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“Πλατώ” στη λεωφ. Γρίβα Διγενή
Οι συντονισμένες προσπάθειες δημοτών και Δήμου Έγκωμης, αποδίδουν καρπούς. Το χρονίζον πρόβλημα των παράνομων αγώνων ταχύτητας, που παρατηρείται κατά τις
νυκτερινές ώρες στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, βαίνει προς
οριστική αντιμετώπιση, μετά την απόφαση για τοποθέτηση
υπερυψωμένων «πλατώ» στη λεωφόρο.
ΣΕΛ. 8

Ένα πάρκο γεννιέται στην Έγκωμη
Μια μεγάλη προσφορά της εταιρείας ΟΠΑΠ
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου
Λτδ, σε συνεργασία με τον
Δήμο Έγκωμης, προχωρούν
στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού πάρκου στην
Έγκωμη. Ο χώρος που επιλέγηκε χρησιμοποιείται από τα
παιδιά της περιοχής σαν γήπεδο, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους για
άσκηση. Η ΟΠΑΠ Κύπρου
αποφάσισε να μετατρέψει το
ξερό χωράφι σε καταπράσινο
πάρκο, να γεμίσει τον άδειο
χώρο με φωνές και γέλια παιδιών που αθλούνται. Να δημιουργήσει μια πράσινη όαση
για μικρούς και μεγάλους
στην Έγκωμη.
ΣΕΛ. 3

Πανευρωπαϊκό
δίκτυο για πράσινες
υποδομές
ΣΕΛ. 4
Ο καθένας από
το πόστο του
Άρθρο του Δημάρχου

ΣΕΛ. 5

Η είσοδος του πάρκου, σε μακέτα

Γίνε κι εσύ “Παρατηρητής”

Άθληση σημαίνει υγεία

Ο Δήμος Έγκωμης έθεσε
σε λειτουργία τον πρωτοποριακό θεσμό του
«Παρατηρητή της γειτονιάς», ενώ προγραμματίζεται η περαιτέρω ανάπτυξή του σε συνεργασία
με την Πολιτική Άμυνα.
Ο Δήμος Έγκωμης καλεί τους δημότες του να
εγγραφούν μέλη στον
θεσμό, έτσι ώστε η κάθε γειτονιά να έχει τον δικό της
Παρατηρητή.
ΣΕΛ. 2

Ο Δήμος Έγκωμης τα τελευταία
εφτά χρόνια καθιέρωσε τη διοργάνωση
της
μαζικής αθλητικής εκδήλωσης
«Περπατώ-Ποδηλατώ και Τρέχω», στέλλοντας
μηνύματα για βελτίωση της υγείας μας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
ΣΕΛ. 15

Τιμήθηκε η 28η
Οκτωβρίου 1940

Νέο μέλος της Επιτροπής
Περιφερειών η Αντιδήμαρχος

ΣΕΛ . 12

ΣΕΛ . 10

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

Αύξηση της
ενεργειακής
απόδοσης σε
κατοικίες χαμηλού
ετήσιου εισοδήματος
ΣΕΛ. 6
Επίσκεψη στην
πρώτη ιατρική
σχολή της Κύπρου
ΣΕΛ. 9
Ευρωπαϊκή Ημέρα
Γλωσσών στο
Γυμνάσιο Έγκωμης
ΣΕΛ. 10
Ολοκληρωμένο
δίκτυο
ποδηλατοδρόμων
ΣΕΛ. 11
Άθληση σημαίνει
υγεία
ΣΕΛ. 15
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ο Δήμος Έγκωμης πληροφορεί
τους δημότες ότι το κοινό θα έχει
την δυνατότητα τώρα να επικοινωνεί με το Δήμο και μέσω ηλεκτρονικού 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

Εγγραφείτε στο θεσμό «Παρατηρητής γειτονιάς»
Στο Δήμο Έγκωμης έχει εφαρμοστεί, όπως είναι ήδη γνωστό, ο θεσμός
του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» και έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα
ενδιαφέρον συμμετοχής, πλήθος εθελοντών δημοτών.
Ο θεσμός προχωρεί με σταθερά βήματα και στοχευμένες κινήσεις, για
ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή του, με στόχο, να προλαμβάνονται παραβατικές ενέργειες, να περιφρουρείται η τάξη, η ευνομία και η ασφάλεια στο Δήμο μέσω ενεργούς συμμετοχής των δημοτών.
Για ενημέρωση του κοινού αναρτήθηκαν 30 πινακίδες σε περίοπτα σημεία του Δήμου, μέσω της ευγενούς χορηγίας της Ασφαλιστικής Εταιρείας Alliance, την οποία ο Δήμος ευχαριστεί ιδιαίτερα.
Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Δήμου με
εκπροσώπους της Πολιτικής Άμυνας και των Δημάρχων Αγίου Δομετίου
– Έγκωμης και αποφασίστηκε η συνεργασία των Τοπικών Αρχών των
δυο Δήμων με την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία, ώστε να καλλιεργηθεί στον ύψιστο δυνατό βαθμό η ποιότητα της καλής γειτονίας, έτσι
που μέσω ειλικρινούς ενδιαφέροντος των γειτόνων να επιτυγχάνεται η
εξάλειψη εγκληματικών ενεργειών που παρατηρούνται εντός των πόλεων.
Αποφασίστηκε να ενημερωθεί σύντομα το κοινό μέσω νέων συγκεκριμένων ενεργειών για επίτευξη του πιο πάνω στόχου.
30 πινακίδες έχουν τοποθετηθεί σε
Ο Δήμος Έγκωμης προσκαλεί τους δημότες του να συμμετάσχουν ως
περίοπτα σημεία στην Έγκωμη
μέλη στο θεσμό του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», έτσι που κάθε γειτονιά να έχει τον δικό της παρατηρητή.
Για πληροφορίες και εγγραφή, τηλ. 22453830 φ/δι κ. Χρύσανθου Πιερή, Γραμματειακού Λειτουργού.

Κυνήγι θησαυρού
To Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης, σε συνεργασία με το 293ο Σ.Π. Μακεδονίτισσας, πρόσφερε ένα
αλλιώτικο απόγευμα σε παιδιά και εφήβους, διοργανώνοντας Κυνήγι Θησαυρού στην Έγκωμη, με αφετηρία το
πάρκο Παύλου Ιησού στη Μακεδονίτισσα.
Οι διαγωνιζόμενοι, κυνηγώντας τον θησαυρό, πέρασαν
από συγκεκριμένα σημεία, έπαιξαν παιχνίδια και απάντησαν σε ερωτήσεις για την Έγκωμη, κερδίζοντας βαθμούς
και δώρα.
Υποστηρικτές της εκδήλωσης:
Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λευκωσίας, Pizza
Hut, Biz Art, Πέργαμος, Coffee Island και Mall of Engomi.

η ΦΩΝΗ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΤΗΣ

Εκφραστικό όργανο
του Δήμου Έγκωμης
H επιτροπή εφημερίδας και ιστοσελίδας 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 ﬁnancial 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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Δημότες, προσοχή
Ο Δήμος Έγκωμης εφιστά την προσοχή στους δημότες του να είναι πολύ προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για συλλογή χρημάτων για φιλανθρωπικούς, δήθεν, σκοπούς. Συγκεκριμένα, ο Δήμος
έγινε δέκτης παραπόνων ότι άγνωστοι με την παράνομη εκμετάλλευση του ονόματος του Δήμου, αποσπούν χρηματικά ποσά, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, θα δοθούν για τη φροντίδα καρκινοπαθών συνανθρώπων μας. Ο Δήμος Έγκωμης έχει προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία για τα κρούσματα εξαπάτησης.

Φίλοι Δημότες,
Ο Δήμος Έγκωμης εκδίδει την τοπική εφημερίδα η «Φωνή της Έγκωμης» 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 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 προσφέρουμε διαφημιστικά banner στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα 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.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΑΠ

Ένα πάρκο γεννιέται στην Έγκωμη
Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Λτδ, σε συνεργασία με το Δήμο Έγκωμης, προχωρούν στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού
πάρκου στην Έγκωμη. Ο χώρος που επιλέγηκε χρησιμοποιεται από τα παιδιά της γειτονιάς σαν γήπεδο, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους για άσκηση. Η ΟΠΑΠ
Κύπρου αποφάσισε να μετατρέψει το ξερό χωράφι σε καταπράσινο παρκο, να γεμίσει τον άδειο χώρο με φωνές και
γέλια παιδιών που αθλούνται. Να δημιουργήσει μια πράσινη
όαση για μικρούς και μεγάλους στην Έγκωμη.
Η δημιουργία του πάρκου ΟΠΑΠ, ανακοινώθηκε στη διάσκεψη τύπου με τίτλο «Ένα πάρκο γεννιέται». Στη διάσκεψη παρουσιάστηκαν τα σχέδια του πάρκου και προβλήθηκε
ένα εντυπωσιακό video με το όραμα της ΟΠΑΠ για τη μετατροπή της συγκεκριμένης περιοχής σε έναν καταπράσινο
πνεύμονα ανάπαυσης και αναψυχής.
Το όραμα της ΟΠΑΠ για το πάρκο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ανοικτού ποδοσφαιρικού γηπέδου φούτσαλ με
καταπράσινο γρασίδι για τα παιδιά, καφετέρια για επισκέπτες όλων των ηλικιών που επιζητούν τη χαλάρωση. Το
πάρκο ΟΠΑΠ, που θα παραδοθεί στο Δήμο Έγκωμης, θα
προσφέρει επίσης δωρεάν ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (wiﬁ), αναπαυτικά παγκάκια, καθώς και σκιερά μέρη για
όμορφες στιγμές μέσα στο πράσινο. Στη διάσκεψη τύπου
ο Γενικός Διευθυντής της ΟΠΑΠ Κύπρου, κ. Μιχάλης Χειμώνας, δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για τη
δημιουργία αυτού του έργου. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η
δημιουργία ενός πάρκου δεν συμβάλλει μόνο στην αναζωογόνηση της περιοχής και του περιβάλλοντος, αλλά και στην
αναψυχή των πολιτών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που καταβάλλει όλους μας περισσότερο από ποτέ το άγχος και η
πίεση της καθημερινότητας. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω
ότι ειδικά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η
κοινωνία μας σήμερα, αυτό το έργο θα δημιουργήσει νέες
ευκαιρίες εργασίας για πολλούς συμπολίτες μας.»
Μιλώντας, επίσης, στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου ανέφερε:
Η δημιουργία του πάρκου ΟΠΑΠ έχει τριπλό συμβολισμό.
Έρχεται, πρώτα – πρώτα, να δώσει ζωή και μεγαλύτερη
ζωντάνια σε μια ακριτική περιοχή κοντά στη νεκρή ζώνη,
κάτω ακριβώς από το δίαυλο του αεροδρομίου Λευκωσίας. Ακόμη, η συγκεκριμένη πολυσήμαντη προσφορά ΟΠΑΠ
στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίτισσας, αποδίδει συμβολικό φόρο τιμής στους ήρωες που είναι θαμμένοι στο παρακείμενο Τύμβο Μακεδονίτισσας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά
το 1974, υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος, η προσφορά ΟΠΑΠ έρχεται να τονώσει την οικονομική
δραστηριότητα, που είναι τόσο αναγκαία αυτές τις δύσκολες εποχές.
Εκ μέρους του Δήμου Έγκωμης και των δημοτών Έγκωμης,
ευχαριστώ θερμά την εταιρεία ΟΠΑΠ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διεύθυνση για τη δημιουργία του
πάρκου και διαβεβαιώνω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα τιμήσουν στο ακέραιο το κομμάτι της δικής τους συνεισφοράς που συνίσταται στα ακόλουθα:
1. Εξοπλισμός Παιδικής χαράς
2. Έπιπλα εξωτερικού χώρου
3. Περίφραξη
4. Άρδευση / Αυτοματοποίηση
5. Φύτευση
6. Εργατικά για τα πιο πάνω
Ο Δήμος Έγκωμης, ως ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του
πάρκου, θα το διατηρεί σε άριστη κατάσταση και θα το παραδώσει στο κοινό, ως ένα πράσινο πνεύμονα χαράς και
ψυχαγωγίας.

Το πάρκο, όπως θα διαμορφωθεί, σε διάφορες όψεις

3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τηρείτε
το πρόγραμμα
Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί έξαρση της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων
σε ανοικτούς χώρους με αποτέλεσμα να
συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες και ο
Δήμος Έγκωμης να μην μπορεί να διεκπεραιώσει κανονικά το πρόγραμμα περισυλλογής, το οποίο ανακοινώνεται στους δημότες
έγκαιρα. Δυστυχώς, πολλοί δημότες βγάζουν, στις περιοχές όπου διαμένουν, άχρηστα αντικείμενα και κλαδέματα εκτός περιόδων περισυλλογής. Παρά την οικονομική
κρίση, ο Δήμος Έγκωμης επιστράτευσε, με
σημαντικό επιπρόσθετο οικονομικό κόστος,
ιδιωτικό συνεργείο, ενισχύοντας το υφιστάμενο συνεργείο του Δήμου, για να απομακρύνει τις ποσότητες αυτές και να επαναφέρει το πρόγραμμα περισυλλογής στη σειρά.
Για ακόμη μια φορά, καλούμε τους δημότες
να είναι συνεπείς και να τηρούν το πρόγραμμα περισυλλογής, όπως κοινοποιείται από
την αρχή του χρόνου.

Ανακοίνωση για
πράσινα κλαδέματα
Ο Δήμος Έγκωμης καλεί τους δημότες του
να μην τοποθετούν στα σκυβαλοδοχεία
πράσινα κλαδέματα, επειδή ο σκυβαλότοπος Κοτσιάτη αρνείται να τα παραλάβει.
Μάλιστα όσοι Δήμοι μεταφέρουν κλαδέματα μέσα στα κοινά σκύβαλα, τιμωρούνται με επιβολή διοικητικού προστίμου, το
οποίο είναι δυσβάστακτο. Για την περισυλλογή κλαδεμάτων, υπάρχει άλλη διαδικασία, για την οποία οι δημότες είναι ενημερωμένοι και οφείλουν να ακολουθούν. Ο
Δήμος καθορίζει σε συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους την περισυλλογή και προς τούτο
ειδοποιούνται έγκαιρα οι δημότες. Για έκτακτη περισυλλογή πρέπει να ειδοποιούνται οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές η περισυλλογή γίνεται έναντι
χρέωσης.
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Πανευρωπαϊκό δίκτυο για πράσινες υποδομές
Με ευκαιρία το διακρατικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου GreenInfraNet
(Δίκτυο Πράσινων Υποδομών) που διοργανώθηκε
στην Κύπρο το διήμερο 23
& 24 Οκτωβρίου 2013 με
συμμετοχή εκπροσώπων
από 11 οργανισμούς από
τις χώρες μέλη της ΕΕ,
η Αναπτυξιακή Εταιρεία
Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ
διοργάνωσε διάσκεψη τύπου με θέμα: «Δημιουργία
Πανευρωπαϊκού Δικτύου
Γνώσης Πράσινων Υποδομών».
Στο σύντομο χαιρετισμό
του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της
ΑΝΕΛ – Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού τόνισε ότι οι Δήμοι μέλη της ΑΝΕΛ, παρά
τις αντίξοες οικονομικές
συνθήκες, συνεχίζουν να
σχεδιάζουν και να λειτουργούν προς όφελος
της τοπικής ανάπτυξης,
αποκτώντας γνώσεις και
εμπειρίες από άλλες χώρες διά εκπροσώπησης
της ΑΝΕΛ σε ευρωπαϊκά
προγράμματα. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα
Ιωάννα Παναγιώτου, ανέφερε ότι παρέχει πλήρη
υποστήριξη στην πρωτοβουλία της ΑΝΕΛ γιατί η δημιουργία Πράσινων
Υποδομών αποτελεί κομβικό σημείο για την πράσινη ανάπτυξη και η δημιουργία
διευρωπαϊκού
δικτύου Πράσινων Υπο-

δομών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εφαρμογής.
Ο Διευθυντής του Τμήματος
Περιβάλλοντος,
κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, με τη σειρά του,
υπογράμμισε ότι το θέμα
των πράσινων υποδομών
έχει συμπεριληφθεί στην
Εθνική Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα, η οποία
αναμένεται σύντομα να
υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.
Συνεχάρη επίσης θερμά
την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Λευκωσίας για την προσπάθειά της αυτή, αφού
καθιστά την ΑΝΕΛ πρωτοπόρο για το θέμα της πράσινης υποδομής όχι μόνο
σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και απηύθυνε τη θερμή υποστήριξη
του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Υπουργείου
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

“GreenInfraNet” και για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα
διαπεριφερειακής συνεργασίας παρείχαν ο Αναπληρωτής Επίτροπος του
Βασιλιά της Ολλανδίας, κ.
Bert Gĳsberts, η κα Ανθή
Φιλιππίδου, Α’ Λειτουργός
Προγραμματισμού
από το Γραφείο Προγραμματισμού καθώς επίσης η
κα Ingrid Henzen, υπεύθυνη του προγράμματος
“GreenInfraNet”, εκπροσωπώντας την επαρχία
Flevoland της Ολλανδίας.
Η σημαντικότερη είδηση
ανακοινώθηκε στο τέλος
της διάσκεψης τύπου από
τον κ. Ελευθέριο Λοΐζου,
Διευθύνοντα
Σύμβουλο
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, ο οποίος
ανακοίνωσε επίσημα ότι
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, λήφθηκε η απόφαση δημιουργίας Πανευρωπαϊκού Δικτύου Γνώσης
για τις Πράσινες Υποδομές. Με τη σύμφωνο
γνώμη και καθολική υπο-

στήριξη από όλους τους
εταίρους του προγράμματος, αποφασίστηκε ότι η
βάση του Πανευρωπαϊκού
Δικτύου θα είναι η Κύπρος,
με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας να τίθεται
επικεφαλής, έχοντας την
ευθύνη διαχείρισης του Δικτύου. Όπως ανέφερε ο
κ. Λοΐζου, το γεγονός αυτό
αποτελεί τεράστια επιτυχία για τη χώρα μας, αφού
για πρώτη φορά Πανευρωπαϊκό Δίκτυο εγκαθιστά
τη βάση του στην Κύπρο,
κάτι που έχει επιτευχθεί με
σκληρή δουλειά. Ο κ. Λοΐζου ενημέρωσε, τέλος,
ότι έχει κληθεί σε σύσκεψη από εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για διαπραγμάτευση εξασφάλισης ετήσιας χρηματοδότησης για λειτουργία
του εν λόγω Δικτύου από
ευρωπαϊκούς πόρους που
προέρχονται απευθείας
από τον κεντρικό ετήσιο
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ
Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου
Περιοχή παλιάς Έγκωμης και περιοχή εκκλησίας Αγίου Νικολάου
Βιομηχανική περιοχή και περιοχή εκκλησίας Αγίων Πάντων
Περιοχή Δημαρχείου, Κυβερνητικών Δεξαμενών και πολυκατοικιών Καραντώκη
Περιοχή Ξενοδοχείου Hilton Park και Παρισινού
Περιοχή Γυμνασίου Μακεδονίτισσας και
Περιοχή ανατολικά εισόδου Κρατικής Έκθεσης
Περιοχή Μακαρείου Σταδίου και περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ
Περιοχή Τύμβου
(τομέας Φλωρίνης, Λεωφ. Ηρώων – Ελευσίνος) και περιοχή Τύμβου (τομέας
Φλωρίνης, Λεωφ. Ηρώων, Αντρέα Αναστασοπούλου)

1η περίοδος 2η περίοδος 3η περίοδος 4η περίοδος 5η περίοδος
3.1 – 5.1 15.3 – 17.3 26.5 – 28.5
6.8 – 8.8 16.10 – 18.10
12.1 – 14.1
24.3 –26.3
4.6 – 6.6 15.8 – 17.8 25.10 – 27.10
21.1 – 23.1
2.4 – 4.4 13.6 – 15.6 24.8 – 26.8
3.11 – 5.11
30.1 – 1.2 11.4 – 13.4 22.6 – 24.6
2.9 – 4.9 12.11 – 14.11
8.2 – 10.2 20.4 – 22.4
1.7 – 3.7 11.9 – 13.9 21.11 – 23.11
17.2 – 19.2
26.2 – 28.2

29.4 – 1.5
8.5 – 10.5

10.7 – 12.7
19.7 – 21.7

20.9 – 22.9
29.9 – 1.10

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.

30.11 – 2.12
9.12 – 11.12
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Ο καθένας από το πόστο του…
Οι πολίτες πρέπει να είναι απαιτητικοί και να ζητούν
από τις δημοτικές αρχές να παίρνουν τ΄ αναγκαία
μέτρα, για να υπάρχει στο δήμο ευταξία, ευνομία και
πρόοδος. Αλλά, πρέπει ν΄ αποδεχθούν μια βασική
αρχή: Έχουν και οι ίδιοι σοβαρές ευθύνες, τις οποίες
θα πρέπει ν΄ αναλαμβάνουν κι όχι ν΄ απαιτούν από
τους άλλους, όσα οι ίδιοι δεν πράττουν.
Εάν, για παράδειγμα, έχεις στην αυλή σου σκύλο,
αλλά δεν σε ενδιαφέρει εάν το παρατεταμένο/υπερβολικό γαύγισμα του
ενοχλεί τη γειτονιά, σημαίνει ότι
μέσα από το κάδρο
βλέπεις μόνο την
εικόνα που θέλεις
κι όχι την πραγματική, που αφορά
όλους…
Εάν βγάλεις το
σκύλο σου περίπατο κι αφήσεις τα
περιττώματα του
μπροστά στην είΤου Ζαχαρία Κυριάκου,
σοδο κάποιου σπιΔημάρχου Έγκωμης
τιού ή σε κάποιο
πεζοδρόμιο, ή σε
κάποια λωρίδα πρασίνου, γιατί απαιτείς από το
δήμο να καθαρίσει; Ποιου είναι αυτή συγκεκριμένη
ευθύνη; Είναι δυνατό ο δήμος να βρίσκεται συνεχώς παντού και να μαζεύει περιττώματα σκυλιών;
Το πρόβλημα δεν θα υπήρχε εάν ο καθένας είχε
την ανάλογη ευαισθησία και περιβαλλοντική συνείδηση, να κρατά και χρησιμοποιεί ένα σακουλάκι…

Τέτοιες εικόνες πρέπει να εκλείψουν...
Εάν κλαδέψεις και βγάλεις ένα αυτοκίνητο κλαδέματα και τα πετάξεις με τη μεγαλύτερη ανευθυνότητα στο απέναντι χωράφι ή οικόπεδο, ενώ ξέρεις
ότι παρήλθε η περίοδος περισυλλογής, σημαίνει ότι καταπατείς αρχές, που εσύ θεωρητικά
ζητάς από το δημαρχείο. Εάν διαμαρτύρεσαι ότι κάποιος πάρκαρε ανεύθυνα έξω από το σπίτι
σου και σε εμποδίζει, την επόμενη μέρα δεν δικαιολογείσαι
να κάνεις εσύ το ίδιο όταν πας
κάπου για κάποια υποχρέωση
που έχεις. Εάν ο τροχονόμος
του δήμου σου κόψει εξώδικο
επειδή στάθμευσες στη στροφή ή σε στάση λεωφορείου ή σε χώρο αναπήρων, γιατί τα βάζεις με το
Δήμαρχο; Εάν θέλεις να ξεφορτωθείς από το σπίτι
σου παλιά έπιπλα ή άχρηστα ηλεκτρικά σκεύη, δεν
πρέπει να τα πετάς με περισσή ανευθυνότητα στο
γειτονικό οικόπεδο αλλά πρέπει να καλέσεις το δη-

μαρχείο να τα πάρει και να πληρώσεις έκτακτη περισυλλογή.
Θα μπορούσα να παραθέσω κι άλλα παραδείγματα
καθημερινής ασυνειδησίας και
άναρχου προσωπικού βολέματος, που δυσκολεύουν τη ζωή
των πολλών. Αλλά μένω ως εδώ,
με την επισήμανση ότι για ν΄
απαιτείς από τους άλλους πρέπει πρώτα ν΄ απαιτείς από τον
εαυτό σου. Αυτή είναι η μαγκιά…
Για να περνάμε καλά στην καθημερινότητα μας και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας,
πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Ο
καθένας από το πόστο του μπορεί –και επιβάλλεται- να κάνει τα πρέποντα. Αυτή είναι η λογική των
πραγμάτων κι όχι η συνεχής απαίτηση από τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να καλύπτουν
ανευθυνότητες, λάθη, παραλείψεις, παρατυπίες και
παρανομίες…

«Για ν΄ απαιτείς από
τους άλλους, πρέπει
πρώτα ν’ απαιτείς
από τον εαυτό σου.
Αυτή είναι η μαγκιά»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ELIH-MED

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
σε κατοικίες χαμηλού ετήσιου εισοδήματος
Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στο
πρωτοποριακό έργο ELIH-MED
«Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες χαμηλού ετήσιου
εισοδήματος», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας στο μεσογειακό χώρο MED και
εμπίπτει στον άξονα προτεραιότητας για αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στη λεκάνη της
Μεσογείου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού έργου
ELIH-MED στην Κύπρο, πραγματοποιούνται επεμβάσεις αύξησης
της ενεργειακής απόδοσης 25 κατοικιών ευάλωτων οικονομικά καταναλωτών.
Οι επεμβάσεις χρηματοδοτούνται
κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15%
από τις συμμετέχουσες Τοπικές
Αρχές και τον Κυπριακό Οργανισμό
Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).
Επιπρόσθετα, η Αρχή Ηλεκτρισμού

Στις φωτογραφίες φαίνεται κατοικία στην Έγκωμη, πριν και μετά από την εφαρμογή του προγράμματος

Κύπρου παραχώρησε δωρεάν
τους έξυπνους μετρητές και μέλη
του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου
έχουν παραχωρήσει δωρεάν φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαταστάθηκαν με το σύστημα συμψηφισμού ενέργειας. Για πρώτη φορά
στην Κύπρο υπάρχουν στοιχεία,

μέσω της εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών, καταγραφής ανά
15λεπτο των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και προφίλ των
χρηστών, που εμπίπτουν στην κατηγορία των νοικοκυριών χαμηλού
ετήσιου εισοδήματος.
Επίσης, θα εγκατασταθούν καταγραφικές συσκευές για την αποτύ-

πωση της κατανάλωσης ανά ηλεκτρική συσκευή σε αυτή την ομάδα
οικιακών καταναλωτών.
Τα αποτελέσματα των εργασιών των πρώτων επεμβάσεων είναι εντυπωσιακά, όπως φαίνεται
από σχετικές φωτογραφίες από
τις επεμβάσεις σε κατοικία στην
Έγκωμη.

Εμπλουτισμός του πρασίνου
Ο Δήμος Έγκωμης, με τη συνεργασία του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
προχώρησε σε δενδροφύτευση του Περιβαλλοντικού Πάρκου επί της λεωφόρου Αρχαγγέλου, μεταξύ Πανεπιστημίου
και Ιερατικής Σχολής. Στη δενδροφύτευση συμμετείχαν φοιτητές και προσωπικό
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου
και Περιβάλλοντος του Δήμου Έγκωμης, Δημήτρης Σιεηττάνης, ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που είχε
την πρωτοβουλία για τη δενδροφύτευση
και τον εξωραϊσμό του χώρου, ο οποίος εντάσσεται σε μία γενικότερη προσπάθεια για αύξηση του πρασίνου στην
Έγκωμη. Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας ιδιωτών με το Δήμο και της
συμμετοχής εθελοντών σε δράσεις του
Δήμου, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, δρ Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, υποσχέθηκε ότι
τέτοιες προσπάθειες θα συνεχιστούν,
αφού στόχος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι συνεχώς η ανάπτυξη.
Της δενδροφύτευσης προηγήθηκε αγιασμός.

EIΔΗΣΕΙΣ
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Μπαίνουν “πλατώ” στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή
Για εξουδετέρωση της μάστιγας των αγώνων ταχύτητας
Το σοβαρότατο πρόβλημα των παράνομων αγώνων ταχύτητας στη
λεωφόρο Γρίβα Διγενή βαίνει προς
οριστική αντιμετώπιση. Οι συνεχείς
παραστάσεις και η επιμονή του Δήμου Έγκωμης για λήψη δραστικών
μέτρων, φέρνουν αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, έχει αποφασισθεί από
δύο Υπουργεία (Συγκοινωνιών - Δικαιοσύνης), η αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Έγκωμης για τοποθέτηση υπερυψωμένων πλατώ στη
λεωφόρο για την εξουδετέρωση των
πολύ μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσονται κατά τις βραδινές ώρες.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε στην
Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων
της Βουλής, που συζήτησε σ’ έκτα-

ση το όλο θέμα και ζήτησε τη λήψη
άμεσων και δραστικών μέτρων, συμμεριζόμενη τις απόψεις του Δήμου
Έγκωμης. Πέραν των πλατώ, ανακοινώθηκε ότι στη λεωφόρο Γρίβα
Διγενή θα τοποθετηθούν και δύο κάμερες φωτοεπισήμανσης, οι οποίες
θα εντοπίζουν τους παρανομούντες.
Στο μεταξύ το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο οποίο ανήκει η λεωφόρος
Γρίβα Διγενή, προβαίνει ήδη σε μελέτες, για το σχεδιασμό των πλατώ και
την έναρξη των σχετικών εργασιών.
Σε επίσκεψη στη λεωφόρο εκπροσώπων του Τμήματος, της Αστυνομίας και του Δήμου Έγκωμης, εντοπίστηκαν τα σημεία στα οποία θα γίνει
η τοποθέτηση των πλατώ.

Ο δρ Σώτος Βοσκαρίδης, καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Έγκωμης και έδωσε διάλεξη με
θέμα: «Οι φίλοι μας». Με τον ενθουσιασμό και την ενεργητικότητά
του κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών, όσο και των
καθηγητών που τον παρακολούθησαν. Χρησιμοποιώντας θέματα
από τη φύση, παρουσίασε πρακτικές εφαρμογές των Μαθηματικών
και συνάμα έθιξε θέματα όπως η φιλία και η οικογένεια.

Οι συντονισμένες προσπάθειες δημοτών και Δήμου
Έγκωμης, αποδίδουν σήμερα καρπούς. Στη φωτογραφία,
παλαιότερη εκδήλωση διαμαρτυρίας στη λεωφόρο.
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Επίσκεψη στην πρώτη Ιατρική Σχολή της Κύπρου
Επίσκεψη γνωριμίας του Δημάρχου Έγκωμης Ζαχαρία Κυριάκου
και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, η οποία ιδρύθηκε το
2011 και είναι η πρώτη που λειτούργησε στην Κύπρο, δίνοντας
έτσι στο Δήμο μας την πρωτιά
στον τομέα αυτό.
Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν
παρουσίαση του υψηλού προδιαγραφών ακαδημαϊκού προγράμματος που προσφέρει η Σχολή σε
συνεργασία με την Ιατρική Σχολή
του St George’s του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Πληροφορήθηκαν επίσης ότι το πρόγραμμα
στην Κύπρο είναι ταυτόσημο με

αυτό που παρακολουθούν οι φοιτητές του St George’s στο Λονδίνο, και ότι αυτός είναι ένας
από τους βασικότερους λόγους
που το πρόγραμμα ελκύει μεγάλο αριθμό φοιτητών από χώρες
όπως η Αμερική, ο Καναδάς, η
Αυστραλία, η Αγγλία, το Ισραήλ
και ο Λίβανος. Αυτή την περίοδο φοιτούν στη Σχολή 207 φοιτητές, από 23 διαφορετικές χώρες, με κύρια πηγή την Αμερική
και τον Καναδά. Αναμένεται μέχρι
το 2015 οι φοιτητές να αυξηθούν
στους 400.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της
Σχολής, καθηγητής Αντρέας Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στα οικονομικά οφέλη για τον Δήμο από
τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο

για την πρόσφατη δημιουργία του
ποδηλατοδρόμου παράλληλα της
λεωφόρου Γρίβα Διγενή. Ταυτόχρονα πρότεινε την αναβάθμιση του οδικού συστήματος γύρω
από τη Σχολή για διευκόλυνση
των φοιτητών αλλά και των οδηγών.
Απαντώντας ο Δήμαρχος Έγκωμης ευχαρίστησε για τη φιλοξενία στη Σχολή, τόνισε τη σημασία
που έχει η λειτουργία της Σχολής
για την Έγκωμη και υποσχέθηκε
ότι οι προτάσεις της Σχολής θα
ληφθούν σοβαρά υπόψη αφού η
ασφάλεια στη διακίνηση είναι ένα
από τα πρώτα μελήματα το Δήμου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε
με την επίδοση από τον Δήμαρχο
Έγκωμης πλακέτας με το έμβλημα του Δήμου.

Η ESSO στηρίζει με δωρεάν καύσιμα
δυσπραγούντες δημότες μας
Εκπρόσωποι της εταιρείας ESSO
και των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Έγκωμης και Αγίων Πάντων
Μακεδονίτισσας, επισκέφθηκαν τα
γραφεία του Δήμου Έγκωμης και
είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο
Έγκωμης, Ζαχαρία Κυριάκου. Θέμα
της συνάντησης ήταν η προσφορά
δωρεάν καυσίμων από την εταιρεία
ESSO σε δυσπραγούντες δημότες
της Έγκωμης. Όπως εξήγησε ο περιφερειακός διευθυντής της ESSO,
κ. Ανδρέας Ανδρέου, η εκστρατεία
κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, με γενικό σύνθημα «Εφόδια
στην Ελπίδα», προνοεί την προσφορά καυσίμων αξίας €100.000
μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων σε όλη την Κύπρο. Για τον

σκοπό αυτό και στην παρουσία του
Δημάρχου Έγκωμης, παραδόθηκαν
2.000 κουπόνια στους εκπροσώπους των δύο ιερών ναών Έγκωμης που διαχειρίζονται κοινωνικά

παντοπωλεία, για να δοθούν στους
συνανθρώπους μας.
Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, ευχαρίστησε τον κ.
Ανδρέα Ανδρέου, καθώς και την

Υπεύθυνη Κοινωνικών Προγραμμάτων της εταιρείας, κα Κάσια Χρυσοστόμου, και τους τοπικούς πρατηριούχους για τη συνεργασία και
την ευαισθησία που επιδεικνύουν
αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον
τόπο μας. Ο Δήμος Έγκωμης, όπως
ανέφερε, τα τελευταία δύο χρόνια,
οργάνωσε εκστρατείες συλλογής
πακέτων αγάπης, τα οποία έδωσαν
μια ανάσα στους συνδημότες μας
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται και δεν
έχουν αφήσει κανένα ανεπηρέαστο, γι’ αυτό τέτοιες πρωτοβουλίες
από τον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστούν.
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Νέο μέλος της Επιτροπής Περιφερειών η Αντιδήμαρχος Έγκωμης
Η Αντιδήμαρχος Έγκωμης, Λουίζα Μαυρομμάτη,
αποτελεί το νέο μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό σώμα που εκπροσωπεί τις αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αποστολή της είναι να προβάλλει την τοπική και την περιφερειακή άποψη σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσω της έκδοσης γνωμοδοτήσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών
οφείλουν να διαβουλεύονται με την Επιτροπή των Περιφερειών ως προς καίριους τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομική και κοινωνική συνοχή,
η δημόσια υγεία, η απασχόληση, η κατάρτιση, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και η νεολαία, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, οι μεταφορές, ο πολιτισμός, η
πολιτική προστασία, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργειας και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως οι υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών. Οι τομείς αυτοί
αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα περίπου της νομοθετικής παραγωγής της ΕΕ. Ακόμη, η ΕτΠ μπορεί να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και
να καταρτίζει γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας, προκειμένου να προωθούνται, σε επίπεδο ΕΕ, θέματα που αφορούν την τοπική και την περιφερειακή διακυβέρνηση.
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει σήμερα 353 τακτικά
μέλη (και άλλα τόσα αναπληρωματικά) από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για πέντε χρόνια από το Συμβούλιο βάσει προτάσεων των κρατών μελών της ΕΕ.
Λειτουργούν οι παρακάτω έξι επιτροπές που εξετάζουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής και προετοιμάζουν τις γνωμοδοτήσεις που συζητούνται στις συνεδριάσεις της ολομέλειας:
• Εδαφικής συνοχής
• Οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
• Εκπαίδευσης, νεολαίας και έρευνας

• Περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας
• Ιθαγένειας, διακυβέρνησης, θεσμικών και εξωτερικών υποθέσεων
• Φυσικών πόρων
Τέσσερις πολιτικές ομάδες εκπροσωπούνται στην
ΕτΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στις κύριες ευρωπαϊκές
πολιτικές οικογένειες:
• Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (129 μόνιμα
μέλη)
• Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (126 μόνιμα μέλη)
• Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (50 μόνιμα μέλη)
• Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών - Ευρωπαϊκή
Συμμαχία (17 μόνιμα μέλη)

• Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (11 μόνιμα μέλη)
Σημειώνεται ότι η Αντιδήμαρχος Έγκωμης, Λουίζα
Μαυρομμάτη, είναι μέλος του Προεδρείου της Ομάδας
των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και συμμετέχει σε δύο
Επιτροπές που αφορούν την Οικονομική-Κοινωνική πολιτική και την Αγροτική Πολιτική-Φυσικών Πόρων. Είναι
επίσης μέλος της Επιτροπής για τις σχέσεις με τις Μεσογειακές χώρες.
Οι εθνικές αντιπροσωπείες αντανακλούν την πολιτική, γεωγραφική και περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων
του κράτους μέλους. Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, που
είναι η δεύτερη μικρότερη σε αριθμό εθνική αντιπροσωπεία, αποτελείται από 6 μόνιμα μέλη και 6 αναπληρωματικά μέλη. Από τα 6 μόνιμα μέλη, τα 4 εκπροσωπούν τους Δήμους και τα 2 τις κοινότητες.
Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας είναι ο
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Γιώργος Γεωργίου, ενώ τα
υπόλοιπα μέλη της Αντιπροσωπείας είναι τα ακόλουθα:
Χαράλαμπος Πίττας (Δήμαρχος Μόρφου)
Ελένη Λουκαΐδου (Αντιδήμαρχος Λευκωσίας)
Λουίζα Μαυρομμάτη (Αντιδήμαρχος Έγκωμης)
Χριστόδουλος Κώστα Καττιρτζή (Πρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδειας)
Λούης Κουμενίδης (Πρόεδρος Κοινοτικού
Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων)
Αναπληρωματικά μέλη της Κυπριακής
Αντιπροσωπείας είναι:
Σάββας Βέργας (Δήμαρχος Πάφου)
Γλαύκος Καριόλου (Δήμαρχος Κερύνειας)
Κυριάκος Χατζηττοφής (Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου)
Κώστας Χατζηκακού (Δημοτικός
Σύμβουλος Αμμοχώστου)
Γιώργος Ιακώβου (Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίων Τριμιθιάς)
Δήμος Γιάγκου (Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας)

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στο Γυμνάσιο Έγκωμης

Το Γυμνάσιο Έγκωμης, διοργάνωσε εκδήλωση
με θέμα «Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών». Η εκδήλωση άρχισε με παρέλαση, με τις 27 σημαίες
των κρατών μελών της Ευρώπης και την ανάκρουση του Ύμνου της Ευρώπης. Ακολούθησε
καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια του Σχολείου και ομιλία από τον Υπεύθυνο των Δημοσίων
Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Κύπρο κ. Νεκτάριο Νικολαΐδη.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκε απόσπασμα από τον Ύμνο της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου σε έξι διαφορετικές γλώσσες,
παρουσιάστηκε η συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας στην εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Γλωσσών,
ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων και κείμενο
για την αλληλοκατανόηση σε διάφορες γλώσσες. Η γιορτή συνεχίστηκε με τραγούδι, χορούς
και παρουσίαση εμπειριών μαθητών από την
συμμετοχή τους σε ημερίδα Euroscola που έγινε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο
και στην οποία αναδείχθηκε η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Προβλήθηκε σχετικό
βίντεο. Μετά τη γιορτή εγκαινιάστηκε έκθεση με
θέμα «Πολυγλωσσία και Ευρώπη». Η έκθεση διήρκησε μία βδομάδα και την επισκέφθηκαν όλοι
οι μαθητές του Σχολείου.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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Ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων
ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ πραγματοποίησε τη δεύτερη Γενική (Εκλογική) της Συνέλευση.
Στο σύντομο χαιρετισμό του,
ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΝΕΛ, Δήμαρχος Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού, ανέφερε
ότι η ΑΝΕΛ κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικό έργο,
δημιουργώντας
καινοτόμες
υπηρεσίες. Ακολούθως, τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας παρουσίασαν στα μέλη
τον απολογισμό των δραστηριοτήτων όπως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας. Στη συνέχεια
ακολούθησε εκλογική διαδικασία καταρτισμού του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας. Πρόεδρος του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ επανεκλέγει ομόφωνα ο Δήμαρχος
Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας απαρτίζεται από τα
ακόλουθα μέλη:
Δήμαρχος Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού - Πρόεδρος
Δήμαρχος Στροβόλου, Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης
Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριάκου

Ποδηλατόδρομος στην Έγκωμη
Δήμαρχος Ιδαλίου, κ. Λεόντιος
Καλλένος
Δήμαρχος Λακατάμιας, κ. Λουκάς Ιατρού
Δήμαρχος Γερίου, κ. Αργύρης
Αργυρού

Δήμαρχος Τσερίου, κ. Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου
Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Κώστας Κόρτας
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν επαναδιορίσει Γραμ-

ματέα του Δ.Σ. το Δρ. Μιχάλη
Σωκράτους, Δημοτικό Γραμματέα Λατσιών.
Η ΑΝΕΛ είναι αναπτυξιακή
εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από τους Δήμους της

Μείζονος Λευκωσίας. Αποτελεί το εργαλείο για την όσο το
δυνατό μεγαλύτερη εξασφάλιση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από προγράμματα
χρηματοδότησης και καθίσταται αποτελεσματική γιατί μπορεί να ανταποκρίνεται στους
ταχύτατους ρυθμούς της ΕΕ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑΝΕΛ ανακοίνωσε ότι ένας
από τους μεγαλεπήβολους
στόχους που έχουν τεθεί, είναι η προώθηση της ιδέας δημιουργίας ποδηλατοδρόμων
κατά μήκος των ποταμών που
υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίοι συνδέουν
γεωγραφικά όλους τους Δήμους μεταξύ τους. Στόχος είναι
η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων το οποίο, σε συνεργασία
με το Τμήμα Δημοσίων Έργων
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την πλήρη
υποστήριξη της Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, κας Ιωάννας
Παναγιώτου, θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Κινητικότητας
επαρχίας Λευκωσίας που έχει
ήδη εκπονηθεί από το εν λόγω
Υπουργείο. Θα γίνει προσπάθεια όπως το έργο αυτό χρηματοδοτηθεί από τα ποσά των
Διαρθρωτικών Ταμείων που θα
διατεθούν στην Κύπρο κατά
την προσεχή Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020.

Δεξίωση για αφυπηρετήσαντες

Εκδρομή Λέσχης Ηλικιωμένων

Ο Δήμος Έγκωμης σε σεμνή δεξίωση, ευχαρίστησε το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του,
που αφυπηρέτησε κατά τους τελευταίους μήνες. Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Κυριάκου, σε σύντομη προσφώνησή του ευχαρίστησε θερμά τους αφυπηρετήσαντες για τη συνολική προσφορά τους στο Δήμο και την Έγκωμη και τους απένειμε, συμβολικά, τιμητική πλακέτα σ’
ένδειξη εκτίμησης. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης εκ μέρους της υπηρεσίας, ο αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας Ανδρέας Αρότης. Σύντομες αντιφωνήσεις έκαναν η κα Μάρω
Σαββίδου και ο κ. Χριστόδουλος Γαβριηλίδης, εκ μέρους όλων των αφυπηρετησάντων.
Στη φωτογραφία, αναμνηστικό στιγμιότυπο, των αφυπηρετησάντων με τον Δήμαρχο και
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, ο Δήμος Έγκωμης διοργάνωσε εκδρομή για
τα μέλη της Λέσχης Ηλικιωμένων Έγκωμης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε σταθμό στην
Κακοπετριά και ακολούθως μετάβαση στο Όμοδος. Εκεί τα μέλη είχαν την ευκαιρία να
προσκυνήσουν τον Άγιο Κάνναβο και Τίμιο Ξύλο που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Τιμίου
Σταυρού, να επισκεφτούν τα μουσεία που στεγάζονται πέριξ του ναού (Βυζαντινό, Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ, Μουσείο δαντέλας) και να κάνουν τον περίπατο και τις αγορές τους
στη γραφική πλατεία Ομόδους. Τελευταίος σταθμός για προσκύνημα και φαγητό στην
Αγία Μαύρη.
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Τιμήθηκε με λαμπρότητα το έπος του 1940
Ο Δήμος Έγκωμης τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με πανηγυρική δοξολογία, που τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας. Πλήθος
δημοτών παρέστησαν στη δοξολογία, για
να τιμήσουν τη μεγάλη εθνική επέτειο και ν’
αποτίσουν φόρο τιμής στους ηρωικούς νεκρούς του 1940. Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας
Κυριάκου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα που η Κύπρος ανεβαίνει ένα μαρτυρικό
Γολγοθά καθώς αγωνίζεται να εξασφαλίσει
την οικονομική της επιβίωση, προβάλλουν
όσον ποτέ άλλοτε επίκαιρα τα διδάγματα
από το μεγαλείο των εθνικών αγώνων, όπως
είναι η 28η Οκτωβρίου 1940. Διδάγματα που
διασαλπίζουν την ανάγκη της ενότητας και
ομοψυχίας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε
να πορευθούμε σωστά και νικηφόρα.
Βέβαια, η πατρίδα μας δεν αντιμετωπίζει
μόνο τις οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε
ότι το 40% των εδαφών μας καταπατούνται
ακόμη από τις ορδές του Αττίλα. Η τουρκική εισβολή εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη ανοικτή πληγή, ένα αιμοσταγές στιλέτο καρφωμένο κατάστηθα στην εθνική μας
περηφάνεια και αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να
ξεχάσουμε, να λιγοψυχήσουμε και να γονατίσουμε. Μέσα στην κολυμβήθρα του μεγαλείου της αντίστασης ενάντια στο φασισμό
του Γερμανικού άξονα του 1940, πρέπει
να βρούμε τις απαραίτητες δυνάμεις για ν’
αντέξουμε, για να κρατήσουμε όρθια την Κύπρο μας, και να την επαναφέρουμε στο δρόμο της προκοπής και της προόδου. Πρέπει
να πορευθούμε μονοιασμένοι, χέρι χέρι με
την Ελλάδα το μόνο ειλικρινή αδελφικό και
πιστό σύμμαχο μας.
Η 28η Οκτωβρίου ας ατσαλώσει τις αντοχές μας, για να βγούμε και πάλι στο ξέφωτο,
νικητές. Το χρωστάμε στους νέους μας, το
χρωστάμε στην Κύπρο μας.»
Μετά το πέρας της δοξολογίας, ακολούθησε
πομπή προς το παρακείμενο πάρκο Πεσόντων και Αγνοουμένων Καταδρομέων, όπου
τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων. Της πομπής προηγείτο η φιλαρμονική της Δόξας-ΝΕΔΗΣΥ Παλαιομετόχου.
Επίσης εορτασμός έγινε στον Μορφωτικό
Σύλλογο Έγκωμης, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Έγκωμης και ομιλητή τον
τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη
Χριστόφια.
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Ανακαλύπτω τον μαγικό κόσμο του βιβλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Έγκωμης, σε συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία Πάργα, παρουσίασε την
εκπαιδευτικό και συγγραφέα Έλενα
Περικλέους στην εκδήλωση “Ανακαλύπτω τον μαγικό κόσμο του βιβλίου”,
που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης. Η εκδήλωση
απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 5 μέχρι
12 ετών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
παίξουν διάφορα παιχνίδια με τα βιβλία
όπως, «Ανακαλύπτω τα μυστικά του
βιβλίου», Βιβλιοαινίγματα, Βιβλιοκρυφτό, «Μαγειρεύω» παραμύθια και να
μάθουν πώς εκδίδεται ένα βιβλίο. Τα
παιδιά μέσα από το παιχνίδι ταξίδεψαν
στον μαγικό κόσμο του βιβλίου και του
παραμυθιού κι έφυγαν ενθουσιασμέ-

να από την εκδήλωση με την επιθυμία
να αποκτήσουν το… «μαγικό γάντι του
βιβλιοφάγου».Σημειώνεται ότι η Δημο-

τική Βιβλιοθήκη Έγκωμης στεγάζεται
στον πρώτο όροφο του οικήματος του
Συνδέσμου Κατοίκων Μακεδονίτισσας

(οδός Λεωνίδου 4, Μακεδονίτισσα) και
λειτουργεί ως δανειστική από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (2:00-5:30 μ.μ.).
Αριθμεί περί τις 10.000 τόμους βιβλίων που καλύπτουν ευρύ φάσμα κατηγοριών και ενδιαφερόντων: παιδική λογοτεχνία, ελληνική και ξένη λογοτεχνία,
ιστορία, θεολογία, φιλοσοφία, κοινωνικές επιστήμες, υγεία, τεχνολογία,
αθλητισμό, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες
και λεξικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέλη, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, συμπληρώνοντας απλώς τη σχετική αίτηση και παρουσιάζοντας την
ταυτότητά τους. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλ. 22658891.

Εγκαίνια του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ρήγας Φεραίος»
Τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ρήγας Φεραίος» Αγίου Δομετίου - Έγκωμης, τέλεσε ο πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
Γιαννάκης Λ. Ομήρου. Η πρωτοβουλία για επαναλειτουργία του «Ρήγα Φεραίου», τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής, ενώπιον 300 και πλέον φίλων του
σωματείου, αποτελεί μια αξιέπαινη προσπάθεια και μια
όαση στις δύσκολες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες που περνά ο τόπος μας. Στην εκδήλωση,
η οποία άρχισε με ομιλία του προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Ρήγας Φεραίος» Μιχάλη Κουταλιανού, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους και τις δραστηριότητες
του συλλόγου, τιμήθηκε με πλακέτα ο βετεράνος αγωνι-

στής, ηγέτης και ιδρυτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης,
ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε και επίσημα την επαναλειτουργία
του ο ιστορικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ρήγας Φεραίος» Αγίου Δομετίου - Έγκωμης. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Μιχάλης Κουταλιανός, αντιπρόεδρος ο Άριστος
Γεωργίου, γραμματέας ο Ντίνος Κασινίδης, ταμίας ο Βασίλης
Κυπριανού και μέλη ο Κωστάκης Παναγιώτου, Μάμας Ποντικός, Ξενής Κοντάκκης, Γιώργος Παμπούς και Σόλων Χρίστου.
Στόχος είναι ο «Ρήγας Φεραίος» να δώσει μια νέα πνοή στα
πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής με
εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος και να ασχοληθεί με θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες.

Οι μαθητές του Γ’ Δημοτικού
Μακεδονίτισσας στο Δημαρχείο Έγκωμης

Κυριάκου Μάτση 30, Έγκωμη

Μαθητές της Δ’ Τάξης του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας «Στυλιανός
Λένας», συνοδευόμενοι από τις δασκάλες τους, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο
Έγκωμης και είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζαχαρία Κυριάκου και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για το φάσμα δραστηριοτήτων του Δήμου Έγκωμης και να υποβάλουν ερωτήσεις στον Δήμαρχο κ. Ζαχαρία Κυριάκου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
όπως η καθαριότητα, το πράσινο και η οδική ασφάλεια. Ο κ. Κυριάκου απάντησε με προθυμία σε όλες τις ερωτήσεις και έδωσε με εκλαϊκευμένο τρόπο χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία ενός Δήμου.
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Κωμωδία
«Τα προξένια»

Μουσική βραδιά
στην Έγκωμη
Ο Δήμος Έγκωμης πρόσφερε στους δημότες
του μια διαφορετική διέξοδο από τη δύσκολη
καθημερινότητα και τα πολλαπλά προβλήματά της. Στον όμορφο χώρο του πάρκου Παύλου Ιησού στη Μακεδονίτισσα, διοργάνωσε
ένα μουσικό ταξίδι στο λαϊκό και ρεμπέτικο
τραγούδι, με το τριμελές μουσικό σχήμα «Ανεράδα».
Η μουσική βραδιά περιλάμβανε αξέχαστα τραγούδια του Τσιτσάνη, Θεοδωράκη, Άκη Πάνου, Ζαμπέτα και Καλδάρα, καθώς και παραδοσιακά κυπριακά και νησιώτικα τραγούδια.

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Νεολαίας
Έγκωμης, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης παρουσίασε την κωμωδία του Π.Α. Θεατρικού
Εργαστηρίου «Ο φίλος μου - Τα προξένια», χαρίζοντας πλούσιο γέλιο σ’ όσους βρέθηκαν στο Πολιτι-

στικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Το
έργο είναι μια συρραφή τριών κυπριώτικων σκετς
του Ανδρέα Κουκκίδη και του αείμνηστου Μιχάλη Πιτσιλίδη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Πίτσας
Αντωνιάδου.
Στον χαιρετισμό της η πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Έγκωμης, δημοτική σύμβουλος Έγκωμης, Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου, αναφέρθηκε στις άοκνες προσπάθειες που γίνονται για
προώθηση του πολιτισμού, παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτει το Συμβούλιο.
Εκ παραδρομής, στην
προηγούμενη έκδοση
της εφημερίδας μας,
δεν δημοσιεύθηκε η
βραβευμένη γελοιογραφία
της Εγκωμίτισσας Σκεύης
Σαββίδου, η οποία
διακρίθηκε συμμετέχοντας
στη διεθνή έκθεση
World Press Cartoon
2013. Τη γελοιογραφία
με τίτλο “USA GUN
CARRYING PROBLEM”
δημοσιεύουμε δίπλα.
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«Άθληση σημαίνει υγεία»
Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου» διοργάνωσε για έβδομη συνεχή χρονιά
την εκδήλωση «Περπατώ – Ποδηλατώ – Τρέχω για την υγεία μου». Στόχος της εκδήλωσης ήταν να σταλεί για μιαν ακόμη φορά το
μήνυμα, ότι η καθημερινή άθληση και η χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως
το περπάτημα και η ποδηλασία, ωφελούν
σημαντικά την ανθρώπινη υγεία, ενώ βοηθούν παράλληλα στη μείωση της ρύπανσης
της ατμόσφαιρας και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Η εκδήλωση
άρχισε με αγώνα δρόμου ενός χιλιομέτρου
για παιδιά μέχρι 14 ετών και ακολούθησε
αγώνας δρόμου πέντε χιλιομέτρων, ποδηλατικός γύρος εφτά χιλιομέτρων, καθώς και
πεζοπορία δύο χιλιομέτρων. Στο τέλος της
εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι πρωτεύσαντες

δρομείς, διαφόρων κατηγοριών. Χαιρετισμό
απηύθυναν ο πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας, Αθλητισμού και Φιλοξενίας του Δήμου Έγκωμης, Παύλος Παύλου, ο Δήμαρχος
Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, και ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος Στυλιανού. Μια ξεχωριστή νότα έδωσε φέτος στην εκδήλωση
το γυμναστήριο EUROGYM, το οποίο παρουσίασε επιδείξεις zumba και αεροβικής άσκησης κατά τη διάρκεια των εγγραφών. Επίσης,
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν εξετάσεις πίεσης, χοληστερόλης και σακχάρου στην κινητή μονάδα «Φροντίδα Υγείας», τις οποίες πρόσφερε δωρεάν
η εταιρεία πετρελαιοειδών ESSO στο πλαίσιο
της κοινωνικής προσφοράς της. Ευχαριστίες
εκφράζονται προς τους χορηγούς της εκδήλωσης: ΚΟΑ, ExxonMobil - ESSO και Παγωτά Παπαφιλίππου.

Νικητές στην κατηγορία παίδων

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
στην Έγκωμη
Ο Δήμος Έγκωμης και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διοργάνωσαν εκδήλωση
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως η ποδηλασία και το περπάτημα, κυρίως ανάμεσα στη νεολαία και τους φοιτητές. Η
εκδήλωση περιλάμβανε διαδρομή ποδηλατών και δρομέων, απόστασης 7,5
χιλιομέτρων, η οποία πέρασε από κεντρικά σημεία της Έγκωμης. Στην εκδήλωση συμμετείχε με τους δρομείς του και το σωματείο δρομέων Κύπρου
«Περικλής Δημητρίου».
Την έναρξη έδωσε ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, ο οποίος τόνισε τη σημασία τέτοιων προσπαθειών για την υγεία και το περιβάλλον. Πριν
από την εκκίνηση, προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες φανέλες και κράνη,
ενώ ποσότητα ποδηλάτων μέσω του προγράμματος ενοικίασης «Ποδήλατο
εν δράσει» της ΔΕΠΛ διατέθηκε δωρεάν σε όσους ενδιαφέρονταν. Μετά το
τερματισμό προσφέρθηκε υγιεινό σνακ και ρόφημα στον χώρο της καφετέριας του Πανεπιστημίου.
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Χριστουγεννιάτικα Χαμόγελα
Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργάνωσαν την πρώτη Κυριακή του
Δεκέμβρη, εκδήλωση με τίτλο «Χριστουγεννιάτικα Χαμόγελα». Πέραν
από τον εορταστικό της χαρακτήρα
η εκδήλωση είχε ως στόχο τη συλλογή χρημάτων για ενίσχυση του ταμείου στήριξης άπορων φοιτητών
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στον χώρο του πάρκου Ποντιακού
Ελληνισμού, το οποίο διακοσμήθηκε κατάλληλα, και περιλάμβανε χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τους
dj του Kiss Fm, τραγούδια από τη
Χορωδία Παραπληγικών και Φίλων,
καθώς και χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη χορωδία της ΕΛΔΥΚ. Τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν
πινιάτα και μουσικά παιχνίδια με τη
Ρένα Φωτίου και τη σχολή «Μουσικά
Δρώμενα», να ζωγραφίσουν και να
παρακολουθήσουν ταχυδακτυλουργικά κόλπα από τους “Illunsion”.
Υποστηρικτής: Intercollege
Χορηγοί επικοινωνίας:
Ο Φιλελεύθερος, Kiss fm

Ο Δήμαρχος,
το Δημοτικό Συμβούλιο
και το προσωπικό
του Δήμου Έγκωμης
σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο
τον καινούργιο χρόνο

«Κάλτσα Αγάπης», θα χαρίσει χαμόγελα και αγάπη
Εκστρατεία συλλογής δώρων για άπορα παιδιά
Το Ράδιο Πρώτο, στο πλαίσιο της κοινωνικής
προσφοράς, αποφάσισε τα φετινά Χριστούγεννα να φτιάξει τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη
κάλτσα του κόσμου, την κάλτσα που θα γεμίσει με δώρα και παιχνίδια, χαρίζοντας χαμόγελα και αγάπη σε όλα τα παιδιά της Κύπρου, που
το έχουν ανάγκη. Η κάλτσα του Άγιου Βασίλη,
η κάλτσα αγάπης θα έχει μέγεθος 11 μέτρα και

θα κάνει τη «βόλτα» της από τους μεγαλύτερους δήμους της Κύπρου. Ο Δήμος Έγκωμης
συμμετέχει στην προσπάθεια του Ράδιο Πρώτο
και έχει την τιμή να φιλοξενεί την κορύφωση της
εκστρατείας το Σάββατο 21/12 με το Live Link
που θα γίνει στην υπεραγορά Άλφα Μέγα, από
τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Κατά τη διάρκεια του LIVE LINK οι δημότες μπο-

ρούν να προσφέρουν δώρα που θα βοηθήσουν
να γεμίσει η κάλτσα. Τα δώρα αυτά θα διατεθούν στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Έγκωμης και Αγίων
Πάντων Μακεδονίτισσας, σε άπορα παιδιά της
Έγκωμης. Καλούμε όλους τους δημότες μας να
ανταποκριθούν σ’ αυτό το κάλεσμα ανθρωπιάς
και αγάπης.

Πακέτα με είδη άμεσης ανάγκης για τα Χριστούγεννα
Επαναλαμβάνεται η εκστρατεία συλλογής τροφίμων στην Έγκωμη
Η σοβαρότατη οικονομική κρίση
έχει οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες
μας στην ανεργία. Πολλές οικογένειες δοκιμάζονται σκληρά και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα,
στη διαχείριση των καθημερινών
αναγκών τους. Ο Δήμος Έγκωμης,
σε συνεργασία με τους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Έγκωμης και
Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας,
που διαχειρίζονται Κοινωνικά Παντοπωλεία, ανέλαβε νέα εκστρατεία, για την ετοιμασία χριστουγεννιάτικων πακέτων αγάπης, τα οποία
θα δοθούν σε άπορες οικογένειες
της Έγκωμης, κατά τη διάρκεια των

γιορτών. Τα πακέτα θα περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης για κάθε
σπίτι, π.χ. απορρυπαντικά, λάδι,
κονσέρβες κρέατος ή ψαριού, μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, γάλα εβαπορέ ή μακράς διαρκείας.
Σημειώνεται ότι όσοι δημότες
επιθυμούν να προσφέρουν πακέτα αγάπης και πέραν της περιόδου συλλογής (11-13 Δεκεμβρίου 2013), μπορούν να
αποτείνονται απευθείας στους
Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου
Έγκωμης και Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας.

