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Αγαπητές συνδημότισσες, 
Αγαπητοί συνδημότες,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρουσιά-
ζουμε την 3η έκδοση του περιοδικού του 
δήμου μας, που σκοπό έχει να ενημερώ-
σει του πολίτες για τα δρώμενα τόσο του 
Δήμου όσο και των οργανωμένων συνό-
λων που εδρεύουν στην περιοχή μας. 
Με την ανάγνωση του περιεχομένου, ο 
δημότης μπορεί εύκολα πλέον να αντι-
ληφθεί ότι ο Ύψωνας έχει αναβαθμιστεί 
ουσιαστικά προς όφελος της ποιότητας 
ζωής των πολιτών του και δείχνει τον δρό-
μο προς τη δημιουργία βιώσιμων και αει-
φόρων πόλεων στην χώρα μας. 
Μέσα από την σωστή διαχείριση που έχει 
γίνει τα τελευταία χρόνια και τη θέσπιση 
πολιτικών προς όφελος του πολίτη,  ο 
Δήμος Ύψωνα βρίσκεται σήμερα στην 
πρώτη θέση παγκύπρια σε ότι αφορά την 
βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι άλλω-
στε τυχαίο ότι σχεδόν όλα τα έργα που 
προωθούνται έχουν ενσωματωμένα όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά που θα οδη-
γήσουν εν τέλει τον Ύψωνα μέχρι και το 
2035 να είναι ανάμεσα στους πρώτους 
κλιματικά ουδέτερους Δήμους της Κύ-
πρου, διασφαλίζοντας στο κομμάτι που 
μας αναλογεί, τη διαμόρφωση ενός κα-
λύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας. 
Σύμμαχός μας στην προσπάθεια για κα-
λύτερη εξυπηρέτηση και αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, η τεχνο-
λογία. Η εγκατάσταση σε ολόκληρη την 
επικράτεια του δήμου του συστήματος 
LoraWan έχει δώσει τη δυνατότητα στο 
δήμο να παρακολουθεί μια σειρά από 
περιβαλλοντικά και όχι μόνο δεδομένα 
που μέσα από αυτοματοποιημένες δια-
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X A I Ρ Ε Τ Ι Σ Μ ΟΣ Δ Η Μ Α ΡΧΟΥ

δικασίες βελτιώνουν καθημερινά την ποι-
ότητα ζωής των δημοτών. Παράδειγμα 
αποτελεί η εγκατάσταση περιβαλλοντι-
κών αισθητήρων στις μαθητικές τάξεις, 
μέσα από τους οποίους το λογισμικό που 
έχει εγκατασταθεί, αντιλαμβάνεται την 
ποιότητα του αέρα και ενημερώνει τους 
διευθυντές για διορθωτικές ενέργειες 
όταν και εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός 
των αποδεκτών ορίων.  
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας ενη-
μερώσω ότι μετά από δύο χρόνια απου-
σίας, επιστρέφει κοντά σας το αγαπημέ-
νο Isponas Christmas Wonderland και θα 
ήθελα να σας καλέσω στις 2 Δεκεμβρίου 
να έρθετε να απολαύσουμε όλοι μαζί το 
φετινό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 
που έχει ετοιμαστεί και να φωταγωγή-
σουμε την πλατεία του δημαρχείου.       
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ στον κα-
θένα από εσάς ξεχωριστά Καλά Χριστού-
γεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2023!

Παντελής Γεωργίου
Δήμαρχος Ύψωνα.



ενδήμω4

Ρ Ε Π Ο ΡΤΑ Ζ

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών πήρε μία ιστορική από-
φαση που θα επηρεάσει τη ζωή εκατομμύρι-
ων ανθρώπων. Πρόκειται για την υιοθέτηση 
17 στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανά-
πτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες 
προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταπο-
κριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα 
παγκόσμια προβλήματα. 
Σε αυτή τη συμφωνία, περισσότεροι από 190 
ηγέτες, που εκπροσωπούσαν σχεδόν το σύ-
νολο της ανθρωπότητας, δεσμεύτηκαν να 
μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας σε έναν 
κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. 
Έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή 
εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την 
απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο 
που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανά-
πτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο 
της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντι-

κών γενεών.
Ο Δήμος Ύψωνα δεν θα μπορούσε να είναι 
απών από αυτή την προσπάθεια. Μια προ-
σπάθεια η οποία άρχισε να υλοποιείται με 
την αλλαγή σκυτάλης στο πηδάλιο του δή-
μου.  Το 2019, με τη βοήθεια της εταιρείας  
Βioeconomica διενεργήθηκε μια εκτεταμένη 
μελέτη, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης της 
κατάστασης στον δήμο, σε σχέση με  τους 17 
στόχους. Από τη μελέτη εξήχθησαν σημαντι-
κά αποτελέσματα και ο δήμος προχώρησε 
στη λήψη μέτρων και αποφάσεων για βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του.  
Δύο χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 2021, η 
εκτεταμένη μελέτη επαναλήφθηκε. Τα αποτε-

Βιώσιμη ανάπτυξη και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή

“ Κορυφαίος σε 
παγκύπρια βάση 
ο Δήμος Ύψωνα
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λέσματα είναι εντυπωσιακά, αφού σε σχέση 
με τους τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο των Πρά-
σινων Πόλεων και την προσαρμογή στη κλι-
ματική αλλαγή, ο Δήμος Ύψωνα κατατάγηκε 
κορυφαίος σε παγκύπρια βάση! Σχολιάζο-
ντας τα αποτελέσματα, ο δήμαρχος Παντε-
λής Γεωργίου έκανε λόγο για μεγάλη βελτί-
ωση η οποία έχει γίνει κατορθωτή μέσα από 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί.  «Διαφάνηκε ότι 
έχουμε βελτιώσεις σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, 
γι’ αυτό και ο δήμος μας κατατάχθηκε πρώ-

τος σε ό,τι αφορά το επίπεδο της βαθμολο-
γίας που έχει λάβει στον κάθε τομέα που έχει 
αναλυθεί στη μελέτη αυτή. Το αποτέλεσμα 
μάς χαροποιεί, όμως δεν  εφησυχαζόμαστε. 
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν σε 
όλους τους τομείς, ακόμη και σ’ αυτούς που 
έχουμε πάρει βαθμολογία άριστα. Θεωρού-
με ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης 
και στην προκείμενη περίπτωση πιστεύουμε 
ότι έχουμε πάρα πολλούς τομείς/σημεία που 
χρήζουν επικαιροποίησης», ανέφερε ενδεικτι-
κά ο κ. Γεωργίου.  
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ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη αφορούσε 
τον έλεγχο 11 πεδίων. Στο κάθε πεδίο γινόταν 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τυ-
χόν βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη 
μελέτη, εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί απέ-
δωσαν, τα έργα που υλοποιήθηκαν, αδυναμί-
ες και εισηγήσεις για επίλυσή τους. 

Με βάση τα δεδομένα, στο κάθε πεδίο δίνε-
ται βαθμολογία με άριστα το δέκα. Σε τρεις 
τομείς, της  Κινητικότητας, της Ενέργειας και 
της Βιοποικιλότητας, ο Δήμος Ύψωνα πήρε 
άριστα, δηλαδή το δέκα! Στα πεδία της Διακυ-
βέρνησης και του Νερού βαθμολογήθηκε με 8.  
Καλή είναι η βαθμολογία του Δήμου Ύψω-
να στο πεδίο που αφορά τα Απόβλητα όπου 
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έλαβε 7/10 και στα πεδία που αφορούν τις 
Επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή  και 
την ποιότητα του Αέρα με 6/10. Μέτρια βαθ-
μολογία πήρε στα πεδία που αφορούν τον 
Θόρυβο και τη Χρήση της Γης με 4/10. Η πιο 
χαμηλή βαθμολογία καταγράφηκε στο πε-
δίο που αφορά τις Πράσινες Επιχειρήσεις και 
Καινοτομία, όπου ο δήμος έλαβε 3/10.

Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: «ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΜΕ»
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο δήμαρχος 
Ύψωνα αναφέρει ότι ως δήμος «θα δώσουμε 
έμφαση στα πεδία που παρουσιάζεται χαμη-
λότερη βαθμολογία, χωρίς βέβαια να αγνο-
ήσουμε αυτά στα οποία έχουν λάβει ακόμη 
και το άριστα.  Για παράδειγμα, η ποιότητα 
του αέρα μάς απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς 
έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής του 
πολίτη. Θα προσπαθήσουμε, μέσω της βιώ-
σιμης κινητικότητας, να δημιουργήσουμε τις 
συνθήκες για βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
μας απασχολούν ιδιαίτερα, καθώς ο Δήμος 

Ύψωνα μαστίζεται από πλημμύρες λόγω των 
έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία προ-
σπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με διάφορα 
έργα και ήδη έχουμε δημιουργήσει χάρτη 
δράσεων». 
Επισημαίνει ότι σε ό,τι αφορά το πεδίο του 
θορύβου υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πρέπει 
να αντιμετωπιστεί άμεσα. «Αντιλαμβανόμα-
στε ότι όσο μεγαλώνει ο δήμος, δημιουργού-
νται και μεγαλύτερα φαινόμενα οχληρίας, 
κάτι που επισημαίνεται και από τα αποτελέ-
σματα της μελέτης. Όπως υπογραμμίζεται 
στη μελέτη, πρέπει να λάβουμε μέτρα για να 
αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα οχληρίας. 
Ήδη έχουμε αποφασίσει ως πρώτο μέτρο την 
εγκατάσταση αισθητηρίων ήχου σε διάφορα 
μέρη του δήμου, για να μπορέσουμε να εντο-
πίσουμε την προέλευση της οχληρίας. Όταν 
εντοπιστεί η προέλευσή της, θα παρθούν και 
τα ανάλογα μέτρα για μείωση του φαινομέ-
νου, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η δημό-
σια υγεία και η ποιότητα ζωής στην περιοχή», 
αναφέρει ο κ. Γεωργίου.   
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Όαση άθλησης και ψυχαγωγίας 
το Πάρκο Χαρίλαου Τρικούπη
Το ολοκαίνουργιο πάρκο αθλοπαιδιών Χαρί-
λαου Τρικούπη, στον Δήμο Ύψωνα έχει ολο-
κληρωθεί και περιμένει για να  εξυπηρετήσει 
μικρούς και μεγάλους. Κάθε δημότης μπορεί 
να απολαύσει ξέγνοιαστες ώρες, με τον τρό-
πο που ο ίδιος επιλέγει, σε έναν πανέμορφο 
χώρο πρασίνου τον οποίο στολίζει ο βοτανι-
κός κήπος που έχει δημιουργηθεί εκεί.   
Πρόκειται πλέον για μια όαση άθλησης, ψυ-
χαγωγίας και ξεκούρασης για τους πολίτες, 
στην οποία φιλοξενείται ο δεύτερος μεγαλύ-
τερος παιδότοπος του δήμου, ενώ διαθέτει 
επίσης και ανοικτό γήπεδο καλαθόσφαιρας. 
Το κόστος ανέγερσης του υπερσύγχρονου 

αυτού πάρκου, έκτασης 2000τ.μ., άγγιξε τις 
€276,000. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η 
προώθηση του αθλητισμού είναι ένα από 
τα μέσα για ανάδειξη και ανάπτυξη μιας κα-
λύτερης κοινωνίας πολιτών. Μιας κοινωνίας 
που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Το πάρ-
κο δίνει λύσεις και αναβαθμίζει την ποιότητα 
ζωής, όχι μόνο των δημοτών μας αλλά και 
των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της δυ-
τικής Λεμεσού», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 
δήμαρχος Ύψωνα Παντελής Γεωργίου.
Το πάρκο βρίσκεται επί της οδού Χαρίλαου 
Τρικούπη, στην περιοχή Κλαδερής, βόρεια 
της υπεραγοράς Παπαντωνίου.
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Η καλή ποιότητα ζωής και η ευημερία των 
δημοτών του Ύψωνα αποτελούσε κύριο στό-
χο του δημάρχου Παντελή Παντελή, από την 
πρώτη μέρα εκλογής του. Πέραν του Κέντρου 
Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο εγκαινιάστηκε 
πρόσφατα, στον Δήμο Ύψωνα λειτουργούν  
προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας με την 
εποπτεία και την καθοδήγηση Κοινωνικού Λει-
τουργού.
Στον Δήμο Ύψωνα λειτουργούν πέντε προ-
γράμματα, τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλο 
το φάσμα των αναγκών των δημοτών: 
1. «Βοήθεια στο σπίτι» (παροχή κατ’ οίκον 
φροντίδας και κατ’ οίκον

 διανομής ζεστού φαγητού σε άτομα που δεν 
μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν)
2. Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης Οικογένει-
ας και Νέων
3. Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παι-
διών
4. Κοινωνικό Παντοπωλείο 
5. Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης.

ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα 
κοινωνικού χαρακτήρα είναι το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Παρουσιάζοντας το πρό-
γραμμα, η Κοινωνική Λειτουργός Μαργαρίτα 

Προγράμματα 
Κοινωνικής Πρόνοιας

Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΎΨΩΝΑ 
ΜΕ ΤΉΝ ΎΦΎΠΟΎΡΓΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΟΎΣΉ.
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Κυριάκου Στεργίου, αναφέρει ότι ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 1996 και λόγω της τεράστι-
ας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε θε-
σμός και συνεχίζει μέχρι σήμερα την αδιάκο-
πη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους 
δημότες. «Αποτελεί πρόγραμμα Κοινωνικής 
Προστασίας, που έχει στόχο την παροχή ορ-
γανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, δηλαδή 
άτομα με αισθητικοκινητικές αναπηρίες, ψυχι-
κή νόσο, νοητική υστέρηση. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ατόμων, η υποβοήθηση της αυτόνο-
μης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη 
του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφε-
λούμενων και η προώθηση στην απασχόληση 
ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού», ανα-
φέρει ενδεικτικά η κ. Στεργίου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης Οικογέ-
νειας και Νέων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2006, στοχεύοντας στην παροχή Κοινωνικής 
Προστασίας, στην παροχή συμβουλευτικής 
στήριξης σε άτομα, ζευγάρια, γονείς, εφή-
βους, οικογένειες που βρίσκονται σε κρί-
ση, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά 
και όλων των περιστατικών που φθάνουν 
στο Κέντρο. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί 
και λειτουργούν μια σειρά από προγράμ-
ματα και δράσεις όπως είναι η εφαρμογή 
προγραμμάτων πρόληψης ψυχικής υγείας, 
εξαρτησιογόνων ουσιών, ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός εφήβων, η αξιολόγηση 
και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 
παιδιών και εφήβων. Μέχρι σήμερα έχουν 
εγγραφεί στο Κέντρο πέραν των 200 περι-
στατικών. Τα  περιστατικά αφορούσαν πε-
ριπτώσεις βίας στην οικογένεια, ναρκωτικά, 
μονογονεϊκές οικογένειες, διαζύγια, σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, εγκατάλειψη παι-
διών και πολλά άλλα.

“ Προσφορά με 
γνώμονα την ευημερία 
των δημοτών

Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΛΕΙΤΟΎΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΚΎΡΙΑΚΟΎ ΣΤΕΡΓΙΟΎ, ΣΤΉΝ ΕΚΔΉΛΩΣΉ 
ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΎ ΚΕΝΤΡΟΎ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉΣ 
ΣΤΉΡΙΞΉΣ ΤΟΎ ΔΉΜΟΎ.



ενδήμω12

ΠΑΙΔΙΚΉ ΛΕΣΧΉ
Το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών/Παιδική Λέσχη λειτούργησε για 
πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2007, με 
βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση των εργα-
ζόμενων μητέρων της κοινότητας. «Από την 
αρχή της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα 
αποτελεί την πιο ευχάριστη πρόταση για τις 
απογευματινές  αλλά, ταυτόχρονα, και τις 
καλοκαιρινές αποδράσεις των παιδιών ηλι-
κίας 5-12 χρόνων. Το πρόγραμμα λειτουργεί 
ολόχρονα, γιατί κύριο μέλημα της υπηρεσίας 
είναι να βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη φύλαξη 
των παιδιών τους, τόσο κατά τη διάρκεια της 
σχολικής περιόδου όσο και τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Είναι στελεχωμένο από επιστη-
μονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο 
βρίσκεται κοντά στα παιδιά καθημερινά,  
αναπτύσσοντας δραστηριότητες δημιουρ-
γικής απασχόλησης με σκοπό την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας, της κοινωνικότητας και 
των δεξιοτήτων των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην καλλιέργεια του πνεύματος 

των παιδιών, της προσωπικής τους ανάπτυξης 
αλλά, ταυτόχρονα, και στην ψυχαγωγία τους», 
αναφέρει η κυρία Στεργίου. Το πρόγραμμα 
λειτουργεί με βάση σχετική νομοθεσία που 
διέπει τις Παιδικές Λέσχες, με την έγκριση των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δημιουργήθηκε 
τον Μάρτιο του 2013, με γνώμονα την κοι-
νωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, που πλήττονται από 
τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης.
Μέσα από το πρόγραμμα εξυπηρετούνταν 
αρχικά γύρω στις 40 οικογένειες του δήμου, 
οι οποίες επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση 
που πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική 
Λειτουργό, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο 
και την επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του 
δήμου. «Βασικός σκοπός είναι, η κάλυψη 
πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των δημο-
τών, που αδυνατούν οικονομικά να ανταπο-
κριθούν, ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρε-

Ρ Ε Π Ο ΡΤΑ Ζ
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πής συνθήκη επανένταξής τους στην τοπική 
κοινωνία και η διασφάλιση στοιχειωδών όρων 
διαβίωσης», αναφέρει η κοινωνική λειτουργός 
του δήμου. Η κ. Στεργίδου επισημαίνει, επί-
σης, ότι «το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζει 
τη λειτουργία του σε εθελοντικές προσφορές, 
που πραγματοποιούνται από απλούς ευαι-
σθητοποιημένους συμπολίτες μας, με κοινό 
στόχο την προσφορά στον συνάνθρωπο που 
έχει ανάγκη, τοπικές βιομηχανίες, επιχειρή-
σεις και καταστήματα, από φιλανθρωπικά 
σωματεία και φορείς του δήμου μας». 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΉΣ
Πρόσφατα εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κοινω-
νική Στήριξης του δήμου, που βρίσκεται πίσω 
από το παλιό κτίριο του Δημαρχείου, σε κτίριο 
το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε. Σε αυτό 
στεγάζονται η ΣΠΑΒΟ (Σύνδεσμος για την 
Πρόληψη και την αντιμετώπιση της Βίας στην 
Οικογένεια) και το προληπτικό πρόγραμμα 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας «ΕΞΕΛΙΞΙΣ »,  
των Υπηρεσιών Πρόληψης Ψυχικής Υγείας 
της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας. 
Βασικός στόχος της ΣΠΑΒΟ είναι η παροχή 
υπηρεσιών πρόληψης της βίας στην οικο-
γένεια, η στήριξη και η προστασία των ατό-
μων που δέχονται βία, καθώς και η στήριξη 
και η καθοδήγηση των ατόμων που ασκούν 
βία. Στο Κέντρο παρέχονται Συμβουλευτικές 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες στα κακοποιημένα 
άτομα, ενώ λειτουργεί και τηλεφωνικό κέντρο.  
Μέσα από το προληπτικό πρόγραμμα Νοση-
λευτικής Ψυχικής Υγείας «ΕΞΕΛΙΞΙΣ»,  παρέχο-
νται υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης 
σε θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. Οι 
υπηρεσίες απευθύνονται σε όλους τους δη-
μότες που προβληματίζονται για θέματα ψυ-
χικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης. Στα 
πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης των πολι-
τών, αξίζει να αναφερθεί ότι τους τελευταίους 
έξι μήνες πραγματοποιούνται σε συνεργασία 
με το Σ.Κ.Ε , με τεράστια επιτυχία, βιωματι-
κά εργαστήρια σε ενήλικες. Το πρόγραμμα 
των εργαστηρίων μπορεί κάποιος να το βρει 
αναρτημένο στην σελίδα του facebook του 
Σ.Κ.Ε. Ύψωνα.   



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΥΠΉΡΕΣΙΑ: 
Διασφάλιση ποιότητας 
ζωής των πολιτών
ενδήμω14

Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΥ

Ο ΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΎΡΓΟΣ 
ΣΟΛΩΝ ΛΟΎΚΑ.



Παρουσιάζοντας το τμήμα του, ο υγειονομικός 
λειτουργός Σόλων Λουκά αναφέρει ότι ανάμε-
σα στις αρμοδιότητες της Υγειονομικής Υπηρε-
σίας περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δρα-
στηριοτήτων όπως η γενική καθαριότητα εντός 
των ορίων του δήμου, το καθάρισμα δρόμων 
και δημόσιων χώρων, η περισυλλογή σκυβάλων 
από όλα τα υποστατικά και τις κατοικίες, η περι-
συλλογή άχρηστων/ογκωδών αντικειμένων και 
κλαδευμάτων, ο καθαρισμός των οικοπέδων, ο 
έλεγχος της ποιότητας των νερών των δημόσι-
ων κολυμβητικών δεξαμενών, η έκδοση αδειών 
κατοχής σκύλων, ο καθαρισμός χώρων πρασί-
νου, η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών, 
η εξέταση παραπόνων που άπτονται θεμάτων 
δημόσιας υγείας, οι οχληρίες και το περιβάλλον.
Βασικός στόχος της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τον κ. Λουκά, είναι να διασφαλίσει τη σωστή 
ποιότητα ζωής των δημοτών. «Για τον λόγο 
αυτό ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, 
καθώς και οι υπηρεσίες του δήμου έχουν ήδη 
προωθήσει δράσεις για τη μείωση των οικιακών 
αποβλήτων. Αρχικά, θέλοντας να προωθήσει 
την ανακύκλωση, από τον Ιανουάριο του 2019 
εφάρμοσε πιλοτικά το σύστημα επιβράβευ-
σης Ecofy, στο οποίο οι δημότες μπορούν να 
ενταχθούν πληρώνοντας ένα εφάπαξ αντίτιμο 
των 50 ευρώ για την αγορά ενός καφέ και ενός 
μπλε κάδου ανακύκλωσης 120 λίτρων. Εντός 
του καφέ κάδου τοποθετούνται τα χαρτιά/
χαρτόνια και εντός του μπλε κάδου τοποθε-
τείται το PMD, όπως πλαστικές, μεταλλικές και 
τέτραπακ συσκευασίες», αναφέρει ενδεικτικά.
Σημειώνει δε ότι, το πρόγραμμα επιβραβεύει 
τους συμμετέχοντες ανάλογα με τη συμμετοχή 
τους με μέχρι και 30% έκπτωση στα ετήσια τέλη 
σκυβάλων, ενώ γίνονται προσπάθειες να εντα-
χθούν κι άλλες κατηγορίες αποβλήτων, όπως 
τα απόβλητα κήπου/πράσινα απόβλητα, τα 

οργανικά απόβλητα κ.α. 
Σύμφωνα με τον Υγειονομικό Λειτουργό του 
δήμου, ο Ύψωνας είναι ο πρώτος δήμος πα-
γκύπρια ο οποίος έχει ενταχθεί στο Zero Waste 
Cities (Πόλεις Μηδενικών Αποβλήτων), στα 
πλαίσια του οποίου ο δήμος έχει δεσμευτεί ότι 
προοδευτικά θα προσπαθήσει να μηδενίσει 
τις ποσότητες αποβλήτων που οδηγούνται για 
ταφή. «Αντιλαμβάνεστε ότι για να επιτύχου-
με αυτό τον στόχο χρειαζόμαστε τη συμβολή 
όλων των δημοτών μας, καθώς λόγω των αλ-
λαγών που προγραμματίζονται από το κεντρι-
κό κράτος όσον αφορά την διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων. Εάν ο δήμος δεν επεν-
δύσει στην ανακύκλωση και την επαναχρησι-
μοποίηση των αποβλήτων και ο πολίτης δεν 
ακολουθήσει τότε αναπόφευκτα θα επέλθουν 
αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων. Επομένως, η με-
τάβασή μας προς τη νέα πράσινη εποχή και η 
μετατροπή του δήμου μας σε Πράσινο Δήμο 
θα επιφέρει στους δημότες μόνο θετικά απο-
τελέσματα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε ότι 
αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής».

ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΉΜΟΥ
Ερωτηθείς για τις προκλήσεις που θα έχει να 
αντιμετωπίσει η Υπηρεσία με την ένταξη των 
γειτονικών κοινοτήτων στον Δήμο Ύψωνα, στα 
πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και της Στρατηγικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων, ο κ. Λουκά επισημαίνει ότι πρώ-
τιστος στόχος είναι «η εντατικοποίηση των 
ενεργειών για απόκτηση περιβαλλοντικής συ-
νείδησης των δημοτών του νέου δήμου. Είναι 
σημαντικό να ξεκινήσουν οι δημότες να χρη-
σιμοποιηθούν το Πράσινο Σημείο Κολοσσίου 
που έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες τους και να διαχωρίζουν τα απόβλη-
τα στην πηγή είτε αυτά παράγονται σε οικιακά 

Ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα 
της ζωής των πολιτών, καλύπτει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου 
Ύψωνα. Το συγκεκριμένο τμήμα του δήμου,  είναι ίσως και το μοναδικό 
που καμιά φορά ενδεχομένως να βρεθεί στο «στόχαστρο» του κόσμου, 
λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας των αρμοδιοτήτων του.  
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υποστατικά είτε σε επαγγελματικά.  Εφαρμό-
ζοντας τη διαλογή στην πηγή, σε συνδυασμό 
με τη χρήση του Πράσινου Σημείου, θεωρούμε 
ότι ο δήμος μας θα μετατραπεί σε έναν Πρά-
σινο Δήμο όπου θα γίνεται σωστή διαχείριση 
των αποβλήτων που προκύπτουν από κάθε 
νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Όταν το πιο 
πάνω επιτευχθεί, τότε η Υγειονομική Υπηρεσία 
θα αποφορτιστεί και θα δοθεί περισσότερη 
έμφαση στον ευπρεπισμό των δημόσιων δρό-
μων και των πεζοδρομίων, καθώς και άλλων 
υπηρεσιών που σκοπό έχουν την αύξηση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών», επισημαίνει ο 
Υγειονομικός Λειτουργός.

ΑΣΥΝΕΙΔΉΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί για την υπηρε-
σία η παράνομη απόρριψη αποβλήτων. «Λόγω 
και της ιδιομορφίας του δήμου μας ο οποίος 
έχει μεγάλη ακατοίκητη γεωγραφική έκταση, 
οι επιτήδειοι ρυπαίνουν συνεχώς την περιοχή 
με αποτέλεσμα ο δήμος να βρίσκεται σε ένα 
διαρκή αγώνα μετακίνησης των μπάζων που 
απορρίπτονται σπαταλώντας πολύτιμους πό-
ρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για άλλα έργα και δράσεις. Η συνδρομή των 
δημοτών μας είναι αναγκαία για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος αφού  καθημερινά 
καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες 
τόσο από τον  Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο όσο και από τις υπηρεσίες του δήμου 
για να εντοπίζονται οι παραβάτες και να τους 
επιβάλλονται εξώδικες ποινές. Συνοψίζοντας, 
το μόνο που έχω να αναφέρω είναι πως όλοι 
οι δημότες θα πρέπει να αποκτήσουν περιβαλ-
λοντική συνείδηση, να κάνουν ορθό διαχωρι-
σμό των αποβλήτων τους, να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης του δήμου και να 
χρησιμοποιούν το Πράσινο Σημείο. Ακολουθώ-
ντας αυτές τις βασικές αρχές αναπόφευκτα θα 
δούμε ως κοινωνία μια δραστική βελτίωση της 
ποιότητας ζωής μας», αναφέρει ο κ. Λουκά.

Από τον Ιανουάριο 
του 2019 στον Ύψωνα 

εφαρμόζεται πιλοτικά το 
σύστημα ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης Ecofy

ενδήμω16



ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Με στόχο την καλλιέργεια και τη διάδο-
ση του αθλητισμού. το Αθλητικό Σωματείο 
Ύψωνα - Λόφου (ΑΣΥΛ) ιδρύθηκε το 1989, 
με έδρα τον Ύψωνα, και είναι ένα από τα 
εγκεκριμένα σωματεία που υπάρχουν σήμε-
ρα στην Κύπρο. 
Η πορεία της ακαδημίας καλαθόσφαιρας 
τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, ενώ 
σκοπός του σωματείου είναι η δημιουργία 
φέτος ανδρικής ομάδας καλαθόσφαιρας. 
Όπως αναφέρει το μέλος της Επιτροπής 
Καλαθόσφαιρας Κώστας Παρμαξής, σκο-

ποί του Σωματείου -όπως αναγράφονται 
και στο καταστατικό του- είναι η καλλιέρ-
γεια και διάδοση του αθλητισμού και γενικά 
της φυσικής αγωγής, η ενίσχυση και ενδυ-
νάμωση κάθε προσπάθειας για την αθλητι-
κή και πνευματική κίνηση και τη γενικότερη 
κοινωνική πρόοδο, η προαγωγή της φιλίας, 
της συναδέλφωσης, της αλληλοβοήθειας, 
της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας συνεργα-
σίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών 
του, η επισήμανση, προώθηση και επίλυση 
των ειδικών και γενικότερων προβλημάτων 

ΑΣΥΛ ΥΨΩΝΑ: 

Καλλιέργεια 
και διάδοση 
του αθλητισμού



Άμεσος στόχος η 
δημιουργία αντρικής 

ομάδας καλαθόσφαιρας

ενδήμω18

ΑΘΛ Η Τ Ι Κ Α

των μελών του και η καλλιέργεια και διάδο-
ση του Ολυμπισμού μεταξύ των μελών του 
και ευρύτερα στην κοινωνία.
Για την επίτευξη των σκοπών του, λειτούργη-
σε για μερικά χρόνια ποδοσφαιρικό τμήμα. 
Το 2012 λειτούργησαν δοκιμαστικά τμήματα 
καλαθόσφαιρας και αφού αξιολογήθηκε το 
2014 από τον ΚΟΑ εγγράφηκε στον Οργανι-
σμό και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλα-
θόσφαιρας. Το 2019, το κατασταστικό του 
Σωματείου επικαιροποιήθηκε και εναρμονί-
στηκε σύμφωνα με τον Νόμο 104 (Ι) / 2017. 
Σήμερα, η ακαδημία καλαθόσφαιρας απα-
σχολεί περίπου 150 παιδιά, από 5 έως 18 
χρονών. «Οι προπονήσεις πραγματοποιού-
νται καθημερινά στα κλειστά γήπεδα του 
Γυμνασίου Ύψωνα και του Λυκείου Κολοσσί-
ου. Η ακαδημία καλαθόσφαιρας λαμβάνει 
μέρος στα πρωταθλήματα της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, με τις ομά-
δες Κ-10, Κ-12, Κ-14, Κ16 και Κ18, με ιδιαίτερη 

επιτυχία. Την τελευταία αγωνιστική περίοδο 
2021-22, παρά τις δυσκολίες λόγω της παν-
δημίας, η ομάδα Κ12 ήταν αήττητη στην 
Περιφέρεια Λεμεσού-Πάφου. Η ομάδα Κ14 
συμμετείχε στον τελικό της Τελικής Φάσης 
Περιφέρειας. Η ομάδα Κ16 τερμάτισε έκτη 
στην Επίλεκτη Κατηγορία. Τα αποτελέσματα 
αυτά αποδεικνύουν τη σοβαρή δουλειά που 
γίνεται στην ομάδα του ΑΣΥΛ, τη μοναδική 
ομάδα καλαθόσφαιρας στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Δήμου Ύψωνα και των γειτονικών 
κοινοτήτων», αναφέρει ο κ. Παρμαξής. 
Ο κ. Παρμαξής αποκαλύπτει ότι άμεσοι στό-
χοι του ΑΣΥΛ είναι η δημιουργία αντρικής 
ομάδας καλαθόσφαιρας. «Ο προγραμμα-
τισμός, όπως σχεδιάστηκε πριν από μερι-
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κά χρόνια, σε συνεργασία με την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και υλο-
ποιείται, προβλέπει για φέτος (2022-2023) 
τη λειτουργία τμήματος Κ18 και συμμετοχή 
του στα αντίστοιχα πρωταθλήματα και για 
το επόμενο έτος (2023-2024) τη δημιουργία 
αντρικού τμήματος και τη συμμετοχή στο 
πρωτάθλημα Β2 Κατηγορίας Ανδρών». 
Η λειτουργία ενός σωματείου είναι ένα δύ-
σκολο εγχείρημα, καθώς προϋποθέτει έσο-
δα. Όπως σε άλλες ομάδες έτσι και στην 
περίπτωση του ΑΣΥΛ, το βασικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει το Σωματείο είναι το οικο-
νομικό. Όπως υποδεικνύει ο κ. Παρμαξής, τα 
έσοδα της Ακαδημίας προέρχονται από τις 

χορηγίες των γονέων, του Δήμου Ύψωνα και 
άλλων ιδιωτών. «Τα έξοδα της Ακαδημίας πε-
ριλαμβάνουν την ετοιμασία στολών και τσα-
ντών για τους αθλητές μας, αγορά προπονη-
τικού εξοπλισμού, τα έξοδα των αγώνων και 
διοργάνωση εκδηλώσεων. Όμως, πέρα από 
τα λειτουργικά έξοδα, η Ακαδημία προσα-
νατολίζεται στην αναβάθμιση των εγκατα-
στάσεων που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα 
με αντικατάσταση του δαπέδου με παρκέ, 
εγκατάσταση καλύτερων ταμπλό μπασκέ-
τας, εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα κ.ά. 
Για τον σκοπό αυτό, βέβαια, είναι απαραίτη-
το να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικο-
νομικοί πόροι», αναφέρει ενδεικτικά.



Πρωτοπόρες στη συλλογή, μεταφορά και 
διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων είναι οι 
εταιρείες Advance MWM Ltd και IESC. Οι 
αδειοδοτημένες υπερσύγχρονες εταιρείες 
εδρεύουν στη Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψω-
να και επιτελούν σημαντικότατο έργο, που 
διασφαλίζει την υγεία των πολιτών και προ-
στατεύει το περιβάλλον.  
Η Advance MWM Ltd δημιουργήθηκε το 
2005 και είναι θυγατρική της εταιρείας 
Advance Washroom & Hygiene Services, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 
1965. Ειδικεύεται στη συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων ιατρι-
κών και βιομηχανικών / χημικών αποβλήτων.   
«Στόχος μας είναι η διαχείριση των απο-
βλήτων αυτών με τέτοιους τρόπους και με-
θόδους, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η 
ασφάλεια όλων των ατόμων που εμπλέκο-
νται από το πρώτο στάδιο της πρωτογενούς 
συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης του 
αποβλήτου στους χώρους του νοσηλευτηρί-
ου μέχρι και τη τελική επεξεργασία τους για 

να καταστούν αδρανή στείρα απόβλητα ή 
της πλήρους καταστροφής τους», αναφέρει 
ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Γιώργος 
Φαντάρος.
Σύμφωνα με τον κ. Φαντάρο, η εταιρεία εξυ-
πηρετεί τα κρατικά νοσηλευτήρια, ιδιωτικά 
νοσοκομεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, χημεία, 
χημικά εργαστήρια, φαρμακοβιομηχανίες, 
εισαγωγείς φαρμάκων και γενικά όσους πα-
ράγουν ιατρικά και φαρμακευτικά απόβλη-
τα. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορί-
ζει τα ιατρικά απόβλητα ως απόβλητα που 
παράγονται από δραστηριότητες που αφο-
ρούν υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων και 
ζώων σε υγειονομικές μονάδες, ερευνητικά 
εργαστήρια ή ερευνητικές δραστηριότητες 
που έχουν να κάνουν με φροντίδα υγείας 
αλλά και από άλλες μικρότερες πηγές, όπως 
φροντίδα υγείας παρεχόμενη στο σπίτι», 
σημειώνει ο κ. Φαντάρος.
Όπως αναφέρει ο διευθυντής της εταιρείας, 
υπάρχουν πολλών ειδών επικίνδυνα ιατρι-
κά απόβλητα, αστικού χαρακτήρα, τοξικά, 
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ADVANCE AND IESC: 
Λύσεις για όλα τα ρεύματα 
επικίνδυνων υλικών



μολυσματικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 
καταχωρημένα και διαχωρισμένα σε κατη-
γορίες ανάλογα με τη φύση τους στον ευ-
ρωπαϊκό κατάλογο. «Η συλλογή γίνεται με 
ειδικά αυτοκίνητα και μετά τη μεταφορά 
τους φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικούς 
αποθηκευτικούς χώρους. Στη συνέχεια, γίνε-
ται η διαχείριση ανάλογα με τη φύση τους. 
Υπάρχουν δύο μέθοδοι διαχείρισης, η απο-
στείρωση με ατμό και η καύση», εξηγεί ο κ. 
Φαντάρος.

IESC
Το Innovating Environmental Solutions Center 
(IESC) ιδρύθηκε το 2010 και λειτουργεί σε συ-
νεργασία με την Advance Medical Waste 
Management Ltd και τη CYLUBS Co Ltd.
Ειδικεύεται στη συλλογή, μεταφορά, δια-
χωρισμό και διάθεση μικρών και μεγάλων 
ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως 
αυτά που παράγονται από τις εταιρείες εξε-
ρεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, βαφές με 
βάση το πετρέλαιο, τα γεωργικά φάρμακα, 
απορρίμματα αυτοκινήτων κλπ. «Παρέχουμε 
υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης απορριμ-

μάτων σε όλες τις εταιρείες, οι οποίες διε-
νεργούν γεωτρήσεις για εντοπισμό φυσικού 
αερίου στα οικόπεδα 2,3,9 και 12 της απο-
κλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Η 
κάθε πλατφόρμα των εταιρειών αυτών είναι 
μια ολόκληρη πόλη. Διαχειριζόμαστε όλα τα 
απόβλητά τους από το πιο μικρό μέχρι και 
τις τεράστιες ποσότητες λάσπης που απορ-
ρέουν από τη γεώτρηση. Επεξεργαζόμαστε  
χιλιάδες τόνους μοσχευμάτων γεώτρησης 
πετρελαίου και απορριπτόμενη λάσπη», 
αναφέρει ο κ. Φαντάρος.
Όπως εξηγεί, υπάρχουν δύο κατηγορίες λά-
σπης, αυτή η οποία περιέχει λάδια και πε-
τρελαιοειδή και αυτή της οποίας η βάση 
είναι το νερό: «Αναλόγως του είδους είναι 
διαφορετικός ο τρόπος διαχείρισης, για να 
έχουμε ως αποτέλεσμα υλικά που να μην εί-
ναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.  Στην πε-
ρίπτωση του νερού, με διάφορες μεθόδους 
καταφέρνουμε να έχουμε καλής ποιότητας 
νερό, τέτοιο που μπορεί να επιστραφεί στη 
θάλασσα. Το υπόλοιπο υλικό, το οποίο με-
τατρέπεται σε στερεό και ομοιάζει με χώμα, 
αποστέλλεται στο Βασιλικό και χρησιμοποι-
είται ως δευτερογενές καύσιμο».
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«Το ποδοσφαιρικό σωματείο «Κεραυνός», 
ιδρύθηκε το 1946, ύστερα από πρωτοβου-
λία ομάδας νέων της κοινότητας. Η ομάδα 
είχε πλούσια ποδοσφαιρική δράση για μια 
δεκαετία. Διαλύθηκε το 1956». Ξεκινήσαμε 
την παρουσίαση με μια γραπτή δήλωση 
που έστειλε, στις 25 περασμένου Ιανουαρί-
ου, στο Δημαρχείο Ύψωνα για να δημοσι-
ευθεί στο περιοδικό μας, ο κ. Σωτήρης Πα-
παδόπουλος, συνταξιούχος δάσκαλος. Ο κ. 
Παπαδόπουλος μας έστειλε, επίσης, φωτο-
γραφικό υλικό από ομάδες του «Κεραυνού».
Στη σελίδα 8 του βιβλίου «Διγενής Ακρίτας 
Ύψωνα, 30 χρόνια, 1958-1988», εντοπίστη-
καν οι πιο κάτω αναφορές για τον Κεραυνό: 
«Για να κατανοηθούν καλύτερα οι συνθήκες 
κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε το Σωματείο 

μας, πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχές τις 
δεκαετίας του ’50. Υπήρχαν τότε στην κοι-
νότητά μας δυο ποδοσφαιρικά σωματεία, 
ο Κεραυνός, που ήταν κυρίως σύλλογος της 
Δεξιάς και η Α.Ο.Ν. (Ανορθωτική Οργάνωση 
Νεολαίας), που ήταν παρακλάδι του ΑΚΕΛ.
Ο Κεραυνός ιδρύθηκε το 1946 και διαλύθηκε 
το 1956. Για τα αίτια της διάλυσής του δεν 
θα γίνει εδώ λόγος, γιατί σκοπός του παρό-
ντος κειμένου είναι άλλος: Να γίνουν γνω-
στές, όσο γίνεται καλύτερα, οι συνθήκες και 
οι περιστάσεις που οδήγησαν στην ίδρυση 
του Διγενή Ακρίτα, του σωματείου που έμελ-
λε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα καυτά 
προβλήματα που απασχολούσαν την κοινό-
τητά μας προς το τέλος της δεκαετίας του 
’50 αλλά και μετέπειτα.

Το ιστορικό της ίδρυσης 
του σωματείου «Κεραυνός»

Ή ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΤΟΎ ΎΨΩΝΑ, «ΚΕΡΑΎΝΟΣ». ΟΡΘΙΟΙ: ΉΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ 
(ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΩΣ), ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΎ, ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΎ (ΠΑΝΟΣ), ΑΛΕΚΟΣ 
ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ, ΙΩΑΝΝΉΣ ΕΎΘΎΜΙΟΎ, ΠΟΛΎΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΎΣ, ΚΑΡΑΣΠΟΎΞΙΟΣ (ΚΟΛΟΣΣΙ), 
ΚΎΡΙΑΚΟΣ ΜΑΎΡΟΣ, ΘΡΑΣΎΒΟΎΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ. ΚΑΘΉΜΕΝΟΙ: ΛΟΪΖΟΣ ΜΑΚΡΙΔΉΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΉ ΠΑΠΑ, ΦΩΤΉΣ ΣΤΑΎΡΟΎ.
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ΠΑΝΩ: ΟΡΘΙΟΙ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΎΡΟΎ 
(ΚΑΣΙΝΟΣ), ΝΕΟΦΎΤΟΣ ΧΑΤΖΉΣΠΎΡΟΎ, 
ΉΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΎ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΚΚΑΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ, ΤΑ ΔΎΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΎ 
ΑΚΟΛΟΎΘΟΎΝ ΉΤΑΝ ΔΙΑΙΤΉΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΉΚΕ Ή ΤΑΎΤΟΤΉΤΑ ΤΟΎΣ. 
ΣΤΉ ΜΕΣΉ: ΛΟΎΚΑΣ ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ, ΑΛΕΚΟΣ 
ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ. ΚΑΘΉΜΕΝΟΙ: ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΎΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΟΎ ΚΑΙ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΎΝΩΤΟΣ. H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΎΤΉ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΉΣ ΤΉ ΣΉΜΕΙΩΣΉ: ΛΙΓΟ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΉ ΔΙΑΛΎΣΉ ΤΟΎ ΣΩΜΑΤΕΙΟΎ.
KATΩ: ΟΡΘΙΟΙ: ΚΎΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΎ 
(ΡΑΦΤΉΣ), ΑΝΤΩΝΉΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΤΟΦΑΣ, ΉΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ, ΑΤΟΜΟ 
ΠΟΎ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΉΚΕ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΚΚΑΣ, 
ΘΡΑΣΎΒΟΎΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ. ΚΑΘΉΜΕΝΟΙ: 
ΔΉΜΟΣ ΤΟΚΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΟΎ, 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΟΎ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΎΡΟΣ, 
ΜΑΝΙΚΉΣ (ΕΡΉΜΉ), ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ.

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι ο Κεραυνός είχε 
διαλυθεί το 1956 και το μόνο ποδοσφαιρι-
κό σωματείο που παρέμεινε στο χωριό μας 
ήταν η Α.Ο.Ν., που το 1956 μετονομάστηκε 
σε Α.Π.Ε.Υ. (Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση 
Ύψωνα), γιατί οι Άγγλοι κήρυξαν την πρώτη 
παράνομη και διέταξαν το κλείσιμό της».
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“ Η ομάδα είχε πλούσια 
ποδοσφαιρική δράση για 
μια δεκαετία



ΕΡΓΑ

Έξυπνος δήμος, 
με δίκτυο LORA
Ένα βήμα πιο κοντά στην 
υλοποίηση του στόχου για 
μετατροπή του Ύψωνα σε έναν 
υπερσύγχρονο δήμο φέρνει το 
δίκτυο LοRaWAN, η εφαρμογή 
του οποίου υλοποιήθηκε 
πρόσφατα. Ο διευθυντής 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
της εταιρείας CyRIC Ltd, 
Μιχάλης Στυλιανού, εξηγεί τι 
είναι το δίκτυο, τη χρήση και τα 
πλεονεκτήματά του. 
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Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού το LoRaWAN 
Το (Long Range Wide Area Network) είναι 
μια τεχνολογία αμφίδρομης ασύρματης 
δικτύωσης χαμηλής κατανάλωσης, που κα-
λύπτει μεγάλες αποστάσεις  για μετάδοση 
δεδομένων χαμηλού όγκου. Η ανάπτυξή του 
στον Δήμο Ύψωνα προσφέρει γεωγραφική 
κάλυψη σχεδόν σε όλη την έκταση του δή-
μου και είναι σε θέση να υποστηρίξει οποια-
δήποτε εφαρμογή έξυπνης πόλης, που περι-
λαμβάνει ανάπτυξη και χρήση αισθητήρων 
σε εξωτερικούς χώρους. «Δηλαδή, από τη 
μια  υπάρχουν τεχνολογίες όπως το WiFi, το 
zigbee, το Bluetooth κλπ., που έχουν μικρό-
τερη εμβέλεια λίγων μέτρων (το WiFi είναι 
αυτό που δέχεται τον περισσότερο όγκο δε-
δομένων στις μεταδόσεις) και από την άλλη 
είναι οι τεχνολογίες όπως το LoRaWAN, το 
WiMAX, το LTE (4G, 5G,...), που είναι μεγά-
λης εμβέλειας, με τις δύο τελευταίες να είναι 

αυτές που μεταφέρουν τον μεγαλύτερο όγκο 
δεδομένων», εξηγεί ο κ. Στυλιανού. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά κάνουν το LoRaWAN μια 
τέλεια τεχνολογία για κάθε πρωτοβουλία, 
όπως για παράδειγμα για οικιακή ή βιομη-
χανική χρήση, για τη γεωργία, για τη δημι-
ουργία των «έξυπνων πόλεων», logistics, δια-
χείριση εγκαταστάσεων κλπ. «Με αυτόν τον 
τρόπο, απομακρυσμένες συσκευές μπορούν 
να διασυνδεθούν, ώστε να επικοινωνούν με-
ταξύ τους με απλό και οικονομικό τρόπο», 
επισημαίνει ο Μιχάλης Στυλιανού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγκεκριμένα, τα δίκτυα LoRaWAN μπορούν 
να εφαρμοστούν σε μια πληθώρα τομέων 
τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερι-
κούς χώρους. Πιο αναλυτικά κάποιες από τις 
εφαρμογές είναι:

■ Έξυπνες πόλεις
  - Έξυπνα συστήματα διαχείρισης δημόσι-

ων χώρων στάθμευσης (Smart Parking)
  - Συστήματα αυτόματης μέτρησης και 

διαχείρισης νερού και υδάτινων πό-
ρων (Automatic Water Metering and 
Management)

  - Συστήματα διαχείρισης περισυλλογής 
σκουπιδιών (Smart Waste Management)

  - Έξυπνα συστήματα δημόσιου φωτισμού 
(Smart Lighting)

  - Συστήματα παρακολούθησης περι-
βαλλοντικών συνθηκών (Environmental 
Monitoring).

■ Έξυπνα Κτίρια
  - Παρακολούθηση εσωτερικών περιβαλ-

λοντικών συνθηκών και ποιότητας αέρα
  - Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας
  - Έλεγχος φωτισμού.
■ Γεωργία
  - Διαχείριση συστημάτων ύδρευσης και 

άρδευσης 
  - Παρακολούθηση ποιότητας εδάφους.
Τα πλεονεκτήματα των δικτύων LoRaWAN εί-
ναι πολλά αφού:
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“ Υποδομές οι οποίες βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής των δημοτών, 
όπως και τις υπηρεσίες που ο 
δήμος παρέχει σε αυτούς



ΕΡΓΑ

■  Tο LoRaWAN επιτρέπει τη γνώση της κα-
τάστασης και τον έλεγχο διαφορετικών 
στοιχείων, όπως αισθητήρες και ενεργο-
ποιητές, με απλό τρόπο.

■  Μπορούν να απλωθούν και να έχουν κά-
λυψη εκατοντάδων ή πολλών χιλιομέτρων 
απόστασης μεταξύ κόμβων και πύλης.

■  Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, γε-
γονός που επιτρέπει καλύτερες αυτονομίες 
για συσκευές με μπαταρία ή μπαταρίες.

■  Είναι απλά όσον αφορά την εκμάθηση της 
χρήσης.

■  Έχουν υλοποιήσεις ασφάλειας σε όλα τα 
επίπεδα.

■  Έχουν διαλειτουργικές αρχιτεκτονικές με 
άλλα συστήματα ελέγχου που έχουν ήδη 
εγκατασταθεί.

■  Έχουν γίνει πρότυπο στο οικοσύστημα IoT, 
καθιστώντας εύκολη την υποστήριξή τους.

■  Μεγάλη διείσδυση του σήματος σε εσω-
τερικούς χώρους, ακόμα και με τοίχους και 
εμπόδια λόγω της χαμηλότερης συχνότη-
τάς του σε σχέση με άλλα, όπως το WiFi.

■  Υπάρχουν διαφορετικά προφίλ συσκευών 
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτω-
σης.

■  Δεν έχει περιορισμούς χρήσης που έχουν 
άλλες τεχνολογίες, ούτε στα δεδομένα που 
αποστέλλονται ούτε στα λαμβανόμενα, 
μόνο η ταχύτητα μπορεί να είναι περιορι-
στικός παράγοντας.

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, το LoRaWAN 
δεν έχει μειονεκτήματα αφού «είναι ένα πρω-
τόκολλο επικοινωνίας το οποίο έχει δημιουρ-
γηθεί συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών 
εφαρμογών, όπως αυτές που αναφέραμε πιο 
πάνω. Ως εκ τούτου, δεν έχει μειονεκτήματα 
ως προς τη χρήση του για τις συγκεκριμένες 
εφαρμογές».
Στον Ύψωνα, η ανάπτυξη του δικτύου προ-
σφέρει γεωγραφική κάλυψη σχεδόν σε όλη 
την έκταση του δήμου και είναι σε θέση να 
υποστηρίξει οποιαδήποτε εφαρμογή έξυπνης 
πόλης, που περιλαμβάνει ανάπτυξη και χρή-
ση αισθητήρων σε εξωτερικούς χώρους. «Ο 
δήμαρχος Ύψωνα, κ. Παντελής Γεωργίου έχει 
καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο, η υλο-

ποίηση του οποίου έχει αρχίσει με γοργούς 
ρυθμούς, με όραμα να καταστήσει τον Δήμο 
Ύψωνα έναν σύγχρονο, έξυπνο δήμο, με υπο-
δομές οι οποίες να βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής των δημοτών του, όπως και τις υπηρε-
σίες που ο δήμος παρέχει σε αυτούς. Το δί-
κτυο LoRaWAN είναι η βάση πάνω στην οποία 
μπορεί ο δήμος να στηρίξει όλες τις αναπτύ-
ξεις που έχει στο πλάνο του», αναφέρει ο Μι-
χάλης Στυλιανού.

ενδήμω26



ΤΑ Σ ΧΟΛ Ε Ι Α ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΥ Μ Α Σ

Το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ λειτουργεί 
εδώ και 11 χρόνια στην περιοχή της Υψού-
πολης, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, και 
βρίσκεται βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λε-
μεσού – Πάφου. 
«Το όραμα όσων εργάζονται ή συνεργάζονται 
με εμάς στο Γ’ Δημοτικό είναι να πετύχουμε 
το συμπεριληπτικό σχολείο, το ”σχολείο για 
όλους» για την ισότιμη συμμετοχή όλων των 
μελών του στην εκπαίδευση, που θα ανταπο-
κρίνεται στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες όλων των μαθητριών και μαθητών μας», 
αναφέρει ο διευθυντής του Σχολείου, κ. Αν-
δρέας Ηλιάδης. 
Στο Σχολείο φοιτούν περίπου 320 μαθητές, με 
το εκπαιδευτικό προσωπικό να ανέρχεται περί-
που στους 25 δασκάλους. Σημαντικοί φορείς 
που στηρίζουν τη λειτουργία και την επίτευ-
ξη των στόχων του Σχολείου είναι, σύμφωνα 
με τον Ανδρέα Ηλιάδη, ο Σύνδεσμος Γονέων 
και Κηδεμόνων, η Σχολική Εφορεία και ο Δή-
μος Ύψωνα. «Σημαντική είναι η στήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας και του επιθεωρητή Δρ. 
Κ. Κωνσταντίνου», συμπληρώνει ο κ. Ηλιάδης.    
Ως φετινό στόχο, η διεύθυνση του Γ’ Δημοτι-
κού και το εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν θέ-
σει την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας 
στη διδασκαλία. «Η πανδημία δημιούργησε 
νέα δεδομένα, μας απασχολεί η αξιοποίηση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας με προσθετικό τρόπο στη δια-
δικασία της μάθησης. Οπότε, θέλουμε να τις 
χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία όσο γίνεται, 
επιμορφώνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Φέτος, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε 
εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θέ-
λουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτή-
σουν δεξιότητες και γνώσεις στις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 
ακόμη και αυτά που δεν έχουν εξοπλισμό στο 
σπίτι», αναφέρει ο κ. Ηλιάδης.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στο θέμα αξιοποίησης των ΤΠΕ, το Σχολείο 
αξιοποιεί προγράμματα του Ιδρύματος Δια-
χείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) 
Διά Βίου Μάθησης», Εrasmus+ και του οργα-
νισμού CARDET. Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά 
Βίου Μάθησης είναι η διαχείριση των κονδυ-
λίων που παραχωρούνται στην Κύπρο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρί-
ων δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμμα-
τα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΔΕΠ Διά 
Βίου Μάθησης διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus+ (τομείς Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης), το οποίο παρέχει υποστήριξη 
σε δραστηριότητες όλων των τομέων της Διά 
Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκ-

Η επιμόρφωση των παιδιών στην 
τεχνολογία γίνεται και με τη 
σωστή χρήση του διαδικτύου

ΔΉΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ Γ΄ 
Στόχος το 
συμπεριληπτικό 
σχολείο
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παίδευσης Ενηλίκων). Επιπλέον, διαχειρίζεται 
το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας με-
ταξύ σχολείων eTwinning, και συντονίζει τις ερ-
γασίες της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 
στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (VET Team of Experts).
Ο διευθυντής του Σχολείου, επισημαίνει ότι 
η επιμόρφωση των παιδιών στην τεχνολογία 
γίνεται και στη σωστή χρήση του διαδικτύου. 
«Επειδή τα παιδιά ασχολούνται περισσότερο 
με το διαδίκτυο επικεντρωθήκαμε κατά την 
περσινή χρονιά, αλλά θα συνεχίσουμε και φέ-
τος, περισσότερο στην ενημέρωση των μαθη-
τών για τους κινδύνους του διαδικτύου και τη 
σωστή χρήση του», υποδεικνύει ο κ. Ηλιάδης, 
συμπληρώνοντας ότι ανάμεσα στις πολλές 
δράσεις ξεχωρίζουν το σχέδιο για πρόληψη 
της παραβατικότητας και η προσπάθεια απο-
δοχής της διαφορετικότητας. Επισήμανε, επί-
σης, το θέμα της υγιούς ψυχαγωγίας των μα-
θητών: «Λόγω των μέτρων για την πανδημία, 
οι επιλογές για ψυχαγωγία είχαν μειωθεί και 
εφαρμόσαμε έναν νέο θεσμό που τον ονομά-
σαμε «Χαρούμενες Παρασκευές». Κάθε Παρα-
σκευή είχαμε δραστηριότητες που συνδύαζαν 
μάθηση και διασκέδαση (ελεύθερο ντύσιμο, 
μέρα χωρίς κατοίκον εργασία, παρακολού-
θηση ταινίας, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική 
και χορό στα διαλείμματα, εικαστική έκφρα-
ση, σύνδεση δραστηριοτήτων με Παγκόσμιες 
Ημέρες κτλ).
Στο Σχολείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πε-
ριβάλλον και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης. Στόχος είναι η μείωση των απορ-
ριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανα-
κύκλωση. Το 2022 εισήχθηκε και η δράση της 
τηγανοκίνησης. Για τα περιβαλλοντικά προ-
γράμματά του το σχολείο συνεργάζεται με τον 
Μη Κυβερνητικό Οργανισμό ΑΚΤΗ.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για σχετικά και-
νούργιο Σχολείο, η αρχιτεκτονική του οποίου 
έχει βραβευτεί, εντούτοις το Γ’ Δημοτικό αντι-
μετωπίζει κάποια προβλήματα. Όπως αναφέ-
ρει ο κ. Ηλιάδης, «υπάρχει έλλειψη αιθουσών 
διδασκαλίας και εργαστηρίων, διότι η περιοχή 
αναπτύσσεται οικιστικά με γοργούς ρυθμούς. 
Επίσης, έχουμε έλλειψη καλυμμένων χώρων 
για το μάθημα γυμναστικής και για τα διαλείμ-
ματα. Τα γήπεδα βρίσκονται σε μεγάλη από-
σταση από το κυρίως κτίριο, με αποτέλεσμα να 
είναι δύσκολο να πηγαίνουν τα παιδιά εκεί για 
διάλειμμα».
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Ιερός Ναός Παναγίας 
Χρυσοπολίτισσας
Ο ιερός ναός Παναγίας Χρυσοπολίτισσας βρίσκεται στην καρδιά του 
Ύψωνα και είναι η πρώτη εκκλησία του δήμου. Η ακριβής χρονολογία κατά 
την οποία κτίστηκε, παραμένει άγνωστη καθώς -όπως αναφέρει ο ιερέας 
του ναού, πάτερ Ιωακείμ Διογένους- δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία.  
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«Είμαι ιερέας από το 1988,  και είναι το παρά-
πονο μου, αν θέλετε. Προσπάθησα να βρω 
περισσότερα στοιχεία. Μέχρι και στη Μητρό-
πολη Κιτίου είχα αποταθεί, καθώς παλιότερα ο 
Ύψωνας ανήκε εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη 
αυτή. Δυστυχώς, δεν έχω καταφέρει να μάθω 
περισσότερα», αναφέρει ο Πάτερ Ιωακείμ.
Ο ιερέας αναφέρει ότι στις δεσποτικές εικό-
νες του ναού, σε δισκοπότηρα και ευαγγέλια 
της εκκλησίας αναγράφεται η χρονολογία 
1864, εικάζεται όμως ότι η εκκλησία προϋπήρ-
χε, αφού μαρτυρία του πρώτου κάτοικου του 
Ύψωνα, του Γερόγιαννου κάνει λόγο για ναό 
πλησίον ερειπίων εκκλησίας. «Φαίνεται ότι 
παλιότερα υπήρχε ναός, άγνωστο που ήταν 
αφιερωμένος, ο οποίος καταστράφηκε από 
άγνωστη αιτία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ο ναός άρχισε να κτίζεται γύρω στο 1839 και 
να τέλειωσε το κτίσιμό του, το 1864. Είναι, επί-
σης, γνωστό ότι τα εγκαίνια του τελέστηκαν 
στις 15 Αυγούστου από τον Μητροπολίτη Κιτί-
ου Νικόδημο Μυλωνά (1889-1937), δυστυχώς 
όμως δεν γνωρίζουμε ποια χρονιά», αναφέ-
ρει ο πάτερ Ιωακείμ. Ο Νικόδημος Μυλωνάς 
εξελέγη Μητροπολίτης Κιτίου στις 13 Ιουνίου 
1918. Λόγω της συμμετοχής του στην εξέγερ-
ση του 1931 (Οκτωβριανά) οι αγγλικές αποικι-
ακές δυνάμεις τον εξόρισαν στο Λονδίνο και 
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κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, όπου και εκοιμήθη 
στις 13 Σεπτεμβρίου 1937.
Η εκκλησία γιορτάζει στις 15 Αυγούστου, ημέρα 
των εγκαινίων της, όπου ψάλλεται το απολυτί-
κιο της Κοιμήσεως. Επειδή ο ναός είναι αφιε-
ρωμένος στη Χρυσοπολίτισσα, την ίδια μέρα 
ψάλλεται και δεύτερον απολυτίκιο για την Πα-
ναγία την Χρυσοπολίτισσα, όπου γίνεται και η 
λιτάνευση της άγιας εικόνας της Παναγίας.
Αρχιτεκτονικά είναι κτισμένος σε γοτθικό ρυθ-
μό και μπορεί να χωρέσει μέχρι και 600 πι-
στούς.  Είναι πετρόκτιστος, από πελεκητή πέ-
τρα. Για πολλά χρόνια η πέτρα ήταν καλυμμένη 
με μπετόν από την αναπαλαίωσή του το 1970. 
Η ανακαίνισή του το 1989 ανέδειξε την ομορ-
φιά της πελεκητής πέτρας. Το καμπαναριό εί-
ναι πέτρινο και εφάπτεται στον υπόλοιπο ναό. 
Εσωτερικά, ο ναός είναι εντυπωσιακός, καθώς 
πλαισιώνεται με το πολύ έντονο σκάλισμα που 
υπάρχει στο εικονοστάσι, το οποίο είναι κατα-
σκευασμένο από ξύλο καρυδιάς, κατασκευής 
του 1864. Ενδιαφέροντα είναι και τα ξύλινα, 
σκαλιστά, ψαλτήρια και ο δεσποτικός θρόνος. 
Ο γυναικωνίτης, αμφιθεατρικού τύπου, μπορεί 

Εγκαινιάστηκε από 
τον Μητροπολίτη Κιτίου 
Νικόδημο Μυλωνά
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να φιλοξενεί γύρω στα 100 άτομα.
Ο αυλόγυρος, είναι άνετος και επιστρωμένος 
με πλακόστρωτο πάτωμα. Σύμφωνα με τον 
πάτερ Ιωακείμ, γύρω από την εκκλησία υπήρ-
χαν σπίτια, τα οποία αγοράστηκαν για να 
μπορέσει να δημιουργηθεί η αυλή και ο χώρος 
στάθμευσης. «Τώρα, θέλουμε να φτιάξουμε 
νέα αποχωρητήρια και να δημιουργήσουμε 
ράμπες για τους ανάπηρους. Είναι κάποια 
πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μας είπαν 
ότι αυτές οι εργασίες θα ενταχθούν στα έργα 
ανάπλασης της περιοχής που θα γίνει από τον 
δήμο. Μακάρι. Είναι έργα που χρειάζεται να 
γίνουν, διότι η εκκλησία μας εξυπηρετεί μεγά-
λο αριθμό πιστών», αναφέρει ο ιερέας.
Ο ναός διαθέτει σελίδα στο Facebook www.
facebook.com/panagiaipsona/ και ιστοσελί-
δα http://panagia-ipsona.blogspot.com/.
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Ypsonas Municipality
https://ipsonas.org/
120 Makarios C΄, 4182, Ypsonas
Tel: 25395600, Fax: 25392595, 
Email: info@ipsonas.org

OPENING HOURS
Town Hall: Monday – Friday: 7:30 – 15:00
Municipal Treasury: 8:00 – 14:00
Technical Services: 8:30 – 11:30
Municipal Crews: 7:00-14:30

COMMUNITY LEADER
Lakis Eliades, Τel: 99447481

Ypsonas Municipal Theatre 
120 Archbishop Makarios C΄, Ypsonas
For more information (to purchase tickets, 
book the theatre and coordinate and organise 
shows), you may contact Mrs Troodia Aristidou 
on 25395600, from Monday – Friday from 
8:00- 15:00. For technical matters and the 
organisation of events, you may contact Mr 
Loukas Stylianides on 99760553. 

THEATRE BOX OFFICE OPENING HOURS: 
Monday – Friday 8:00am – 3:00pm.
The box office is closed on Saturday and 
Sunday, unless there is show that same evening. 

USEFUL NUMBERS
Polemidia Police 25805656

Community Police Officer Marinos 
99316954

Emergencies (Police, Fire Brigade, 
Ambulance) 199 / 112

Limassol General Hospital 25801100
Accidents & Emergencies 25801195
Poison Control 1401
Limassol Police 25805050
Citizens Line-Police 1460
Narcotics Emergency Services 1410
Drug Law Enforcement Unit Help Line 1498
Fire Department 25805400
Domestic Violence Crisis Centre 1440
Report a Forest Fire 1407

Δήμος Ύψωνα
https://ipsonas.org/
Μακαρίου Γ΄ 120, 4182, Ύψωνας
Τηλ: 25395600, Φαξ: 25392595, 
Email: info@ipsonas.org

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δημαρχείο: Δευτέρα – Παρασκευή: 7:30 – 15:00
Δημοτικό Ταμείο: 8:00 – 14:00
Τεχνική Υπηρεσία: 8:30 – 11:30
Συνεργεία: 7:00-14:30

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΉΣ ΥΨΩΝΑ
Λάκης Ηλιάδης, Τηλ.: 99447481

Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, αρ. 120. 
Για πληροφορίες (αγοράς εισιτηρίων, ενοικίαση 
θεάτρου, συντονισμό και οργάνωση παραστά-
σεων): Τροοδία Αριστείδου, 25395600,  Δευτέ-
ρα – Παρασκευή από τις 8:00- 15:00. Για τεχνικό 
συντονισμό και οργάνωση των παραστάσεων, 
Λούκας Στυλιανίδης, 99760553.
 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: 
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 15.00
Σάββατο και Κυριακή το ταμείο είναι κλειστό, 
εκτός εάν θα υπάρχει παράσταση το βράδυ.

ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΉΛΕΦΩΝΑ 
Αστυνομία Πολεμιδιών 25805656

Αστυνομικός της Γειτονιάς Μαρίνος 
99316954

Έκτακτης Ανάγκης (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Ασθενοφόρο) 199 / 112

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 25801100
Πρώτες Bοήθειες 25801195
Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401
Αστυνομία Λεμεσού 25805050
Γραμμή του Πολίτη-Αστυνομία 1460
Άμεση Aνταπόκριση για τα Nαρκωτικά 1410
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 1498
Πυροσβεστική 25805400
Αντιμετώπιση Βίας στην Οικογένεια 1440
Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών 1407
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Ypsonas is one step closer to being transformed 
into a state-of-the-art municipality through the 
introduction of the LoraWan network, which has 
been recently set up in the area. The Commercial 
& Business Development Manager of CyRIC Ltd, 
Michalis Stylianou, explains what this network is, 
where it can be used, as well as its advantages. 
According to Mr. Stylianou, LoRaWAN (Long Range 
Wide Area Network) is a low-power consumption, 
two-way wireless communication technology 
which can transmit low bit rates over long distances. 
Following its introduction in Ypsonas, this technology 
can deliver coverage to almost the entire area of 
the municipality, whilst it can support any smart 
city application, which requires the development 
and use of sensors in outdoor environments. “On 
the one hand we have technologies such as Wi-Fi, 
zigbee, Bluetooth, etc., that can be used in shorter 
range applications of a few meters (WiFi is able to 
receive the highest volume of data in transmissions) 
and on the other hand we have technologies such 
as LoRaWAN, WiMAX, LTE (4G, 5G,...), that cover a 
long range, with the latter two being the ones that 
can transfer the largest volumes of data”, explains 
Mr. Stylianou. These features make LoRaWAN an 
ideal technology for any initiative such as domestic 
or industrial use, agriculture, the development of 
“smart cities”, logistics, facility management, etc. “This 
enables remote devices to become interconnected 
and communicate with each other in a simple and 
cost-efficient manner,” notes Michalis Stylianou.

APPLICATIONS
LoRaWAN networks have a viariery of applications, 
both in outdoor and indoor environments. More 

specifically, some of these applications include:
· Smart Cities
· Smart Parking Management systems for public 

car parks
· Automatic Water Metering and Management 

systems
· Smart Waste Management systems
· Smart Lighting systems
· Environmental Monitoring Systems 
· Smart buildings
· Indoor environmental conditions and air quality 

monitoring
· Power consumption monitoring
· Lighting Control
· Agriculture
· Management of water supply and irrigation 

systems
· Soil quality monitoring.
A LoRaWAN network has many advantages 
including the following:
· Users can monitor the situation and control 

different elements such as sensors and 
actuators, in a simple manner.

· It can be spread out and cover millions or 
hundreds of square kilometers between the end 
devices and the server.

· It has low energy consumption, which allows the 
battery-powered end devices to have greater 
autonomy.

· Simple to use.
· End-to-end security.
· It can operate alongside other management 

systems that have already been installed.
· It is the most popular solution in the IoT ecosystem, 

and as such it can be easily supported.

Becoming a smart 
city with the use of a 
LORA NETWORK
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· Deep indoor signal penetration, even if there are 
walls and barriers, due to its lower frequency 
than other networks, such as WiFi.

· Different device profiles depending on the needs 
of each case.

· It doesn’t have any restrictions as opposed to 
other technologies, when it comes to sending 
or receiving data. Its only possible limitation is 
speed.

According to Mr. Stylianou, LoRaWAN has no 
disadvantages since “it is a communication protocol 
that has been specifically created to support the 
needs of applications, such as those mentioned 
above. Therefore, it presents no disadvantages 

when used for these applications.”
The network covers almost the entire area of the 
Municipality of Ypsonas and can support any smart 
city application, which requires the development and 
use of outdoor sensors. “The Mayor of Ypsonas, Mr. 
Pantelis Georgiou has drawn up a comprehensive 
plan, which is already being implemented, with 
a vision to make the Municipality of Ypsonas a 
modern, smart municipality, with infrastructure that 
improves its citizens’ quality of life, as well as support 
the services that it offers. The LoRaWAN network 
can serve as the basis for any future developments 
that the municipality may pursue,” says Michalis 
Stylianou.
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The municipality’s oldest church, the church of 
Panagia Chrysopolitissa is located in the heart 
of Ypsonas. According to the priest of the church, 
Joachim Diogenous, its exact date of construction 
remains a mystery. 
“I’ve been a priest since 1988, and you could say 
that this is my only grievance. I tried to find more 
evidence in regards to its construction date. I 
even approached the Holy Diocese of Kition, as 
Ypsonas used to fall under its remit. Unfortunately, 
I was not able to find out anything more”, Father 
Joachim stated.
The priest mentioned that the year “1864” is 
engraved οn the despotic icons of the church, on 
the Holy Grails and gospels. However, it is presumed 
that the church existed before that year, as the first 
resident of Ypsonas, Gerogiannos mentioned in his 
writings that he had seen a temple near another 
church’s ruins. “It seems that in the past there was 
another church, which we don’t know who it was 
dedicated to, and it was destroyed under unknown 
circumstances. According to the information we 
have, the church’s construction started around 
1839 and it was completed in 1864. It is also known 
that its inauguration took place on 15 August by the 
Bishop of Kition, Nikodimos Mylonas (1889-1937), but 
unfortunately, we do not know the exact year”, said 
Father Joachim. Nikodimos Mylonas was elected 

Inaugurated by Bishop of 
Kition, Nikodimos Milona

Bishop of Kition on 13 June 1918. As a result of his 
participation in the 1931 revolt (“Oktovriana”), the 
British colonial forces exiled him to London and then 
to Jerusalem, where he remained until his death on 
13 September 1937.
The church celebrates on the 15th of August, on the 
day of its inauguration, when the Apolytikion of the 
Dormition of Holy Mary is sung. Since the church 
is dedicated to Chrysopolitissa, another Apolytikion 
is sung on the same day to honor Panagia 
Chrysopolitissa. The procession of the holy icon of 
the Panagia also takes place on the same day.
The church is built in Gothic style and can 
accommodate up to 600 people. Moreover, it is 
stone-built with hewn stone. Following the church’s 
restoration in 1970, the hewn stone got covered with 
plaster. However, the renovation that took place in 
1989 revealed the beauty of the hewn stone. The 
bell tower is made of stone and is attached to the 
rest of the church. The interior of the church is also 
impressive, as it is framed by a very sharp carving 
on the shrine, which is made of walnut wood and 
was built in 1864. 

PANAGIA CHRYSOPOLITISSA CHURCH 
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Charilaos Trikoupis Park 
becomes an oasis for 
sports and entertainment

The brand new Charilaos Trikoupis playground 
in the Municipality of Ypsonas, has been 
completed and is now ready to welcome 
children and adults. Every citizen will have the 
opportunity to enjoy some carefree time in the 
beautiful botanical garden that was created.    
It is now an oasis for sports, entertainment, 
and relaxation, as it hosts the municipality’s 
second-largest playground and an outdoor 
basketball court. The cost of the development 
of this modern park, which covers an area 

of 2000sq.m., reached €276,000. “We firmly 
believe that the promotion of sports contributes 
to the development of a better society. A society 
that our country needs so much. The park offers 
solutions and upgrades the quality of life of 
not only our citizens but also the citizens of the 
wider region of western Limassol” the mayor of 
Ypsonas, Pantelis Georgiou stated.
The park is located on Charilaos Trikoupis 
Street, in the area of Claderi, north of 
Papantoniou supermarket.

BECOMING A SMART 
CITY WITH THE USE 
OF A LORA NETWORK 
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The park offers solutions and 
upgrades the quality of life not 
only of our citizens but also the 
citizens of the wider region
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