ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

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 106 l Ιούλιος 2020
Το Ιδάλιο αποτελεί και εκκλησιαστική πρωτεύουσα της ευρύτερης περιοχής

Εγκαινιάστηκαν τα γραφεία της Μητρόπολης Τριμυθούντος
Υλοποιήθηκε άλλο ένα σημαντικό έργο στο
Δήμο Ιδαλίου το οποίο θα αποτελεί σημείο
αναφοράς. Πρόκειται για τα νέα γραφεία της
Μητρόπολης Τριμυθούντος τα εγκαίνια της
οποίας τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Για την αγορά και ανακαίνιση των κτηρίων της πρώην γνωστής ως ΣΠΕ Ιδαλίου, η Ιερά
Αρχιεπισκοπή κατέβαλε περί το 1 εκατομμύριο
Ευρώ, 622 χιλ. για την αγορά και 350 χιλ. για
την ανακαίνιση, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος συνήψε δάνειο ύψους 200 χιλ. Ευρώ
για την ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος.
Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας επεσήμανε στην
ομιλία του ότι τα γραφεία κάθε εκκλησιαστικής

επαρχίας και Μητρόπολης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Εκκλησίας του Χριστού, κομβικό σημείο αναφοράς της ποίμνης τού Αρχιποίμενος Κυρίου. Ο Μητροπολίτης απηύθυνε
θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν
στην ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερες θερτερο Κυπριανό Κουντούρη, Διευθυντή της Θε-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στον πυρήνα Ιδαλίου

ολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου,

ΣΕΛ.4

μές ευχαριστίες εξέφρασε στον πρωτοπρεσβύ-

διότι πρώτος αυτός συνέλαβε και προώθησε
την ιδέα απόκτησης των κτηρίων της πρώην
ΣΠΕ Ιδαλίου και τη δημιουργία των γραφείων
της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος.

σελ. 3

Έργα ανάδειξης του
αρχαιολογικού χώρου Ιδαλίου

Φυτεύτηκαν 3 χιλιάδες
δέντρα στα Λύμπια

Μ

ακροπρόθεσμος στόχος του
Τμήματος Αρχαιοτήτων είναι
η δημιουργία ενός μείζονος
σημασίας αρχαιολογικού χώρου στο
Δήμο Ιδαλίου, στο κέντρο του νησιού,
σε καίριο σημείο σύνδεσης των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας. Το
Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την
έναρξη έργων προστασίας και ανάδειξης στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου,
τα οποία εντάσσονται στις δράσεις της
πράξης «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης», με
το ακρωνύμιο «Ελκυστικοί Προορισμοί». Το 85% των έργων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

σελ. 8

Στους δρόμους και πάλι οι κάτοικοι
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Τ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ην άμεση μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου απαίτησαν για άλλη μια φορά οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης κατά τη διάρκεια νέας εκδήλωσης
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις
27 Ιουνίου. Οι κάτοικοι απέκοψαν τον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Χαλεπιανών.
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος με
ανοικτή επιστολή του ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για
αναστολή των εργασιών των δυο εργοστασίων. Σημαντικό εργαλείο το οποίο δικαιώνει τις προσπάθειες των κατοίκων αποτελεί η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως στην οποία αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι η δημόσια
υγεία και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, υπερέχουν των όποιων οικονομικών ζητημάτων και δαπανών.
σελ. 6 και 7

ΣΕΛ.6

Έτοιμος ο κυκλικός κόμβος στα σύνορα
Ιδαλίου, Λατσιών, Γερίου

Έ

να σημαντικό έργο το οποίο συμβάλει στην κυκλοφοριακή
ύφεση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πολλών
τροχαίων ατυχημάτων που σημειώνονταν στο παρελθόν έχει

πάρει την τελική του μορφή. Πρόκειται για τον κυκλικό κόμβο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στα σύνορα Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου.

Drive in Cinema στο Δάλι

Η τοπιοτέχνηση του κυκλικού κόμβου έχει ολοκληρωθεί και πέραν από

ΣΕΛ.12

ασφάλεια στους διερχόμενους οδηγούς ο κυκλικός κόμβος προσφέρει
αισθητικά και μια όμορφη εικόνα.

σελ. 4

Πιέζει η κυβέρνηση για ψήφιση της
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τ

ο Υπουργείο Εσωτερικών
επιδιώκει να προχωρήσει
το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής ανέλαβε πρωτοβουλία
και πραγματοποίησε συναντήσεις
με τα πολιτικά κόμματα με στόχο
να λύσει απορίες και να ακούσει
τις ανησυχίες τους ώστε να καταστεί εφικτό να προχωρήσει αυτή η σημαντική για την κυβέρνηση μεταρρύθμιση. «Είμαστε έτοιμοι θέματα τα οποία δεν εκτρέπουν τα νομοσχέδια από τη βασική τους μορφή να τα συζητήσουμε, ούτως ώστε
να είμαστε όσο γίνεται πιο προετοιμασμένοι κατά το στάδιο της συζήτησης στη Βουλή» δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.
σελ. 11

Πέντε beauty tips εάν
φοράς φακούς επαφής
ΣΕΛ.13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Νέα σημαντικά έργα ανάπτυξης

Η

Του Ανδρέα Ιωσήφ

περιοχή Ιδαλίου συνεχίζει την πορεία της προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία
της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος τα οποία βρίσκονται δίπλα από το Μητροπολιτικό ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. To Δάλι αποτελεί εκκλησιαστική πρωτεύουσα της
Μητρόπολης Τριμυθούντος . Τα νέα γραφεία της Μητρόπολης
Τριμυθούντος βρίσκονται μέσα στον πυρήνα του Ιδαλίου. Οι εργασίες για την ανάπλαση του πυρήνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα
εγκαίνια τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Για την αγορά και
ανακαίνιση των κτηρίων της πρώην γνωστής ως ΣΠΕ Ιδαλίου, η
Ιερά Αρχιεπισκοπή κατέβαλε περί το 1 εκατομμύριο Ευρώ, 622 χιλ.
για την αγορά και 350 χιλ. για την ανακαίνιση, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος συνήψε δάνειο ύψους 200 χιλ. Ευρώ για την
ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος. Πρόσφατα άρχισαν και τα
έργα ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι μακροπρόθεσμος στόχος του είναι η
δημιουργία ενός μείζονος σημασίας αρχαιολογικού χώρου στο
Δήμο Ιδαλίου, στο κέντρο του νησιού, σε καίριο σημείο σύνδεσης των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας. Στην έκδοση

Άμεση βοήθεια
Αστυνομικός Σταθμός
Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572,
Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου,
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια,
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης,
Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης,
Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα,
Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά
και Βιομηχανική περιοχή.
Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020
Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α,
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι.
ΤΗΛ.22521922
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου

που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε και για τις εξελίξεις
όσον αφορά το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής πραγματοποίησε συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα σε μια προσπάθεια να αναλύσει
τις πρόνοιες των νομοσχεδίων τα οποία συζητούνται στη Βουλή.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης η
οποία σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού θα φέρει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης των Δήμων, θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στους δρόμους βγήκαν και πάλι οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης αφού εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα στην περιοχή λόγω της συνεχιζόμενης λειτουργίας των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά
στην οικιστική ζώνη. Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν νέα εκδήλωση
διαμαρτυρίας στη διάρκεια της οποίας έγινε αποκοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας. Δικαίωση
στις προσπάθειες των κατοίκων αποτελεί η έκθεση της Επιτρόπου
Διοίκησεως η οποία εντοπίζει και καταγράφει το πρόβλημα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον κυκλικό κόμβο στη λεωφόρο Με-

γάλου Αλεξάνδρου ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο κυκλοφοριακής ύφεσης στην περιοχή. Στο συγκεκριμένο σημείο του
δρόμου σημειώθηκε στο παρελθόν μεγάλος αριθμός τροχαίων
ατυχημάτων και η κατασκευή του κυκλικού κόμβου κρίθηκε ως
μεγάλη αναγκαιότητα. Σημαντική είναι η πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από εθελοντές τον τελευταίο χρόνο στα Λύμπια. Έχουν
φυτευθεί 3 χιλιάδες δέντρα, πρωτοβουλία που συμβάλει στην
προστασία του περιβάλλοντος. Με την ευκαιρία της Ημέρας Αιμοδότη διοργανώθηκαν αιμοδοσίες σε κοινότητες της περιοχής, πάντα με τήρηση των μέτρων προφύλαξης λόγω κορονοϊού. Στάληκε για άλλη μια φορά το μήνυμα της αλληλεγγύης και της στήριξης
των πάσχοντων συνανθρώπων μας. Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς παιδιά της Σχολής Φόρουμ και
του Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου. Μπορείτε να διαβάσετε τις
λεπτομέρειες μαζί ασφαλώς και όλα τα αθλητικά νέα των σωματείων της περιοχής. Αυτή την περίοδο βρίσκονται όλες οι ομάδες σε
φάση προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.

Tα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Τριμυθούντος
Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572
Πέρα Χωριό 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας
Βαρβάρας
Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία
Βαρβάρα. Τηλ. 22521715,
22441151. ΦΑΞ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα.
ΤΗΛ:22522457, 99384530,
99865287. ΦΑΞ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο
Λυμπιών
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13.
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656,
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703,
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902,
22526682.
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110

Τ

ην Πέμπτη, 11 Ιουνίου μνήμη του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου
της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου,ήταν τα
ονομαστήρια του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. Λόγω των έκτακτων συνθηκών
που βιώνει ο τόπος μας συνεπεία της πανδημίας ο Πανιερώτατος φέτος δεν δέχθηκε επισκέψεις.

Χάλκινο Μετάλλιο στην Παγκύπρια
Ολυμπιάδα Πολιτικής Οικονομίας

N

έες σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν
παιδιά της Σχολής

Φόρουμ στην παγκύπρια
Ολυμπιάδα

κονομίας.

ΠολιτικήςΟιΣυγκεκριμένα

η μαθήτρια της Γ’ Λυκείου
Δέσποινα Επιφανίου εξασφάλισε χάλκινο μετάλλιοστην 2η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πολιτικής Οικονομίας. Οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου Ελένη Ανδρέου και Δημητρία Κρασά

Koμμάτιν που ψυσιήν!
Ξεκίνησα τζιαι έγραφα κοντά στο δεκαπέντε,
κόλλες αβέρτα γέμωννα τζι έσυρνα πα’ στο σέντε!
Είχα καμπόσην έμπνευσην, ερκούνταν μου καπάλιν,
που θέματα ό,τι σκεφτείς, ’κόμα τζιαι για το Δάλιν!

εξασφάλισαν έπαινο στο Επίπεδο 1 στην 16η Λογιστική Ολυμπιάδα. Η Διεύθυνση της Σχολής σε
Το δκυό σιηλιάες είκοσι εν μέσω πανδημίας,
που ο κόρωνος μας έκαμεν της μαύρης γεριμίας,
είπα τζιαι αποφάσισα πως εννά τα συνάξω,
να ποδκιαλέξω τα καλά, βιβλίον για να γράψω!

ανακοίνωση της συγχαίρει τα παιδιά για την επιτυχία τους. Ταυτόχρονα εκφράζει συγχαρητήρια
και στους καθηγητές τους Στυλιανή Ιωάννου, Γεωργία Χριστοφόρου και Αλέξη Ασιήκκα για την
προετοιμασία που έκαναν στους μαθητές.
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Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Καμένου

Κ

υκλοφόρησε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Καμένου «Που πάνω στην Αμπειλερήν τζι’ ως τ’ ουρανού την άκρην». Πρόκειται για μια πολύ προσεγμένη και αξιόλογη δουλειά που αφορά στην Κυπριακή
Λαϊκή Ποίηση. Το βιβλίο στις 160 σελίδες του, διανθίζεται
με φωτογραφίες τόσο από την γενέτειρά του Δάλι, όσο και
από τις κατεχόμενές μας περιοχές. Εκτενείς αναφορές γίνονται τόσο στο Δάλι και την ιστορία του, αλλά στην πρόσφατη ιστορία του τόπου μας μέσα από τους στίχους. Το
βιβλίο είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, όπου συναντούμε βιωματικά ποιήματα, κοινωνικά, παρμένα μέσα
από την σημερινή πραγματικότητα, αφιερώματα κυρίως
για τους τόπους μας και τους αγνοουμένους, ερωτικά, σατιρικά, γνωμικά και αποφθέγματα και άλλα. Ένα πολύ σημαντικό έργο που φέρει την προσωπική σφραγίδα του συγγραφέα που επιμελήθηκε σχεδόν
εξ ολοκλήρου την έκδοση, καταθέτοντας όπως αναφέρει και ο ίδιος ένα «κομμάτι ψυχής»! Συστήνεται ανεπιφύλακτα σε όλους, αφού αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά για τις τωρινές αλλά
κυρίως για τις επόμενες γενιές! Για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου θα εκδοθεί ανακοίνωση εν καιρώ.
Το βιβλίο διατίθεται από τον ίδιο τον συγγραφέα:
• Κωνσταντίνος Καμένος, τηλ. 99634345,
• e mail: costas.kamenos@cytanet.com.cy
Επίσης μπορείτε να το βρείτε:
• Σολώνειο Κέντρο Βιβλίου, Βυζαντίου 24, Στρόβολος – Λευκωσία 2064, έναντι γραφείων Φόρου Εισοδήματος, τηλ. 22666799
• Καταστήματα «Κατσούρη», Χαλκάνορος 45, Δάλι 2540, τηλ. 22521490
• Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων Δαλιού « Άδωνις» τηλ 22521432

Μα ήτουν δύσκολον πολλά ποιά ήτουν να δκιαλέξω,
ποιά στο βιβλίον εννά μπουν τζιαι ποιά να μείνουν έξω;
Αισίως ήρτεν η στιμή τωρά να τα εκδώσω
τζι έναν κομμάτιν που ψυσιήν σε σας να παραδώσω...!
Θέλω προκαταβολικά να σας ευχαριστήσω,
ούλλους που με δκιαβάζετε τζιαι να σας το συστήσω...
Κάπου εννά γελάσετε… εννά συγκινηθείτε,
αγάπην εννά νιώσετε, αλλά τζιαι θα σκεφτείτε...
Τζιαι σαν αστείον που λαλούν κάποιου σαν γράψει ποίημαν,
αν δουν τζιαι έκαμεν ομπρός ακόμα έναν βήμαν,
για να τον περιπαίξουσιν ή να του πουν ...εν κρίμαν,
αν παίξουσιν τους ποιητές... πέρκιμον πάω θύμαν!
Κωνσταντίνος Καμένος

Εορτολόγιο του μήνα
1 Ιουλίου

7 Ιουλίου
8 Ιουλίου
10 Ιουλίου
12 Ιουλίου
14 Ιουλίου
15 Ιουλίου
17 Ιουλίου
18 Ιουλίου

Ανάργυρος,
Αργυρώ, Κοσμάς,
Δαμιανός
Κυριακή
Θεόφιλος,
Προκόπης
Αιμιλία
Βερόνικα
Νικόδημος
Βλαδίμηρος
Μαρίνος, Μαρίνα,
Αλίκη
Αιμιλιανός,
Αιμιλιανή

19 Ιουλίου

Γαρυφαλλιά

20 Ιουλίου

Ηλίας, Ηλιάνα

22 Ιουλίου

Μαγδαληνή,
Μαρκέλλα,
Μενέλαος

24 Ιουλίου

Χριστίνα

25 Ιουλίου

Άννα, Ολυμπία,
Αννίτα

27 Ιουλίου

Παντελής,
Παντελίτσα

28 Ιουλίου

Χρυσοβαλάντης,
Ειρήνη

31 Ιουλίου

Ιωσήφ
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Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος

Μ

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τέλεσε τα εγκαίνια στην
παρουσία των τοπικών αρχών

έσα σε κλίμα χαράς αλλά συνάμα και συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Χρυσόστομο. Στην τελετή των εγκαινίων, εκτός από τον οικοδεσπότη οικείο Ποιμενάρχη Βαρνάβα, παρέστησαν ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, Δήμαρχοι της περιφέρειας Τριμυθούντος, συνεργάτες και δωρητές, κληρικοί και λαός της Μητρόπολης. Κατά την όλη εορτή τελέστηκε η
ακολουθία του αγιασμού, από τον Μακαριώτατο ενώ στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας,
ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την συμμετοχή τους.
Παράλληλα ευχαρίστησε και όλους όσοι κοπίασαν για την αποπεράτωση του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από πολλές προσπάθειες και
κόπους. Απευθυνόμενος στο Μακαριώτατο ανέφερε: «Αναμφισβήτητα
η απόφασή σας για την υλοποίηση του οράματος σας το 2007 για δημιουργία νέων Μητροπόλεων και διεύρυνση του αριθμού των Μελών της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, έχει ήδη καταγραφεί ως μέγα
ιστορικό γεγονός, σταθμός και ορόσημο, τόσο κανονικώ δικαίω για το
Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας μας, όσο και για τη διαποίμανση του χριστεπώνυμου πληρώματος της αγιοτόκου νήσου μας». Για την αγορά και
ανακαίνιση των κτηρίων της πρώην γνωστής ως ΣΠΕ Ιδαλίου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή κατέβαλε περί το 1 εκατομμύριο Ευρώ, 622 χιλ. για την αγορά
και 350 χιλ. για την ανακαίνιση, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος συνήψε προσωπικό δάνειο ύψους 200 χιλ. Ευρώ για την ολοκλήρωση του
όλου εγχειρήματος. Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας επεσήμανε στην ομιλία
του ότι τα γραφεία κάθε εκκλησιαστικής επαρχίας και Μητρόπολης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Εκκλησίας του Χριστού, κομβικό σημείο
αναφοράς της ποίμνης τού Αρχιποίμενος Κυρίου. «Είναι τόπος και χώρος
που ενεργείται το τρισσόν αξίωμα τού Χριστού, που μαρτυρείται το Ευαγγέλιον της σωτηρίας, που διαφυλάσσεται η Ορθόδοξη πίστη και αλήθεια
και ζωντανή αγιοπνευματική αποστολική παράδοση, που διαδίδεται και
ερμηνεύεται το κήρυγμα και η διδασκαλία των θεοφόρων πατέρων και
διδασκάλων της Εκκλησίας. Είναι το σημείο εκκλησιαστικής διακονίας
της πολύτιμης εικόνας τού Θεού, του ανθρώπου ως συνανθρώπου και
αδελφού μας». Ο Μητροπολίτης απηύθυνε θερμές ευχαριστίες σε όλους
όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερες θερμές ευχαριστίες εξέφρασε στον πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Κουντούρη, Διευθυντή της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, διότι πρώτος αυ-

τός συνέλαβε και προώθησε την ιδέα απόκτησης των κτηρίων της πρώην
ΣΠΕ Ιδαλίου και τη δημιουργία των γραφείων της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος. O Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ανέφερε ότι η θέση του ήταν
πάντα ότι η Καθέδρα πρέπει να είναι δίπλα στον Καθεδρικό Ναό, ωστόσο
έβλεπε ότι δεν υπήρχε χώρος για να γειτνιάζουν τα δύο.
«Φαίνεται ότι ο Θεός γνώριζε τον πόθο πρώτα τον δικό σας κι έπειτα τον
δικό μας και καθυστερούσε να μας δοθεί άδεια για να αρχίσουμε το έργο
τής οικοδομής. Κι όταν η Ελληνική Τράπεζα πήρε τα κτήρια τής Συνεργατικής, έδωσε ο Θεός και καταφέραμε να αγοράσουμε αυτό το κτήριο που
ήταν ακριβώς δίπλα από τον Μητροπολιτικό σας Ναό» είπε, ενώ ευχήθηκε ο Θεός να τους δίνει κουράγιο στο έργο τους. Η εγγύτητα των νέων
ιδιόκτητων γραφείων με τον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας της Ευαγγελιστρίας είναι θεμελιακά καθοριστική αλλά και συμβολική του πολυσχιδούς ποιμαντικού έργου της Μητρόπολης Τριμυθούντος. Μετά το
πέρας των ομιλιών, κλήρος και λαός έλαβαν την ευλογία τού Μακαριωτάτου και ραντίστηκαν με το ύδωρ του αγιασμού, ενώ είχαν την ευκαιρία να
περιδιαβούν στους εγκαινιασθέντες χώρους της Μητρόπολης.
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Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εργασίες ανάπλασης του πυρήνα

Α

πό τις 15 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει τα κατασκευαστικά έργα για την υλοποίηση της Α΄ Φάσης του έργου «Ανάπλαση Πλατειών και δρόμων στον
πυρήνα Ιδαλίου». Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήρεις κατασκευές, υπογειοποιήσεις όλων των Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας, αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού, δαπεδόστρωση των δρόμων με κυβόλιθους, φυτεύσεις δέντρων
και προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού.
Το έργο θα εκτελεστεί τμηματικά σε τέσσερις φάσεις. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τα
μέσα Νοεμβρίου 2020:
Θα κλείσουν, προσωρινά για την τροχαία κίνηση, τα ακόλουθα τμήματα οδών,
αναλόγως της προόδου των εργασιών ανάπλασης, ως ακολούθως:
Η αδιέξοδος οδός Χαράλαμπου Μούσκου από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη
Χάματσου.
Η αδιέξοδος οδός Ευαγγελίστριας από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου.
Το τμήμα της οδού Αρχ. Μακαρίου από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου μέχρι τη συμβολή με την οδό Αγίου Ανδρονίκου.
Το τμήμα της οδού Αρχ. Μακαρίου από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου μέχρι τη συμβολή με την οδό
Φώτη Πίττα.
Την αντιστροφή της μονοδρόμησης της οδού Αγίου Ανδρονίκου από τη συμβολή με την οδό Ελευθερίας, μέχρι τη
συμβολή με την οδό Αρχ. Μακαρίου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Ελευθερίας.

Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προσωρινή πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε σημεία κλειστών οδών, με μέγιστη απόσταση τα 50 μέτρα από κάθε υποστατικό, καθ΄ όλη τη διάρκεια των
προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης. Επίσης έγιναν διευθετήσεις και όσον αφορά την περισυλλογή
των σκυβάλων από σπίτια που βρίσκονται σε οδούς στην περιοχή του πυρήνα Ιδαλίου.

Μ

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ
στη βιομηχανική περιοχή Αλάμπρας

Α

ντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Άντρο Κυπριανού επισκέφθηκε επιχειρήσεις στην βιομηχα-

νική περιοχή Αλάμπρας. Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ
συζήτησε με εργαζομένους και με επιχειρηματίες για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τα
προβλήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα έχει να κάνει με προβλήματα που προκλήθηκαν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η δεύτερη ομάδα έχει να κάνει με χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν την καθημερινό-

Ολοκληρώθηκε ο κυκλικός κόμβος
της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου

έσα σε λίγους μήνες όχι μόνο έγινε ο
κυκλικός κόμβος στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά έχει τοπιοτεχνηθεί προσφέροντας ασφάλεια στους διερχόμενους
οδηγούς που είναι το πρωτεύων αλλά και ομορφιά
στον περιβάλλοντα χώρο. Ο κυκλικός κόμβος της
Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στα
σύνορα τριων Δήμων, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου
και στο συγκεκριμένο σημείο σημειώθηκαν πολλά
τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν. Οι τοπικές αρχές
εντόπισαν το πρόβλημα και προχώρησαν σε ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους με
στόχο να εξευρεθεί τρόπος προστασίας των πολιτών. Με επιχειρήματα έπεισαν για την αναγκαιότητα δημιουργίας του κυκλικού κόμβου και μέσα σε
σύντομο χρονικό ολοκληρώθηκε το πολύ σημαντικό για την οδική ασφάλεια έργο. Όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος
Λατσιών Χρίστος Πιτταράς η υπηρεσία πρασίνου
του Δήμου Λατσιών έχει ολοκληρώσει την τοπιοτέχνηση. Ο σχεδιασμός του κυκλικού κόμβου έγινε δωρεάν από την κόρη του Δημάρχου Λατσιών
Γεωπόνο - Αρχιτέκτονα τοπίου Μαριλένα Πιτταρά.
Ο Δήμαρχος Λατσιών ευχαρίστησε επίσης τον επόπτη και τους εργάτες της υπηρεσίας πρασίνου για
την άμεση εκτέλεση του σχεδίου. Από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται καθημερινά μεγάλος αριθμός οχημάτων και η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου βοηθά τους οδηγούς στην
ασφαλή διακίνηση τους.

τητά τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ υπάρχουν επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητές τους έκλεισαν
σχεδόν πλήρως εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων. Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ιδιόκτητα υποστατικά και αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο. Η σοβαρή μείωση του κύκλου εργασιών τους, μαζί με τον αργό
ρυθμό της επανεκκίνησης της οικονομίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, συσσωρεύει υποχρεώσεις, όπως είναι το
ενοίκιο, που οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν. Σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι οι
συχνές διακοπές ρεύματος, που παρατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, τις περισσότερες φορές στιγμιαίες, με σοβαρό κίνδυνο για βλάβες σε βιομηχανικά ψυγεία και άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Μεγάλο πρόβλημα είναι, επίσης, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου της βιομηχανικής περιοχής. Ασφαλτόστρωση υπάρχει μόνο στον
κεντρικό οδικό άξονα που διασχίζει την βιομηχανική, στον οποίο όμως δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, γεγονός που τον
καθιστά επικίνδυνο για τους πεζούς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ άκουσε με προσοχή όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τις συναντήσεις και υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει τα συγκεκριμένα προβλήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για επίλυσή τους. Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ είχε συνάντηση και με τον κοινοτάρχη Αλάμπρας Αχιλλέα Μαλαχουρίδη, με τον οποίο συζήτησαν προβλήματα που αφορούν τόσο τη βιομηχανική περιοχή, όσο και της κοινότητας.

Τ

Αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ο Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τις καλεί να προχωρήσουν
στην αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών τους, έτσι ώστε το σύνολο των δαπανών τους να μειωθεί σύμφωνα με την αναθεωρημένη χορηγία, ως η σχετική επί του θέματος απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο μπορούν να μειωθούν δαπάνες που αφορούν υπερωρίες, έξοδα φιλοξενίας,
επιμόρφωση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια, μελέτες/αγορά υπηρεσιών, αγορά εξοπλισμού καθώς
και έξοδα πολιτιστικών υπηρεσιών και άλλων εκδηλώσεων και τρέχουσες μεταβιβάσεις που αφορούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλουν αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το έτος 2020. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός θα πρέπει να σταλεί και να σταλεί στα
Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται σοβαρή μείωση εσόδων λόγω διάφορων απρόβλεπτων γεγονότων, τότε αυτόματα θα πρέπει εκεί όπου είναι δυνατόν να
περιορίζονται/αναστέλλονται δαπάνες που δεν επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Περιορισμένος Αριθμός Διαμερισμάτων και Καταστημάτων
Μικρή Προκαταβολή + 480 Ευρώ το μήνα
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Απέκοψαν τον αυτοκινητόδρομο οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης

έα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου
διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη λειτουργία κοντά
στην οικιστική ζώνη δυο εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στην έξοδο Τσερίου στον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας. Οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν
την τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο στέλνοντας το μήνυμα ότι θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα το συντομότερο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, οι Δήμαρχοι Ιδαλίου, Λατσιών, Γερίου και Τσερίου. Η παρουσία του κόσμου
ήταν έντονη και η απαίτηση για άμεση μετακίνηση των εργοστασίων ήταν επιτακτική. O Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε
ανοικτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλεί την
κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση αναστολή των εργασιών των
δυο βιομηχανικών μονάδων. Ο κ. Καλλένος ζητά συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παρατεθούν στοιχεία για το ζήτημα. «Για άλλη μια φορά είστε επιφορτισμένος να διορθώσετε στρεβλώσεις του παρελθόντος, στρεβλώσεις ελλειματικών σχεδιασμών
μιας σειράς αναχρονιστικών πρακτικών. Το κάνατε επανειλημμένα.
Προσδοκούμε ότι θα το κάνετε και πάλι για διασώσετε, προτού να
είναι αργά, ένα μεγάλο αριθμό ανθρωπίνων ζωών». Στην επιστολή
ο Δήμαρχος αναφέρεται στην έκταση του προβλήματος σημειώνοντας ότι ο χρόνος προχωρά αδυσώπητος και με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς τα 445 παιδιά του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου

και τα άλλα 125 του αντίστοιχου νηπιαγωγείου καθώς και οι γονείς
τους αναμένουν την εφαρμογή της απόφασης μετακίνησης των δυο
ασφαλτικών μονάδων. Το Υπουργικό Συμβούλιo με πρόσφατη απόφαση του εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών, σε περίπτωση
που η απάντηση των εμπλεκόμενων εταιρειών στην τελική πρόταση
της Κυβέρνησης για μετακίνηση τους είναι αρνητική, να ζητήσει τη
συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών μέσων για τον άμεσο τερματισμό της λειτουργίας των
δύο μονάδων παραγωγής ασφάλτου.

Σ

Έργα στην είσοδο της Ποταμιάς

ε διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου στην είσοδο της Ποταμιάς, παρά τον ποταμό Γυαλιά, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το έργο έγινε
από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας μετά από αίτημα
του κοινοτικού συμβουλίου Ποταμιάς. Η διαπλάτυνση
του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο κρίθηκε επιβεβλημένη αφού υπήρχαν κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια.
Μετά τη διαπλάτυνση του δρόμου έγιναν ενέργειες προς
την ΑΗΚ ώστε να προχωρήσει σε επέκταση του οδικού
φωτισμού σε όλο το μήκος του δρόμου.

Αιμοδοσία σε Πέρα Χωριό–Νήσου,
Aλάμπρα και Ποταμιά

Τ

ρεις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής
Ιδαλίου, το Πέρα Χωριό – Νήσου, η Αλάμπρα και η Ποταμιά διοργάνωσαν αιμο-

δοσίες. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων έδωσαν το
παρόν τους και πρόσφεραν προς το συνάνθρωπο
τους ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των κοινοτικών συμβουλίων. Στις αιμοδοσίες τηρήθηκαν όλα
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστα-

σία των αιμοδοτών και του προσωπικού από τον
κορονοϊό. Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας
όπως, διάθεση μασκών, γαντιών, σήμανση αποστάσεων κλπ. Οι πολίτες επέδειξαν υπομονή και
κατανόηση. Οι αιμοδοσίες όχι μόνο διεξήχθησαν
ομαλά και χωρίς προβλήματα αλλά είχαν και μεγάλη επιτυχία.

Φυτεύτηκαν 3 χιλιάδες δέντρα σ’ ένα χρόνο
στα Λύμπια

Τ

ο παράρτημα Φιλοδασικού Ολυμπίων συμπλήρωσε πρόσφατα ένα χρόνο λειτουργίας.
Μέσα σε 12 μήνες φυτεύτηκαν στα Λύμπια σχεδόν
3000 δέντρα και φυτά. Στην προσπάθεια συνέβαλαν εκατοντάδες εθελοντές οι οποίοι συνεχίζουν να συνεισφέρουν και στην περιποίηση και στο πότισμα των δέντρων.
Οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες φυτεύτηκαν τα δέντρα φροντίζουν τους χώρους πρασίνου γεγονός το
οποίο χαροποιεί ιδιαίτερα τα μέλη του Φιλοδασικού Ολυμπιών.

Τ

Εκθεσιακός χώρος
στην Ποταμιά

Τ

ο γεωργικό χαρακτήρα της Ποταμιάς αναδεικνύει το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού. Προχώρησε στη δημιουργία μικρού

εκθεσιακού χώρου στο χώρο στάθμευσης Τζαμί
Ποταμιάς. Στον εκθεσιακό χώρο τοποθετήθηκαν
μηχανήματα και γεωργικά εργαλεία όπως είναι ένα
αλακάτι, μια τουρπίνα και ένα άλετρο. Τα μηχανήματα συντηρήθηκαν και τοποθετήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο όπου εκεί θα έχουν την ευκαιρία κυρίως παιδιά σχολείων της περιοχής να μαθαίνουν
για τη ζωή στην Ποταμιά πριν από πολλά χρόνια.

«Η περιβαλλοντική συνείδηση
των εφήβων»

ο τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020
βρήκε το Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα
Χωρίου και Νήσου στο βάθρο των νικητών του μαθητικού διαγωνισμού “Reserch by
students”- «Έρευνα από μαθητές» που διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Συγκεκριμένα στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι
μαθήτριες Αννίβα Αρετή, Αννίβα Κυριακή, Ζορπά
Μαργαρίτα, Μιχαήλ Σοφία και Σωτηριάδου Πολυξένη, του τμήματος Γ3, υπό την καθοδήγηση της
φιλολόγου Χρυστάλλας Χατζηκυριάκου- Μιχαήλ.
Η ερευνητική ομάδα διακρίθηκε στην κατηγορία «Χρυσό» με την εργασία «Η περιβαλλοντική συνείδηση των
εφήβων».

Γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου στην Ποταμιά

Ο

λοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου στην
αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς. Το γήπεδο είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όλα
τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πρόκειται για ένα
αναπτυξιακό έργο το οποίο έγινε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς. Οι κάτοικοι του χωριού θα μπορούν να το χρησιμοποιούν δωρεάν.
Οι όροι λειτουργίας του γηπέδου θα ανακοινωθούν αργότερα.
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Δικαίωση των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Κ

αταπέλτης είναι η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρίας Στυλιανού – Λοττίδη για το θέμα της παρουσίας ασφαλτικών εργοστασίων σε περιοχή που γειτνιάζει με σπίτια της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιδαλίου. Στην έκθεση αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι η δημόσια υγεία
και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, υπερέχουν των όποιων οικονομικών ζητημάτων και δαπανών. Η έκθεση της Επιτρόπου αφορά στην οχληρία και τον δυσμενή επηρεασμό των ανέσεων των κατοίκων της περιοχής,
καθώς και των μαθητών του δημοτικού σχολείου που βρίσκεται στην ίδια
περιοχή, η οποία υφίσταται από το 2012 χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα και η περιστολή ή/και άρση της οχληρίας, με
επακόλουθο να επηρεάζεται το δικαίωμα τους στη ζωή, την υγεία, την ιδιωτική ζωή και την κατοικία. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου, οι αρμόδιες τοπικές αρχές εντός των δημοτικών ορίων των οποίων βρίσκονται
οι οχληρές μονάδες, όφειλαν να προβούν στη λήψη μέτρων περιστολής
των πηγών πρόκλησης οχληρίας εντός των δημοτικών τους ορίων, αρχής γενομένης από το 2012, σύμφωνα με τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις,
που απορρέουν από τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου. Ωστόσο, όπως
αναφέρεται, οι εμπλεκόμενες τοπικές αρχές παρέλειψαν να λάβουν τα δέοντα μέτρα για άρση οποιασδήποτε οχληρίας αλλά και την αποκατάσταση υφιστάμενης παρανομίας όπως είναι η συνέχιση λειτουργίας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος χωρίς την απαραίτητη άδεια,
η οποία ενδεχομένως να βλάπτει τη δημόσια υγεία και κατ’ επέκταση το
δικαίωμα στη ζωή. Συγκεκριμένα, αναφέρει η Επίτροπος, μια εκ των δύο
μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας κατά παράβαση
των διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί Δήμων Νόμων, χωρίς η αρμόδια Αρχή, ήτοι η τοπική αρχή εντός των διοικητικών ορίων της οποίας υφίσταται η εν λόγω μονάδα, να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, προς άρση της παρανομίας, τόσο σε σχέση με τις οικοδομικές
παρατυπίες όσο και τη λειτουργία της άνευ αδείας. Απότοκο, της εν λόγω
παράλειψης από μέρους των τοπικών αρχών, αποτελεί η συνέχιση του περιορισμού της απόλαυσης των δικαιωμάτων στη ζωή και την υγεία και ιδιαίτερα του δικαιώματος διαβίωσης σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον,
τόσο των περίοικων όσο και των μαθητών και εργαζομένων στο σχολείο,
προστίθεται. Ειδικότερα δε σε σχέση με τα παιδιά, επισημαίνει στην έκθεση της η Επίτροπος, είναι σαφές πως υπάρχει αυξημένη ευθύνη της πολιτείας απέναντι στην έκθεση τους, σε πιθανόν και απροσδιόριστο κίνδυνο

αυτήν περιλαμβάνονται και παιδιά, θα πρέπει η προάσπιση των δικαιωμάτων τους να τίθεται ως προτεραιότητα καθότι η δημόσια υγεία, και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία αποτελούν το μέλλον και την
συνέχεια της ανθρώπινης ύπαρξης, υπερέχουν των όποιων οικονομικών
ζητημάτων και δαπανών, είτε αυτά αφορούν πιστώσεις για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών ζωνών Κατηγορίας Α ή πλεόνασμα αναξιοποίητης
βιομηχανικής γης. Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγείται όπως οι προσπάθειες για τη μετακίνηση των οχληρών μονάδων εντατικοποιηθούν ώστε
η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για τον σκοπό αυτό, να ολοκληρωθεί το
συντομότερο δυνατό, διαφυλάσσοντας το δικαίωμα των παιδιών στην
υγεία και στον καθαρό αέρα κατά την φοίτηση τους στο σχολείο, αλλά και
τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης στη ζωή, την υγεία, την ιδιωτική ζωή και την κατοικία τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την παρούσα κατάσταση. Προς τούτο, αναφέρει, η
παρούσα Έκθεση υποβάλλεται προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, καθώς
και στις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές, με την εισήγηση όπως συνδράμουν,
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στις προσπάθειες της Υπουργικής Επιτροπής για άμεσο τερματισμό της οχληρίας που προκαλείται από τις συγκεκριμένες μονάδες. Υποβάλλεται επίσης στους Δήμους Τσερίου και Γερίου
εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι οχληρές μονάδες,
με την εισήγηση αφενός όπως, προβούν στη λήψη όλων των δεόντων μέτρων, για την άρση και ή περιορισμό της οχληρίας και τον τερματισμό του
δυσμενούς επηρεασμού των ανέσεων των κατοίκων της ενορίας Αγίου
κατά τη φοίτηση τους στο σχολείο, σε ένα περιβάλλον ενδεχομένως ακατάλληλο, λόγω των ρύπων των υπό αναφορά μονάδων. Σημειώνεται ότι η
διαφύλαξη και προώθηση των οικονομικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια ενός κράτους, και δη η λειτουργία των εν λόγω μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος,
συνιστούν αναντίλεκτα, ζωτική φλέβα για την ανάπτυξη της οικονομίας,
την παροχή εργασίας, και την δημιουργία ενός αναπτυγμένου δομημένου περιβάλλοντος για όλους τους κατοίκους της εδαφικής της επικράτειας, γι’ αυτό και το κράτος θα πρέπει να συμβάλλει παρέχοντας κάθε
δυνατή στήριξη. Όταν όμως συγκεκριμένες οικονομικές/επιχειρηματικές
δραστηριότητες, προστίθεται, αποβαίνουν εις βάρος των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, έστω και μικρής ομάδας πληθυσμού, και κυρίως όταν σ’

Κωνσταντίνου και Ελένης, αναφέρει περαιτέρω. Εισηγείται, επίσης, όπως
ο Δήμος Τσερίου προβεί στη λήψη μέτρων σε σχέση με την παραβίαση
των προαναφερθέντων διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί Δήμων Νόμων, σε σχέση με την λειτουργία της μιας εκ των
δυο μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Εισηγείται περαιτέρω, ενόψει της επικείμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην περιοχή,
όπως τα ευρήματά της αποτελέσουν τη βάση τόσο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και τη ρύθμιση των πολεοδομικών ζωνών της περιοχής,
όσο και για το ενδεχόμενο καταρτισμού σχεδίου κινήτρων για τη μετακίνηση των βιομηχανικών μονάδων που λόγω της περιοχής στην οποία
βρίσκονται, καθίστανται πηγή όχλησης.
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Έργα ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Ιδαλίου

Τ

ην έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας και ανάδειξης στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου, τα οποία εντάσσονται στις δράσεις της πράξης «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης», με το ακρωνύμιο «Ελκυστικοί
Προορισμοί» ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πράξη χρηματοδοτείται κατά 85% από
το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 20142020» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
Τα έργα υλοποιούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, που είναι ο κύριος δικαιούχος της πράξης «Ελκυστικοί Προορισμοί», με
εταίρους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και την Αναπτυξιακή
Εταιρεία Λευκωσίας.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου υλοποιεί παράλληλα έργα στον Αρχαιολογικό Χώρο Ηφαιστείας στη Λήμνο, προωθώντας έτσι μια κοινή
μεθοδολογία δράσης, με στόχο την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου, αποσκοπώντας εντέλει στην τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος.
Όπως αναφέρεται, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης (σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης) για έργα υποδομής εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Ιδαλίου.
Τα έργα αφορούν στην περίφραξη του απαλλοτριωμένου χώρου της
αρχαίας διοικητικής ακρόπολης του Ιδαλίου, εντός της οποίας υπάρχουν πολλές ανεσκαμμένες θέσεις, ώστε να πάρει τη μορφή ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου. Ως προθάλαμος για τον περιφραγμένο
Αρχαιολογικό Χώρο θα λειτουργεί το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αρχαίου Ιδαλίου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008.
Επίσης, η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή δύο στεγάστρων, τα
οποία θα καλύψουν ευαίσθητους χώρους του επιβλητικού αρχαίου
συμπλέγματος κτιρίων που ανασκάφηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το οποίο λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο της περιφέρειας
του Ιδαλίου. Τα στέγαστρα θα είναι στη μορφή των δύο στεγάστρων
που κατασκευάστηκαν σε άλλους χώρους του αρχαίου διοικητικού
κέντρου το 2016.
Σημειώνεται, ότι το 2019 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για
την κατασκευή των πιο πάνω, ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρεία

Οικοδομικές Επιχειρήσεις Σταύρος Α. Σταύρου ΛΤΔ στις αρχές του
2020. Με τη λήξη των μέτρων κατά της πανδημίας, οι εργασίες για την
κατασκευή της περίφραξης και των δύο στεγάστρων έχουν ξεκινήσει. Το έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2020.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των πινακίδων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στην αρχαία ακρόπολη, ώστε να
προσφέρουν στον επισκέπτη τις απαραίτητες πληροφορίες που θα
τον βοηθούν να περιηγείται στο χώρο και να αντιλαμβάνεται την
ιστορική διάσταση των αρχαιολογικών καταλοίπων που θα βλέπει.
Η ομάδα σχεδιαστών του Menta Projects Ltd που έχει αναλάβει το
σχεδιασμό της μορφής των πινακίδων, έχει αναλάβει και τo σχεδιασμό του φυλλαδίου με πληροφοριακό υλικό και σύντομο οδηγό του
χώρου, που θα διανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες.
Τέλος, μέχρι τον Νοέμβριο του 2020 θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή εφαρμογή, την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να κατεβάζουν
στις έξυπνες συσκευές τους (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κλπ) και η
οποία θα λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός του χώρου με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό.
Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στόχο του Τμήματος Αρχαιοτήτων για δημιουργία ενός μείζο-

νος σημασίας αρχαιολογικού χώρου στο Δήμο Ιδαλίου, στο κέντρο
του νησιού, σε καίριο σημείο σύνδεσης των επαρχιών ΛευκωσίαςΛεμεσού-Λάρνακας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2020
20-23 ΚΑΙ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΚΟ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ»
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
27-30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 3-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις ταινίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ από την είσοδο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου ή από το Πάρκο «Βασίλης Μιχαηλίδης», ως ακολούθως:
Δευτέρα 6 Ιουλίου – Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 6:00μμ-8:00μμ
θα διατίθενται στο χώρο του Πάρκου «Βασίλης Μιχαηλίδης» τα εισιτήρια για τις προβολές των ταινιών που θα γίνουν στο Πάρκο.
Δευτέρα 13 Ιουλίου – Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6:00μμ-8:00μμ
θα διατίθενται στην είσοδο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου τα εισιτήρια για τις προβολές των ταινιών που θα γίνουν στο Αμφιθέατρο.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 8:30μμ
Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολής των ταινιών θα αποσταλεί ταχυδρομικώς σε όλα τα σπίτια στον Δήμο Ιδαλίου και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και fb του Δημαρχείου.
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ.

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ώρα 8:30μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ώρα 8:00μ.μ.
ΠΑΡΚΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ώρα 8:00μ.μ.
ΠΑΡΚΟ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ»
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

με το μουσικό σχήμα
του Μιχάλη Γρούτα
συμμετέχει ο
Λαογραφικός Όμιλος
Δήμου Ιδαλίου

ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
και το μουσικό του σχήμα
παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα
με αγαπημένα
ΕΝΤΕΧΝΑ και ΛΑΪΚΑ τραγούδια

με το μουσικό σχήμα του ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
«ΛΑΪΚΗ ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης κατά
της εξάπλωσης του COVID-19 όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση θα
πρέπει να εξασφαλίσουν τα ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.

Στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν
στην εκδήλωση θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.

Στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του
COVID-19 όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα
πρέπει να εξασφαλίσουν ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ από την είσοδο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου.

Οι προκρατήσεις θέσεων θα γίνονται από
τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου
στο τηλέφωνο 22444888.

Οι προκρατήσεις θέσεων θα γίνονται από
τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουλίου
στο τηλέφωνο 22444888.

Οι προκρατήσεις θέσεων με τα δωρεάν εισιτήρια θα διατίθενται
από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις
6:00μμ-8:00μμ στην είσοδο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η
Επιτροπή Υγείας
Δήμου Ιδαλίου
και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας.

Ο Δήµος Ιδαλίου και οι οικογένειες των Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων 1974 και φονευθέντων 1963 και 1974,
σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας το Ετήσιο Μνηµόσυνο που θα πραγµατοποιηθεί
την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.
Επιµνηµόσυνο λόγο θα εκφωνήσει κ. Σκεύη Κούτρα-Κουκουµά,
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-Παθόντων.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Δηµοτικό κοιµητήριο.

Δηλώσεις για κατάθεση στεφάνων
µέχρι την Πέµπτη 23/7/20 στο τηλ. 22444888

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΩΡΑ 6:30-9:00 μ.μ.
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΗΡΩΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 1974

Η Αιμοδοσία θα είναι αφιερωμένη στους Δαλίτες
Ήρωες Πεσόντες, Φονευθέντες και Αγνοούμενους
1963 και 1974
Λόγω μεγάλης ανάγκης σε όλες τις ομάδες αίματος,
το Κέντρο Αίματος κάνει έκκληση στο κοινό και ιδιαίτερα στους νέους μας να ενισχύσουν την αιμοδοσία.
Οι αιμοδότες πρέπει να φέρνουν μαζί τους την κάρτα εθελοντή αιμοδότη.
Οι νέοι αιμοδότες θα εγγράφονται την ώρα της αιμοδοσίας για εξασφάλιση κάρτας αιμοδότη.

Χριστόφορος Σκορδής

Νίκος Τσιελεπής

Νικόλας Περικλέους

Μιχάλης Γρούτας

Σάββας Σαββίδης

Μάρκος Μάρκου Πιττή

ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ 1963 ΚΑΙ 1974

Μιχάλης Σολοµώντος

Ανδρέας Κ. Ποϊράζης

Αντώνης Α. Αντωνίου

Αντώνης Ευθυµίου

Γεώργιος Κυριάκου

ΔΑΛΙ

10

ΘΕΜΑΤΑ

news

Οικονομική βοήθεια 4,6 εκ. Ευρώ προς τους αγρότες

Τ

α δραστικά περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και
τον αγροτικό τομέα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, Περιβάλλοντος και
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το ρόλο του πρωτογενούς τομέα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, τον στηρίζει ποικιλότροπα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν οι γεωργοί να παράγουν ασφαλή
και ποιοτικά προϊόντα, ώστε αυτά να φθάνουν καθημερινά στο τραπέζι του καταναλωτή. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει επιπρόσθετο ποσό ύψους
4,6 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδες επηρεαζόμενων αγροτών. Τα ακριβή ποσά που
θα διατεθούν ανά ομάδα επηρεαζομένων, θα προσδιοριστούν μέσα από λεπτομερή σχέδια που θα ετοιμαστούν, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Μέρος
του πιο πάνω ποσού στήριξης θα μπορεί να καλυφθεί από ανακατανομή αμιγώς ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων πόρων, με την αξιοποίηση των εργαλείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως προβλέπεται και σε προτάσεις Κανονισμών που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που μικρή
γεωργική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να λάβει ενίσχυση από τα νέα Σχέδια Κρατικής Ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, θα
πρέπει να επιλέξει το μέτρο στήριξης που επιθυμεί, για αποφυγή του ενδεχομένου διπλής χρηματοδότησης. Η πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο αφορά στις πιο κάτω ομάδες:
• Αιγοπροβατοτρόφους, λόγω της μη διάθεσης του αναμενόμενου αριθμού ζώων, καθώς και της μειωμένης τιμής διάθεσης του κρέατος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι άλλες πρωτοβουλίες
που ανέλαβε το Υπουργείο μας για στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων, όπως αυτές συμφωνήθηκαν με τις αγροτικές
οργανώσεις.
• Αμπελουργούς, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω μειωμένης ζήτησης οινοποιήσιμων σταφυλιών, ως αποτέλε-

Η

σμα της χαμηλής κατανάλωσης κυπριακού κρασιού που προκύπτει από την αναστολή εργασιών των ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης.
• Παραγωγούς λαχανικών, φρέσκων αρωματικών φυτών και φράουλας, λόγω περιορισμένης ζήτησης και για διαχείριση του ρίσκου της άγνωστης μελλοντικής ζήτησης
για τα προϊόντα τους.
• Ανθοκόμους και ιδιαίτερα παραγωγούς κομμένων ανθέων και εποχιακών φυτών
γλάστρας, όπως και ιδιοκτήτες φυτωρίων, λόγω καταστροφής των προϊόντων τους
που δεν διατέθηκαν.
• Παραγωγούς που πωλούσαν τα προϊόντα τους στις Λαϊκές Αγορές και για δύο σχεδόν μήνες δεν είχαν εναλλακτικό τρόπο διάθεσής τους.
• Καλλιεργητές εσπεριδοειδών με όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών, λόγω δυσκολιών στη συγκομιδή και στη διάθεση
τους στην αγορά.
• Γεωργούς που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων και άρα δεν επωφελούνται από
το πρώτο πακέτο στήριξης του αγροτικού τομέα.
Ήδη ένα πακέτο μέτρων εγκρίθηκε στις 26 Μαρτίου από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
παραχώρηση δωρεάν ποσότητας νερού προς τους γεωργούς που υδροδοτούνται από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα,
διευκολύνσεις για την αποπληρωμή των τιμολογίων νερού, μη επιβολή τέλους υπερκατανάλωσης νερού για το 2019
και μη αποκοπή του νερού σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις λόγω καθυστερημένων οφειλών. Όσον αφορά στις
αποζημιώσεις για ζημιές που είχαν υποστεί συγκεκριμένοι τύποι καλλιεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο, αυτές καταβλήθηκαν, όπως δεσμεύτηκε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε ποσό πέραν των 11 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο αντίστοιχων αποζημιώσεων της τελευταίας εικοσαετίας. Παράπονα
αγροτών για χαμηλές αποζημιώσεις εξετάζονται αυτή την περίοδο από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και, σε συνεννόηση με τις αγροτικές οργανώσεις, θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

1,8 εκ. Ευρώ για τη στήριξη των αγροτών λόγω κορονοϊού

Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το κυπριακό πρόγραμμα ύψους 1,8 εκατομμυρίων Ευρώ για τη στήριξη αγροτών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή που πλήττεται από το ξέσπασμα του κορονοϊού.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που
εγκρίθηκε από την Επιτροπή.
Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο σε:
i) εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή φρέσκων λαχανικών, φραουλών
και βοτάνων
ii) εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή πορτοκαλιών της ποικιλίας Βαλένθια
iii) εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθοκομίας

iv) πρωτογενείς γεωργικούς παραγωγούς που είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συμμετέχουν στις αγορές αγροτών και
v) ιδιοκτήτες ή διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων χωρίς πρόσβαση σε άρδευση.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να
τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα.
Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το κυπριακό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό
πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά δικαιούχο. Το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και
τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο.

12,7 εκατομμύρια τόνοι αγελαδινού γάλακτος
συλλέχθηκαν στην ΕΕ τον Μάρτη του 2020

Σ

υνολικά 12,7 εκατομμύρια τόνοι αγελαδινού γάλακτος συλλέχθηκαν από τις εκμεταλλεύσεις της ΕΕ τον
Μάρτιο του 2020, + 1,2% από το Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην Κύπρο συλλέχθηκαν 22,78 χιλιάδες τόνοι, έναντι 20,81 το Φεβρουάριο και

20,80 το Μάρτη του 2019.
Σύμφωνα με τη Eurostat, αυτό επιβεβαιώνει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη υψηλότερων επιπέδων συλλογής αγελαδινού γάλακτος στην ΕΕ. Βραχυπρόθεσμα, επομένως, το
επίπεδο του αγελαδινού γάλακτος που συλλέγεται στην ΕΕ
δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού της
πανδημίας COVID-19.
Στα περισσότερα κράτη μέλη, η συλλογή γάλακτος τον Μάρτιο του 2020 ήταν υψηλότερη από τον Μάρτιο του 2019. Οι
κυριότερες αυξήσεις καταγράφονται στη Γερμανία (+ 0,5%
έως 2,8 εκατομμύρια τόνους), τη Γαλλία (+ 0,6% έως 2,2 εκατομμύρια τόνους), τις Κάτω Χώρες (+ 3,0% έως 1,2 εκατομμύρια τόνους) και την Πολωνία (+ 1,9% έως 1,1 εκατομμύρια τόνους), παρόλο που η συλλογή ήταν χαμηλότερη στην
Ιταλία (-2,8% σε 1,1 εκατομμύρια τόνους).
Σύμφωνα με τη Eurostat, το επίπεδο του αγελαδινού γάλακτος που συλλέχθηκε στην ΕΕ τον Μάρτιο του 2020 ήταν
υψηλότερο από αυτό του Φεβρουαρίου 2020, αντικατοπτρίζοντας τη συνήθη εποχιακή άνοδο της άνοιξης που συνοδεύει τη διαθεσιμότητα φρέσκου χόρτου. Τα στοιχεία του
Μαρτίου υποδηλώνουν επίσης μια αύξηση της παραγωγής εποχιακού βουτύρου και γάλακτος, τόσο στην ποσότητα όσο και στο μερίδιο του χρησιμοποιούμενου γάλακτος.
Από την άλλη πλευρά, η εποχιακή αύξηση στην παραγωγή
γάλακτος σε σκόνη ήταν πιο περιορισμένη από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια.
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«Θέλουμε να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»

Κ

ύκλο επαφών με τα κόμματα άρχισε ο Υπουργός Εσωτερικών
Νίκος Νουρής για ενημέρωση τους ενόψει της συζήτησης για
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με
δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών θα πρέπει να επισπευσθεί η συζήτηση και η ψήφιση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών. «Μακριά από τις επίσημες συζητήσεις της Βουλής,
θεωρούμε ότι με τα κοινοβουλευτικά κόμματα μπορούμε να λύσουμε
δικές τους απορίες, να ακούσουμε τις δικές τους ανησυχίες και βεβαίως είμαστε έτοιμοι θέματα τα οποία δεν εκτρέπουν τα νομοσχέδια από
τη βασική τους μορφή να τα συζητήσουμε, ούτως ώστε να είμαστε όσο
γίνεται πιο προετοιμασμένοι κατά το στάδιο της συζήτησης στη Βουλή», είπε ο Υπουργός.
Ο κ. Νουρής στις δηλώσεις του τόνισε ότι «θέλουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα με την μεταρρύθμιση, το έχουμε δηλώσει
παρά πολλές φορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη χρονιά είναι
χρονιά βουλευτικών εκλογών και είναι καλά γνωστό ότι συνήθως αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις δύσκολα μπορούν να προωθηθούν
σε περίοδο προεκλογική». H συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών άρχισε με στόχο όλα να ψηφιστούν σε νόμους
εντός Σεπτεμβρίου. Με τα νομοσχέδια που ετοίμασε η κυβέρνηση μεταξύ άλλων εισάγεται η έννοια της διοικητικής αυτοτέλειας π.χ. με τον
τερματισμό της παρέμβασης του κράτους στη διαδικασία έγκρισης της
δομής των θέσεων στους δήμους, της οικονομικής αυτοτέλειας με την
κατάργηση της κρατικής χορηγίας και την αντικατάστασή της με τη μεταφορά των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχημάτων, τη μείωση στο ελάχιστο της παρέμβασης του
κράτους στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού των δήμων,
την ενίσχυση της διαφάνειας περιλαμβάνοντας μηχανισμούς ελέγχου
και λογοδοσίας, ως επίσης επιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Παράλληλα οι δήμοι καθίστανται σταδιακά πολεοδομικές αρχές, μεταφέρονται σε αυτούς οι
αρμοδιότητες των σχολικών εφοριών σε βάθος 5ετίας από την ημερομηνία σύστασης των νέων δήμων. Εισάγεται επίσης νέο μοντέλο δια-

Since 1970

κυβέρνησης των δήμων από τον δήμαρχο ο οποίος θα εκλέγεται σε ενι-

μοτικό διαμέρισμα. Στο νομοσχέδιο έχει επιπλέον περιληφθεί πρόνοια

αία εκλογή και θα είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών του δήμου, τον

ώστε η πρώτη εκλογή για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων με τον

αντιδήμαρχο που θα εκλέγεται από τους εκλογείς του δημοτικού δια-

νέο νόμο να γίνει το 2024, ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή των επόμενων

μερίσματος και τους συμβούλους οι οποίοι θα εκλέγονται σε κάθε δη-

εκλογών για ανάδειξη μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Kolarides Institute
of Accountancy

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ.

50 Χρόνια Αριστείας, 54 Βραβεία Λογιστικής,
Χιλιάδες Επιτυχίες.
• ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Λογιστική, Πολιτική Οικονομία, Μαθηματικά.
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI (IAS): (Level 1, 2, 3)
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου, Παγκύπριες.
• GCE A’ LEVEL: Accounting, Mathematics.

Πληροφορίες-Εγγραφές : 22 510 611
Κοντά μας μπορείτε και εσείς
Σίγουρα και Σύντομα.
www.facebook.com/kolarides.institute

Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο LCCI

Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου, διαθέτει προς πώληση το επ’ ονόματι
του ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην οδό Α. Θεοδοσίου 1, Τ.Κ. 2572,
στο Πέρα Χωριό (Ν). Εντός του τεμαχίου υφίσταται διατηρητέα κατοικία.
Τα κτηματολογικά στοιχεία ακολουθούν:
Αρ. εγγραφής

Αρ. τεμ.

Φ./Σχ

Έκταση

1/36

25

1106V01

432. τ.μ.

Πολεοδομική
ζώνη
Πα9

Η κατοικία είναι κηρυγμένη διατηρητέα με διάταγμα διατήρησης το
οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο του Περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμου. (Κ.Δ.Π. 3/2003 Ε.Ε. παρ. ΙΙΙ Ι αρ. 3761, 3.1. 2003).
Αγοραία αξία €130.000
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου δέχεται οικονομικές προτάσεις τις οποίες θα μελετήσει και θα αξιολογήσει και αν
κρίνει ότι οι προτάσεις είναι ικανοποιητικές μπορεί να προβεί στην
πώληση του αναφερόμενου ακινήτου αποδεχόμενο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι οι προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί καμιά από αυτές.
Οι οικονομικές προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού και Νήσου, Ελευθερίας
13, 2572 Πέρα Χωριό (Ν) σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφει «Πρόταση για αγορά διατηρητέας κατοικίας στο Πέρα Χωριό»
και πρέπει να φθάσουν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου
2020.
Από το Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωριού και Νήσου
Ημερ. 19.06.2020
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα
Γλυκόξινο κοτόπουλο ψητό
στη σχάρα
Το γλυκόξινο κοτόπουλο αποτελεί ένα από τα πιο απολαυστικά πιάτα του καλοκαιριού και όχι μόνο. Είναι ένα γευστικό πιάτο το οποίο με απλά υλικά γίνεται νόστιμο πάρα πολύ
γρήγορα.
Υλικά
• 1 κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες
• 3 κουτ. σούπας μουστάρδα υγρή
• 3 κουτ. σούπας κέτσαπ
• 1 κουτ. γλυκού μέλι
• 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• χυμό από μισό λεμόνι
• ρίγανη ή μαντζουράνα ξερή
• αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Κόβουμε το κοτόπουλο σε μερίδες, το πλένουμε, το στραγγίζουμε και το μεταφέρουμε σ’ ένα μπωλ.
Σ’ ένα άλλο μπωλ ανακατεύουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, φτιάχνοντας μια μαρινάδα και περιχύνουμε με αυτήν το κοτόπουλο, φροντίζοντας να πασαλειφτούν καλά όλα τα κομμάτια.
Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη φαγητού το κοτόπουλο και το
βάζουμε στο ψυγείο να σταθεί,

Τ

για τουλάχιστον 1 ώρα.
Όταν είναι να ψήσουμε το κοτόπουλο, ανάβουμε το φούρνο,
τοποθετούμε τη σχάρα μέσα
σ’ ένα ταψί με λίγο νερό και βάζουμε το ταψί στο φούρνο, για
να καεί λίγο η σχάρα.
Όταν ζεσταθεί αρκετά η σχάρα, τη βγάζουμε από το φούρνο
και τη λαδώνουμε καλά.
Βγάζουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο, το ανακατεύουμε να
πάρει όλη τη σάλτσα
και χωρίς να το πλύνουμε, το τοποθετούμε πάνω στην καμμένη σχάρα.
Βάζουμε το ταψί στη τελευταία σχάρα (ή όπου ψήνουμε στο
φούρνο μας το κοτόπουλο) και
το ψήνουμε στο γκριλ, μέχρι να ροδίσει καλά.
Έπειτα το γυρίζουμε από την άλλη και συνεχίζουμε το ψήσιμο,
μέχρι να ροδίσει κι από αυτήν τη μεριά.

Αποφάσεις της θεατρικής ομάδας
«Παράβαση» Λυμπιών

ο Δ.Σ της θεατρικής ομάδας «Παράβαση» Λυμπιών πραγματοποίησε συνεδρία, την πρώτη μετά την αποκλιμάκωση των μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού κατά την οποία λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις.
Αφορούν αναστολή των θεατρικών εργαστηρίων της ομάδας λόγω της έκτακτης κατάστασης. Τα θεατρικά εργαστήρια θα επαναλειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο, αντί τον
Οκτώβριο.
Οι δύο νέες παραγωγές της κύριας ομάδας θα συνεχίσουν τις πρόβες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Αναβολή του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2020. Η απόφαση πάρθηκε με μεγάλη απογοήτευση, καθώς το Φεστιβάλ αποτελεί κάθε χρόνο τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη δραστηριότητάς της Παράβασης. Εναλλακτικά, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν η
ομάδα θα επανέλθει με άλλη εκδήλωση. Παράλληλα συνεχίζεται η εγγραφή νέων μελών της ομάδας. Τα μέλη θα ενημερώνονται προσωπικά για τις δράσεις της Παράβασης, θα καλούνται σε ειδικές συνεδρίες και θα έχουν ορισμένα προνόμια σε εκδηλώσεις της ομάδας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Το Απογευματινό Κέντρο Απασχόλησης παιδιών «ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΤΕΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο Δήμο Ιδαλίου ζητά να προσλάβει:
• Διευθύνων Πρόσωπο
Απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα
με τη νομοθεσία των εγκεκριμένων
ΚΠΑΠ των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο pedikosteki@hotmail.com
μέχρι τις 7/7/2020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Το Απογευματινό Κέντρο Απασχόλησης παιδιών «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΕΚΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο Δήμο Ιδαλίου ζητά
να προσλάβει για ημιαπασχόληση:
• Απόφοιτους ή τεταρτοετείς φοιτητές
του τμήματος Επιστημών Αγωγής-Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων παρεμφερών κλάδων.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος
στο pedikosteki@hotmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες στη
Διοικητική λειτουργό Μαρίνα Αχιλλέως στο 99387830.

Γ

Σχολή Φόρουμ: Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 2019-2020

ια δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά η σχολή Φόρουμ έχει κριθεί άξια με τον τίτλο του Σχολείου Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους καθηγητές Φίλιο Φάνη και Ξένια Ζαφείρη ως
ανώτερους πρεσβευτές και δόκιμους πρεσβευτές μαθητές της Α΄ Λυκείου.
Μερικές από τις δράσεις της Σχολής ήταν:
1. Προώθηση του ευρωπαϊκού οράματος μέσα από τη σελίδα EuroForum – Privateschool.
2. Διδασκαλία σε ευρωπαϊκά και επίκαιρα θέματα με κύριο στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τη λειτουργία,
τους θεσμούς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και να εμπλακούν στα
δρώμενα της τοπικής κοινωνίας.
3. Δημιουργία info point στην είσοδο του σχολείου.
4. Συμμετοχή στον Παγκύπριο Eυρωπαϊκό διαγωνισμό παραγωγής γραπτού λόγου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Επίσκεψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
6. Δεντροφύτευση με κύριο στόχο την προώθηση οικολογικού μηνύματος.
7. Δημιουργία αφισών με θέμα, Η Ευρώπη πηγή έμπνευσης ενώ ηθικολογικού οράματος.
8. Ενημέρωση και επίσκεψη από τον ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά.
Η Σχολή Φόρουμ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τη νέα σχολική χρονιά, θα συνεχίσει τη δράση της
γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα, με νέες ιδέες και δραστηριότητες.

Τ

Drive in Cinema στο Δάλι
ο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Ιδαλίου διοργάνωσε το πρώτο Drive in Cinema. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού κατέδειξε
ακόμη μια φορά πόσο μας έχουν λείψει οι ζωντανές πολιτιστικές

δράσεις, τις οποίες χρειαζόμαστε για να ομορφαίνουν τη ζωή και την καθημερινότητα μας. To κοινό απόλαυσε από την ασφάλεια του αυτοκινήτου του στις 29 και 30 Ιουνίου τις ταινίες «ο καβαλάρης των FM STEREO»
και «Grease». Το γήπεδο του Λυκείου Ιδαλίου ήταν κατάμεστο από θεατές
και αυτοκίνητα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τ

Αδέσποτοι σκύλοι στην Ποταμιά

α τελευταία χρόνια στην Ποταμιά, όπως και σε άλλες κοινότητες της περιοχής, παρατηρείται αύξηση
αδέσποτων σκύλων οι οποίοι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική ζωή και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγιεινή των κατοίκων. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς σε ανακοίνωση του επισημαίνει το
πρόβλημα τονίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ο πληθυσμός των αδέσποτων σκύλων στην κοινότητα έχει αυξηθεί
ενώ παρατηρούνται και περιπτώσεις που τα ζώα επιδεικνύουν και επιθετική συμπεριφορά θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολιτών σημειώνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αδέσποτοι σκύλοι σχηματίζουν αγέλες.
«Η εγκατάλειψη αυτών των ζώων φαίνεται να γίνεται με οργανωμένο τρόπο από κάποιους ασυνείδητους. Κάποιοι, λοιπόν, ευθύνονται για τον πολλαπλασιασμό τους και να γνωρίζουμε ότι η εγκατάλειψη
είναι έγκλημα και διώκεται ποινικά. Είναι πραγματικά κρίμα και ελεεινή συμπεριφορά να μεγαλώνουμε ένα σκυλάκι και όταν πάψει να είναι χαριτωμένο κουταβάκι ή όταν το βαριόμαστε απλώς να το παρατάμε ή να το πετάμε στο δρόμο. Τα ζώα δεν είναι παιχνίδι» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα αδέσποτα θα μαζεύονται από τους υπαλλήλους του Κοινοτικού
Συμβουλίου Ποταμιάς και θα καταλήγουν στο καταφύγιο ζώων στο Δάλι.
Η εγκατάλειψη των σκύλων επηρεάζει και το ψυχισμό των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών τα
οποία συνδέονται μαζί τους.
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Πέντε beauty tips εάν φοράς φακούς
επαφής

Α

ν φορούσες για πολλά χρόνια γυαλιά μυωπίας και κάποια στιγμή
στην εφηβεία σου ή αργότερα δοκίμασες για πρώτη φορά τους φακούς επαφής, σίγουρα ακόμα θα θυμάσαι την ανακούφιση που ένιωσες. Κ ι αυτό συνέβη για
πολλούς λόγους. Από τη μία δεν έψαχνες διαρκώς πού είχες αφήσει τα γυαλιά σου και
από την άλλη μπορούσες- επιτέλους- να κάνεις όποιο μακιγιάζ ήθελες, χωρίς να σκέφτεσαι πια αν θα φαίνεται πίσω από τους φακούς
των γυαλιών σου.
Όλα ωραία μέχρι εδώ, αλλά δε θα πρέπει να
ξεχνάς ότι ακόμη και τώρα θα πρέπει να είσαι
αρκετά προσεκτική τόσο με τον τρόπο με τον
οποίο βάφεσαι όσο και με κάποια beauty/
makeup tips που πρέπει να ακολουθείς. Γιατί είναι βέβαιο ότι σε καμία περίπτωση δεν
επιθυμείς να υπάρξουν υπολείμματα σκιάς
στους φακούς επαφής σου, αλλά ούτε και να
αισθάνεσαι φαγούρα ή τσούξιμο λόγω κάποιων ακατάλληλων προϊόντων που μπορεί
να χρησιμοποιείς.
Για να μην αντιμετωπίσεις, λοιπόν, κανένα
από αυτά τα προβλήματα δες τα 5 beauty
tips που καλό είναι να γνωρίζεις και να ακολουθείς.
1. Πρώτα από όλα, πλύνε τα χέρια σου! Ναι,
μπορεί εδώ και μερικούς μήνες να το ακούμε συνέχεια αυτό, αλλά πρέπει να πλένεις τα
χέρια σου πριν βάλεις ο,τιδήποτε πάνω στο
πρόσωπό σου. Είτε πρόκειται για ενυδατική κρέμα, είτε για foundation. Κι αυτό, γιατί
ο,τιδήποτε υπάρχει πάνω στις άκρες των δαχτύλων σου μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί στους φακούς επαφής σου.
2. Σταγόνες. Έχε πάντα μαζί σου σταγόνες.
Έτσι, όταν θα αισθάνεσαι ότι τα μάτια σου εί-

ναι στεγνά θα μπορείς αμέσως να εφαρμόζεις
τις σταγόνες.
3. Επίλεξε oil-free προϊόντα. Προτίμησε, δηλαδή, oil free foundation και concealer, καθώς η σύνθεση αυτών των προϊόντων δεν
επηρεάζουν τα μάτια. Γενικά τα oil free καλλυντικά δε θολώνουν τα μάτια όσες ώρες κι
αν περάσουν.
4. Το μολύβι ματιών. Πρόκειται για το προϊόν
μακιγιάζ που αμέσως αναβαθμίζει κάθε look
μας. Υπάρχει, όμως, περίπτωση να αφήσει
υπολείμματα που θολώνουν και λερώνουν
τους φακούς. Αντ’ αυτού, λοιπόν, μπορείς να
προτιμήσεις ένα eyeliner ή ένα μαλακό μηχανικό μολύβι ματιών.
5. Δώσε προσοχή στη μάσκαρα. Προτίμησε
μια μάσκαρα με κοντές τρίχες, έτσι ώστε να
μην υπάρχει καμία πιθανότητα να… καταλήξεις με μαύρα στίγματα πάνω στους φακούς
επαφής σου.
την ανακούφιση που ένιωσες.
Πηγή: queen.gr

Α

Διαταραχή Πανικού, κτλ...

ν ήταν να γράψεις Κωνσταντίνε για κάποιο επίκαιρο ζήτημα
ψυχικής υγείας για τι ακριβώς θα έγραφες; Γιατί σε ρωτώ. Μα
φυσικά εφ’ όσον κάθισες στο γραφείο για να γράψεις θέμα!
Σκέψου λοιπόν. Πες ότι σου έρχεται στο μυαλό. Πες το πρώτα πριν το
γράψεις. Να το ακούσεις πρώτα. Άσε
το στόμα σου να μιλήσει μια φορά
πρίν απο τη σκέψη σου. Τα υπεραναλύεις, δεν νομίζεις; Σκέψου όμως
σαν άνθρωπος, όχι πάλι σαν επιστήμονας. Μας κούρασες ως επιστήμονας! Σκέψου ασυναίσθητα. Χωρίς
φίλτρα. Αυτό δεν έλεγε και ο ίδιος
ο Φρόυντ; Λες ότι τον θαυμάζεις. Ε
εφόσον λοιπόν τον θαυμάζεις σκέψου με... ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΥΝΕΙΡΜΟ! Έτσι
Kωνσταντίνος Μιχαήλ
δεν ονόμασε την ελεύθερη σκέψη ο
Κλινικός Ψυχολόγος
Φρόυντ;... Ο διάσημος αυτός ψυχαinfo@constantinosm.com
www.constantinosm.com
ναλυτής ο οποίος κάπνιζε πούρα…
Νικοδήμου Μυλωνά, 17,
Μήπως σου αρέσουν και εσένα τα
1071
πούρα Κωνσταντίνε. Μα κοίταξε που
Τηλ. 22653700
θα μας βγείς και βαρύς καπνιστής;
Φαξ. 22653714
Κάπνιζε πούρα όλη τη μέρα ασταμάτητα, λοιπόν ο Φρόυντ σου, το ένα
μετά το άλλο. Κάπου στα 14 την ημέρα! Κάπου το διάβασα. Κάπου το
διάβασες!… Γεννήθηκε το χίλια οκτακόσια πενήντα επτά! Είχε έξι παιδιά... Την Άννα, την Σοφία... Αλλά τώρα τι στο καλό σημασία έχει Κωνσταντίνε ο Φρόυντ, και τα πούρα του, και τα παιδιά του!.. Απο βιογραφίες σκίζεις πάντως! Τέλοσπάντων, μην ανοίξεις ποτέ το στόμα σου για
γεωγραφία... Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Το άρθρο για τα ζητήματα
ψυχικής υγείας που αφορούν την Κυπριακή σύγχρονη κοινωνία... Είπες θες να ενημερώσεις τον κόσμο. Είπες σε ενθουσιάζει να γράφεις
για τοπική εφημερίδα. Μίλα λοιπόν! Δεν είσαι μόνο για να ακούς, είσαι
και για να μιλάς... και για να γράφεις!..
«Διαταραχή Πανικού και καθημερινότητα».
Σοβαρά τώρα;! Χαχά. Τι στο καλό θέμα είναι τούτο. Απαρχαιωμένο!
Αυτό σκέφτηκα, αυτό έγραψα! Τώρα γιατί ακριβώς σηκώθηκα απο την
καρέκλα στο γραφείο και κάνω κύκλους στο δωμάτιο δεν είμαι σίγουρος... Τι να σας πω, μάλλον απο αμηχανία. Ναι και οι ψυχολόγοι έχουν
αμηχανία. Και οι ψυχολόγοι είναι άνθρωποι. Έτσι κάνω όταν σκέφτομαι. Έτσι κάνω όταν συνομιλώ με την σκέψη μου...
Υπάρχει και είναι και σύγχρονο; Ε τι σημαίνει υπάρχει; Υπάρχει - ξε-

υπάρχει, βρες άλλο. Καλύτερο. Ακόμα πιο σύγχρονο. Πιασάρικο.
Μην σας φανεί παράξενο αλλά είναι αργά το βράδυ και νομίζω η σκέψη μου με έχει πιάσει μονότερμα. Το πιο σοβαρό όμως απο όλα είναι
η έλλειψη έμπνευσης. Είναι να μην σου τύχει!
«Διαταραχή Πανικού στην σύγχρονη καθημερινότητα»
Τι σημαίνει σύγχρονη καθημερινότητα. Θα μας τρελάνεις. Η καθημερινότητα μια είναι. Μια! Όπως Μια είναι και η πρόταση που έχεις καταφέρει να γράψεις μέχρι τώρα. Καταλαβαίνεις καλέ μου ότι πρέπει να
συγκεντρωθείς στο θέμα σου;!
Είναι περασμένα μεσάνυχτα και ο μονόλογος συνεχίζει ακάθεκτος.
Εγώ και οι σκέψεις μου.
Αποφάσισε Κωνσταντίνε! Άντε, βρες θέμα...
Αποφασίζω! Αποφασίζω λοιπόν να μην γράψω για κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Το φωνάζω σχεδόν σαμπώς και έχω να χωρίσω χωράφια
με την σκέψη μου. Μόνος στο γραφείο, στο μεταξύ: εγώ, ο καφές και
τα χαρτιά μου. Κανένας άλλος. Και όμως φωνάζω: Ναι το αποφάσισα!
Θέλω να γράψω μια αφιέρωση χωρίς θέμα. Τρελό; Μπορεί! Θέλω να
γράψω μια αφιέρωση χωρίς κείμενο! Ναι μια ΚΕΝΗ αφιέρωση. Παίρνω το χαρτί και το μολύβι! Γράφω μια αφιέρωση, μια αφιέρωση ενυπόγραφη…
... για τον ασθενή που ανησυχεί πότε θα έρθει απροσκάλεστη και αδέσποτη η επόμενη ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ...
... για την ασθενή που σήμερα είναι καλά αλλά αύριο λυγίζει μπροστά
στις τεράστιες ανατροπές της ζωής...
... για όλες τις νέες κοπέλες που απογοητέυτηκαν πρόωρα και έχασαν
τον ενθουσιασμό τους για ζωή...
... για τα παιδιά που στερήθηκαν όλη την αγάπη...
... για τα παιδιά που πνίγηκαν απο την ΥΕΡΒΟΛΙΚΗ αγάπη...
... για όλα τα παιδιά που δεν είχαν γονείς... τα παδιά εκείνα που δεν ένιωσαν την ζεστασιά της οικογένειας...
... για όλα τα παιδιά που ΕΊΧΑΝ γονείς... τα παιδιά εκείνα που ένιωσαν
την... ΠΑΓΩΝΙΑ της οικογένειας!..
... για όλα εκείνα τα νέα παιδιά που δίνουν τον δικό τους καθημερινό άνισο αγώνα, τα παιδιά που δίνουν πραγματική μάχη με τους δικούς τους δαίμονες, στο σπίτι, στο σχολείο, στο Κολέγιο, στο Πανεπιστήμιο...
... για την μητέρα, τον πατέρα, την γιαγια, τον παππού...
...για τον κόσμο όλο! Τον βασανισμένο κόσμο της Κύπρου. Τον βασανισμένο κόσμο της Κύπρου μας. Τον βασανισμένο και ταλαιπωρημένο, απλό, καθημερινό άνθρωπο αυτού του κόσμου...
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

ΔΑΛΙ

news

Μ’ ένα παλιό της γνώριμο θα πορευτεί η ΜΕΑΠ

Σ

τον προπονητή Μιχάλη Ιωάννου εμπιστεύτηκε τις τύχες της
ομάδας η διοίκηση της ΜΕΑΠ. Η πρόσληψη προπονητή έγινε
νωρίς ώστε να του δοθεί ο χρόνος να μπορέσει να προετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. Η ΜΕΑΠ στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας θα επιδιώξει την άνοδο και η περίπτωση του κ. Ιωάννου κρίθηκε ότι ήταν η καταλληλότερη
για να οδηγήσει την ομάδα στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Ο
νέος προπονητής της ομάδας δούλεψε και στο παρελθόν στη ΜΕΑΠ και
γνωρίζει πολύ καλά τα αποδυτήρια και τους ανθρώπους του σωματείου.
Μετά τη συμφωνία με τον προπονητή άρχισε ο προγραμματισμός για τη
νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο βασικός κορμός της ομάδας διατηρήθηκε και αναμένεται τώρα να γίνουν κάποιες προσθήκες ποδοσφαιριστών
ώστε η ΜΕΑΠ να παρουσιαστεί ενισχυμένη και έτοιμη να πρωταγωνιστήσει. Στόχος όλων στο σωματείο είναι όπως οι κινήσεις στη μετεγγραφική σκακιέρα να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας ώστε να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει όπως ο ίδιος επιθυμεί
ώστε να παρουσιάσει ένα δυνατό σύνολο, έτοιμο να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Σε διοικητικό επίπεδο προέκυψαν
κάποιες αλλαγές. Στη Γενική Συνέλευση του σωματείου ο Μιχάλης Μιχαήλ παρέδωσε την προεδρία του σωματείου λόγω βαρυφορτωμένου
επαγγελματικού προγράμματος. Θα παραμείνει στο Δ.Σ και θα υπηρετεί
τη ΜΕΑΠ από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Το νέο Δ.Σ καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

Aνδρέας Χρυσοστόμου, Πρόεδρος
Ανδρέας Ανδρέου, Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Μιχαήλ, Γραμματέας
Αντώνης Πίττας, Ταμίας
Μιχάλης Μιχαηλίδης , Δώρος Καλογήρου, Αρχηγοί Ποδοσφαρικού Τμήματος
Μιχάλης Μιχαηλίδης Εκπρόσωπος Τύπου
Χριστάκης Ηρακλέους , Απόστολος Τσακιστός, Υπεύθυνοι Εκδηλώσεων
Γιάννος Μελιος , Θεοδόσης Παρπής , Χρυσόστομος Αποστολίδης , Μάριος Χατζηγαβριήλ, μέλη.
H MEAΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Κωνσταντινίδη στη
θέση του προπονητή της ομάδας Κ19. Με την πρόσληψη Κωνσταντινίδη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ΜΕΑΠ θέλει να δείξει για ακόμα
μια φορά ότι προτεραιότητα της είναι να έχει στη δυναμικό της ανθρώπους επαγγελματίες που μπορούν να δώσουν το μέγιστο στα νεαρά ταλέντα του σωματείου.
Φέτος συμπληρώνονται 40χρόνια από τη δημιουργία του σωματείου.
Με την ευκαιρία των 40 χρόνων του σωματείου η διοίκηση σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι η ΜΕΑΠ κάνει περήφανες τις δυο κοινότητες, Πέρα
Χωριό και Νήσου, αλλά και τους διάφορους φίλους που έκανε όλα αυτά
τα χρόνια με την αυθεντικότητα της. «Στηρίξτε το σωματείο μας για την
συνέχιση άλλων 40 και πλέον ετών για ακόμα πιο περήφανα χρόνια».

O Άδωνης θα πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα

Τ

ο πλάνο της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου καταστρώνουν στον
Άδωνη. Οι πράσινοι του Δαλιού θα επιδιώξουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διοργάνωση της ΕΠΕΛ. Διοίκηση, τεχνικό
επιτελείο, ποδοσφαιριστές αλλά και φίλαθλοι θεωρούν ότι έφθασε η στιγμή που ο Άδωνης θα πρέπει να κάνει το μεγάλο βήμα προς τα πάνω και να
επιστρέψει στις διοργανώσεις της ΚΟΠ. Τα δύσκολα έχουν περάσει και αυτό
φάνηκε από την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο που η ομάδα έχασε στις
λεπτομέρειες το ένα από τα δυο εισιτήρια που οδηγούσαν στους αγώνες
για ένταξη στην ΣΤΟΚ. Στο σωματείο εργάζονται για να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα.
Οι άνθρωποι του Άδωνη δεν βιάζονται αφού υπάρχει ακόμα το χρονικό περιθώριο για να γίνουν οι σωστές και οι κατάλληλες κινήσεις ώστε η ομάδα
να στελεχωθεί κατάλληλα και να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις τους
στόχους της. Oι πρώτες μετεγγραφικές κινήσεις έχουν γίνει και αναμένεται
να ακολουθήσουν και άλλες το επόμενο διάστημα. Στην πρώτη ομάδα θα
προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου. Στην
ομάδα υπάρχει πλούσιο ποδοσφαιρικό ταλέντο στο οποίο επενδύουν οι
άνθρωποι του Άδωνη. Στο πλευρό της διοίκησης βρίσκονται και οι φίλοι
του Άδωνη οι οποίοι αναμένουν με ανυπομονησία μια διάκριση, ένα τίτλο. Ο Άδωνης διαχρονικά είχε τη στήριξη της εξέδρας. Αναμένεται ότι και αυτή τη φορά οι φίλοι του σωματείου θα στηρίξουν την προσπάθεια. Ο Άδωνης λειτουργεί σε υγιείς βάσεις και όλοι συλλογικά προσπαθούν για το καλό του σωματείου τους. Η προετοιμασία για τη νέα χρονιά πέραν από τη στελέχωση της ομάδας περιλαμβάνει και συντήρηση των γηπεδικών εγκαταστάσεων του σωματείου. Στο γήπεδο έγιναν βελτιωτικά έργα τα οποία το έχουν μετατρέψει σε στολίδι. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργήθηκαν φέτος με τον κορονοϊό οδήγησαν σε αναβολή της μεγάλης καλλιτεχνικής εκδήλωσης του σωματείου «Αδώνεια». Η διοίκηση κυκλοφόρησε λαχείο με δώρο ένα αυτοκίνητο. Οι λαχνοί τιμώνται στα 50 Ευρώ ο ένας. Προς διάθεση είναι μόνο 300 λαχνοί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το μεγάλο
δώρο του Άδωνη και είναι θέμα χρόνου οι λαχνοί να εξαφανιστούν.

Κτίζεται η ΔΑΛΙ F.C

Τ

ρέχει ο προγραμματισμός στην ΔΑΛΙ F.C. Το νέο σωματείο του Ιδαλίου δημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει και προς αυτή την
κατεύθυνση στρέφονται οι προσπάθειες της διοίκησης του σωμα-

τείου. H διοίκηση της ΔΑΛΙ F.C ανέθεσε το πηδάλιο της ομάδας στον Χρίστο Πέππο, ένα άνθρωπο ο οποίος δούλεψε με επιτυχία τόσο στην ΑΕΚ
όσο και στο Λέφτερο ομάδες από τις οποίες προήλθε το νέο σωματείο. Ο
κ. Πέππος θα οδηγήσει την ομάδα στην πρώτη παρουσία της στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Μετά την ανακοίνωση του ονόματος του προπονητή
αναμένεται να ακολουθήσει η στελέχωση της ομάδας με τους ποδοσφαιριστές. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από
την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου, Πέρα Χωριού- Νήσου, Αλάμπρα, Λύμπια
και Ποταμιά. Με την ενοποίηση του Λέφτερου και της ΑΕΚ θεωρείται ότι γίνεται ακόμα ένα μεγάλο βήμα ώστε να έρθουν ακόμα πιο κοντά οι κάτοικοι
των δυο Ενοριών του Ιδαλίου. Tο νέο σωματείο έχει ως όραμα και αποστολή την υγιή απασχόληση των νέων στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Νότιας Περιφέρειας κοινοτήτων και Δήμου Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας.
Τόσο τα μέλη του Δ.Σ όσο και οι αθλητές ποδοσφαιριστές του σωματείου
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.
Το επόμενο διάστημα θα γίνουν διαβουλεύσεις με τα άλλα δυο σωματεία
του Ιδαλίου, το Χαλκάνορα και τον Άδωνη ώστε να ξεκαθαρίσει και ποιο
από τα δυο γήπεδα θα χρησιμοποιείται ως έδρα της ομάδας μέχρι το γήπεδο του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες
της ομάδας. Οι άνθρωποι του νέου σωματείου ευελπιστούν ότι θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύνολο το οποίο θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στα αθλητικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου.

Ο Γιώργος Σκουλιάς στον πάγκο του Απόλλωνα Λυμπιών

Α

πό τα μέσα Ιουνίου άρχισε ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα Λυμπιών ο οποίος στοχεύει στη νέα διοργάνωση της ΑΠΟΕΣΠ να κάνει αισθητή την παρουσία του. Το Δ.Σ των γαλάζιων των Λυμπιών ανακοίνωσε
την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Σκουλιά . Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A και αναμένεται ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες του στο άθλημα θα βοηθήσουν το σωματείο να πετύχει τους στόχους του. Mετά τη
συμφωνία με τον προπονητή οι άνθρωποι του σωματείου άρχισαν τη στελέχωση της ομάδας. Ήδη έγιναν οι πρώτες
μετεγγραφικές κινήσεις και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες στη συνέχεια. Στόχος της διοίκησης είναι μέχρι
την έναρξη των προπονήσεων για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο προπονητής να έχει αν είναι δυνατόν στη διάθεση
του όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ ώστε να μπορέσει να καταστρώσει τα πλάνα του. Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Απόλλωνα εξέλεξε ομόφωνα το νέο Δ.Σ. το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Θωμάς Κλεάνθους, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μούντουκκος, Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Λεβέντης, Οικονομικός Διαχειριστής: Δημήτρης Δημητρίου, Έφορος Ποδοσφαίρου: Κωνσταντίνος Μιχάλας, Έφορος Ποδοσφαίρου: Κωνσταντίνος
Παλαικυθρίτης, Υπεύθυνος Πολιτιστικού Τμήματος: Ανδρέας Χριστοφίδης, Μέλος Πολιτιστικού Τμήματος: Άννα Πέζουνου, Μέλος Πολιτιστικού Τμήματος: Αγγέλα Κουρτή, Πρόεδρος Νεολαίας: Ανδρέας Παναγή (ex officio). Η διοίκηση του σωματείου πέραν από τη στελέχωση της ομάδας επιδιώκει όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες άθλησης για
τα μέλη της. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη βελτιωτικά έργα στο γήπεδο της ομάδας με στόχο να καταστεί ένα πραγματικό στολίδι και να είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σαιζόν. Εξελίξεις σημειώθηκαν και στο γυναικείο τμήμα του Απόλλωνα. Στη νέα αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της ΚΟΠ
η ομάδα Ερμής/ Απόλλων κατόπιν συμφωνίας των δυο σωματείων.
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

«Τρέχει» ο προγραμματισμός στο Χαλκάνορα

Α

πό νωρίς άρχισε ο προγραμματισμός στο Χαλκάνορα με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη της προετοιμασίας. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε οι γαλάζιοι του
Δαλιού ανακοίνωσαν την ανανέωση των συμφωνιών συνεργασίας με τους αρχηγούς Παπαζαχαρίου και Φάνο Βασιλείου. Επίσης ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας, για τα επόμενα 2 χρόνια,
με τον πλάγιο επιθετικό Κωνσταντίνο Ανθίμου. Στην ομάδα ασφαλώς συνεχίζουν επίσης και οι ποδοσφαιριστές που είχαν διετείς συμφωνίες από την περσινή περίοδο ο Μιχάλης Κίκας, ο Γιώργος Κουμπαρής, ο
Ευθύμιος Γεωργίου, ο Κυριάκος Σέπος, o Mιχάλης Κοναρής και ο Νικόλας Αργυρού. Ο Χαλκάνωρ προχώρησε σε δυο κινήσεις με στόχο τη αμυντική θωράκιση της ομάδας αποκτώντας τον 25χρόνο Άγγελο Πουγιούκα και τον 26 χρόνο αριστεροπόδαρο Λοΐζο Παναγή. Ανανεώθηκε η συνεργασία με τον τερματοφύλακα Ζανέττο Μυτίδη τον οποίο θα πλαισιώνουν ο Χαράλαμπος Πέτρου και ο Ανδρέας Γεωργίου. Η ομάδα,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα κινηθεί και για ακόμα ένα νεαρό αλλά πιο έμπειρο τερματοφύλακα
για να συμπληρωθεί ο ιδανικός αριθμός των τεσσάρων. Εκ πρώτης όψεως έχει συναφθεί συμφωνία με τον
προπονητή τερματοφυλάκων Γιώργου Μαλάη. Παράλληλα έχει υπογράψει για 2 χρόνια και ο 26χρονος
διεθνής με την εθνική ομάδα της Λιβερίας Cooper Gaypi. O Cooper έχει αμερικανικό διαβατήριο και αφού
στέφθηκε πρωταθλητής στη χώρα του, τα τελευταία 4 χρόνια έπαιζε στην Αμερική. Αγωνίζεται σε όλες τις
θέσεις της επίθεσης. H ομάδα συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των νεαρών γηγενών της ταλέντων. Φέτος θα κάνουν για δεύτερη χρονιά προετοιμασία και θα προπονούνται με την πρώτη ομάδα καθ’ όλη την
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 οι νεαροί ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2004 Ανδρέας Γεωργίου, Μιχάλης Ζιλφίδης, Λέανδρος Θεοδότου, Γεωργιος Κουνής, Μιχάλης Παπαϊωάννου, Λάζαρος Σάρδαλος και Αλέξανδρος Χριστινάκης. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί κατά την περσινή περίοδο είχαν 100% συμμετοχές με την ομάδα Κ19 του σωματείου, παρόλο που ήταν μικρότεροι ηλικιακά, διεκδικώντας την άνοδο στην επόμενη κατηγορία
μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος. Οι νεαροί ξεκίνησαν σε υποομάδες πρόγραμμα ατομικής βελτίωσης μετά από εργομετρικές μετρήσεις με 4 προπονήσεις την εβδομάδα σε ανοικτό χώρο και χωρίς χρήση αποδυτήριων, υπό την επίβλεψη του γυμναστή Έρικ Σακαρίδη και του προπονητή της ομάδας Νώντα Χριστινάκη. Το κόστος αυτής της προσπάθειας πριν από την προετοιμασία θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το σωματείο. Στην ομάδα επιστρέφει και ο επιθετικός
Στέφανος Προκοπίου μετά από ένα χρόνο στην ΠΑΕΕΚ και μια καλή σεζόν με 9 γκολ. Η ομάδα προγραμματισμού κινείται για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού εγνωσμένης αξίας, ο οποίος θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της ομάδας.

Tρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος
Γ’ κατηγορίας

Τ

ο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2020-2021 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων και θα αρχίσει στο Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2020.

Θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Οι αγώνες είναι διπλοί και ο αγώνας του πρώτου
γύρου θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας ομάδας και ο αγώνας του
δευτέρου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας. Η σειρά των αγώνων θα οριστεί
με κλήρωση πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος.
Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2020-21 θα ισχύει η αυτόματη διαβάθμιση των έξι τελευταίων ομάδων στον τελικό πίνακα κατάταξης του
Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας. Οι διαβαθμιζόμενες ομάδες θα αγωνίζονται
στο Πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης Κατηγορίας (Πρωτάθλημα Επίλεκτης
Κατηγορίας ΣΤΟΚ) κατά την αμέσως επόμενη περίοδο.
Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2020-21 θα ισχύει η αυτόματη άνοδος στη Β’ Κατηγορία των πρώτων δυο
ομάδων στον τελικό πίνακα κατάταξης της Γ’ Κατηγορίας.

Τ

Το προπονητικό επιτελείο
του Πανιδαλιακού

ις προετοιμασίες για τη νέα πετοσφαρική περίοδο άρχισαν
στον Πανιδαλιακό με στόχο να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει στις διοργανώσεις
που θα συμμετάσχει. Η διοίκηση του σωματείου έχει προχωρήσει σε
ανανέωση της συνεργασίας με το προπονητικό επιτελείο που βρισκόταν και πέρσι στην ομάδα. Ανδρέας Πιερή, Γιώτα Γαβριήλ και
Άγγελος Παπαδόπουλος θα έχουν την ευθύνη των ομάδων του σωματείου. Η παραμονή του ίδιου προπονητικού επιτελείου αποτελεί
σημαντικό πλεονέκτημα αφού γνωρίζουν την ομάδα και θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους για το καλό του σωματείου. Αναμένεται ότι στην πρώτη ομάδα θα προωθηθούν και κάποιες αθλήτριες από τις ακαδημίες του σωματείου. Ο Πανιδαλιακός έχει
σημαντική προσφορά στα αθλητικά πράγματα της περιοχής και οι
άνθρωποι της ομάδας επιδιώκουν τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Σύνολο Αγωνιστικών Γ’ Κατηγορίας 2020/21: 30

H

Νέο Δ.Σ της Ολυμπιάδας Λυμπιών

Γενική Συνέλευση της Ολυμπιάδας Λυμπιών έδωσε το σύνθημα για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η ομάδα θα αγωνίζεται στη Γ’
κατηγορία και θα καταβληθεί από όλους προσπάθεια
ώστε η Ολυμπιάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την
έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Κατά την
Γενική Συνέλευση εκλέγηκε νέο Δ.Σ το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Τάσος Αναστασίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος & Ταμίας : Ανδρέας Μανώλη
Γραμματέας: Μάριος Μανώλη
Έφορος Ποδοσφαίρου: Κωνσταντής Κωνσταντίνου
Έφορος Ποδοσφαίρου: Γιώργος Ζαβρής
Υπεύθυνος Ακαδημιών : Πέτρος Σταυράκη
Υπεύθυνος Γηπέδου: Γιώργος Γεωργίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΚΟΠ: Μιχάλης Πέζουνος
Εκπρόσωπος Τύπου: Αντρέας Σοφοκλέους
Μέλος: Χριστάκης Χριστού
Μέλος: Γιώργος Πατέτσας
Σε ανακοίνωση των πρασίνων των Λυμπιών απευθύνονται ευχαριστίες σε όλα τα μέλη και φίλους του σωματείου που ήταν παρόν στη Συνέλευση και « να τους
καλέσουμε να μείνουν δίπλα στην ομάδα και όλοι μαζί
να υλοποιήσουμε τους στόχους της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου». Αμέσως μετά την ολοκλήρωση
των διοικητικών διεργασιών τέθηκε σε εφαρμογή το
πλάνο που αφορά τη στελέχωση της ομάδας. Άμεσα

ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του σωματείου με την προπονητική της ομάδα η οποία θα
παραμείνει στο πόστο της και στη νέα ποδοσφαιρική
περίοδο.
Προπονητής: Σάββας Θεοδώρου, Προπονητής Τερ-

Η

Θα αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα
βετεράνων
συμμετοχή των βετεράνων ποδοσφαιριστών σε πρωτάθλημα που θα διοργανώσει η ΚΟΠ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί πλέον θεσμό και η Ομοσπονδία άρχισε ήδη προεργασίες για την καλύτερη οργάνωση του ενόψει της
νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές είναι η ιστορία του ποδο-

ματοφυλάκων: Χάρης Κωνσταντίνου, Γυμναστής: Τά-

σφαίρου μας και η Ομοσπονδία θα συνεχίσει την στήριξη της με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της διοργάνωσης του Πα-

σος Ιεροδιακόνου, Φυσιοθεραπευτής: Νεόφυτος Μα-

γκύπριου Πρωταθλήματος Κυπέλλου Βετεράνων.

κρυγιώργης. Ακολούθησε η στελέχωση της ομάδας.
Πρώτος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο ανα-

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ, στην παρουσία μελών της Παγκύπριας Επιτροπής Βετεράνων Πο-

νέωσης της συνεργασίας ο Αρχηγός Σταύρος Αντω-

δοσφαιριστών, συζητήθηκαν διάφορα θέματα προγραμματισμού και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, καταγράφηκαν

νίου μια κίνηση η οποία έχει και συμβολικό χαρακτή-

χρήσιμα στοιχεία που θα αξιολογηθούν από την Ομοσπονδία για λήψη τελικών αποφάσεων.

ρα. «Ο Σταύρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ομάδας μας και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε

Με βάση και τις εμπειρίες των προηγούμενων διοργανώσεων, θα γίνει προσπάθεια για να αρχίσει το νέο Πρωτάθλημα τέλη

με καλύτερο τρόπο τις ανανεώσεις για την νέα ποδο-

Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και περισσότερες λεπτομέρειες για τους κανονισμούς αλλά και τη μορφή του Πρωταθλήμα-

σφαιρική περίοδο» σημειώνεται στην ανακοίνωση του

τος, θα ανακοινωθούν σύντομα.

σωματείου. H υλοποίηση του προγραμματισμού της
ομάδας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη κάποιοι πο-

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν από την περιοχή οι ομάδες του Χαλκάνορα, της ΜΕΑΠ και του Απόλλωνα Λυμπιών.

δοσφαιριστές εντάχθηκαν στους πρασίνους ενώ η διοίκηση προχώρησε και σε ανανεώσεις συμβολαίων με
ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ. Η Ολυμπιάδα στο νέο πρωτάθλημα αναμένεται να παρουσιαστεί
ενισχυμένη και στόχος όλων στο σωματείο των Λυμπιών είναι η δημιουργία ενός δυνατού συνόλου το
οποίο θα παρουσιαστεί έτοιμο για να διεκδικήσει τους
στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση.

Η

Eπεκτείνεται η μετεγγραφική περίοδος

ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος θα ολοκληρωθεί
στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 αντί στις 31 Αυγούστου.
Οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν ποδοσφαιριστές στο δυναμικό τους από τις 11 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ και εγκρίθηκε από τη
FIFA, ως επακόλουθο της πρόσφατης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA
για αναπροσαρμογή της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου λόγω των αλλαγών
που προέκυψαν στα Πρωταθλήματα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

