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Ο δίσκος της
Φαιστού μαζί με
την επιγραφή
σε χαλκό από το
αρχαίο Ιδάλιον
αποτελούν
σπουδαιότατα
ευρήματα για το
Ελληνικό έθνος.

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 8 l Τεύχος 101 l Φεβρουάριος 2020
Καλλένος: To 2019 ήταν η πιο παραγωγική χρονιά του Δήμου Ιδαλίου

Έ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Πορεία προς την ανάπτυξη και την ευημερία

ργα, αποφάσεις και σχεδιασμοί που οδηγούν το
Δήμο Ιδαλίου σε πορεία
ανάπτυξης και ευημερίας υλοποιήθηκαν κατά το 2019 με το Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο να χαρακτηρίζει τη χρονιά που έφυγε ως
την πιο παραγωγική του Δήμου.
Δρομολογήθηκε η ανάπλαση του
πυρήνα του Ιδαλίου,, θα στεγαστεί στο Δάλι η Μητρόπολη Τριμυθούντος, ολοκληρώνεται η πεζογέφυρα και το Γραμμικό πάρκο,
κατασκευάστηκε ο κυκλικός κόμβος στη Μεγάλου Αλεξάνδρου
και λειτούργησε το πράσινο σημείο είναι ανάμεσα σε άλλα σημαντικά έργα που συμβάλουν στη

βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών. Ο κ. Καλλένος αναφέρθηκε και στη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζοντας ως επίτευγμα το γεγονός
ότι στην πρόταση της κυβέρνησης εισήγηση ώστε στην περιοχή να δημιουργηθεί ένα σχήμα
το οποίο θα αποτελείται από το
Δάλι, το Πέρα Χωριό – Νήσου, τα
Λύμπια, την Αλάμπρα και την Ποταμιά. Οι αναφορές του Δημάρχου έγιναν κατά την πρώτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου
για το 2020 στη διάρκεια της οποίας ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος
Βαρνάβας τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό.

Συναγερμός για
κατολισθήσεις βράχων
ΣΕΛ. 6

σελ. 3

Ο

Μήνας εξελίξεων για τη
μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Επιδοτήσεις στους αγρότες
ΣΕΛ.10

ι εξελίξεις που αναμένονται μέσα στο
Φεβρουάριο για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Τα νομοσχέδια που ετοίμασε η κυβέρνηση θα συζητηθούν στη Βουλή και εκεί θα διαφανεί που θα
πάνε τα πράγματα. Πάντως θεωρείται βέβαιο
ότι σε περίπτωση έγκρισης της μεταρρύθμισης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν μαζί με τις Ευρωεκλογές το
2024. Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης στην περιοχή Ιδαλίου δημιουργείται ένα
νέο σχήμα το οποίο θα αποτελείται από το Δήμο
Ιδαλίου και τις κοινότητες Λύμπια, Πέρα Χωριό
– Νήσου, Αλάμπρα και Ποταμιά. Θα φέρει την
ονομασία Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

σελ.4

Όμορφες εικόνες στον ποταμό Γυαλιά

Ε

ντυπωσιακές εικόνες μας χάρισε και φέτος
ο ποταμός Γυαλιάς ή Ιδαλίας ο οποίος κατέβηκε ορμητικός ποτίζοντας τα υδροφόρα στρώματα. Οι κάτοικοι των περιοχών τις οποίες
διασχίζει ο ποταμός εξέφρασαν τη μεγάλη ικανοποίηση τους για το γεγονός. Ευτυχώς δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και μικροί και μεγάλοι
απόλαυσαν το όμορφο θέαμα που τους χάρισε και
φέτος απλόχερα η φύση. Είναι η δεύτερη συνεχής
χρονιά που κατεβαίνει ο ποταμός Γυαλιάς χαροποιώντας τον κόσμο ο οποίος με τα κινητά του τηλέφωνα απαθανάτισε και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από το ευχάριστο
γεγονός.

σελ. 5

Στο Προεδρικό Μέγαρο παιδιά
του Περιφερειακού Γυμνασίου
Πέρα Χωριού - Νήσου

O

Eπίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου ενημέρωσε παιδιά του Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου
για το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων. Όπως ανέφερε
ο κ. Φωτίου στην προσπάθεια για την διακρίβωση και της τελευταίας περίπτωσης αγνοουμένου, συναντούμε την απροθυμία και την άρνηση
της τουρκικής πλευράς να συνεργαστεί πλήρως και με ειλικρίνεια μαζί
μας. «Προβάλλει εμπόδια στις εκταφές, αρνείται να επιτρέψει σε ερευνητές την πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού και το πολύ χειρότερο, δεν συνεργάζεται για τον εντοπισμό των νέων χώρων ταφής λειψάνων αγνοουμένων που μετακινήθηκαν βίαια από τους αρχικούς χώρους
ταφής προκειμένου να αποκρυβούν οι τεράστιες ενοχές των εκτελεστών
τους».
σελ. 5

Σ

Κτηνοτρόφοι στα θρανία για
προστασία του περιβάλλοντος

ε ακτινογραφία της οχληρίας που προκαλείται από κτηνοτροφικά υποστατικά λόγω διαρροών ποσοτήτων κτηνοτροφικών
αποβλήτων (κοπριάς) οι οποίες καταλήγουν σε παρακείμενα τεμάχια προβαίνει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής. Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργου Περδίκη αναφέρεται στις διαπιστώσεις των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν στην
περιοχή. Κτηνοτρόφοι της περιοχής έτυχαν εκπαίδευσης σε θέματα καταπολέμησης της οικιακής μύγας και της χρήσης Βιοκτόνων σκευασμάτων ενώ ενημερώθηκαν επίσης και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης
δράσεων για την κατασκευή υποδομής για Διαχείριση Κτηνοτροφικών
Αποβλήτων.

«Εθελοντισμός και Τοπική
Αυτοδιοίκηση»
ΣΕΛ.12

Λάθη γονέων …
παιδεύουσιν τέκνα
ΣΕΛ.13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

σελ. 10
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Έπονται νέες προκλήσεις

Ν

Του Ανδρέα Ιωσήφ

έες προκλήσεις αναμένονται μέσα στο 2020. Κατά την κοπή
της βασιλόπιττας στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Ιδαλίου ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος αναφέρθηκε στους στόχους και τις επιδιώξεις για τη νέα χρονιά. Το 2020
αναμένεται να φέρει τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια
μεταρρύθμιση η οποία αναμένεται να αλλάξει τη ζωή των πολιτών με
τους αρμοδίους να δηλώνουν ότι οι αλλαγές θα διευκολύνουν την καθημερινότητα μας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής δήλωσε ότι
το Φεβρουάριο η Βουλή θα συζητήσει το θέμα της μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση η
οποία θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών. H μπάλα βρίσκεται ήδη στο
γήπεδο της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Εάν περάσει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα υπάρξουν δημοτικές εκλογές το Δεκέμβριο του 2021 αλλά
θα γίνουν μαζί με τις Ευρωεκλογές το 2024. Ο Δήμος Ιδαλίου αλλά και
οι γύρω κοινότητες και γενικά το νέο σχήμα που όπως ανακοινώθηκε
ότι θα δημιουργηθεί στην περιοχή με την ονομασία Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου μπορεί να επωφεληθεί αύξησης της κρατικής χορηγίας με απλές κινήσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν δημότες του. Στην
περιοχή Ιδαλίου, κυρίως στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
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99865287. ΦΑΞ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο
Λυμπιών
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13.
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λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που παρατηρείται, έχουν εγκατασταθεί
άτομα τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τα εκλογικά τους δικαιώματα στο Δήμο που κατοικούν. Υπολογίζεται ότι σχεδόν οι μισοί εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δεν ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, παράλειψη η οποία στερεί το Δήμο από
χρήματα της κρατικής χορηγίας τα οποία θα μπορούσε να λαμβάνει από
το κράτος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε κοινότητες της περιοχής στις
οποίες έχουν εγκατασταθεί πολίτες οι οποίοι προέρχονται από άλλες περιοχές της Κύπρου. Η παράλειψη τους να μεταφέρουν τα εκλογικά τους
δικαιώματα στον τόπο διαμονής τους είναι σε βάρος όλων, γιατί και οι
ίδιοι έχουν λόγο στις εκάστοτε εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και
τα έσοδα της τοπικής αρχής αυξάνονται, γιατί αυξάνεται η κρατική χορηγία, η οποία υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των εκλογέων. Η αύξηση της κρατικής χορηγίας είναι στοιχείο που θα βοηθήσει σημαντικά
στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τις τοπικές αρχές για την εκτέλεση σημαντικών έργων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
όλων των κατοίκων. Στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των αγνοουμένων. Παιδιά
του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο όπου ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέμα-

Mε τσουχτερό κρύο έγινε ο καθαγιασμός
των υδάτων

Η

περιοχή Ιδαλίου γιόρτασε και φέτος με μεγαλοπρέπεια τα Θεοφάνεια. Εκείνη την
ημέρα επικρατούσαν δύσκολες καιρικές
συνθήκες ωστόσο οι πιστοί αψήφησαν το κρύο και
κατηφόρισαν στον ποταμό Γυαλιά όπου έγινε η τελετή του αγιασμού των υδάτων. Ο πατήρ Σπυρίδωνας
Ζαχαριάδης έριξε το σταυρό στα νερά του ποταμού
Γυαλιά ο οποίος φέτος μετά από πολλά χρόνια κατέβηκε ορμητικός τέτοιες μέρες. Νωρίτερα τελέστηκε με
κάθε λαμπρότητα στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας η πανηγυρική θεία λειτουργία
των Θεοφανείων.

Κοντά στα άτομα τρίτης ηλικίας

Ό

μορφη εκδήλωση γεμάτη αγάπη πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός» στο Δάλι. Διοργανώθηκε από την Ιερά
Μητρόπολη Τριμυθούντος. Τελέστηκε αγιασμός με την ευκαιρία της νέας χρονιάς από
τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Προσφέρθηκαν δώρα στους ηλικιωμένους και τιμητικά ενθύμια στους εργαζομένους.

Καλή Χρονιά από τη Νεολαία
Ιδαλίου

Τ

ο Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου κατά
την πρώτη του συ-

νεδρία στη νέα χρονιά
έκοψε τη βασιλόπιττα. Η
Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Ιδαλίου, δη-

andreasjoseph@hotmail.com

μοτική σύμβουλος Κυριακή Γρούτα και τα μέλη

Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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Αρμενίας 23Β,

του Συμβουλίου ευχήθη-

Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005
Fax: 22342006
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τα Φώτης Φωτίου προέβη σε ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων. Όμορφες, μαγευτικές
εικόνες έφερε μαζί του ο ποταμός Γυαλιάς. Για δεύτερη συνεχή χρονιά
κατέβηκε ορμητικός ο ποταμός Γυαλιάς σκορπώντας χαρά και ικανοποίηση στους κατοίκους των κοινοτήτων μέσα από τις οποίες διέρχεται ο ποταμός. Υπερχείλισε και το φράγμα Λυμπιών ενώ μικροπροβλήματα από
κατολισθήσεις βράχων υπήρξαν στην περιοχή του Αγίου Σωζομένου.
Καλά νέα για τον αγροτικό κόσμο ανακοίνωσε ο Επίτροπος Αγροτικών
Πληρωμών Τίμης Ευθυμίου παραδίδοντας την ετήσια έκθεση του στον
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Όπως ανέφερε ο κ. Ευθυμίου οι πληρωμές των
εκταρικών επιδοτήσεων στους δικαιούχους θα καταβληθεί προσπάθεια
ώστε να αποδίδονται και στο μέλλον πριν από τα Χριστούγεννα. Τα επόμενα βήματα τους καθορίζουν τα μέλη της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής με στόχο να σταματήσει το φαινόμενο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι
με την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Τα πράγματα έχουν φθάσει σε
κομβικό σημείο και αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι αποφάσεις
της διυπουργικής επιτροπής. Σωματεία, κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις της περιοχής σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν έκοψαν τη βασιλόπιττα και ευχήθηκαν κάθε καλό για τη νέα χρονιά.

Αιμοδοσία στην Αλάμπρα

Η

Κύπρος έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή παράδοση στην οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία και είναι μια από τις λίγες χώρες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους σε αίμα με εθελοντική
αιμοδοσία. Τη δική της συνεισφορά έχει και η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου
αφού πολύ συχνά διοργανώνονται στο Δάλι και στις γύρω κοινότητες αιμοδοσίες με τον κόσμο να δίδει το παρόν του και να συνεισφέρει σε αυτή
τη σημαντική δραστηριότητα. Στις 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο δημοτικό σχολείο Αλάμπρας με τους κατοίκους της κοινότητας να δίδουν το παρόν τους και να συμβάλουν στην ενέργεια αλτρουισμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Δαλιού σε
ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού

Τ

ο Α’ Δημοτικό Σχολείο Δαλιού από τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020
συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εθελοντισμού. Συγκεκριμένα,
το πρόγραμμα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European
Solidarity Corps), το οποίο αποτελεί δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους να προσφέρουν εθελοντικά ή να εργάζονται στη χώρα τους ή στο εξωτερικό σε προγράμματα που ωφελούν τις κοινότητες και τους ανθρώπους στην Ευρώπη.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, το Α’ Δημοτικό Σχολείο Δαλιού φιλοξένησε από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη, δύο εθελόντριες από το Βέλγιο και την Ιταλία. Όλα τα παιδιά και το προσωπικό, τις υποδέχθηκαν με μεγάλη
χαρά και συνεργάστηκαν μαζί τους με πολύ ενθουσιασμό.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο, πραγματοποιήθηκαν αρκετές δράσεις βασισμένες στις ικανότητες και τα ταλέντα τους, αλλά και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, βοήθησαν τα παιδιά στις πρώτες τάξεις, παίρνοντας και οι ίδιες την ευκαιρία να μάθουν ανάγνωση και γραφή στα
ελληνικά. Επίσης βοήθησαν στην ετοιμασία πινακίδων και διδακτικού υλικού,
ζωγράφισαν επιδαπέδια παιχνίδια στο προαύλιο. Ακόμη, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, ετοίμασαν δραστηριότητες για να διδάξουν τα παιδιά ευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. Ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Επιπρόσθετα, δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές από άχρηστα υλικά στο μάθημα της
Τέχνης. Βέβαια, συνόδευσαν μαθητές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, π.χ. Ναυταθλήματα στην Αγία Νάπα.
Εκτός από τις δύο εθελόντριες, το σχολείο επισκέφθηκε μια άλλη ομάδα εθελοντών, οι οποίοι εργάστηκαν στην επαρχία Πάφου. Αυτοί οι εθελοντές περιέγραψαν στα παιδιά με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τις προσπάθειές τους να σώσουν
τις θαλάσσιες χελώνες στην περιοχή της Λάρας, να εμπλουτίσουν το δάσος Πάφου με νέες φυτείες πεύκων και βέβαια να στηρίξουν τις γεωργικές εργασίες των
κατοίκων της περιοχής, π.χ. το μάζεμα των χαρουπιών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών και με στόχο την
προώθηση της αλληλεγγύης, μια εκπαιδευτικός του σχολείου συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην πόλη Weimar της Γερμανίας από τις 7 μέχρι τις 14
Δεκεμβρίου 2019 με θέμα: «Η διαχείριση των εθελοντών για την ενίσχυση των
Ευρωπαϊκών Έργων Αλληλεγγύης». Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 11
χώρες. Το δεύτερο μέρος της επιμόρφωσης θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο από τις
9 μέχρι τις 16 Μαΐου 2020, όπου θα παρουσιαστούν νέες τεχνικές, εργαλεία και
δραστηριότητες για μια ποιοτική διαχείριση των εθελοντικών προγραμμάτων.
Οι μαθητές του σχολείου εμπνευσμένοι από τους ευρωπαίους εθελοντές και τις
αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, έγιναν και οι ίδιοι εθελοντές. Οργάνωσαν ποικιλία δραστηριοτήτων για τη συλλογή χρημάτων για στήριξη άπορων οικογενειών για τα Χριστούγεννα, αλλά και για τη στήριξη ατόμων τρίτης
ηλικίας. Η ενασχόληση των παιδιών με αυτού του είδους τις δραστηριότητες θα
συμβάλει στην καλλιέργεια κοινωνικά ευαίσθητων και δραστήριων πολιτών.

Εορτολόγιο του μήνα

καν καλή και παραγωγι-

1 Φεβρουαρίου Τρύφωνας

κή νέα χρονιά. «Ας ευχη-

3 Φεβρουαρίου Σταμάτης, Συμεών

θούμε το νέο έτος να κάνει

5 Φεβρουαρίου Αγάθη

τα όνειρα όλου του κόσμου πραγματικότητα και
να σκορπίσει υγεία και ευτυχία». Το παρόν του στην
εκδήλωση έδωσε και ο δημοτικός σύμβουλος Πανίκος Ζαβός.
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6 Φεβρουαρίου Φωτεινός
7 Φεβρουαρίου Λούκας, Λουκία
8 Φεβρουαρίου Ζαχαρίας, Ζάκης
9 Φεβρουαρίου Μάρκελος,
Νικηφόρος,
Παγκράτιος
10 Φεβρουαρίου Χαράλαμπος,
Χαρίκλεια

11 Φεβρουαρίου Αυγή, Βλάσης
12 Φεβρουαρίου Μελέτιος
14 Φεβρουαρίου Βαλεντίνος,
Βαλεντίνα
15 Φεβρουαρίου Ευσέβιος
17 Φεβρουαρίου Θεόδωρος, Δώρα,
Θεοδώρα
19 Φεβρουαρίου Φιλόθεος
23 Φεβρουαρίου Πολύκαρπος
26 Φεβρουαρίου Πορφύριος
29 Φεβρουαρίου Κασσιανός
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Το 2019 ήταν το πιο παραγωγικό έτος του Δήμου Ιδαλίου ανέφερε ο Λεόντιος Καλλένος

Νέα χρονιά, νέες προκλήσεις για το Δήμο Ιδαλίου

Τ

ο 2019 ήταν ίσως το πιο ωφέλιμο και το πιο παραγωγικό έτος του Δήμου Ιδαλίου ανέφερε ο Δήμαρχος
Λεόντιος Καλλένος μιλώντας στην 1η συνεδρία του
δημοτικού συμβουλίου για το 2020. Η συνεδρία έγινε στην παρουσία του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό. Ο Δήμαρχος στην ομιλία του μετά το κόψιμο
της βασιλόπιττας ανέφερε ότι κατά το 2019 λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις, συνέβησαν γεγονότα που καθιστούν την απελθούσα χρονιά ως μια από τις πιο παραγωγικές του Δήμου, έγιναν ή και τροχοδρομήθηκαν σημαντικά έργα για το Ιδάλιο τα
οποία συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα τους. Ο κ. Καλλένος εξήρε τη συλλογικότητα και τη συνεργασία που επικρατούν
στο δημοτικό συμβούλιο επισημαίνοντας ότι είναι βασικοί παράγοντες στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν και συνέβαλαν τα μέγιστα στην υλοποίηση των έργων. Ο κ. Καλλένος κάνοντας ανασκόπηση του 2019 αναφέρθηκε στη λειτουργία του
πράσινου σημείου στην περιοχή. Με τη λειτουργία του πράσινου σημείου έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος διαχείρισης
των κλαδεμάτων και άλλων υλικών. Ο Δήμαρχος είπε επίσης ότι
έχει περιοριστεί η άσχημη εικόνα στους αγρούς και στις όχθες
των ποταμών όπου πολίτες ξεφορτώνονταν διάφορα άχρηστα
για αυτούς αντικείμενα και επιβάρυναν το φυσικό περιβάλλον. Το 2019 έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κυκλοφοριακού κόμβου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενός σημαντικού έργου
που προσφέρει ασφάλεια στους διερχόμενους οδηγούς. Για
την υλοποίηση του έργου υπήρξε συνεργασία με τους Δήμους
Λατσιών και Γερίου αφού το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται
στα σύνορα των τριων Δήμων. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της πεζογέφυρας και
του Γραμμικού πάρκου στον ποταμό Γυαλιά, ένα έργο το οποίο
όπως ήδη διαπιστώνουν οι πολίτες αφού έχει διαμορφωθεί έχει
αλλάξει την εικόνα της περιοχής. Το 2019 προσφοροδοτήθηκε
το πλέον σημαντικό έργο για το Δήμο που είναι ο εξωραϊσμός
και η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου. Ο κ. Καλλένος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες υπογράφονται τα συμβόλαια

με την εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό και αρχές Απριλίου
θα αρχίσουν τα έργα. Πρόκειται για ένα αναμενόμενο για τους
κατοίκους έργο το οποίο θα συμβάλει στην πορεία ανάπτυξης
του Ιδαλίου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην κατασκευή του
αρχαιολογικού πάρκου μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Ελλάδα – Κύπρος. Ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχουν κερδίσει το πρόγραμμα κατασκευής
του αρχαιολογικού πάρκου Ιδαλίου. Έχει κατακυρωθεί η προσφορά του έργου και πολύ σύντομα αναμένεται να αρχίσουν
οι εργασίες. Μέσα στο 2019 έχει εξευρεθεί χώρος για τη στέγαση των γραφείων της Μητρόπολης Τριμυθούντος. Θα στεγαστεί στα πρώην γραφεία της ΣΠΕ Δαλιού δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό. Τέλος έγινε δεκτή από την κυβέρνηση η πρόταση
του Δήμου Ιδαλίου και των γύρω κοινοτήτων για τη δημιουργία
ενός μεγάλου σχήματος στην περιοχή στο πλαίσιο της δρομολογούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην
περίπτωση που θα προχωρήσει η μεταρρύθμιση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το νέο σχήμα στην περιοχή θα είναι ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και θα αριθμεί πέραν των 20
χιλιάδων κατοίκων. Εκτός από το Δάλι στο νέο σχήμα, σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, εντάσσονται το Πέρα Χωριό – Νήσου, τα Λύμπια, η Αλάμπρα και η Ποταμιά. Ο Δήμαρχος
Ιδαλίου τόνισε ότι «παρόλες τις δυσκολίες που παρατηρούνται
και το μειωμένο προσωπικό με το οποίο λειτουργεί ο Δήμος, το
2019 ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές και ωφέλιμες χρονιές του
Δήμου προς την προκοπή και πρόοδο».Το 2020 φέρνει προκλήσεις με τον κ. Καλλένο να υπογραμμίζει: « Στόχος είναι να
συνεχίσουμε την υλοποίηση των έργων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας». Ο Μητροπολίτης
Τριμυθούντος Βαρνάβας ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και
να συνεχίσουν την προσπάθεια για το καλό του Δήμου και των
δημοτών του Ιδαλίου.
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Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

αθοριστικός μήνας για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο Φεβρουάριος. Αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Έφθασε η ώρα που η Βουλή θα ασχοληθεί με τα νομοσχέδια που
ετοίμασε η κυβέρνηση και θα αποφασιστεί η πορεία που θα ακολουθηθεί. Σε
περίπτωση έγκρισης των νομοσχεδίων που ετοίμασε η κυβέρνηση οι δημοτικές εκλογές θα μετατεθούν για το 2024 και θα γίνουν μαζί με τις Ευρωεκλογές. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μιλώντας σε ημερίδα της ΕΔΕΚ
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέφερε ότι τα σχετικά νομοσχέδια θα τεθούν εντός Φεβρουαρίου ενώπιον της Βουλής. Σύμφωνα με
τον κ. Νουρή η νέα προσπάθεια η οποία θα βρεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου, διέπεται και καθορίζεται μέσα από τρία νομοθετήματα: Είναι ο περί Δήμος Νόμος, ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων και ο περί Κοινοτήτων Νόμος.
Αναφορικά με το θέμα των Σχολικών Εφορειών, ο Υπουργός Εσωτερικών
είπε ότι υπάρχει η άποψη ότι σήμερα λειτουργούν οι Σχολικές Εφορείες ως
αυτόνομες οντότητες και ως τέτοιες θα μπορούσαν να αφεθούν εκτός της μεταρρύθμισης, αλλά υπάρχει και η ευρωπαϊκή χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «που μας δίνει την κατεύθυνση ότι οι Σχολικές Εφορείες θα πρέπει κάποια στιγμή να είναι μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στο θέμα των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Έχουμε συμφωνήσει με το σύνολο των συντεχνιών
και έχει ετοιμαστεί ένα μνημόνιο, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη και το οποίο θα καλέσω πλέον τις συντεχνίες, διότι πλέον είναι συμφωνημένο το κείμενο, να το υπογράψουμε, ενδεχόμενα και τις επόμενες λίγες
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μέρες, το οποίο διαλαμβάνει και διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κι ότι καμία θέση εργασίας δε χάνεται.
Θεωρούμε ότι θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, διότι διασφαλίζει τα εργασιακά», πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι αν υπάρξει καθυστέρηση στην προώθηση στην Βουλή αυτών των νομοσχεδίων, «ενδεχομένως να μας προλάβει η
περίοδος που ονομάζεται προεκλογική προ βουλευτικών εκλογών, η οποία
θα δημιουργήσει δυσκολίες και κάποιες εμπλοκές όσον αφορά την προώθηση αυτών των νομοσχεδίων».
Σε άλλες δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τα θέματα των
συμπλεγματοποιήσεων, τα οποία αφορούν τις κοινότητες, θα τύχουν περαιτέρω συζήτησης με την Ένωση Δήμων για να υπάρξει μια διαφοροποίηση,
αφού κάποιες Κοινότητες θα ενσωματωθούν στους νέους Δήμους. Ο κ. Νουρής, σημείωσε περαιτέρω ότι στόχος της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καταστούν οι Δήμοι της Κύπρου διοικητικά και οικονομικά αυτόνομοι, με δυνατότητες να προσφέρουν στους πολίτες ποιοτικότερες αλλά
και φτηνότερες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τον κ. Νουρή, «η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε συγκεκριμένα
κριτήρια, τα οποία έχουν τύχει της έγκρισης και μάλιστα με ομόφωνο τρόπο
από την ίδια την Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων και ως εκ τούτου οι
φωνές που ακούγονται και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί για την πιθανότητα κάποιοι Δήμοι να παραμείνουν αυτόνομοι μέσα στη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια, θεωρώ ότι δεν συνάδουν με αυτή τη φιλοσοφία».

Αρχίζει τον Απρίλιο ο περιμετρικός
αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού

ο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι έχει λήξει η περίοδος υποβολής ενστάσεων των προσφορών για
την πρώτη φάση του περιμετρικού αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας που αφορά το τμήμα μεταξύ του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου
Λευκωσίας - Λεμεσού και της λεωφόρου Τσερίου, χωρίς να υποβληθούν οποιεσδήποτε ιεραρχικές προσφυγές. Ο ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Cyfield Construction Ltd» έναντι ποσού €60.745.000+ΦΠΑ και θα κληθεί άμεσα να υποβάλει τα αναγκαία έγγραφα για
υπογραφή του συμβολαίου. Η έναρξη εργασιών υπολογίζεται να γίνει τον προσεχή Απρίλιο και η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 3
χρόνια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF» με ποσό €43.8 εκ. Το έργο διαλαμβάνει αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας στον κύριο άξονα, μήκους 7,5χλμ. περίπου, καθώς και 10χλμ. συνδετήριους δρόμους για
αποκατάσταση συνδέσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνει επίσης δύο ανισόπεδους κόμβους παρά τη βιομηχανική περιοχή
Ιδαλίου για σύνδεση με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο και την παρακείμενη περιοχή, έναν ανισόπεδο κόμβο παρά τη βιομηχανική περιοχή Τσερίου και το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο και έναν ισόπεδο τερματικό κυκλικό κόμβο στη Λεωφόρο Στροβόλου/Τσερίου.

Νομική διαδικασία για εργοστάσια ασφάλτου

Τ

α επόμενα βήματα του καθόρισε το Δ.Σ της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής αναφορικά με το θέμα που εξακολουθεί να υφίσταται με τα εργοστάσια παραγωγής
ασφάλτου που γειτνιάζουν με την κατοικημένη περιοχή στην
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε συνεδρία του Δ.Σ
αποφασίστηκε όπως διαβιβαστεί επιστολή στη διυπουργική
επιτροπή με την οποία να ζητείται πληροφόρηση για τις ενέργειες που γίνονται και για την οριοθέτηση χρονοδιαγράμματος
για λήψη τελικής απόφασης για τις δυο βιομηχανίες οι οποίες θα
πρέπει να μετακινηθούν. Το Δ.Σ της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής προτίθεται να εντατικοποιήσει το διάλογο με δικηγορικά γραφεία για να προχωρήσει η λήψη νομικών μέτρων. Η
τρίτη απόφαση που λήφθηκε αφορά την σύγκληση στις αρχές
Φεβρουαρίου Γενικής Συνέλευσης για ενημέρωση όλων των κατοίκων για τις ενέργειες που γίνονται και των επόμενων βημάτων που τροχοδρομούνται. Την ίδια στιγμή ο Σύνδεσμος Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου ομόφωνα αποφάσισε όπως οργανωμένα απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας, απαιτώντας την παραχώρηση του δικαιώματος μετεγγραφής των μαθητών σε σχολείο της επιλογής τους εάν το πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα συνεχίσει
να υφίσταται και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόθεση αλλαγής σχολείου των παιδιών τους, εξέφρασαν
με ενυπόγραφη δήλωσή τους οι γονείς 250 μαθητών του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, ως μέτρο αντίδρασης στη
συνεχιζόμενη ρύπανση του αέρα στην περιοχή, εξαιτίας της λειτουργίας των παρακείμενων εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Tην Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε νέα μονόωρη αποχή από τα μαθήματα κατά την πρώτη διδακτική περίοδο. Αποφασίστηκε
επίσης όπως πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας παρά την οχληρά Βιομηχανική περιοχή Γερίου (στη συμβολή των οδών Φτελιάς και Πυθαγόρου) με μαζική συμμετοχή όλων των γονέων και μαθητών. «Ζητάμε εκ νέου όπως οι
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δράσουν άμεσα, προληπτικά και αποτελεσματικά για να προστατεύσουν την υγεία
των παιδιών μας. Δίνουμε ξανά όλοι μαζί το ηχηρό μήνυμα ότι: Η υγεία των παιδιών μας δεν είναι προς διαπραγμάτευση», αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδέσμου. Εξαιτίας του συνεχιζόμενου προβλήματος της ρύπανσης του αέρα,
μετάθεση έχουν ζητήσει και αρκετοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο συγκεκριμένο σχολείο.

Επιδιώκουμε καλύτερη
ποιότητα ζωής,
γι' αυτό ψηφίζουμε στον
τόπο διαμονής μας.

Μεταφέρω
τα εκλογικά
μου δικαιώματα
τώρα

ΔΑΛΙ
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«Η Τουρκία επιδιώκει κλείσιμο του θέματος των αγνοουμένων»
δήλωσε ο Φωτίου

Σ

το Προεδρικό Μέγαρο πήγαν μαθητές και μαθήτριες του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού Νήσου. Ενημερώθηκαν για τα θέματα των αγνοουμένων και των εγκλωβισμένων από τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτη
Φωτίου. Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου οκτακόσια δέκα άτομα βρίσκονται ακόμα στον κατάλογο των αγνοουμένων με την κύρια ευθύνη για τον μη εντοπισμό τους να το φέρει η Τουρκία. «Δυστυχώς,
στην προσπάθεια μας για την διακρίβωση και της τελευταίας περίπτωσης αγνοουμένου, συναντούμε την απροθυμία και την άρνηση της τουρκικής πλευράς να συνεργαστεί πλήρως και με ειλικρίνεια
μαζί μας. Προβάλλει εμπόδια στις εκταφές, αρνείται να επιτρέψει σε
ερευνητές την πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού, και το
πολύ χειρότερο, δεν συνεργάζεται για τον εντοπισμό των νέων χώρων ταφής λειψάνων αγνοουμένων που μετακινήθηκαν βίαια από
τους αρχικούς χώρους ταφής προκειμένου να αποκρυβούν οι τεράστιες ενοχές των εκτελεστών τους». Γενικότερα, είπε ο κ. Φωτίου
η τουρκική πλευρά ακολουθεί μια τακτική που οδηγεί σε κλείσιμο
του ανθρωπιστικού αυτού θέματος ενώ θα εκκρεμούν πολλές ακόμη αδιερεύνητες περιπτώσεις αγνοουμένων. Αυτό, φυσικά, τόνισε,
δεν θα το αποδεχθούμε ποτέ και συνεχής θα είναι η προσπάθεια μας
για τη διακρίβωση και της τελευταίας περίπτωσης αγνοουμένου. Ο κ.
Φωτίου αναφέρθηκε και στους εγκλωβισμένους στα πρόσωπα των
οποίων, όπως είπε, αποτυπώνεται η ισχυρή θέληση τους να παραμείνουν, παρά τα τόσα προβλήματα, ακρίτες στη γη των γονέων και
των άλλων προγόνων τους. «Υποβάλλονται σε προσωπικές θυσίες,
στερούνται πράγματα που για άλλα παιδιά της ηλικίας τους είναι αυτονόητα στην καθημερινή τους ζωή. Και η επιλογή τους να παραμένουν στην Καρπασία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, φανερώνει άτομα με ανώτερο ψυχικό σθένος και δύναμη». Τα παιδιά αυτά,
είπε ο Προεδρικός Επίτροπος μεγαλώνουν σε συνθήκες στρατιωτικής κατοχής και μαζί με τους άλλους εγκλωβισμένους της Καρπασίας
δίνουν καθημερινά μάθημα υπομονής και καρτερίας, μάθημα αντοχής και αυταπάρνησης. «Θα ήθελα να σας καλέσω να δημιουργήσετε
σχέσεις με αυτά τα παιδιά. Να εκφράσετε την εκτίμηση και την αγάπη σας. Να τους δώσετε χαρά και δύναμη να αντέξουν πολύ περισσότερο στις δοκιμασίες και να παραμείνουν μοναδικό παράδειγμα
προσήλωσης στις ρίζες και τις παραδόσεις τους και αψεγάδιαστης
αγάπης για τον τόπο μας». Αναφερόμενος στις προσπάθειες για την

επίλυση του Κυπριακού ο κ. Φωτίου τόνισε ότι επιδιώκεται ο τερματισμός στην παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων και μέσω της
εξεύρεσης μιας λύσης, σύμφωνης με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές
και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εισέλθει η χώρα σε μια νέα
εποχή η οποία να υπόσχεται στον κάθε Κύπριο συμπολίτη μας πολύ
περισσότερα, σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και ευημερίας για
όλους. «Η προσπάθεια ανατροπής της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης με τη συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου τμήματος της πατρίδας μας και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της τουρκικής
πλευράς, είναι ασφαλώς η πρώτη και πιο σημαντική προτεραιότητά μας, καθώς είναι συνυφασμένη με τη διασφάλιση της επιβίωσης
όλων μας». Αν η Τουρκία ενεργούσε προς το πραγματικό συμφέρον
των Τουρκοκυπρίων, δεν θα υπήρχε σήμερα άλυτο κυπριακό πρόβλημα, επισήμανε ο κ.Φωτίου επισημαίνοντας ότι με τις επιθετικές
και προκλητικές της ενέργειες στα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, καθώς ακόμα και ευρύτερα σε βάρος της Ελλάδας και άλλων χωρών, έχει καταστεί πέρα
για πέρα σαφές πως οι βλέψεις της Τουρκίας είναι πολύ μεγαλύτερες
και επεκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή απειλώντας τη διεθνή ειρήνη και τη σταθερότητα. Η επίσκεψη παιδιών του Περιφερειακού
Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου στο Προεδρικό και η ενημέρωση
τους από τον κ. Φωτίου έχει γίνει πλέον θεσμός, αφού πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η συνάντηση των παιδιών με τον
Επίτροπο αποτελεί μια δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην ενδυνάμωση της ιστορικής γνώσης και μνήμης των παιδιών τόσο σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα όσο και με την αυτοθυσία
ηρωικών μορφών του λαού μας. Τα παιδιά εμπνέονται από το αγωνιστικό πνεύμα, το ήθος και τη στάση ζωής των αγωνιστών του 1974
αλλά και των εγκλωβισμένων μας, οι οποίοι παραμένουν να φυλάνε Θερμοπύλες.
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•Ποια τα δεδομένα και οι τάσεις της αγοράς
•Το φορολογικό καθεστώς των ακινήτων
•Το επενδυτικό πλαίσιο για τις πολιτογραφήσεις
•Το Σχέδιο Εστία και οι πλειστηριασμοί
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Κηδεύτηκε ο ήρωας Αλέξανδρος
Πασχάλη Ολυμπίου

Μ

ετά από 45 και πλέον χρόνια εντοπίστηκαν τα οστά του Αλέξανδρου Ολυμπίου
Πασχάλη. Ο ήρωας με καταγωγή από τα
Λύμπια βρισκόταν στον κατάλογο των αγνοουμένων
της τουρκικής θηριωδίας. Η κηδεία του μέχρι πρότινος αγνοουμένου τελέστηκε από τον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά.
Τα οστά του εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στον
Κορνόκηπο Αμμοχώστου. Δεν είχε δώσει σημεία
ζωής από τις 15 Αυγούστου του 1974 μαζί με άλλους
άνδρες του 361 ΤΠ. Πιστεύεται ότι εκτελέστηκαν εν
ψυχρώ από τους Τούρκους εισβολείς.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης
Καρούσος. «Ο Ολυμπίου είναι ακόμη ένας νέος που
πρόσφερε τον εαυτό του ως θυσία για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας» ανέφερε ο κ. Καρούσος. Επικήδειο λόγο εκφώνησε και ο
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.
«Η απότιση φόρου τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας, στους αθώους μάρτυρες της τουρκικής εισβολής, χαλυβδώνει την πίστη μας» τόνισε ο κ. Σιζόπουλος. Οι γονείς του Αλέξανδρου Ολυμπίου έφυγαν
από τη ζωή, πριν προλάβουν να αποχαιρετήσουν το
παιδί τους. Το ύστατο χαίρε απηύθυναν στο παλικάρι οι αδελφοί του.

Κατολισθήσεις βράχων στο δρόμο
του Αγίου Σωζομένου

Σ

ε κινητοποίηση τέθηκαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς και η Αστυνομία Πέρα Χωριού – Νήσου λόγω
κατολίσθησης βράχων στο δρόμο του Αγίου
Σωζομένου. Ο δρόμος έκλεισε για την τροχαία και οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάνοιξη του. Η κατολίσθηση των βράχων έγινε
λόγω των πολλών βροχών που έπεσαν στην
περιοχή και υπήρχε σύμφωνα με την Αστυνομία μεγάλος κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων. Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία
ανέφερε ότι σημειώθηκε κατολίσθηση βράχων στο δευτερεύον δρόμο Αγίου Σωζόμενου – Ποταμιάς, στην περιοχή του βουνού
Μπαρσάκ, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει. Την περιοχή επισκέπτονται εκδρομείς και
ιδιαίτερα ποδηλατιστές και μοτοσικλετιστές,
αφού είναι ένας από τους χώρους προστατευόμενων φυσικών περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000». Για τις διακινήσεις
του, το κοινό χρησιμοποίησε το δρόμο Ιδαλίου – Ποταμιάς, που διαπερνά την κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου και Ποταμιάς, τον οποίο επίσης μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι οδηγοί οχημάτων που κατευθύνονταν προς την περιοχή λυμάτων.

Πρωτοχρονιατική εκδήλωση Αλάμπρας

Μ

ικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν την
παιδική θεατρική παράσταση «Πινόκιο»
από το θέατρο Αντίλογος που παρουσιάστηκε στην Αλάμπρα. Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε
δώρα στα παιδιά ενώ προσφέρθηκαν κεράσματα και
λοκμάδες. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας θα συνεχίσει με μεγαλύτερη δράση και τη νέα χρονιά για το καλό της κοινότητας και του κόσμου αναμένοντας τις εξελίξεις με τα
νέα δεδομένα που δημιουργούνται προς όφελος γενικά της περιοχής.

Φώτα στην Ομόνοια Αγίας Βαρβάρας

Ό

μορφη εκδήλωση την οποία χάρηκαν μικροί και μεγάλοι διοργάνωσε το σωματείο
Ομόνοιας Αγίας Βαρβάρας. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε ανήμερα των Θεοφανείων και
οι φίλοι του σωματείου έδωσαν το παρόν τους περνώντας ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Πριν από την
εκδήλωση τελέστηκε αγιασμός για το καλό του νέου
έτους ενώ τα μέλη του σωματείου έκοψαν τη βασιλόπιττα και ευχήθηκαν για τη νέα χρονιά. Μουσική
και χορός πρόσφεραν ευχάριστες στιγμές στους παρευρισκομένους ενώ ο Άη Βασίλης μοίρασε δώρα.

news

«Τρύπησαν» τα μέτρα
ασφάλειας στο σκυβαλότοπο
Κοτσιάτη

Α

παράδεκτη συμπεριφορά από ανεγκέφαλους
οι οποίοι κατά διαστήματα αφήνουν τα απόβλητα τους στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη.
Πολίτης κατήγγειλε το γεγονός στο Κίνημα Οικολόγων
- Συνεργασία Πολιτών και ζητήθηκε ενημέρωση για το
ζήτημα από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στην απαντητική επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος επιβεβαιώνεται η καταγγελία. Όπως αναφέρεται έχει διαπιστωθεί
ότι κατά διαστήματα ο χώρος του σκυβαλότοπου παραβιάζεται από μεταφορείς αποβλήτων, έχοντας πρόσβαση από παράπλευρες εισόδους όπου δεν υπάρχει
φύλαξη. Γίνεται προσπάθεια, σημειώνεται, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχίας
Λευκωσίας, όπως αυτές οι προσβάσεις αποκλειστούν
με τοποθέτηση όγκων χώματος. Τα απόβλητα που
απορρίπτονται παράνομα στο σκυβαλότοπο ανήκουν
κυρίως στην κατηγορία των ΑΕΚΚ, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, απόβλητα κήπων και πάρκων και ογκώδη
απόβλητα. Ο σκυβαλότοπος του Κοτσιάτη έχει κλείσει
από τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Η είσοδος φρουρείται
από φύλακα ιδιωτικής εταιρείας. Το Τμήμα Ανάπτυξης
Υδάτων υπέβαλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος μελέτη
εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για την αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων. Εγκρίθηκε περιβαλλοντική έγκριση με την ενσωμάτωση όρων. Όσον αφορά

Μ

τη χρήση του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Κοτσιάτη, προτείνεται η κατασκευή ενεργητικού συστήματος άντλησης και επεξεργασίας του βιοαερίου, το οποίο να χρησιμοποιεί αρνητική πίεση. Το συλλεγόμενο βιοαέριο
είτε θα οδηγείται προς καύση σε πυρσό ή θα χρησιμοποιείται για ενεργειακή αξιοποίηση σε ηλεκτρογεννήτρια, εφόσον παράγεται ικανή ποσότητα. Επιπλέον
προτείνεται να γίνει αραιή φύτευση επί του αποκατεστημένου αναγλύφου και περιμετρική δεντροφύτευση
με τοπικά είδη χλωρίδας. Ένας σημαντικός στόχος, σημειώνεται, είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους της μετέπειτα φροντίδας λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία
άλλων αποκατεστημένων ΧΑΔΑ.

Πρασινίζουν τα Λύμπια
εγάλη επιτυχία σημείωσε άλλη μια δεντροφύτευση, η 3η κατά σειρά που διοργάνωσε ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος

Λυμπιών. Αυτή τη φορά η δεντροφύτευση έγινε
στην οικιστική περιοχή, στο κέντρο της κοινότητας.
Η συμμετοχή των κατοίκων των Λυμπιών αλλά και
οργανωμένων συνόλων ήταν μεγάλη γεγονός που
αποδεικνύει την ευαισθησία όλων για το πράσινο
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το καρναβάλι
στα Λύμπια

Π

υρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στα Λύμπια για την καρναβαλίστικη παρέλαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. Αφετηρία θα είναι ο κυκλικός κόμβος Λυμπιών και ο
τερματισμός θα γίνει στο Κοινοτικό πάρκο. Αναμένεται να συμμετάσχουν
και φέτος σχολεία, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, φορείς και ομάδες
πολιτών τόσο από την κοινότητα όσο και από τη γύρω περιοχή. Στις τρεις
καλύτερες ομάδες θα απονεμηθούν βραβεία. Μέχρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου οι διοργανωτές θα δέχονται δηλώσεις συμμετοχής από ομάδες
που θα λάβουν μέρος στην καρναβαλίστικη παρέλαση.
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Κατέβηκε και φέτος ο ποταμός
Γυαλιάς ή Ιδαλίας

Γ

ια άλλη μια χρονιά ο ποταμός Γυαλιάς ή Ιδαλίας κατέβηκε σκορπώντας χαρά στους κατοίκους
των κοινοτήτων τις οποίες διασχίζει. Όμορφες εικόνες τις οποίες μόνο η φύση χαρίζει. Πολλοί κάτοικοι
της περιοχής απαθανάτισαν το ευχάριστο γεγονός και
μοιράστηκαν όμορφα στιγμιότυπα με διαδικτυακούς
τους φίλους. Ο ποταμός Γυαλιάς ή Ιδαλίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Κύπρου, μετά τον Πεδιαίο και η απόσταση που καλύπτει από τις πηγές του μέχρι τον κόλπο της Αμμοχώστου, όπου και εκβάλει στη
θάλασσα, ξεπερνά τα 88 χιλιόμετρα. Τα νερά του ποταμού, ξεκινούν την πορεία τους από τις βορειοανατολικές πλαγιές της οροσειράς «Κιόνια», λίγα χιλιόμετρα πιο
πάνω από το μοναστήρι του Μαχαιρά. Σε πολυομβρίες
μετατρέπεται σε ορμητικό χείμαρρο, στα νερά του οποίου στο παρελθόν χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Η διαδρομή του ποταμού, περνά βόρεια των χωριών Λυθροδόντας και Μαθιάτης και αφού γεμίσει τρία διαδοχικά
μικρά φράγματα φθάνει στο χωριό Κοτσιάτης. Αφού
προσπεράσει το χωριό αυτό από τα ανατολικά, συνεχίζει και περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, όπου βρίσκονται τα χωριά Νήσου στα
βόρεια και Πέρα Χωριό στα νότια. Στο σημείο αυτό συμβαίνει ένα παράξενο γεωλογικό φαινόμενο. Το νερό
του ποταμού απορροφάται από τις τεράστιες φυσικές
γαλαρίες που υπάρχουν, εμπλουτίζοντας έτσι τα υδροφόρα στρώματα μιας περιοχής πολλών χιλιομέτρων.
Στην περιοχή έχει απαγορευτεί κάθε οικοδομική δραστηριότητα από τον κίνδυνο καταβαραθρώσεων. Όταν
ο ποταμός κορώσει τη «δίψα» των υδροφόρων στρωμάτων, συνεχίζει την πορεία του και μοιράζει στη μέση
το Δήμο Ιδαλιού. Ακολούθως περνά δυτικά του χωριού Ποταμιά και ανατολικά του εγκαταλελειμένου χωριού Άγιος Σωζόμενος . Δεν σταματά όμως εδώ. Συνεχίζει
και εισέρχεται στην κατεχόμενη πεδιάδα της Μεσαορίας
και αφού ποτίσει τα περβόλια και τους αγρούς της, χύνεται στη θάλασσα της Αμμοχώστου.
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Υπερχείλισε και φέτος το φράγμα
των Λυμπιών

Ο

ι
ευεργετικές βροχές που έπεσαν φέτος συνέβαλαν
στην υπερχείλιση και
του φράγματος των
Λυμπιών χαρίζοντας
όμορφες εικόνες στους
επισκέπτες. Οι κάτοικοι της κοινότητας είναι ασφαλώς ιδιαίτερα
χαρούμενοι αφού είναι η δεύτερη συνεχής
χρονιά που συμβαίνει το ίδιο γεμίζοντας
τα υπόγεια στρώματα
του χωριού. Το φράγμα των Λυμπιών κτίστηκε το 1977 πάνω σε
παραπόταμο του ποταμού Τρέμιθου με σκοπό την άρδευση έκτασης γης 51 εκταρίων ,
η οποία καλλιεργείται
κατεξοχήν με λαχανικά. Έχει χωρητικότητα
220.000 m3. Το συγκεκριμένο φράγμα προσφέρεται για ψάρεμα
κυπρίνων,
αλβούρνων, κοκκινόφτερων,
κουνουπιέρων, καραβίδων, λαυρακιών, πέρκων, εφόσον ασφαλώς εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από το Τμήμα Αλιείας. Oι επισκέψεις στο φράγμα από το κοινό, σύμφωνα με τους αρμοδίους θα πρέπει να γίνονται
με ασφάλεια και με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1

Ο Δήμος Ιδαλίου, ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και
εκμεταλλεύσεως του κυλικείου του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Ιδαλίου για την περίοδο
δυο (2) ετών από τις 01/06/2020 – 31/05/2022 - Αρ. Προσφοράς 02/2020.

2

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι
εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα εργοδότησης με βάση τις
πρόνοιες
της
σχετικής
Νομοθεσίας.

3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Προσφορών μέσω του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του
διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy
4

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην
Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου, Γρ. Διγενή 20Α, τηλέφωνο 22444880 ή 99664929,
ηλεκτρονική διεύθυνση aloizides@dali.org.cy.

5

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται
«Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του
κυλικείου του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Ιδαλίου», Αρ. Προσφοράς 02/2020», στην
πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της
Παρασκευής 21/2/2020.
Δήμος Ιδαλίου
Γρ. Διγενή 20Α
2540 Δάλι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί να τιμήσετε με
την παρουσία σας την προβολή του ντοκιμαντέρ «Το μαντήλι» - «Mendil» που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 7:15 μ.μ. στην αίθουσα του Κινηματογράφου «Πανόραμα».
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Φίλιππο Παττούρα.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν:
Λεόντιος Καλλένος - Δήμαρχος Ιδαλίου, Τάκης Χατζηδημητρίου, Sener Elcil
Συντονιστής: Χρίστος Ευθυμίου
Συμμετέχει η δικοινοτική χορωδία
Συνδιοργανωτές:
- Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου
- Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου και του Δήμου Wieliszew
Πολωνίας, θα πραγματοποιηθεί αποστολή ομάδας παιδιών από
τον Δήμο μας η οποία θα συμμετάσχει σε αθλητική κατασκήνωση στο Wieliszew κατά τις ημερομηνίες 3 – 11 Αυγούστου 2020.
Η ομάδα θα αποτελείται από 10 παιδιά ηλικίας 10-14 ετών και
δύο συνοδούς.
Παρακαλούμε όσοι δημότες του Δήμου Ιδαλίου ενδιαφέρονται,
να επικοινωνήσουν με το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ιδαλίου
στα τηλ. 22444892 / 22444888 για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιδαλίου (Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης
και Επικοινωνίας της Επιτροπής Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου) και το
Ίδρυμα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ διοργανώνουν ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΛΙΟΥ την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στις 7:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιδαλίου.

«Ψυχική Υγεία και Γέλιο 365+1 ΑΝΕΚΔΟΤΑ».
- Αφήγηση ανεκδότων.
Χαιρετισμοί:
- Μιχάλης Χατζήκυριακος, Δημοτικός Σύμβουλος,
Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού
και Στήριξης, Πρόεδρος Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης
και Επικοινωνίας, Δήμου Ιδαλίου.
- Λεόντιος Καλλένος, Δήμαρχος Ιδαλίου

Η Βραδιά περιλαμβάνει:
- Διάλεξη με θέμα: «Ψυχική Υγεία και Γέλιο»
- Παρουσίαση του Βιβλίου του δρα Κυριάκου Βερεσιέ

Ομιλητές:
Δρ Κυριάκος Βερεσιές, Νευρολόγος-Ψυχίατρος
Κλείτος Ιωαννίδης, Πρόεδρος Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου

“ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛΙΟ”

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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Ομαδικές εκπαιδεύσεις κτηνοτρόφων Ιδαλίου – Νήσου – Ποταμιάς

Μ

ε σκοπό τον περιορισμό της προκαλούμενης οχληρίας στην ευρύτερη περιοχή Νήσου από κτηνοτροφικές μονάδες, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλοντος
προχώρησαν τους τελευταίους μήνες σε ομαδικές εκπαιδεύσεις των κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής Νήσου-Ιδαλίου-Ποταμιάς σε θέματα καταπολέμησης της οικιακής μύγας και της χρήσης Βιοκτόνων σκευασμάτων ενώ τους ενημέρωσε επίσης και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την κατασκευή υποδομής
για Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων (περιλαμβανομένων των βιολογικών σταθμών) μέσα από την τρέχουσα
προκήρυξη του επενδυτικού Καθεστώτος 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Κατηγορία
Β2. Σχετική ερώτηση στον Υπουργό Γεωργίας υπέβαλε ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγοι – Συνεργασία Πολιτών
Γιώργος Περδίκης. Στην απάντηση του ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής αναφέρει ότι από επιθεωρήσεις που έγιναν κατά την περσινή χειμερινή περίοδο διαπιστώθηκαν διαρροές ποσοτήτων κτηνοτροφικών αποβλήτων (κοπριάς) οι οποίες κατέληγαν σε παρακείμενα τεμάχια, λόγω της πολυομβρίας.
Όπου διαπιστώθηκαν, σημειώνεται, παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκδόθηκαν εξώδικες ρυθμίσεις
και στάληκαν επιστολές συμμόρφωσης προς τους Φορείς Εκμετάλλευσης των κτηνοτροφικών μονάδων. Ακολούθησε νέα επιθεώρηση τον περασμένο Ιούλιο μετά από τις καταγγελίες ομάδας πολιτών για οχληρία που προκαλούν
οι μύγες λόγω της ύπαρξης κοπριάς στις μονάδες, όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
α) Η κτηνοτροφική περιοχή απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο από την οικιστική περιοχή.
β) Δεν υπήρχαν διαρροές κτηνοτροφικών αποβλήτων (κοπριάς) σε παρακείμενα τεμάχια από τις κτηνοτροφικές μονάδες.
γ) Δεν υπήρχε έντονη δυσοσμία αλλά υπήρχε οχληρία από τις μύγες και σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι η κοπριά
δεν είχε στεγνώσει ικανοποιητικά και δεν μπορούσε να μεταφερθεί σε αγροτεμάχια για να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.
δ) Ορισμένες αγελαδοτροφικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρο για προσωρινή αποθήκευση της κοπριάς (πλατφόρμα) αλλά και οι αγελαδοτροφικές μονάδες που διαθέτουν χώρο για προσωρινή αποθήκευση της κοπριάς δεν είναι
ικανοποιητικής χωρητικότητας για να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες κοπριάς
να τοποθετούνται κατευθείαν στο έδαφος.
ε). Τα πλείστα κτηνοτροφικά υποστατικά στερούνται της απαραίτητης υποδομής για προσωρινή αποθήκευση της
κοπριάς καθώς και υποδομών διαχείρισης ομβρίων ή/και άλλων που να αποτρέπουν τις διαρροές των κτηνοτροφικών αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης.

Τ

Ενδιαφέρει γεωργούς/καλλιεργητές

ο Τμήμα Κτηματολογίου με ανακοίνωση του
υπενθυμίζει ότι δεν θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση για την υποβολή αίτησης στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για παραχώρηση άδειας χρήσης από το Υπουργικό Συμβούλιο, από γεωργούς
ή άλλους καλλιεργητές, που καλλιεργούν κρατική (χαλίτικη) γη για γεωργικούς σκοπούς, στους οποίους δεν έχει
παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Κυβέρνηση και οι
οποίοι αιτήθηκαν επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).
Σημειώνει ότι όσοι τυχόν δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση, καλούνται να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής. Για όσους δεν ανταποκριθούν μέχρι την
πιο πάνω ημερομηνία, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα ενημερώσει τον ΚΟΑΠ, με αποτέλεσμα τη

μη επιδότηση των γεωργών ή άλλων για τις καλλιέργειες εντός κρατικής γης.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία, καθώς και η
σχετική επιστολή που είχε σταλεί, απορρέουν από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από
ομόφωνη αποδοχή της από όλους τους εμπλεκόμενους
(ΚΟΑΠ, Υπουργείο Εσωτερικών και Αγροτικές Οργανώσεις).
Το δικαίωμα επιδότησης θα ισχύει μέχρι την οριστική
εξέταση της αίτησης και θα συνεχίσουν να το έχουν μόνο
όσοι θα τους παραχωρηθεί η σχετική άδεια χρήσης.
Νοείται ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα εξεταστούν σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και θα υποβληθούν για
μελέτη και λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν.

Γρίπη της γάτας

Ο

ι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος της γάτας χωρίζονται ανάλογα με τον εντοπισμό τους. Η νόσος του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι το πιο συ-

νηθισμένο λοιμώδες νόσημα που εντοπίζεται στις γάτες και συχνά αναφέρεται ως «γρίπη της γάτας» (cat flu). Συνήθως οφείλεται σε δύο ιούς, τον ερπητοϊό (FHV-1) και τον καλυκοϊό (FCV), αλλά
σχεδόν πάντα περιπλέκεται από μικροβιακούς οργανισμούς όπως
τη Chlamydophila felis και σπανιότερα τα Mycoplasma spp και
Bordetella bronchiseptica. Έτσι, μπορούμε
να μιλάμε για ένα σύμπλεγμα οργανισμών
που προκαλούν τη νόσο.
Μετάδοση
Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή με μολυσμένες γάτες (σάλιο, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα) και την έμμεση επαφή (σκεύη τροφής, εξεταστικά τραπέζια, χέρια κτλ). Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε γατάκια, ανεμβολίαστες γάτες και γάτες που ζούνε μαζί σε
μεγάλους αριθμούς (πχ. καταφύγια).
Κλινική εικόνα
Η τυπική κλινική εικόνα της νόσου αποτελείται από ξαφνική ανορεξία, κατάπτωση, πυρετό, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα. Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια σε εμβολιασμένες γάτες και βαρύτερα σε γατάκια.
Τα υπόλοιπα συμπτώματα χαρακτηρίζονται από τον αιτιολογικό παράγοντα. Για παράδειγμα, ο ερπητοϊός προκαλεί ρινοτραχεϊτιδα όπου το ζώο παρουσιάζει επιπεφυκίτιδα και ρινίτιδα με συμπτώματα πταρμού, βήχα, εκκρίσεις
από τα μάτια και τη μύτη, πυρετό, ανορεξία, δυσφαγία και δύσπνοια. Επίσης, ο καλυκοϊός εμφανίζει παρόμοια συμπτώματα σε πιο ήπια μορφή με πιο συχνά τα έλκη στη στοματική κοιλότητα, όμως σε αδυνατισμένα και ταλαιπωρημένα ζώα μπορεί να προκαλέσει πνευμονία.
Διάγνωση και θεραπεία
Η νόσος μπορεί να διαγνωστεί χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από την κλινική εξέταση της γάτας, αλλά και το ιστορικό της. Για να εντοπιστεί με ακρίβεια το αίτιο, η διαγνωστική προσέγγιση χρειάζεται επιπλέον παρατήρηση, ακτινογραφίες θώρακος και εξετάσεις αίματος.
Στα πιο πολλά ζώα, η νόσος αυτοπεριορίζεται σε πέντε με δέκα ημέρες. Η θεραπεία που χρησιμοποιείται για τη γρίπης της γάτας είναι υποστηρικτική και συνδυάζει αντιβιοτικά, χορηγία ορού, οξυγονοθεραπεία και παρεντερική διατροφή, ανάλογα πάντα με το βαθμό έντασης της νόσου.
Πρόληψη
Στις γάτες, όλα τα εμβολιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τους ιούς FHV και FCV. Όταν ο προληπτικός εμβολιασμός γίνει σωστά από νεαρή ηλικία και επαναλαμβάνεται στα κατάλληλα χρονικά διαστήματα, η εκδήλωση της νόσου αποφεύγεται. Δυστυχώς όμως, η μόλυνση δεν μπορεί να αποτραπεί και το εμβόλιο δεν μπορεί να περιορίσει
τους χρόνιους φορείς.

στ). Εντός της κτηνοτροφικής περιοχής και σε πολύ κοντινό σημείο από τις κατοικίες έχει δημιουργηθεί χώρος παράνομης απόρριψης διάφορων αποβλήτων.
Ο κ. Καδής στην απάντηση του προς τον κ. Περδίκη αναφέρει επίσης ότι συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος τροποποιητικό νομοσχέδιο των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων και Κανονισμοί
για τη διαχείριση της κοπριάς και άλλων αποβλήτων που προκύπτουν από αγελαδοτροφικές μονάδες με σκοπό να
παρέχεται η δυνατότητα στους Επιθεωρητές να εκδίδουν Ειδοποιήσεις Εξώδικής Ρύθμισης Αδικήματος για πρόσωπα που παραβιάζουν τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων
7(4) και 34 των πιο πάνω Νόμων. Με τους προτεινόμενους Κανονισμούς, σημειώνεται, θεσμοθετούνται οι υποχρεώσεις των αγελαδοτρόφων για την προστασία των νερών και τους εδάφους, επιτυγχάνεται ισότιμη μεταχείριση των
αγελαδοτρόφων και απλοποιείται η εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές των
εκταρικών επιδοτήσεων

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Παραδίδοντας την έκθεση, ο Επίτροπος ΚΟΑΠ Τίμης Ευθυμίου είπε
ότι «για πέμπτη φορά καταφέρνουμε να δώσουμε τα χρήματα προς τους αγρότες πριν τα Χριστούγεννα, από τον Γενάρη
που ξεκινά ο προγραμματισμός βάζουμε στόχο να δοθούν
πριν τα Χριστούγεννα. Και φέτος καταφέραμε να δώσουμε
άλλα 55 εκ. Eυρώ εκτός τα επενδυτικά προγράμματα που είναι
άλλα περίπου 20 εκ. Eυρώ. Αυτό ευχαριστεί και τους αγρότες,
αλλά συμβάλλουμε και στην οικονομία, διότι άλλα 55 εκ. Eυρώ μπαίνουν στο παζάρι πριν τα Χριστούγεννα.
Έτσι και ο στόχος μας φέτος θα είναι ο ίδιος και για τη φετινή χρονιά».Τέλος, ο Επίτροπος υπενθύμισε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από δύο χρόνια με την οποία «υπήρξε αύξηση από 24 εκ. Eυρώ σε 44
εκ. Ευρώ σε ότι αφορά τα επενδυτικά και αυτό συνέβαλε στο να δεχθούμε ακόμη περισσότερες αιτήσεις». Από
την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας την έκθεση, συνεχάρη τον ΚΟΑΠ «για την
έγκαιρη καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων, κάτι που συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των οικονομικών
προβλημάτων των γεωργών», είτε από δάνεια είτε από αγορά διάφορων προϊόντων που χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος. Πρόσθεσε ότι «είναι ακριβώς μέσα σε αυτά τα πλαίσια που, λόγω και των πρόσφατων καιρικών
συνθηκών και των καταστροφών που επήλθαν, η Κυβέρνηση με συνέπεια αντιμετωπίζει άμεσα τις οποιεσδήποτε ζημιές έχουν υποστεί οι αγρότες. Έχουμε εισαγάγει τη νέα μεταρρύθμιση για την αγροτική ασφάλιση,
που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ενώ την ίδια ώρα άμεσα και έγκαιρα καταβάλλονται αποζημιώσεις
για ζημιές που έχουν υποστεί οι αγρότες». Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε για τον αγροτικό κόσμο
ότι «θέλουμε να δούμε ότι εκτείνεται ένας τομέας δημιουργικής παρουσίας που πρέπει να ενθαρρύνεται, για
αυτό και η ευαισθησία της Κυβέρνησης να ανταποκρίνεται άμεσα στις οποιεσδήποτε καταστροφές από καιρικές συνθήκες, ανάλογες με αυτές που αντιμετωπίζουμε είτε τώρα είτε κατά καιρούς».

Νεκρά ζώα δηλώνονταν ζωντανά για τις
επιδοτήσεις

Α

δυναμίες του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων, καταγράφονται,
μεταξύ άλλων, στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη σχετική έκθεση
συμμόρφωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, νεκρά ζώα δηλώνονται ως ζωντανά,
προκειμένου να λαμβάνονται κεφαλικές επιδοτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε τον Κανονισμό 21/2004 που αφορούσε στη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων, ο οποίος προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος δημιουργεί
σύστημα για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων. Επίσης, τον Νοέμβριο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό 1033/2010, ο οποίος προβλέπει τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται
για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων.
Το σύστημα αυτό αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης,
σχετική με την αναγνώριση και καταγραφή αιγοπροβάτων
για εξυπηρέτηση αναγκών και άλλων Τμημάτων της Δημοκρατίας, όπως το Τμήμα Γεωργίας – Κέντρο Εξυπηρέτησης
του Αγρότη, το Τμήμα Δασών, καθώς και τον Οργανισμό
Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ), όσον αφορά στη διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεων για το Μέτρο «Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων». Επιγραμματικά τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι τα εξής:

• Αδυναμίες του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων.
• Αδυναμίες και παραλείψεις κατά την υλοποίηση του Σχεδίου εφαρμογής εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό.
• Αδυναμίες σχετικά με συμβάσεις που
συνομολογήθηκαν για την παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων.
• Αδυναμίες ως προς τη διαδικασία υπολογισμού των τελών
σφαγής και των υπερωριών, καθώς και της καταγραφής και
του ελέγχου των σχετικών στοιχείων.
• Αδυναμίες στην έγκαιρη είσπραξη των καθυστερημένων
οφειλών σφαγείων οπληφόρων ζώων, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της παράλειψης των ιδιοκτητών των σφαγείων
να καταβάλλουν τα τέλη που εισέπρατταν εκ μέρους των ΚΥ.
• Εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης λειτουργούν
υπό όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε ορισμένες
περιπτώσεις ξεπερνά τα δύο έτη και κατ’ επέκταση χωρίς να
νομιμοποιείται η λειτουργία τους.
• Δεν πραγματοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία έλεγχοι στα σφαγεία οπληφόρων ζώων, πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και σφαγεία εκτρεφόμενου θηράματος.
• Τα Βιβλία Κίνησης Οχημάτων παρουσιάζουν συστηματικές
και σημαντικές διαφορές με τις πληροφορίες του Συστήματος
Διαχείρισης Στόλου.
• Δεν ασκείται επαρκής εποπτεία στις εργασίες της Αποθήκης
Κλάδου Φαρμάκων και Προμηθειών.

ΔΑΛΙ

12

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Ιδαλιάδες: πρότυπο φιλανθρωπικής δράσης

T

Σοκολατόπιτα του Βαλεντίνου
Στις 14 Φεβρουαρίου είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και
γιορτάζουν οι όπου γης ερωτευμένοι. Η «ΔΑΛΙNEWS» προσαρμοζόμενη στο πνεύμα της ημέρας σας προτείνει την Παρασκευή της σοκολατόπιτας του Βαλεντίνου.
Υλικά
1 βιτάμ
2 φλ τσαγιού ζάχαρη
8 κ.σ. νερό
4 κ.σ. Κακάο
1/2 φλ καφέ κονιάκ
1 κ.σ. Λεμόνι
6 αυγά
1 1/2 φλ. τσαγιού αλεύρι
1 μπέικιν
Εκτέλεση
1. Βράζουμε τα πρώτα 6 υλικά και αφήνουμε να κρυώσουν!
Χτυπάμε τους κρόκους και μόλις κρυώσει το μείγμα τους
ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε καλά!
Βγάζουμε ένα ποτήρι από το μείγμα και το βάζουμε κατάψυξη !

news

2. Χτυπάμε τα ασπράδια,τα ρίχνουμε στο υπόλοιπο
μείγμα,ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέικιν και ανακατεύουμε !
3. Ψήνουμε 20’ -30’(ανάλογα το φούρνο)στους 200 βαθμούς αφού βουτυρώνουμε και αλεύρωσουμε το ταψί!
4. Όταν κρυώσει το γλυκό ρίχνουμε από πάνω το μείγμα
που κρατήσαμε στην κατάψυξη !
5. Εγώ έσκαψα από πάνω στο κέντρο αρκετά το
γλυκό,έβαλα μερέντα και μετά έριξα το γλάσο και μόλις το
έκοψα έτρεχε ρευστό το σοκολατένιο γλάσο..

o πολυσχιδές έργο
που επιτελούν οι Ιδαλιάδες εξήρε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιττας του συλλόγου. Ο κ.
Καλλένος ανέφερε ότι η δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει στο Δήμο αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση τονίζοντας ότι συμβάλλουν τα
μέγιστα στην ευημερία και
την πρόοδο των κατοίκων του
Ιδαλίου. Ο γυναικείος σύλλογος Ιδαλιάδες ιδρύθηκε το
2013 με σκοπό την πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλιου και των γύρω περιοχών και ιδιαίτερα των γυναικών.
Ο σύλλογος Ιδαλιάδες ασχολείται με την ενδυνάμωση και τη δημιουργική απασχόληση των μελών
του με σκοπό κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και
δράσεις των οποίων τα καθαρά έσοδα στηρίζουν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Πρόεδρος του συλλόγου
είναι η ακούραστη Κούλα Ζωνιά η οποία με τις συνεργάτιδες της έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα
σύλλογο – πρότυπο φιλανθρωπικής δράσης. Οι Ιδαλιάδες προσελκύουν γυναίκες άνεργες , συνταξιούχες και νοικοκυρές προωθώντας τη δημιουργικότητα και την ευρεσιτεχνία μέσα από την κατασκευή
χειροποίητων τσαντών και άλλων αντικειμένων. Το ανθρώπινο πνεύμα, η συνεργασία και η ομαδικότητα αποτελούν αξία για τις Ιδαλιάδες.

«Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση»
της Ρένας Δημοσθένους

Τ

Π

«Η Άλλη Εγώ» της Αντρούλλας Σιάτη
αρουσιάστηκε η ποιητική συλλογή της Αντρούλας Σιάτη «Η Άλλη Εγώ». Την εκδήλωση παρουσίασε ο Τάκης
Χ’’Δημητρίου. Ρόλο συντονιστή είχε η Χρύσα Σολδάτου. Είπαν δυο λόγια αγάπης ο Τάκης Χ»Γεωργίου, η Αίγλη Καμμίτση και ο Κώστας Βασιλείου. Φιλική συμμετοχή: Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδιού. H Αντρούλα

Σιάτη θα παρουσιάσει την ποιητική της συλλογή και στο Δάλι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου, η
ώρα 19:00 στο Λύκειο Ιδαλίου.

Τ

Χείλη για φίλημα: Τρεις μάσκες που θα
αγαπήσεις - Θα χρειαστείς λίγο χρόνο και
ελάχιστα υλικά

ο χειμώνα οι ανάγκες της επιδερμίδας μας
για ενυδάτωση αυξάνονται, το κρύο κάνει
το δέρμα μας πιο ξηρό ειδικά σε περιοχές
όπως τα χέρια και τα χείλη.
Συγκεκριμένα, τα χείλη και η περιοχή γύρω από
αυτά είναι το πρώτο σημείο του προσώπου μας στο
οποίο παρατηρούμε την αρνητική επίδραση της αλλαγής του καιρού και του κρύου καθώς συχνά δημιουργείται έντονος ερεθισμός, το δέρμα μπορεί να
ξεφλουδίσει τοπικά και τα χείλη μας νιώθουμε να
μας «τραβάνε» ακόμα και να ανοίγουν και να ματώνουν.
Δυστυχώς, οι καθημερινές μας συνήθειες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για εκείνα!
Τα σκληρά κραγιόν, αυτά δηλαδή που συνήθως έχουν ματ αποτέλεσμα και μας αρέσει να χρησιμοποιούμε λόγω της
μεγάλης τους διάρκειας καθώς και τα μολύβια χειλιών προκαλούν μεγάλη ξηρότητα στα χείλη.
Δύο απλές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν πολύ θα ήταν αφενός να περιορίσεις τη χρήση του μολυβιού μόνο
για να δημιουργήσεις ένα σωστό περίγραμμα και αφετέρου σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα να
εφαρμόζεις ενυδατικές μάσκες που μπορείς να φτιάξεις εύκολα μόνη σου στο σπίτι και οι οποίες υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα!
Τρεις μάσκες
Το βασικό συστατικό που θα χρειαστείς είναι το μέλι!
1. Ζέστανε ελαφρά μέχρι να ρευστοποιηθεί το μέλι και στη συνέχεια ανάμειξε 1 κ.γ. μέλι με 1 κ.γ. έλαιο καρύδας και
άπλωσε το στα χείλη σου. Είναι ιδανικό για τις γραμμές στα χείλη.
2. Το avocado είναι αυτό που χρειάζεσαι για εντατική θρέψη! Ανάμειξε 1 κ.γ. μέλι με 2 κ.γ. αβοκάντο
3. Το ρόδι φημίζεται για τα αντιοξειδωτικά του οφέλη! 1 κ.γ. μέλι με μερικές σταγόνες από χυμό ρόδι θα προσφέρουν
στα χείλη σου αντιοξειδωτική δράση και απαλό ροζ χρώμα!
Πηγή: queen.gr

ο βιβλίο της «Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση»
παρουσίασε η εκπαιδευτικός του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου και Σχολική Έφορος
Αγλαντζιάς Ρένα Όθωνος Δημοσθένους. Σε μια κατάμεστη αίθουσα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία χρόνια ο
εθελοντισμός στη χώρα μας έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού
προάγουν και αναβαθμίζουν το πνεύμα, την ομαδικότητα και
τον πολιτισμό. Η θέσπιση νέων μορφών εθελοντικής δράσης,
στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτεί πέρα από τη
διάδοση της εθελοντικής κουλτούρας και ένα νέο προσανατολισμό με πρόγραμμα, στόχους και θεσμικές υποδομές. Αναφερόμενη στο βιβλίο, η κα. Δημοσθένους δήλωσε: «Μέσα από
την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικού Μέσης Εκπαίδευσης με πείρα 20 και πλέον χρόνων, αλλά και ως πολίτη με τριβή και διαχρονική πείρα στον Εθελοντισμό με σκοπό την ανιδιοτελή
προσφορά προς τον συνάνθρωπο αλλά και στα κοινά, προχώρησα στη συγγραφή του βιβλίου «Εθελοντισμός και Τοπική
Αυτοδιοίκηση». Πρόκειται για μια ενσυνείδητη πρωτοβουλία,
η οποία προέκυψε μέσα από μακροχρόνια έρευνα και αναλύσεις σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
Ο Εθελοντισμός ήταν για εμένα στάση ζωής ενώ παράλληλα αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την ολοκλήρωση του συγγράμματος».
Το βιβλίο παρουσίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ενώ χαιρετισμούς
απηύθυναν ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης.
Μέσα από την εκδήλωση προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη εθελοντικής στρατηγικής σε μια τοπική κοινωνία και η θετική προσέγγιση του εθελοντισμού, ως αδήριτη ανάγκη, αλλά και η ταύτισή του με την
αγάπη και την αλληλεγγύη, θα επιφέρει ανταποδοτικά οφέλη στην κοινωνία.

Πωλείται
Τεμάχιο σε οικιστική περιοχή στο Πέρα Χωριό –
Νήσου, πλησίον του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, σε υπό ανάπτυξη περιοχή 0,9
δεκάρια. Τιμή 110 000 Ευρώ.
Ζήνωνας 96303800
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Λάθη γονέων… παιδεύουσιν τέκνα!

5 λάθη γονέων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη!

Α
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ναμφισβήτητα οι γονείς θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους.
Για 17 χρόνια προσφέρουν ότι έχουν και δεν έχουν, για να
«βγει» έτοιμο στην κοινωνία. Έλα όμως που και οι ίδιοι πέφτουν
στην παγίδα να «επιβάλλουν» ηθελημένα ή μη την άποψη τους για το μέλλον του παιδιού τους από την ενηλικίωση τους και μετά.
1. Η επιρροή των γονέων
Ορθώς οι γονείς είναι οι πρώτοι σύμβουλοι και καθοδηγητές. Από αυτούς
θα επηρεαστεί το παιδί για πολλές από τις αποφάσεις του και θα διαγράψει
την πορεία του, έστω κι αν δεν θέλει να το παραδεχθεί. Ωστόσο οι γονείς,
παρασυρμένοι από την επιφανειακή πραγματικότητα, βλέποντας γύρω
τους διάφορα επικερδή επαγγέλματα, ακούωντας τη γνώμη των φίλων, συνήθως κάνουν εσφαλμένες προβλέψεις για το παιδί τους ή προσπαθούν να το πείσουν να ακολουθήσει ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να
επιφέρει οικονομική άνεση, αλλά δεν κάνει για το ίδιο το παιδί.
2. Πραγματικές ικανότητες των παιδιών τους
Οι γονείς χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία της έρευνας του επαγγέλματος στο οποίο φαντάζει ονειρικό για
το παιδί τους, καθώς επίσης χωρίς να συνειδητοποιούν ποιες είναι οι πραγματικές ικανότητες του τέκνου τους,
δεν μπορούν να αντιληφθούν τις όποιες συνέπειες μπορούν να προκαλέσουν στο ίδιο το παιδί σε ενδεχόμενη εσφαλμένη απόφαση. Με αποτέλεσμα ,οι γονείς κάνουν -χωρίς βέβαια να το θέλουν- λάθη που επιβαρύνουν τελικά όλη την οικογένεια.
3. Ταμπού
Ποιος γονιός δεν είπε στο μόλις λίγων χρόνων παιδάκι του «εσύ παιδί μου θα γίνεις δικηγόρος ή γιατρός». Τέτοια παραδείγματα -αν και χρονολογούνται- εξακολουθούν να συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Άλλη μια
χαρακτηριστική τακτική των γονιών ακόμη και σήμερα -δυστυχώς- είναι να μην ακούνε τα θέλω των παιδιών
τους. Τα ταμπού εξακολουθούν να κυριεύουν την άποψη των περισσοτέρων, που δεν θέλουν να δουν το παιδί τους να ακολουθεί την αισθητική και πολλά τεχνικά επαγγέλματα τα οποία περνούν τη δική τους κρίση. Τα
τεχνικά επαγγέλματα τα οποία με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, εξακολουθούν να
αναζητούν τους ειδικούς που θα τα εξασκήσουν.
4. Πίεση και Λάθος Ενημέρωση
Δεν είναι λίγα τα παιδιά που ακολουθούν ένα λάθος για αυτά δρόμο είτε επειδή το θέλησαν οι γονείς τους, είτε
επειδή δεν ενημερώθηκαν σωστά, είτε ακόμη επειδή θεωρούσαν ότι οι ικανότητες τους μπορούσαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Πραγματική ιστορία νούμερο «Ο γιος μου θα πάει ιατρική, αφού του αρέσει πολύ»,
«Πόσο καλός είναι στη Φυσική και τη Χημεία;» «Η Βαθμολογία του κυμαίνεται στο 12 με 13».
5. Γονείς Καθοδηγητές
Οι γονείς θα πρέπει ν’ αναλάβουν τον πρώτο ρόλο του καθοδηγητή. Λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα της
ιατρικής, θα πρέπει οι γονείς να παρουσιάσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα από όλες τις μεριές του και όχι
μόνο το αποτέλεσμα μιας επικερδούς δουλειάς που εξασφαλίζει ένα γρήγορο αυτοκίνητο και πολλά άλλα υλικά αγαθά.
Με τη σωστή καθοδήγηση των παιδιών αλλά και των γονέων (πρώτα απ’ όλους) δημιουργείται το σίγουρο
μονοπάτι της επιτυχίας. Η αναγνώριση και κατανόηση της αγοράς εργασίας, των «θέλω» των παιδιών και αν
αυτά συνδυάζονται με τις ικανότητες τους, θα λειτουργήσουν καταλυτικά στις αποφάσεις μεγάλων και μικρών!

Ο

Οι οδοντόκρεμες και η χρήση τους

ι οδοντόκρεμες είναι γνωστές σε όλους ως προιόν
υγιεινής του στόματος εφόσον τις χρησιμοποιούν
όλοι ξεκινώντας από τα παιδιά μέχρι και τα άτομα προχωρημένης ηλικίας. Είναι ένα προιόν που πρέπει να
βρίσκεται σε όλα τα σπίτια γιατί είναι μέρος της καθημερινής
μας φροντίδα.
Στο εμπόριο υπάρχουν εκατοντάδες είδη οδοντόκρεμας
και γι΄αυτό πολλές φορές ο
κόσμος δεν ξέρει τι να επιλέγει. Στο ιατρείο μας ακούμε πολύ συχνά την ερώτηση «Ποια οδοντόκρεμα να
χρησιμοποιήσω;» Σ’ αυτή
την ερώτηση η απάντηση
μας διαφέρει ανάλογα με της
ανάγκες του καθενός. Όταν
Κορνέλια Μέλιου
κάνουμε την εξέταση στον
Οδοντίατρος
κάθε ασθενή ,καταλάβουμε
τι πρόβλημα έχει και ανάλογα συστήνουμε το είδος της οδοντόκρεμας που πρέπει να χρησιμοποιεί για να λύσει το πρόβλημα του.
Σε περίπτωση που κάποιος έχει ερεθισμένα ούλα που αιμορραγούν στο βούρτσισμα συστήνουμε οδοντόκρεμα ειδική για ουλίτιδα η οποία περιέχει μια αντισηπτική ουσία που
ονομάζεται «Χλορχεξιδίνη». Αυτή καταπραίνει τα ερεθισμένα ούλα και βοηθά στην καταπολέμηση της φλεγμονής που
υπάρχει. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αρκετή η
χρήση της οδοντόκρεμας. Χρειάζεται να γίνει και καθαρισμός
της πέτρας (τρυγίας)που συσσωρεύτηκε στα δόντια η οποία
είναι η αιτία της ουλίτιδας , χρειάζεται να χρησιμοποιεί και
στοματικό διάλειμμα (mouthwash)κατάλληλο γι΄αυτή την περίπτωση και μια οδοντόβουρτσα η οποία να μην είναι πολύ
σκληρή και οι κινήσεις του βουρτσίσματος να είναι σωστές.
Όταν κάποιος έχει ευεσθησίες στα δόντια είτε λόγο αποτριβών με απώλεια σμάλτου είτε λόγο της υφήζησης των ούλον,
τότε πρέπει να χρησιμοποιεί οδοντόκρεμα για ευεσθησίες η
οποία περιέχει συστατικά που κλείνουν τα οδοντικά σωληνάρια εκτεθειμένα στους ερεθισμούς όπως κρύο-ζεστό ή γλυκό. Η χρήση αυτής της οδοντόκρεμας βοηθάει να αναπτυχθεί
ένας προστατευτικός φραγμός στην εκτεθειμένη οδοντίνη
και έτσι ο πόνος σταματάει. Επίσης συστήνουμε όπως η οδο-

ντόβουρτσα να μην είναι πολύ σκληρή και οι κινήσεις βουρτσίσματος να είναι ύπιες.
Οι ασθενείς που έχουν πολύ τερηδονισμένα δόντια τους
προτείνουμε όπως γίνουν οι εμφράξεις (σφραγίσματα) και
ταυτόχρονα η οδοντόκρεμα που θα χρησιμοποιούν να περιέχει φθόριο το οποίο καταπολεμά την τερηδόνα. Φυσικά η
χρίση της οδοντόκρεμας πρέπει να είναι τακτική ,καθημερινά
,δύο-τρείς φορές την ημέρα .
Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν παιδική οδοντόκρεμα
καθημερινά. Ξεκινώντας από μικρή ηλικία ,περίπου δυο χρονών, οι γονείς πρέπει να τους μάθουν την χρήση της οδοντόκρεμας και πώς να βουρτσίζουν τα δοντάκια τους. Στο
εμπόριο βρίσκουμε πολλά είδη από παιδικές οδοντόκρεμες
εμπλουτισμένες με φθόριο, με διάφορες γεύσης έτσι ώστε να
είναι ευχάριστη η χρίση τους . Η ποσότητα της οδοντόκρεμας
πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία. Τα μικρά παιδιά θα
χρησιμοποιήσουν μια μικρή ποσότητα κάθε φορά, όσο ένα
μικρό μπιζέλι. Μεγαλώνοντας το παιδί η ποσότητα μπορεί
να αυξάνεται ,όχι όμως υπερβολικά. Δεν έχει σημασία τόσο η
ποσότητα όσο το παιδί να μάθει να συνηθίζει την γεύση της
οδοντόκρεμας στο στόμα και να κατανοήσει την χρίση και το
σκοπό για την υγιεινή τον δοντιών.
Στους ηλικιωμένους ή σε άτομα τα οποία η έκκριση του σάλιου είναι χαμηλή και νιώθουν το στόμα τους στεγνό (ξηροστομία) συστήνουμε ειδική οδοντόκρεμα για ξηροστομία η
οποία βοηθά να υγραίνεται το στόμα.
Τα άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερα οδοντιατρικά προβλήματα
μπορούν να χρησιμοποιούν όποια οδοντόκρεμα θέλουν, όχι
όμως φαρμακευτική. Επίσης είναι καλά να αλλάζουν τις οδοντόκρεμες. Κάθε φορά που τελειώνει μια οδοντόκρεμα η επόμενη να είναι διαφορετική έτσι ώστε η χλωρίδα του στόματος
να μην αντιστέκεται στα συστατικά της ,και να είναι ποιο αποτελεσματική. Το ίδιο ισχύει και για της φαρμακευτικές οδοντόκρεμες που χρησιμοποιούνται σε ουλίτιδες ,περιοδοντίτιδες,
ευεσθησίες ή τερηδονισμούς. Αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση της οδηγίες του οδοντίατρου.
Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι οι οδοντόκρεμες πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, καθημερινά, ανάλογα με τα
προβλήματα του καθενός. Όταν η χρήση δεν είναι σωστή ,το
αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Γι αυτό είναι καλύτερα να ζητείται την γνώμη του οδοντίατρου που να δώσει της
σωστές οδηγίες για ένα καλό και στοχευμένο αποτέλεσμα .
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Aνεβαίνει στη βαθμολογία η ΜΕΑΠ

Α

νοδική πορεία ακολουθεί η ΜΕΑΠ η οποία θέλει να συνεχίσει την
προσπάθεια της και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα εξασφάλισε σημαντικούς βαθμούς και ταυτόχρονα έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. Τα πρώτα παιχνίδια του β’ γύρου μπορούν να καθορίσουν το που θα φθάσει τελικά η ομάδα.
Οι μετεγγραφικές κινήσεις που έγιναν κατά τη χειμερινή περίοδο σε συνδυασμό με το χρόνο που είχε να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές το νέο προπονητικό επιτελείο της ομάδας είναι παράγοντες που γεμίζουν με αισιοδοξία
όλους στο σωματείο ότι το μέλλον της ομάδας θα είναι πολύ καλύτερο. Ήδη
άρχισε να φαίνεται η προσπάθεια ανασύνταξης που έγινε και όλοι στο σωματείο θέλουν να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της ομάδας. Στόχος όσο πιο ψηλά
γίνεται και τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια μέχρι το τέλος και ο στόχος της ανόδου δεν είναι απομακρυσμένος, ωστόσο για να επιτευχθεί θα πρέπει η ομάδα να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί λάθη των προπορευόμενων ομάδων. Τώρα είναι η
ώρα που η ομάδα χρειάζεται ακόμα παραπάνω στήριξη από τους φιλάθλους
της. Με τη βοήθεια του κόσμου της η ΜΕΑΠ μπορεί να πετύχει πολλά, ανέφερε παράγοντας του σωματείου ο οποίος ευχαρίστησε τους φίλους του σωματείου για τη μέχρι τώρα στήριξη του τόσο στους αγώνες όσο και στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια των γιορτών. H MEAΠ
μπήκε με το δεξί στο 2020. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κέρδισαν
εκτός έδρας με 2-0 την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Aκολούθησε η εντός έδρας

Σ

ισοπαλία με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1.
Στον αγώνα της 16ης αγωνιστικής η ομάδα κέρδισε με 3-0 το ΘΟΙ Λακατάμιας και έδειξε ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ορμήδεια για την 17η αγωνιστική στο οποίο η ομάδα θα επιδιώξει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Στην 18η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει
στην έδρα της με την Αμαθούς. Ακολουθεί στην 19η αγωνιστική το γειτονικό
ντέρμπι με το Χαλκάνορα. Στην 20η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα φιλοξενήσουν το Διγενή Ορόκλινης. Στην 21η αγωνιστική θα
αγωνιστούν εκτός έδρας με αντίπαλο την ΑΠΟΝΑ. Ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις μέσα στον Φεβρουάριο με το εντός έδρας παιχνίδι με

Γκολ και θέαμα προσφέρει ο Άδωνης

τα ψηλά της βαθμολογίας βρίσκεται
ο Άδωνης ο οποίος ευελπιστεί ότι στο τέλος
θα μπορέσει να πετύχει τους
στόχους που τέθηκαν από
την αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου. Οι πράσινοι
στο φετινό πρωτάθλημα παρουσιάζονται αρκετά δυνατοί και σε πολλά παιχνίδια
ξεδίπλωσαν πολλές αρετές.
Ο Άδωνης βρίσκεται κοντά
στις ομάδες που προπορεύονται στη βαθμολογία και
ευελπιστεί ότι θα παραμείνει
εκεί μέχρι το τέλος. Η ομάδα
παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και έχει στο ενεργητικό
της μια από τις καλύτερες
επιθετικές γραμμές του πρωταθλήματος. Στα παιχνίδια
του Άδωνη οι φίλοι της ομάδας απολαμβάνουν γκολ και
θέαμα. Στο σωματείο όλοι είναι ικανοποιημένοι και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν
μέχρι τέλους την προσπάθεια. Αν στο τέλος της διοργάνωσης η ομάδα καταφέρει
να πετύχει τους στόχους της
θα είναι ότι καλύτερο. Στην
ομάδα έχουν προωθηθεί
πολλά νέα παιδιά τα οποία
δείχνουν μέσα στους αγώνες ότι ο Άδωνης στο μέλλον
μπορεί να στηριχθεί σε αυτούς και να έχει καλύτερη πορεία απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια. Η καλή φετινή πορεία του Άδωνη αυξάνει
τους φίλους της ομάδας που παρακολουθούν τους αγώνες. Οι οπαδοί του Άδωνη στηρίζουν με κάθε τρόπο την
ομάδα τους και αυτό φαίνεται από τον αριθμό των φιλάθλων που παρακολουθούν τους αγώνες. Η ημέρα διεξαγωγής των αγώνων του Άδωνη, συνήθως Παρασκευή βράδυ, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς
φίλους του σωματείου οι οποίοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Με εντυπωσιακό τρόπο άρχισε
τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μέσα στο 2020 ο Άδωνης. Οι πράσινοι του Δαλιού κέρδισαν με το εκκωφαντικό
8-2 την Α.Ε. Πυργών. Ο αγώνας με αντίπαλο την Ομόνοια Ορμήδειας αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών. Ορίστηκε για τις 4 Φεβρουαρίου. Στην 14η αγωνιστική ο Άδωνης κέρδισε με 3-0 τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Το Δ.Σ του Άδωνη έκοψε τη βασιλόπιττα στην παρουσία των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού επιτελείου της ομάδας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Βάσος Ποταμίτης συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές για την πολύ καλή
φετινή πορεία και διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση στηρίζει την προσπάθεια τους.

O

Δόθηκε η χορηγία στα σωματεία Β’, Γ’ και
Επίλεκτης κατηγορίας

Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού επέδωσε
στα ποδοσφαιρικά σωματεία Β’, Γ’ και Επίλεκτης κατηγορίας την τακτική χορηγία για τη
σαιζόν 2019. Είναι η τακτική χορηγία του ΚΟΑ προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία των μικρών κατηγοριών της ΚΟΠ, ύψους 200.000
ευρώ. Ένα ποσό το οποίο διαμοιράζεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων στα σωματεία και αποτελεί
ουσιαστικά σημαντική βοήθεια
από μέρους της ανώτατης αθλητικής αρχής του τόπου και της πολιτείας.

αντίπαλο τον Αχυρώνα. Στη χειμερινή μετεγγραφική περίοδο η ΜΕΑΠ ενέταξε στο ρόστερ της τον Άγγελο Τσιακλή και τον τερματοφύλακα Δημήτρη Τζιακουρή. Ακολούθησε η μετεγγραφή του Σάββα Λύτρα. Η ΜΕΑΠ κέρδισε το κύπελλο εκτός έδρας την ομάδα του Κορμακίτη με 2-1. Στο μηνιαίο λαχείο της
ΜΕΑΠ σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε στις 7 Ιανουαρίου τα 800 Ευρώ
κέρδισε 0 αριθμός 916. Από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 885, 426,882,031,
792. Το Δ.Σ ενημερώνει ότι στην κλήρωση του λαχείου του αυτοκινήτου στις
29 Φεβρουαρίου δεν θα συμπεριληφθούν οι αριθμοί 1359,1360,1361 και
1362 γιατί έχουν κλαπεί.

Τιμητική βράβευση για τις Απόλλων Λυμπιών Ladies

Π

αρούσα στη μεγάλη εκδήλωση βράβευσης των Σωματείων Ήθους 2018-2019 ήταν η γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα Λυμπιών. Πρόκειται για μια πολύ τιμητική βράβευση η
οποία επιβραβεύει τις προσπάθειες όλων στο σωματείο των Λυμπιών.
Οι ομάδες Ήθους προκύπτουν από τις βαθμολογίες των παρατηρητών
οι οποίοι συμπληρώνουν ειδικό έντυπο στους αγώνες, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται από τη FIFA.
Τα κριτήρια αυτά είναι το θετικό παιχνίδι, οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες, η συμπεριφορά παραγόντων, ποδοσφαιριστών και προπονητών,
η συμπεριφορά των φιλάθλων, ο σεβασμός στις αποφάσεις των διαιτητών και ο σεβασμός στον αντίπαλο.
Το έντυπο fair play συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και στο τέλος της χρονιάς, προκύπτει αυτόματα η
ειδική βαθμολογία fair play των ομάδων και βάσει της βαθμολογίας αυτής, επιλέγονται οι ομάδες που βραβεύονται.

Προσπάθεια επανεκκίνησης επιδιώκει ο Απόλλων Λυμπιών

Ν

α επανέλθει σε καλή πορεία και να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ
θέλει ο Απόλλων Λυμπιών. Η ομάδα παρουσίασε
κάμψη και έχασε πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που
καταβάλλει για να κρατηθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. H μεγάλη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο το Λέφτερο θέλουν να αποτελέσει την έναρξη νέων επιτυχιών για το
σωματείο. Οι γαλάζιοι των Λυμπιών σε κάποια παιχνίδια, ιδιαίτερα στην αρχή του πρωταθλήματος παρουσίασαν το καλό
τους πρόσωπο και μάζεψαν αρκετούς βαθμούς. Στον Απόλλωνα θεωρούν ότι μετά από κάποια συνεχή θετικά αποτελέσματα η ομάδα θα επανέλθει στα ψηλά δώματα της βαθμολογίας
και θα χαρίσει χαρά στους φιλάθλους της. Ο Απόλλων Λυμπιών είναι από τις ομάδες που έχουν κόσμο και παρακολουθεί
τα παιχνίδια στο γήπεδο. Στον πρώτο αγώνα του 2020 ο Απόλλων Λυμπιών ητττήθηκε στην έδρα του από την ΑΕΚ Ιδαλίου με
2-1. Ακολούθησε η εκτός έδρας ευρεία νίκη σε βάρος της ομάδας της Ακανθούς με σκορ 4-1. Νέα νίκη στην 15η αγωνιστική
του πρωταθλήματος. Ο Απόλλων κέρδισε εκτός έδρας με 7-3 το
Λέφτερο στο γειτονικό ντέρμπι. Η νίκη σε τέτοια παιχνίδια έχει
πολλαπλά οφέλη, πέραν από τους τρεις βαθμούς. O Aπόλλων
Λυμπιών διοργανώνει τον 6ο Θεατρικό Χειμώνα. Οι παραστάσεις που θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σωματείου
είναι εις μνήμη του Παναγιώτη Γεωργίου (Κίτση).

ΔΑΛΙ
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ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο Χαλκάνωρ συνεχίζει το κυνήγι της ανόδου

Ε

ντός στόχων βρίσκεται ο Χαλκάνωρ o oποίος ευελπιστεί ότι στο τέλος θα πετύχει το στόχο της ανόδου στη
Β΄κατηγορία. Οι γαλάζιοι του Δαλιού παρά το γεγονός ότι είχαν κάποια ατυχή αποτελέσματα που τους απομάκρυναν από την κορυφή βρίσκονται εντός των στόχων τους και θα επιδιώξουν να παραμείνουν εκεί ώστε
στο τέλος του πρωταθλήματος να πανηγυρίσουν την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτούνται
συνέχεια, καλές εμφανίσεις και πάνω απ’ όλα καλά αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέψουν στην ομάδα να παραμείνει ψηλά και να διεκδικήσει αν είναι δυνατόν και το πρωτάθλημα. Η βαθμολογική διαφορά από την 1η θέση δεν είναι μεγάλη, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρξουν άλλα στραβοπατήματα για να μην εκτροχιαστεί η ομάδα από τους στόχους της. Μέχρι το τέλος υπάρχουν πολλά παιχνίδια και αναμένεται να χαθούν πολλοί βαθμοί από όλες τις ομάδες.
Στο Χαλκάνορα δεν θέλουν να κάνουν άλλα στραβοπατήματα, αλλά αντίθετα θέλουν να εκμεταλλευτούν λάθη των
άλλων ομάδων και να φθάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται προσφέροντας χαρά στους φίλους του σωματείου. Βασικό στοιχείο στην προσπάθεια που θα γίνει για να παραμείνει η ομάδα στα ψηλά αποτελεί η έδρα την οποία ο Χαλκάνωρ θα
πρέπει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο και να μην αφήσει να χαθούν άλλοι βαθμοί. Άσχημο ξεκίνημα έκανε στο 2020 ο
Χαλκάνωρ ο οποίος έχασε στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην έδρα του από τον Κούρρη Ερήμης με 1-0. Στην 15η
αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού επανήλθαν στις επιτυχίες κερδίζοντας εκτός έδρας με 3-1 την ομάδα του Κορμακίτη. Στο τελευταίο του παιχνίδι ο Χαλκάνωρ ηττήθηκε από τον Εθνικό Άσσιας με 3-1. Στην 18η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Πρόκειται για μια δύσκολη έξοδο ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία
ότι η ομάδα θα τα καταφέρει και θα επιστρέψει στο Δάλι με το τρίποντο. Ακολουθεί το γειτονικό ντέρμπι στη 18η αγωνιστική με τη ΜΕΑΠ. Στην 19η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα παίξουν εκτός έδρας με τον Ηρακλή Γερολάκκου.

Καλύτερη πορεία στο β΄γύρο θα
επιδιώξει η Oλυμπιάδα

Ο

β’ γύρος του πρωταθλήματος της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ έχει αρχίσει και οι άνθρωποι
της Ολυμπιάδας θα επιδιώξουν να κάνουν καλύτερη πορεία σε σχέση με τον α’ γύρο στον οποίο η ομάδα
τερμάτισε στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Όπως είναι
τα βαθμολογικά δεδομένα οι πράσινοι των Λυμπιών μπορούν με κάποια συνεχή επιτυχή αποτελέσματα να ανέλθουν στο βαθμολογικό πίνακα και να διεκδικήσουν ακόμα και ένα από τα εισιτήρια της ανόδου. Για να επιτευχθεί ο
στόχος της ανόδου θα πρέπει να επιτευχθούν νίκες οι οποίες θα εξαργυρωθούν με τρίποντα. Σε κάποιους αγώνες η
Ολυμπιάδα έδειξε καλά στοιχεία. Τα επόμενα παιχνίδια θεωρούνται καθοριστικά αφού μέσα από αυτά θα διαφανεί η
πορεία που θα έχει η ομάδα. Στην 17η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα πάει στα Πολεμίδια για να παίξει με την ΑΕΠ. Στην
18η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα αγωνιστούν
στα Λύμπια με τον Εθνικό Λατσιών. Ακολουθεί η εκτός
έδρας έξοδος στο Παλιομέτοχο με αντίπαλο τη Δόξα στο
πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Στην 20η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει με τον Ορφέα Λευκωσίας. Στην 21η αγωνιστική είναι προγραμματισμένος ο εκτός έδρας αγώνας με
την Πέγεια και στην 22η αγωνιστική η ομάδα των Λυμπιών
θα φιλοξενήσει την Ασπίδα Πύλας. Με ισοπαλία μπήκε στο
2020 η Ολυμπιάδα. Οι πράσινοι των Λυμπιών μετά από ένα
δυνατό παιχνίδι εξήλθαν ισόπαλοι στην έδρα τους με σκορ
1-1 με την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων. Στο τελευταίο
παιχνίδι του α’ γύρου του πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα
έχασε εκτός έδρας με 2-0 από την Ομόνοια 1948. Με το δεξί
άρχισαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ολυμπιάδας για
το β’ γύρο. Η ομάδα κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την ομάδα
του Άτλα Αγλαντζιάς και ανέβηκε στο βαθμολογικό πίνακα.

παίξει με την ομάδα της Ορμήδειας. Ο Χαλκάνωρ πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Κέρδισε εκτός έδρας την
ομάδα του Κόρνου με 3-1. Το πρόγραμμα της ομάδας δεν είναι εύκολο ωστόσο εάν εξασφαλίσει τους απαραίτητους
βαθμούς δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τη συνέχεια. Μέσα από τα μέχρι τώρα παιχνίδια φάνηκε ότι οι γαλάζιοι του
Δαλιού έχουν πολλές δυνατότητες στο φετινό πρωτάθλημα και μέσα από σωστή δουλειά μπορούν να φέρουν τα κατάλληλα αποτελέσματα τα οποία θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν σε τροχιά ανόδου.

Τ

Ώρα κυπέλλου για τον Πανιδαλιακό
α παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη λήξη των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει ο Πανιδαλιακός είναι μια καλή ευκαιρία για όλες τις παίκτριες της ομάδας, κυρίως τις νεαρές να

πάρουν χρόνο συμμετοχής. Η ομάδα βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Στόχος της ομάδας είναι στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος να μαζέψει όσους παραπάνω βαθμούς μπορεί και να
τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Στο κύπελλο ο Πανιδαλιακός θα
παίξει με την ομάδα της Lemesos Volleyball. Ο αγώνας θα είναι μονός και θα διεξαχθεί στο Λύκειο Ιδαλίου. Είναι μια καλή ευκαιρία για
τους φίλους της ομάδας να ενισχύσουν την προσπάθεια των κοριτσιών. Το κύπελλο είναι ένας θεσμός στον οποίο η ομάδα θα επιδιώξει τη διάκριση. Ο Πανιδαλιακός κατέκτησε μια φορά στην
ιστορία του το συγκεκριμένο τρόπαιο. Η διοργάνωση του κυπέλλου θα αρχίσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα καθοριστούν αργότερα.

Η ΑΕΚ Ιδαλίου θα επιδιώξει διάκριση στο κύπελλο

Σ

Σε αυτή τη νίκη θέλουν να δώσουν συνέχεια ώστε η ομάδα
να καταφέρει να ανέλθει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία.
Τετραπλή ενίσχυση για την Oλυμπιάδα η οποία κατά τη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου απέκτησε τους Αντρέα
Αλκιβιάδη, Αντρέα Πεπέτσιο, Μιχάλη Πλάτωνος και Γιώργο
Παπαδόπουλο. «Με αυτές τις μεταγραφές η ομάδα μας προσθέτει ποιότητα, εμπειρία αλλά και ταλέντο στο ρόστερ της»
αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου.

Για αλλού ξεκίνησε και αλλού έφθασε ο Λέφερος

Δ

Στην 20η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει με το ΘΟΙ. Στην τελευταία αγωνιστική του Φεβρουαρίου ο Χαλκάνωρ θα

εν ήρθαν φέτος τα πράγματα στο Λέφτερο όπως θα
ήθελαν οι άνθρωποι της

τη μέση του βαθμολογικού πίνακα αναμένοντας τους επόμενους
αγώνες ώστε να πετύχει νίκες και να μαζέψει ακόμα περισσότερους
βαθμούς βρίσκεται η ΑΕΚ. Κάποια θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα βοηθήσουν την ομάδα να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση. Η ΑΕΚ σε κάποια παιχνίδια έκανε καλές εμφανίσεις, πήρε
θετικά αποτελέσματα ενώ σε κάποιους άλλους αγώνες που θεωρούνταν ότι
είχε καλές πιθανότητες για να πάρει τη νίκη έχασε βαθμούς με αποτέλεσμα
να χαθεί το τρένο για διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Στα επόμενα παιχνίδια η ΑΕΚ θα επιδιώξει να πάρει βαθμούς για να βελτιώσει τη βαθμολογική
της θέση. Όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία είναι ο στόχος της ομάδας,
δήλωσε στέλεχος της διοίκησης το οποίο καθόρισε και τους στόχους για το
δεύτερο μισό των αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου. Οι άνθρωποι της ομάδας αναμένουν με ανυπομονησία το θεσμό του κυπέλλου, μια διοργάνωση η οποία ενδιαφέρει την ΑΕΚ. H ομάδα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου θα επιδιώξει να διακριθεί και να δώσει χαρά στους φίλους της. Στο κύπελλο η ΑΕΚ διαχρονικά κάνει καλή πορεία, έχει και
μια κατάκτηση του τροπαίου, θα επιδιώξει να κάνει και φέτος κάτι καλό. Με το δεξί άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για
το 2020 η ΑΕΚ Ιδαλίου. Κέρδισε εκτός έδρας στο γειτονικό ντέρμπι τον Απόλλωνα Λυμπιών με 2-1. Στην επόμενη αγωνιστική
η ομάδα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης είχε δύσκολη αποστολή. Έπαιξε εκτός έδρας με τον AΠΟ Μαθιάτη. Τελικό αποτέλεσμα 5-1. Στην τελευταία αγωνιστική, 15η του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ κέρδισε την ΕΝΑΔ με το ευρύ 6-2. Οι φίλοι της
ομάδας που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο παιχνίδι απόλαυσαν γκολ και θέαμα.

ομάδας. Χάθηκαν σημαντικά παιχνίδια τα οποία στοίχησαν στην ομάδα
πολύτιμους βαθμούς με αποτέλεσμα
ο Λέφτερος να παραμείνει πίσω στο
βαθμολογικό πίνακα. O Λέφτερος
φάνηκε άτυχος και στο θεσμό του κυπέλλου, μια διοργάνωση στην οποία
η ομάδα είχε ως στόχο τη διάκριση.
Η τύχη του γύρισε την πλάτη αφού
η ομάδα του Ιδαλίου κληρώθηκε με
τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς, την καλύτερη φέτος ομάδα του πρωταθλήματος. Ο Λέφτερος σε κάποια παιχνίδια
ιδιαίτερα με δυνατές ομάδες έπαιξε
πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι της ομάδας ευελπιστούν ότι
στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα

Χαλκάνωρ και ΜΕΑΠ συμμετέχουν
στο κύπελλο βετεράνων

θα παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο και θα διεκδικήσει την πρόκριση.
Ο Λέφτερος έχει δυνατότητες και με λίγη τύχη μπορεί να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα η ομάδα θα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι με στόχο τη νίκη και στο τέλος θα γίνει ο απολογισμός. Οι άνθρωποι του Λέφτερου θέλουν να τερματίσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Στο τέλος θα αναλυθεί τι έφταιξε στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο και η ομάδα έμεινε νωρίς πίσω στη βαθμολογία. Η ομάδα μέχρι στιγμής έφερε πολλές ισοπαλίες
με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμους βαθμούς. Στην 1η αγωνιστική υποχρέωση του 2020 ο Λέφτερος έχασε από τον
Ελληνισμό Ακακίου με 4-1. Στην 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος έχασε στο γειτονικό ντέρμπι από τον Απόλλωνα Λυμπιών με 7-3. Ο Λέφτερος έχει στο χέρι και αναβληθέντα παιχνίδια από τα οποία ευελπιστεί να έχει βαθμολογικό όφελος για να καλύψει κάπως το χαμένο έδαφος και να ανέβει στη βαθμολογία.

Α

ρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου το παγκύπριο κύπελλο βετεράνων το οποίο θα διεξαχθεί και φέτος υπό την αιγίδα της ΚΟΠ. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει με τη μορφή των ομίλων και θα καταλήξει σε νοκ άουτ φάσεις μέχρι τον τελικό.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετοχή δήλωσαν 26 ομάδες. Ανάμεσα στις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο παγκύπριο κύπελλο βετεράνων είναι ο Χαλκάνωρ και η ΜΕΑΠ. Συμμετέχουν στον όμιλο της Λευκωσίας και στον 1ο αγώνα
ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια και η ΜΕΑΠ του παλαίμαχους της Σολιάς.

