριτήρια: 

1. Συνταξιούχοι δημότες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με μόνο εισόδημα τους 
τη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. 

Το κριτήριο καλύπτει μηνιαίες συνολικές συ-
ντάξεις και των δύο συζύγων μαζί (σύνταξη 
λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κ.λ.π), ως ακολούθως:
(α) μέχρι €239, ετήσιο τέλος €0
(β) από €240 μέχρι €325, ετήσιο τέλος €9
(γ) από €326 μέχρι €495, ετήσιο τέλος €22
(δ) από €496 μέχρι €683, ετήσιο τέλος €35
(ε) από €684 μέχρι €854, ετήσιο τέλος €52
(στ) από €855 και άνω καμιά μείωση
Οι πιο πάνω μειώσεις θα παραχωρού-
νται, εφόσον διαπιστώνεται κατόπιν 
έρευνας της Δημοτικής Υπηρεσίας ότι οι 
συνταξιούχοι δημότες δεν διαμένουν με 
τα παιδιά τους, αλλά διαμένουν σε ξεχω-
ριστές κατοικίες.

2. Πολύτεκνοι: Παραχωρείται μείωση 25% 
με την προϋπόθεση ότι οι επηρεαζόμενοι 
θα παρουσιάζουν κάρτα της Παγκύπριας 
Οργάνωσης Πολυτέκνων του τρέχοντος 
έτους.

3. Φοιτητές με πλήρη φοίτηση σε Πα-
νεπιστήμιο (να προσκομίζεται βεβαίω-
ση φοίτησης από το Πανεπιστήμιο για το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Μείωση  25% 
νοουμένου ότι δεν διαμένουν με τους γο-
νείς τους. 

4. Διαζευγμένες μητέρες: Μείωση 25% 
σε διαζευγμένα άτομα (άνδρα/γυναίκα) με 
κηδεμονία παιδιών ή/και χήρες/οι, με κη-
δεμονία παιδιών, με μηνιαίο εισοδηματικό 
κριτήριο μέχρι €1.500.

5. Λήπτες δημοσίου βοηθήματος: Μείω-
ση 50%

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΤΥΓΧΑΝΑΝ 
ΜΕΙΩΣHΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, 
ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

Κριτήρια για μειώσεις στα τέλη σκυβάλων
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Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ και 
οι Δήμοι μέλη της (Έγκωμη, Στρόβολος, Λακατάμεια, 
Αγλαντζιά, Λατσιά,  Ιδάλιον, Γέρι, Τσέρι) στηρίζουν 
τους δημότες προσφέροντας νέες ευκαιρίες και προο-
πτικές δραστηριοποίησης και απασχόλησης. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχει και ο Δήμος Λευκωσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που οι δη-
μότες βιώνουν καθημερινά εφαρμόζεται ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων το 
οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε εσάς!
Το νέο Πρόγραμμα αφορά συναλλαγές και ανταλλαγές 
προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δημοτών χωρίς τη χρή-
ση πραγματικού χρήματος. Η αξία των υπηρεσιών και 
των προϊόντων που οι δημότες ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους καθορίζεται, αντί σε Ευρώ, σε μονάδες Το.Μ. (Το-
πική Μονάδα). Οι μονάδες αυτές είναι ένα είδος ‘τοπι-
κού νομίσματος’ το οποίο χρησιμοποιούν μεταξύ τους 
μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα ως μέλη. 
Μέλη του “Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης” 
μπορούν να εγγραφούν μόνο δημότες των Δήμων που 

αναφέρονται πιο πάνω. 
Η εγγραφή μελών και η συμμετοχή στο πρόγραμμα εί-
ναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και 
εγγραφές μελών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
αρμόδιο λειτουργό του Δήμου σας ή με τους λειτουρ-

γούς της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας. Πλήρης 
ενημέρωση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Προγράμ-
ματος: http://tom.anel.com.cy

 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΣΑΝ. 
ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ. ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει τον πολίτη 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

 1η περίοδος 2η περίοδος 3η περίοδος 4η περίοδος 5η περίοδος
Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου 3.1 – 5.1 15.3 – 17.3 26.5 – 28.5 6.8 – 8.8 16.10 – 18.10

Περιοχή παλιάς Έγκωμης και περιοχή εκκλησίας Αγίου Νικολάου 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 Hilton Park και Παρισινού 8.2 – 10.2 20.4 – 22.4 1.7 – 3.7 11.9 – 13.9 21.11 – 23.11

Περιοχή Γυμνασίου Μακεδονίτισσας και     

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

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

Περιοχή Τύμβου     

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

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

1.  Η τοποθέτηση κλαδευμάτων ή άλλων αχρήστων επιτρέπεται ΜΟΝΟ στις πιο πάνω χρονικές περιόδους. 
2.  Παρακαλούμε θερμά όπως συμμορφωθείτε με τις οδηγίες μας για ένα καθαρό και πιο υγιεινό περιβάλλον. 
3.  Για έκτακτες περισυλλογές παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία στα τηλ. 22453864 – 22453865. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας: 22489105 Δήμος Στροβόλου: 22470470

Δήμος Λατσιών: 22878688 Δήμος Έγκωμης: 22453800

Δήμος Λακατάμιας: 22364000 Δήμος Ιδαλίου: 22444888

Δήμος Αγλαντζιάς: 22462233 Δήμος Τσερίου: 22381744

Δήμος Γερίου: 22481755 Δήμος Λευκωσίας: 22797000

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ. ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
ΜΑΖΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ

Ο Δήμος Έγκωμης εκφράζει την έντονη δυ-
σαρέσκεια του για τη συνεχιζόμενη τακτική 
ανάρτησης διαφημιστικών αφισών, σε ηλε-
κτρικούς πασσάλους και σε στύλους φώ-
των τροχαίας, εξαιτίας της αυτόδηλης δη-
μιουργίας κινδύνων, σε σχέση με την οδική 
ασφάλεια. 
Οι αναρτήσεις αυτές γίνονται συνήθως Πα-
ρασκευή βράδυ, ώστε να γίνεται εκμετάλ-
λευση του Σαββατοκύριακου που  ακο-
λουθεί, δεδομένης της μη λειτουργίας 
δημοτικών υπηρεσιών και της μη δυνατότη-
τας που έχουν τις συγκεκριμένες μέρες ν’ 
αφαιρέσουν τις αφίσες. 
Ο Δήμος Έγκωμης καλεί για μιαν ακόμη 
φορά τις φοιτητικές Ενώσεις  που αναρ-
τούν συνήθως αυτές τις αφίσες για να προ-
βάλουν πολιτιστικές εκδηλώσεις τους, να 

μη συνεχίσουν την τακτική αυτή αλλά να 
χρησιμοποιούν εγκεκριμένους χώρους για 
προβολή και διαφήμιση εκδηλώσεων.
Τόσο οι ηλεκτρικοί πάσσαλοι όσο και οι 
στύλοι φώτων τροχαίας πρέπει να παραμέ-
νουν καθαροί. Η αφισορύπανση συγκρούε-
ται με το πνεύμα πολιτισμού που θέλουν να 
προβάλλουν οι εκδηλώσεις  των Ενώσεων ή 
άλλων οργανισμών.
Συνεργεία του Δήμου Έγκωμης προβαίνουν 
στην αφαίρεση των αφισών από στύλους 
φώτων τροχαίας και ηλεκτρικούς πασ-
σάλους, αναμένοντας ότι δεν θα υπάρξει 
επανάληψη του φαινομένου. Οι υπηρεσίες 
του Δήμου είναι στη διάθεση των φοιτητι-
κών Ενώσεων ή και άλλων οργανισμών, για 
εξεύρεση χώρων διαφημιστικής προβολής, 
μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Δήμος Έγκωμης: Όχι στην αφισορύπανση
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Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όλα τα κακά που τις προ-
σάπτουν και τις αδυναμίες της, επιτελεί πολυσχιδές 
έργο. Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι να καθαρίζουν, (απο-
κομιδή σκυβάλων, μπάζων, κλαδεμάτων και πάσης 
φύσεως άχρηστων υλικών), να παρέχουν οδικό φωτι-
σμό, να βελτιώνουν το οδικό δίκτυο, να  δημιουργούν 
αντιπλημμυρικά έργα, να συντηρούν πάρκα, να ενι-
σχύουν το πράσινο, να λειτουργούν Λέσχες Ηλικιωμέ-
νων και Παιδικές Λέσχες, να βελτιώνουν, γενικώς, την 
ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα του πολίτη.
Τον τελευταίο καιρό, με αφορμή τη συζητούμενη 

μεταρρύθμιση της 
δημόσιας και ευ-
ρύτερης δημόσιας 
διοίκησης, πληθαί-
νουν οι φωνές που 
ζητούν σμίκρυνση 
του μεγέθους της 
Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στην Κύ-
προ, ώστε ο αριθ-
μός των Δήμων να 
μειωθεί δραστικά, 
δια της συνένωσης 
υφιστάμενων Δή-
μων. Γίνονται, μά-
λιστα, και αριθμητι-
κές αναφορές που 
μιλούν για δημιουρ-
γία 10 μη κατεχομέ-

νων Δήμων αντί των 30 υφιστάμενων.
Δεν μπορεί κανένας, προκαταβολικά, ν’ απορρίψει 
καμιά πρόταση ή εισήγηση, ως προς τ’ αριθμητικά δε-
δομένα. Αλλά, προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις 
για το πόσοι Δήμοι θα παραμείνουν, για το πώς θα γί-
νουν συγχωνεύσεις και στη βάση ποιας γεωγραφικής/
πληθυσμιακής κατανομής, πρέπει να προηγηθεί κάτι 
άλλο, πολύ ουσιαστικό: Να διαμορφωθεί το μοντέλο 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Ποιες θα είναι οι 
εξουσίες της; 
Ο όρος  «Τοπική Αυτοδιοίκηση» σήμερα είναι πλασμα-
τικός, διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δέσμια της 
κεντρικής εξουσίας. Δέσμια, πολεοδομικά, φορολο-
γικά, οικονομικά και άλλως πως. Είναι κρατικοδίαιτη. 
Από την ώρα που το κράτος μείωσε δραστικά τις χο-
ρηγίες του, οι Δήμοι βρέθηκαν στα πρόθυρα στάσης 
πληρωμών.
Η «Αυτοδιοίκηση» πρέπει να πάρει αξία και να λει-
τουργήσει με την πραγματική έννοια της λέξης. Αυτό 
είναι το κύριο καθήκον που πρέπει να διεκπεραιώ-
σει η μικτή επιτροπή κυβέρνησης – Ένωσης Δήμων – 
κομμάτων, που άρχισε πολύ πρόσφατα να συζητά για 
το μέλλον των Δήμων και τη μεταρρύθμιση. Η επιτρο-
πή πρώτα-πρώτα πρέπει να καταφέρει ν’ απεξαρτή-
σει οικονομικά τους Δήμους από το κεντρικό κράτος 
και μετά να δει εάν και πως θα προχωρήσει σε συνε-
νώσεις. Από την άλλη, το κεντρικό κράτος, εάν θέλει 
να δει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενεργεί ως αυτο-
συντηρούμενη τοπική κυβέρνηση, πρέπει να τις εκ-
χωρήσει μέσω της Βουλής πολύ σημαντικές εξουσίες, 
που θα την καθιστούν οικονομικά αυτοδύναμη.
Εάν ο στόχος είναι να σμικρύνει ο αριθμός των υφι-
στάμενων Δήμων και να δημιουργηθούν μερικοί με-
γάλοι Δήμοι, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με βάση 
το σημερινό μοντέλο εξουσιών, δεν θα είναι οικονομι-
κά βιώσιμοι και το όλο εγχείρημα θ’ αποτύχει. Εάν τα 
χρήματα που διαμοιράζει σήμερα το κράτος σ’ όλους 
τους Δήμους ως ετήσια επιχορήγηση (55 εκατομμύ-
ρια), τα χρειάζεται για να συντηρεί 10 Δήμους αντί 30, 
ουδέν θεαματικό θα επιτευχθεί. Αντίθετα, οι 10 νέοι 
Δήμοι πιθανόν να καταστούν πιο δυσλειτουργικοί, με 
αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί το σημερινό καλό επί-
πεδο εξυπηρέτησης του δημότη. 
Το στοίχημα, δηλαδή, δεν είναι πόσοι Δήμοι θα λει-
τουργούν. Το πραγματικό στοίχημα ή διακύβευμα, εί-
ναι τούτο: Η  λειτουργία τους να μη εξαρτάται από 

το ποσό των χρημάτων που θα παίρνουν κάθε χρόνο 
από το κράτος.
Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες χιλιάδες Δήμοι λει-
τουργούν ως τοπικές κυβερνήσεις, με οικονομική αυ-
τοδυναμία. Εάν το νέο μοντέλο δώσει στους Δήμους 
της Κύπρου το δικαίωμα να καθορίζουν πλήρως τα 
του οίκου της, δεν έχει πρώτιστη σημασία εάν υπάρ-
χουν 10 Δήμοι ή 30. Διότι δεν θα είναι εξαρτώμενες 
μονάδες του κεντρικού κράτους, αλλά αυτόνομοι 
παραγωγικοί οργανισμοί που με πολλαπλές συνερ-
γασίες θα βρίσκονται κοντά στον πολίτη και θα τον 
εξυπηρετούν. Η ευθύνη του κράτους πρέπει να είναι 
ελεγκτική, μέσω της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 
Η σημερινή οικονομική δυσπραγία των Δήμων είναι 
το αποτέλεσμα συσσωρεμένης/πολύχρονης αδυναμί-
ας να ξεκαθαρίσει το μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στην Κύπρο, διότι τα πράγματα λειτουργούσαν 
στη λογική της νοσηρής νοοτροπίας, «δεν βαριέσαι 
αδελφέ», η οποία οδήγησε σταδιακά στον τόπο σ’ ευ-
ρύτερη οικονομική κατάρρευση. Για πολλά χρόνια τα 
πραγματικά προβλήματα έμπαιναν κάτω από το χαλί 
και διαιωνιζόταν μια μορφή διοίκησης που ανεχόταν 
λάθη, μη κατανομή ξεκάθαρων ρόλων, αναξιοκρατία 
και ρουσφετολογικές προσεγγίσεις.
Σήμερα, κάτω από το βάρος της οικονομικής κατάρ-
ρευσης της χώρας, δεν δικαιολογούνται λογικές στη 
βάση της νοοτροπίας, «δεν βαριέσαι αδελφέ». Χρει-
άζεται να ληφθούν ξεκάθαρες αποφάσεις που θα 
καταστήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση μη κρατικο-
δίαιτη, αλλά τοπική κυβέρνηση, μέσα από σημαντι-
κές νομικές ρυθμίσεις. Συνεπώς, πρέπει  να αποφα-
σιστεί πρώτα το μοντέλο λειτουργίας, να καθοριστεί 
το εύρος εξουσιών, να κοστολογηθεί και μετά να ξε-
καθαρίσει εάν χρειαζόμαστε πέντε, 10, 20 ή 30 Δή-
μους παγκύπρια. Όσοι και να είναι, πρέπει να έχουν 
οικονομική αυτοδυναμία, που θα τους επιτρέπει να 
βρίσκονται γρήγορα και αποτελεσματικά δίπλα στον 
πολίτη.

Του Ζαχαρία Κυριάκου, 
Δημάρχου Έγκωμης

Το κατάστημα φέρει την προσωπική σφραγίδα 
της ιδιοκτήτριας και σας προτείνει

• Χειροποίητα φω και ασημένια κοσμήματα • τσάντες •  φουλάρια •  είδη ένδυσης 
•  χειροποίητες δερμάτινες σαγιονάρες •  και άλλα γυναικεία αξεσουάρ

Ηλία Παπακυριακού 22α, Μακεδονίτισσα                                           Τηλ. 22351885
Find us on Facebook/Protasis by Christian        Email : protasis@cablenet.com.cy 
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Περισσότεροι πράσινοι πνεύμονες
Η επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δή-

μου Έγκωμης οραματίζεται μια καταπράσινη Έγκωμη 
με χώρους οι οποίοι θα προσφέρουν στους δημότες 
ομορφιά και ψυχαγωγία για μια αναβαθμισμένης ποι-
οτικά ζωή.

Για την υλοποίηση του οράματος της η Επιτροπή 
έχει ως κύριο στόχο της τη δημιουργία όλο και πε-
ρισσότερων χώρων πρασίνου, μέσα στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων του 
δήμου.  Οι χώροι 
αυτοί λειτουργούν 
σαν πνεύμονες  και 
στολίδι της περιο-
χής μας και συμβάλ-
λουν στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 
των δημοτών. Άλ-
λος τομέας δράσης 
της επιτροπής είναι 
η ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε θέ-
ματα που αφορούν 
προστασία του πε-
ριβάλλοντος, όπως 
δενδροφύτευση, κο-
μποστοποίηση, ενερ-

γή συμμετοχή των δημοτών σε καθαριότητα και συ-
ντήρηση χώρων πρασίνου.

Η Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος συνέβα-
λε στον μέγιστο βαθμό της επίτευξης του στόχου του 
Ευρωπαϊκού Έργου MEDDEA - Πόλεις Εξοικονόμη-
σης Ενεργείας,  όπου ο δήμος Έγκωμης βραβεύτη-
κε με το «Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο - eea®», 
με τις συνεχείς και αναβαθμισμένες δενδροφυτεύσεις 
που έγιναν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ενδεικτικά, 
μέσα σε ένα χρόνο έχουν φυτευτεί 2.500 δενδρύλ-
λια σε διάφορους χώρους πρασίνου και πάρκα του 
δήμου μας.

Η υλοποίηση των στόχων της επιτροπής γίνεται 
μέσω της υπηρεσίας πρασίνου του δήμου η οποία 
συντηρεί τους οργανωμένους χώρους πρασίνου και 
φροντίζει για την σταδιακή ανάπτυξη των μη οργανω-
μένων χώρων. Στο δήμο σήμερα υπάρχουν 15 οργα-
νωμένα πάρκα, 62 δενδροφυτεμένοι χώροι, 25.000 

τετραγωνικά μέτρα γρασίδι καθώς και αριθμός νησί-
δων πρασίνου.

Η υπηρεσία πρασίνου στελεχώνεται από αριθμό 
κατάλληλα εκπαιδευμένων και καταρτισμένων ατό-
μων που φροντίζουν τις καθημερινές ανάγκες του 
πρασίνου, όπως φυτεύσεις, κλαδέματα, λιπάνσεις, 
άρδευση και ψεκασμοί. 

Πέραν των πιο πάνω, φροντίζει για την καθαριότη-
τα και την επιτήρηση των πάρκων.

Μέσα από τον σωστό προγραμματισμό, τη συνεχή 
παρακολούθηση των αναγκών των δημοτών και τον 
σωστό συντονισμό των συνεργείων οι προαναφερό-
μενοι στόχοι υλοποιούνται με επιτυχία. Η παρουσία 

της υπηρεσίας πρασίνου είναι αισθητή σε κάθε περί-
πτωση που απαιτούνται υποστηρικτικές εργασίες από 
οργανωμένα σύνολα του δήμου (σχολεία, εκκλησίες, 
συστήματα προσκόπων κ.ά.)

Φυσικά ο Δήμος και οι υπηρεσίες του δεν μπορούν 
να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς τη συνεργασία και 
υποστήριξη των δημοτών του. 

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής η επι-
τροπή και η υπηρεσία πρασίνου επιδιώκουν την όσο 
το δυνατόν πιο στενή επικοινωνία με τους δημότες 
προς αποφυγή αυθαίρετων επεμβάσεων στους χώ-
ρους πρασίνου. 

Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με το Κίνημα Οι-

κολόγων Περιβαλλοντιστών διοργάνωσε δενδροφύτευ-

ση στο χώρο πρασίνου μεταξύ της λεωφόρου Ηρώων και 

οδού Ελευθερίας στη Μακεδονίτισσα (πλησίον του ανδρι-

άντα του ήρωα της ΕΟΚΑ Στυλιανού Λένα). Στην εκδή-

λωση συμμετείχαν δημότες και εθελοντές του δήμου.

 Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου σε σύντομο χαι-

ρετισμό του, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του Δήμου με 

το Κίνημα Οικολόγων και ειδικότερα στην ενίσχυση του πρασί-

νου, τονίζοντας ότι μέσα στο 2012 φυτεύθηκαν 2000 περίπου 

δένδρα και θαμνοειδή στην Έγκωμη. Ο βουλευτής του Κινήμα-

τος Οικολόγων κ. Περδίκης, συγχάρηκε το Δήμο Έγκωμης για τη 

συνεχή φροντίδα που επιδεικνύει, για ενίσχυση του πρασίνου. 

Νέα 
δενδροφύτευση

Του Δημήτρη Σιεηττάνη,
προέδρου της Δημοτικής 
Επιτροπής Πρασίνου 
και Περιβάλλοντος
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Μεγάλη πασχαλινή εκδήλωση διοργάνωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης την 

Τρίτη του Πάσχα, στα γήπεδα φούτσαλ του 
σωματείου Ε.Θ.Α. Έγκωμης. Στην εκδήλωση 

αναβίωσαν τα παραδοσιακά παιχνίδια της 
σακκουλοδρομίας, της αβγουλοδρομίας, του 

ζίζιρου και του σχοινιού. Πλήθος κόσμου 
και κυρίως παιδιά, συμμετείχαν με ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό στα παραδοσιακά παιχνίδια, 
στο γιγάντιο «φιδάκι της ενέργειας», έπαιξαν 

μουσικές καρέκλες και στο φουσκωτό και 
χόρεψαν στους ρυθμούς της μουσικής που 

πλαισίωνε την εκδήλωση. Πολλές εκπλήξεις, 
ζωγραφική προσώπου, μπαλονοκατασκευές, 

δώρα και κεραστικά περίμεναν τους 
μικρούς δημότες της Έγκωμης.

Ο Δήμος Έγκωμης, με την ευκαιρία των Εθνικών 
Επετείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 
1955, διοργάνωσε πανηγυρική Δοξολογία τη Δευ-
τέρα 25 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Έγκωμης.  Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνη-
σε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθη-
γητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος αφού 
εξήρε το νόημα των εθνικών επετείων αναφέρθη-
κε στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση και 
τόνισε ανάμεσα σ’ άλλα: 

«Ζούμε δύσκολες μέρες. Πρέπει, λοιπόν, να 
σχεδιάσουμε το αύριο. Χρειάζεται εμείς οι Έλλη-
νες της Κύπρου, να θυμηθούμε ξανά και να κατα-
νοήσουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. 
Και προπαντός, εκτός από μυαλό, λογική και σύ-
νεση, χρειαζόμαστε να είμαστε εμψυχωμένοι και 
γενναίοι για να μην φοβόμαστε τις τομές και τις 
ρήξεις, για να μη φοβόμαστε να ανοίξουμε δρό-
μους για τους εαυτούς μας και την πατρίδα μας, 
για να μη φοβόμαστε να οραματιζόμαστε και να 
ονειρευόμαστε, ώστε να υπερασπιστούμε την 
ταυτότητα και τις αξίες μας, ως Έλληνες και πα-
γκόσμιοι πολίτες.»

Μετά τη Δοξολογία ακολούθησε τρισάγιο και 
κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του ήρωα 
της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Χαρίλαου Μιχαήλ, επί της 
λεωφόρου Γρίβα-Διγενή. Στον εορτασμό μετείχε 
πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι οργανωμένων συνό-

λων και εκπαιδευτηρίων της Έγκωμης. Σε σύντο-
μο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχα-
ρίας Κυριάκου, τόνισε ότι οι εθνικές επέτειοι 25ης 
Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955, μας δίνουν 
την ευκαιρία ν’ αντλήσουμε χρήσιμα διδάγματα, 

που θα μας βοηθήσουν ν’ αντιμετωπίσουμε με πί-
στη και αυτοπεποίθηση τις σημερινές δυσκολίες 
που καλείται να διαχειριστεί η πατρίδα μας.

Χορηγός των εκδηλώσεων ήταν τα αρτοποιεία 
Ζορπάς. 

Χρήσιμα διδάγματα από τις εθνικές επετείους

Αναβίωσαν παραδοσιακά παιχνίδια

Αφιέρωμα 
στο Στέλιο 
Καζαντζίδη

Το Πολιτιστικό Σωματείο «Σπύρος 
Κυπριανού» Έγκωμης διοργάνωσε 
πολιτιστική εκδήλωση-αφιέρωμα 
στον Στέλιο Καζαντζίδη «Είμαι 
τραγούδι, είμαι λαός» στο οίκη-
μα της ΕΘΑ Έγκωμης. Η εκδή-
λωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
προέδρου του ΔΗΚΟ, κου Μά-
ριου Καρογιάν. Στον χαιρετισμό 
του ο πρόεδρος του σωματείου, 
κ. Σπύρος Παναγή, ανέφερε με-
ταξύ άλλων:  «Ο Στέλιος Καζα-
ντζίδης, ήταν η φωνή του απλού 
ανθρώπου, του εργαζόμενου, του 
μετανάστη, του μη προνομιού-
χου. Ήταν η φωνή του Έλληνα 

που βρισκόταν αντιμέτωπος που 
με τη σκληρή πραγματικότητα και 
χρειαζόταν να δώσει μάχες επιβί-
ωσης για την εργασία του, για την 
οικογένειά του, για την αξιοπρέ-
πειά του. Ήταν η φωνή που προ-
ερχόταν από τα βάθη της ψυχής 
μας και μιλούσε κατευθείαν στην 
καρδιά μας, επειδή έδινε ήχο και 
μορφή στις έγνοιες, στα πάθη, 
στα όνειρα και στις ανησυχίες 
του λαού μας. Και αυτός ο λαός 
ήθελε και θέλει να ζει ελεύθερος, 
να καθορίζει ο ίδιος τη μοίρα του 
και να είναι αφέντης του εαυτού 
του. Η επιλογή του Σωματείου για 

αναφορά στο Στέλιο Καζαντζίδη, 
στην παρούσα χρονική συγκυρία, 
δεν είναι τυχαία. Σήμερα, δυστυ-
χώς, ο ελληνισμός, η Ελλάδα και 
η Κύπρος, βιώνουν ξανά τις μεγά-
λες οικονομικές προκλήσεις του 
παρελθόντος. 
Σήμερα, ο λαός μας βιώνει ξανά 
τις προκλήσεις της ανεργίας, της 
πείνας, της ξενιτιάς. Βιώνει ξανά 
το παρελθόν, με την ίδια ένταση 
και με τον ίδιο πόνο που πλήττει 
κυρίως του μικρούς, τους αδύνα-
τους και τη μεσαία τάξη, ενώ οι 
ισχυροί και οι ελίτ σφυρίζουν αδι-
άφορα.»
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ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΙΑ

Μνήμη - αγώνας - αντίσταση στην κατοχή
Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία 

με την κατεχόμενη Κοινότητα Φιλιάς, 
διοργάνωσαν αντικατοχική εκδήλωση 
στο πάρκο Μιχαλάκη Ζιβανάρη στην 
Έγκωμη, 39 χρόνια μετά τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με άφιξη φλό-
γας από τον ιερό χώρο του Τύμβου της 
Μακεδονίτισσας, την οποία μετέφεραν 
δρομείς του σωματείου «Περικλής Δη-
μητρίου». 

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί 
από τον Δήμαρχο Έγκωμης, Ζαχαρία 
Κυριάκου και τον πρόεδρο του Κοινο-
τικού Συμβουλίου Φιλιάς, Ανδρέα Μι-
χαήλ. Ο Δήμαρχος Έγκωμης στον χαι-
ρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:

«Μετράμε ξανά τις αιμάσσουσες 
πληγές και συνειδητοποιούμε το μέ-
γεθος της ευθύνης, που επιβάλλει και 
επιτάσσει να μη λυγίσουμε, να μη υπο-
κύψουμε, αλλά να αγωνιστούμε ως το 
τέλος για την απελευθέρωση και την 
επικράτηση του δικαίου.

Ο αγώνας για το δίκαιο, κάθε αγώ-
νας για περιφρούρηση υψηλών ιδανι-
κών, απαιτεί πάνω απ’ όλα ομοψυχία 
και ενότητα. Στοιχεία που δυστυχώς 
απουσιάζουν στις μέρες μας και γι’ 
αυτό πληγώνεται και πονά κάθε πολί-
της αυτού του βασανισμένου και πολύ-
παθου τόπου.

Οι ηγέτες μας έχουν τεράστιες ευθύ-
νες. Το χρέος τους απέναντι στο λαό 
και το έθνος απαιτεί να ομοφωνήσουν, 
επιτέλους, στα κρίσιμα εθνικά θέματα, 
που είναι το μέλλον της πατρίδας και 
των επόμενων γενιών. Τριάντα εννέα 
χρόνια μετά το διπλό έγκλημα, είναι 
απαράδεκτο να ερίζουν για το ποιος 
έφταιξε λιγότερο ή περισσότερο. Την 
πατρίδα δεν πρόκειται να τη σώσουμε 
φιλονικώντας μεταξύ μας, αλλά αγωνι-
ζόμενοι σαν μια γροθιά. Η ευθύνη της 
πολιτικής ηγεσίας για ενότητα και σω-
τηρία, ιδιαίτερα μετά και τις τραγικές 
συνέπειες της τεράστιας οικονομικής 
κρίσης που βιώνει ο τόπος, είναι συλ-
λογική, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δι-

αφορετικά, δεν θα ανακοπεί η κατρα-
κύλα.»

Ο Κοινοτάρχης της κατεχόμενης Φι-
λιάς στον χαιρετισμό του, αφού ευ-
χαρίστησε τον Δήμο Έγκωμης για τη 
συνεργασία για τη διοργάνωση της εκ-
δήλωσης, τόνισε τα εξής:  

«Τριάντα εννιά ολόκληρα χρόνια 
έχουν περάσει από τότε που ο Τούρ-
κος εισβολέας, καταπατώντας κάθε 
αρχή του διεθνούς δικαίου, εισέβαλε 
στη χώρα μας και κατέλαβε δια της 
βίας τα χωριά και τις πόλεις μας. Τρι-
άντα εννιά χρόνια κατοχής και εξα-
θλίωσης, όμως οι μνήμες παραμένουν 
αναλλοίωτες. Η σκέψη, η ψυχή και η 
συνείδησή μας βρίσκονται πάντα στα 
τουρκοκρατούμενα χωριά και τις πό-
λεις μας. Σήμερα όμως, έρχονται πιο 
έντονα στο λογισμό μας το ξεσπίτω-
μα και ο σφετερισμός των περιουσιών 
μας, η βία, η εξαθλίωση και η ατίμωση, 
η βεβήλωση των ιερών μας χώρων και 
η καταστροφή της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, οι πεσόντες, οι αγνο-
ούμενοι και οι εγκλωβισμένοι μας, το 
σκλάβωμα της γης μας.

Απέναντι σε όλα αυτά τα δεινά και 
τους παραλογισμούς, έχουμε ιερό χρέ-
ος έναντι της ιστορίας μας να συνεχί-
σουμε να παραμένουμε σταθερά επί 
των επάλξεων, αρνούμενοι να συμβι-
βαστούμε με τα τετελεσμένα της ει-
σβολής και κατοχής. Έχουμε χρέος 
να προτάσσουμε την ακλόνητη θέλη-
σή μας για ανένδοτο αγώνα μέχρι την 
απελευθέρωση και την επιστροφή 
στην πατρώα γη.» 

Ακολούθησε προβολή μικρού ντοκι-
μαντέρ με τίτλο «Η αγκαλιά της Μόρ-
φου», παραγωγής Δήμου Μόρφου και 
σκηνοθεσίας Μιχάλη Γεωργιάδη, που 
ταξίδεψε τους παρευρισκομένους στον 
μορφίτικο κάμπο και την περήφανη 
κωμόπολη της Μόρφου.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα από τη Δημοτική 
Χορωδία Έγκωμης, ενώ ο ταλαντούχος 
ηθοποιός Ηρόδοτος Μιλτιάδους συ-
γκλόνισε με την ερμηνεία του, απαγ-

γέλλοντας ποίηση. Κυπριακούς παρα-
δοσιακούς χορούς ετοίμασε με πολύ 
μεράκι και παρουσίασε το συγκρότημα 
του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς, το οποίο αναπτύσ-
σει πλούσια δράση στην προσφυγιά, 
διατηρώντας άσβεστο τον πόθο της 
επιστροφής. Η εκδήλωση έκλεισε με 
επίδοση αντιγράφων της εικόνας του 
Αγίου Γεωργίου, η οποία έχει μεταφερ-
θεί από την κατεχόμενη Φιλιά και φυ-
λάσσεται προσωρινά στις ελεύθερες 
περιοχές. Η επίδοση έγινε στον πρόε-
δρο της Ένωσης Δήμων και Δήμαρχο 

Αμμοχώστου, Αλέξη Γαλανό, στον Δή-
μαρχο Έγκωμης, Ζαχαρία Κυριάκου και 
στον μαέστρο της Δημοτικής Χορωδί-
ας Έγκωμης, Γιώργο Λοΐζου. 

Στον χώρο της εκδήλωσης υπήρχε 
έκθεση φωτογραφιών από την κατεχό-
μενη κοινότητα Φιλιάς. 

Παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των 
κομμάτων, οι βουλευτές Στέλλα Μισια-
ούλη και Σοφοκλής Φυττής, μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης 
και πλήθος κόσμου.
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Ο Δήμος Έγκωμης βραβεύτηκε με το 
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®)

Ο Δήμος Έγκωμης  μέσα στα πλαίσια του Ευρω-
παϊκού Έργου MEDDEA - Πόλεις Εξοικονόμησης 
Ενεργείας, βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Ενεργει-
ακό Βραβείο (eea®)”. Η τελετή πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου με τη συμμετοχή 
όλων των Ευρωπαίων Εταίρων του Προγράμματος. 
Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος, Ζαχαρίας Κυριά-
κου.
Ο γενικός σκοπός του  έργου MEDDEA, είναι η επί-
τευξη των Ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων «20-20-
20» στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω της διαχεί-
ρισης ενεργειακών θεμάτων από τις τοπικές αρχές. 
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιείται μια συγκε-
κριμένη μεθοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού 
σχεδιασμού σε επίπεδο τοπικής αρχής με την ονο-
μασία  European energy award, δηλαδή το Ευρωπα-
ϊκό Ενεργειακό Βραβείο, ένα κοινό εργαλείο ενεργει-

ακού σχεδιασμού στις χώρες τις Μεσογείου.
Το European energy award-eea®, επιβραβεύει 
τις πόλεις για σημαντικές προσπάθειες στον τοπι-
κό ενεργειακό σχεδιασμό. Οι Δήμοι που βραβεύο-
νται είναι μοντέρνες πόλεις με ικανότητα ανάπτυξης 
υποδομών, καλύτερων υπηρεσιών, καλύτερη δια-
κυβέρνηση, ενεργό συμμετοχή πολιτών, προσφέ-
ρουν μιας υψηλής ποιότητας ζωής στους δημότες 
τους μέσω καλύτερης διαχείρισης της ενέργειας και 
του περιβάλλοντος, βελτιώνουν της εικόνα τους και 
νιώθουν μέρος της Ευρώπης μέσω της σύγκρισης 
και ανταλλαγής εμπειριών με άλλες τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα eea®
Από την Κύπρο ως εταίρος στο έργο MEDDEA, 
συμμετείχε το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολι-
τών το οποίο εφάρμοσε το eea® στους δήμους της 
Κύπρου που συμμετείχαν.

Ενδιαφέροντα θέματα 
στην Εβδομάδα Υγείας 

Ο Δήμος Έγκωμης, δίνοντας 
όπως κάθε χρόνο ιδιαίτερη βα-
ρύτητα σε θέματα υγείας και σε 
συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας και το Κίνημα 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, 
διοργάνωσε την Ε΄ Εβδομάδα 
Υγείας από τις 24/4/2013 μέ-
χρι τις 25/4/2013. Στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Υγείας δόθη-
κε διάλεξη στους μαθητές και 
δασκάλους του Α’ Δημοτικού 
Έγκωμης (φωτό) με θέμα «οι 
παιδικοί εμβολιασμοί» από τη 
δρα Μαρία Νούλα, αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας. Μέσα 
από ερωταπαντήσεις οι μα-
θητές ενημερώθηκαν για τους 
τρόπους μόλυνσης, καθώς και 
για τη σημασία των επαναλη-
πτικών δόσεων των παιδικών 
εμβολίων. 

Η δεύτερη παρουσίαση 
αφορούσε στον τουρκικό  πυ-
ρηνικό σταθμό στο Άκκουγιου. 
Εισηγητής της παρουσίασης 
ήταν ο κ. Γιώργος Περδίκης, 
βουλευτής του Κινήματος Οι-
κολόγων Περιβαλλοντιστών. 

Η παρουσίαση άγγιξε θέματα 
περιβάλλοντος και επικινδυνό-
τητας για την υγεία των πολι-
τών. Τονίστηκε ότι στόχος της 
Τουρκίας είναι να καταστεί σύ-
ντομα πυρηνική χώρα, και γι’ 
αυτό προχωρεί ήδη στην κα-
τασκευή του πυρηνικού σταθ-
μού στο Άκκουγιου, στα νότια 
παράλια της Μικράς Ασίας, μό-
λις 90 χιλιόμετρα από τις ακτές 
της Κύπρου. Η επιλογή του χώ-
ρου έγινε, ώστε σε περίπτωση 
πυρηνικού ατυχήματος να βρί-
σκεται σε μεγάλη απόσταση 
από το διοικητικό κέντρο και 
τις μεγάλες πόλεις της Τουρ-
κίας, γεγονός όμως που εγκυ-

μονεί σοβαρότατους κινδύ-
νους για την Κύπρο.  Η τρίτη 
παρουσίαση έγινε στη Λέσχη 
Ηλικιωμένων Έγκωμης από τη 
δρα Ζωή Ρούπα, καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Λευκωσί-
ας, και αφορούσε στη νόσο 
Αλτσχάιμερ. Όπως ανέφερε η 
δρ Ρούπα, η νόσος Αλτσχάιμερ 
αποτελεί σήμερα την πιο κοινή 
μορφή άνοιας, που εμφανίζε-
ται ως επί το πλείστον σε άτο-
μα άνω των 65 ετών. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα έδωσε στα συμπτώ-
ματα της νόσου, τις μορφές 
της και τους τρόπους πρόλη-
ψης ή περιορισμού της (νοητι-
κή και σωματική άσκηση).  Πολυδύναμο 

Κέντρο Έγκωμης
Το Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης λειτουργεί δύο 
προγράμματα: τη Λέσχη για Άτομα Τρίτης Ηλικίας και την 
Παιδική Λέσχη, τα οποία έχουν στόχο τη δημιουργική απα-
σχόληση και φροντίδα των μελών τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με τη διευθύ-
ντρια του Κέντρου, κα Ζωή Αργυρίδου, στο τηλέφωνο 22-
453886.

Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα 
Μαθηματικών διοργανώθηκαν 
μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, 
από τον καθηγητή του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Σώτο Βοσκαρίδη, 
σε συνεργασία με τον Δήμο 
Έγκωμης και τις διευθύνσεις 
των Γυμνασίων Έγκωμης 
και Μακεδονίτισσας.

Επίσκεψη καλοκαιρινού σχολείου παιδικής 
λέσχης στο καινούργιο Μουσείο του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Ψυχαγωγική εκδρομή Λέσχης για Άτομα 
Τρίτης Ηλικίας Έγκωμης στην Αγία Νάπα
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Συστηματοποιούν τη συνεργασία Δήμος Έγκωμης και Αστυνομία
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

του Δήμου ‘Εγκωμης συνάντηση του 
Δημάρχου Έγκωμης Ζαχαρία Κυ-
ριάκου, Δημοτικών Συμβούλων και 
υπηρεσιακών παραγόντων, με τον 
Υπεύθυνο Πόλεων και Προαστίων 
Αστυνόμο Β΄ Ελευθέριο Χριστοδού-
λου και τους Σταθμάρχη και Βοηθό 
Σταθμάρχη Αγίου Δομετίου κ.κ. Κού-
μεττο Κουμέττου και Ανδρέα Παπα-
σιάντη, στην οποία συζητήθηκαν   θέ-
ματα που απασχολούν τους δημότες 
Έγκωμης και επηρεάζουν την καθη-
μερινότητα και ποιότητα ζωής τους.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν μέσα 
σε κλίμα αλληλοκατανόησης, τα ακό-
λουθα  θέματα:
1. Η πορεία εφαρμογής του προ-

γράμματος «Παρατηρητή της γει-
τονιάς» στο Δήμο Έγκωμης. Το 
πρόγραμμα αγκαλιάζουν ολοένα 
και περισσότεροι δημότες, με την 
άμεση υποστήριξη και βοήθεια της 
Αστυνομίας.

2. Προβλήματα οχληρίας που δημι-
ουργούνται σε διάφορους δημό-
σιους χώρους, όπως πάρκα, δρό-
μους κλπ. Η Αστυνομία θα εντείνει 
τους ελέγχους.

3. Οι παράνομοι αγώνες ταχύτητας 
που πραγματοποιούνται αργά, τις 
βραδινές ώρες στη Λεωφόρο  Γρί-
βα Διγενή. Ο Δήμος Έγκωμης έθε-
σε εκ νέου τις πάγιες θέσεις του, 

τις οποίες η Αστυνομία υποστη-
ρίζει. Θα καταβληθούν νέες προ-
σπάθειες, ώστε τις θέσεις αυτές 
να υιοθετήσει και το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών, που έχει τον τελευ-
ταίο λόγο για τη λεωφόρο.

4. Η παροχή εποπτείας από την 
Αστυνομία σε θέματα οδικών πα-
ρανομιών, πέραν των περιπτώσε-
ων που είναι εξουσιοδοτημένοι οι 
Τροχονόμοι του Δήμου να επιτη-
ρούν.

5. Η μετονομασία του Αστυνομικού 
Σταθμού Αγ. Δομετίου σε Αστυ-
νομικό Σταθμό Αγ. Δομετίου-
Έγκωμης, δεδομένου ότι ο Σταθ-
μός καλύπτει και την Έγκωμη και 
βρίσκεται εντός των δημοτικών 
ορίων Έγκωμης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, τέθηκαν 
επίσης θέματα που αφορούν τα ακι-
νητοποιημένα οχήματα, καθώς και 
τους κινδύνους που δημιουργούν οι 
λαμπρατζιές την περίοδο του Πάσχα.

Επίσης τέθηκε το γενικότερο πλαί-
σιο συνεργασίας του Δήμου με την 
Αστυνομία και διατυπώθηκε εκατέ-
ρωθεν η διάθεση για πιο στενή συ-
νεργασία μεταξύ του Δήμου και της 
Αστυνομίας για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αναφύονται με 
στόχο την παροχή καλύτερης βοήθει-
ας αλλά και βελτίωσης της  ποιότητας 
ζωής των δημοτών της Έγκωμης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Δήμος αξιώνει από το κράτος να πατάξει τους παράνο-
μους αγώνες ταχύτητας στη λεωφ. Γρίβα Διγενή.
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Ο Δήμος Έγκωμης, σε μια σε-
μνή τελετή, απέτισε φόρο τι-
μής στους δεκατρείς ηρωικούς 
νεκρούς της τραγικής έκρη-
ξης της 11ης Ιουλίου 2011, οι 
οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκο-
ντος στη Ναυτική Βάση «Ευ-
άγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. 
Στην παρουσία συγγενών των 
ηρώων, τελέστηκε τρισάγιο και 
έγινε κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο που ανεγέρθηκε στον 
χώρο πρασίνου, ο οποίος είναι 
αφιερωμένος στη μνήμη τους. 
Ο χώρος φέρει ιδιαίτερους 
συμβολισμούς, αφού βρίσκεται 
παρά τη λεωφόρο Ηρώων, σε 
μικρή απόσταση από τον Τύμ-
βο της Μακεδονίτισσας και έχει 
δενδροφυτευθεί με δεκατρία 
κυπαρίσσια που θα υπενθυμί-
ζουν εσαεί τη θυσία των δεκα-
τριών παλληκαριών μας. 
Η κα Μαρία Ιωαννίδου, εκ μέ-
ρους των συγγενών των θυμά-
των, ευχαριστώντας τον Δήμο 
Έγκωμης που κάθε χρόνο θα 
τιμά τη μνήμη τους, τόνισε ότι 
πραγματική δικαίωση και ανά-
παυση για τους συγγενείς δεν 
πρέπει να περιορίζεται στα μνη-

μόσυνα και τις εκδηλώσεις τι-
μής, αλλά πρέπει όλοι μας να 
βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι 
για να αλλάξουν κακώς έχοντα 
στον τόπο μας.

Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρί-
ας Κυριάκου, ευχήθηκε τα 13 
παλληκάρια να είναι τα τελευ-
ταία θύματα εγκληματικών πα-
ραλείψεων και αδράνειας.

Η αγάπη προς την αφρικανική Ορθόδοξη Μητρό-
πολη Κένυας, οδήγησε την ενορία των Αγίων Πά-
ντων Μακεδονίτισσας να ανεγείρει μεγαλοπρεπή 
ναό των Αγίων Πάντων στην Κένυα, με εισφορές 

ενοριτών Εγκωμιτών και άλλων. Τα εγκαίνια τέλεσε 
ο Κύπριος Μητροπολίτης  Κένυας Μακάριος την 

Παρασκευή 05/07/13 στην παρουσία αντιπροσωπί-
ας του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων Μακεδονίτισσας.

Στη σημερινή εποχή που όλοι μας ανα-
ζητούμε τρόπους να εξοικονομήσουμε 
χρήματα, ακούμε συχνά τις λέξεις Ενεργει-
ακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας. 
Ωστόσο, οι λύσεις που εφαρμόζουμε στην 
καθημερινή μας ζωή δεν είναι αρκετές. 
Τώρα λοιπόν είναι ο κατάλληλος χρόνος 
να βρούμε το τι και το πώς. Να κάνουμε 
τα βήματα που θα εξοικονομήσουμε χρή-
ματα αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε 
και ένα πιο υγιές περιβάλλον για τα παιδιά 
μας. Άλλωστε, όλοι είμαστε χρήστες συ-
σκευών ενέργειας! Χωρίζουμε λοιπόν τις 
οικιακές συσκευές σε 3 κατηγορίες:
• Το Φωτισμό
• Τη θέρμανση και ψύξη
• Τις αυτόνομες συσκευές(φούρνος-

σίδερο-πλυντήρια κλπ)
Στο σημερινό άρθρο θα εξηγήσουμε τα 
οφέλη ενός κατάλληλου υγιούς και χαμη-
λού κόστους φωτισμού προσαρμοσμένο 
στο χώρο σας, ενώ στα επόμενα δύο τεύ-
χη θα αναλύσουμε τις άλλες δύο κατηγο-
ρίες.

Η τεχνολογική κατεύθυνση τον τελευ-
ταίο καιρό κινείται προς το φωτισμό LED, 
αν και υπάρχουν απορίες από τους κατα-
ναλωτές. Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι μια 
λάμπα LED καταναλώνει περίπου 9 φορές 
λιγότερο ρεύμα σε σύγκριση με την κοι-
νή λάμπα πυράκτωσης, 6 φορές λιγότερο 
ρεύμα σε σύγκριση με τις λάμπες αλογό-

νου και 2-3 φορές λιγότερο σε σύγκριση 
με τις λάμπες φθορίου (φλορέντζες).Επί-
σης είναι μηδενικής ακτινοβολίας και συμ-
βάλλουν στην καταπολέμηση του φαινό-
μενου του Θερμοκηπίου. Κάποιες από 
τις λάμπες παλαιάς τεχνολογίας είναι ήδη 
απαγορευτεί. Οι περισσότερες λάμπες 
που χρησιμοποιούμε σήμερα περιέχουν 
υψηλά ποσοστά Υδραργύρου. Φανταστεί-
τε ότι αν σπάσει στον χώρο μας μια τέτοια 
λάμπα, χρειάζεται ειδικό συνεργείο για να 
περισυλλέξει τα υπολείμματα. Εννοείται 
ότι δεν αγγίζουμε ποτέ τα σπασμένα. Ο 
κίνδυνος δεν περιορίζεται σε ένα απλό κό-
ψιμο δακτύλου δυστυχώς... Υδράργυρος 
είναι αυτός!

Υπάρχουν τρεις μύθοι σχετικά 
με το φωτισμό LED

• Υψηλή τιμή = στην πράξη η τιμή είναι 
30-50 % περισσότερη από μια φλορέ-
ντζα. Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού 
ξεφουσκώνει και αποσβένεται πολύ 
πιο γρήγορα η διαφορά.

• Δεν βγάζουν αρκετό φως = τα σημε-

ρινά 3ης γενιάς LED αποδίδουν πε-
ρισσότερο φως από οποιαδήποτε λά-
μπα(μέχρι 160 lm/watt).Μόνο το ηλιακό 
φως ξεπερνά αυτή την απόδοση.

• Μικρή διάρκεια ζωής = συμβαίνει σε 
κάποιες φτηνής ή παλιάς κατασκευής  
LED. Η πραγματική διάρκεια είναι αρ-
κετά αξιοπρεπής, στις 50.000 ώρες ή  
για μέση χρήση γύρω στα 10 χρόνια  !

Πώς επιλέγουμε μια καλής ποιότητας λά-
μπα LED

• Σύστημα ψύξης. Η ανώτερη θερμοκρα-
σία λειτουργίας είναι 55 βαθμοί Κελσί-
ου. Όσο περισσότερο την  ξεπερνά, 
τόσο μειώνεται η ζωή του. Προτιμήστε 
κέλυφος λάμπας από αλουμίνιο ή ειδι-
κό αντιθερμικό πλαστικό, έτσι η θερμό-
τητα θα διαχέεται στην ατμόσφαιρα.

• Προτιμήστε λάμπες με λίγα στοιχεία 
(chips).Είναι τα πιο σύγχρονα και απο-
δοτικά. Επιπλέον  τα καλής ποιότητας 
LED, έχουν κεραμική βάση.

• Ζητήστε εγγύηση από τον κατασκευ-
αστή. Υπάρχει τεχνική υποστήριξη σε 

περίπτωση προβλήματος; Υπάρχει τε-
χνικό τμήμα στην περιοχή σας ; Ο κα-
λός παραγωγός δεν φοβάται να στηρί-
ξει τον καταναλωτή γιατί είναι σίγουρος 
για το προϊόν του.

Έξυπνες κινήσεις για σωστό φωτισμό
• Τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης στον 

εξωτερικό φωτισμό (χώροι στάθμευ-
σης-είσοδος σπιτιού)

• Τοποθέτηση  ρυθμιστή (dimmer) σε 
φωτιστικά που είναι συμβατά

• Τοποθέτηση χρονοδιακόπτη ή αισθη-
τήρα φωτός στον εξωτερικό φωτισμό. 
Το κόστος αγοράς είναι ελάχιστο.

• Εκμεταλλευτείτε το ηλιακό φως. Ανοίξ-
τε τις κουρτίνες

• Κλείνετε τους διακόπτες μόλις φεύγε-
τε από το δωμάτιο. Είναι τοποθετημέ-
νοι στο πιο βολικό σημείο-δίπλα στην 
πόρτα.

• Έλεγχος κατάλληλης θέσης των φωτι-
στικών. Συχνά λόγω ανακαινίσεων, με-
ταφέρονται  έπιπλα σε σημεία που δεν 
είναι καλά φωτισμένα. Συμβουλευτείτε 
εξειδικευμένο τεχνικό.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να σκεφτού-
με «έξυπνα» και «πράσινα». Όλα οδεύουν 
προς τα εκεί. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο 
οικονομικά και με ασφάλεια στον χώρο 
μας και τον πλανήτη μας.

ENERMAN

Απλοί τρόποι για εξοικονόμηση χρημάτων

Σκεφτείτε «έξυπνα και πράσινα» 

Φόρος τιμής 
στους 13 
ήρωες
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Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε 
τον κόσμο μας καλύτερο

Ο Δήμος Έγκωμης διοργά-
νωσε με επιτυχία τη μουσικο-
χορευτική εκδήλωση «Όλοι μαζί 
μπορούμε να κάνουμε τον κό-
σμο μας καλύτερο», φέρνοντας 
κοντά Κύπριους, Ευρωπαίους 
και υπηκόους τρίτων χωρών. 
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών «Κοινωνίες με 
Χρώματα». 

Το πρόγραμμα περιλάμβα-
νε παραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια από Κύπρο, Ελλάδα, 
Πόντο, Φιλιππίνες, Κίνα, Ρωσία 
και Βουλγαρία. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης τα παιδιά 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να παίξουν κυπριακά παρα-
δοσιακά παιχνίδια της Κύπρου, 
ενώ σε όλους τους παρευρισκο-
μένους προσφέρθηκαν δωρεάν 
παραδοσιακοί λουκουμάδες.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν 

να συμβάλει στην ανάπτυξη 
πνεύματος αμοιβαίου σεβασμού 
και συνεργασίας, μέσα από τη 
γνωριμία του πολιτισμικού πλού-
του των διάφορων εθνικών συ-
νόλων που ζουν, εργάζονται ή 
σπουδάζουν στην πατρίδα μας.

Στον χαιρετισμό της η πρόε-
δρος της Επιτροπής Παιδείας, 
Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 
θεμάτων, κα Ειρήνη Λοϊζίδου-
Νικολαΐδου, καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους σε μια εκ-
δήλωση σεβασμού της διαφο-

ρετικότητας, που αναδεικνύει 
την πολυμορφία των πολιτι-
σμών και εθίμων της Κύπρου 
και των υπηκόων Τρίτων Χω-
ρών, που διαμένουν, εργάζο-
νται ή σπουδάζουν στον τόπο 
μας.

Εμπλουτισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Με την ευκαιρία της παγκόσμιας 

ημέρας Παιδικού Βιβλίου, ο Δήμος 
Έγκωμης σε συνεργασία με το Α’ Δη-
μοτικό Σχολείο Έγκωμης, το Β’ Δη-
μοτικό Σχολείο Έγκωμης και το Α’ 
Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας, 
διοργάνωσε εκστρατεία εμπλουτι-
σμού του παιδικού τμήματος της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης. Σε σεμνή τελε-
τή και στην παρουσία εκπροσώπων των σχολείων και μαθητών, παραδόθηκαν βιβλία σε καλή κατάσταση 
που πρόθυμα δώρισαν οι μαθητές. Μαθητές του Α’ Δημοτικού Έγκωμης παρουσίασαν σύντομο πρόγραμ-
μα για τα οφέλη από την ανάγνωση βιβλίων.  Σημειώνεται ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης λειτουργεί 
καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) ως δανειστική από τις 10:00 π.μ. μέχρι και τις 5:30 μ.μ. 

Παρουσίαση βιβλίου «Αργός Χορός»
Ο Δήμος Έγκωμης παρουσίασε το βιβλίο της καταξιωμένης συγ-

γραφέως Γιόλας Δαμιανού-Παπαδοπούλου, δημότισσας Έγκω-
μης, με τίτλο «Αργός χορός», στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του. Το 
βιβλίο παρουσίασε η φιλόλογος και συγγραφέας Ζήνα Λυσάνδρου-
Παναγίδη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβάλλονταν φωτο-
γραφίες από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, στην οποία διαδραμα-
τίζεται μεγάλο μέρος του μυθιστορήματος.  Χαιρετισμό απηύθυνε 
η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 
θεμάτων, κα Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου, που τόνισε ότι «το βιβλίο 
μέσα από τον συγκλονισμό που προκάλεσε η τραγωδία στο Μαρί 
και την αγωνιώδη αναζήτηση εργασίας και ελπίδας στην Κύπρο του 
σήμερα, ξεδιπλώνει σιγά-σιγά ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία του 
νησιού μας, από τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, την πρώτη 
προσφυγοποίηση των Ελλήνων της Αμμοχώστου πριν την Ανεξαρ-
τησία, τη γοργή κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση στη δεκαετία του 
’60, τα γεγονότα του ’63-’64, την τουρκική εισβολή.» 

Ο Μητροπολίτης Κύκκου 
και Τυλληρίας Νικηφόρος 
τέλεσε τα εγκαίνια του Β’

Δημοτικού Σχολείου 
Έγκωμης (Παρισινού) 

στην παρουσία του 
Δημάρχου Έγκωμης,

Ζαχαρία Κυριάκου, και 
του προέδρου της Σχολικής 
Εφορείας Έγκωμης, Κώστα

Αναστασίου. Ως γνωστό, 
το Δημοτικό Σχολείο έτυχε 

ριζικής ανακατασκευής από
τις τεχνικές υπηρεσίες 

του κράτους.

Διεθνής διάκριση σε δημότισσα Έγκωμης
Ιδιαίτερη τιμή για την Έγκωμη και την Κύπρο μας αποτελεί η διάκριση της γελοιογράφου Σκεύης 

Σαββίδου, δημότισσας Έγκωμης, στο διεθνή διαγωνισμό γελοιογραφίας World Press Cartoon 2013 που 
πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια 9 χρόνια. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: Γεγονότα 

του 2012, Γενική γελοιογραφία, Καρικατούρα και είναι διεθνούς εμ-
βέλειας με περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες από 60 και πλέ-
ον χώρες. Γι’ αυτόν τον λόγο η επιλογή και δημοσίευση γελοιογραφί-
ας της Κύπριας γελοιογράφου για δεύτερη συνεχή χρονιά αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή και διάκριση.

Η ίδια η κα Σαββίδου απλή και προσιτή, μας εξηγεί ότι γι’ αυτήν η 
γελοιογραφία είναι πάνω απ’ όλα τρόπος έκφρασης συναισθημάτων 
και σκέψεων για την πολιτική και την κοινωνία τόσο της Κύπρου όσο 
και ευρύτερα, πολλές φορές τρόπος έκφρασης και των απωθημέ-
νων της. Όσον αφορά στο σκίτσο της, που διακρίθηκε στον διαγωνι-
σμό, είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά στην εφημερίδα «Πολίτης» και 
πηγή έμπνευσης ήταν το πρόβλημα οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, εξ ου 
και ο τίτλος «USA gun carrying proplem». 

Μεγάλος νικητής του διαγωνισμού ήταν ο διακεκριμένος Ελλαδίτης γελοιογράφος της Εφημερίδας 
των Συντακτών, Μιχαήλ Κουντούρης, με το σκίτσο του «E.U. Rescue team».

Στιγμιότυπο από τις βραβεύσεις στο Μα-
γιάτικο πανηγύρι του Β’ Δημοτικού Σχο-
λείου Έγκωμης (Παρισινού). Ο Δήμαρ-

χος βραβεύει μαθητές που διακρίθηκαν.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκω-

μης διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τουρ-

νουά φούτσαλ με τίτλο «Η νεολαία της 

Έγκωμης αθλείται ενάντια στις εξαρτήσεις» 

στα γήπεδα φούτσαλ του σωματείου Ε.Θ.Α. 

Έγκωμης. Στην εκδήλωση διανεμήθηκε ενη-

μερωτικό υλικό από το Αντιναρκωτικό Συμ-

βούλιο και το ΚΕΝΘΕΑ για τις εξαρτήσεις, 

με στόχο οι νέοι της Έγκωμης να πληροφο-

ρηθούν σωστά για τους κινδύνους που ελ-

λοχεύουν. Νικήτρια ομάδα στη διοργάνωση 

αναδείχθηκε στη διαδικασία των πέναλτυ ο 

«Νίκος F.C.», ενώ στη δεύτερη θέση τερμά-

τισαν οι «Μικροκαταθέτες».

Επιτυχές το τουρνουά φούτσαλ του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Έγκωμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης 
διοργανώνει «Talent Show» για νέους 

Με σκοπό την ανάδειξη ταλέντων το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης διορ-
γανώνει TALENT SHOW «ΕΓΚΩΜΗ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ».  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
όλα τα άτομα μέχρι 35 ετών. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2013 και 
δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 με συμπλήρω-
ση εντύπου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία του Δήμου Έγκω-
μης ή στην ιστοσελίδα http://www.engomi.org/, πατώντας στον σύνδεσμο «χρήσι-
μα έντυπα». Τα έντυπα αφού συμπληρωθούν πρέπει να σταλούν στο politismos@
engomi.org ή στο φαξ 22352521. 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22453800 και 22464796.

Οι παίδες της ΕΘΑ πρωταθλητές
Το είπαν και το έκαναν λοιπόν οι Παίδες της ΕΘΑ, 
στην καλαθόσφαιρα. Πήραν δίκαια και επάξια το φετι-
νό τίτλο του Πρωταθλητή Παίδων Κύπρου, παίζοντας 
καλά σε όλα τα παιχνίδια, απέναντι σε πολύ δυνατούς 
αντιπάλους. Στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα οι ομάδες 
του Κεραυνού και της ΑΕΛ.
Παίζοντας καλό μπάσκετ, οι Παίδες της ΕΘΑ κέρδισαν 
στον τελευταίο αγώνα τους την ομάδα του Απόλλωνα 
Λεμεσού με σκορ 67-43, κερδίζοντας ταυτόχρονα και 
το φετινό πρωτάθλημα.
Με τη λήξη του παιχνιδιού, οι παίκτες, όπως και αθλη-
τές των Ακαδημιών, γονείς και φίλοι ξέσπασαν σε πα-
νηγύρια και χαρές για τη νίκη – τίτλο.
Ένας τίτλος πρωταθλητή, ο οποίος επέστρεψε στην 
Έγκωμη πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη κατάκτη-
ση του.
Διακύμανση του σκορ : 12-7 , 33-26 , 46-39 , 67-43.
Προπονητής: Γιάννος Αριστοτέλους
Παίκτες: Α. Αριστοτέλους 10,  Α. Χρίστου 2, Δ. Γιά-
γκου, Κ. Σέπος 23(1), Τ. Μάρκου 5,  Χ. Καραμπατάκης 
9, Β. Καπλάνης 4,  Λ. Λεοντιάδης 14, Ε. Ροδο-
σθένους, Γ. Λωρής, Δ. Μαράγγης.

Στα γήπεδα του Eleon Tennis 
Club στην Έγκωμη πραγμα-
τοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα  Αντισφαίρι-

σης κάτω των 14 ετών. Παι-
διά από την Κύπρο και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες έδωσαν 

τον καλύτερο εαυτό τους, στα 
πλαίσια του Ευ Αγωνίζεσθαι.
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Αθλητική ημερίδα ΑΓΟ

Τα παιδιά της Έγκωμης αθλούνται
Το σωματείο ΕΘΑ Έγκωμης, με τη στήριξη 
του Δήμου Έγκωμης, διοργάνωσε το 12ο 
Τουρνουά Καλαθόσφαιρας Δημοτικών 
Σχολείων Έγκωμης. Το τουρνουά που τε-
λούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ), ολοκλη-
ρώθηκε με τις βραβεύσεις, σ’ εκδήλωση 
στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσος Παπα-
δόπουλος-Ελευθερία». 
Στις βραβεύσεις παρευρέθηκε ο Δήμαρ-
χος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, ο οποί-
ος μίλησε στους μαθητές για τη σημασία 
του «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play) και συγχά-
ρηκε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους 
στο τουρνουά. Στην τελετή τιμήθηκαν οι 
καλύτεροι παίκτες κάθε σχολείου. Πολυ-
τιμότερος παίκτης του τουρνουά αναδεί-
χθηκε ο Ανδρέας Παφίτης, μαθητής του 
Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας 
«Στυλιανός Λένας» και πολυτιμότερη παί-

κτρια η Ιζαμπέλα Χλούσοβα, μαθήτρια 
του Α’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονί-
τισσας.
Ειδική βράβευση έγινε για την πολυτι-
μότερη παίκτρια του τουρνουά όλων 
των εποχών Ελεάνα Χριστινάκη, η οποία 
αγωνίζεται στον πρωταθλητή Ελλάδας 
Παναθηναϊκό και στην Εθνική Νεανίδων 
Ελλάδος. Το βραβείο παραδόθηκε από 
τον Δήμαρχο Έγκωμης στη μητέρα της 
αθλήτριας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο 
αντιπρόεδρος της ΕΘΑ Έγκωμης, Πα-
νίκος Κωνσταντίνου, που τόνισε ότι για 
την ΕΘΑ είναι πρωταρχικής σημασίας 
η ενίσχυση των Ακαδημιών και η υγιής 
αθλητική ενασχόληση των παιδιών. Πα-
ρέστησαν επίσης οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι Έγκωμης, Παύλος Παύλου και Κώ-
στας Λύμπουρας.

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η αθλητική ημερίδα του 
προγράμματος «Αθλητισμός για όλους» (ΑΓΟ) του Δή-
μου Έγκωμης στο κλειστό γυμναστήριο «Τάσσος Πα-
παδόπουλος - Ελευθερία» και στα βοηθητικά γήπεδα 
του Μακάρειου Σταδίου. Παιδιά και ενήλικες εντυπω-
σίασαν το κοινό με τις επιδείξεις τους, ενώ, παιδιά των 
προγραμμάτων Karate, Judo και Taekwon-Do, πραγ-
ματοποίησαν αγώνες ανά κατηγορίες. Ο Δήμαρχος 
Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου, στον χαιρετισμό του, 
τόνισε τη σημασία της άσκησης και εξήρε το έργο που 
επιτελεί το πρόγραμμα ΑΓΟ του ΚΟΑ.  Κάλεσε τους 

πολίτες να αθλούνται, διότι με τη σωστή άθληση προ-
στατεύεται η υγεία τους. Από την πλευρά της η προ-
ϊστάμενη του ΑΓΟ Έφη Μούζουρου-Πενηνταέξ ευχα-
ρίστησε τον Δήμαρχο και γενικά τον Δήμο Έγκωμης 
για την πολύτιμη συνεργασία τους τα τελευταία χρό-
νια, για την προώθηση του προγράμματος στους δη-
μότες της Έγκωμης όλων των ηλικιών. Τα έσοδα της 
εκδήλωσης από λαχείο που κυκλοφόρησε το ΑΓΟ, δό-
θηκαν για οικονομική στήριξη άπορων οικογενειών του 
Δήμου Έγκωμης, μέσω των Ιερών Ναών Αγίου Νικολά-
ου και Αγίων Πάντων.

Επιτυχίες αθλητών Μορφωτικού Συλλόγου στο Μπάντιμιντον
Η αθλητική περίοδος 2012-2013 
έχει φτάσει στο τέλος της. Ο 
Μορφωτικός Σύλλογος Έγκω-
μης συμμετείχε με επιτυχία και 
αυτή τη χρονιά στα πρωταθλή-
ματα της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Μπάντμιντον. Ο Μορφωτι-
κός Σύλλογος πρωταγωνίστησε 
στα πρωταθλήματα όλων των 
ηλικιών, με τη μεγαλύτερη του 
επιτυχία να καταταγεί στη δεύ-
τερη θέση στο Μικτό Πρωτά-
θλημα Ανδρών/Γυναικών και στο 
Μικτό Εφήβων/Νεανίδων (κάτω 
των 19). 
Στα ατομικά πρωταθλήματα είχε 
τις πιο κάτω επιτυχίες.
Κατηγορία κάτω των 11:  
• Δεύτερη θέση στο απλό γυναι-

κών με την  Παναγιώτα Χατζη-
αντώνη

•  Τρίτη θέση στο Μικτό με την 
Παναγιώτα Χατζηαντώνη και 
Αλέξανδρο Γεωργίου

Κατηγορία κάτω των 13:  
•  Τρίτη θέση στο Διπλό γυναι-

κών με την Παναγιώτα Χατζη-
αντώνη και Ανδριάνα Δημητρί-
ου

Κατηγορία κάτω των 15:
• Δεύτερη θέση στο διπλό και 

τρίτη θέση στο μονό με τον 
Γιώργο Κωνσταντίνο

Κατηγορία κάτω των 17:
•  Πρώτη θέση στο απλό, διπλό 

και μικτό από την Στέφανη 
Πίνχαρη

• Τρίτη θέση στο απλό, διπλό και 
μικτού από την Ελένη Ψηλο-

γένη
• Τρίτη θέση στο διπλό και μι-

κτού από τον Φίλιππο Κνέκνα
Κατηγορία κάτω των 19:
• Πρώτη θέση στο διπλό, Τρίτη 

θέση στο απλό, και δεύτερη 
θέση μικτού από την Στέφανη 
Πίνχαρη

• Τρίτη θέση στο διπλό και μικτού 
από την Ελένη Ψηλογένη

• Τρίτη θέση στο διπλό και μι-
κτού από τον Φίλιππο Κνέκνα

Ανδρών γυναικών:
• Πρώτη θέση στο απλό, διπλό 

και μικτού από την Στέλλα 
Κνέκνα

• Πρώτη θέση στο διπλό και δεύ-
τερη θέση στο απλό και μικτού 
από την Στέφανη Πίνχαρη

• Τρίτη θέση στο διπλό και μι-
κτού από τον Θωμά Αναστα-
σιάδη

• Τρίτη θέση στο διπλό από τον 
Φίλιππο Κνέκνα

• Τρίτη θέση στο διπλό και μικτού 
από την Ελένη Ψηλογένη

Οι αθλήτριες του Μορφωτι-
κού Συλλόγου Έγκωμης Στέλλα 
Κνέκνα, Στέφανη Πίνχαρη και ο 
αθλητής Φίλιππος Κνέκνας είναι 
μέλη της ομοσπονδιακής ομά-

δας Μπάντμιντον της Κύπρου, 
οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο 
τους εαυτό στους διεθνείς αγώ-
νες, επιτυγχάνοντας τα ακόλου-
θα:
Η Στέλλα Κνέκνα κατέκτησε την 
8η θέση στο απλό γυναικών στο 

Διεθνές Τουρνουά Μπάντμινον 
της Ελλάδας, αφού απέκλεισε 
τις αθλήτριες από τη Ρωσία και 
Ουγγαρία. Η Στέφανη Πίνχαρη 
πέτυχε 4 νίκες στο ομαδικό Πα-
νευρωπαϊκό Τουρνουά κάτω των 
19 ετών που διεξήχθηκε στην 
Τουρκία. Ο Φίλιππος Κνένκας 
κατέκτησε τη 2η θέση στο απλό 
ανδρών κάτω των 17 ετών και 
την 1η θέση στο διπλό, στο διε-
θνές τουρνουά του Ισραήλ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 Στον Μορφωτικό Σύλλογο, εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, λειτουργεί 
ακαδημία μπάντμιντον για μικρούς  αθλητές/τριες ηλικίας 6-12 χρόνων. 
Οι προπονήσεις θα επαναρχίσουν τέλος Αυγούστου. Όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να αποταθούν στον κ. Αιμίλιο Ιωάννου τηλ. 99528868. 
Οι προπονήσεις γίνονται στην κλειστή αίθουσα του Γυμνασίου Μακεδονί-
τισσας τις πιο κάτω μέρες και ώρες: 
Δευτέρα:  5:00 μ.μ. – 6:30 μ.μ.
Τετάρτη:   6:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ.
Σάββατο:  12:00 μ. – 1:30 μ.μ.
Στο οίκημα του Μορφωτικού Συλλόγου από τη φετινή χρονιά θα λειτουρ-
γήσει ακαδημία εκμάθησης σκακιού. Οι φίλοι και φίλες που ενδιαφέρονται 
να μάθουν το συναρπαστικό αυτό άθλημα μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τον κ. Χαράλαμπο Ζαχαροπλάστη στο τηλ. 96476173

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος ο Μορφωτικός Σύλ-
λογος Έγκωμης θα πραγμα-
τοποίησει το καθιερωμένο 
Πολιτιστικό Φθινόπωρο 2013.
Οι εκδηλώσεις προγραμμα-
τίζονται να γίνουν το μήνα 
Σεπτέμβρη, στο αμφιθέατρο 
του Πανεπιστημίου Λευκωσί-
ας, στο πάρκο Παύλου Ιησού 
και στην αυλή του Συλλόγου 
μας. Όλες οι εκδηλώσεις θα 
είναι δωρεάν για το κοινό. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τις πιο κάτω εκδηλώσεις:
Τετάρτη 11/09/2013 
και 18/09/2013 Θεατρι-
κές παραστάσεις 
Σάββατο 21/09/2013 Πρό-
γραμμα για τα παιδιά.
Παρασκευή 27/09/2013 Μου-
σικό-καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 
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