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Οι κομματικές ομάδες 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ύψωνα χαιρετίζουν την 
πρώτη έκδοση 
του περιοδικού «εν δήμω».
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του Δημάρχου Ύψωνα, 
Παντελή Ευτυχίου Γεωργίου.
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X A I Ρ Έ Τ Ι Σ Μ ΟΣ Δ Η Μ Α ΡΧΟΥ

Αγαπητοί/ες συνδημότες και συνδημότισσες,

Κρατάτε στα χέρια σας την πρώτη έκδοση του νέου τρι-
μηνιαίου περιοδικού του δήμου μας. Ενός περιοδικού 
που σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα στον κάθε δη-
μότη να συνδεθεί πιο άμεσα με τον δήμο, αφού μέσα 
από αυτό θα μπορεί να αντλήσει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τα όσα γίνονται ή σχετίζονται με τα 
δημοτικά μας όρια, αλλά και να γνωρίσει όλες τις πτυχές 
της καθημερινότητας του Ύψωνα. 
Το περιοδικό «εν δήμω» θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε 
δημότη να δει καθαρά την εικόνα της διοίκησης του δή-
μου όπως αυτή δημιουργείται μέσα από τις διάφορες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει γνώση 
για τις αναπτύξεις ή ακόμη και τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει ο δήμος μας, να γνωρίσει τις γειτονιές μας και 
τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και να δώσει 
βήμα σε όσους θέλουν να καταθέσουν απόψεις και ειση-
γήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες ο 
Ύψωνας μετεξελίχθηκε σε δήμο δεν μας εμπόδισαν από 
το να παλέψουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋπο-
θέσεις για να γίνει ο δήμος μας το στολίδι της δυτικής 
Λεμεσού, όπως είχαμε υποσχεθεί. Δεν είναι, άλλωστε, 
τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δείξει δείγματα 
γραφής και είμαστε πρωτοπόροι σε πολλούς τομείς, 
όπως είναι τα αναπτυξιακά έργα, ο πολιτισμός, ο αθλη-
τισμός, η εκπαίδευση, η τεχνολογική και βιομηχανική 
ανάπτυξη κ.ά., κατατάσσοντας τον Ύψωνα στην κορυφή 
των ραγδαία αναπτυσσόμενων δήμων της Λεμεσού, αν 
όχι και της Κύπρου. Υποσχόμαστε ότι με σύνεση, υπευ-
θυνότητα και αισιοδοξία θα συνεχίσουμε ακατάπαυστα 
να προσφέρουμε στον τόπο και τον δημότη.
Κλείνοντας, ευελπιστώ ότι θα βρείτε ενδιαφέροντα και 
χρήσιμα τα θέματα που φιλοξενούνται στο περιοδικό, 
έτσι ώστε να αγκαλιαστεί η όλη προσπάθεια και να κα-
ταστεί το μέσο αυτό ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινω-
νίας μεταξύ μας.
Εύχομαι σε όλους, πάνω από όλα, υγεία και κάθε οικογε-
νειακή και επαγγελματική ευτυχία.

Παντελής Ευτυχίου Γεωργίου
Δήμαρχος Ύψωνα
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ΔΗΣΥ – ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«Η έκδοση του περιοδικού “εν δήμω” θα ενι-
σχύσει την επικοινωνία μεταξύ του δήμου 
και των δημοτών μας. Μέσω του περιοδι-
κού αυτού, οι δημότες του Ύψωνα θα μπο-
ρούν πλέον να γνωρίζουν τα τεκταινόμε-
να στον δήμο τους, ποια έργα έχουν γίνει, 
ποια αναμένεται να γίνουν και πώς αυτά 
θα τους εξυπηρετούν. Θα ενημερωθούν για 
τις  υπηρεσίες που προσφέρονται από τον 
δήμο  και τους ανθρώπους που βρίσκονται 
πίσω από αυτές. 
Ως ΔΗΣΥ χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία 
αυτή, καθώς στόχος μας είναι η περαιτέρω 
πρόοδος του δήμου. Ως δημοτική ομάδα 
εργαζόμαστε για να παράξουμε έργο, να 
προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στους δη-
μότες μας και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία 
θα έχουν ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι του 
Ύψωνα, να απολαμβάνουν μια καλής ποιό-
τητας ζωή», αναφέρει ο Νεόφυτος Νεοφύ-
του, επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού.  

ΑΚΕΛ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
«Τέτοιες κινήσεις μόνο θετικά συναισθήματα 
μπορεί να προκαλέσουν. Η έκδοση του περι-
οδικού “εν δήμω” είναι μια πρωτότυπη ιδέα 
για τον δήμο Ύψωνα, γι’ αυτό και χαιρετί-
ζουμε την προσπάθεια αυτή του δήμου μας. 
Η έκδοσή του θα δώσει την ευκαιρία στον 
δημότη του Ύψωνα, να γνωρίσει τη δουλειά 
που γίνεται στον δήμο. Θα του δώσει την ευ-
καιρία να ενημερώνεται για τα αναπτυξιακά 
έργα που έχουν αποπερατωθεί, γι’ αυτά που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και βεβαίως γι’ αυτά 

που προγραμματίζονται. Θα έχει την ευκαι-
ρία να γνωρίζει την εξέλιξη του κάθε έργου 
και πώς αυτό θα επηρεάσει την καθημερινό-
τητά του.   
Ως δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ, στόχος μας 
είναι άλλωστε η εξυπηρέτηση του πολίτη και 
η περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου Ύψωνα», 
επισημαίνει ο επικεφαλής της ομάδας, Κυ-
ριάκος Παναγιώτου.  

ΔΗΚΟ - ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
«Η έκδοση του περιοδικού αποτελεί μικρό 
αλλά σημαντικό μέρος του αναπτυξιακού 
προγράμματος του δημάρχου Παντελή Γε-
ωργίου. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 
αναπτυξιακά έργα εκατομμυρίων, τα οποία 
αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το 2026.
Το περιοδικό “εν δήμω”  θα ενισχύσει την επι-
κοινωνία των πολιτών με τον δήμο και θα δώ-
σει την ευκαιρία στους πολίτες του Ύψωνα να 
ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα στον δήμο 
μας. Θα δώσει, επίσης, την ευκαιρία στους 
δημότες να παρακολουθούν την εξέλιξη όσων 

Οι κομματικές ομάδες 
του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ύψωνα 
χαιρετίζουν την πρώτη 
έκδοση του περιοδικού 
«εν δήμω»
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γίνονται και αφορούν τον δήμο μας. 
Ως ΔΗΚΟ, όχι μόνο χαιρετίζουμε αλλά στη-
ρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, 
καθώς στόχος μας είναι η βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής των Υψωνιατών», αναφέρει 
ο δημοτικός σύμβουλος Μάριος Νεοφύτου.  

ΕΔΕΚ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
«Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν θέση 
τα κομματικά συμφέροντα, καθώς σημασία 
έχει να παράγεται έργο που θα βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των δημοτών. Στον δήμο 
Ύψωνα στοχεύουμε το καλό του πολίτη, την 
ευημερία των πολιτών μας. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την αγαστή συνερ-
γασία όλων μας που έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία σημαντικών αναπτυξιακών έρ-
γων και τη σωστή λειτουργία της δημοτικής 
μηχανής, των υπηρεσιών του δήμου για κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Στα πλαίσια αυτά και εγώ με τη σειρά μου, 
ως ΕΔΕΚ, χαιρετίζω την έκδοση του περιοδι-
κού, η οποία είναι μια πολύ καλή πρωτοβου-

λία για να μαθαίνει ο κόσμος τα τεκταινό-
μενα στον δήμο μας», αναφέρει ο Κλεάνθης 
Αγγελίδης.  

ΕΛΑΜ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
«Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία του δη-
μάρχου Παντελή Γεωργίου, την οποία αγκα-
λιάσαμε όλοι στο δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Ύψωνα. Μια πρωτοβουλία, η οποία 
θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ενίσχυση της 
επικοινωνίας με τον πολίτη. Ως ΕΛΑΜ και 
εγώ προσωπικά ως Υψωνιάτης χαιρετίζω την 
προσπάθεια αυτή, την έκδοση του περιο-
δικού του δήμου Ύψωνα. Άλλωστε, όραμά 
μου είναι όπως ο Ύψωνας, αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω και βελτιωθεί για το καλώς νοού-
μενο συμφέρον των πολιτών του. Ως ΕΛΑΜ 
έχουμε εργαστεί υπεράνω κομματικών συμ-
φερόντων για το καλό των δημοτών μας και 
εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα είναι εμφανές από 
το έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία χρό-
νια», αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος Πα-
ναγιώτης Παναγιώτου. 
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Συνέντευξη για το πρώτο τεύχος του περιοδικού 
του Δήμου Ύψωνα, «εν δήμω», παραχώρησε ο 
δήμαρχος, Παντελής Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου εξηγεί 
τους στόχους του για τον Ύψωνα, την εμπειρία που 
αποκόμισε από την πρώτη του θητεία, καθώς και τις 
προσωπικές του βλέψεις για το μέλλον.

ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
«Στόχος μου είναι 
να γίνει ο Ύψωνας 
αυτό που του αξίζει»



· Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να διεκδική-
σετε τη θέση του δημάρχου Ύψωνα;
Τον Δεκέμβριο του 2011 είχα εκλεγεί δημοτι-
κός σύμβουλος του νεοσύστατου τότε Δήμου 
Ύψωνα. Υπηρετώντας από τη θέση του προ-
έδρου της Τεχνικής Επιτροπής του δήμου, 
μού δόθηκε η δυνατότητα να αντιληφθώ 
από πολύ νωρίς, και παρόλες τις οικονομι-
κές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο τόπος, τη 
δυναμική που αναπτυσσόταν στον Ύψωνα. 
Ως εκ τούτου, έκανα συνεχώς διάφορες πα-
ρεμβάσεις αλλά και προτάσεις για την ανά-
πτυξη των υποδομών του δήμου, την ένταξη 
των νέων στα δρώμενά του και στον αθλητι-
σμό, την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων για έργα που θα μπορούσαν να υλο-
ποιηθούν, την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
δράσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για 

κατασκευή έργων 
που έπρεπε να γί-
νουν από κυβερ-
νητικές υπηρεσίες 
και αρκετά άλλα 
που αφορούσαν 
στην αναβάθμι-
ση της καθημε-

ρινής λειτουργίας του. Δυστυχώς, όμως, οι 
περισσότερες προτάσεις -αν και υπήρχαν οι 
σχετικές αποφάσεις από την ολομέλεια του 
δημοτικού συμβουλίου- δεν προωθούνταν, 
με αποτέλεσμα ο δήμος να στερείτο ανα-
πτυξιακών έργων αλλά και δράσεων που να 
ήταν στοχευμένες για τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των δημοτών (που στην πλειονό-
τητά τους είναι νεαρά ζευγάρια). 
Λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη, σε 
συνάρτηση με τις αυξανόμενες ανάγκες που 
προέκυπταν από την αύξηση πληθυσμού 
που παρουσίαζε ο Ύψωνας, με ώθησαν να 
διεκδικήσω τη δημαρχία μέσα από ένα στο-
χευμένο προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο 
στηριζόταν σε εννέα πυλώνες που κάλυπταν 
όλο το φάσμα δράσης ενός δήμου, όπως 
εγώ το οραματιζόμουν. 
· Πόσο πετύχατε να επιτευχθούν οι  προ-
τεραιότητες και οι στόχοι που είχατε θέσει 
κατά την εκλογή σας; 

Το προεκλογικό μας σύνθημα στηριζόταν σε 
τρεις λέξεις με βαρύνουσα σημασία, «Αξιο-
πιστία, ειλικρίνεια, διαφάνεια». Έννοιες που, 
δυστυχώς, εάν ρωτήσεις τον απλό πολίτη 
θα σου πει ότι απουσιάζουν από την πολι-
τική αλλά και τη διοίκηση αυτού του τόπου. 
Αυτές οι τρεις λέξεις ήταν πάντοτε ο οδηγός 
μου στη λήψη αποφάσεων, ακόμη κι αν αυ-
τές είχαν αρχικά πολιτικό κόστος. Έτσι, ως 
προς τον στόχο που είχαμε θέσει για αλλαγή 
των διαδικασιών, την ισότιμη αντιμετώπιση 
όλων των πολιτών αλλά και τη διαφάνεια 
στη λήψη αποφάσεων, θεωρώ ότι το έχουμε 
πετύχει. Πέραν όμως των πιο πάνω, προε-
κλογικά είχαμε δεσμευτεί γραπτώς μέσα από 
το Πρόγραμμά μας για υλοποίηση μιας σει-
ράς από έργα και δράσεις. Ανασκοπώντας 
το Πρόγραμμα αυτό, γίνεται ξεκάθαρο ότι 
το μεγαλύτερό του μέρος έχει υλοποιηθεί. 
Συγκεκριμένα, έχουμε υλοποιήσει πέραν του 
85% αλλά, πέραν των πιο πάνω, έχουν υλο-
ποιηθεί ακόμη περίπου 30 δράσεις και έργα 
που δεν βρίσκονταν στο προεκλογικό μας 
πρόγραμμα.
· Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην εκτέλεση 
των καθηκόντων σας ή ως προς την αντι-
μετώπιση από τους συνεργάτες αλλά και 
τους δημότες, λόγω ηλικίας μιας και είστε 
ο νεαρότερος δήμαρχος στην Κύπρο;
Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των συνεργατών 
δεν υπήρξε καμία δυσκολία, καθώς η συ-
νεργασία ήταν άψογη από την αρχή. Όσον 
αφορά στους πολίτες, θα τους διαχώριζα 
σε δύο κατηγορίες: τον νεαρόκοσμο και 
τον κόσμο μεγαλύτερης ηλικίας. Βλέποντας 
έναν συνομήλικό τους στο πηδάλιο του δή-
μου, οι νεαροί ήταν πιο δεκτικοί στις αλλα-
γές που επιφέραμε, είτε αυτές ήταν μικρές 
είτε μεγάλες. Ένας αριθμός μεγαλύτερων 
σε ηλικία όμως αντέδρασε, κυρίως λόγω του 
ότι άλλαξαν οι δομές των υπηρεσιών. Θα 
τολμούσα να πω ότι μπήκε τάξη στον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργούσαν οι δημοτικές 
υπηρεσίες, στις οποίες πλέον όλα γίνονται 
με βάση τις σωστές διαδικασίες και όχι με 
βάση τις γνωριμίες που, ενδεχομένως, έχει 
κάποιος. Πέντε χρόνια μετά, όμως, ο δη-

«Το μεγαλύτερο 
μέρος του 
προεκλογικού μου 
προγράμματος 
έχει υλοποιηθεί»
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μότης έχει αντιληφθεί τι προσπαθούσαμε 
να κάνουμε και λειτουργεί στη βάση των 
κανονισμών που υιοθετήσαμε ως δημοτικό 
συμβούλιο. 

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΒΆΣΕΙΣ
· Μέρος του Δήμου Ύψωνα εμπίπτει στις 
Βρετανικές Βάσεις. Ποια είναι τα αρνητικά 
αυτής της κατάστασης και πώς επηρεάζει 
διοικητικά το Δημαρχείο;
Το γεγονός ότι ο Ύψωνας εμπίπτει στις Βρε-
τανικές βάσεις σημαίνει ουσιαστικά ότι ο 
δήμος διοικείται με δύο νομοθεσίες, τον 
περί Δήμων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και τον περί Δήμων Νόμο των Βρετα-
νικών Βάσεων. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, 
διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 
έχει ένας δημότης που ζει σε έδαφος των 
Βάσεων και διαφορετικά κάποιος που ζει σε 

έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο 
σε επίπεδο αστυνόμευσης όσο και σε επί-
πεδο εξυπηρέτησης από τον δήμο. Ο λόγος, 
βέβαια, είναι διότι πολλές από τις πρόνοιες 
της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ασκούνται 
από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η έκδο-
ση των οικοδομικών αδειών. Αυτό το θέμα 
διέπεται από μια διαφορετική νομοθεσία 
απ’ ό,τι στις Βρετανικές Βάσεις, με αποτέ-
λεσμα να δυσκολεύουν οι διαδικασίες για 
να μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει κάποια 
άδεια. Έτσι, δυστυχώς, οι περιοχές που εμπί-
πτουν στις Βάσεις είναι κάπως υποβαθμι-
σμένες, αφού εκεί δεν μπορούμε να έχουμε 
συμπαγή ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα 
δίκτυα υδροδότησης που να μπορούν να 
επεκταθούν για να εξυπηρετήσουν την ευ-
ρύτερη περιοχή. Να σας πω ενδεικτικά ότι σε 
εκείνες τις περιοχές, τα αντιπλημμυρικά έργα 



είναι ανύπαρκτα γιατί, ουσιαστικά, δεν έχει 
γίνει κανένας σχεδιασμός από καμία υπηρε-
σία του κράτους για κατασκευή τους. Οπότε, 
αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλές δυ-
σκολίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρό-
βλημα, όμως, αναμένεται να επιλυθεί με την 
απελευθέρωση συγκεκριμένων εδαφών για 
ανάπτυξη από τις Βάσεις. Εκτιμούμε ότι με 
αυτή την απόφαση θα δοθεί μεγάλη ώθη-
ση για οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή, που 
μέχρι σήμερα ήταν υποβαθμισμένη.

ΕΡΧΕΤΆΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΆΚΟΥ
· Περιγράψτε μας τη συνύπαρξη της Βιομη-
χανικής Περιοχής με τις κατοικημένες πε-
ριοχές και ό,τι αυτό συνεπάγεται.  
Θεωρώ ότι οι βιομηχανικές περιοχές δεν 
λειτουργούν αντίθετα με τις οικιστικές περι-
οχές, ιδιαίτερα εάν χωροθετηθούν σωστά, 
που είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία 
ταλανίζουν γενικότερα την Κύπρο. Στην πε-
ρίπτωση του Ύψωνα έχουν γίνει βιοτεχνικές 
περιοχές, οι οποίες χωρίζονται μόνο από 
έναν δρόμο από τις οικιστικές, με αποτέλε-
σμα να υπάρχει πολύ μεγάλος κυκλοφορι-
ακός φόρτος σε συγκεκριμένες περιοχές, 
δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας και 
οχληρίας. Φαινόμενο που έγινε ακόμη πιο 
έντονο όταν το 2002 δημιουργήθηκε η Γ’ Βι-
ομηχανική Περιοχή, γιατί ενώ  προβλεπόταν 
να δημιουργηθεί ένα οδικό δίκτυο που θα 
έκανε παράκαμψη της οικιστικής περιοχής 
αυτό δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα περίπου 
400 φορτηγά τη μέρα να περνούν διά μέσου 
της οικιστικής περιοχής του Αγίου Συλά. Από 
την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως δημο-
τικό συμβούλιο, αρχίσαμε διαδικασίες με το 
Υπουργείο Εμπορίου για να κατασκευαστούν 
συγκεκριμένα οδικά δίκτυα για μείωση του 
προβλήματος. Σε συνεργασία με την Πολε-
οδομία και τα Δημόσια Έργα, κατήλθαμε σε 
συμφωνία που προνοεί ότι τα έργα αυτά θα 
γίνουν από τον δήμο και θα χρηματοδοτη-
θούν από το Υπουργείο Εμπορίου, κάτι που 
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε στη δια-
δικασία των κατασκευαστικών σχεδίων, επο-
μένως, αν όλα πάν καλά, μέχρι το τέλος 2022 
θα ξεκινήσουμε τα κατασκευαστικά έργα για 
να αποσυμφορηθούν οι περιοχές αυτές. 
Το άλλο ζήτημα που υπήρχε ήταν αυτό της 
οχληρίας. Τις μέρες όπου οι άνεμοι ήταν 
βόρειοι υπήρχαν ζητήματα δυσωδίας και 
δυσφορίας, γιατί η ατμόσφαιρα γινόταν 
αποπνικτική από τις αναθυμιάσεις δύο συ-
γκεκριμένων εργοστασίων. Εργοστάσια τα 
οποία δεν λειτουργούσαν με βάση τους 
όρους της αδειοδότησής τους, έτσι με τη 
συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος 
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«Ο δήμος διοικείται με 
δύο νομοθεσίες, τον περί 
Δήμων Νόμο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και τον περί Δήμων 
Νόμο των Βρετανικών Βάσεων»

“
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ο δήμος εξασφάλισε διατάγματα άρσης της 
λειτουργίας τους και ουσιαστικά έχουμε λύ-
σει το πρόβλημα. 
Επομένως, δεν θα έλεγα ότι οι βιομηχανί-
ες δημιουργούν προβλήματα. Προβλήματα 
δημιουργούνται όταν δεν γίνονται εκείνα 
που απαιτούνται από τη νομοθεσία, είτε για-
τί θυσιάζονται στον βωμό του εύκολου κέρ-
δους είτε λόγω της αδιαφορίας των αρμόδι-
ων υπηρεσιών του κράτους.

ΠΡΆΣΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
· Ποια είναι τα πιο αναγκαία έργα ή δρά-
σεις που χρειάζεται ο Δήμος Ύψωνα στα 
αμέσως επόμενα χρόνια;
Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμη πολλά 
που πρέπει να γίνουν, για να φτάσει ο Ύψω-
νας στο επίπεδο που προσωπικά θα θεωρώ 
ότι αξίζει να είναι. Ξεκινώντας, θα έλεγα ότι 
χρειάζονται ακόμη μια σειρά από αναπτυ-
ξιακά έργα τα οποία θα αλλάξουν ριζικά 
την όψη που παρουσιάζει ο δήμος. Σε αυτά 
συγκαταλέγεται η ανακατασκευή της λεω-
φόρου Ηλία Καννάουρου και της λεωφόρου 
Αγίου Γεωργίου, η ολοκλήρωση της ανάπλα-
σης του ιστορικού πυρήνα του δήμου, μια 
σειρά από οδικά δίκτυα που θα εξυπηρετούν 
τις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής μας, 
αλλά και έργα όπως η δημιουργία δημοτικού 
γηπέδου και γηπέδων διαφόρων αθλημάτων 
στις γειτονιές, για ενίσχυση του αθλητισμού. 
Πέραν, όμως, των πιο πάνω θεωρώ ότι πρω-

ταρχικός ρόλος για τη βελτίωση της ζωής των 
δημοτών πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον και 
στην ανάπτυξη του πρασίνου. Ήδη ετοιμάζου-
με, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, μελέτη για το 
πώς ο Ύψωνας θα καταστεί μέχρι το 2035 ο 
πρώτος δήμος με ουδέτερο αποτύπωμα άν-
θρακα μέσα από εκτεταμένες δεντροφυτεύ-
σεις, πεζοδρομοποιήσεις, μονοδρομήσεις κ.ά. 
aλλά και μια σειρά από άλλες δράσεις, όπως 
η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και η αύ-
ξηση της προσβασιμότητάς τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να μειωθούν οι απαιτούμενες μετα-
κινήσεις για εξυπηρέτηση των πολιτών.   

ΝΆΙ, ΣΕ ΝΕΆ ΘΗΤΕΙΆ
· Αν και έχει γίνει επέκταση της θητείας, 
εντούτοις θα θέλαμε να γνωρίζουμε κατά 
πόσο προτίθεστε να επεναδιεκδικήσετε τη 
δημαρχία του Ύψωνα στις επόμενες εκλογές;
Αντιλαμβάνεστε ότι η υλοποίηση της με-
ταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
που θα έχει να αντιμετωπίσει όποιος θα 
βρίσκεται στο πηδάλιο του νέου δήμου. Ως 
άνθρωπος που του αρέσουν οι καλές προ-
κλήσεις η απάντηση είναι, αναμφισβήτητα, 
ναι. Πιστεύω ότι έχει γίνει αρκετά καλή δου-
λειά στον Δήμο Ύψωνα τα τελευταία χρόνια 
κι αυτό μας νομιμοποιεί να ζητήσουμε για 
ακόμη μια φορά την ψήφο του πολίτη, προ-
κειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω και την 
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λεμεσού. 
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ΠΑΡΑΔΕΊΣΊΩΤΉΣ: 
Παράδοση στη νοστιμιά

Η εταιρεία «Παραδεισι-
ώτης» συνέδεσε το όνο-
μά της με το καλό και 
υγιεινό φαγητό. Όπως 
αναφέρει ο Διευθύνων 
Σύμβουλός της, Παύλος 
Παραδεισιώτης, το όρα-
μα της εταιρείας, είναι να 
προσφέρει σε κάθε άτο-
μο στην Κύπρο την από-
λαυση εύκολου, νόστιμου 
και υγιεινού φαγητού. «Οι 
πυλώνες και η κατεύθυν-
ση για την επιτυχία αυτού 

του οράματος είναι οι αξίες μας: η Ποιότητα, η 
Εξυπηρέτηση, ο Σεβασμός, η Καινοτομία και η 
Ομαδικότητα».
Όπως επισημαίνει, η συνεχής ανάπτυξη της 
εταιρείας Παραδεισιώτης για τα σχεδόν 45 
χρόνια δραστηριοποίησής της, όπως και η 
αναγνώριση που σφραγίστηκε από τον ίδιο 
τον καταναλωτή και επαγγελματία, κατα-
μαρτυρούν την αξία των επιτευγμάτων της. 
«Πρωτοπορήσαμε στην εισαγωγή της ποικι-
λίας των προϊόντων, πέραν από το ολόκλη-
ρο κοτόπουλο, σε τεμάχια, φιλέτο και έτοιμα 
για ψήσιμο, όπως και προψημένα προϊόντα. 
Κρατήσαμε την αγνότητα, ποιότητα και τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων μας 
σε πρώτη θέση, και φέραμε στην αγορά τη 
διεθνή κουζίνα. Δημιουργήσαμε και δικά μας 
καταστήματα λιανικής, όπου ο καταναλωτής 
μπορεί να γνωρίσει όλη την ποικιλία των προ-
ϊόντων μας. Δώσαμε την πρέπουσα προσοχή 

στο περιβάλλον με πολύ 
ψηλή αποτελεσματικό-
τητα και ποσοστό στην 
ανακύκλωση των υπο-
προϊόντων. Βραβευτή-
καμε για θέματα εξοικο-
νόμησης και απόδοσης 
στην ενέργεια, όπως και 
σε γενική ηγετική διαχεί-

ριση της εταιρείας. Συμβάλαμε με διάφο-
ρους τρόπους, φανερούς και αφανείς, στην 
κοινωνία και τους συνανθρώπους μας. Στην 
“Παραδεισιώτης” κτίζουμε και αναπτύσσουμε 
το προσωπικό μας με συνεχείς και πολυάριθ-
μες εκπαιδεύσεις. 
Η βασική δραστηριότητα της Πα“Παραδει-
σιώτης” είναι η παραγωγή κοτόπουλων με το 
δικό μας ζήλο και ενδιαφέρον, υλοποιώντας το 
“από τη φάρμα στο πιρούνι”. Διαθέτουμε με-
γάλη ποικιλία ειδών με κύριο προϊόν το πολυα-
γαπημένο, πλέον, ολόκληρο κοτόπουλο και τα 
άλλα προϊόντα του. Επίσης, προσθέσαμε και 
προσφέρουμε την ποικιλία κρέατος, πατατών, 
ελληνικής πίττας, ψαριών και άλλων ειδών για 
περισσότερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέ-
τηση».  
Το μυστικό της επιτυχίας, σύμφωνα με τον κ. 
Παραδεισιώτη, είναι ο ιδιαίτερος τρόπος και 
το ενδιαφέρον της αντιμετώπισης, εκτίμησης, 
συνεργασίας και μεταφοράς της προσφε-
ρόμενης αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών 
της «Παραδεισιώτης» προς τα ενδιαφερόμε-
να μέρη (stakeholders) της. Τονίζει, εξάλλου, 
ότι «μεγάλη δύναμη της “Παραδεισιώτης” εί-
ναι η αγάπη, η αφοσίωση και η επιμέλεια του 
προσωπικού της, σε κάθε θέση και επίπεδο. Οι 
δε στόχοι της εταιρείας είναι πολλοί. Όμως, ο 
βασικός και στρατηγικός μας στόχος είναι η 
διατήρηση της “Παραδεισιώτης” στην ηγετι-
κή θέση που ήδη κατέχει στον τομέα της, γε-
γονός που αποδεικνύουν οι συνεχείς έρευνες 
της αγοράς. Οι πελάτες και οι καταναλωτές, 
για να είναι πρώτοι στην προτεραιότητά μας, 
πρέπει το προσωπικό μας να είναι πρώτο στο 
ενδιαφέρον μας. Η καινοτομία είναι απαραί-
τητη για να φέρνει συνεχώς νέα προϊόντα 
προς δημιουργία ή/και ικανοποίηση των ανα-
γκών της απόλαυσης και της διατροφής μας. 
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας θα 
βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα, την ποικιλία, 
το κόστος και την ταχύτητα προσφοράς των 
προϊόντων μας». 

Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα,
Οδός Σπύρου Κυπριανού Τ.Θ. 59721,

ΤΚ: 4012 Λεμεσός-Κύπρος
Τηλ: 25554000

https://paradisiotis.com/
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ΑΘΛ Η Τ Ι Κ Α

Η ΕΝΥ - Διγενής Ύψωνα (ΥΨΩΝΑΣ F.C) εί-
ναι μια από τις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες 
του δήμου, αριθμεί πέραν των 200 μελών 
και διοικείται από ενδεκαμελές Συμβούλιο 
το οποίο απέχει από πολιτικές ή κομματικές 
αποχρώσεις. Η ΕΝΥ (Ένωση Νέων Ύψωνα) 
ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2005, από νέους 
της κοινότητας οι οποίοι σκοπό είχαν την 
ανάπτυξη του αθλητισμού, ιδιαίτερα του πο-
δοσφαίρου, στην περιοχή. 
Η ΕΝΥ, ως αυτόνομο σωματείο, συμμετείχε 
με επιτυχία στο Αγροτικό Πρωτάθλημα της 
επαρχίας Λεμεσού με πολλές κατακτήσεις 
του πρωταθλήματος. Το 2011-12, μετά από 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η πο-
δοσφαιρική ομάδα ανέβηκε στην Δ’ Κατη-
γορία της ΚΟΠ και το 2013-14 και πάλι μετά 
από την κατάκτηση του πρωταθλήματος 

ΥΨΩΝΑΣ FC: 
Στόχος η ανάπτυξη 
της αθλητικής παιδείας 

ανέβηκε στην Γ’ Κατηγορία, όπου και αγω-
νίζεται ακόμη. 
Με την άνοδό της στην Γ’ Κατηγορία η πο-
δοσφαιρική ομάδα ΕΝΥ ενοποιήθηκε με την 
ομάδα «Διγενής Ύψωνα» και μετονομάστηκε 
σε ΕΝΥ-Διγενής Ύψωνα, έτσι ώστε να εντάξει 
όλα τα ποδοσφαιρικά σύνολα της κοινότη-
τας και από το 2018, με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, φέρει πλέον οριστικά το όνομα 
ΥΨΩΝΑΣ F.C. και μ’ αυτό αγωνίστηκε στην 
Β’ Κατηγορία κατά την ποδοσφαιρική σεζόν 
2020-2021. 
«Προσπαθούμε με τα δεδομένα που έχου-
με, να έχουμε αθλητισμό και κυρίως ποδό-
σφαιρο στον Ύψωνα. Είναι το πιο δύσκολο 
εγχείρημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι 
το ποδόσφαιρο αλλοιώθηκε πάρα πολύ τα 
τελευταία χρόνια, λόγω των πολλών χρημά-
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των που έχουν εισρεύσει στον χώρο, όμως 
το παλεύουμε», αναφέρει εκ των ιδρυτικών 
μελών, o Χρίστος Αχιλλέως, Γενικός Αρχηγός 
Ποδοσφαίρου της ομάδας.
Όπως τονίζει, ο στόχος παραμένει ο ίδιος 
που είναι η ευγενής προώθηση των νέων 
στον αθλητισμό, η συμμετοχή του στα κοι-
νά της κοινότητας και η ενημέρωση των νέων 
ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Ίδιο 
παραμένει και το όραμα της διοίκησης της 
ομάδας, που είναι η συνεχής προσφορά της 
στην κοινότητα, τόσο στον αθλητισμό όσο 
και στον πολιτισμό. «Γι’ αυτό και λαμβάνουμε 
μέρος σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις του δή-
μου και διοργανώνουμε, τα τελευταία χρό-
νια, με επιτυχία τον χριστουγεννιάτικο πλέον 
θεσμό “Ipsonas Christmas Wonderland”», 
αναφέρει ο κ. Αχιλλέως.
Στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η από-
κτηση νέας έδρας και η μεταστέγασή της 
από το Δημοτικό Στάδιο «Στέλιος Χαρή» στον 
Ύψωνα, στο νέο γήπεδο που προωθείται σε 
συνεργασία με τον Δήμο, το οποίο θα βοη-
θήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρίστος 
Αχιλλέως, «ο χώρος έχει βρεθεί στην περιοχή 
του παλιού του λατομείου και ελπίζουμε το 
2022 να ξεκινήσει η κατασκευή του».

ΑΠΌ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΌΣ 
ΔΕΞΙΑ: ΣΠΎΡΌΣ 
ΕΎΣΤΑΘΙΌΎ, Ό 
ΠΡΌΠΌΝΗΤΗΣ ΜΕ 
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
ΧΡΌΝΙΑ ΣΤΗΝ ΌΜΑΔΑ. 
ΑΎΓΌΎΣΤΙΝΌΣ ΙΩΑΝΝΌΎ 
ΠΡΌΕΔΡΌΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΌΎ ΔΗΜΑΡΧΌΣ, 
CHRIS ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΎ 
ΜΕΛΌΣ ΣΎΜΒΌΎΛΙΌΎ, 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΌΣ 
ΓΕΝΙΚΌΣ ΑΡΧΗΓΌΣ 
ΠΌΔΌΣΦΑΙΡΌΎ. 

Η ΌΜΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΌΠΌΙΑ Ό ΎΨΩΝΑΣ 
FC ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΗ 
Β’ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ, ΤΗ 
ΣΕΖΌΝ 2019 - 2020.



Στηρίζοντας έμπρακτα 
τον Πολιτισμό 

«ΆΓΡΙΆ ΔΥΣΗ», ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΆΘΕΡΙΔΗ

Ο Δήμος Ύψωνα, σε συνεργασία με το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Ύψωνα, 
φιλοξένησε μέσα στο καλοκαίρι του 2021 
περί τις 30 κυπριακές πολιτιστικές παραγω-
γές, στηρίζοντας έμπρακτα τον πολιτισμό. 
Παρά τα μέτρα προστασίας κατά της παν-
δημίας covid-19, οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη 
ανταπόκριση.

Την Κυριακή, 4 Ιουλίου 2021, στο Αμφιθέατρο του Γ’ Δη-
μοτικού Ύψωνα, παρουσιάστηκε η θεατρική κωμω-
δία «Άγρια Δύση», του Θοδωρή Αθερίδη, με πολύ πι-

στολίδι, κρητική λεβεντιά κι ελληνική περηφάνεια! Μια 
αλληγορία για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια 
Άγρια Δύση που έχει εισβάλει με τους δικούς της νό-
μους και κανόνες σε μια ελληνική νοοτροπία, η οποία 
όμως προσπαθεί να διατηρήσει τη γνησιότητα και την ανό-
θευτη γενναιότητα της κρητικής καρδιάς και ψυχής. Οι νό-
μοι του Φαρ Ουέστ, μέχρι ενός σημείου, εξάλλου, ισχύ-
ουν και στην Κρήτη… πολύ πιθανόν και στην Κύπρο!
Σκηνοθεσία: Μάριος Θεοχάρους. Σκηνικά/κοστούμια: Θέλ-
μα Κασουλίδου. Σχεδιασμός φωτισμών: Αλεξάντερ Γιότοβιτς. 
Μουσική σύνθεση: Δημήτρης Σπύρου. Ηθοποιοί: Αχιλλέ-
ας Γραμματικόπουλος, Μαρίνα Βρόντη, Γρηγόρης Γεωργί-
ου, Αθηνά Σάββα.
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Ο Λαϊκός Πολιτισμός ενώνει τα παιδιά
Την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021, στην Πλατεία Δημαρχείου 
Ύψωνα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των εκ-
δηλώσεων της 15ης Παιδικής Χορευτικής Συνάντησης «Ο 

Λαϊκός Πολιτισμός ενώνει τα παιδιά», με τη συμμετοχή παιδικών 
χορευτικών ομάδων. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού διοργάνωσε 
τη συνάντηση ως συνέχεια ενός πετυχημένου θεσμού, που καθιε-
ρώθηκε το 1993 και μέχρι το 2019, του Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ 
Λαϊκών Χορών. Με την πραγματική και ουσιαστική αναβάθμιση και 
αναδιοργάνωση του θεσμού αυτού ο δήμος πιστεύει ότι δίνεται μια 
νέα ώθηση για επιτυχημένη πορεία γι’ άλλα τόσα χρόνια.
Συμμετείχαν παιδιά από το γεωργιανό χορευτικό συγκρότημα «Ρω-
μιοσύνη», το ποντιακό χορευτικό συγκρότημα του Κέντρου Νεότη-
τας «Παναγία Σουμελά», το αρμενικό χορευτικό συγκρότημα «ΝΑ-
ΝΟΡ», τον Πολιτιστικό και Χορευτικό Όμιλο Λεμεσού «Διόνυσος», 
καθώς και τα παιδιά του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού.
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ΆΦΙΕΡΩΜΆ ΣΕ
ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

Ο ΚΆΡΆΓΚΙΟΖΗΣ ΚΆΙ ΤΆ ΆΙΝΙΓΜΆΤΆ ΤΗΣ ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΆΣ

Αφιέρωμα σε Κύπριους συν-
θέτες από τον αγαπημέ-
νο Κύπριο ερμηνευτή Σταύ-

ρο Κωνσταντίνου και την ορχή-
στρα του, με τη συμμετοχή της Δη-
μοτικής Χορωδίας Ύψωνα. Η εκδήλωση 
έγινε στις 23 Ιουλίου 2021, στο Αμφι-
θέατρο του Γ’ Δημοτικού.

Το Θέατρο Σκιών Γιάννη Πάφιου παρουσίασε το έργο «Ο Καραγκιόζης και τα αινίγματα 
της Βεζυροπούλας», στις 25 Αυγούστου, στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα.
Προηγήθηκε εργαστήρι κατασκευής φιγούρας Θεάτρου Σκιών, στο φουαγιέ του Δημοτι-
κού Θεάτρου.

23
/07

25
/08

«ΩΣΠΟΥ ΠΆΜΕΝ 
ΠΕΛΛΆΝΙΣΚΟΥΜΕΝ»

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ 
ΜΕ ΆΝΆΓΙΩΣΕ»

TROPICAL SPIRIT BAND

Επίκαιρη κυπριακή κωμω-
δία του Κώστα Σχοινιού, σε σκη-
νοθεσία Δώρου Κυριακίδη, από 

το από το Θέατρο Γέλιου. Πρωταγωνί-
στησαν: Όλγα Ποταμίτου, Κώστας Σχοι-
νιού, Νάτια Χαραλάμπους, Βαγγέ-
λης Ιωάννου, Ερμιόνη Κωμοδρόμου και 
Καλλισθένη Παπαδούρη.
Η παράσταση δόθηκε στις 14 Ιουλίου 
2021, στο αμφιθέατρο Γ’ Δημοτικού 
Ύψωνα.

Εκδήλωση μνήμης «Το  σπί-
τι που με Ανάγιωσε». Μια 
Μουσικο-Αφηγηματική πα-

ράσταση αφιερωμένη στα κατεχό-
μενα εδάφη μας, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2021, στο 
Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα.

Μουσική βραδιά με πενταμελή ορχήστρα από-
λαυσαν όσοι παρευρέθηκαν στην Πλατεία του 
Δημαρχείου, στις 5 Ιουλίου. Διασκέδασαν με 

ήχους ποπ, κλασικούς και μοντέρνους, με φρέσκους 
καλοκαιρινούς ρυθμούς! Τραγούδησαν οι Σωτήρης 
Κωνσταντή, Βάσω Παπαδοπούλου, Mikael Yipsiotis – 
Keyboard, Νικόλας Τρύφωνος – μπάσο και Κωνσταντί-
νος Πάουρος – ντραμς.
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Το Πάπλωμα
Ένας πρωτότυπος θεατρικός μονόλογος, της Βαρ-
βάρας Χριστοφή, σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριά-
κου, εμπνευσμένος από την αληθινή ιστορία της 

Μαρίας Νεοφύτου από την Ανώγυρα, που διαδραματίστηκε 
στο νησί μας έναν αιώνα πριν. Η νεαρή κοπέλα, με ταλέντο 
στο κέντημα, δέχεται παραγγελία για ένα πάπλωμα, με με-
γάλη αμοιβή. Η ζωή της δεν θα είναι πότε ξανά η ίδια.
Η πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Σπύρου, το κοστούμι 
της Αριάννας Μαρκουλίδου και οι φωτισμοί του Βασίλη 
Πετεινάρη, πλαισιώνουν τη Βαρβάρα Χριστοφή που αφη-
γείται την ιστορία επί σκηνής. Ο μονόλογος ήταν στην κυ-
πριακή διάλεκτο και η παράσταση δόθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα.
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Δρόμοι Λαϊκοί
Ο Δήμος Ύψωνα και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Νεολαίας Δήμου Ύψωνα, σε 
συνεργασία με την Αστυνομία Βάσεων 

Ακρωτηρίου και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύ-
πρου, διοργάνωσαν τη συναυλία «Δρόμοι Λαϊκοί» 
με τον Πέτρο Κουλουμή και τον Γιώργο Παπα-
σολομώντος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρα-
γούδια που έγραψαν συνθέτες όπως οι Μάρ-
κος Βαμβακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μανώ-
λης Χιώτης, Γιώργος Μητσάκης, Απόστολος Καλ-
δάρας, Μίκης Θεοδωράκης και που ερμύνευσαν 
σπουδαίοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες της 
εποχής, όπως ο Στράτος Παγιουμτζής, Σταύρος 
Τζουανάκος, Στέλιος Καζαντζίδης, Στράτος Διο-
νυσίου, Σωτηρία Μπέλλου, Μαρίκα Νίνου, Στέλ-
λα Χασκίλ κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Γ’ 

Δημοτικού, διατίθεντο κουπόνια εισφορών για στή-
ριξη των δωρεάν υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.
Συμμετείχαν: Μαρίνα Κέντη: Τραγούδι,  Αντρέ-
ας Αντρέου: Κιθάρα, Μιχάλης Καρακατσά-
νης: Ακορντεόν, Νικόλας Τρύφωνος: Όρθιο Μπάσο.
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«Η αγάπη της Μαρικκούς»
Κυπριακή ηθογραφία του Θεάτρου 
Σκάλα που φιλοξένησε το Αμφιθέατρο 
του Γ’ Δημοτικού, στις 4 Αυγούστου. Το 

έργο ήταν σε σκηνοθεσία του Αντρέα Μελέκη και 
ήταν ένα έργο ποιητικό, με μνήμες και ταυτότη-
τα, που περίκλειε μέσα την Κύπρο ολόκληρη, με 
τα ήθη και τα έθιμά της, καθώς και τις παραδό-
σεις της, σε κείμενο Κυριάκου Ακαθιώτη. 

Τα κοστούμια του έργου ήταν του Λάκη Γενεθλή, 
η μουσική του Αχιλλέα Λυμπουρίδη και του Ευα-
γόρα Καραγιώργη, οι χορογραφίες της Φαίδρας 
Καραβοκύρη Ζένιου και οι φωτισμοί του Miroslav 
Zdrakov. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Ανδρέας Μελέκης, 
Σοφοκλής Κασκαούνιας, Μαρία Σάββα, Ηλίας Αν-
δρέου, Χρίστος Κυριάκου, Μόνικα Μελέκη, Φοίβος 
Γεωργιάδης, Σοφία Καλλή και Στέλιος Στυλιανού.
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Μουσική Σκηνή «Κύκλος»
Ο Δήμος Ύψωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας Δήμου Ύψωνα, σε συνεργασία με 
την Αστυνομία Βάσεων Ακρωτηρίου και τον 

Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, φιλοξένησαν τη 
Μουσική Σκηνή «Κύκλος».
Μια διαχρονική σκηνή που αγαπά την έντεχνη ποιο-
τική μουσική, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό θέαμα 
ειδικά αφιερωμένο στις καλές παρέες.
Η μπάντα αποτελείτο από τους: Στέφανος Στεφάνου: 
Τραγούδι, Έλενα Αναγιωτού: Τραγούδι, Μιχάλης Καρα-
κατσάνης: Πλήκτρα, Χρίστος Τυλισανάκης: Κιθάρες, Νι-
κόλας Τρύφωνος: Μπάσο, Ανδρέας Στεφάνου: Τύμπανα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διατίθεντο κουπό-
νια εισφορών για στήριξη των δωρεάν υπηρεσιών 
Ανακουφιστικής Φροντίδας του Αντικαρκινικού Συν-
δέσμου Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
29 Αυγούστου, στο Αμφιθέατρο Γ’ Δημοτικού Ύψωνα.
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Μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου αγκαλιά-
ζουν τις κοινότητες με ένα πρόγραμμα διαφόρων ειδών 
μουσικής που ξεκινά από αγαπημένα κλασικά κομμάτια 

και μας πάει στα ταγκό του Astor Piazzolla, τα τραγούδια του Μά-
νου Χατζηδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και μελωδίες από 
την κυπριακή παράδοση.
R. Strauss: Τάδε έφη Ζαρατούστρα, L. v. Beethoven: Συμφωνία αρ. 
7, 2ο μέρος, W. A. Mozart: Μικρή νυχτερινή μουσική, 1ο μέρος
Piazzolla: Libertango και Oblivion, Μ. Χατζηδάκις: «Χάρτινο το φεγ-
γαράκι» και «Το χαμόγελο της Τζοκόντας», Μ. Θεοδωράκης: Χαρτα-
ετοί, Κυπριακή Σουΐτα: Medley από Παραδοσιακά Τραγούδια, Δια-
σκευές: Ανδρέας Θεοχάρους. Μαέστρος: Φράνσις-Νεκτάριος Γκάυ.
H παράσταση στον Ύψωνα δόθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, στο 
Δημοτικό Θέατρο και η είσοδος ήταν δωρεάν.

«ORCHESTRA4ALL»
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Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου «ΝΤΑ»
Η Σκηνή ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου, μετά την περσινή 
θερμή αποδοχή που είχε από το κοινό 

των τοπικών κοινωνιών, επέστρεψε φέτος με την 
πολυβραβευμένη οικογενειακή ιστορία του Ιρ-
λανδού συγγραφέα Χιου Λέναρντ, που προσφέ-
ρει γέλιο, συγκίνηση και ψυχαγωγία.
Το έργο επανήλθε στο ρεπερτόριο του Θεατρι-
κού Οργανισμού Κύπρου έπειτα από 25 χρόνια, 
ως μια παραγωγή προγραμματισμένη να ταξι-
δέψει σε δήμους και κοινότητες του νησιού, το 
δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021, για να φι-
λοξενηθεί Εκτός Έδρας σε κλειστά θέατρα δή-
μων και κοινοτήτων, εκπληρώνοντας τον στόχο 

της ως κινητή θεατρική μονάδα.

ΤΆΥΤΟΤΗΤΆ ΠΆΡΆΣΤΆΣΗΣ
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου-Καρσερά
Δραματουργική επεξεργασία: Μαρία Μανναρί-
δου-Καρσερά – Φώτης Φωτίου
Σκηνικά-Κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου
Μουσική: Αντώνης Αντωνίου
Βοηθός σκηνοθέτιδας: Φώτης Φωτίου
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Φώτης Αποστολί-
δης, Κώστας Βήχας, Νεκτάριος Θεοδώρου, Βασίλης 
Παφίτης, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Βαλάντω Χαρα-
λάμπους, Έλενα Χριστοφή, Χριστίνα Χριστόφια.



«Η ΤΕΛΕΥΤΆΙΆ ΆΠΟΛΟΓΙΆ ΕΝΟΣ ΠΕΘΆΜΕΝΟΥ 
ΠΟΥ ’ΣΦΆΞΕ ΤΡΕΙΣ ΚΆΙ ΟΚΤΩ ΛΆΒΩΣΕ ΆΚΟΜΆ»

O Νίκος Κοεμτζής, ο άνθρωπος ο οποίος το βράδυ των αποκριών του 1973 σκοτώνει τρεις 
αστυνομικούς και τραυματίζει οκτώ πολίτες για μια «παραγγελιά», στο κέντρο διασκέδασης 
«Νεράιδα της Αθήνας», επιστρέφει για μία μόνο ώρα από τη χώρα των νεκρών. Ζητά από το 

κοινό να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία για να παρουσιάσει από τη δική του πλευρά, τα γεγονό-
τα που συντάραξαν την ελληνική κοινωνία και την πορεία που τον οδήγησε προς αυτά. Ο Κοεμτζής, 
μέσα από τις υπόγειες διαδρομές της ζωής του, αναδεικνύεται σε έναν αντιήρωα που επιζητά την 
εξιλέωση που δεν κέρδισε, παρά τα 23 χρόνια φυλακής. Γνωρίζει όμως ότι κάτι τέτοιο εξαρτάται 
αποκλειστικά και μόνο από την απόφαση του κοινού που αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο.
Κείμενο: Βαγγέλης Γέττος, Σκηνοθεσία: Λέανδρος Ταλιώτης, Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Λάκης 
Γενεθλής, Μουσική: Βαγγέλης Γέττος, Παραγωγή: Θέατρο ERGO, Επί σκηνής: Αλέξανδρος Παρίσης.
Η παράσταση δόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα.
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Amikeco: Κουκλοθέατρο 
για μικρούς και μεγάλους

Χρησιμοποιώντας την κούκλα ως ένα από 
τα πιο ιδιαίτερα θεατρικά εργαλεία, οι 
Canicula Puppets μάς ταξίδεψαν σε έναν 

κόσμο γλυκό και νοσταλγικό, στον οποίο ο Αμικέκο, 
πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, μας αποδεικνύει τη 
δύναμη της αγάπης και την αξία της αληθινής φιλίας.
Το όνομα Αμικέκο είναι παρμένο από τη γλώσ-
σα Εσπεράντο, την πλέον διαδεδομένη διε-
θνή τεχνητή γλώσσα που δημιουργήθηκε με 
σκοπό να συνδέσει αρμονικά τους διαφορε-
τικούς λαούς του κόσμου. Σε αυτή την ξεχωρι-
στή γλώσσα, αμικέκο (amikeco) σημαίνει φιλία. 
Σενάριο: Roberto Braham Chavez. Βοηθός σενα-
ριογράφου: Sergio Marroquin de Leon. Σκηνοθε-
σία: Roberto Braham Chavez. Χειρισμός κούκλων: 
Ελένη Ιωσηφίδου & Roberto Braham Chavez. 

Μουσική: Sergio Marroquin de Leon.
Η παράσταση δόθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2021, 
στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, και η είσοδος ήταν 
δωρεάν.
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ΕΓΚΆΙΝΙΆ 
Ασφαλέστερη διακίνηση μετά την ολοκλήρωση 
της Α΄ Φάσης της λεωφ. Μακαρίου

Αναβαθμισμένη και σαφώς πιο 
ασφαλισμένη είναι πλέον η δια-
κίνηση στη λεωφόρο Μακαρίου 

Ύψωνα, μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης. 
Το έργο εγκαινιάστηκε στις 26 Ιουνίου από τον 
υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη 
και το δήμαρχο Ύψωνα Παντελή Γεωργίου.
Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Παντελής 
Γεωργίου έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό 
έργο για τον Ύψωνα, που αναβαθμίζει ουσι-
αστικά την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια 
των διερχομένων πεζών. «Ένα έργο που μείωσε 
τον κίνδυνο για πλημμύρες και ζημιές στην πε-
ριοχή αλλά και που αναβάθμισε τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών προς όλους 
τους χρήστες. Ένα έργο το οποίο αποτελεί το 
πρώτο στάδιο μιας σειράς από άλλα έργα, 
που αναβαθμίζουν τον δήμο μας και που μας 
βοηθά να χτίσουμε πάνω σε αυτό έναν δια-

φορετικό Ύψωνα από αυτόν που γνωρίζαμε 
μέχρι πρόσφατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το έργο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ύψωνα 
χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από κρατικά κον-
δύλια και κατά 20% από κονδύλια του Δήμου 
Ύψωνα. Ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε στη Β΄ 
φάση του έργου που, όπως είπε, αρχίζει σύντο-
μα και αφορά την κατασκευή του κυκλικού κόμ-
βου στη συμβολή των λεωφόρων Μακαρίου 
και Ηλία Καννάουρου.  Το  κόστος για την κατα-
σκευή του, περιλαμβανομένων των απαλλοτρι-
ώσεων, θα ξεπεράσει το 1 εκ. ευρώ. «Έχουμε ήδη 
πετύχει και την ένταξη στους προϋπολογισμούς 
του κράτους της Γ’ Φάσης ανακατασκευής της 
Μακαρίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει 
περί τα τέλη του 2022 με το κόστος κατασκευής 
να ξεπερνάει τα 4 εκ. ευρώ», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο δήμαρχος Ύψωνα. 
Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Ύψω-
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να αναφέρθηκε επίσης στους  κοινοτάρχες 
Αντωνάκη Κυριάκου και Κυριάκο Τσιαούσιη 
που, με τα τότε κοινοτικά συμβούλια και τον 
γραμματέα του Συμβουλίου Λάκη Ηλιάδη, εί-
χαν θέσει ψηλά στις προτεραιότητες τους την 
κατασκευή του εν λόγω δρόμου «αφού ήταν 
εμφανές ότι υπήρχε μια δυναμική στην περι-
οχή μας, που αύξανε δραστικά τον πληθυσμό 
του Ύψωνα, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη 
για τη δημιουργία ενός κεντρικού εμπορικού 
άξονα που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών».
Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τις αναπτυξιακές 
δαπάνες για να δώσει ώθηση στην ανά-
καμψη, ανέφερε στον δικό του χαιρετισμό 
ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης. «Αν και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη 
καμπή της πανδημίας, μέσω μιας συνετής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η κυβέρνηση 
έχει αυξήσει τις αναπτυξιακές δαπάνες για 
να δώσει ώθηση στην ανάκαμψη», ανέφερε 

μεταξύ άλλων ο κ. Πετρίδης.
Το έργο προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2018 
με εκτιμημένο κόστος €1,7 εκατομμύρια συν 
Φ.Π.Α και την εκτέλεσή του ανέλαβε, μέσα 
από διαδικασία προσφορών, η εταιρεία 
Cyfield LtD με χρόνο αποπεράτωσης τους 12 
μήνες. Η έναρξη εργασιών έγινε τον Ιανου-
άριο του 2019 και η παράδοση του κυρίως 
μέρους του έργου έγινε 17 μήνες αργότερα. 
Των εγκαινίων προηγήθηκε αγιασμός από 
τον Μητροπολίτη Αθανάσιο. Στα εγκαίνια 
παρέστησαν, μεταξύ άλλων,  ο Επίσκοπος 
Αμαθούντας Νικόλαος, οι βουλευτές Ευθύ-
μιος Δίπλαρος, Φωτεινή Τσιρίδου, Κώστας 
Κώστα και Αντρέας Θεμιστοκλέους, ο γενι-
κός διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας Κύ-
προς Κυπριανού, οι δήμαρχοι Κ. Πολεμιδιών 
και Γερμασόγειας, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κοινοτήτων Λεμεσού, ο αρχηγός της Αστυ-
νομίας των Βρετανικών Βάσεων Cris Eyre και 
άλλοι.
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Ο Ι Υ Π Η Ρ Έ Σ Ι Έ Σ ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΥ

Θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» των δήμων, κα-
θώς χωρίς αυτό η υλοποίηση των πλείστων 
έργων είναι αδύνατη. Το Τεχνικό Τμήμα του 
δήμου Ύψωνα, επιτελεί σημαντικό ρόλο 
στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν 
άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο 
προϊστάμενος του Τμήματος, Χαράλαμπος 
Στεργίου, μας παρουσιάζει το τμήμα του.
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος του τεχνικού τμή-
ματος στον δήμο;
Απ: Το Τεχνικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για 
την εξέταση αιτήσεων που σχετίζονται με 
Άδειες Οικοδομής, Άδειες Διαίρεσης Οι-
κοδομών, Άδειες Διαίρεσης Γης, Έκδοση 
Πιστοποιητικών Εγκρίσεως, Άδειες Πρατη-
ρίων Πετρελαιοειδών, Άδειες ανάρτησης 
Διαφημιστικών Πινακίδων, επίβλεψη ερ-
γασιών στα πλαίσια διαίρεσης γης σε οι-
κόπεδα, έλεγχος σχεδίων μηκοτόμων/απο-
χετεύσεις όμβριων, προγραμματισμός/
εκτέλεση και επίβλεψη έργων πολιτικής 
μηχανικής, διαχείριση συμβολαίων που 
αφορούν εκτέλεση οδικών έργων, επιδιόρ-
θωση πεζοδρομίων, βελτίωση οδικού δι-
κτύου, επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται 
με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 17 του 
Νόμου, Κεφ. 96 (κατασκευή πεζοδρομίων, 
οχετών), παρακολούθηση έργων, ανάπτυ-
ξη και συντήρηση πρασίνου, δημιουργία 

χώρων πρασίνου και παιδότοπων, διαμόρ-
φωση νέων πάρκων, εξέταση παραπόνων
Ερ: Πόσοι εργάζονται στο τμήμα;
Απ: Στο Τεχνικό Τμήμα εργάζονται τη δε-
δομένη στιγμή τρία άτομα. Ένας μόνιμος 
Τεχνικός και δυο Τεχνικοί με αγορά υπηρε-
σιών, εκ των οποίων ο ένας είναι Πολιτικός 
Μηχανικός και ο άλλος Αρχιτέκτονας.
Ερ: Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για 
νευραλγικό τμήμα, καθώς περιλαμβάνει 
αρκετά καθήκοντα. Ποια είναι τα προ-
βλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει 
το τμήμα; 
Απ: Όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες/τμή-
ματα του δήμου Ύψωνα, το Τεχνικό Τμήμα 
είναι υποστελεχωμένο. Δεν διαθέτει Δημοτι-
κό Μηχανικό και με βάση το οργανόγραμμα 
υπολείπονται ακόμα δύο μόνιμοι Τεχνικοί 
και Γραμματειακό προσωπικό. Ως εκ τούτου, 
δεν διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 
του Τμήματος και χρειάζεται η αγορά υπη-
ρεσιών και συνεργασία με άλλους δήμους 
στη διεκπεραίωση των αιτήσεων για εξα-
σφάλιση Άδειας Οικοδομής. Στο κομμάτι 
της ετοιμασίας εγγράφων και παρακολού-
θησης έργων, επίσης γίνεται αγορά υπηρε-
σιών από τον ιδιωτικό τομέα για να ανταπε-
ξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες.
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ΤΟ Β Η Μ Α ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΤ Η

Η στήλη αυτή θέλει να δώσει την ευκαιρία για 
ανάπτυξη μιας υγιούς επικοινωνίας και κατ’ 
επέκταση συνεργασίας δημοτών-δημαρχεί-
ου. Μας ενδιαφέρει η άποψή σας και στο-
χεύουμε στην ανάπτυξη της επικοινωνίας αυ-
τής μαζί σας. Στείλτε μας λοιπόν τις σκέψεις 
σας, τις εισηγήσεις σας, ασκήστε μας κριτική.  
Ο δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υπο-
βολή αιτημάτων/παραπόνων μέσω δια-
δικτύου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η 
επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του 
δήμου. Το αίτημά σας προωθείται αυτό-
ματα στην αρμόδια υπηρεσία προς δι-
εκπεραίωση. Μπορείτε να ενημερώνεστε 
ανά πάσα στιγμή για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται το αίτημά σας, μέσω ενός μονα-
δικού κωδικού που αποστέλλεται αμέσως 
μετά την υποβολή.
https://www.parapona.ipsonas.org.cy/el/.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε μαζί μας 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: info@ipsonas.org, ακόμη και 
με τον παραδοσιακό τρόπο, στη διεύθυνση: 
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 120, 
4182,  Ύψωνας.

Μας ενδιαφέρει η άποψή σας

Κάθε Σάββατο στις 13:00 – 14:00, 

στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα.
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ΤΑ Σ ΧΟΛ Έ Ι Α ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΥ Μ Α Σ

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα βρίσκε-
ται στην οδό Τριών Ιεραρχών, αρκετά κο-
ντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
Το Σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 
1968 ως εξατάξιο, όμως, τα επόμενα χρόνια, 
η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της κοινότη-
τας επέβαλε την επέκταση των κτιριακών του 
εγκαταστάσεων. Σήμερα, περιλαμβάνει 18 αί-
θουσες διδασκαλίας, τέσσερα εργαστήρια ει-
δικών θεμάτων (Σχεδιασμού και Τεχνολογίας/
Επιστήμης, Οικιακής Οικονομίας, Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών και Μουσικής), γραφεία 

διοίκησης, αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης, ια-
τρείο και αίθουσα πολλαπλής χρήσης.
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες 
σχολικές μονάδες της επαρχίας Λεμεσού, 
καθώς κατά τη σχολική χρονιά 2020 -2021 
φοιτούσαν σ’ αυτό 396 παιδιά και δίδα-
σκαν 30 εκπαιδευτικοί. 
Οι μαθητές του σχολείου συμμετέχουν σε 
πολλά προγράμματα, όπως το e-twinning, 
Erasmus+, «Περιβαλλοντική αγωγή» και 
«Βιβλιοδεσμοί - Μικρά μολύβια... με κέφι 
και έμπνευση».

Α’ ΔΉΜΟΤΊΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΥΨΩΝΑ: 
Στόχος η πρόοδος των μαθητών
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Διεύθυνση και εκπαιδευτικό προσωπικό, στο-
χεύει ψηλά και οραματίζεται επιτυχίες και 
πρόοδο για το σχολείο και τους μαθητές. Η 
τελευταία σχολική χρονιά σημαδεύτηκε από 
την πανδημία, η οποία επηρέασε άμεσα τη 
λειτουργία του Σχολείου, όπως όλων των 
σχολείων της Κύπρου και όχι μόνο.  Ελπίδα 
όλων, η επερχόμενη σχολική χρονιά να είναι 
πιο κοντά στην κανονικότητα.
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Έ Κ Κ Λ Η Σ Ι Έ Σ Σ ΤΟ Ν Δ Η Μ Ο Μ Α Σ

Ο επιβλητικός ναός του Αγίου Σάββα δεσπόζει στον 
Δήμο Ύψωνα. Ο ναός ανεγέρθηκε για να εξυπηρετεί 
τον πληθυσμό του Δήμου, ο οποίος αυξήθηκε σημα-
ντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει ο ιερέας 
του ναού, Πρωτ. Φειδίας Ελπιδοφόρου, ο ναός άρχι-
σε να λειτουργεί το 2012, πριν καν ολοκληρωθούν οι 
οικοδομικές εργασίες. «Υπήρχαν σημεία που ακόμη 
ήταν υπό ανέγερση, ωστόσο, λειτουργούσαμε κανονι-
κά τον ναό, καθώς ο κόσμος είχε αυξηθεί στην περιο-
χή. Όταν ο ναός ολοκληρώθηκε, τελέσαμε τα εγκαίνια 
του, στις 5 Οκτωβρίου 2018».
Ο ναός αφιερώθηκε στον Άγιο Σάββα μετά από προ-
τροπή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, ο οποίος  
πρότεινε ο ναός να αφιερωθεί στον Άγιο Σάββα, επει-
δή σε ολόκληρη την Κύπρο υπάρχουν μονάχα δύο μι-
κρά εκκλησάκια, ένα στη Λευκωσία και ένα στην Πάφο. 
Σύμφωνα με τον ιερέα του ναού, «η εκκλησία είναι κτι-
σμένη σε γη που αγοράστηκε από τον Δήμο. Μέρος της 
γης ανήκε σε Υψωνιάτη που έγινε μοναχός στην Ιερά 
Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Ο συνδημότης μας, 
που έχει τώρα το όνομα Σάββας, δώρισε στον Δήμο το 
μερίδιό του, για την ανέγερση της εκκλησίας. Παράλ-
ληλα, να αναφερθεί ότι ο πατέρας του προαναφερό-
μενου μοναχού είναι στην ίδια Μονή και ονομάζεται 
Συμεών. Πατέρας και γιος φέρουν ονόματα δύο Αγίων 
της Σερβίας. Έτσι, ο μοναχός Σάββας πρότεινε όπως  
προστεθεί και το όνομα του Αγίου Σάββα της Σερβίας 
και να δημιουργηθεί στα αριστερά του ναού ένα πα-
ρεκκλήσιο. Η πρόταση του αγαπητού μοναχού έγινε 
δεκτή από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη, που έκρι-
νε θεάρεστο να αφιερωθεί το αριστερό παρεκκλήσιο 
στον Άγιο Σάββα της Σερβίας, του οποίου το σκήνωμα 
βρίσκεται στην Κάλυμνο. Γι’ αυτό τον λόγο, η εκκλησία 
του Αγίου Σάββα, εορτάζει τρεις φορές τον χρόνο, στις 
5 Δεκεμβρίου, στις 7 Απριλίου και στις 14 Ιανουαρίου».

Ιερός Ναός 
Άγίου Σάββα

http://agiossavvas.blogspot.com/
agiosavvas@gmail.com 
Τηλ. Ιερέως: 99864242, 
Τηλέφωνο: 25393993.

Ό ΠΡΩΤ. ΦΕΙΔΙΑΣ 
ΕΛΠΙΔΌΦΌΡΌΎ
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Οι πρώτες αναφορές για τον Ύψωνα εμφα-
νίζονται κατά την περίοδο της Φραγκοκρα-
τίας. Σύμφωνα με τον Γάλλο ιστορικό του 
19ου αιώνα, Λουί ντε Μας Λατρί, ο Ύψωνας, 
κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-
1489μ.Χ.), ανήκε στον βασιλιά της Κύπρου. 
Το 1426 πιθανόν το χωριό να καταστράφηκε 
από επίθεση των Μαμελούκων της Αιγύπτου. 
Ωστόσο, είναι πιθανόν να καταστράφηκε και 
το 1570 από την εισβολή των Τούρκων στην 
Κύπρο. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογρα-
φία, την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Ύψω-
νας αποτελούσε τσιφλίκι Τούρκων αγάδων. 
Το 1910, επί Αγγλοκρατίας, ο Ύψωνας μετε-
τράπη σε χωριό. 
Ο Ύψωνας κατοικήθηκε για πρώτη φορά από 
τους Λοφίτες (κατοίκους του χωριού Λόφου 
στην επαρχία Λεμεσού, που είναι κτισμένο 

Ο Γερόγιαννος και ο Ύψωνας

Ό ΎΨΩΝΑΣ 
ΚΑΤΌΙΚΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΌΡΑ ΑΠΌ 
ΤΌΎΣ ΛΌΦΙΤΕΣ.

σε υψόμετρο περίπου 780 μέτρων) γύρω 
στα 1770, όπως επιβεβαιώνεται από σχετική 
γραπτή μαρτυρία που φέρει τον τίτλο: «Η 
εύρεσις του Ύψωνος υπό αειμνήστου Γερό-
γιαννου εκ Πολεμιδίων». Πρόκειται για ένα 
σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο, το οποίο 
-ανάμεσα σε άλλα- αναφέρει ενδεικτικά:
«Εις τα 1757 εγεννήθηκεν ο Ιωάννης (ο κατό-
πιν Γερόγιαννος) υιός Χαραλάμπους εκ του 
χωρίου Πολεμίδια, γονέων ευσεβών... Μετά 
τρία έτη απέθανεν ο πατήρ του και έμεινεν 
ορφανός με την μητέραν του και πένης ο 
δυστυχής... Μετά ολίγον καιρόν απεφάσισεν 
να πανδρευθή, διότι η μητέρα του εγήρασεν. 
Επήγεν εις τους Αγάδες, τους επαρακάλεσεν 
να του επιτρέψουν, διότι χωρίς τους δεν εγέ-
νετο. Λοιπόν, του επέτρεψαν, επήγεν αυτός εις 
το χωρίον Λόφου και εστεφανώθην. Επήρεν 
μαζί του εις Ύψωναν τον Χ’’ Γιώρκην Παστελ-
λάν αδελφόν της γυναικός του, τον Χ’’ Σαβ-
βήν, έπειτα άλλοι και επόλλιναν. Ο Γιαννής 
έκαμεν 3 παιδιά, τον Χαράλαμπον, ο οποίος 
μου είπεν όλα αυτά όσα έγραψα, κατόπιν την 
Ελισάβετ και τον Σάββαν τον Μακρήν. Λοι-
πόν, αγαπητοί απόγονοι κατοικήθη ο Ύψω-
νας από Λοφίτες το 1765 υπό αείμνηστου 
Γερογιάννου και εζήσαμεν και ζώμεν και θα 
ζώμεν. Να μνημονεύομεν τον Ιωάννην αλλά, 
δυστυχώς… Εγγράφη το παρόν υπό του ΑΜ 
δισεγγόνου Γερογιάννου. Εν Λόφου την 25η 
Μαρτίου 1880».
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ΈΡΓΑ

Ο Δήμος Ύψωνα, στα πλαίσια της περιβαλ-
λοντικής του πολιτικής και την προώθηση 
της ηλεκτροκίνησης και αύξηση της ενσω-
μάτωσής της στον τομέα των μεταφορών, 
τοποθέτησε δύο σταθμούς φόρτισης ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων.
Οι σταθμοί κατασκευάστηκαν με δαπάνες του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων και βρίσκονται ο ένας στο υπό ανέγερση 
Πάρκο Ελαιών και ο άλλος στον δημόσιο χώρο 
στάθμευσης απέναντι από το Δημαρχείο.
Στα άμεσα σχέδια του δήμου είναι και η 
τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών πο-
δηλάτων και σκούτερ στην υπό ανέγερση 
πλατεία Μάριου Τόκα, η οποία αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2021. 
Επιπρόσθετα, αναμένεται έγκριση ευρωπα-
ϊκού προγράμματος για τοποθέτηση ακόμα 
τριών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων, τα οποία θα δουλεύουν με ηλιακή 
ενέργεια και η φόρτιση θα προσφέρεται 
δωρεάν στους δημότες. Η συγκεκριμένη 
πρόταση συμπεριλαμβάνει και την αγορά 
δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες 
της δημοτικής υπηρεσίας.
Περαιτέρω, μετά από έγκριση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο δήμος προχωρά σε προσφο-
ρές για τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστή-
ματος στην οροφή του δημαρχείου για τις 
ανάγκες ηλεκτροδότησης του κτιρίου, μέσα 
από το οποίο η όποια επιπρόσθετη παραγό-
μενη ενέργεια θα δίνεται δωρεάν στους πο-
λίτες για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
στον χώρο στάθμευσης του δημαρχείου.
Στόχος του Συμβουλίου, μετά από σχετική 
εισήγηση του δημάρχου, Παντελή Γεωργί-
ου, είναι η αλλαγή του τρόπου κινητικότητας 
εντός του δήμου μέσα από συγκεκριμένο 
πλάνο και στρατηγική 10ετίας (ετοιμάστηκε 
σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ), έτσι ώστε ο 
Ύψωνας να μπορέσει να καταστεί ο πρώτος 
δήμος παγκύπρια με ουδέτερες εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα. Πλάνο το οποίο 
συνάδει απόλυτα με το Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού αλλά 
και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα, το οποίο εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 
2020 και αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκρι-
μένων Ενεργειακών και Κλιματικών στόχων 
μέχρι το 2030.
Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Ύψωνα ανά-
φερε ότι «η βιώσιμη κινητικότητα εντός των 
κυπριακών πόλεων δεν είναι ένα άπιαστο 
όνειρο. Χρειάζεται ο απαραίτητος προγραμ-
ματισμός και η πολιτική βούληση για να αρ-
θούν σταδιακά τα όποια εμπόδια φράσσουν 
τον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση. Η στρο-
φή προς την ηλεκτροκίνηση αλλά και τη βι-
ώσιμη κινητικότητα, γενικότερα, αποτελούν 
τον προπομπό για την ανάπτυξη των δήμων 
μας σε έξυπνες πόλεις».

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων στον Ύψωνα
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Ο ένας τοποθετήθηκε στο 
Πάρκο Ελαιών και ο άλλος στον 

δημόσιο χώρο στάθμευσης 
απέναντι από το Δημαρχείο



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

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

ΚΟΙΝΟΤΆΡΧΗΣ ΥΨΩΝΆ
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.
 
ΩΡΆΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ ΤΆΜΕΙΟΥ ΘΕΆΤΡΟΥ: 
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 15.00
Σάββατο και Κυριακή το ταμείο είναι κλειστό, 
εκτός εάν θα υπάρχει παράσταση το βράδυ.

ΧΡΉΣΊΜΑ 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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TECHNICAL DEPARTMENT: THE 
CITIZENS’ QUALITY OF LIFE

THE CITIZEN’S VOICE 

It is considered the “backbone” of any 
municipality, as without it, the majority 
of projects couldn’t be implemented. 
The Municipality of Ypsonas’ Technical 
Department has an integral role in 
providing services that are directly linked to 
the citizens’ quality of life. The head of the 
Department, Mr Charalambos Stergiou, 
presents his department:
Q: What is the Technical Department’s role 
in the Municipality?
A: The Technical Department is responsible 
for processing applications for Building 
Permits, Building Division Permits, Land 
Division Permits, the Issuance of Certificates 
of Approval, Petrol Station licences, 
Advertising Billboard permits, supervising 
the division of land into plots, monitoring 
longitudinal/rainwater drainage plans, 
planning/executing and supervising civil 
engineering projects, managing roadworks 
contracts, fixing pavements, improving the 
road network, supervising works being 
carried out in line with the provisions of 
article 17 of the Law, Ch: 96 (construction 
of pavements, drains), monitoring projects, 
growing and maintaining greenery, creating 
green and play areas, creating new parks, 
and processing complaints. 

This column aims to encourage healthy 
communication and hence cooperation 
between the citizens and the municipality. We 
are interested in your opinion and our aim is 
to establish a channel of communication with 
you. So go ahead and send us your thoughts 
and suggestions or even your criticism. 
Our municipality offers the ability to submit 
inquiries/complaints online, so that citizens 
do not have to visit the municipal services in 

person. Your request is automatically sent to 
the relevant service for processing. You can 
track the progress of your inquiry at any given 
time, through a one-time password that is 
sent immediately after you’ve submitted it.
https://www.parapona.ipsonas.org.cy/el/.
You can also contact us via email: info@
ipsonas.org, or even the traditional way, by 
visiting us at 120 Archbishop Makarios III 
Avenue, 4182, Ypsonas.

We are interested in your opinion
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say that the factories themselves create problems. 
Problems arise whenever the legislation is not 
properly implemented, either in the pursuit of easy 
profits, or due to the indifference of the competent 
state authorities.

GREEN GOALS
· Which are the most necessary projects or 
actions that the Municipality of Ypsonas needs to 
undertake in the coming years?
There is certainly a lot more that needs to be done, 
for Ypsonas to reach its full potential, in my opinion. 
To begin with, I would say that we still need a series 
of development projects that will radically change 
the face of the municipality. These include the 
reconstruction of the Ilia Kannaourou and Agiou 
Georgiou avenues, the completion of the renovation 
of the municipality’s historic centre, a series of 
road networks to connect the industrial zones of 
our area, but also projects such as the creation of 
a municipal stadium and various multi-purpose 
stadiums throughout the community. Beyond the 
above, however, I believe that the primary focus 
should be to improve the citizens’ daily lives should 
be on the environment and the development of 
greenery. For this purpose, we have partnered up 
with TEPAK to prepare a study to render Ypsonas 
the first municipality with a neutral carbon footprint 
by 2035, through extensive tree planting as well as 
by building sidewalks and one-way streets, etc. We 
are also in the process of putting forward a series of 
other actions, such as digitising our services, so that 
citizens can gain access to them without contacting 
us in person.
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· Part of Ypsonas falls within the British Sovereign 
Bases. What is the negative side to this situation 
and how does it affect the municipality’s 
administration?
The fact that a part of Ypsonas falls within 
the British Bases essentially means that the 
municipality is governed by two legal regimes: the 
Municipalities Law of the Republic of Cyprus and 
the Municipalities Law of the British Bases. As such, 
citizens residing within the territory of the Bases 
have different rights and obligations than citizens 
residing within the Republic of Cyprus, both as it 
comes to the way the areas are policed as well 
as the services that the municipality can offer. 
This is because many of the Republic’s laws, are 
enforced by the local administration. For example, 
the issuance of building permits is governed by 
a different legislation in the British Bases than 
in the Republic. As a result, the procedures for 
somebody to obtain a building permit there 
are more complex. This unfortunately means 
that the areas that fall within the territory of the 
British Bases are somewhat underdeveloped, 
since we cannot undertake urban development 
projects there. This issue also extends to water 
supply networks. Indicatively, the areas of the 
community that fall under British Bases, do not 
have anti-flooding systems, because essentially, it 
was never in the state’s plans to create this kind 
of infrastructure there. And therefore, as you can 
understand, this creates a multitude of difficulties. 
The problem, however, is expected to be resolved 
when the Bases give the people permission to use 
specific plots of land for development purposes. 
We expect that this decision will significantly boost 
the area’s housing development potential, which 
has been held up until now.

TRAFFIC IMPROVEMENT
· Can you describe what the co-existence of the 
Industrial and the Residential zones entails?  
I think that industrial zones can be reconciliated 
with the residential areas, especially if they are 
properly positioned. This is a major issue for the 
whole of Cyprus. In the case of Ypsonas, small 
industrial zones were created across the road from 
residential areas leading to traffic congestion in 
specific areas, along with security issues and noise 
pollution. This phenomenon intensified in 2002 when 
the 3rd Industrial Zone was created. While a road 
network had been planned to bypass the residential 
area, it never went ahead and as a result, around 
the residential area of Agios Sylas has 400 trucks 
passing through it every day. From day one, since 
we took over the municipal council, we started an 
effort along with the Ministry of Commerce, to build 
specific road networks to mitigate the problem. In 
cooperation with the Town Planning and Public 
Works departments, we agreed that these works will 
be carried out by the Municipality, while they will be 
financed by the Ministry of Commerce. The project 
is already underway. We are currently at the stage 
of preparing a development and construction plan. 
Therefore, if all goes well, works to decongest those 
areas will commence by the end of 2022. The nuisance 
they caused was another issue. Two industries 
were located in our area. When the wind was 
blowing from the north, it would bring a stench and 
discomfort along with it, and the air would become 
unbreathable because of the factories’ fumes. These 
factories were not operating in line with the licensing 
terms they had agreed to and therefore, with the 
cooperation of the Department of Environment, the 
municipality managed to terminate their operation, 
thereby solving the problem. Therefore, I wouldn’t 

INTERVIEW

In this first issue of “En Dimo” magazine, the mayor of Ypsonas, Pantelis Georgiou, 
gives us his thoughts on Ypsonas and explains his future plans for the municipality. 

PANTELIS GEORGIOU
“My goal is to make Ypsonas 
reach its full potential”
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Dear fellow citizens,

Welcome to the first edition of our Municipality’s new 
quarterly magazine. The aim of the magazine is to 
offer citizens the ability to connect more directly with 
the Municipality and become acquainted with all 
aspects of daily life in Ypsonas, while at the same time 
provide residents with all the necessary information 
about what is happening within our municipal 
boundaries or otherwise affecting our municipality.
“En Dimo” magazine will provide Ypsonas residents 
with a clear picture of how the Municipality is 
managed, going by the various Municipal Council 
decisions, information on developments or even the 
difficulties that our Municipality is facing, become 
acquainted with our various neighbourhoods and 
points of interest, but also give a voice to those who 
want to submit views and suggestions on how to 
improve the residents’ quality of life. 
The difficult financial circumstances under which 
Ypsonas transitioned into a Municipality did not 
prevent us from forging on and creating the 
conditions for our Municipality to become the jewel 
of western Limassol, as we had promised. After all, it 
is not by chance that we have shown tangible results 
and pioneered across many sectors in recent years, 
such as development works, culture, sport, education, 
technological and industrial growth, and more, 
placing Ypsonas at the top of the rapidly growing 
municipalities of Limassol, if not the whole of Cyprus. 
We promise to be prudent, responsible and optimistic 
as we continue unabated to contribute to the country 
and the citizens. 
In closing, I hope that you will find the topics featured 
in the magazine interesting and useful, so that this 
entire effort is embraced and used as a channel of 
communication between us. 
I wish you all good health above all, and every familial 
and professional success. 

Pantelis Eftychiou Georgiou
Mayor of Ypsonas

endimo

INTERVIEW
The mayor of Ypsonas, Pantelis Georgiou, 
gave an interview for the first issue of “En 
Dimo” magazine: ‘’The fact that Ypsonas falls 
within the British Bases essentially means that 
the municipality is governed by two laws, the 
Municipalities Law of the Republic of Cyprus and 
the Municipalities Law of the British Bases’’.
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PRESENTATION
It is considered the “backbone” of any 
municipality, as without it, the majority 
of projects couldn’t be implemented. The 
Municipality of Ypsonas’ Technical Department.
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WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Send us your thoughts and suggestions or 
even your criticism.  Our municipality offers 
the ability to submit inquiries/complaints 
online, so that citizens do not have to visit the 
municipal services in person. 
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USEFUL TELEPHONES AND EMAILS
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