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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 117 l Ioύνιος 2021

Η αποχή ήταν μεγάλη και
στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους γύρισε την πλάτη στις βουλευτικές εκλογές

H

«ΔΑΛΙNEWS» σας παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου.
Η αποχή κατέγραψε μεγάλο ποσοστό
φθάνοντας στο 29,6%. Οι πολίτες γύρισαν για άλλη μια φορά την πλάτη
στα πολιτικά κόμματα και στους πολιτικούς στοιχείο το οποίο θα πρέπει να
τους προβληματίσει. Το ΑΚΕΛ ήταν το

πρώτο κόμμα στην περιοχή σε αριθμό
ψήφων ενώ αξιοσημείωτη είναι η ισοπαλία σε αριθμό ψήφων που κατέγραψαν στα Λύμπια το ΔΗΚΟ και η ΔΗΠΑ.
Από τους υποψηφίους που είτε κατάγονται είτε διαμένουν στην περιοχή κατάφερε να εκλεγεί η Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν η οποία κατήλθε ως αριστίνδην
υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ
στην επαρχία Κερύνειας.
σελ. 3

Η Ένωση Δήμων ζητά τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

T

ην επανεξέταση του θέματος της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ζητά η Ένωση Δήμων. Η κυβέρνηση όπως έγραψε στην προηγούμενη έκδοση η «ΔΑΛΙNEWS» προτίθεται να επαναφέρει το νομοσχέδιο ενώπιον της νέας
βουλής. Η Ένωση Δήμων στην
ανακοίνωση της αναφέρει ότι
παραμένει δεσμευμένη και προσηλωμένη στην υλοποίηση της
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημειώνοντας ότι
εμμένει στις βασικές και κύριες
θέσεις της όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν ευρείας συναίνεσης κατά τη διαβούλευση
που προηγήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
σελ. 4

Πρωτόκολλο για την ευημερία των ζώων

Κ

ώστας Καδής και Εμιλυ Γιολίτη υπέγραψαν πρωτόκολλο που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ευημερία των ζώων,
αφού θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία
τους από περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης αλλά και στην τιμωρία όλων όσων ταλαιπωρούν με οποιονδήποτε τρόπο τα ζώα. Το
Πρωτόκολλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ, συντάχθηκε στο πλαίσιο των πολιτικών που προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την προστασία
και ευημερία των ζώων, ενώ είχε τεθεί και από
νωρίς ως προτεραιότητα να καθοριστούν οι
διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται
για τη διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης ή
παραμέλησης ζώων. 		
σελ. 11

Πίνακας του Λάμπρου
στην πρεσβεία του Ισραήλ
ΣΕΛ.6

Η ΑΗΚ είναι έτοιμη να μετακινήσει
τη γραμμή μεταφοράς ρεύματος

Η

ΑΗΚ είναι έτοιμη να
προχωρήσει
άμεσα στη μετακίνηση
της εναέριας γραμμής μεταφοράς εκτός της οικιστικής περιοχής του Δήμου Ιδαλίου και
εντός της νεκρής ζώνης προς
την Λουρουτζίνα. Ο διευθυντής Μεταφοράς της ΑΗΚ, Κώστας Γαβριηλίδης σχολιάζοντας παράπονα ιδιοκτητών γης
που επηρεάζονται από την όλη
απόφαση, κατέστησε ξεκάθαρο
ότι η ΑΗΚ είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα. Πρόσθεσε ότι η
απόφαση είναι ειλημμένη, εξασφαλίστηκαν όλες οι σχετικές

Δεντροφύτευση
στην Αλάμπρα
ΣΕΛ.6

άδειες και συγκαταθέσεις, και
επαφίεται, πρόσθεσε, στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και τη ΡΑΕΚ να άρουν τους
ενδοιασμούς τους.
σελ. 8

Nέο τραγούδι από
τον Ανδρέα – Ηος
ΣΕΛ.12

Περιοδεία Καρούσου σε
κοινότητες της περιοχής

T

ις κοινότητες του Πέρα Χωριού –
Νήσου, της Αγίας Βαρβάρας και των
Λυμπιών επισκέφθηκε ο Υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος. Παρακάθισε σε σύσκεψη με τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων και άκουσε τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Ο Υπουργός εξέφρασε
τη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο που
επιτελείται τονίζοντας ότι το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό τους έτοιμο να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια.

σελ. 6

Pilates για παιδιά
ΣΕΛ.13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου

‘Ε
Του Ανδρέα Ιωσήφ

να τεράστιο ευχαριστώ στους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Η υποστήριξη σας στην υποψηφιότητα μου για τις βουλευτικές εκλογές ήταν συγκινητική. Δεν έχω λόγια για
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αμέριστη
στήριξη που μου δώσατε τόσο κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής εκστρατείας αλλά και με τη ψήφο σας
η οποία μου δίδει τη δύναμη να συνεχίσω. Θα παραμείνω στο πλευρό σας πιστός στρατιώτης γιατί αξίζετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα εργαστώ σκληρά.
Αγαπητέ ψηφοφόρε δεσμεύομαι ότι θα είμαι μαζί σου,
όπως ήταν και το σλόγκαν της προεκλογικής μου εκστρατείας.
Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών αναμένεται ότι η
κυβέρνηση θα επαναφέρει τα νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άμεση βοήθεια
Αστυνομικός Σταθμός
Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572,
Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου,
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια,
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης,
Λυθροδόντας, Μαρκί,
Κοτσιάτης, Ηλιούπολη, Νέα
Λήδρα, Κωνστάντια, Καλλιθέα,
Ποταμιά και Βιομηχανική
περιοχή.
Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020
Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α,
2540, Δάλι . Τηλ: 22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι. Τηλ:
22521922
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου
Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572

Η Ένωση Δήμων σε ανακοίνωση της ζητά επανεξέταση του θέματος από τη νέα Βουλή τονίζοντας ότι από
πλευράς της θέλει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος επισκέφθηκε την περιοχή και παρακάθισε σε συσκέψεις. Ενημερώθηκε από πρώτο χέρι
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες του Πέρα Χωριού – Νήσου, της Αγίας Βαρβάρας
και των Λυμπιών. Στην Αγία Βαρβάρα βρέθηκε και ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ο οποίος ανακοίνωσε την υλοποίηση του έργου που αφορά στην
υλοποίηση της αίθουσας ψυχαγωγίας και τα αποδυτήρια στο Κοινοτικό πάρκο του χωριού. Το συνολικό
κόστος του έργου ανέρχεται στις 240 χιλιάδες Ευρώ.
Προς το τέλος φαίνεται να φθάνει το πρόβλημα που
απασχολεί εδώ και χρόνια το Δήμο Ιδαλίου και αφορά

Η φύση έγινε ξανθή
Πέρα Χωριό Τηλ: 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα
Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα
Χωριό Τηλ: 22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας
Βαρβάρας
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. Τηλ: 22455902,
22526682.
Φαξ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης.
Τηλ: 22524110

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342
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Το μνημόσυνο του Επιλοχία
Στρατονομίας Λοϊζου Καλλένου
24 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το θάνατο του Επιλοχία Στρατονομίας Λοϊζου Καλλένου από το Δάλι. Σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας σε τροχαίο
δυστύχημα στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Το μνημόσυνο του
αδικοχαμένου επιλοχία της Εθνικής Φρουράς τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων
Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι.

Ανοικτά για το κοινό το Μουσείο
και ο Αρχαιολογικός χώρος Ιδαλίου

andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005
Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Αυστηρές ποινές για όσους
ρυπαίνουν το περιβάλλον

έτος η άνοιξη μας εγκατέλειψε πολύ νωρίς και ο Μάϊος έγινε μέρος του
καλοκαιριού. Όλα έχουν αλλάξει στη φύση και στη ζωή μας. H ανάρτηση
ανήκει στην Γιάννα Χαραλάμπους, κάτοικος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η φωτογραφία είναι από την περιοχή Καλλιθέας.
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Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου

τη διέλευση εναέριας γραμμής της ΑΗΚ από κατοικημένη περιοχή. Όπως έγινε γνωστό η ΑΗΚ είναι έτοιμη
να προχωρήσει άμεσα στη μετακίνηση της εναέριας
γραμμής μεταφοράς εκτός της οικιστικής περιοχής του
Δήμου και εντός της νεκρής ζώνης προς την Λουρουτζίνα. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η δεντροφύτευση που διοργάνωσε η εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων «Αλάμπρα». Ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία θα
προσφέρει συνολικά τρεις χιλιάδες δενδρύλλια αποδεικνύοντας την ευαισθησία της προς το περιβάλλον
και την κοινωνία ευρύτερα. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, άρχισαν
τα μπάνια στη θάλασσα. Φέτος τα πράγματα φαίνεται
να είναι καλύτερα από πέρσι αφού άρχισε να ελέγχεται η κατάσταση με την πανδημία. Έρχονται καλύτερες μέρες ας τις απολαύσουμε όσο καλύτερα γίνεται.

E

παναλειτούργησε από τις 10 Μαίου το Μουσείο και ο Αρχαιολογικός χώρος Ιδαλίου. Άνοιξαν και πάλι για το κοινό σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η λειτουργία του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου
Ιδαλίου γίνεται με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τα διατάγματα
του Υπουργείου Υγείας.

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής διεμήνυσε ότι όποιος συλληφθεί να
παρανομεί και να ρυπαίνει παράνομα και παράτυπα το περιβάλλον, μετά την «Εκστρατεία για την καθαριότητα της Κύπρου»,
η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα δέχεται τις αυστηρότερες των ποινών που προβλέπονται, για να τονίσει ότι η κυβέρνηση σε τέτοια περίπτωση θα είναι «αμείλικτη και αυστηρή».
O Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «η κατάσταση που επικρατεί στην
ύπαιθρο και περιμετρικά των αστικών περιοχών, σε σχέση με την
παράνομη απόρριψη σκουπιδιών, δεν τιμά κανέναν και δεν μας
τιμά ως πολιτισμένη κοινωνία».
Απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες όπως συνδράμουν, ώστε
να καθαριστεί ο τόπος και να εξυγιανθεί ο χώρος που ζουν.
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα διατεθεί ποσό πέραν
του 1 εκ. Eυρώ, για να εξυγιανθεί η ύπαιθρος, να καθαριστούν τα
σημεία στα οποία υπάρχει συστηματική απόρριψη.
Ο Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι «όποιος συλληφθεί να παρανομεί,
να ρυπαίνει παράνομα και παράτυπα το περιβάλλον, θα δέχεται τις
αυστηρότερες των ποινών που προβλέπονται» επισημαίνοντας ότι
«ο κάθε πολίτης πρέπει να λειτουργεί σωστά, ενώ πρέπει να απομονώνει και να στιγματίζει συμπολίτες του και συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνάδουν με συμπεριφορές μιας πολιτισμένης κοινωνίας».

Εορτολόγιο του μήνα
1 Ιουνίου: Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέρακας,
Γέρακας, Γερακίνα, Πύρρος, Πύρρα,
Θεσπέσιος, Θεσπέσια, Ιουστίνος
2 Ιουνίου: Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφορία
3 Ιουνίου: Ιερία, Ιέρεια, Υπατία, Πατούλα
4 Ιουνίου: Μάρθα
5 Ιουνίου: Δωρόθεος, Δωροθέα, Πλούταρχος,
Κύνθια, Απόλλωνας, Νίκανδρος, Νίκη, Σελήνιος,
Σελήνη
6 Ιουνίου: Ιλαρίωνας, Ιλαρία
7 Ιουνίου: Ζηναΐς, Παναγής, Σεβαστιανή, Σεβαστή
8 Ιουνίου: Καλλιόπη, Ναυκράτιος, Κάλια
9 Ιουνίου: Ροζάνθη
10 Ιουνίου: Νεφέλη (κινητή γιορτή)
11 Ιουνίου: Βαρθολομαίος, Λουκάς, Λουκία,
Βαρνάβας, Ζαφείρης, Ζαφείρω
12 Ιουνίου: Ονούφριος, Ονουφρία
13 Ιουνίου: Τριφύλλιος
14 Ιουνίου: Ελισσαίος, Ελισσώ, Νήφων
15 Ιουνίου: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Ιερώνυμος,
Ιερονύμη, Μόνικα, Ορτίσια, Λιβύη, Λίβιος
16 Ιουνίου: Τύχων
17 Ιουνίου: Ισμαήλ, Φήλιξ, Φιλήκη
18 Ιουνίου: Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία
19 Ιουνίου: Παΐσιος, Παϊσία, Ζώσιμος, Ζήσιμος,
Ζωσιμαία
20 Ιουνίου: Μεθόδιος, Κάλλιστος
21 Ιουνίου: Αφροδίσιος, Αφροδισία, Τριάδα
(κινητή γιορτή), Κορίνα (κινητή γιορτή)
22 Ιουνίου: Ζηνάς, Ζήνα, Ζένια, Ευσέβιος, Ευσεβεία

23 Ιουνίου: Αριστοκλής, Αγριππίνα, Λούλα
25 Ιουνίου: Λίβιος, Έρωτας, Φεβρωνία
26 Ιουνίου: Μακάριος, Μακαρία, Δαυίδ
27 Ιουνίου: Πιερής, Πιέρος, Αγαμέμνων,
Αγησίλαος, Αγορίτσα, Αίολος, Άλκηστις, Αλκμήνη,
Ανδρομέδα, Αντιόπη, Αριστομένης, Αρθούρος,
Βελισάριος, Βενέτιος, Βενετία, Βενιζέλος, Βιολέτα,
Βρασίδας, Διαγόρας, Δίκαιος, Εβελίνα, Έκτορας,
Ελβίρα, Εριφύλη, Ερρίκος, Ερωτόκριτος,
Ευαγόρας, Ευριπίδης, Ευρυδίκη, Φαίδωνας,
Φειδίας, Φραγκίσκος, Φρατζέσκα, Γιασεμή,
Γιολάντα, Γλαύκος, Ηλέκτρα, Ιοκάστη, Ισαβέλα,
Καλομοίρα, Καλυψώ, Κανέλα, Κασσάνδρα, Κίμων,
Κίρκη, Κλάρα, Κλεάνθης, Κλέαρχος, Κλεομένης,
Κομνηνός, Κρίτων, Κυβέλη, Λαέρτης, Λογοθέτης,
Λυκούργος, Λύσανδρος, Μανταλένα, Μίνωας,
Μιράντα, Μιρέλα, Μυρτώ, Ναυσικά, Νεοκλής,
Νεοπτόλεμος, Νιόβη, Οφηλία, Ορφέας, Όθωνας,
Παγώνα, Πανωραία, Περίανδρος, Πραξιτέλης,
Πυθαγόρας, Ροδοθέα, Τερέζα, Τερψιθέα, Θέλξη,
Θρασύβουλος, Τιμολέων, Άγις, Αίσωπος,
Αλβέρτος, Αλκίνοος, Αμφιτρίτη, Αναξίμανδρος,
Ανδροκλής, Αρετή, Εριέττα, Έρρικα, Ήρα, Ιόλη,
Ιπποκράτης, Κάρολος, Μαλβίνα, Μέλισσα,
Ναπολέων, Σεμίνα (κινητές γιορτές)
28 Ιουνίου: Γερμανός, Ανάργυρος, Ανάργυρη
29 Ιουνίου: Πέτρος, Πέτρα, Παύλος, Παυλίνα,
Πωλίνα
30 Ιουνίου: Μελίτωνας, Απόστολος, Αποστολία,
Πολίνα
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Όλα τα ποσοστά των κομμάτων στις
βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαϊου
29,6% η αποχή στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου

Η

περιοχή Ιδαλίου δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση όσον
αφορά τη γενικότερη εικόνα των
αποτελεσμάτων στις βουλευτικές εκλογές.
Η αποχή κατέγραψε μεγάλο ποσοστό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει
τόσο την πολιτεία όσο και τα πολιτικά κόμματα. Αναλύοντας τα στοιχεία όπως δόθηκαν από το γραφείο του Γενικού Εφόρων
Εκλογών προκύπτει ότι η αποχή στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου (Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, Αλάμπρα, Λύμπια, Αγία Βαρβάρα και Ποταμιά) άγγιξε το ποσοστό του
29,6%. Με αυτό το ποσοστό προκύπτει ότι
περίπου ένας στους τρεις κατοίκους της περιοχής γύρισαν την πλάτη στις εκλογές, ένδειξη προφανώς του γενικότερου κλίματος
απαξίωσης που υπάρχει προς τους πολιτικούς και την πολιτική στον τόπο μας. Στο
Δάλι η αποχή έφθασε στο 33,74%, στην
Αγία Βαρβάρα στο 36,04%, στην Αλάμπρα το 21,69%, στα Λύμπια το 23,06%,
στο Πέρα Χωριό – Νήσου 28,65% και στην
Ποταμιά 34,41%. Στο Δάλι καταγράφηκαν
τα εξής αποτελέσματα. Πρώτο κόμμα ήταν
το ΑΚΕΛ με 31,97%, ακολούθησαν ο ΔΗΣΥ
με 23,01%, η ΕΔΕΚ με 6,96%, το ΔΗΚΟ με
6,25%, η ΔΗΠΑ με 6,03%, οι Οικολόγοι με
5,41% και το ΕΛΑΜ με 4,42%. Στο Πέρα Χω-

ριό – Νήσου το ΑΚΕΛ κατέγραψε στην περιοχή το ψηλότερο ποσοστό. Εξασφάλισε 46,14%, ο ΔΗΣΥ πήρε 14,08%, η ΔΗΠΑ
6,7%, η ΕΔΕΚ 5,65%, το ΕΛΑΜ 5,17%, το
ΔΗΚΟ 4,41% και το Κίνημα Οικολόγων
3,35%. Στα Λύμπια το ΑΚΕΛ κατέγραψε
ποσοστό 41,41%, ο ΔΗΣΥ πήρε 21,54%,
η ΕΔΕΚ 9,42% και το ΕΛΑΜ 9%. Το Κίνημα Οικολόγων πήρε ποσοστό 2,56%. Αξιοσημείωτο στοιχείο από την ανάλυση των
στοιχείων των εκλογών στα Λύμπια είναι
η ισοπαλία του ΔΗΚΟ με τη ΔΗΠΑ. Πήραν
τον ίδιο αριθμό ψήφων καταγράφοντας
ποσοστό 2,29%. Στην Αλάμπρα το ΑΚΕΛ
πήρε ποσοστό 33,95%, η ΕΔΕΚ 18,19% και
ακολούθησε ο ΔΗΣΥ με ποσοστό 12,89%.
Οι Οικολόγοι εξασφάλισαν ποσοστό 8,6%,
η ΔΗΠΑ 7,31% , το ΕΛΑΜ πήρε 5,44% και το
ΔΗΚΟ 4,44%. Στην Ποταμιά το ΑΚΕΛ πήρε
ποσοστό 32,11%, ο ΔΗΣΥ 18,70%, το ΔΗΚΟ
10,57%, η ΕΔΕΚ 8.94%, η ΔΗΠΑ 6,10%, οι
Οικολόγοι 2,03% και το ΕΛΑΜ 1,63%. Όσον
αφορά τους υποψήφιους βουλευτές που
κατήλθαν στις εκλογές και έχουν καταγωγή ή διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή
Ιδαλίου εξασφάλισε εκλογή η Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν η οποία κατήλθε ως αριστίνδην υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του
ΔΗΣΥ στην επαρχία Κερύνειας.
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Ζητείται επανεξέταση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η

Ένωση Δήμων με ανακοίνωση της κάλεσε
όπως επανεξεταστεί το
θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βάση
του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ως Ένωση Δήμων, σημειώνεται,
επαναλαμβάνουμε ότι παραμένουμε δεσμευμένοι και προσηλωμένοι στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τ.Α. και εμμένουμε
στις βασικές και κύριες θέσεις μας,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατόπιν ευρείας συναίνεσης, κατά
τη διαβούλευση, που προηγήθη-

κε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όμως εκ των πραγμάτων, είναι
με μεγάλη μας λύπη, συνεχίζει η
ανακοίνωση, που παρατηρούμε
ότι, κατά τα φαινόμενα, η μεταρρύθμιση αυτή οδηγείται στις ελληνικές καλένδες, έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές της
30ης Μαΐου 2021 και τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες θα ακολουθήσουν περί τις αρχές Δεκεμβρίου 2021. Τις πιο πάνω
ανησυχίες και επιφυλάξεις μας,
προστίθεται, ενισχύουν οι τρέχουσες εξελίξεις και οι αλλαγές που έχουν επέλθει, στο νο-

μοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση.
«Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, οι πολίτες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς
τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό 62%, γεγονός
που καταδεικνύει ότι οι Τοπικές
Αρχές έχουν, διαχρονικά, ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, μέσα από την προσήλωσή
στο έργο και την αποστολή τους,
τοποθετώντας τους Δήμους και
τις Κοινότητες στην πρώτη θέση,
μεταξύ των αντιπροσωπευτικών
θεσμών της Κυπριακής Δημοκρα-

Ο εξωραϊσμός της πλατείας του ναού
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

T

ροχοδρομήθηκαν
οι διαδικασίες για να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για εξωραϊσμό της
πλατείας του ιερού ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιδαλίου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος
με την οικονομική στήριξη
και συνεργασία του Δήμου η
εκκλησιαστική επιτροπή υπό
την καθοδήγηση του πατρός
Μάριου Καλλένου προχωρά
στον εξωραϊσμό της πλατείας
της εκκλησίας.
Θα πλακοστρωθεί ολόκληρη η
πλατεία και θα κατασκευαστεί
μικρό
αμφιθεατράκι
με
προοπτική μελλοντικά να
ανεγερθεί αίθουσα η οποία
θα λειτουργεί και ως Κέντρο
Νεότητος.

τίας, πολύ πιο ψηλά από τους υπόλοιπους θεσμούς και τον μόνο με
θετικό πρόσημο», σημειώνεται.
Υπενθυμίζουμε, αναφέρεται, ότι
πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος τοπικής
διακυβέρνησης από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία έχει ως στόχο την
παροχή καλύτερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες,
στο χαμηλότερο δυνατό κόστος
και τη διασφάλιση της βελτίωσης
της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.
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Πίνακας του Λάμπρου στην πρεσβεία
του Ισραήλ στη Λευκωσία
YÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ EÓÈ·›·˜
EÎÙ·ÚÈÎ‹˜ EÈ‰ﬁÙËÛË˜ ÛÙÔÓ KOA¶

Oικία με καταστήματα, αποθήκη στην Παλλουριώτισσα
κοντά στο εστιατόριο Μc Donalds.
Για πληροφορίες τηλ.99469178

Υ

Πότε κλείνουν και
πότε ανοίγουν τα σχολεία

παρούσα σχολική χρονιά λήγει για τους μαθητές στις 16 Ιουνίου 2021 και
για τους εκπαιδευτικούς στις 18 Ιουνίου 2021. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022, αναμένεται να αρχίσει κανονικά, δηλαδή στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 για τους εκπαιδευτικούς και στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 για τους μαθητές. Σε εγκύκλιό του προς τις διευθύνσεις των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης το
Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι η σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλους, καθώς υπό συνθήκες πανδημίας το ΥΠΠΑΝ αναγκάστηκε να διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Σημειώνεται
ότι κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες
όπως εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, σχολικές γιορτές κ.ά. «Παρόλα αυτά», σημειώνει το ΥΠΠΑΝ, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί με πείσμα και επιμονή κατάφεραν υπό τις περιστάσεις να ανταποκριθούν θετικά στις πολλαπλές προκλήσεις της
πανδημίας, να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά και προσθετικά στη μάθηση και
την αγωγή των παιδιών, διασφαλίζοντας πρώτιστα την υγεία και μεριμνώντας για
την ασφάλεια όλων.

O OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ AÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÏËÚˆÌÒÓ, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›·
Covid-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:
ñ H ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÈ˜ 13.04.2020. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë 04.05.2020.
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¶, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜
www.eas.capo.gov.cy
ñ K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ﬁÛÔ ¯ÚﬁÓÔ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ÁÚ·ÊÂ›· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓﬁ.
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·
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˜ ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÙÂÌ·¯›ˆÓ
ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ
ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈμικρός ·ﬁ
Λάμπρος
κατάφερε
για
ÛÌÔ‡.
άλλη
μια
φορά
να
συγκινήσει
ñ OÈ Kˆ‰ÈÎÔ› ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚Ôολόκληρη
πουÛÙÔβρίÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó
·ÔÛÙ·ÏÂ› ÛÂτην
ﬁÏÔ˘˜Κύπρο
ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÙ¤˜
·ÚÂÏıﬁÓ Î·È
Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó
ÁÈ·νικητής
Ó· ˘Ôσκεται
στο πλευρό
του για να βγει
‚ÏËıÂ› Ë στη
·›ÙËÛ‹
ÙÔ˘˜. OÈπεριπέτεια
·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó·ÎÙÔ‡Ó
ÙÔ˘˜
μεγάλη
υγείας
που αντιμεÂÓ ÏﬁÁˆ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ôτωπίζει
εδώ
και
εννέα
χρόνια.  
Ο
μικρός
ΛάÛÙ·ÏÂ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ ·ﬁ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ Î·È Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
μπρος,ÚÔ˜
έφτιαξε
νέοOÚÁ·ÓÈÛÌﬁ,
πίνακα ο‰ÈﬁÙÈ
οποίος
θα
Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó
ÙÔ‡ÙÔένα
ÌÂ ÙÔÓ
Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÒÓ
Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜.
φιλοτεχνηθεί
στην πρεσβεία
του Ισραήλ
ñ °È· ÙËÓστην
ÔÌ·ÏﬁÙÂÚË
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÙˆÓ ·ÈÙËÙÒÓ
ÌÂ
Κύπρο.
Ο πίνακας
παραδόθηκε
στην
ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹Αναπληρώτρια
πρέσβειρα
του
Ισραήλ,
ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ·ÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤η οποίαÙÔ˘˜
καιÌÂÚ›‰·˜
τους Î·È
επισκέφθηκε
στο
σπίτι
Ó· ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜
ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜όπου
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË,
ÙË˜ ÔÔ›·˜
Ë ‡·ÚÍË ·ÔÙÂÏÂ› ··Ú·›ÙËÙÔ
διαμένει
η οικογένεια.
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.
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30

Έργα αναβάθμισης
της ιστορικής
γέφυρας Ιδαλίου

πογράφηκαν τα συμβόλαια για την αναβάθμιση της γέφυρας Ιδαλίου η οποία κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1950. Σύμφωνα με
το Δήμαρχο Ιδαλίου θα γίνει ριζική συντήρηση και αναβάθμιση
η οποία θα περιλαμβάνει διαπλάτυνση 50 εκατοστά από κάθε πλευρά
του δρόμου, νέο οδόστρωμα, νέα κιγκλιδώματα ασφάλειας και οδικό
φωτισμό. Ο κ. Καλλένος τόνισε ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν δεν θα
αλλάξουν τον χαρακτήρα της γέφυρας. Το κόστος των έργων θα ανέλθει
στις 310.000 Ευρώ συν ΦΠΑ.

AÓ¿Ù

H ı˘Á·ÙÚÈÎ‹
British American
BioProcessing (KB
‚ﬁÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Cov
ÚÔÎÏÈÓÈÎÒÓ ‰ÔÎ
ÎÈÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó
Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ ı· ÌÔ
1 ¤ˆ˜ 3 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡Ú
ÎÈÓÒÓÙ·˜ ·ﬁ ÙÔ
Ï›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ
ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ
TÔ ÂÌ‚ﬁÏÈÔ Ô
ÍË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·ÏÏÈ
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ 
‚·ÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ
● E›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎ¿
ÙÔ Ê˘Ùﬁ ÙÔ˘ Î
Ì¤ÓÔ˘˜ ·ıÔÁ
● E›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚ
‚ÔÏ›Ô˘ Û˘ÛÛ
ÓÔ‡ ÔÏ‡ 
Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Û
·ÚÎÂÙÒÓ ÌËÓ
ÙÈÎ¤˜ ÌÂıﬁ‰Ô
● H Û‡ÓıÂÛË ÙÔ
·ﬁ ÙËÓ KBP 
ÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù
ÙÈÎ¿ ÂÌ‚ﬁÏÈ· 
● Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·Ù
ÛÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰
ÛÙËÌ· ÌÂ Ì›· Ì
H ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹
American Inc, ÂÍ
ÛÎÔﬁ Ó· ¯ÚËÛÈÌ
ÓÔÙﬁÌÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ 
ﬁÓÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ Ì
TÔ 2014, Ë KBP
ÁÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ·
Ebola, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·
˙› ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
¤‰Ú· ÙËÓ K·ÏÈÊ
AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ AÚ¯‹
Ù˘ÍË˜ (BARDA).
O Dr David O'R
ÌÔÓÈÎ‹˜ ŒÚÂ˘Ó·˜
‰‹ÏˆÛÂ: "BÚÈÛÎ
AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ YË
ÎˆÓ ÁÈ· Ù· ÂﬁÌÂ

YÂÚ·ÁÔÚ

¶ÚÔÏË
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

OÈ YÂÚ·ÁÔ
˘„ËÏﬁ ÙÔ ·›ÛıË
ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ·ﬁ
‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· Ì¤ÙÚ
·˜ Î·È ÂÈÚﬁÛı
Ú·ÛÎÂ˘‹ 3 AÚÈ
ÛÙ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ Î
ÚÔÛˆÈÎﬁ ﬁÏ
ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
„Ë ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜
Î·È ÙÈ˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ
Ú¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô
Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ 
ÛÌﬁ ÙË˜ ‰È·ÛÔ
ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘
˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ
ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜, 
ÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯
ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿Ù

Τίτλος ιδιοκτησίας
Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΝΕΑ

Ο Καρούσος περιόδευσε στην περιοχή

Ολοκληρώνεται
το Κοινοτικό Πάρκο
Αγίας Βαρβάρας

Ε

πίσκεψη στo Πέρα Χωριό – Νήσου,
τα Λύμπια και την Αγία Βαρβάρα
πραγματοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος ο οποίος παρακάθισε
σε σύσκεψη με τα μέλη των Κοινοτικών
Συμβουλίων και συζήτησε τα προβλήματα που απασχολούν τις κοινότητες της
περιοχής. Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών
Συμβουλίων ενημέρωσαν τον Υπουργό
για τους στόχους και τις προτεραιότητες
τους. Ο κ. Καρούσος διαβεβαίωσε για το
ενδιαφέρον της κυβέρνησης τονίζοντας
ότι όπου είναι εφικτό θα προωθηθούν τα
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Μηχανή νερού
στην Ποταμιά

T

οποθετήθηκε ακόμη μία μηχανή νερού LISTER, στην τοποθεσία που βρισκόταν ο παλιός λάκκος της Ποταμιάς.
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Γιάννος Μηνά τη μηχανή τη
δώρισε ένας φίλος της κοινότητας στον οποίο
εξέφρασε και δημόσια τις ευχαριστίες του.

news

Σ

την τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες για την
ολοκλήρωση των εργασιών στο Κοινοτικό Πάρκο Αγίας Βαρβάρας. Μέχρι το τέλος του
έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η αίθουσα ψυχαγωγίας και
τα αποδυτήρια συνολικού κόστους 240 χιλιάδων Ευρώ. Όλο

το κόστος το ανέλαβε το κράτος.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής επισκέφθηκε την κοινότητα και σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το κράτος έχει υποχρέωση
να στηρίζει τις κοινότητες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να το πράττει για την ευημερία
των πολιτών.

Βραβεία και στο διαγωνισμό Νέων
Ελληνικών για παιδιά της Σχολής Φόρουμ

Σ

υνεχίζονται οι πρωτιές και οι διακρίσεις για την Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ. Συγκεκριμένα στον διαγωνισμό KANGOUROU
Ελληνικών που διεξήχθη στις 10 Απριλίου, μαθητές της Σχολής εξασφάλισαν 31 συνολικά βραβεία, κατατάσσοντας τη Σχολή
στην 1η θέση ανάμεσα σε όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ δίνει έμφαση στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών παρέχοντας τα εφόδια ώστε να παιδιά να οδηγούνται αβίαστα στην κατανόηση, στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και στην παραγωγή λόγου, ενισχύοντας παράλληλα τις βασικές δεξιότητες της
κριτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας.
Το χρυσό απέσπασαν η Αλεξία Αγιώτη, η Ελένη Αυγουστή, η Παρα-

σκευή Αγγελή, ο Ανδρέας Βιολάρης, η Κωνσταντίνα Γιώρκα, η Μάριαμ Αντωνίου, ο Σταύρος Χάρπας, ο Χαράλαμπος Φιλίππου, η Χριστίνα Γιαννάκη, ο Σόλων Μάτσης, ο Χρυσόστομος Ρουσής και η Ναταλία
Ιεροδιακόνου.
Το αργυρό κατέκτησαν η Αθηνά Λογίδη, η Άννα Λογίδη, η Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, η Μελίνα Σταυρινού, ο Ανδρέας Βρόντης, η Λυδία
Ιωάννου και η Εμμανουέλα Παναγίδου. Το χάλκινο πήραν ο Ανδρέας Φιλίππου, η Άννα Βασιλείου, η Αντριάνα Βλίγγα, η Έλενα Χατζηγεωργίου, ο Σίμων Δημητρίου, η Μαρία Μερόπη Σιάμισιη, ο Γιάννης
Αριστοδήμου, η Παναγιώτα Κάρκα, ο Ανδρέας Λαγός, η Άντρια Ιωάννου, ο Παναγιώτης Μάτσης και η Ναταλία Μαλά.

Στηριζόμαστε στις ρίζες μας

Mε 10 Ευρώ έγινε
εκατομμυριούχος

Τ

ρεις χιλιάδες δενδρύλλια κοντά στο φράκτη Λυμπιών φυτεύθηκαν κατά τη διάρκεια
της δεντροφύτευσης που διοργάνωσε η εταιρεία γαλακτομικών προϊόντων «Αλάμπρα». H δεντροφύτευση έγινε κοντά στο σημείο υπερχείλισης του φράγματος των
Λυμπιών, στην περιοχή της Αλάμπρας. Το παρόν τους έδωσαν αρκετοί εθελοντές. Η εταιρεία «Αλάμπρα» με διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο αποδεικνύοντας τις ευαισθησίες των στελεχών της για το περιβάλλον.

Μ

ε τους καλύτερους οιωνούς αρχίζει
το καλοκαίρι για συμπατριώτη μας ο
οποίος με 10 Ευρώ κέρδισε στο Τζόκερ το ποσό του 1 εκ. 829 χιλιάδων 793 Ευρώ
και 19 σεντ. Το τυχερό δελτίο κατατέθηκε στο
πρακτορείο Γεώργιος και Κωνσταντίνα Γεωργίου στο Πέρα Χωριό- Νήσου. Ο μοναδικός τυχερός της κλήρωσης του Τζόκερ της 1ης Ιουνίου είχε και 19 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία
(5αρια). Στο συγκεκριμένο πρακτορείο είχαν κατατεθεί και στο παρελθόν τυχερά δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ.

Υλοποιούνται
σημαντικά έργα
στην Αλάμπρα

Δ

υο σημαντικά έργα που αφορούν την κοινότητα της
Αλάμπρας μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της κοινότητας.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχωρά στην προκήρυξη προσφορών οι οποίες αφορούν το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο με
κόστος εκτίμησης τα 4,2 εκατομμύρια Ευρώ. Το δεύτερο αφορά ηχοπετάσματα φάση Β με κόστος 1,1 εκατομμύρια Ευρώ. Τα
δυο έργα τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στην περιοχή αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν πριν από το τέλος του
2021 και οι εργασίες θα αρχίσουν Ιανουάριο του 2022.
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Ειδησεισ

Νέα σχέδια χορηγιών για φωτοβολταϊκά
και θερμοσίφωνες
M

ε ένα συνολικό προϋπολογισμό που
ανέρχεται στα €7,7 εκ. ευρώ το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και
ΕΞ.Ε, προχώρησαν στην προκήρυξη δύο νέων σχεδίων χορηγιών. Τα σχέδια θα καλύψουν συνολικά
τις αιτήσεις 5.500 πολιτών για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκατάσταση ή αντικατάσταση θερμοσίφωνα στις οικίες τους,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να προβούν σε επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, του οικογενειακού τους προϋπολογισμού και του ενεργειακού
τους αποτυπώματος. Τα δύο σχέδια έχουν δεχτεί
σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις.
Θερμομόνωση οροφών και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών
Η πρώτη προκήρυξη αφορά στο «Σχέδιο Χορηγιών
για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021». Δικαιούχοι είναι φυσικά
πρόσωπα.
Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμό
των δύο σε υφιστάμενες κατοικίες. Συγκεκριμένα οι
κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής:
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό
χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του
συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering): Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη

Τ

θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο
ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας
ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το
ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα€250ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Το
ποσό αυξάνεται στα €750ανά εγκαταστημένο kW
φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).
Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων
(δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Οι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης
Ορεινών Κοινοτήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €7,31 εκ. και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ
μέχρι 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα
Η δεύτερη προκήρυξη αφορά το «Σχέδιο Χορηγιών
για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021».

Σύμφωνα με το Σχέδιο, δικαιούχοι του οποίου είναι φυσικά πρόσωπα, παρέχεται χορηγία για τις πιο
κάτω κατηγορίες επενδύσεων:
◗ Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου
ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης
(κύλινδρoς και ηλιακά πλαίσια). Το ποσό χορηγίας
ανέρχεται στα €350.
◗ Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων
μόνο. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €175.
Και σε αυτή την περίπτωση το ποσό διπλασιάζεται
για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €390
χιλιάδες και αναμένεται να καλύψει 1.000 αιτήσεις.
Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 01/09/2021
ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά
Το πρώτο σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ (για λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό του σχεδίου), ενώ το δεύτερο σχέδιο όχι. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ
και ΕΞ.Ε https://resecfund.org.cy. Η πύλη υποβολής καθώς, επίσης, τα έντυπα και οι απαιτήσεις
έχουν αναθεωρηθεί και απλοποιηθεί ώστε να καταστούν πιο φιλικά για το κοινό. Το Υπουργείο Ενέργειας παροτρύνει τους πολίτες να μελετήσουν το
σχετικό οδηγό πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) που διατίθενται
στην πιο πάνω ιστοσελίδα του Ταμείου.
Επιπρόσθετα, για σκοπούς διευκόλυνσης των αιτητών/αιτητριών κατά την υλοποίηση της επένδυσής τους, έχουν ετοιμαστεί ενημερωτικά έντυπα τα
οποία παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και τεχνική
καθοδήγηση. Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Ταμείου https://resecfund.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για
τυχόν πρόσθετες πληροφορίες με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στο τηλέφωνο 22409350 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που
υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τα Σχέδια του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞ.Ε προκηρύσσονται
κάθε χρόνο με ένα προϋπολογισμό που κυμαίνεται
στα €7 εκατ. Κατά το 2020 το Ταμείο έλαβε 5,781 αιτήσεις για τις οποίες εκτιμάται ότι θα πληρωθούν χορηγίες ύψους €6,3 εκατ.
Σύμφωνα με τις στατιστικές ένα πλήρως θερμομονωμένο κτήριο εξοικονομεί έως και 60-70% ενέργεια. Μία επένδυση θερμομόνωσης οροφής μιας
κατοικίας, η οποία είναι η πιο ευάλωτη επιφάνεια
της κατασκευής, εκτιμάται ότι μπορεί να αποσβεστεί σε τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Με την εγκατάσταση
θερμομόνωσης μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και
ψύξη ενός χώρου και δημιουργείται το αίσθημα
θερμικής άνεσης στους χρήστες του κτηρίου καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Μία επένδυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία εκτιμάται ότι μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου πέντε χρόνια, λαμβάνοντας
υπόψη τη χορηγία ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.
Τα ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού
μπορούν να παρέχουν το 70% της ετήσιας ανάγκης σε ζεστό νερό για μια κατοικία, χωρίς κανένα λειτουργικό κόστος και με ελάχιστη συντήρηση.
Μια επένδυση εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά €170 ετησίως και
να αποσβεστεί σε περίπου πέντε έτη, λαμβάνοντας
υπόψη τη χορηγία από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Θα διώκονται οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
στον εφοδιασμό γεωργικών προϊόντων

ην προώθηση Νομοσχεδίου για
τη δίωξη των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών (ΑθΕΠ) που εντοπίζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
στην Κύπρο, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, καταδεικνύοντας την
αποφασιστικότητα της πολιτείας να
αντιμετωπίσει δραστικά ένα φαινόμενο που λειτουργεί σε βάρος του αγροτικού κόσμου και των καταναλωτών.
Με βάση σχετική πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, οι
ΑθΕΠ θα διώκονται πλέον από την αρμόδια αρχή, που είναι το Τμήμα Γεωργίας, αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο στόχαστρο της Πολιτείας θα τεθούν οι εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ δύο ή πε-

ρισσότερων συναλλασσόμενων μερών
που παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν
στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη.
Στο πλαίσιο αυτό, με το νέο Νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστούν πρακτικές που
τα τελευταία χρόνια πήραν σοβαρή
έκταση και στη χώρα μας, όπως μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις
συμβάσεων, ακυρώσεις της τελευταίας
στιγμής, προθεσμίες πληρωμής μεγαλύτερες των 30 ημερών, απαιτήσεις εκ
των προτέρων πληρωμής για την εξασφάλιση ή διατήρηση συμβάσεων, επιβολή πληρωμής για χαλασμένα ή απούλητα προϊόντα και άλλες ενέργειες που
πλήττουν εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης αγροτικών
προϊόντων.
Όπως αναφέρεται το φαινόμενο των

ΑθΕΠ στον αγροτικό τομέα, επιφέρει
σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό, όπως απώλεια εισοδήματος,
υψηλότερο κόστος παραγωγής από
το εκτιμώμενο, δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής, υπερπαραγωγή προϊόντων και σπατάλη
τροφίμων. Το φαινόμενο, όμως, περιορίζει και την αγοραστική δύναμη αλλά

και τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά «γεωργικό» αλλά αφορά όλους
τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.
Επισημαίνεται πως η σοβαρότητα του
προβλήματος αποδεικνύεται και από
τη νομική ρύθμισή του σε ευρωπαϊκό

επίπεδο, με την έκδοση σχετικής Οδηγίας το 2019. Στην Κύπρο, ωστόσο, με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από το 2018 είχε ήδη διενεργηθεί, μέσω του Ινστιτούτου Γεωργικών
Ερευνών, σχετική έρευνα και λεπτομερής καταγραφή των ΑθΕΠ που εντοπίζονται στον αγροτικό τομέα της χώρα
μας και επηρεάζουν δυσμενώς τον κύπριο παραγωγό και τον κύπριο καταναλωτή, προστίθεται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας λήφθηκαν
υπόψη στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με ξεκάθαρο στόχο την
εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων
των πρακτικών αυτών στα εισοδήματα
και στα οφέλη τόσο των γεωργών όσο
και των καταναλωτών.
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Μετακινείται εκτός οικιστικής περιοχής
η γραμμή μεταφοράς της ΑΗΚ

να αίτημα που υποβλήθηκε από το Δήμο Ιδαλίου το 2006 για μετακίνηση της εναέριας γραμμής μεταφοράς της ΑΗΚ εκτός της οικιστικής περιοχής του Δήμου και εντός της νεκρής ζώνης προς
την Λουρουτζίνα, φαίνεται πως λαμβάνει το πράσινο φως για να υλοποιηθεί, 15 χρόνια μετά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερο, ο διευθυντής Μεταφοράς της ΑΗΚ, Κώστας Γαβριηλίδης, και κληθείς να σχολιάσει παράπονα ιδιοκτητών γης που επηρεάζονται από την όλη απόφαση,
κατέστησε ξεκάθαρο ότι η ΑΗΚ είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα. Πρόσθεσε ότι η απόφαση είναι ειλημμένη, εξασφαλίστηκαν όλες οι σχετικές
άδειες και συγκαταθέσεις, και επαφίεται, πρόσθεσε, στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και τη ΡΑΕΚ να άρουν τους ενδοιασμούς τους.
Πρόσθεσε ότι είχε παγώσει η απόφαση το 2018 από τους δύο αρμόδιους φορείς, με την επίκληση των διαφόρων λόγων του Υπουργείου Άμυνας προκειμένου να μην υλοποιηθεί το έργο, παρόλο, επισήμανε, που η
Εθνική Φρουρά τοποθετήθηκε θετικά τα προηγούμενα χρόνια. Εξήγησε
ότι πλέον ο δρόμος ανοίγει μετά την απόφαση του Υπουργείου Άμυνας
ημερ. 13/4/2021 με την οποία ενημέρωσε την ΑΗΚ ότι δεν έχει ένσταση
για υλοποίηση του έργου. Οι δύο φορείς είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και η ΡΑΕΚ. Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, η εναέρια
γραμμή υψηλής τάσης στην περιοχή Αλάμπρας – Ιδαλίου είναι μια από τις
δύο βασικές γραμμές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λευκωσία και τα
προάστια. Όπως εξήγησε η ΑΗΚ τοποθετεί γραμμές μεταφοράς σε μη οικιστικές ζώνες. Με την πάροδο των χρόνων οι οικιστικές ζώνες επεκτείνονται και σε αρκετές περιπτώσεις ως αποτέλεσμα επέκτασης επηρεάζονται
και οι γραμμές μεταφοράς της ΑΗΚ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν
κτιστεί κατοικίες σχεδόν κάτω από τους πυλώνες χωρίς να εξασφαλιστεί
άδεια οικοδομής. Η εν λόγω γραμμή κατασκευάστηκε το 1983 και διέρχεται την ανατολική πλευρά του Δήμου Ιδαλίου. Σήμερα με την επέκταση
των οικιστικών ζωνών σε γεωργικές, τμήμα της γραμμής μήκους 1.300 μέτρων βρίσκεται στην οικιστική ζώνη. Ο διευθυντής Μεταφοράς ανέφερε
ότι από τη στιγμή που θα μετακινηθεί η γραμμή μεταφοράς θα υπάρχουν
αντιδράσεις. «Τη βγάλαμε εκτός οικιστικής ζώνης, την τοποθετήσαμε στη
νεκρή ζώνη και ένα μικρό μέρος επηρεάζει ιδιοκτησίες», πρόσθεσε. Εξή-

γησε ότι από το 2006, πήρε 5 χρόνια σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
να καταλήξουν σε μια αποδέκτη λύση. Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η διαδικασία αδειοδότησης είναι επίπονη και μακροχρόνια. Πρόσθεσε ότι το
2018, εξασφαλίστηκαν όλες οι άδειες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, είπε, υπήρχαν αντιδράσεις από ιδιοκτήτες γης που επηρεάζονται. Ωστόσο, είπε το Υπουργείο Άμυνας υπαναχώρησε από τη θετική έγκριση που έδωσε γραπτώς υπό το βάρος των νέων εξελίξεων. Με
επιχείρηση την αλλαγή στάσης του υπουργείου Άμυνας, ο Διαχειριστής
κρατούσε τη υπόθεση σε καταστολή. Σύμφωνα με τον κ. Γαβρηλίδη, στις
13/4/2021, το υπουργείο Άμυνας έστειλε νέα επιστολή με την οποία άρει
τους ενδοιασμούς του. Μέχρι πρόσφατα, είπε, το υπουργείο Άμυνας κρατούσε όμηρο την υλοποίηση της γραμμής. Επισήμανε ότι η νεκρή ζώνη
είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν απαιτείται έγκριση από
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για να διέλθει η γραμμή από εκεί.
Σε ότι αφορά το αίτημα που τέθηκε για υπογειοποίηση της γραμμής, επισήμανε ότι εξετάστηκε και δεν ενδείκνυται κάτι τέτοιο για αρκετούς λόγους. Εξήγησε ότι η εν λόγω γραμμή είναι μια από τις δύο κύριες που τρο-

φοδοτεί τη Λευκωσία και την επαρχία. Η δεύτερη γραμμή ξεκινά από το
Βασιλικό και καταλήγει στο Τσέρι. Σημείωσε ότι τα υπόγεια καλώδια δεν
μπαίνουν σε χωράφια, αλλά κάτω από πεζοδρόμια και αφού ληφθούν
όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ακόμα, όπως ανέφερε, τυχόν υπογειοποίηση
της γραμμής θα μείωνε την αξιοπιστία της αφού, υπόγειο καλώδιο εν
μέσω δύο εναερίων τμημάτων γραμμής, είναι πολύ ευαίσθητο σε κεραυνούς. Εξάλλου, η υπογειοποίηση ήταν κάτι που εξετάστηκε και απορρίφθηκε για τους πιο πάνω λόγους το 2011, οπόταν και όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες συμφώνησαν στη μετακίνηση, η αδειοδότηση της οποίας
έγινε δυνατή επτά χρόνια αργότερα, το 2018. Περαιτέρω, ο κ. Γαβριηλίδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει θέμα δυσκολιών κατάσβεσης τυχόν
πυρκαγιάς στην περιοχή που προκύπτουν από την νέα θέση της γραμμής μεταφοράς, αλλά ούτε και θέμα πρόκλησης πυρκαγιάς από την ίδια
τη γραμμή. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επισκέφθηκε
την περιοχή όπου βρίσκονται οι πυλώνες υψηλής τάσης στο Δήμο Ιδαλίου όπου και διαπίστωσε ότι περνούν από σπίτια σε κατοικημένες περιοχές. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής καταδείχθηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να προωθηθεί η αποξήλωση και
η μετακίνηση των πυλώνων. Η νέα εγκατάσταση των πυλώνων θα διέλθει κυρίως μέσα από τη νεκρή ζώνη, ενώ ένα μικρό μέρος, με την ελάχιστη επιβάρυνση, θα διέλθει μέσα από γεωργικά τεμάχια. Ο Δήμος Ιδαλίου υπέβαλε αίτημα στην ΑΗΚ το 2006 για μετακίνηση της γραμμής εντός
της νεκρής ζώνης προς τη Λουρουτζίνα. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου,
το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε έτοιμο να εγείρει, εφόσον του ζητηθεί,
το θέμα της διέλευσης της εναέριας γραμμής, μέσα από τη νεκρή ζώνη,
με το Τμήμα Αστικών Υποθέσεων της Ειρηνευτικής Δύναμης των ΗΕ στην
Κύπρο. Είχε προηγηθεί επιστολή του Υπουργείου Άμυνας στο Υπουργείο
Εμπορίου σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη διέλευση διέρχεται σε
μικρή απόσταση από τα υφιστάμενα ναρκοπέδια της Εθνικής Φρουράς
και έθεσε ως όρο όπως η εναέρια γραμμή να περνά εναέρια πάνω από
ένα υφιστάμενο ναρκοπέδιο. Τον Νοέμβριο του 2007 σε συνάντηση στο
υπουργείο Εμπορίου, ο Δήμος είχε συμφωνήσει με την πρόταση της ΑΗΚ
για τοπική μετακίνηση 3 χλμ για παράκαμψη της οικιστικής ζώνης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ:
Στα πλαίσια των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19 και
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ισχύουν οι πιο κάτω κανονισμοί:
1. Σ
 τις εκδηλώσεις μπορούν να παρευρεθούν μόνο όσοι
προκρατήσουν θέσεις και εξασφαλίσουν το ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, το οποίο πρέπει απαραίτητα να έχουν
μαζί τους κατά την είσοδό τους στην εκδήλωση.
2. Ο
 ι θεατές πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις όπως ορίζονται
στα μέτρα προφύλαξης, ακολουθώντας και τις ειδικές σημάνσεις στους χώρους των εκδηλώσεων.
3. Οι θεατές προτρέπονται να χρησιμοποιούν μάσκα κατά τις
μετακινήσεις τους, αλλά δεν υποχρεούνται να τη φοράνε
ενώ είναι καθήμενοι.
4. Δεν επιτρέπονται οι άσκοπες μετακινήσεις στο χώρο των εκδηλώσεων εκτός και εάν η μετακίνηση είναι απαραίτητη.
5. Η αποχώρηση από τους χώρους των εκδηλώσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό μετά το
πέρας της κάθε εκδήλωσης θα πρέπει όλοι να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να λάβουν οδηγίες αποχώρησης από τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων ή τους υπεύθυνους ασφάλειας.
Σημείωση: Παιδιά κάτω των 15 ετών πρέπει να συνοδεύονται από κάποιο ενήλικα. Ο Δήμος Ιδαλίου δε φέρει καμία
ευθύνη για παιδιά που δεν συνοδεύονται.
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Τιμήθηκε η «Ημέρα των Αγροτών»

Μ

ε μια σεμνή τελετή στις 12 Μαΐου οι Αγροτικές Οργανώσεις και
το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τίμησαν επίσημα, για πρώτη φορά φέτος,
την «Ημέρα των Αγροτών» και απέδωσαν τιμή στους επαναστάτες αγρότες του
15ου αιώνα και στον αρχηγό τους «Ρε
Αλέξη». Η 12η Μαΐου κάθε έτους, καθιερώθηκε ως «Ημέρα των Αγροτών» με
απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Ιανουαρίου 2021, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα όλων
των Αγροτικών Οργανώσεων. «Με τον
τρόπο αυτό, η Κυβέρνηση, η Πολιτεία
και σύσσωμο το αγροτικό κίνημα, διατρανώνουν την εκτίμηση, τον σεβασμό
και τη στήριξή τους στον αγροτικό κόσμο
της Κύπρου, ο οποίος, αντιμετωπίζοντας
πολλές προκλήσεις, ιδιαίτερα αυτή την
εποχή, καταφέρνει, όχι μόνο να στέκεται
όρθιος αλλά να συνεισφέρει τα μέγιστα
τόσο στην οικονομία του τόπου μας όσο
και στην κοινωνία γενικότερα», τόνισε ο
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής,
χαιρετίζοντας την εκδήλωση. Σύμφωνα
με τον Υπουργό, η επιλογή της 12ης Μα-

Τ

ΐου για καθιέρωσή της ως «Ημέρας των
Αγροτών», δεν ήταν τυχαία. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια από τις πιο ιστορικές στιγμές του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των αγροτών, αφού στις 12 Μαΐου
του 1427, οι πρωτεργάτες της εξέγερσης
των κύπριων αγροτών ενάντια στην καταπίεση και την οικονομική αφαίμαξη

των Κυπρίων από τους Φράγκους, μαζί
με τον αρχηγό τους «Ρε Αλέξη», θανατώθηκαν για την επαναστατική τους δράση.
«Είναι γενικά αποδεκτό ότι το κίνημα των
ανθρώπων αυτών υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή του και θα μπορούσε να
αποτελέσει διαχρονικό παράδειγμα αγώνα για ελευθερία και αναζήτηση δικαιο-

σύνης», επισήμανε ο κ. Καδής. Ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών, κ. Πανίκος Χάμπας, χαιρέτισε την εκδήλωση εκ μέρους όλων των Αγροτικών
Οργανώσεων, τονίζοντας την κοινή επιδίωξη του αγροτικού κινήματος και της
Πολιτείας η «Ημέρα των Αγροτών» και η
«Επανάσταση του Ρε Αλέξη», να αναλυθούν και να αναδειχθούν τόσο στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
όσο και στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα της πατρίδας μας. Στον
χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή,
έχει τοποθετηθεί βράχος, ο οποίος μεταφέρθηκε από την Περιστερώνα Λευκωσίας, ένα από τα αρχηγεία του κινήματος
του «Ρε Αλέξη». Σύμφωνα με τον κ. Χάμπα, ο βράχος αποτελεί ένα συμβολικό
μνημείο για την ιστορική αυτή εξέγερση,
το οποίο στήθηκε στην περιοχή όπου οι
φράγκοι κατακτητές έσυραν, βασάνισαν
και απαγχόνισαν τον «Ρε Αλέξη».

Στην εποχή της ψηφιοποίησης οι Δήμοι

ον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων
σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με
στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής
διοίκησης για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Το πολυσήμαντο έργο «Ευαγόρας», παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Υλοποιείται στο
πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑΛΕΙΑ» 2021-2027
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό 2 εκ. 410 χιλιάδες Ευρώ.
Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, χαρακτήρισε το έργο «Ευαγόρας» φιλόδοξο
και σημαντικό άλμα στην εποχή της ψηφιοποίησης. Τόνισε επίσης ότι «η πανδημία έχει αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο την επιτακτική ανάγκη για παροχή εξ’ αποστάσεως υπηρεσιών
στους πολίτες». Ο κ. Βύρας επεσήμανε εξάλλου
ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
για τους Δήμους που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, βάζοντας τέλος
στα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.
Ο συντονιστής του έργου «Ευαγόρας», λειτουργός
της Ένωσης Δήμων Χριστόδουλος Ρουσιά, αναφέρθηκε στη συγχρηματοδότηση του Έργου (85%

Consultants Ltd και Open Technology Services SA.
Τα οφέλη του έργου θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω
της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Προβλέπεται η ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών της διοίκησης (συνεδριάσεις, αλληλογραφία, ανθρώπινο δυναμικό), της οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμός, διαχείριση
εσόδων) των τεχνικών υπηρεσιών (Πολεοδομικές Άδειες, Άδειες οικοδομών κ.α) της δημόσιας
υγείας (Συλλογή αποβλήτων, Καθαρισμός οικοπέδων), των παραλιών, των πολιτικών γάμων κοκ.

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και 15% από
τους Δήμους) καθώς και στην περίοδο υλοποίησης
του, μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Έχει αρχίσει ήδη
από τον Ιανουάριο του 2021 και θα τεθεί σε παρα-

γωγική λειτουργία σε 32 μήνες (Σεπτέμβριος 2023).
Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση
δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT
Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project

Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Δημήτρης Νικολάου παρέθεσε τους στόχους του έργου που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
◗ Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
◗ Ενίσχυση νομικής συμμόρφωσης
◗ Μείωση εργασιακού φόρτου
◗ Ε μπλουτισμός της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
◗ Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
◗ Α ξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
◗ Π αροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
◗ Ενίσχυση αποδοτικότητας
Αναφέρθηκε επίσης στο χρονοδιάγραμμα και στα
διάφορα στάδια που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα για την υλοποίηση της σύμβασης.

Γιατί ο σκύλος μου τρώει χόρτα;

Π

ολλοί ιδιοκτήτες σκύλων έχουν παρατηρήσει το εξής παράδοξο: ο σκύλος τρώει χόρτα κατά τη διάρκεια της βόλτας.
Υπάρχει η θεωρία ότι αυτό συμβαίνει λόγω κάποιας ενόχλησης στο στομάχι που κάνει το ζώο να αναζητά μια φυσική θεραπεία μέσω της κατανάλωσης χόρτων. Ως εκ τούτου, πολλές φορές
τα καταπίνουν αμάσητα και η τραχιά αίσθηση μπορεί να προκαλέσει εμετό.
Παρόλο που το χόρτο δεν ανήκει στις διατροφικές συνήθειες των
σκύλων, ένας αδιάθετος σκύλος τείνει να τρώει μεγάλες ποσότητες
χορταριού και να κάνει εμετό. Άλλες φορές,
αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η
υφή του χόρτου τους είναι ευχάριστη στη
βρώση, ή απλώς και μόνο επειδή θέλουν να
προσθέσουν φυτικές ίνες στη διατροφή τους.
Όποια και αν είναι η αιτία, οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο σκύλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από αυτή τη συνήθεια.
Στην πραγματικότητα, τα χόρτα περιέχουν
σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός σκύλου, ειδικά αν διατρέφεται με μια απλή τροφή του εμπορίου. Αν έχετε παρατηρήσει ότι το κατοικίδιο σας μασάει γρασίδι ή φυτά εσωτερικού
χώρου, τότε μπορεί να πρέπει να εισαγάγετε μαγειρεμένα λαχανικά για μια πιο πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε επικίνδυνα φυτά για τα ζώα που ομορ-

φαίνουν τον κήπο και στα παρασιτοκτόνα και τα φυτοφάρμακα με
τα οποία μπορεί να είναι ψεκασμένα τα χόρτα.
Εν κατακλείδι, οποτεδήποτε παρατηρήσετε το σκύλο σας να τρώει χόρτα, πρέπει να διερευνήσετε ποιο μπορεί να είναι το αίτιο, έτσι
ώστε να το διορθώσετε. Επίσης, ο σκύλος δεν πρέπει να κατανα-

λώνει ανεξέλεγκτα χόρτα απαρατήρητος ιδιαίτερα σε χώρους όπου
υποπτεύεστε ότι μπορεί να ψεκάζονται με φυτοφάρμακα ή παρασιτοκτόνα. Τέλος, τα καλλωπιστικά φυτά που είναι επικίνδυνα (π.χ. η
μπιγκόνια, ο αναρριχόμενος φίκος, τα κυκλάμινα κ.α.) δεν πρέπει να
είναι προσβάσιμα στο σκύλο σας.
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Ασπίδα προστασίας σε παραμελημένα
και ταλαιπωρημένα ζώα

A

σπίδα προστασίας στα ζώα θα προσφέρει το
Πρωτόκολλο διερεύνησης παραπόνων και
καταγγελιών, που υπέγραψαν ο Υπουργός
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κώστας Καδής και η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Έμιλυ Γιολίτη.  
Πρόκειται για ένα Πρωτόκολλο που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ευημερία των ζώων, αφού θα
συμβάλει σημαντικά στην προστασία τους από περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης αλλά και
στην τιμωρία όλων όσων ταλαιπωρούν με οποιονδήποτε τρόπο τα ζώα. Το Πρωτόκολλο, το οποίο τέθηκε
σε ισχύ, συντάχθηκε στο πλαίσιο των πολιτικών που
προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την προστασία και ευημερία των ζώων, ενώ είχε τεθεί και από νωρίς ως προτεραιότητα να καθοριστούν οι διαδικασίες που θα
πρέπει να ακολουθούνται για τη διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων. Σε αυτό
το πλαίσιο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία Κύπρου προχώρησαν στη σύνταξη Πρωτοκόλλου διερεύνησης παραπόνων και καταγγελιών που
υποβάλλονταν μέχρι σήμερα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία. Ουσιαστικά με το Πρωτόκολλο καταγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται για τη διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων, ενώ καταγράφεται
και ο τρόπος συνεργασίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Αστυνομίας, καθώς και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών για επίτευξη του ιδανικότερου
χειρισμού τέτοιων υποθέσεων. Επιπλέον, αποτελεί
χρήσιμο εργαλείο για αποτελεσματική και ομοιόμορφη διερεύνηση παραπόνων, καταγγελιών από τα διάφορα επαρχιακά γραφεία και σταθμούς.
Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή τους Πρωτοκόλλου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ανέφερε
πως τα «θέματα της προστασίας και της ευημερίας
των ζώων είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της
Κυβέρνησης. Ανάμεσα στις δράσεις, τις πολιτικές,
τις νομοθεσίες που προωθούμε αυτή την περίοδο
ήταν και η διαμόρφωση ενός Πρωτοκόλλου, μέσα
από το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους,
με ένα ομοιόμορφο και αποτελεσματικό τρόπο, θα
διερευνούν καταγγελίες για κακοποίηση ή παραμέληση ζώου. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου πρωτοκόλλου ήταν και η απαίτηση των φιλοζωικών οργανώσεων», επεσήμανε ο κ. Καδής και πρόσθεσε: «έχουμε
τη χαρά μαζί με την Υπουργό Δικαιοσύνη να υπογράφουμε το Πρωτόκολλό το οποίο δημιουργήθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με τη συνδρομή
της Αστυνομίας. Το Πρωτόκολλο προσδιορίζει ακριβώς, για πρώτη φορά, τις διαδικασίες οι οποίες πρέ-

πει να ακολουθούνται στις περιπτώσεις τέτοιων καταγγελιών». Σημαντική πτυχή του Πρωτοκόλλου,
ανέφερε ο κ. Καδής, είναι ότι προβλέπει ενημέρωση του πολίτη ο οποίος θα καταγγέλλει ένα τέτοιο
περιστατικό, ως προς το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Εξήγγειλε, ακόμα, τη δημιουργία τηλεφωνικής
γραμμής, μέσα από την οποία οι πολίτες θα έχουν
την ευχέρεια να επικοινωνούν και να καταγγέλλουν
με αποτελεσματικό τρόπο τέτοιου είδους περιστατικά. «Σήμερα οι καταγγελίες γίνονται είτε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είτε στην Αστυνομία, ανάλογα
με τη φύση του κάθε περιστατικού. Διαμορφώνουμε, λοιπόν, αυτή την περίοδο μια ειδική τηλεφωνική γραμμή για τέτοιου είδους περιστατικά, την οποία
θα έχει στη διάθεσή του ο κάθε πολίτης. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στον επόμενο
μήνα» δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός. Αναφορικά

με τις περιπτώσεις που θα μπορούν οι πολίτες να καταγγέλλουν, αυτές αφορούν κάθε μορφή παραμέλησης ή κακοποίησης ζώου, όπως για παράδειγμα
το μόνιμα δεμένο, το παρατημένο ζώο σε ταράτσες
και μπαλκόνια, εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες,
ζώο που δεν έχει φαγητό και νερό ή ζώο που κακοποιείται από τον ιδιοκτήτη του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να καταγγέλλεται το περιστατικό στις αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί που θα κρίνεται
ότι χρειάζεται, θα γίνεται άμεσα παρέμβαση με ένα
κωδικοποιημένο τρόπο.
Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης κα.
Έμιλυ Γιολίτη, από την πλευρά της χαρακτήρισε το
Πρωτόκολλο ως ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κακοποίησης
των ζώων και γενικότερα της ευημερίας. «Το Πρωτόκολλο καθορίζει συγκεκριμένες ενέργειες που θα
πρέπει οι αρμόδιες αρχές Κτηνιατρικές και Αστυνομία να προβαίνουν σε σχέση με καταγγελίες που
έχουν ενώπιων τους για κακοποίηση ή κακή διαβίωση ζώων» δήλωσε η αρμόδια Υπουργός και σημείωσε πως αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας
ενός αποτελεσματικού θεσμού, ο οποίος να μπορεί
να ανταποκριθεί στην απαίτηση της κοινωνίας για
την προστασία των ζώων και την τιμωρία εκείνων
που κακοποιούν και κακομεταχειρίζονται τα ζώα,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε
συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου προώθησε την πρόσφατη τροποποίηση του περί Αστυνομίας Ζώων 2004, η οποία προνοεί και τη σύσταση της
αστυνομίας για τα ζώα.
«Με τη σύσταση και λειτουργία της αστυνομίας για
τα ζώα επιτυγχάνεται και η εξειδίκευση στη διερεύνηση υποθέσεων, κατά παράβαση των διατάξεων
του περί προστασίας και ευημερίας των ζώων και
περί Σκύλων Νόμου παγκύπρια», είπε η κα. Γιολίτη.
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Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Ομελέτα με σπανάκι και μανιτάρια
Για αυτό το
μήνα σας
προτείνουμε
να ετοιμάσετε
ομελέτα με
σπανάκι και
μανιτάρια.
Πρόκειται για
μια εύκολη και
ταυτόχρονα
εύγεστη
συνταγή.

Συστατικά
10 αυγά
200 γρ. μανιτάρια λευκά, σε φετάκια
200 γρ, καθαρισμένο σπανάκι
1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι
3 κουταλιές της σούπας, άνηθος
ψιλοκομμένος
200 γρ. φέτα ή μυζήθρα σκληρή
150 γρ. γραβιέρα ή λαδοτύρι
150 γρ. βούτυρο
λίγο αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Ζεματίζετε, στραγγίζετε καλά και ψιλοκόβετε
το σπανάκι. Κομματιάζετε τη φέτα ή τη μυζήθρα και τρίβετε σε χοντρό τρίφτη τη γραβιέρα
ή το λαδοτύρι.
Σε μεγάλο τηγάνι (κατάλληλο και για φούρνο)

ζεσταίνετε τα 2/3 από το βούτυρο και σοτάρετε
το κρεμμύδι με τα μανιτάρια. Προσθέτετε και
το σπανάκι συνεχίζοντας το σοτάρισμα μέχρι
να μαλακώσει και να απορροφηθούν τα υγρά.
Αποσύρετε από τη φωτιά, αφήνετε το μείγμα
να κρυώσει λίγο και προσθέτετε τα τυριά.
Σε ένα μπολ χτυπάτε τα αυγά με 2 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο, 2 κουταλιές
νερό και προσθέτετε τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι συνεχίζοντας το χτύπημα.
Βάζετε το τηγάνι με το σπανάκι να ζεσταθεί σε
χαμηλή φωτιά και ρίχνετε τα χτυπημένα αυγά
από πάνω. Ανασηκώνετε λίγο το σπανάκι για
να πάει παντού το μείγμα των αυγών. Σκεπάζετε το τηγάνι και αφήνετε την ομελέτα να σιγοψηθεί για 8’ - 10’ περίπου.
Την περιχύνετε με το υπόλοιπο βούτυρο και τη
βάζετε στο γκριλ μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά
της. Τη σερβίρετε ζεστή ή κρύα.

Σημαντική αύξηση
στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος

Σ

ημαντική αύξηση της τάξης του 15,7% σημείωσε η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος τον
Μάρτιο του 2021, σε σχέση με τον Μάρτιο
του 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος
τον Μάρτιο του 2021, αυξήθηκε στους 26.360 τόνους,
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 23.710
τόνοι και τον Μάρτιο του 2020 που ήταν 22.780 τόνοι.
Οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που παράχθηκαν για το μήνα Μάρτιο του 2021 ήταν 4.780
τόνοι γάλα για κατανάλωση, 170 τόνοι κρέμα γάλακτος, 400 τόνοι οξινισθέντα γάλατα και 1 τόνος τυρί
από αγελαδινό γάλα.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πάρκο "Ευκάλυπτοι" στο Δάλι ζητά:
Σερβιτόρους/ες, Βοηθούς κουζίνας,
Ψήστη και Παιδονόμο.
Για πληροφορίες στο τηλ.70001977

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ
Πτυχιούχος βρεφοκόμος νηπιαγωγός, τετραετούς
φοίτησης, αναλαμβάνει τη φροντίδα
βρεφών και παιδιών στο σπίτι της, στην
περιοχή Δάλι, Νήσου, Αγία Βαρβάρα,
Αλάμπρα, Σιά, Μοσφιλωτή.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τηλ:99929404

«

Nέο τραγούδι από τον Ανδρέα – Ηος

Χ

άρε Ψεύτη» τιτλοφορείται το νέο τραγούδι του Ανδρέα – Ηος το οποίο θα κυκλοφορήσει το
επόμενο διάστημα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον αδελφό του ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Πρόσφατα έγιναν τα γυρίσματα του video clip. Σύμφωνα με τους συντελεστές του τραγουδιού πρόκειται για εξαιρετική δουλειά η οποία έγινε με μεράκι και θα αγγίξει τις
καρδιές όλων όσοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο γνωστός τραγουδιστής με δήλωση του ευχαρίστησε πολύ όλους που βοήθησαν να γυριστεί το video clip και γενικά όσους τον στηρίζουν στην
προσπάθεια του.

Τρόποι πληρωμής λογαριασμών
κοινής ωφελείας

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
αναφέρει: Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και για τη δική σας ευκολία
και ασφάλεια, το Κ.Σ. συστήνει τους πιο κάτω τρόπους πληρωμής:
Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com για όλους τους λογαριασμούς. Με αυτόματη τραπεζική εντολή (ισχύει μόνο για τους λογαριασμούς Υδατοπρομήθειας). Για να δημιουργήσετε τραπεζική εντολή
πληρωμής λογαριασμού νερού, επισκεφθείτε τα γραφεία του Κ.Σ. Λυμπιών και προσκομίστε το IBAN του λογαριασμού σας.
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Pilates για παιδιά
Η

επίδραση της άσκησης στα παιδιά τόσο για την ανάπτυξη του
εγκεφάλου τους όσο και στην βελτίωση της επίδοσης τους στο
σχολείο.
Η τακτική σωματική άσκηση και ο αθλητισμός είναι αρκετά σημαντικά
τόσο για την υγεία όσο και για τη σχολική επιτυχία των παιδιών. Τα οφέλη της άσκησης δεν περιορίζονται μόνο
στη σωματική ανάπτυξη, αλλά περιλαμβάνουν ψυχικά και κοινωνικά οφέλη.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών
(μέχρι 8-11 ετών ) είναι το θεμέλιο που
διαμορφώνει και επηρεάζει τη μελλοντική
τους υγεία αλλά και την ευημερία και την
ευτυχία τους. Αυτή η περίοδος αποτελεί
μια από τις κρισιμότερες περιόδους της
ζωής γιατί μπαίνουν τα θεμέλια και οι βάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
Ο εγκέφαλος αποτελείται από περιοχές που
Μαρία Καλλένου
η καθεμία είναι υπεύθυνη για συγκεκριμέΚέντρο
Φυσικοθεραπείας
νες δεξιότητες όπως οι κινητικές, οι γνωστιPhysiKALL στο Δάλι
κές, οι συναισθηματικές και οι κοινωνικές
99881222
δεξιότητες.
Αν μία από αυτές τις δεξιότητες δεν αναπτυχθεί όπως πρέπει, τότε
θα λείπει από τον εγκέφαλο ένα πολύ βασικό δομικό συστατικό.
Από μελέτες προέκυψε ότι η άσκηση αυξάνει τη φαιά ουσία σε εννέα
διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες είναι σημαντικές για τη
γνωστική ικανότητα, τις εκτελεστικές λειτουργίες αλλά και τις ακαδημαϊκές
επιδόσεις. Μάλιστα οι ερευνητές στο ερώτημα, αν ο εγκέφαλος των παιδιών με καλύτερη φυσική κατάσταση είναι διαφορετικός από τον εγκέφαλο
των παιδιών που δεν ασκούνται και αν αυτό επιδρά στις ακαδημαϊκές
επιδόσεις τους ήταν κατηγορηματικοί πως ΝΑΙ η άσκηση στα παιδιά συνδέεται άμεσα με σημαντικές διαφορές στην αρχιτεκτονική του εγκεφάλου
και αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζονται στις σχολικές επιδόσεις τους.
Η μέθοδος Pilates για παιδιά που χρησιμοποιείται στο φυσικοθεραπευτήριο PhysiKALL, έχει πάρα πολλά οφέλη για τα παιδιά.
Μερικά από αυτά:
◗ Είναι αποδεδειγμένο ότι βελτιώνεται η διάθεση όσων ασκούνται. Ο
λόγος είναι ότι κατά την διάρκεια της άσκησης ο εγκέφαλος εκκρίνει
μία ουσία, την ενδορφίνη η οποία ευθύνεται για τη διάθεση . Αυτό

βοηθά στον έλεγχο του άγχους και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο
εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης ιδιαίτερα κατά την ευαίσθητη
φάση της εφηβείας.
◗ Βελτιώνεται τόσο η αυτοπεποίθησή των παιδιών όσο και η ανεξαρτητοποίησής τους και η κοινωνικοποίησή τους.
◗ Ε πίσης μέσω της άσκησης προάγεται η καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η συγκέντρωση και
η προσοχή, η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και η μνήμη.
◗Α
 ναπτύσσεται η νευρομυϊκή συναρμογή των παιδιών. Δηλαδή, τα
παιδιά μέσω των ασκήσεων μαθαίνουν να ελέγχουν καλύτερα το
σώμα τους και τις κινήσεις τους, βελτιώνοντας τα αντανακλαστικά τους
και αναπτύσσοντας το συγχρονισμό των άκρων τους.
◗Ο
 ι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά τα οποία ασκούνται εμφανίζουν
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στα σχολικά μαθήματα
Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες από παγκόσμιους ειδικούς οργανισμούς ένα παιδί θα πρέπει να εξασφαλίζει την ημέρα περίπου 60 λεπτά
άσκησης. Η ένταση που συστήνεται είναι τουλάχιστον μέτρια.
Όπως φαίνεται με την άσκηση βάζουμε γερές βάσεις έτσι ώστε το παιδί
να προετοιμαστεί όχι μόνο για μια μετέπειτα καλύτερη αθλητική πορεία,
αλλά κυρίως για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή..
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Στο Χαλκάνορα σκέφτονται τη νέα χρονιά
Σ

το Χαλκάνορα άρχισε από νωρίς ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική
περίοδο. Η διοίκηση του σωματείου των
γαλάζιων του Δαλιού προχώρησε σε συμφωνία με τον προπονητή Κώστα Λοϊζου ο οποίος
θα κάθεται στην άκρη του πάγκου της ομάδας
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Κύπριος
τεχνικός, με το πλούσιο βιογραφικό, σε συνεργασία με την διοίκηση της ομάδας ξεκινά
άμεσα δουλειά, με σκοπό την δημιουργία ενός
δυνατού ποδοσφαιρικού συνόλου που θα
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο την νέα αγωνιστική
περίοδο. Στόχος της ομάδας την νέα χρονιά
είναι η άνοδος στην Β’ κατηγορία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Χαλκάνορα.
H πορεία των γαλάζιων του Δαλιού στον ποδοσφαιρικό μαραθώνιο που μόλις ολοκληρώθηκε μπορούσε να ήταν καλύτερη. Η ομάδα
έχασε βαθμούς σε κάποια παιχνίδια τα οποία
μπορούσε να κερδίσει και να παραμείνει μέχρι
το τέλος στη διεκδίκηση μιας από τις προνομιούχες θέσεις. Η προεργασία για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο έχει αρχίσει και στόχος στη
νέα περίοδο θα είναι και πάλι η διεκδίκηση
ενός από τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ κατηγο-

Έ

ρία. Το γεγονός ότι η ομάδα έκλεισε νωρίς το
θέμα προπονητή θα βοηθήσει ώστε να γίνουν
οι καλύτερες δυνατές επιλογές όσον αφορά τη
στελέχωση της νέας ομάδας. Στην 25η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ δέχθηκε εντός έδρας ήττα
από την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς με 1-0. Ήττα
και στην 26η αγωνιστική επίσης με 1-0 από την
Ομόνοια. Nέα ήττα και στην 27η αγωνιστική για
τους γαλάζιους του Δαλιού. Έχασαν με 2-1 στο
Δάλι από την Ολυμπιάδα Λυμπιών. Στην 28η
αγωνιστική οι γαλάζιοι επέστρεψαν στις νίκες
κερδίζοντας εκτός έδρας την ομάδα Ορόκλινη/
Τρούλλοι F.C. Στην 29η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ φιλοξένησε την Εληά Λυθροδόντα. Ήταν
άλλη μια ευκαιρία για να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να αποκομίσουν εμπειρίες νεαροί
ποδοσφαιριστές της ομάδες. Τελικό αποτέλεσμα 2-0 υπέρ της ομάδας του Λυθροδόντα.
Στην τελευταία αγωνιστική τους υποχρέωση οι
γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν εκτός έδρας από
την Πέγεια με 3-1. Ο Χαλκάνωρ τερμάτισε στην
6η θέση της βαθμολογίας συγκεντρώνοντας
41 βαθμούς. Η ομάδα πέτυχε 12 νίκες, έφερε 5
ισοπαλίες και δέχθηκε 13 ήττες. Πέτυχε 44 γκολ
και δέχθηκε 38.

Στις 10 Ιουνίου η Γ.Σ της ΜΕΑΠ

Πένθος στον Άδωνη Ιδαλίου

να ακούραστο εργάτη, πιστό φίλο του
σωματείου έχασε πρόσφατα ο Άδωνης
ο οποίος με ανακοίνωση του εκφράζει
τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια
και στους οικείους του Ανδρέα Καδή από την
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου και τέως κάτοικος Γερίου. Για μια δεκαετία περίπου ήταν ο Γραμματέας
στο Δ.Σ. Ο Ανδρέας Καδής ανέκαθεν ήταν κοντά στο σωματείο συμβάλλοντας με κάθε τρόπο
στην πρόοδο του Άδωνη. «Άνθρωπος έντιμος
και συνεπής. Η προσφορά του πάντα με ανιδιοτέλεια και αποτελεσματική σε ώρες ευθύνης. Τα
λόγια κάποιες φορές είναι φτωχά για να αποδώσουν το πραγματικό έργο και την εξαιρετική
προσφορά κάποιων ανθρώπων» αναφέρεται
στην ανακοίνωση του Άδωνη.

Ν

Παγκύπριο ρεκόρ ο
Ανδρέας Ποντίκης

έες σημαντικές διακρίσεις πέτυχε ο νεαρός σκοπευτής
Ανδρέας Ποντίκης. Ο οποίος πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ στην κατηγορία παίδων πετυχαίνοντας 119/125 επιτυχίες. Ο Ανδρέας Ποντίκης κατέκτησε την 1η θέση στέλνοντας
ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον. Στον παγκύπριο αγώνα
σκιτ κατέλαβε επίσης την 3η θέση στην κατηγορία Β΄ και την 9η
θέση στη γενική κατάταξη. Ο νεαρός σκοπευτής δείχνει με τις
επιδόσεις του ότι εάν συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τη σκληρή δουλειά θα διαπρέψει στη σκοποβολή και θα κάνει περήφανη την
οικογένεια του, το σύλλογο του και την Κύπρο μας. Είναι μεγάλο
ταλέντο και το αποδεικνύει σε κάθε αγώνα με τις επιδόσεις του.

Ο

ι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΜΕΑΠ έχουν
ολοκληρωθεί. Οι άνθρωποι του σωματείου
δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και αμέσως
έπιασαν δουλειά για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Το
Δ.Σ. ανακοίνωσε ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου η ώρα 7.00 το
απόγευμα στο οίκημα του Ερυθρού Αστέρα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καινούργιο διοικητικό
σχήμα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. και να
υποβάλουν την αίτηση τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας
είναι το 99549303. Η ΜΕΑΠ στην ποδοσφαιρική περίοδο που ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην 5η θέση συγκεντρώνοντας συνολικά 45 βαθμούς. Οι κόκκινοι του Πέρα
Χωριού – Νήσου πέτυχαν 12 νίκες, έφεραν 5 ισοπαλίες
και δέχθηκαν 13 ήττες. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για
την ομάδα η οποία είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τα οποία είχαν σχέση με την πανδημία. Υπήρχε
χρονικό διάστημα που η ομάδα έμοιαζε με νοσοκομείο
αφού μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών ασθένησαν
με κορωνοϊό. Αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει την ομοιογένεια της και να παρουσιαστεί σε πολλούς αγώνες με
αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν αγώνες
του πρωταθλήματος που η ομάδα μόλις που κατάφερε
να συμπληρώσει ενδεκάδα. Όλα αυτά πέρασαν. Η ομάδα συνεχίζει το δρόμο της. Στόχος της διοίκησης είναι στη

νέα ποδοσφαιρική χρονιά μια δυνατή ομάδα η οποία θα
έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Η ΜΕΑΠ στην 25η αγωνιστική ταξίδεψε στην Κυπερούντα όπου αντιμετώπισε
την ΑΠΕΠ. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1. Στην
26η αγωνιστική η ΜΕΑΠ πέτυχε μεγάλη νίκη κερδίζοντας την Ορμήδεια με 5-1. Βαριά ήττα δέχθηκε η ομάδα
του Πέρα Χωριού – Νήσου στην 27η αγωνιστική. Έχασε
εκτός έδρας με 6-0 από τον Εθνικό Άσσιας. Εντός έδρας
ισοπαλία στην 28η αγωνιστική για τη ΜΕΑΠ. Αντιμετώπισε στο Πέρα Χωριό – Νήσου την ΑΠΟΝΑ. Τελικό σκορ
1-1. Στην προτελευταία αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε εκτός
έδρας με 3-1 από την ομάδα της Πέγειας. Στο τελευταίο
παιχνίδι της χρονιάς η ΜΕΑΠ κέρδισε εντός έδρας με 4-3
την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Ποινή αποκλεισμού τριών
αγωνιστικών και πρόστιμο επιβλήθηκε στον ποδοσφαιριστή της ΜΕΑΠ Μασίνουα, αφού έβρισε τον Α’ Βοηθό διαιτητή στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΠΕΠ
Πιτσιλιάς στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.Στο μηνιαίο
λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαϊου κέρδισαν οι λαχνοί: 800 Eυρώ ο αριθμός
536 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 872, 335, 756, 483, 461.
Η ΜΕΑΠ διοργάνωσε και τόμπολα για τους φίλους του
σωματείου. Οι τυχεροί μοιράστηκαν κέρδη συνολικής
αξίας 3000 Ευρώ. Στην κλήρωση του μεγάλου δώρου
της ΜΕΑΠ κέρδισε το αυτοκίνητο ο αρ. 264.

Η ΑΕΚ Ιδαλίου δημιούργησε ομάδα πιγκ - πογκ

Η

ΑΕΚ Ιδαλίου έχει προχωρήσει στη δημιουργία
ομάδας επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Η ομάδα
ήταν έτοιμη για να αγωνιστεί στο παγκύπριο
πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας από την περσινή χρονιά αφού
τηρούσε όλα τα κριτήρια, (παρουσίασε ομάδες παίδων και
εφήβων και έδωσαν αγώνες με προπονητή τον Κώστα Βιολάρη) ωστόσο λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του
covid-19 δεν ξεκίνησε . «Ευελπιστούμε ότι φέτος θα ξεκινήσουν όλα τα πρωταθλήματα . Η ΑΕΚ έχει κάνει συνεργασία
με τις ακαδημίες της Ανατολής Λατσιών και λειτουργούν
τμήματα παιδιών καθώς και ενηλίκων» ανέφερε στέλεχος
του σωματείου ευχαριστώντας τη σχολική εφορία για την
παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του
σχολείου του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου στο οποίο
διεξάγονται οι προπονήσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν μπορούν να εξασφαλίσουν πληροφορίες από
τον Κώστα Βιολάρη στο τηλ. 99881683 .
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Ιστορική άνοδος για την Ολυμπιάδα
Π

ανηγυρίζει η Ολυμπιάδα η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να ανέλθει στη Β’ κατηγορία. Η ομάδα των
Λυμπιών κατάφερε να κάνει μια εξαιρετική πορεία εξασφαλίζοντας τη 2η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Το επίτευγμα των πρασίνων έδωσε μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας οι οποίοι το γιόρτασαν δεόντως. Η Ολυμπιάδα συγκέντρωσε 66 βαθμούς. Πέτυχε
20 νίκες, 6 ισοπαλίες και δέχθηκε 4 ήττες. Η ομάδα πέτυχε 69 γκολ και
δέχθηκε 18. Στις τάξεις της η Ολυμπιάδα είχε τον πρώτο σκόρερ του
πρωταθλήματος. Πρόκειται για τον Ανδρέα Πιτταρά ο οποίος είδε δίκτυα 26 φορές. Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος θα αρχίσει ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η ομάδα
θεωρείται βέβαιο ότι θα ενισχυθεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί
στις ανάγκες του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Η Ολυμπιάδα
στην 25η αγωνιστική πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη κερδίζοντας με
4-1 τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στην 26η αγωνιστική η Ολυμπιάδα κέρδισε με 3-0 την Ελπίδα Αστρομερίτη. Γειτονικό ντέρμπι στην 27η αγωνιστική για τους πράσινους των Λυμπιών. Αντιμετώπισε στο Δάλι το
Χαλκάνορα, κέρδισε με 2-1 και συνέχισε την προσπάθεια της για την
άνοδο. Ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα σε αγώνα ποδοσφαίρου πέτυχε στην 28η αγωνιστική η Ολυμπιάδα. Κέρδισε με 10-0 την
ομάδα του Κορμακίτη. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δυο ομάδων. Στην προτελευταία αγωνιστική

οι πράσινοι των Λυμπιών έφεραν εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΠΕΠ
στην Κυπερούντα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-1. Η άνοδος παίχθηκε στην τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα φιλοξένησε τον Εθνικό Άσσιας. Είχε ανάγκη τους τρεις βαθμούς της νίκης. Κέρδισε με το ευρύ 4-0
και εξασφάλισε το εισιτήριο ανόδου.

Πάει στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα U-20

Μ

εγάλες υποσχέσεις για το μέλλον αφήνει ο αθλητής του ΓΣΠ Ιωσήφ – Μιχάλης Παπά,
κάτοικος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο νεαρός δισκοβόλος με βολή
56,77 μ. εξασφάλισε το εισιτήριο και θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
U-20. O νεαρός με τις επιδόσεις του δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Πρόσφατα με βολή 53,47 μ. αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία των εφήβων στο
πλαίσιο της παγκύπριας ημερίδας ρίψεων. O Παπά κέρδισε και τα Μάτσεια με βολή 51,79 μ.

Η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων
Β’ και Γ’ κατηγορίας

Η

ιστοσελίδα kerkida.net αποκάλυψε τον
τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων Β’
και Γ’ κατηγορίας τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της περιόδου 2021-2022 θα διεξαχθεί με
16 ομάδες σε δυο γύρους. Με την λήξη του, 4 ομάδες θα ανέλθουν στην Α’ κατηγορία και θα διαβαθμιστούν από την Α’ κατηγορία στην Β΄ δυο ομάδες.
Από την Γ’ κατηγορία θα ανέλθουν 4 ομάδες και θα
διαβαθμιστούν από την Β’ στην Γ’ κατηγορία δυο
ομάδες. Σύνολο ομάδων 16.Το πρωτάθλημα 20222023 θα διεξαχθεί με 16 ομάδες σε δυο ομίλους των
8 ομάδων (Β1-Β2) που θα σχηματιστούν με βάση
την τελική κατάταξη των ομάδων της περιόδου
2021-2022. Β1 όμιλος: Θα αποτελούν οι δυο ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α’ κατηγορία
της περιόδου 2021-2022 και οι έξι ομάδες που θα
τερματίσουν στις θέσεις 5-10 του πρωταθλήματος
της Β΄ κατηγορίας της περιόδου 2021-2022. Β2 όμιλος: Θα αποτελούν οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 11-14 του πρωταθλήματος της Β΄ κατηγορίας 2021-2022 και οι 4 ομάδες που θα ανέλθουν
από την Γ κατηγορία του πρωταθλήματος 20212022. Το πρωτάθλημα Β1 και Β2 θα διεξάγεται σε
4 γύρους, σύνολο 28 αγωνιστικών. Μετά το τέλος
της χρονιάς 2022-2023 οι τρεις πρώτες ομάδες από
τον όμιλο Β1 θα ανεβούν στην πρώτη κατηγορία.
Θα διαβαθμιστούν από τον Β1 όμιλο στον Β2 όμιλο
δυο ομάδες και θα ανέλθουν στον Β1 όμιλο από
τον Β2 όμιλο, οι δυο πρώτες ομάδες. Στο πρωτά-

θλημα της Γ’ κατηγορίας θα διαβαθμιστούν από τον
Β2 όμιλο οι 3 τελευταίες ομάδες και θα ανέλθουν
στον Β2 όμιλο οι πρώτες τρεις ομάδες του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Το πρωτάθλημα της Γ’
κατηγορίας της περιόδου 2021/22 θα διεξαχθεί με
14 ομάδες σε δυο γύρους. Με την λήξη του πρωταθλήματος του 2021/22 θα ανέβουν στην Β΄ κατηγορία οι 4 πρώτες ομάδες και θα διαβαθμιστούν
στην ΣΤΟΚ οι 2 τελευταίες ομάδες. Την αγωνιστική
περίοδο 2022-2023 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί
με 16 ομάδες. Για να γίνει αυτό θα ανέβουν όσες
χρειάζονται (6), από το πρωτάθλημα της Επίλεκτης
Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2021/22.

Ε.Ν.Α.Β : Πρωταθλητές Β’ κατηγορίας
χειροσφαίρισης 2020-2021
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αρές και πανηγύρια στην Αγία Βαρβάρα. Η ανδρική ομάδα χειροσφαίρισης του σωματείου στέφθηκε πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας. Μαζί με το πρωτάθλημα η ομάδα κέρδισε και την άνοδο στην Α’
Κατηγορία, μόλις στα 2 πρώτα χρόνια παρουσίας της στα γήπεδα.
Η ομάδα διένυσε μια σπουδαία αγωνιστική περίοδο κατακτώντας δίκαια το πρωτάθλημα με απολογισμό
12 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα (25 βαθμούς).
Οι πρωταθλητές αποθεώθηκαν στο χώρο στέγασης του σωματείου μας στον οποίο επικράτησε μια πρωτόγνωρη και αξέχαστη βραδιά για όλους.
Άξιοι συγχαρητηρίων οι παίκτες, ο προπονητής αλλά κι όλοι οι παράγοντες γιατί αυτή η μεγάλη επιτυχία
ήρθε χάρις τις δικές τους προσωπικές θυσίες.
Σε ανακοίνωση του το σωματείο εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς που στέκονται
στο πλευρό της Ε.Ν.ΑΒ, παρέχοντας την μέγιστη στήριξη τους.
«Δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και σε όσους συγχωριανούς μας εθελοντικά βοήθησαν ούτως
ώστε το κτήριο στο οποίο στεγαζόμαστε να έρθει σε κατάσταση λειτουργίας, μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες και να πραγματοποιηθεί η φιέστα των πρωταθλητών μας. Σας ευχαριστούμε» τονίζεται τέλος στην
ανακοίνωση.

