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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 9 l Τεύχος 113 l ΙΦεβρουάριος 2021

Μητέρες της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ανέλυσαν το πρόβλημα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Η μετακίνηση των εργοστασίων βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης
Το οριστικό κλείσιμο των μονάδων παραγωγής
ασφάλτου σε Γέρι και Τσέρι αποφάσισε η κυβέρνηση. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου και έρχεται
να δικαιώσει τις προσπάθειες των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι οποίοι για
καιρό διαμαρτύρονται για τη λειτουργία των δυο εργοστασίων κοντά σε οικιστικές περιοχές, διεκδικώντας την προστασία της δημόσιας υγείας. Μητέρες
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πήγαν
στο Κέντρο Υγείας Λατσιών τη μέρα που πήγε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για εμβολιασμό και του είπαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

από κοντά για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή από τη συνεχιζόμενη λειτουργία των
δυο εργοστασίων.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής σε συνέντευξη του
στη «ΔΑΛΙNEWS» διαβεβαιώνει ότι η μετακίνηση
των εργοστασίων βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης
και θα ολοκληρωθεί, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. «Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια αυτή
μέχρι να ευοδωθεί» το σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα
που στέλνει στους κατοίκους ο κ.Καδής.

Aντιπλημμυρικά έργα
στη Νέα Λήδρα

σελ. 4

H πανδημία κορωνοϊού στην περιοχή
Ιδαλίου

ΣΕΛ.4

Π

έραν των 900 κρουσμάτων κορωνοϊού εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου από την αρχή της πανδημίας. Τα στοιχεία προκύπτουν μέσα από
την καταγραφή στην οποία προβαίνει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι ιατρικές υπηρεσίες της περιοχής, με τους προσωπικούς γιατρούς να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, καθημερινά αντιμετωπίζουν περιστατικά και τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας. Οι τοπικές αρχές της περιοχής σε μια
προσπάθεια να αποτρέψουν εξάπλωση του
ιού ανάμεσα στους κατοίκους συνέχισαν σε

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας τον έλεγχο του γενικού πληθυσμού με rapid test αντιγόνου.

σελ.3

Ο Ανδρέας Ιωσήφ κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής

Έ

νας δικός μας άνθρωπος, ο Δημοσιογράφος και εκδότης της
εφημερίδας «ΔΑΛΙΝΕWS» κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής στις
προσεχείς εκλογές του προσεχούς Μαίου. Θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του
ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Ο Ανδρέας Ιωσήφ γεννήθηκε, μεγάλωσε και
ζει στο Δάλι. Από το 1996 εργάζεται ως
Δημοσιογράφος, πρώτα στον ΑΝΤ1 και

ακολούθως στο ΡΙΚ. Εδώ και 10 χρόνια
δημιούργησε και εκδίδει τη μηνιαία περιφερειακή εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS». Σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις,
κατέχει Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει επίσης τον
επαγγελματικό τίτλο «Human Resource
Management» του Ινστιτούτου Ηγεσίας
και Διοίκησης της Αγγλίας.

Αντίστροφη μέτρηση για
τις βουλευτικές εκλογές του Μαϊου

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται
η προετοιμασία των πολιτικών κομμάτων και των
υποψήφιων βουλευτών για τις εκλογές του προσεχούς Μαϊου. Επί ποδός βρίσκεται η Υπηρεσία Εκλογών
του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι
εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις
30 Μαϊου. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία να
συνάδει με τα επιδημιολογικά δεδο-

μένα που θα επικρατούν εκείνη την
περίοδο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα οι εκλογές του προσεχούς Μαϊου δεν θα έχουν διαφορά από τις
προηγούμενες βουλευτικές εκλογές
που πραγματοποιήθηκαν το 2016.
Οι ψηφοφόροι για την επαρχία Λευκωσίας θα έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν μέχρι πέντε υποψηφίους
από τους συνδυασμούς υποψήφιων βουλευτών του ιδίου κόμματος,

Αναπαλαίωση κοινοτικών
κτηρίων Αλάμπρας
ΣΕΛ. 6

σελ.8

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή

Σ

ε κρίσιμη φάση βρίσκεται το
θέμα της μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
ανέφερε ότι η κυβέρνηση θεωρεί
τον αριθμό 17 ως το μέγιστο δυνατό
αριθμό που θα μπορούσε να φτάσει
ο αριθμός των νέων οντοτήτων, για
να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης.
«Θέλουμε Δήμους που να είναι οικονομικά και διοικητικά αυτόνομοι. Θέλουμε Δήμους και Κοινότη-

τες που να είναι βιώσιμοι σε βάθος
χρόνου και βέβαια να μπορούν να
προσφέρουν στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος», ανέφερε ο Υπουργός
Εσωτερικών. Η Ένωση Δήμων τόνισε για ακόμα μια φορά την ανάγκη, να προχωρήσει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ
από πλευράς της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου διατυπώθηκε η θέση ότι
μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να εισακούστηκαν οι θέσεις της .

Tηλεργασία και
μυοσκελετικό σύστημα
ΣΕΛ. 13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

σελ.6
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Μαζί σου για μια καλύτερη κοινωνία

Τ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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

Έτσι έκανα τόσα χρόνια κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής
μου πορείας. Ζητώ τη στήριξη σου γιατί πιστεύω ότι μπορώ να είμαι μαζί σου. Η αμφίδρομη σχέση που δημιουργήσαμε όλα αυτά
τα χρόνια μέσω της παρουσίας μου στα τηλεοπτικά δρώμενα μου
δίδει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για μια
καλύτερη κοινωνία. Ας δραστηριοποιηθούμε και να επιδιώξουμε
να συμβάλουμε ο καθένας σ’ αυτό που οραματιζόμαστε για εμάς
και τα παιδιά μας. Η περιοχή μας, η Νότια Λευκωσία έχει πολλά
πλεονεκτήματα τα οποία οφείλουμε να προτάξουμε, να προβάλουμε και να αξιοποιήσουμε. Προσωπικά και χωρίς κανένα ίχνος
υπερβολής, θεωρώ ότι είναι η πιο προνομιούχα περιοχή της Κύπρου. Ο Δήμος Ιδαλίου και οι γύρω κοινότητες λόγω γεωγραφικής θέσης αποτελούν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κομμάτι της πατρίδας μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η περιοχή
μας είναι αυτάρκης διαθέτοντας τα πάντα σε αγαθά και υπηρεσίες. Σε μια κοινωνία δυστυχώς δεν λείπουν και τα προβλήματα. Ως

α όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον τόπο
μας δεν μπορούσαν να με αφήσουν αμέτοχο. Όχι γιατί πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, αλλά γιατί θέλω να προσπαθήσω με τις λίγες δυνάμεις που έχω να βάλω
το δικό μου λιθαράκι σ’ ένα σύγχρονο κράτος το οποίο θα είναι
φιλικό προς τον πολίτη και θα του δίδει τη δυνατότητα να ευημερήσει. Ο πολίτης απαιτεί αξιοπιστία, σοβαρότητα και ήθος στις
σχέσεις πολιτικής και κοινωνίας. Απαιτεί ξεκάθαρες θέσεις, αξιοκρατία και νομιμότητα. Η ψήφος των πολιτών είναι ιερή. Εάν οι
πολίτες μου κάνουν την τιμή και με επιλέξουν να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή των Αντιπροσώπων γνωρίζω ότι έκαναν επιλογή ευθύνης. Θα υπηρετήσω υπεύθυνα και αξιοκρατικά με στόχο
την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Δεν κατέρχομαι στην πολιτική κονίστρα ούτε για να γίνω γνωστός, ούτε για να
ικανοποιήσω προσωπικές μου φιλοδοξίες. Θέλω και επιδιώκω να
υπηρετήσω τον πολίτη στα απλά καθημερινά του προβλήματα.

Πέρα Χωρίου και Νήσου
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
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Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342
andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
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εκδότης της εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS» η οποία εδώ και 10 χρόνια
έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας, γνωρίζοντας λόγω δημοσιογραφικού επαγγέλματος πράγματα και καταστάσεις, αυτά
τα προβλήματα προτίθεμαι να τα καταγράψω ένα προς ένα, πάντα με τη βοήθεια και την υπόδειξη τη δική σας, για να προωθηθεί όπου είναι δυνατόν η επίλυση τους. Μέσα από διάλογο και
τεκμηριωμένες θέσεις θα επιδιώξω το καλύτερο για την ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Δεν θέλω προεκλογικά να
δώσω βαρύγδουπες υποσχέσεις αλλά θα επιδιώξω μετεκλογικά,
αν εσείς μου δώσετε τη δύναμη με τη ψήφο σας, να καταβάλω το
άπαν των δυνάμεων μου για το καλό της κοινωνίας μας, των παιδιών μας, των μελλοντικών γενιών. Τους αξίζουν τα καλύτερα.

Ουράνια ζωγραφιά
ο ουράνιο τόξο είναι ένα οπτικό φαινόμενο το οποίο δημιουργείται από
τη διάθλαση και την αντανάκλαση

του φωτός στα σταγονίδια του νερού. Για να
συμβεί αυτό πρέπει να έχουμε βροχή και ήλιο
μαζί. Ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται πίσω από
εμάς και οι σταγόνες βροχής μπροστά μας.
Είναι μια δέσμη φωτός που περιέχει και τα 7
χρώματα του ηλιακού φάσματος και έχει σχήμα τόξου. Ανάλογα με τη θέση μας ή το πόσο
ψηλά είναι ο ήλιος, μπορούμε να δούμε ένα
τμήμα ή όλο το τόξο στον ορίζοντα. Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται στην κορυφή
ενός βουνού ή σε ένα ψηλό κτίριο μπορεί να
δει και ολόκληρο τον κύκλο. Τις όμορφες φωτογραφίες που δημοσιεύει η «ΔΑΛΙNEWS» τις
ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο
Δώρος Άχχας. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή ουράνια ζωγραφιά.

Η Παναγία Ευαγγελίστρια σε πίνακα
ζωγραφικής

Ο

Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου απεικονίζεται σε πίνακα με
λάδι σε καμβά τον οποίο ζωγράφισε ο Κων-

σταντίνος Μιχαηλίδης. Πολύ όμορφος πίνακας φωτογραφία του οποίου αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής
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πολίτης που γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην περιοχής μας, ως

δικτύωσης αποσπώντας πολλά θετικά σχόλια. Τα χρώματα λαδιού είναι το πιο κλασικό υλικό ζωγραφικής για
πίνακες. Όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι πού έμειναν στην
ιστορία χρησιμοποίησαν λάδια για τα αριστουργήματά τους.

Υπογραφή συμφωνίας για πληροφοριακό
σύστημα για τους Δήμους της Κύπρου

Υ

πεγράφη από τον Σταύρο Σταυρινίδη, εκπροσωπώντας κατ’ εξουσιοδότηση την Ένωση Δήμων και τον Δημήτρη Νικολάου, εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας
των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises
Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart
Engineering & Project Consultants Ltd και
Open Technology Services SA, η συμφωνία για
εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
για τους Δήμους της Κύπρου». Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ορόσημο για
την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου με
τίτλο «Δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου» που
συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
από Εθνικούς πόρους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός κεντρικού
συστήματος για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους
Δήμους της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο, θα προωθηθεί η αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τον καλύτερο τρόπο από τεχνολογικής και διοικητικής άποψης και με το λιγότερο δυνατόν κόστος, ώστε να επωφελούνται εξίσου
οι δημότες όλων των Δήμων, από τις εξελίξεις της τεχνολογίας ασχέτως του μεγέθους
του Δήμου και των οικονομικών του δυνατοτήτων. Η υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου θα διαρκέσει 32 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα ή
άχρηστα υλικά

Έ

νας από τους στόχους του Δημοτικού Σχολείου Μαθιάτη για τη φετινή σχολική χρονιά στο πλαίσιο του
Προγράμματος Σπουδών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η
ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο του στόχου
αυτού, το σχολείο αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία
κατασκευών, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα αλλά και άχρηστα υλικά. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε στην υλοποίηση
του τρίπτυχου (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση)
για καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας.
Είναι γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοïού covid -19 έχει
επηρεάσει όλη την ανθρωπότητα. Κυρίως όμως τα παιδιά, τους
μικρούς μας φίλους. Η πανδημία τους στερεί βασικά τους δικαιώματα: το δικαίωμα για παιγνίδι, το δικαίωμα για αγκαλιά,
το δικαίωμα για ξεγνοιασιά, το δικαίωμα για παιδική ζωή. Δεν
θα μπορούσε λοιπόν, οι κατασκευές να έχουν άλλο θέμα εκτός
από τα Χριστούγεννα: τη γιορτή της αγάπης, τη γιορτή των δώρων, τη γιορτή της χαράς, τη γιορτή της ανθρώπινης ζεστασιάς.
Η συνεργασία με τους γονείς για επιλογή του θέματος, των υλικών, της δημιουργίας, έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία, κάτω
από αυτές τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε σήμερα, να συναντηθούν με τους γονείς τους, να κουβεντιάσουν, να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να δημιουργήσουν, να αισθανθούν
και πάλι την πατρική και τη μητρική αγάπη και ζεστασιά, που
τόσο πολύ τους λείπει. Και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Γιατί πήγαζε μέσα από το είναι τους, τον εσωτερικό εαυτό τους.
Γιατί πήγαζε μέσα από τα υπέροχα συναισθήματα της αγάπης
και της ανθρώπινης ζεστασιάς που τόσο πολύ στερούνται. Γιατί πήγαζε μέσα από την καρδιά τους. Κι όταν μια δημιουργία πηγάζει απ’ της καρδιάς τα μύχια, δεν μπορεί παρά να είναι ΥΠΕΡΟΧΗ!

Εορτολόγιο του μήνα
1 Φεβρουαρίου Τρύφωνας
2 Φεβρουαρίου Υπαπαντή, Ρούλα
3 Φεβρουαρίου Σταμάτης, Σταματία,
Ματούλα, Σύμος
4 Φεβρουαρίου Ιάσιμος, Σίμη
5 Φεβρουαρίου Αγάθη
6 Φεβρουαρίου Φωτεινός, Φώτιος,
Φώφη
7 Φεβρουαρίου Παρθένα, Λούκας,
Λουκία
8 Φεβρουαρίου Ζαχαρίας, Μάρθα,
Ζαχάρω
9 Φεβρουαρίου Νικηφόρος,
Παγκράτιος
10 Φεβρουαρίου Χαράλαμπος,

Χαρίλαος, Χάρης,
Χαρά, Χαρούλα
11 Φεβρουαρίου Δώρος, Θεόδωρος,
Θεοδώρα
14 Φεβρουαρίου Βαλεντίνος, Βαλεντίνα
19 Φεβρουαρίου Φιλόθεος, Φιλοθέα
23 Φεβρουαρίου Πολύκαρπος,
Χρόνης, Πολυκάρπη
19 Φεβρουαρίου Φιλόθεος, Φιλοθέα
23 Φεβρουαρίου Πολύκαρπος,
Χρόνης, Πολυκάρπη
26 Φεβρουαρίου Ανατολή,
Πορφύριος

ΔΑΛΙ

news

3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

900 κρούσματα κορωνοϊού στην ευρύτερη
περιοχή Ιδαλίου

Τ

η στιγμή που η χώρα βρέθηκε σε νέο lock down, η συζήτηση
για το αύριο της οικονομικής κατάστασης συνεπεία της πανδημίας κορυφώνεται και o αριθμός των ατόμων έχουν προσβληθεί
από τον ιό μεγαλώνει καθημερινά, η «ΔΑΛΙNEWS» καταγράφει τον αριθμό των κρουσμάτων στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου αξιοποιώντας τη
δυνατότητα που παρέχει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέπτυξε το «Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης COVID-19», στo πλαίσιo της εθελοντικής
προσφοράς του από την αρχή του αγώνα της Κύπρου, κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Από τον περασμένο Μάρτιο που παρουσιάστηκε η
πανδημία στην Κύπρο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021 στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου έχουν καταγραφεί συνολικά 899 κρούσματα. Συγκεκριμένα στο Δάλι εντοπίστηκαν 364 κρούσματα, στα Λύμπια 139, στο Πέρα
Χωριό 134, στην Αγία Βαρβάρα 112, στη Νήσου 59, στην Αλάμπρα 60
και στην Ποταμιά 31. Στην περιοχή σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών για τους σκοπούς της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατοικούν πέραν των 20 χιλιάδων
ατόμων. Γίνεται αντιληπτό ότι ποσοστό περίπου 4,5% των κατοίκων της
περιοχής έχουν νοσήσει από κορωνοϊό. Το «Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης COVID-19» αποτελεί το βασικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης όλων των δεδομένων που σχετίζονται από τις
αναφορές για ύποπτα περιστατικά, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, την ομάδα της τηλεφωνικής γραμμής 1420, τους Προσωπικούς Ιατρούς και τα Κλινικά Εργαστήρια. Το σύστημα προσφέρει διεπαφές που
επιτρέπουν τη γρήγορη διαχείριση, καθώς και στατιστική ανάλυση των
πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τους αρμόδιους φορείς στο Υπουργείο Υγείας. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής γίνεται μόνο
από εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι ιατρικές υπηρεσίες της περιοχής, με τους
προσωπικούς γιατρούς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθημερινά
αντιμετωπίζουν περιστατικά και τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι τοπικές αρχές της περιοχής σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν εξάπλωση του ιού ανάμεσα

στους κατοίκους συνέχισαν τη διοργάνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας τον έλεγχο του γενικού πληθυσμού με rapid test αντιγόνου.
Οι κάτοικοι προσήλθαν για έλεγχο αφού η συγκεκριμένη μέθοδος είναι
σημαντικό εργαλείο στις προσπάθειες για έλεγχο της κατάστασης. Η κυκλοφορία του εμβολίου έχει δώσει ελπίδες σε όλους ότι η πανδημία θα
αντιμετωπιστεί και η ζωή μας θα επιστρέψει στην ομαλότητα. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται.
Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται βάσει του εμβολιαστικού πλάνου και με
βάση τη διαθεσιμότητα σε εμβόλια, αφού η στρατηγική του Υπουργείου Υγείας επικεντρώνεται στην άμεση χορήγηση των διαθέσιμων εμβολίων. Η διευθέτηση του ραντεβού, μπορεί να γίνει από το ίδιο το άτομο ή εκπρόσωπό του, ακολουθώντας ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
Α. Οι πολίτες που είναι δικαιούχοι και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή
τους στο ΓεΣΥ, θα μπορούν μέσω της Πύλης Δικαιούχων του ΓεΣΥ να διευθετήσουν ραντεβού για εμβολιασμό είτε για τους ίδιους είτε για άλλους δικαιούχους νοουμένου ότι γνωρίζουν σχετικές πληροφορίες που
αφορούν τον δικαιούχο. Η δυνατότητα παρέχεται στους Δικαιούχους
που έχουν λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων και έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση του λογαριασμού χρήστη τους με το αρχείο δικαιούχου. Β. Πολίτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό του
ΟΑΥ αλλά είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ μπορούν να προχωρήσουν με εγ-

γραφή τους στο ΓεΣΥ ώστε να καταστούν αυτόματα και δικαιούχοι στο
Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Εάν εντούτοις, δεν επιθυμούν να προβούν σε
εγγραφή τους στο λογισμικό πρόγραμμα του ΟΑΥ, μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Παράγραφο (Γ). Το λογισμικό παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού σε δικαιούχους από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς (ΠΙ) ή/ και το υποστηρικτικό
τους προσωπικό. Γ. Πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο λογισμικό
του ΓεΣΥ, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας, κατάλληλα
συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ στην Πύλη Εμβολιασμών για COVID-19, το οποίο
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και στην
ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για Εμβολιασμούς για COVID-19. Το έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας, του Δελτίου Εγγραφής
Αλλοδαπού ή άλλου Εγγράφου Ταυτοποίησης και αντίγραφο της Ταυτότητας Νοσηλείας, σε περίπτωση που είναι κάτοχος τέτοιας. Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας, ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: covidvac@moh.gov.cy, ταχυδρομικά στο Υπουργείο Υγείας
στη διεύθυνση Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, 1449, Λευκωσία ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στον Τομέα Ταυτοτήτων Νοσηλείας, Υπουργείο
Υγείας, Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, Λευκωσία. Σημειώνεται ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα άρχισε στις 27 Δεκεμβρίου 2020. Όπως ανακοινώθηκε σε μια περίοδο που το Σύστημα Υγείας καλείται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες νοσηλείες ασθενών COVID-19, η προτεραιοποίηση
που ακολουθείται αποσκοπεί, αφενός, στην προστασία των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού και κατ’ επέκταση στη μείωση των εισαγωγών
ασθενών με COVID-19 στα νοσηλευτήρια και, αφετέρου, στη θωράκιση
και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας με τη σταδιακή κάλυψη των
επαγγελματιών υγείας της πρώτης γραμμής, τόσο του ΟΚΥπΥ όσο και του
ιδιωτικού τομέα. Το γεγονός ότι οι ευάλωτες ομάδες βρέθηκαν πρώτες
στη λίστα του Πλάνου Εμβολιασμού σε συνάρτηση με την έντονη προθυμία του κοινού στην Κύπρο για εμβολιασμό του ενισχύει ακόμη περισσότερο την εθνική προσπάθεια για έξοδο από την υγειονομική κρίση.
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Οι υποσχέσεις παραμένουν στα συρτάρια, το μαρτύριο συνεχίζεται

Η

δικαιοσύνη αναμένεται να λύσει το γόρδιο δεσμό με τη συνεχιζόμενη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή Ιδαλίου. Η Νομική Υπηρεσία κατέθεσε αίτημα για έκδοση
άμεσου τερματισμού της λειτουργίας των μονάδων αυτών, το οποίο εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές. Η κυβέρνηση αποφάσισε το οριστικό κλείσιμο
των μονάδων παραγωγής ασφάλτου στο Γέρι και το Τσέρι. H απόφαση ελήφθη στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου και έρχεται ουσιαστικά να δικαιώσει τους αγώνες των κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σύμφωνα με την απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε
για τη μετακίνηση των δυο μονάδων από την περιοχή Λευκωσίας, εξουσιοδότησε την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία, ζητώντας της να προβεί στις δέουσες ενέργειες για άμεση αναστολή
της λειτουργίας τους, ιδιαίτερα αυτής που δραστηριοποιείται χωρίς άδεια λειτουργίας.
Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Γεωργίας με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, την οποία κοινοποίησε και στον Γενικό Εισαγγελέα, αναφέρεται
στην πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ζήτημα ολοκληρωμένα
και οριστικά. Ενημερώνει, την ίδια ώρα πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έλαβαν οδηγίες για την άμεση μετακίνηση των δυο μονάδων παραγωγής ασφάλτου, οι οποίες από την πλευρά τους έχουν αποδεχθεί τα τεμάχια
που το κράτος προτίθεται να τους εκμισθώσει, με σκοπό να μετακινηθούν σε
άλλες περιοχές.
«Επισημαίνω ότι, η μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφάλτου αποτε-

Π

λεί μια πολυσύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες
του κράτους και που θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το πρόβλημα μιας τοπικής κοινωνίας δεν θα μεταφερθεί σε άλλη τοπική κοινωνία.»
Αντίθετα, συμπληρώνει ο αρμόδιος Υπουργός, θα ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι η λειτουργία των μονάδων στις περιοχές που

Άκουσε το πρόβλημα από πρώτο χέρι
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ρόσωπο με πρόσωπο με την απόγνωση
των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ήρθε ο Πρόεδρος της Δη-

θα εγκατασταθούν, δεν θα δημιουργούν προβλήματα στις γύρω κοινότητες. Υποδεικνύει, επίσης, πως οι προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης των
δυο εγκαταστάσων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης, με σκοπό την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. Τα εργοστάσια
παραγωγής ασφάλτου συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να συνεχίζουν να μολύνουν την ατμόσφαιρα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες από πλευράς των κατοίκων ζητώντας
από την κυβέρνηση να δώσει τέλος ώστε να επανέλθει η ζωή των κατοίκων
στην καθημερινότητα. Στις 9 Ιανουαρίου το βράδυ μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Μητέρων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τηρώντας
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλά, πήγαν με τα αυτοκίνητα τους έξω από το
ένα από τα δυο εργοστάσια για τα οποία ευθύνονται για την όλη κατάσταση
στην περιοχή και κοντράροντας έστειλαν το μήνυμα ότι πλέον δεν αντέχουν
αφού διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων της
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης καταγγέλει ότι η συνεχιζόμενη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου είναι αφόρητη και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, αφού με την καραντίνα υποχρεώνονται να παραμείνουν στο σπίτι
την ίδια στιγμή που τα εργοστάσια εργάζονται ακατάπαυστα διαχέοντας ρύπους στην ατμόσφαιρα. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης άνοιξε κύκλο επαφών με πολιτικά κόμματα στα
οποία έθεσαν εκ νέου το πρόβλημα.

ΑΚΕΛ: «Όχι» σε μεσοβέζικες λύσεις για τα ασφαλτικά

Α

νυπόφορη είναι η κατάσταση στην περιοχή
Ιδαλίου, όπου δραστηριοποιούνται τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου, δήλωσε ο Γε-

νικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, μετά
από επιτόπια επίσκεψη, επισημαίνοντας ότι πάνω απ’

μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, έξω από το Κέντρο

όλα θα πρέπει να τίθεται η δημόσια υγεία. O κ. Κυπρια-

Υγείας Λατσιών όπου πήγε το πρωί της 18ης Ιανουα-

νού ανέφερε πως η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να προ-

ρίου για να λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά

χωρήσει στην υλοποίηση των υποσχέσεων που έχει

του κορωνοϊού. Μητέρες από την Ενορία Αγίων Κων-

δώσει στους κατοίκους της περιοχής, δηλαδή να προ-

σταντίνου και Ελένης κρατώντας πανό, ανέμεναν τον
Πρόεδρο ο οποίος μόλις τις αντιλήφθηκε πήγε κοντά

χωρήσει στην άμεση αναστολή των εργασιών των συγκεκριμένων εργοστασίων και στην εξεύρεση χώρων
για μεταστέγασή τους.Σε ό,τι αφορά στους χώρους όπου θα μεταφερθούν οι βιομηχανικές μονάδες, ο κ. Κυπριανού

τους και είχε ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί τους. Οι μητέ-

είπε ότι άποψη του ΑΚΕΛ είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος, δηλα-

ρες ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για

δή να υποδειχθούν από την Πολεοδομία περιοχές όπου θα επιτρέπονται αναπτύξεις βαριάς οχληρίας σε κάθε επαρ-

τη συνεχιζόμενη λειτουργία στην περιοχή δυο εργο-

χία, οι οποίες δεν θα γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα αποφασιστικά και

στασίων παραγωγής ασφάλτου γεγονός που επιβα-

ριζικά. «Μεσοβέζικες λύσεις, οι οποίες θα μεταφέρουν το πρόβλημα από την μια περιοχή στην άλλη δεν μπορούν να

ρύνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης έδειξε κατανόηση στο πρόβλημα ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα με τον Γενικό Εισαγγελέα ώστε να
εξευρεθεί η καλύτερη λύση.

Α

Έργα ανάπτυξης στη Νέα Λήδρα

θεωρηθούν λύσεις και σίγουρα δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές», κατέληξε ο κ. Κυπριανού.

Άρχισαν τα έργα ανάπλασης στο
Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας

Στ

η β’ φάση πέρασαν οι εργασίες ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου. Σ’ αυτή τη φάση περιλαμβάνονται
και τα έργα ανάπλασης στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας. Η εκκλησιαστική επιτροπή
του ναού σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου, ανακοίνωσε την έναρξη του έργου ανάπλασης της πλα-

ναβαθμίζεται η ποιότητα
ζωής στη Νέα Λήδρα από
σημαντικά έργα που βρί-

τείας και του περίβολου χώρου της εκκλησίας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ταυτόχρονα με αυτό το μεγάλο

σκονται σε εξέλιξη. Στην περιοχή όπου

πνευματικού κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις πολλαπλές ανάγκες της Ενορίας Παναγίας Ευαγγελίστριας. Στην

βρίσκεται ρυάκι και το οποίο ήταν γε-

ανακοίνωση εκφράζονται ευχαριστίες στους κατοίκους που στηρίζουν το έργο της εκκλησίας. Λόγω των έργων που

μάτο ακαθαρσίες και εστία για φίδια

βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι ακολουθίες τελούνται στον Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Ο δρόμος στο

και τρωκτικά έχει καθαριστεί και κα-

κέντρο του πυρήνα του Ιδαλίου έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε ανάρτηση

τασκευάζονται αντιπλημμυρικά έργα

του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι πρόκειται για ένα μικρό δείγμα για το πώς θα είναι το κέντρο του

τα οποία θα συμβάλουν στην αντιμε-

Ιδαλίου με την ολοκλήρωση των έργων.

τώπιση έντονων βροχοπτώσεων που
παρουσιάστηκαν κατά καιρούς στην
περιοχή και προκάλεσαν προβλήματα. Ιδιωτική εταιρεία προχώρησε στο
διαχωρισμό οικοπέδων στην περιοχή στα οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανεγερθούν
σπίτια. Πέραν από τα αντιπλημμυρικά
έργα έχουν δρομολογηθεί και διαμορφώνονται και οι χώροι πρασίνου που
υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή
και γειτνιάζουν με το ρυάκι. Οι χώροι
πρασίνου θα φυτευτούν με δέντρα, όχι
καρποφόρα, όπως προβλέπεται από τη
σχετική νομοθεσία. Η περιοχή άρχισε
ήδη να αλλάζει όψη, γίνεται πιο φιλική στους κατοίκους της οι οποίοι πλέον
έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν
το φυσικό περιβάλλον και να έχουν
όμορφες ανθρώπινες στιγμές με τις οικογένειες τους.

έργο η εκκλησιαστική επιτροπή έλαβε και την απόφαση κατεδάφισης της υφιστάμενης αίθουσας και των παλαιωμένων υπόλοιπων κτιρίων (WC, κουζίνας, αποθήκης) δίπλα από την εκκλησία και την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS»

Θα φύγουν τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή Ιδαλίου

«Δ

Εισαγγελέας και οι συνεργάτες του είχαν παρευρεθεί στη συνάντηση που έγινε με
τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην
οποία αποφασίστηκε τελεσίδικα η μετακίνηση των μονάδων. Το Υπουργικό Συμβούλιο ζήτησε πρόσφατα από τη Νομική Υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας ενός εκ των δύο εργοστασίων, το οποίο
δεν έχει άδεια λειτουργίας και δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή, μέχρι την οριστική μετακίνησή του. Το θέμα τυγχάνει χειρισμού από τη Νομική
Υπηρεσία. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα υπάρξει κατάληξη.

εν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας μέχρι να λυθεί οριστικά
το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πραγματικά τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει σε συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής με αφορμή το
θέμα της παρουσίας εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην οικιστική περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Ο Υπουργός διαβεβαιώνει ότι η μετακίνηση των εργοστασίων βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και
θα ολοκληρωθεί, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. «Δεν θα σταματήσουμε την
προσπάθεια αυτή μέχρι να ευοδωθεί» το σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει
στους κατοίκους ο κ.Καδής.
1. Κύριε Υπουργέ, Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το οριστικό κλείσιμο
των μονάδων παραγωγής ασφάλτου στο Γέρι και στο Τσέρι, βιομηχανίες που
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων κυρίως στο Δήμο Ιδαλίου. Πώς
και πότε θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση;
Αρχικά θέλω να σημειώσω τη σημασία της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε μετά από τεκμηρίωση της ανάγκης για μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφάλτου από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η απόφαση αυτή και η
υλοποίησή της θέτει οριστικά και αμετάκλητα τέλος σε ένα δύσκολο πρόβλημα που
απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Η διαδικασία μετακίνησης
των μονάδων έχει αρχίσει και συνεχίζεται χωρίς αμφιταλαντεύσεις.
Οι εκκρεμότητες που έχουν μείνει για την ολοκλήρωσή της είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρέπει να ολοκληρωθούν από τις εταιρείες οι απαιτούμενες Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τις προτεινόμενες περιοχές μετακίνησής
τους. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μελέτη. Εφόσον λοιπόν υποβληθούν οι μελέτες αυτές, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα τις εξετάσει κατά εξαιρετική προτεραιότητα.
Δηλαδή, ενώ σε κανονικές συνθήκες η εξέταση μιας τέτοιας μελέτης θα διαρκούσε
από έξι μήνες έως έναν χρόνο, στην προκειμένη περίπτωση δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από ενάμιση μήνα.
Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε ότι η μετεγκατάσταση των συγκεκριμένων μονάδων δεν θα δημιουργήσει ανάλογα προβλήματα στις περιοχές στις οποίες θα μετακινηθούν, καθώς και ότι η εξέταση των μελετών θα γίνει τάχιστα και θα
είναι ολοκληρωμένη και αντικειμενική, δεν θα αρκεστούμε μόνο στις γνωμοδοτήσεις των κρατικών εμπειρογνωμόνων. Θα αξιοποιήσουμε και τις υπηρεσίες τεσσάρων Πανεπιστημιακών, εξειδικευμένων σε θέματα μηχανολογικού εξοπλισμού,
πρώτων υλών για ασφαλτικά και εκτίμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο αξιολόγησης των μελετών που θα υποβληθούν από τις
εταιρείες. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα υποβληθούν οι μελέτες, θεωρώ ότι είναι
ζήτημα μερικών εβδομάδων να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση.
2. Σε δηλώσεις αναφέρατε ότι εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες του κράτους. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν θα πρέπει μέχρι το Μάρτιο να
μετακινηθούν από την περιοχή. Αυτό είναι εφικτό;
Όντως πρόκειται για σύνθετη, πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία και αυτό το
υπενθυμίζω συχνά για να τονίσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσου-

με τον ενδεδειγμένο και δύσκολο τρόπο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι οριστικό, μόνιμο και χωρίς νομικά κενά. Στόχος μας, συνεπώς, δεν είναι μια προσωρινή
λύση για χάρη εντυπώσεων, αλλά να ολοκληρωθεί η διαδικασία σωστά, ακόμα κι
αν αυτή χρειαστεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο από την αρχική μας εκτίμηση.
Είναι γεγονός ότι από το περασμένο καλοκαίρι που λήφθηκε η απόφαση από το
Υπουργικό Συμβούλιο για μετακίνηση των μονάδων σε άλλες περιοχές, πάρα πολλές υπηρεσίες του κράτους συνεχίζουν να δουλεύουν αθόρυβα αλλά μεθοδικά
προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα να μετακινηθούν ολόκληρες βιομηχανίες σε νέες περιοχές, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η μετακίνησή τους δεν θα δημιουργεί ανάλογο πρόβλημα στις περιοχές όπου θα εγκατασταθούν. Άρα, μένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της
μετακίνησης των μονάδων με τον σωστό τρόπο. Ίσως προχωράμε λίγο πιο αργά
απ’ ότι θα θέλαμε, αλλά κάνουμε προσεχτικά και σταθερά βήματα, ώστε σύντομα οι
κάτοικοι της περιοχής να απαλλαγούν από το πρόβλημα οριστικά και αμετάκλητα.
Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς
διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών μελετών. Εάν
λόγου χάριν μια μελέτη δείξει ότι σε μια από τις νέες περιοχές που έχουν υποδειχθεί
για μετακίνηση των μονάδων δημιουργείται πρόβλημα, προφανώς θα υπάρξει καθυστέρηση αφού θα πρέπει να υποδειχτεί νέο σημείο, να ληφθούν νέα μέτρα και
στη συνέχεια να μελετηθούν.
Κατανοώ πλήρως την εύλογη ανυπομονησία των κατοίκων του Δαλιού να λάβει
τέλος, το συντομότερο δυνατό, η ταλαιπωρία που βιώνουν εδώ και πολύ καιρό.
Εάν όμως, στους οχτώ μήνες που είχαμε αρχικά προβλέψει για την ολοκλήρωση
της μετακίνησης, προκύψει τελικά μια παρέκκλιση δύο ή τεσσάρων μηνών, θεωρώ ότι κινούμαστε μέσα σε λογικά πλαίσια, δεδομένου ότι επιδιώκουμε την ευόδωση ενός δύσκολου και πρωτόγνωρου εγχειρήματος. Δεν πρέπει η καθυστέρηση λίγων μηνών να προκαλεί ανησυχία. Η απόφαση είναι τελεσίδικη. Η μετακίνηση
των εργοστασίων βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και θα ολοκληρωθεί, έστω και
με μια μικρή καθυστέρηση.
3. Στο θέμα θα εμπλακεί και ο Γενικός Εισαγγελέας. Θα αναζητηθεί τρόπος αντιμετώπισης του θέματος μέσω της νομικής οδού;
Αρχικά θέλω να τονίσω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και η Νομική Υπηρεσία στήριξαν από την αρχή και όποτε τους ζητήθηκε το συγκεκριμένο εγχείρημα. Ο Γενικός

4. Ποιο μήνυμα στέλνετε στους πολίτες οι οποίοι αναγκάστηκαν να βγουν
στους δρόμους, να διαμαρτυρηθούν για να έχουν το αυτονόητο, μια καλή ποιότητα ζωής;
Τα αιτήματά τους είναι λογικά, κατανοητά και απόλυτα σεβαστά, όχι μόνο από εμένα αλλά από ολόκληρη την Κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολουθεί και ενημερώνεται τακτικά για τις εξελίξεις. Η δέσμευσή μας για μετακίνηση των μονάδων είναι σταθερή και αμετάκλητη. Η υγεία των πολιτών είναι
υπεράνω οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας.
Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας μέχρι να λυθεί
οριστικά το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πραγματικά τους κατοίκους της περιοχής.
Με λίγη ακόμα υπομονή, πολύ σύντομα οι μαθητές στο Δάλι θα μπορούν να ξανακάνουν μάθημα με ανοιχτά παράθυρα και να παίζουν στο προαύλιο του σχολείου τους και οι κάτοικοι θα μπορούν να βγαίνουν στις αυλές τους και να κυκλοφορούν άφοβα στον καθαρό αέρα.
5. Γνωρίζω κύριε Υπουργέ ότι αναλάβατε πρωτοβουλίες, πραγματοποιήσατε
συναντήσεις – διαβουλεύσεις για την επίλυση του θέματος. Θα μπορούσε να
πει κάποιος ότι είναι το δυσκολότερο θέμα που αντιμετωπίσατε στο Υπουργείο
Γεωργίας;
Έχω βιώσει από κοντά τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να
ζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνουμε για το θέμα
αυτό είναι κοινή. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχω συχνά επικοινωνία με ανθρώπους της περιοχής και δεν σας κρύβω ότι νιώθω ότι είμαι ένας από αυτούς. Μαζί
τους έχουμε αρχίσει έναν αγώνα με τη σκέψη στα παιδιά μας και την υγεία των πολιτών και δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι να ευοδωθεί. Την ημέρα που θα αρχίσει η μετακίνηση των μονάδων, σας διαβεβαιώνω ότι οι συνεργάτες μου κι εγώ θα είμαστε εξίσου χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με τους κατοίκους
του Δαλιού. Όχι όμως επειδή θα έχει επιτευχθεί απλά ένας στόχος ή ένα προσωπικό
στοίχημα, αλλά επειδή ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας θα μπορεί να απολαμβάνει εκ νέου το δικαίωμα να αναπνέει καθαρό αέρα.
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Στην κόψη του ξυραφιού η μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σ

τον αέρα φαίνεται να βρίσκεται η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κόμματα έθεσαν θέμα διενέργειας δημοψηφισμάτων για τις συνενώσεις Δήμων και κοινοτήτων ενώ στο τραπέζι τέθηκε και διαφοροποίηση
του αριθμού των οντοτήτων που θα δημιουργηθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εσωτερικών ότι ενδεχόμενη διαφοροποίηση του
αριθμού των οντοτήτων που θα δημιουργηθούν
θέτει ξεκάθαρα σε κίνδυνο την ίδια τη μεταρρύθμιση και τη βιωσιμότητα της και η κυβέρνηση δεν
μπορεί να συναινέσει στην αύξηση που εισηγούνται τα κόμματα καθώς αυτό θα οδηγήσει σε κατάρρευση του νέου αυτού διοικητικού μοντέλου.
«Θέλουμε Δήμους που να είναι οικονομικά και διοικητικά αυτόνομοι. Θέλουμε Δήμους και Κοινότητες που να είναι βιώσιμοι σε βάθος χρόνου και
βέβαια να μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό
κόστος», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Ο κ. Νουρής υπενθύμισε τεχνοκρατική μελέτη, η
οποία είναι γνωστή σε όλους εδώ και αρκετό καιρό, η οποία, όπως είπε, προνοούσε ότι ο αριθμός
των 30 Δήμων που σήμερα λειτουργούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας είναι υπεράριθμος και
θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον γύρω στους
14 και πρόσθεσε ότι μέσα από συζητήσεις και συναινέσεις, υπήρξε κατάληξη στον αριθμό 17, τον
οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ότι ήταν ο μέγιστος δυνατός αριθμός που θα μπορούσε να φτάσει, για
να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ενώπιον του
Υπουργείου τέθηκε από τα κόμματα συγκεκριμέ-

νη διαφοροποίηση στο κείμενο του νομοσχεδίου, που έγινε στο επίπεδο της Επιτροπής, με την
οποία γίνεται εισήγηση για αύξηση του αριθμού
των νέων οντοτήτων σε 20 ενώ ενδέχεται ο αριθμός αυτός να γίνει 21.
Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη διαφωνία
της κυβέρνησης με το γεγονός ότι δεν προκρίνεται μια ενιαία Αρχή Αδειοδότησης. Ο κ. Νουρής
αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί
προς συζήτηση, για την επίσπευση της αδειοδότησης των λεγόμενων μεγάλων αναπτύξεων και το
γεγονός ότι η έκδοση των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών για την απλή κατοικία μέχρι διπλοκατοικία, γίνεται μέσα σε 10 μέρες από τις αρμόδιες αρχές.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη
Μαύρου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ είπε πως στην Επιτροπή Εσωτερικών διεξήχθη τελική διαβούλευση
στη βάση των τροποποιημένων νομοσχεδίων για
τη μεταρρύθμιση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, του Υπουργού Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της
οποίας τέθηκαν ξανά πολυσυζητημένα ζητήματα
και για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Πρόσθεσε ότι «έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του

Υπουργού, η οποία ουσιαστικά έθεσε βέτο στην
αύξηση του αριθμού των δήμων από τους 17 που
προβλέπονται στο σχετικό νομοσχέδιο».
Τα χρονικά περιθώρια για την ψήφιση της δέσμης των νομοσχεδίων ήδη άρχισαν να πιέζουν,
γι αυτό η Επιτροπή Εσωτερικών αποφάσισε να
συγκεντρώσει όλες τις απόψεις που διατυπώθηκαν και να επανέλθει στην επόμενη συνεδρία της
σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει τη συζήτηση
τους μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες.
Ερωτηθείσα σχετικά με το αίτημα για αύξηση του
πέρ ενός δημοψηφίσματος οίκησης», ανέφερε ο Αβέρωφ Νεαριθμού των δήμων, η κ. Μαύρου είπε πως η θέση
στον γενικό πληθυσμό, το οφύτου σημειώνοντας ότι «δεν θα
που συγκεντρώνει πλειοψηφία μεταξύ των κοινοοποίο να διεξαχθεί τον Μάιο χρειαστούν ούτε επιπρόσθετα έξοβουλευτικών κομμάτων είναι η αύξηση των δήκαι συγκεκριμένα την ημέρα των δα, ούτε επιπρόσθετη ταλαιπωρία
μων σε 20 λαμβάνοντας υπόψη και τον μεγάλο
βουλευτικών εκλογών, ώστε να δι- και θα έχουμε αρκετούς μήνες, με
αριθμό των κοινοτήτων που έχουν προστεθεί.
αφανεί κατά πόσο οι πολίτες θέλουν βάση την απόφαση του δημοψηφίΗ Ένωση Δήμων σε ανακοίνωση αναφέρει ότι παή δεν θέλουν μεταρρύθμιση της Το- σματος, να προχωρήσουμε στην ορραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη μεπικής Αυτοδιοίκησης, τάχθηκαν Δη- θότατη μεταρρύθμιση για την τοπιταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμμοκρατικός Συναγερμός και Συμμα- κή αυτοδιοίκηση». Ο Πρόεδρος της
μένει στις βασικές και κύριες θέσεις της, όπως αυτές
χία Πολιτών. «Ο κόσμος παράλληλα, Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήδιαμορφώθηκαν κατόπιν ευρείας συναίνεσης
με την επιλογή του κόμματος ΔƒπΔ∏
των κας δήλωσε ότι η πρόταση της Συμκαι συνδιαμόρφωσης με το αρμόδιο Υπουργείο.
30 7και
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βουλευτών του, ν’ απαντήσει και σ’ μαχίας Πολιτών ήταν από την αρχή
«Απευθύνουμε ύστατη έκκληση προς την Κυβέρένα ερώτημα αν θέλει ή δεν θέλει τη και παραμένει η ίδια, όπως διεξαχθεί
νηση και κυρίως προς τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα να επανεξετάσουν το θέμα αυτό, με βάση τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι- ένα εθνικό δημοψήφισμα.
φιλοσοφία, το πνεύμα και τους στόχους της μεταρρύθμισης όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, προς
όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και των
υπηρεσιών που θα τους προσφέροντα» σημειώνεται στην ανακοίνωση. Από πλευράς της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου διατυπώθηκε η θέση ότι μέμορφες εικόνες
χρι στιγμής δεν φαίνεται να εισακούστηκαν οι θέκαι απέραντη
σεις της Ένωσης σε ότι αφορά το θέμα της μεταρχαρά στους καρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τοίκους της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου σκόρπισε
και φέτος ο ποταμός Γυαλιάς ο οποίος κατέβηκε γιαO OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ AÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÏËÚˆÌÒÓ, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›·
άλλη μια χρονιά ποτίζονταςCovid-19 ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜
EÓÈ·›·˜ A›ÙËÛË˜ EÎÙ·ÚÈÎÒÓ EÈ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ 2020:
τα υδροφόρα στρώματα. ñ H ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÈ˜ 13.04.2020. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·Πολλοί κάτοικοι της περιο-ˆÓ
Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë 04.05.2020.
χής πήγαν σε σημεία κοντά ñ OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ KOA¶, ËÏÂστον ποταμό για να απο-ÎÙÚÔÓÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜
www.eas.capo.gov.cy
λαύσουν το υπέροχο θέα- ñ K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ﬁÛÔ ¯Úﬁı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ù· Â·Ú¯È·μα ενώ άλλοι μοιράστηκανÓÔ
Î¿ ÁÚ·ÊÂ›· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓﬁ.
το γεγονός με φίλους τους ñ °È· ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘¯ﬁÓ Ó¤ˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹‰Ë Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤Ó· ÛÙÔ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ ™‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ KOA¶, ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı·
στα μέσα κοινωνικής δικτύ-Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ÁÚ·ÊÂ›· Î·È Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ‹ ¿ÏÏ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔ˜ ÂÓÙÔωσης. Ο ποταμός Γυαλιάς ήÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈΙδαλίας είναι ο δεύτερος με-ÛÌÔ‡.
ñ OÈ Kˆ‰ÈÎÔ› ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚Ôγαλύτερος ποταμός της Κύ-Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·ÏÂ› ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ˘Ôπρου, μετά τον Πεδιαίο και‚ÏËıÂ› Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ÏﬁÁˆ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ôη απόσταση που καλύπτειÂÓ
ÛÙ·ÏÂ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ ·ﬁ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ Î·È Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
από τις πηγές του μέχρι τονÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÌÂ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ, ‰ÈﬁÙÈ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜.
κόλπο της Αμμοχώστου, ñ °È· ÙËÓ ÔÌ·ÏﬁÙÂÚË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÈÙËÙÒÓ ÌÂ
ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹όπου και εκβάλει στη θά-ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ·ÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔλασσα, ξεπερνά τα 88 χιλι-Ó·
ÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ‡·ÚÍË ·ÔÙÂÏÂ› ··Ú·›ÙËÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.
όμετρα. Τα νερά του ποταμού, ξεκινούν την πορεία
τους από τις βορειοανατολικές πλαγιές της οροσειράς
«Κιόνια»,
λίγα χιλιόμετρα πιο
πάνω από το μοναστήρι του Μαχαιρά.

Πρόταση για δημοψήφισμα των
ημέρα των βουλευτικών εκλογών

Υ

Kατέβηκε και φέτος
ο ποταμός Γυαλιάς

Ό

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση των κοινοτικών
κτηρίων Αλάμπρας

Έ

νας από τους μεγάλους στόχους που τέθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Αλάμπρας
επιτεύχθηκε. Όπως ανακοινώθηκε έχει
ολοκληρωθεί η Α’ Φάση της αναπαλαίωσης του συμπλέγματος κατοικιών
των κοινοτικών κτηρίων. Με μεγάλη
ικανοποίηση το κοινοτικό συμβούλιο
Αλάμπρας ανακοίνωσε ότι προχωρά
άμεσα στην Β’ Φάση όπου θα ολοκληρώσει ένα έργο που θα αλλάξει προς
το καλύτερο τον πυρήνα του χωριού,
αφού θα δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι που χρειάζονται για την αναβάθμιση του κέντρου της κοινότητας.
«Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα η
πανδημία του κορωνοϊού και να μπορέσουμε όλοι μαζί να το χαρούμε όπως
πρέπει» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας.

Έ

YÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ EÓÈ·›·˜
EÎÙ·ÚÈÎ‹˜ EÈ‰ﬁÙËÛË˜ ÛÙÔÓ KOA¶
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Για ένα χρόνο παραμένει ο δρόμος κλειστός

νας χρόνος συμπληρώθηκε πρόσφατα από την ημέρα που
λόγω έντονης βροχόπτωσης μεγάλοι βράχοι έπεσαν και
έκλεισαν το δρόμο του Αγίου Σωζομένου – Ποταμιάς, στην
περιοχή Μπαρσάκ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν λύση στο θέμα
ωστόσο ο χρόνος περνά, ο κίνδυνος πτώσης και άλλων βράχων παραμένει ενώ η σηματοδότηση που έγινε ώστε να μην χρησιμοποιείται ο
δρόμος φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά μιλώντας στον Άλφα και στη Δημοσιογράφο Όλγα Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στο πρόβλημα καλώντας τις
αρμόδιες υπηρεσίες να δράσουν άμεσα αφού γεωργοί και ποδηλάτες,
παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες και τα κιγκλιδώματα χρησιμοποιούν τον δρόμο, ρισκάροντας τη ζωή τους. Την περιοχή επισκέπτονται
εκδρομείς και ιδιαίτερα ποδηλατιστές και μοτοσικλετιστές, αφού είναι
ένας από τους χώρους προστατευόμενων φυσικών περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000». Υπέρ της διόρθωσης της κατάστασης τάχθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και εναντίον τα Υπουργεία Μεταφορών (Τμήμα Αρχαιοτήτων) και Γεωργίας. Αρχικά έγινε η εισήγηση όπως χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά για κατεδάφιση των βράχων που έμειναν στο ύψωμα ωστόσο κάτι τέτοιο
δεν μπορεί να γίνει λόγω του ότι η περιοχή τυγχάνει περιβαλλοντικής προστασίας. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ενημέρωσε ότι οποιαδήποτε εργασία με εκρηκτικά, βαριά
μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο θα απειλήσει της σημαντικής αξίας αρχαιότητες της περιοχής.

YÂÚ·ÁÔ

¶ÚÔÏ
24η Εξηπηρετηση/24h Service

Αδειοδοτημένο Γραφείο Αρ.Αδείας ΓΚ13
Licensed Funeral Home No of License ΓΚ13
Γραφείο/Office:
Κινητά/Mobile:

22 347322
Λενια - 99 651432
Φίλιππος - 99651434
Σούζη - 99489911

Ηλ.Ταχ/Email: ayiospetros@cytanet.com.cy
Ηλ.Διεύθυνση/Website:
www.ayiospetrosfuneralhome.com
Λεωφ. Λάρνακος 111 , 1620 Λευκωσία Τ.Θ 29018
Larnakos Ave. , 111, 1620 Nicosia P.O.Box 29018
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Τίτλος ιδιοκτησίας
Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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Προετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές
του προσεχούς Μαϊου

ήραν μπρος οι κομματικές μηχανές ενόψει των βουλευτικών εκλογών του προσεχούς Μαϊου. Σύμφωνα με τον
προγραμματισμό που έγινε οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Μαϊου. Οι βουλευτικές εκλογές του 2021
αναμένεται ότι θα είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα που θα επικρατούν στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες και προβαίνουν σε ασκήσεις επί χάρτου αναφορικά
με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία να συνάδει με τα επιδημιολογικά
δεδομένα που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο. Όσον αφορά τα
υπόλοιπα οι εκλογές του προσεχούς Μαϊου δεν θα έχουν διαφορά
από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2016. Σύμφωνα με τον Εκλογικό Νόμο οι ψηφοφόροι έχουν
δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε τρία σύμβολα το «Χ», το «+» και το
«√». Οι ψηφοφόροι θα κληθούν να σημειώσουν μέσα στο κουτάκι
που βρίσκεται διπλά από το όνομα του κάθε υποψήφιου της προτίμησης τους, ένα από τα πιο πάνω σύμβολα. Οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν συνδυασμούς υποψήφιων βουλευτών του ιδίου κόμματος, χρησιμοποιώντας σταυρούς προτίμησης μέχρι τον
αριθμό που έχει δικαίωμα να ψηφίσει κατά την Επαρχία του. Για
την εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας υπάρχει δικαίωμα ψήφου μέχρι 5 προσώπων. Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή
τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Γι΄ αυτό, καλούνται όλοι οι δικαιούχοι όπως υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 30ης
Μαΐου 2021. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 2α Απριλίου 2021. Για σκοπούς των βουλευτικών εκλογών δικαίωμα εγγρα-

φής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώ-

ρούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχι-

σουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις 30 Mαίου 2021, που

ακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από

είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Η αίτηση και στην πε-

την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερι-

ρίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε το αργότερο

κών στη διεύθυνση www.moi.gov.cy. Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοί-

μέχρι τις 2 Απριλίου 2021. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, μετά τις 2

νωσε επίσης ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐ-

Απριλίου 2021, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γί-

ου 2021, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τους

νει στον εκλογικό κατάλογο. Γι΄ αυτό, καλούνται οι νέοι εκλογείς

εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα

όπως υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους. Έντυπα αιτήσεων μπο-

εγγραφούν μέχρι τις 2 Απριλίου 2021.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου:
• Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με
απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης
πληρωμής (SEPA) στο Λογιστήριο του

Δήμου προσκομίζοντας το IBAN του λογαριασμού σας.
Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης
θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην
διεύθυνση αλληλογραφίας σας για ενημέρωση αναγράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.
H εκτέλεση της εντολής θα γίνεται στην
ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

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

Μεταφέρω
τα εκλογικά
μου δικαιώματα
τώρα
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Παρουσίαση της «ΔΑΛΙNEWS» στον Πολίτη

Μ

εγάλη τιμή για την εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS». Την προσφορά της στην κοινωνία της περιφέρειας Ιδαλίου ανέδειξε με αφιέρωμα της η εφημερίδα Πολίτης. Φιλοξένησε συνέντευξη του
Δημοσιογράφου – εκδότη της εφημερίδας Ανδρέα Ιωσήφ ο οποίος μίλησε για την εφημερίδα, χαρακτήρισε την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου ως την πιο προνομιούχα περιοχή της Κύπρου τονίζοντας ότι η πρόοδος της περιοχής και των ανθρώπων της έχουν για τον ίδιο πρωταρχική σημασία. Η συνέντευξη έγινε με την ευκαιρία συμπλήρωσης φέτος 10 χρόνων συνεχούς και αδιάλειπτης κυκλοφορίας της εφημερίδας. Η «ΔΑΛΙNEWS» με τα δημοσιεύματα και τις παρουσιάσεις της συμβάλει στην προβολή της περιοχής και των ανθρώπων της.

Συνέντευξη του εκδότη της «ΔΑΛΙΝΕWS» Δημοσιογράφου Ανδρέα Ιωσήφ

Η εφημερίδα που ενοποίησε τη Νότια Λευκωσία

Σ

ημαντική προσφορά στην κοινωνία της περιφέρειας Ιδαλίου
έχει να επιδείξει η εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» την οποία εκδίδει ο
δημοσιογράφος Ανδρέας Ιωσήφ. Φέτος συμπληρώνονται 10
χρόνια από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησε το μηνιαίο έντυπο της
ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Η κυκλοφορία της εφημερίδας είναι συνεχής και η προβολή της περιοχής μέσα από τις σελίδες της μεγάλη. Η
«ΔΑΛΙNEWS» έγινε αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινωνίας και συμβάλει στην προώθηση θεμάτων που απασχολούν την περιοχή της Νότιας Λευκωσίας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του
γνωστού δημοσιογράφου δίδουν εγκυρότητα στην εφημερίδα. Η «ΔΑΛΙΝEWS» πέτυχε την ενοποίηση της περιοχής και κατάφερε να φέρει κοντά όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα από κομματική, σωματειακή ή
άλλη τοποθέτηση. Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ιωσήφ μίλησε στον «Π»
για την εφημερίδα του, τονίζοντας ότι η πρόοδος της περιοχής και των
ανθρώπων της έχουν για τον ίδιο πρωταρχική σημασία.
Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για δημιουργία εφημερίδας στην περιοχή Νότια
της Λευκωσίας;
Την ιδέα για έκδοση εφημερίδας τη συνέλαβα πριν από μια δεκαετία.
Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την κοινωνία της περιοχής, αφού γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στο Δάλι και αντιλαμβανόμενος ότι η περιφέρεια
Ιδαλίου έχει δική της κουλτούρα, υπάρχει έντονο το τοπικιστικό στοιχείο
και το Δάλι με τις γύρω κοινότητες έχουν διαχρονικά μια πολύ στενή συνεργασία σε άλλους τομείς, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να βρω τον τρόπο
για να συμβάλω στην προβολή της περιοχής. Ήταν καλοκαίρι του 2011
όταν ταξίδευσα στη Θεσσαλονίκη για διακοπές, έπεσε στα χέρια μου η
τοπική εφημερίδα της πόλης. Από μέσα μου είπα: Ανδρέα, τώρα είναι η
ώρα για να υλοποιήσεις στην περιοχή Ιδαλίου μια παρόμοια εφημερίδα, να προσφέρεις στην τοπική κοινωνία και να συμβάλεις στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Επιστρέφοντας στην Κύπρο έκανα τις απαραίτητες ενέργειες και προχώρησα το εγχείρημα μου. Έθεσα ως στόχο να
κυκλοφορήσει το πρώτο φύλλο σε τρεις μήνες. Τον Οκτώβριο του 2011
κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της «ΔΑΛΙNEWS». Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου ήταν πια γεγονός. Θυμάμαι τη χαρά
και την ικανοποίηση μου όταν πήρα στα χέρια μου το πρώτο τεύχος της
εφημερίδας. Η «ΔΑΛΙΝEWS» είναι μηνιαία περιφερειακή εφημερίδα και
καλύπτει την ειδησεογραφία στην περιοχή της Νότιας Λευκωσίας. Ενημερώνει κάθε μήνα περίπου 30 χιλιάδες κόσμου. Μέσα από τις σελίδες
της προβάλλονται όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν
τους ανθρώπους της περιοχής. Τη δική τους θέση στις σελίδες της εφημερίδας έχουν και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση και οι νομοθεσίες που ψηφίζονται από τη Βουλή και έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.
Φέτος η εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Ποιες οι δυσκολίες που συνάντησες σ’ αυτή την πορεία;
Ασφαλώς η πορεία της εφημερίδας στο χρόνο δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Θα πρέπει να αναλογιστεί κάποιος ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια πέρασε από δυο κρίσεις, την οικονομική του 2013 και τώρα
με την πανδημία. Αναπόφευκτα οι συνέπειες τους έχουν αντίκτυπο σε
όλους μας. Η εξεύρεση διαφημίσεων για να συντηρήσουν την εφημερίδα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επιπλέον είναι δύσκολοι οι καιροί για τα
έντυπα αφού ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στα ηλεκτρονικά μέσα
για την ενημέρωση του. Ο τοπικός χαρακτήρας της «ΔΑΛΙΝEWS», το γεγονός ότι διανέμεται δωρεάν, ο αναγνώστης την βρίσκει κάθε μήνα έξω
από το σπίτι ή το κατάστημα του, προσωπικά θεωρώ ότι αποτελούν τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εφημερίδας. Η «ΔΑΛΙΝEWS» έγινε μέρος της ζωής των κατοίκων της περιφέρειας οι οποίοι την αγκάλιασαν,
την αγάπησαν και την έβαλαν στη ζωή τους. Με την ευκαιρία θέλω να
εκφράσω θερμές ευχαριστίες στους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι
μόνο, οι οποίοι εμπιστεύονται τη «ΔΑΛΙNEWS» για να προβάλουν τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Χωρίς τη δική τους συμβολή η εφημερίδα δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.
Σε ποιες κοινότητες διανέμεται η εφημερίδα και τι μπορεί να διαβάσει κάποιος
στη «ΔΑΛΙNEWS»;
H περιφερειακή εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» διανέμεται στα σπίτια, τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις στο Δήμο Ιδαλίου και στις κοινότητες Πέρα
Χωριό – Νήσου, Λύμπια, Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα και Ποταμιά. Είναι
εφημερίδα ποικίλης ύλης και στις σελίδες της ο αναγνώστης μπορεί να
αντλήσει πληροφόρηση για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, εκδηλώσεις, γεγονότα κ.λ.π, αποφάσεις των τοπικών αρχών, αποφάσεις της
κυβέρνησης που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής, προβάλλονται
τα καθημερινά προβλήματα και αναζητούνται λύσεις, υπάρχει σελίδα
για θέματα υγείας και καλή ζωή και ασφαλώς οι ειδήσεις από τον αθλητισμό της περιοχής. Διαβάζοντας κάποιος τη «ΔΑΛΙΝEWS» θεωρώ ότι
σχηματίζει σφαιρική και αντικειμενική εικόνα για τα τεκταινόμενα στην
κοινωνία της περιφέρειας Ιδαλίου. Μοναδικός στόχος της εφημερίδας
είναι η συμβολή της στην προβολή και ανάπτυξη της ομολογουμένως
πολύ προνομιούχας περιοχής στην οποία ζούμε. Η πρόοδος της περιοχής και των ανθρώπων της είναι πρωταρχικής σημασίας. Θα συνεχίσω
την προσπάθεια και μέσω των σελίδων της εφημερίδας θα προσπαθώ
να αναζητώ λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους. Ο
πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας μου. Δεσμεύτηκα για
αυτό από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της εφημερίδας.

αντιμετώπιση της παραβατικότητας που εκείνη την περίοδο βρισκόταν
σε έξαρση. Με δημοσιεύσεις συνεντεύξεων, άρθρων και ρεπορτάζ προβλήθηκαν τα θετικά του νέου τότε θεσμού οποίος σήμερα είναι, κατά τη
γνώμη μου, από τους πλέον πετυχημένους θεσμούς που εφαρμόστηκαν
στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Η Αστυνομία Κύπρου με τον τότε Αρχηγό της Ζαχαρία Χρυσοστόμου και στην παρουσία του πρώην Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου απένειμε στην εφημερίδα τιμητική πλακέτα για αυτή της τη συμβολή.
Η «ΔΑΛΙNEWS» αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Δήμο Ιδαλίου και τις
γύρω κοινότητες. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συζητείται
αυτή την περίοδο, εάν τελικά ολοκληρωθεί, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την κυκλοφορία της εφημερίδας;
Τίποτα δεν θα αλλάξει στην κυκλοφορία της «ΔΑΛΙNEWS». Η ενοποίηση της περιοχής που επιτεύχθηκε και μέσω της εφημερίδας, εκ των υστέρων και χωρίς να θέλω να κάνω τον εμπειρογνώμονα, κρίνεται ως ορθή,
αφού φαίνεται για άλλη μια φορά ότι μόνο όταν ενώνουμε δυνάμεις
μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η αναγκαιότητα της
ενοποίησης της Νότιας Λευκωσίας κατά τη γνώμη μου υπήρχε από τότε.
Η εφημερίδα στον τομέα της, πέτυχε από τότε την ενοποίηση της περιοχής και κατάφερε να φέρει κοντά όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα
από κομματική, σωματειακή ή άλλη τοποθέτηση. Η «ΔΑΛΙNEWS» αποτελεί το στοιχείο που τους ενώνει και αυτό για εμένα είναι το μεγαλύτε-

Θέλω να αναφερθούμε σε μια από τις περιπτώσεις που η «ΔΑΛΙNEWS» συνέβαλε
στην προβολή ενός μεγάλου κοινωνικού θέματος της περιοχής και θα ήθελες να
το μοιραστείς με τον κόσμο.
Την ίδια περίοδο που κυκλοφόρησε η εφημερίδα, άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα στο Δήμο Ιδαλίου, ήταν ο πρώτος Δήμος της Κύπρου που
τον εφάρμοσε, ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς. Η εφημερίδα
ανέλαβε εκστρατεία ενημέρωσης για δημιουργία κοινωνικής συμμαχίας μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι με τη συνεργασία του Αστυνομικού
Σταθμού της περιοχής και της κοινοτικής αστυνόμευσης επιδίωκαν την

ρο επίτευγμα. Συνομιλώντας καθημερινά με τους πολίτες της περιοχής,
τους αναγνώστες της εφημερίδας, αντιλαμβάνομαι ότι η «ΔΑΛΙNEWS»
έγινε συνήθεια, κάθε μήνα την αναμένουν με ανυπομονησία και αυτό
για εμένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Ο καλύτερος κριτής ενός δημοσιογράφου είναι η κοινή γνώμη. Μόνο σε αυτούς λογοδοτούμε. Η αναγνώριση της δουλειάς μου από τους πολίτες μου δίδει τη δύναμη για να
συνεχίσω να προσφέρω στην κοινωνία. Μαζί συνεχίζουμε, έτοιμοι να
αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που έπονται.
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Απογραφή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Η

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου διενεργεί απογραφή για
τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 Απριλίου 2021. Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διεξάγεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση
τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες
στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να
εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να παρασχεθούν στην ΕΕ
οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών. Για την επιτυχία της απογραφής, η Στατιστική Υπηρεσία
βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των αγροτών, ώστε να
διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ακρίβεια και η ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεγούν. Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και στοχεύει
στη συλλογή αξιόπιστων και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη διάρθρωση και τους τύπους των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα χαρακτηριστικά των κατόχων
τους. Αυτή είναι η έβδομη απογραφή μετά την ανεξαρτησία της
Κύπρου. Οι προηγούμενες απογραφές διεξήχθησαν τα έτη 1960,
1977, 1985, 1994, 2003 και 2010. Οι πληροφορίες θεωρούνται
απαραίτητες για την παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον γεωργικό τομέα και τη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων πολιτικών για τη γεωργία και τις αγροτικές
περιοχές γενικότερα. Τα στοιχεία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από το κοινό ευρύτερα, τους ίδιους τους αγρότες και τις
οργανώσεις τους, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των δεδομένων του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου, αλλά
και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών.
Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: α) γενικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και

του κατόχου (στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, νομική
μορφή και τρόπος διαχείρισης της εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά του κατόχου ή/και του διαχειριστή, όπως ηλικία, φύλο, νομική υπόσταση, γεωργική κατάρτιση, κύρια απασχόληση κλπ. ,
μορφή κατοχής της γης, θέση της εκμετάλλευσης), β) γη (χρήση
γης ανά καλλιέργεια, άρδευση ανά καλλιέργεια, βιολογική γεωργία), γ) κτηνοτροφία (αριθμός ζώων ανά φυλή και ηλικία, βιολογική κτηνοτροφία), δ) στέγαση ζώων και διαχείριση κοπριάς
(διαθέσιμοι χώροι για στέγαση ζώων, τεχνικές εφαρμογής κοπριάς και αποθήκευση), ε) εργατικό δυναμικό (χαρακτηριστικά
των ατόμων που εργάζονται στην εκμετάλλευση, άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης), στ) μέτρα στήριξης για αγροτική ανάπτυξη. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από
τους απογραφείς της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους κατόχους όλων των εκμεταλλεύσεων. Οι απογραφείς φέρουν ειδική ταυτότητα που τους έχει εκδώσει η Στατιστική Υπηρεσία. Όλοι οι απογραφείς που λαμβάνουν μέρος έχουν
τύχει σχετικής εκπαίδευσης. Η απογραφή διεξάγεται με βάση
τον περί Στατιστικής Νόμο Ν. 15(Ι) του 2000. Σύμφωνα με τον
Νόμο, η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα -2- στοιχεία που θα
συγκεντρωθούν ως εμπιστευτικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 . Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο
για την παραγωγή αθροιστικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Ο Νόμος παρέχει στους απογραφόμενους την απαραίτητη
διασφάλιση για την τήρηση του απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. Για την επιτυχία της απογραφής, η Στατιστική Υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή όλων των αγροτών, ώστε να διασφαλιστεί στον
μέγιστο δυνατό βαθμό η ακρίβεια και η ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεγούν. Με την ευκαιρία της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει πληροφοριακό γράφημα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα.
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Η Σημαντικότητα της Πρώιμης Παρέμβασης

Έ

Κεφτεδάκια από σπανάκι
Kεφτεδάκια από σπανάκι. Το πολύτιμο λαχανικό στη διατροφή κυρίως των παδιών είναι θρεπτικό και ταυτόχρονα και πολύ νόστιμο.
Για τα «πράσινα»
κεφτεδάκια, χρειάζονται τα εξής υλικά:
Υλικά
½ κιλό σπανάκι στραγγισμένο
5 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
Άνηθο ψιλοκομμένο
1 αυγό
Ψωμί μουλιασμένο σε κρασί (στραγγισμένο)
¼ φέτα τριμμένη
Αλάτι
Πιπέρι
Ελαιόλαδο

Η

Εκτέλεση
Τοποθετούμε όλα τα υλικά που αναγράφονται παραπάνω σε μία μεγάλη λεκάνη και ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνουν ζύμη. Ρίχνουμε αλεύρι στα χέρια
μας και πλάθουμε τους κεφτέδες σε μεσαίο προς μικρό μέγεθος. Τους πατάμε
ελαφρά ώστε να πλατύνουν. Τέλος, τους αλευρώνουμε και τους τηγανίζουμε
σε μέτρια φωτιά. Μπορείτε πάντα τα ψήσετε τα κεφτεδάκια και στον φούρνο,
τοποθετώντας το ταψί για 20 λεπτά στους 180 °C (η θερμοκρασία είναι ενδεικτική και ίσως διαφοροποιείται ανάλογα με την οικιακή συσκευή).
Αν θέλουμε να δώσουμε μία γευστική «ανατροπή» στη συνταγή, μπορούμε να
προσθέσουμε και λίγη φέτα τριμμένη.

Χειμερινή Λίπανση

χειμερινή λίπανση αποτελεί μια από τις
τρεις πρακτικές που εφαρμόζεται κυρίως
στα οπωροφόρα δέντρα κατά τους μήνες
του χειμώνα. Το χειμερινό (ληθαργικό) κλάδεμα και
ο χειμερινός ψεκασμός αποτελούν τις άλλες δύο.
Το λίπασμα αποτελεί ουσία, συνήθως τεχνητά παρασκευασμένη, που περιέχει ένα ή περισσότερα
θρεπτικά στοιχεία που είναι αποδεδειγμένα οτι είναι
απαραίτητα για την θρέψη των φυτών. Τα θρεπτικά στοιχεία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες
αναλόγως με το μέγεθος
της ανάγκης των φυτών
σε αυτά. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τα μακρό-θρεπτικά στοιχεία τα
οποία είναι το άζωτο (Ν),
ο φώσφορος (Ρ), το κάλιο (Κ), το μαγνήσιο (Mg) και το ασβέστιο (Ca) ενώ στην δεύτερη κατηγορία έχουμε τα μικρό-θρεπτικά
στοιχεία ή ιχνοστοιχεία τα οποία είναι ο σίδηρος (Fe), το μαγγάνιο (Mn), ο ψευδάργυρος (Zn), ο χαλκός (Cu), το βόριο (Β) και το μολυβδαίνιο (Μο).
Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Απλό λίπασμα αναφέρεται το λίπασμα που περιέχει μόνο ένα θρεπτικό στοιχείο ενώ σύνθετο λίπασμα
Γεωπόνου Bsc, Msc
αυτό που περιέχει τουλάχιστον δύο θρεπτικά. Επίσης έχουμε τα κοκκοειδή λιπάσματα τα οποία δεν είμαι άμεσα υδροδιαλυτά στο νερό καθώς και τα κρυσταλλικά υδροδιαλυτά τα οποία είναι συνήθως σε μορφή σκόνης και διαλύονται άμεσα στο νερό.
Κατά τη χειμερινή λίπανση επιλέγουμε να εφαρμόζουμε ένα κοκκοειδές σύνθετο λίπασμα που περιέχει τουλάχιστον τα τρία βασικά μακρό-στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) και τα τρία βασικά μικρό-στοιχεία (σίδερο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο). Βεβαίως έχοντας υπόψη μας, είτε εμπειρικά με την βοήθεια γεωπόνου ή με βάση κάποια εδαφολογική ανάλυση, μπορούμε να επιλέξουμε
τον οποιοδήποτε διαφορετικό τύπο λιπάσματος που διαφέρει στο είδος των θρεπτικών στοιχείων ή και στο ποσοστό αυτών. Παράδειγμα αποτελεί το λίπασμα που εφαρμόζουμε στην ελιά το οποία είναι το μοναδικό που επιλέγουμε να περιέχει το βόριο (Β)
στην σύνθεση του.
Η χειμερινή λίπανση, αποτελεί τη λίπανση που σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτει τις ανάγκες των δέντρων μας σε θρεπτικά στοιχεία για να μπορέσουν να έχουν μια σωστή ανάπτυξη και παραγωγή ποιοτικών καρπών (μέγεθος, γεύση κτλ) καθώς και ποσότητας, για την υπόλοιπη διάρκεια του έτους. Για αυτό τον λόγο αναφέρεται και ως βασική λίπανση. Συμπληρωματικά λιπάσματα μπορούν να εφαρμοστούν και κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους είτε μέσο της άρδευσης είτε διαφυλλικά. Αυτό όμως δεν
αποτελεί αιτία για να αποφύγουμε την χειμερινή λίπανση αφού όπως προαναφέρθηκε αποτελεί τη βασική λίπανση του έτους.
Η εφαρμογή του λιπάσματος γίνεται απευθείας στο έδαφος και διασκορπίζεται ομοιόμορφα κάτω από όλη την κόμη του δέντρου.
Δεν είναι απαραίτητη η άρδευση του δέντρου μετά την εφαρμογή αλλά καλό θα ήταν να επέλθει βροχόπτωση εντός ολίγων ημερών ή η ενσωμάτωση του μέσω καλλιέργειας στο έδαφος. Το λίπασμα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί χημική ένωση ξένη
προς το περιβάλλον και βεβαίως δεν υπάρχει χρόνος ασφάλειας για την συγκομιδή των καρπών και των φρούτων από τα φυτά.
Τέλος, εμπειρικά συνήθως εφαρμόζουμε 0,5-1Kg λίπασμα σε νεαρά δέντρα ηλικίας 3-6 ετών, 1-2Kg σε δέντρα παραγωγικά ηλικίας 6-12 ετών ενώ, σε πιο μεγάλα δέντρα και αναλόγως παραγωγής μέχρι και 3Kg.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και προμήθεια λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων μπορείτε να επισκεφτείτε το
κατάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή
συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών σας.

Σ

news

Συσσώρευση σκουπιδιών προκαλεί τους πολίτες

τη λήψη λήψη μέτρων για καθαρισμό και ευπρεπισμό χώρου δίπλα από τη Βιομηχανική
Ζώνη Γερίου θα προχωρήσει ο Δήμος Ιδαλίου ενώπιον του οποίου τέθηκαν από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών καταγγελίες από πολίτες
για απόρριψη και συσσώρευση σκουπιδιών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση μετά από επιτόπια επίσκεψη, του Χαράλαμπου Τερλικκά, μέλους της
Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας του Κινήματος, διαπιστώθηκε η δημιουργία ενός ακόμη ανεξέλεγκτου
σκυβαλλότοπου, σε ένα χώρο όπου υπήρχε προηγουμένως εργοστάσιο. Το εργοστάσιο μεταφέρθηκε,
αλλά από ότι φαίνεται, άφησε τους χώρους που νοίκιαζε γεμάτους με διάφορα υλικά, τα οποία αρνείται να
καθαρίσει ο νέος ιδιοκτήτης.
Στη συνέχεια, διάφοροι πολίτες περνώντας από το
σημείο πετούν και εκείνοι με τη σειρά τους σκουπίδια,
με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πραγματικά
πολύ άσχημο θέαμα που εμπεριέχει κινδύνους ,τόσο
για τους χρήστες του δρόμου, όσο και για τους περιοίκους.
Μεγάλος όγκος των σκουπιδιών αποτελείται από διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, πολλά από αυτά εύφλεκτα πλαστικά, τα οποία συνθέτουν ένα εν δυνάμει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η καλύτερη λειτουργία των πράσινων
σημείων θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή τέτοιων αντιπεριβαλλοντικών θεαμάτων, αλλά ίσως, η λύση να είναι τα πολύ αυστηρά πρόστιμα και η μηδενική ανεκτικότητα στους παρανομούντες.

να θέμα που προβληματίζει αρκετούς γονείς, είναι η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών τους. Το κάθε παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό, αφού μερικά παιδιά μιλούν και περπατούν νωρίς, ενώ άλλα παρουσιάζουν ορισμένες δεξιότητες με καθυστέρηση.
Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;
Η πρώιμη (ή έγκαιρη) παρέμβαση, αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, στο οποίο εντάσσονται παιδιά από τη
γέννηση τους μέχρι την ηλικία των 5 ετών, τα οποία δεν έχουν ανεπτυγμένες κάποιες ικανότητες τους στο αναμενόμενο επίπεδο για την ηλικία τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους γονείς, τον παιδίατρο ή κάποιο εκπαιδευτικό των παιδιών. Επίσης, γίνεται για
προληπτικούς λόγους σε περίπτωση που ένα παιδί γεννηθεί πρόωρο ή λιποβαρές. Στόχο
έχει τον καθορισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων που αποτελούν παράγοντες ρίσκου
για εμφάνιση αναπτυξιακών διαταραχών.
Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης;
Το πρόγραμμα παρέμβασης, μπορεί να περιλαμβάνει θεραπείες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, ειδικής εκπαίδευσης, και γενικότερα, θεραπείες που αφορούν
εξατομικευμένα, τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να το προετοιμάσουν για το σχολείο.
Απαραίτητο συστατικό αυτής της προσπάθειας, αποτελεί και η συμμετοχή της ίδιας της οιΑντωνία Νικολαΐδου
Λογοπαθολόγος
κογένειας σε αυτή, ώστε τα αποτελέσματα της να είναι καλύτερα.
/ Λογοθεραπεύτρια
Oι ειδικοί που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη:
•Γνωστικών δεξιοτήτων: σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων
• Επικοινωνιακών δεξιοτήτων: χειρονομίες, λόγος, ομιλία, κατανόηση
• Σωματικών ή αισθητηριακών δεξιοτήτων: ακοή, όραση, περπάτημα
• Κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων: παιχνίδι, κατανόηση συναισθημάτων, δημιουργία φίλων
• Προσαρμοστικών δεξιοτήτων ή αυτοεξυπηρέτησης: σίτιση, ένδυση, μπάνιο
Γιατί είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση;
Για όσο πιο πολύ χρόνο τα παιδιά παραμένουν χωρίς την αναγνώριση των δυσκολιών τους, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η
αποκατάσταση τους, και τόσο πιο χαμηλή η πιθανότητα για επιτυχία επίλυσης αυτών των δυσκολιών στη συνέχεια. Αυτό
είναι αποδεδειγμένο τόσο εμπειρικά όσο και μέσα από επιστημονικές έρευνες
Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι κρίσιμα όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νευρικού
συστήματος. Συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος σε μικρότερες ηλικίες, παρουσιάζει μεγαλύτερη νευροπλαστικότητα, μια ιδιότητα η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα του μυαλού να αφομοιώσει νέες πληροφορίες, να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και να αναρρώσει μετά από κάποια βλάβη.
Κάθε παιδί αξίζει να έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή του. Αρκετές φορές για να γίνει αυτό, χρειάζεται η κατάλληλη στήριξη τόσο από την οικογένεια όσο και από ειδικούς. Αν έχετε αμφιβολίες όσον αφορά την ανάπτυξη του δικού
σας παιδιού, το καλύτερο θα ήταν να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!

Ο

Ωτίτιδα: Ένα συχνό και δυσεπίλυτο πρόβλημα
στα ζώα συντροφιάς

ι ωτίτιδες στα κτηνιατρεία παρουσιάζονται ως το πιο συχνό κλινικό περιστατικό, με μεγαλύτερη συχνότητα
στους σκύλους, απ’ ότι στις γάτες. Η έξω ωτίτιδα είναι η φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου, δηλαδή του καναλιού που ξεκινάει από το πτερύγιο του αυτιού και καταλήγει στο τυμπανικό υμένα. Εάν η έξω ωτίτιδα δεν
αντιμετωπιστεί έγκαιρα, υπάρχει ο κίνδυνος της ρήξης του τυμπανικού υμένα, με αποτέλεσμα τη μέση και έσω ωτίτιδα.
Τα αίτια της έξω ωτίτιδας είναι τα παράσιτα (Otodectes cynotis), οι αλλεργίες (τροφική, ατοπική δερματίτιδα κ.α.), τα ξένα
σώματα (άγανα), οι διαταραχές κερατινοποίησης (σμηγματόρροια), οι τραυματισμοί, οι
αυτοάνοσες δερματοπάθειες (πέμφυγα) και οι ενδοκρινοπάθειες (υποθυρεοειδισμός).
Επίσης, υπάρχουν παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της ωτίτιδας όπως το
ακανόνιστο σχήμα του έξω ακουστικού πόρου στα Σαρ-πει και Τσόου-τσόου, οι τρίχες
στα αυτιά των Πουντλς και των Τερριέ, και τα κρεμασμένα πτερύγια των αυτιών στα Κόκερ
και Σπρίνκερ σπάνιελ. Οι ωτίτιδες εμφανίζουν έξαρση κυρίως σε υγρό περιβάλλον κατά
τους θερινούς μήνες και σε εποχές με αυξημένη συχνότητα ιώσεων.
Τα συμπτώματα που έχουν άμεση σχέση με τη φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου είναι αρκετά εμφανή και περιλαμβάνουν οίδημα και κοκκίνισμα του πτερυγίου του αυτιού και του τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου, παχύρευστο έκκριμα από τα αυτιά,
ξύσιμο και τρίψιμο των αυτιών και του κεφαλιού, κούνημα κεφαλής, έντονη δυσοσμία
και πόνος που εκδηλώνεται με κραυγές ή κλαψούρισμα. Μερικά ζώα εμφανίζουν αλλαγή συμπεριφοράς και γίνονται πιο επιθετικά, ευαίσθητα ή και απομονώνονται λόγο του
αφόρητου πόνου.
Διάγνωση και θεραπεία:
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο ιστορικό, τα συμπτώματα και την κλινική εξέταση του ζώου με ειδική ωτοσκόπηση
και αν κρίνεται απαραίτητο εξέταση εκκρίματος στο μικροσκόπιο και καλλιέργεια. Η θεραπεία γίνεται με συχνό καθαρισμό του έξω ακουστικού πόρου και χορηγίας κατάλληλων ωτικών σταγόνων που περιέχουν τον ειδικό συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών για κάθε περίπτωση. Αν χρειαστεί, το ζώο μπορεί να λάβει φαρμακευτική αγωγή και από το στόμα.
Πρόληψη:
Η ανατομική, το σχήμα του έξω ακουστικού πόρου, το σχήμα και η θέση του πτερυγίου καθώς και η πυκνότητα του τριχώματος των αγαπημένων μας κατοικίδιων τα κάνει επιρρεπή σε προβλήματα ωτίτιδας. Γι’ αυτό, ο καθαρισμός των αυτιών και η επαρκής κυκλοφορία αέρα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικά στα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, η σωστή πρόληψη γίνεται με σωστό καθαρισμό και στέγνωμα των αυτιών μετά το μπάνιο ή το κολύμπι.

Ιδιώτης Φύλακας Αδειούχος από
την Αστυνομία Κύπρου
Ασφάλεια και άμεση προστασία από έμπειρο δάσκαλο πολεμικών τεχνών
Προστατεύουμε εσάς, την οικογένεια και την περιουσία σας μέρα και νύχτα.
Παρέχονται υπηρεσίες από 50 Ευρώ
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

Τηλεργασία - Στάση σώματος και πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων

Μ

ια από τις αλλαγές που έφερε στη ζωή μας η πανδημία είναι η τηλεργασία . Οι επιπτώσεις της τηλεργασίας στο μυοσκελετικό σύστημα είναι αρκετές και αυτό οφείλεται στην πολύωρη συνήθως λανθασμένη στάση του σώματος που διατηρούν τα άτομα που εργάζονται. Όταν,
μάλιστα η τηλεργασία γίνεται σε κρεβάτι, τραπέζι
κουζίνας ή καναπέ, τότε δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα
για το μυοσκελετικό σύστημα. Εμείς θα μιλήσουμε για τη σωστή στάση του σώματος που πρέπει
να διατηρούν όσοι εργάζονται σε γραφείο για να
προλάβουν πιθανές επιπτώσεις στο μυοσκελετικό τους σύστημα.
Οι εργονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν
στη δημιουργία των προβλημάτων έχουν άμεση σχέση με λανθασμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή με παρατεταμένες λάθος θέσης και
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παρατεταμένη κακή στάση σε συνδυασμό με τη
περιορισμένη κινητικότητα του κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να προκαλέσει αυξανόμενης έντασης πόνο για μακροχρόνιο διάστημα.
Τα πιο συχνά συμπτώματα παρατηρούνται στον αυχένα, στην μέση, στους
ώμους και στα άνω άκρα με συνέπεια να αναπτύσσονται τενοντίτιδες και τενοντοπάθειες, μυϊκές κράμπες, σπασμοί και σύνδρομα πίεσης των νεύρων. Επίσης, η κακή στάση του σώματος στο γραφείο μπορεί να επιδεινώσει προ υπάρχουσες παθήσεις μετατρέποντάς τις από οξείες σε χρόνιες καταστάσεις, οι οποίες
πιο δύσκολα αντιμετωπίζονται.
Στον αυχένα εκτός από πόνο και δυσκαμψία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κινητικότητας, μυϊκούς σπασμούς καθώς και πονοκέφαλο ή ζαλάδες. Η
πρόσθια κλίση του κεφαλιού προς την οθόνη ή η πλάγια κλίση για να σταθεροποιήσει ο εργαζόμενος το τηλέφωνο μεταξύ του ώμου και του αυτιού του,
αποτελούν κινήσεις που επιβαρύνουν αρκετά τον αυχένα. Επίσης, η χαλαρή
μεν, αλλά κακή στάση προς τα εμπρός του σώματος και της πλάτης ( κύφωση )
είναι επίσης κάτι που επηρεάζει ολόκληρη την σπονδυλική στήλη. Αυτή η κακή
στάση του σώματος, επιβαρύνει και τον αυχένα και την οσφύ ( μέση) γιατί δεν
διατηρείται η ουδέτερη θέση στη σπονδυλική στήλη αλλά επίσης επιβαρύνονται και οι ώμοι λόγω της πρόσθιας προβολής τους.
Επίσης η καθιστή στάση μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία των εν τω βάθει σταθεροποιητικών μυών της σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα

συμπτώματα στην μέση.
Ένα συχνό πρόβλημα στο καρπό είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα
που αποκαλείται και «ασθένεια του υπολογιστή» γιατί προσβάλλει άτομα που
χρησιμοποιούν για αρκετές ώρες πληκτρολόγιο έχοντας τον καρπό τους σε μια
παρατεταμένη θέση κάμψης.
Συχνά οι εργαζόμενοι γραφείου που έχουν την κακή συνήθεια να στηρίζουν
για παρατεταμένη ώρα τους αγκώνες τους σε σκληρή επιφάνεια εμφανίζουν
ωλένια νευρίτιδα λόγω πίεσης του νεύρου στον αγκώνα.
Αν ο εργαζόμενος αντιληφθεί νωρίς τα συμπτώματα και δεν τα παραμελήσει τις
πιο πολλές φορές το πρόβλημα είναι αναστρέψιμο και η αντιμετώπιση είναι εύκολη και γρήγορη. Αν αντίθετα αγνοήσει το πρόβλημα και αυτό γίνει χρόνιο,
τότε δημιουργούνται μόνιμες βλάβες στους ιστούς που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή και πιο δύσκολα θεραπεύονται.
Τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται στο γραφείο είναι η κακή στάση του
σώματος, το ακατάλληλο ύψος της καρέκλας, η λανθασμένη θέση της οθόνης
και του πληκτρολογίου και ο ακατάλληλος φωτισμός του χώρου.
Ανάλογα με το ύψος και το βάρος του κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι και
η καρέκλα, έτσι ο εργαζόμενος πρέπει να επιλέξει ο ίδιος την καρέκλα που θα
χρησιμοποιεί. Η καρέκλα πρέπει να είναι σταθερή, με ρυθμιζόμενο το ύψος και
την ανάκληση. Καλό είναι στην πλάτη να έχει ενσωματωμένο μαξιλάρι στήριξης
της οσφυϊκής μοίρας για να υποστηρίζεται η σπονδυλική στήλη και να διατηρούνται τα κυρτώματα της με τους ώμους να είναι χαλαροί. Μια κατευθυντήρια
γραμμή είναι ότι τα αυτιά, οι ώμοι και τα ισχία θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία.
Οι μηροί πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, με τα γόνατα στο ίδιο ύψος με τα
ισχία και τα γόνατά να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία ( μεταξύ 90°- 120°). Η
ιγνυακή περιοχή (το πίσω μέρος των γονάτων) να έχει κενό διάστημα από το
πρόσθιο χείλος της καρέκλας δηλαδή το κάθισμα να τελειώνει περίπου 6-8 cm
πριν τα γόνατα και να μην πιέζεται η ιγνυακή περιοχή. Τα πόδια πρέπει να αναπαύονται στο έδαφος ή πάνω σε ειδικό υποπόδιο.
Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχουν μπράτσα για τη στήριξη των αγκώνων ούτως ώστε να μην αιωρούνται τα χέρια. Πρέπει τα μπράτσα της καρέκλας να ρυθ-
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μιστούν έτσι ώστε οι αγκώνες να βρίσκονται κοντά στη σώμα του εργαζόμενου,
πρέπει να είναι χαλαροί και να σχηματίζουν γωνία περίπου 90°. Οι βραχίονες
πρέπει να είναι σχεδόν κάθετοι προς το έδαφος και οι καρποί να είναι σε ευθεία
χωρίς κάμψη και χαμηλότερα από τους αγκώνες με τα δάχτυλα χαλαρά.
Σημαντικό είναι να υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από το γραφείο, για την άνετη κίνηση των ποδιών.
Το ποντίκι του υπολογιστή πρέπει να ταιριάζει ανάλογα με το μέγεθος του χεριού του κάθε εργαζομένου και να είναι όσο πιο επίπεδο γίνεται, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η έκταση του καρπού.
Η οθόνη και το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι τοποθετημένα απέναντι από το
χρήστη. Το επάνω μέρος της οθόνης να είναι στο ύψος των ματιών και το κέντρο της οθόνης πρέπει να είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το ύψος των ματιών.
Όταν ο εργαζόμενος πρέπει να μιλήσει στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα να πληκτρολογεί καλό είναι να χρησιμοποιεί ακουστικά για να μειώσει την ένταση
στον αυχένα.
Εκτός από την εργονομία στο εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο σε τακτά
χρονικά διαστήματα να κάνει μικρά διαλείμματα και να περπατά. Όπως επίσης
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στις ασκήσεις και τις διατάσεις από τον
κάθε εργαζόμενο κατά την ώρα της εργασίας. Καλό είναι να κινεί συχνά όλες τις
αρθρώσεις με ήπιες ασκήσεις (ιδιαίτερα τον αυχένα τους ώμους τους καρπούς
και τα γόνατα), να κάνει διατάσεις για μερικά λεπτά για καλύτερη αιμάτωση και
οξυγόνωση των καταπονημένων ιστών και μυϊκών ομάδων και βεβαίως να σηκώνεται συχνά από την καρέκλα εργασίας του και να περπατά.
Ενδεικτικά μερικές απλές ασκήσεις είναι:
• Ήπιες και αργές κυκλικές κινήσεις της κεφαλής - αυχένα
• Ήπιες πλάγιες κάμψης και στροφές του αυχένα με επιμονή σε ακραίες θέσεις
για διάταση.
• Κινήσεις των ώμων προς τα πάνω και περιαγωγές .
• Κινήσεις των ωμοπλατών προς τα πίσω (να συμπλησιάζουν οι ωμοπλάτες μεταξύ τους)
• Διατάσεις στους καρπούς.
• Διατάσεις στους δικέφαλους μηριαίους
Συστήνεται στα άτομα που έχουν καθιστική δουλειά όπως ακολουθούν προγράμματα γυμναστικής ή να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα τουλάχιστον δύο
φορές την εβδομάδα.
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H KOΠ αναμένει από την κυβέρνηση

Σ

το πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή άρση των
περιοριστικών μέτρων, το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε τη σταδιακή και σε φάσεις επανεκκίνηση του τομέα του αθλητισμού. Για τις μικρές κατηγορίες (Γ’
κατηγορία, ΣΤΟΚ, αγροτικό) επιτρέπεται από τις 8 Φεβρουαρίου η ατομική προπόνηση χωρίς σωματική επαφή και για
σκοπούς εκγύμνασης/φυσικής κατάστασης σε ομάδες των
5, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή/γυμναστή. Στα
γήπεδα ποδοσφαίρου δύνανται να προπονούνται ταυτόχρονα 3 ξεχωριστές σταθερές ομάδες των 5 ατόμων (περιλαμβανομένου του προπονητή). Οι
πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα ομαδικά πρωταθλήματα. Νοείται
ότι στις ανοικτές υπαίθριες εγκαταστάσεις των υπόλοιπων αθλημάτων η προπόνηση γίνεται
σε σταθερή ομάδα των 5 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή.Το Σαββατοκυρίακο 6-7 Φεβρουαρίου η ΚΟΠ προγραμμάτιζε να προχωρήσει σε επανέναρξη των πρωταθλημάτων των μικρών κατηγοριών, τουλάχιστον Β’ και Γ’ κατηγορίας. Η Κυπριακή Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα λάβει αποφάσεις, όταν το επιτρέπουν τα κυβερνητικά διατάγματα. Η ΚΟΠ καταβάλλει προσπάθεια ώστε
να επαναρχίσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών. Η
ομοσπονδία επιθυμεί την επανέναρξη των πρωταθλημάτων εντός Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου στον οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η ΚΟΠ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το
ενδεχόμενο τα πρωταθλήματα σε αυτές τις κατηγορίες να μην γίνει εφικτό να ολοκληρωθούν,
λόγω της παρατεταμένης αδράνειας των σωματείων. Επιπλέον στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα οικονομικής και άλλης φύσεως στα σωματεία, τα οποία
πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
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Με την καλύτερη άμυνα και νέο προπονητή κυνηγά
την άνοδο η Ολυμπιάδα

ην επίτευξη του στόχου της ανόδου στη
Β΄κατηγορία θα κυνηγήσει η Ολυμπιάδα Λυμπιών η οποία βρίσκεται στα ψηλά
της βαθμολογίας. Με τις προσθήκες που έγιναν
οι πράσινοι παρουσιάζονται ενδυναμωμένοι
και θα επιδιώξουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος να πάρουν τους απαραίτητους βαθμούς
ώστε στο τέλος της διοργάνωσης να πάρουν ένα
από τα εισιτήρια ανόδου προσφέροντας χαρά
στους φίλους τους. Η Ολυμπιάδα Λυμπιών κατέχει μέχρι στιγμής τον τίτλο για την καλύτερη
άμυνα του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας.
Σε 12 παιχνίδια οι πράσινοι των Λυμπιών δέχτηκαν μόλις 7 γκολ, καταγράφοντας ένα εξαιρετικό στατιστικό στοιχείο. Οι ανακοινώσεις συνεχίστηκαν στην ομάδα των πρασίνων των Λυμπιών
με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων οι
οποίες θα οδηγήσουν την ομάδα στην επίτευξη του στόχου της ανόδου στη Β’ κατηγορία. Ο
Αιμίλιος Τεκκής ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή στην ομάδα. Στο πλευρό του θα βρίσκε-

Στον Άδωνη είναι πανέτοιμοι για επανέναρξη
του πρωταθλήματος

ανέτοιμοι είναι στον Άδωνη για επανέναρξη του
πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ
ώστε η ομάδα να διεκδικήσει τους
στόχους που έθεσε η διοίκηση οι
οποίοι δεν είναι άλλοι από την εξασφάλιση μιας θέσης η οποία θα δώσει το δικαίωμα στο σωματείο να κυνηγήσει ένα από τα εισιτήρια που θα
οδηγήσουν σε αγώνες για ένταξη
στη ΣΤΟΚ. Ο προπονητής του Άδωνη Κώστας Καλλής δήλωσε στη «ΔΑΛΙNEWS» ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη να επανέλθει στις αγωνιστικές της
υποχρεώσεις και να διεκδικήσει τους
στόχους της. Από τα μέχρι τώρα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα φάνηκε
ότι ο Άδωνης έχει πολλές δυνατότητες και μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Ο Άδωνης μέχρι στιγμής πέτυχε 3 νίκες
και μάλιστα συνεχόμενες ενώ δέχθηκε μια ήττα στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πέτυχε 15 γκολ και δέχθηκε 5
έχοντας μαζέψει μέχρι στιγμής 9 βαθμούς. Η ομάδα είναι κοντά στην κορυφή και στις αμέσως επόμενες αγωνιστικές θα
επιδιώξει να φθάσει εκεί με στόχο να παραμείνει μέχρι το τέλος. Όλοι στο σωματείο εύχονται αυτό το ξεκίνα – σταμάτα
λόγω της πανδημίας να μην επηρεάσει την ομάδα η οποία, όπως εξάλλου και όλα τα σωματεία, ζει πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και όλοι μαζί ποδοσφαιριστές, προπονητής και διοίκηση είναι προσηλωμένοι στο στόχο της διάκρισης. Μια επιτυχής χρονιά θα φέρει χαρά στον κόσμο του σωματείου ο οποίος ανυπομονεί να ζήσει διακρίσεις της ομάδας. Τα τελευταία χρόνια έγινε αρκετή δουλειά σε άλλους τομείς, οι οποίοι
ήταν και πιο επείγοντες, π.χ. νοικοκύρεμα οικονομικών του σωματείου και τώρα όλοι στον Άδωνη θεωρούν ότι έφθασε η
ώρα να γίνει το επόμενο βήμα και στο αγωνιστικό κομμάτι για το οποίο η ομάδα έχει αρκετά χρόνια να χαρίσει επιτυχίες
στους φίλους και οπαδούς της. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωταθλήματος ο Άδωνης θα φιλοξενηθεί από τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και στην 6η αγωνιστική θα φιλοξενήσει στο Δάλι το Σπάρτακο Κιτίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη για την 7η αγωνιστική είναι εκτός έδρας με αντίπαλο τον Ορφέα Αθηένου.

ται ο Ούρκο Πάρντο. Ο Τεκκής ανέλαβε το δύσκολο έργο να επιστρέψει η ομάδα στα θετικά
αποτελέσματα και βάζει ψηλά τον πήχη στοχεύοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο
ρόστερ της ομάδας εντάχθηκε ο Γιώργος Σιαπάνης ο οποίος αγωνιζόταν στην ΑΛΚΗ Ορόκλινης. Ο Σιαπάνης ήταν προσωπική επιλογή του
προπονητή Αιμίλιου Τέκκη. Ο νέος προπονητής της ομάδας θα καθίσει στον πάγκο για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι στον εντός έδρας
αγώνα με την ΑΠΕΠ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Στη 15η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα
παίξει εκτός έδρας με τον Εθνικό Άσσιας και στην

16η αγωνιστική θα πάει στην Πόλη Χρυσοχούς
για να αγωνιστεί με την ΕΝΑΔ. Στην 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν την ΑΛΣ Ομόνοια στα Λύμπια. Γίνεται
αντιληπτό ότι τα επόμενα παιχνίδια των πρασίνων είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία της ομάδας. Ο προπονητής κατά
το προηγούμενο διάστημα είχε την ευκαιρία,
όσο οι συνθήκες της πανδημίας το επέτρεψαν,
να εργαστεί για να προετοιμάσει την ομάδα για
τη δύσκολη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου η Ολυμπιάδα αγωνίστηκε μια φορά.
Στο πρώτο παιχνίδι του 2021 η Ολυμπιάδα φιλοξένησε το Χαλκάνορα. Το παιχνίδι είχε όλα τα
στοιχεία αγώνα – ντέρμπι. Από την αρχή του παιχνιδιού φάνηκε ότι ο αγώνας θα κρινόταν στις
λεπτομέρειες. Ο Χαλκάνωρ ευτύχησε να σκοράρει ένα γκολ και να πάρει τους τρεις βαθμούς της
νίκης. Στην Ολυμπιάδα γύρισαν σελίδα και συνεχίζουν την προσπάθεια για επίτευξη του στόχου της ομάδας.

Aναμένουν τους επιδημιολόγους στη «ΔΑΛΙ F.C.»

Τ

ις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το
κατά πόσον θα επαναρχίσουν ή όχι οι διοργανώσεις στο αγροτικό ποδόσφαιρο αναμένουν

στη «ΔΑΛΙ F.C». Τα πράγματα παραμένουν σε στασιμότητα με τους ανθρώπους του σωματείου να αναμένουν
τις εξελίξεις. Η «ΔΑΛΙ F.C» σε όσα παιχνίδια πρόλαβε να
αγωνιστεί, βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά του ενοποιημένου σωματείου. Η ομάδα από την αρχή ήθελε να κάνει αισθητή
την παρουσία της και να διεκδικήσει τη διάκριση. Δυστυχώς όπως έχουν έρθει τα πράγματα οι αγωνιστικές
υποχρεώσεις της ομάδας έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα
και όλοι επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στο να ξεπεραστεί η κατάσταση με την πανδημία. Η ομάδα βρίσκεται σε απραξία εδώ και δυο μήνες και ενδεχόμενη
επαναφορά στους αγωνιστικούς χώρους θα πρέπει να
γίνει με πολύ προσεκτικές κινήσεις ώστε να μην προκύψουν άλλα θέματα που άπτονται της σωματικής ακεραιότητας των ποδοσφαιριστών. Όπως και να έχουν τα
πράγματα, όποια και αν είναι τελικά η απόφαση στο σωματείο θα διαχειριστούν τα πράγματα με τρόπο ώστε να
είναι προς το συμφέρον της ομάδας και των ποδοσφαιριστών της.

Σε στάση αναμονής στον Απόλλωνα Λυμπιών

Η

πανδημία και οι συνέπειες της
έχουν επηρεάσει και το σωματείο του Απόλλωνα Λυμπιών. Οι
άνθρωποι του σωματείου βρίσκονται σε
στάση αναμονής προσβλέποντας ότι το
συντομότερο θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το τι θα γίνει με τις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Ο Απόλλων στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο δεν είχε μέχρι
στιγμής την πορεία που ανέμεναν οι φίλοι
του σωματείου. Στα μέχρι τώρα παιχνίδια
που έγιναν η ομάδα έμεινε πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Στο σωματείο των γαλάζιων των Λυμπιών σε περίπτωση που
υπάρξει συνέχιση του πρωταθλήματος
της ΑΠΟΕΣΠ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάρουν βαθμούς
και να ανεβάσουν την ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος υπάρχουν αρκετά παιχνίδια
και η ομάδα προτίθεται να τα διεκδικήσει ώστε να ανέλθει βαθμολογικά. Οι εναπομείνασες αγωνιστικές μπορούν να
αποτελέσουν την ευκαιρία να διορθωθούν λάθη που εντοπίστηκαν στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή στο σωματείο των
Λυμπιών αναμένουν τις αποφάσεις των αρμοδίων για το τι μέλλει γενέσθαι με τη συνέχιση ή όχι του πρωταθλήματος. Στις 30 Ιανουαρίου ο Απόλλων Λυμπιών συμπλήρωσε 73χρόνια από την ίδρυση του. Ήταν 30 Ιανουαρίου 1948
όταν ιδρύθηκε το Θρησκευτικό Ίδρυμα Ορθοδόξων Χριστιανών Ολυμπιών «Άγιος Γεώργιος», ο πάλαι τότε πρόδρομος του σημερινού σωματείου «Απόλλων» Λυμπιών. Το σωματείο είναι ένα από τα ιστορικότερα της Κύπρου με αξιοσημείωτη προσφορά τόσο στον πολιτισμό της Κύπρου, όσο και στον αθλητικό τομέα. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην
ιστορία του σωματείου των Λυμπιών καταγράφηκε την ποδοσφαιρική περίοδο 1983-84 όταν οι γαλάζιοι τερμάτισαν
στην 5η θέση του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας της ΚΟΠ.

Aναμένει την επανέναρξη του πρωταθλήματος

Ο

Πανιδαλιακός αναμένει το πράσινο φως για την επανέναρξη του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης. Η ΚΟΠΕ προγραμμάτιζε να προχωρήσει σε επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 10 Φεβρουαρίου ωστόσο μετά τις αποφάσεις της κυβέρνησης δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μόλις οι αρμόδιες υπηρεσίες δώσουν σινιάλο για να επαναρ-

χίσει η διοργάνωση ο Πανιδαλιακός θα πάει στην Πάφο για να αγωνιστεί με τον Άρη Πολεμίου. Ακολουθεί στη συνέχεια
ο εντός έδρας αγώνας με την Ένωση Νέων Αγίου Αθανασίου. Αμέσως μετά τα κορίτσια του Ιδαλίου θα παίξουν εκτός
έδρας με την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πρωτάθλημα πετοσφαίρισης όπως και όλες οι διοργανώσεις έχουν
επηρεαστεί από την πανδημία. Διεξάγονται μετ’ εμποδίων και αυτό ασφαλώς έχει συνέπειες στην αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Η ομοσπονδία αναμένεται να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να προσαρμόσει το αγωνιστικό πλάνο της διοργάνωσης με τις εξελίξεις.
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Ο Χαλκάνωρ είναι έτοιμος για τη δύσκολη συνέχεια

Σ

ε απόσταση βολής από τις θέσεις που δίδουν εισιτήριο ανόδου στη Β’
κατηγορία βρίσκεται ο Χαλκάνωρ. Η ομάδα του Ιδαλίου είναι πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου ωστόσο για να επιτευχθεί θα πρέπει όλοι στο σωματείο να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και να καταβάλουν όλες τους τις προσπάθειες για να
τα καταφέρουν. Ακόμα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια και ο δρόμος μέχρι το τέλος κρύβει αρκετές παγίδες. Εξάλλου η μέχρι τώρα εξέλιξη του πρωταθλήματος
της Γ’ κατηγορίας κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και όλες οι ομάδες είναι ικανές να κάνουν τη ζημιά. Η ομάδα βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας και από κάποιες ομάδες που προπορεύονται παιχνίδι λιγότερο. Στα μέχρι στιγμής 12 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα των γαλάζιων
του Δαλιού μάζεψε 23 βαθμούς. Πέτυχε 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και δέχθηκε 3΄ήττες. Οι ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα πανηγύρισαν 19 τέρματα ενώ δέχθηκαν 12. Με τους καλύτερους οιωνούς άρχισε η νέα χρονιά για το Χαλκάνορα.
Η ομάδα του Ιδαλίου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, πρώτη του 2021 πήγε
στα Λύμπια και έπαιξε με την Ολυμπιάδα στο γειτονικό ντέρμπι. Οι γαλάζιοι του
Δαλιού κέρδισαν με 1-0. Η νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε πολλά θετικά για
το Χαλκάνορα. Ήταν ένα γειτονικό ντέρμπι και η νίκη σ’ αυτά τα παιχνίδια συμβάλει στο ψυχολογικό ντοπάρισμα της ομάδας. Επιπλέον ήταν νίκη σε βάρος
ενός αντιπάλου ο οποίος διεκδικεί τους ίδιους στόχους με το Χαλκάνορα. Στην
ομάδα άφησαν γρήγορα τους πανηγυρισμούς για τη νίκη σε βάρος της Ολυμπιάδας και στρώθηκαν στη δουλειά για τη δύσκολη συνέχεια. Στην 13η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα αντιμετώπιζε την ομάδα της Ορόκλινη - Τρούλλοι F.C.
O αγώνας αναβλήθηκε λόγω του ότι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ορόκλινη – Τρούλλοι F.C έχουν βρεθεί τουλάχιστον 8 ποδοσφαιριστές επιβεβαιωμέ-

να θετικοί στον ιό Covid -19. Το πρωτάθλημα λόγω της πανδημίας διακόπηκε
και αναμένονται οι αποφάσεις της ΚΟΠ. Η νέα διακοπή παρόλο που αναπόφευκτα αποσυντόνισε και πάλι την ομάδα η οποία βρισκόταν σε πολύ κατάσταση ,
ήταν μια καλή ευκαιρία για τον προπονητή να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις
ώστε με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων η ομάδα να μπορέσει να πετύχει το στόχο της. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Εληά Λυθροδόντα στο πλαίσιο της 14ης
αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 15η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με την Πέ-

H

Η

Oικονομική βοήθεια στα σωματεία
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αντιλαμβανόμενη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που
έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη πανδημία του ιού Covid-19 στο Κυπριακό ποδόσφαιρο προχώρησε σε καταβολή εφάπαξ ποσού στις 18 ομάδες που συμμετέχουν στη Β’ Κατηγορία και στις 16 ομά-

δες που συμμετέχουν στη Γ’ Κατηγορία.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΚΟΠ, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί μέρος
των άμεσων οικονομικών αναγκών που καθημερινά αυξάνονται ενώ τα Πρωταθλήματά τους βρίσκονται σε
αναστολή.
Εφάπαξ ποσό λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, έχει καταβληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε
όλες τις ομάδες Α’ Κατηγορίας.

γεια. Στη 16η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την ομάδα
της Ορμήδειας και στη 17η αγωνιστική θα παίξουν εκτός έδρας με την ΑΠΟΝ
Ανάγυιας. Γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά παιχνίδια. Όλες
οι ομάδες έχουν η κάθε μια τους δικούς της στόχους και αναμένεται να γίνουν
αμφίρρροποι αγώνες. Ο Χαλκάνωρ θα επιδιώξει να κάνει καλά παιχνίδια και να
πάρει τους απαραίτητους βαθμούς ώστε να του επιτρέψουν να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ κατηγορία.

Η ΜΕΑΠ συνεχίζει την αντεπίθεση της

ενδεχόμενη επανέναρξη του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας θα βρει τη ΜΕΑΠ
σε θέση να συνεχίσει την αντεπίθεση της
για να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα παρά τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι τώρα
στη διοργάνωση και οι οποίες δεν σχετίζονται με
τον αγωνιστικό τομέα αλλά με την πανδημία του
κορωνοϊού, επικεντρώνεται πλέον στην επίτευξη
του στόχου που τέθηκε στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου. Η ομάδα θα διεκδικήσει ένα από
τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ κατηγορία. Η ΜΕΑΠ στη
12η αγωνιστική έπαιξε εντός έδρας με τον Εθνικό
Άσσιας. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου δείχνοντας σημαντικά σημάδια ανάκαμψης από τις
δυσκολίες που πέρασε το προηγούμενο διάστημα κέρδισε με 3-1 και αναρριχήθηκε στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας μετά από καιρό και έδωσε χαρά στους ποδοσφαιριστές και
τους φίλους της ΜΕΑΠ. Ταυτόχρονα συνέβαλε στη δημιουργία καλής ψυχολογίας στην ομάδα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στην 13η αγωνιστική η ΜΕΑΠ πραγματοποίησε άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση. Αντιμετώπισε εκτός έδρας
την ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου προηγήθηκε στο σκορ με 1-0 και κρατούσε τη νίκη μέχρι τα
τελευταία λεπτά όταν δέχθηκε την ισοφάριση σε 1-1. Η ΜΕΑΠ βρίσκεται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας
συγκεντρώσει 15 βαθμούς. Σε 12 αγώνες που έχει μέχρι στιγμής δώσει η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου πέτυχε 4 νίκες,
δέχθηκε 5 ήττες και 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Η ΜΕΑΠ πέτυχε 17 γκολ και δέχθηκε 16. Η νέα διακοπή του πρωταθλήματος εκτιμάται ότι βοήθησε την ομάδα να επανέλθει σε καλή κατάσταση, επέστρεψαν όλοι οι ποδοσφαιριστές και με την
αναμενόμενη επανέναρξη της διοργάνωσης όλοι στο σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου θα κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια για υλοποίηση των στόχων της ομάδας που δεν είναι άλλοι από την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ θα αρχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις από το Πέρα Χωριό – Νήσου. Στο πλαίσιο της
14ης αγωνιστικής θα παίξει με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Ακολουθεί στην 15η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με την
Αμαθούς στη Λεμεσό. Στην 16η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει την ΑΛΣ Ομόνοια. Στην 17η αγωνιστική θα παίξει με
αντίπαλο τον Ηρακλή Γερολάκκου εκτός έδρας. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου η ΜΕΑΠ προχώρησε στην απόκτηση του μεσοεπιθετικού Τζέιμς Άννας. Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής με κοινοτικό διαβατήριο αναμένεται να βοηθήσει τον προπονητή Γιάννο Λυμπουρή στο σχεδιασμό του για επίτευξη των στόχων της ομάδας. Ανακοινώθηκε επίσης η απόκτηση του Στέφανου Προκοπίου. Μια πρωτότυπη ιδέα υλοποίησαν στη ΜΕΑΠ. Διοργάνωσαν τόμπολα
μέσω live streaming. Η τόμπολα διοργανώθηκε στις 29 Ιανουαρίου και χάρισε στους νικητές πλούσια χρηματικά βραβεία
και άλλα δώρα. Η επιτυχία της εκδήλωσης η οποία ήταν προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία του
κορωνοϊού αναμένεται να οδηγήσει τους ανθρώπους του σωματείου στη διοργάνωση και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο δεν χάνεται η επαφή των φίλων της ΜΕΑΠ με το σωματείο.

