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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 10 l Τεύχος 121 l Οκτώβριος 2021

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες για την εμπιστοσύνη τους και τους επιχειρηματίες για τη στήριξη τους

10 χρόνια
η «ΔΑΛΙΝΕWS»
μαζί σου

Δ

είγμα της αναπτυξιακής πορείας στην
ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου αποτελεί η
μηνιαία περιφερειακή εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» η οποία φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας. Με πυξίδα την
αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση η
«ΔΑΛΙNEWS» έχει καταστεί ένα αγαπητό έντυπο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Η θερμή και σταθερή υποστήριξη
του αναγνωστικού κοινού της περιοχής αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της έγκυρης και ουσιαστικής ενημέρωσης την οποία προωθεί η
εφημερίδα. Η «ΔΑΛΙNEWS» κυκλοφόρησε για
πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2011 και μέσα
από τις στήλες της οι κάτοικοι Ιδαλίου, Λυμπιών, Αγίας Βαρβάρας, Πέρα Χωρίου-Νήσου,
Αλάμπρας και Ποταμιάς ενημερώνονται ειδικότερα για όσα διαδραματίζονται ή έλαβαν
χώρα στην περιοχή τους.
σελ. 4

Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιστημών
και Τεχνολογίας στο Δάλι

T

ροχοδρομούνται οι διαδικασίες για δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Αλληλεπιδραστικού
Κέντρου Επιστημών και Τεχνολογίας στο Δήμο
Ιδαλίου, στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιδαλίου συζήτησε το θέμα
με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Χατζηγιάννης προέβη σε παρουσίαση
της προκαταρκτικής μελέτης βιωσιμότητας του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιστημών και Τεχνολογίας και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ωρίμανση του έργου. Ο κ. Κόκκινος εξέφρασε τη στήριξη
του αφού όπως τόνισε πρόκειται για έργο το οποίο θα
αλλάξει ριζικά το στάτους της περιοχής.
σελ. 8

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

T

έλος στα σενάρια διεξαγωγής ή όχι των εκλογών για ανάδειξη τοπικών αρχόντων έβαλε η Βουλή
των Αντιπροσώπων. Η ολομέλεια αποφάσισε όπως παραταθεί η θητεία των εκλελεγμένων
τοπικών αρχών μέχρι το 2024.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι
άνοιξε ο δρόμος για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και απαιτούν οι πολίτες. Tα οφέλη από τη μεταρρύμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα είναι μεγάλα. Καταρχάς υπολογίζεται
ότι θα εξοικονομηθούν 4 εκατομμύρια Ευρώ που θα χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή των εκλογών. Επιπλέον στα 30 έως 50 εκατ. Ευρώ το χρόνο υπολογίζονται
οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις Δήμων.
σελ. 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ο Λάμπρος στηρίζει
το Καραϊσκάκειο
Σελ.4

Διαμαρτυρίες κατοίκων Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

E

πανήλθαν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Ιδαλίου διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη παραμονή κοντά στην οικιστική ζώνη εργοαστασίων παραγωγής ασφάλτου. Η
πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από το
Γ’ Δημοτικό Σχολείο
Ιδαλίου για να ακολουθήσει δεύτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 18 Σεπτεμβρίου στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού.
Οριστική και αμετάκλητη η απόφαση για μετακίνηση τους από την
περιοχή διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα αναφέρεται
στους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην
υλοποίηση της απόφασης.
		
σελ. 3

Στο ΣΥΛ κοινότητες
της περιοχής
Σελ.6

Απαράδεκτο: Kλαδέματα
στο πεζοδρόμιο
Σελ.10

Σιδερένιος πατέρα
Σπυρίδωνα Ζαχαριάδη

Γ

ερός και δυνατός επέστρεψε στα καθήκοντα του ο πατήρ Σπυρίδωνας
Ζαχαριάδης, ο εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Η δοκιμασία που πέρασε με τον κορωνοϊό ήταν μεγάλη. Πάλεψε
και βγήκε νικητής. Ανήμερα της γιορτής
της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού επέστρεψε στα καθήκοντα του τελώντας τη
θεία λειτουργία. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν. Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο πατήρ Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε ευθαρσώς υπέρ του εμβολιασμού. 		
σελ. 6

Μέθοδος Clinical Pilates
Σελ.13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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10 χρόνια μαζί σου

H

«ΔΑΛΙNEWS» διανύει ήδη τις πρώτες ημέρες της δεύτερης δεκαετίας της ζωής της.
Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου συμπλήρωσε 10 χρόνια από την
πρώτη ημέρα που έκανε την εμφάνιση της. Από
τότε κύλησε μπόλικο νερό στο αυλάκι. Ήταν Οκτώβρης του 2011 όταν η «ΔΑΛΙNEWS» έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της. Γεγονότα, εξελίξεις, θέματα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής
της Νότιας Λευκωσίας, όλα καταγράφηκαν στις σελίδες της «ΔΑΛΙΝΕWS». Μέσα σ’ αυτή την δεκαετία
η χώρα πέρασε από δυο κρίσεις, την οικονομική
και την υγειονομική. Πρόκειται για δυο πολύ δύσκολες περιόδους οι οποίες επηρέασαν τη ζωή και
την καθημερινότητα μας. Κατά την πρώτη έκδοση
της εφημερίδας από αυτή εδώ τη στήλη δεσμευ-

τήκαμε ότι η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία είναι αδιαπραγμάτευτες. 10 χρόνια μετά, κάνοντας
ένα απολογισμό θεωρούμε ότι τα καταφέραμε σε
μεγάλο βαθμό. Η «ΔΑΛΙNEWS» κράτησε ψηλά τον
πήχη στοιχείο που αναγνωρίζεται από τους αναγνώστες της εφημερίδας. Δεν εφησυχάζουμε και
ανανεώνουμε τη δέσμευση μας. Με τον ίδιο ζήλο
και με ακόμα μεγαλύτερο επαγγελματισμό θα συνεχίσουμε ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν
στο σπίτι τους όλες εκείνες τις πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες στην καθημερινότητα τους συμβάλοντας και εμείς με το δικό μας τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Η αγάπη και η
στήριξη σας μας ενδυναμώνει. Χωρίς τους αναγνώστες της εφημερίδας οι οποίοι είναι και οι κριτές της
δουλειάς μας αλλά και όσους επιλέγουν να διαφη-

μίζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους από τις
σελίδες της εφημερίδας το εγχείρημα μας ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία. Σας ευχαριστούμε. Στο
τεύχος που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για τις εξελίξεις στη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όπως αυτές αποφασίστηκαν από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε την αναβολή των εκλογών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 30 μήνες ώστε να διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
βγήκαν και πάλι στους δρόμους ζητώντας τη μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου
που γειτνιάζουν με την οικιστική ζώνη της περιοχής. Όπως υποστηρίζουν η κατάσταση παραμένει
δύσκολη και ζητούν από την Κυβέρνηση να εντεί-

Άμεση βοήθεια

νει τις προσπάθειες ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση για μετακίνηση τους. Επέστρεψε στα καθήκοντα
του ο εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας πατέρας Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα πάλεψε με τον κορωνοϊό. Ο μικρός Λάμπρος Καλλένος
αξιοποιώντας το ταλέντο του, στήριξε το Καραϊσκάκειο ίδρυμα για ακόμα μια φορά με μια όμορφη ζωγραφιά εμπνευσμένη από τους «αγγέλους ζωής»,
τους δότες που δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής
σε συνανθρώπους τους. Τέτοιες πράξεις αποτελούν
φωτεινά παραδείγματα. Άλλες τρεις κοινότητες της
ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου εντάσσονται στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Πρόκειται για
την Αλάμπρα, την Αγία Βαρβάρα και την Ποταμιά.
Η σύνταξη

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίων
Ανδρονίκου και Αθανασίας

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, 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
Αρχ. Μακαρίου 13. 2566 Λύμπια. Τηλ: 22521656, Φαξ:
22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. Τηλ: 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας
Αρχι. 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

Μ

Πρόγευμα στο πάρκο
«Βασίλη Μιχαηλίδη»

ε πρωτοβουλία της εκκλησιαστικής επιτροπής του ιερού ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιδαλίου και του εφημέριου του ναού πατρός Μάριου Καλλένου την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη θεία λειτουργία
προσφέρθηκε στους κατοίκους της
περιοχής πρόγευμα στο πάρκο
«Βασίλη Μιχαηλίδη». Τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλουν στη σύσφιγξη
των σχέσεων ανάμεσα στους κατοίκους οι οποίοι είχαν μια καλή ευκαιρία να βρεθούν και να τα πουν μετά
τις καλοκαιρινές διακοπές. Επιπλέον ήταν μια καλή ευκαιρία για τα
παιδιά να παίξουν στο πάρκο και να απολαύσουν το ωραίο περιβάλλον. Οι κάτοικοι της περιοχής που έδωσαν το παρόν τους ευχαρίστησαν τους διοργανωτές οι
οποίοι από πλευράς τους υποσχέθηκαν ότι θα διοργανώσουν και στο μέλλον παρόμοιες εκδηλώσεις.
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Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου
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ο όρθος και η πανηγυρική θεία
λειτουργία. Ο ναός κατά τις δυο
ημέρες θα παραμείνει ανοικτός
μέχρι τις 10:30 το βράδυ. Η εκκλησιαστική επιτροπή καλεί τους
ευσεβείς χριστιανούς να τιμήσουν με τη συμμετοχή τους στις
ακολουθίες τους θαυματουργούς Οσίους του Δήμου Ιδαλίου.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Τ

ο Λύκειο Ιδαλίου συμμετείχε στην
7η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού η οποία πραγματοποιήθηκε
την περίοδο 23-30 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση εστιάστηκε στο τρίπτυχο
Φυσική Δραστηριότητα – Διατροφή – Περιβάλλον. Η φετινή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού περιελάμβανε σημαντικές αλλαγές λόγω
του νέου Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού
Προγράμματος Erasmus + 2021 – 2027,
ενώ αναπροσαρμόστηκαν και έγιναν
όλες εκείνες οι ενέργειες που επέτρεψαν τη διοργάνωση μιας όσον το δυνατό πιο ασφαλούς διοργάνωσης λόγω της
πανδημίας.Η πανευρωπαϊκή αθλητική εκστρατεία με τη ραγδαία εξέλιξη της μέσα
στα έξι προηγούμενα χρόνια, έχει αποδείξει την αξία της αθλητικής ενασχόλησης
για τη δημόσια υγεία, καθώς και τη συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνική συνοχή, αλλά και την οικονομία. Αποτελεί δε
μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με στόχο να αντιμετωπιστούν και να
αμβλυνθούν οι συνέπειες της πανδημίας
στη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά και στην ανάκαμψη του αθλητισμού που έχει πληγεί στο μέγιστο.

Εορτολόγιο του μήνα

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια

Τ

ο Δάλι θα εορτάσει και φέτος με μεγαλοπρέπεια τη
γιορτή των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα τελεστεί
ο πανηγυρικός εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. Το
Σάββατο 9 Οκτωβρίου θα ψαλεί

Φιλανθρωπική σκυταλοδρομία
κατά του καρκίνου

Δ

ρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» πραγματοποίησαν φιλανθρωπική σκυταλοδρομία από το Δάλι μέχρι τα Λατσιά για στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Η εκκίνηση δόθηκε από το Δήμαρχο Ιδαλίου
Λεόντιο Καλλένο. Οι δρομείς πέρασαν από το Πέρα Χωριό – Νήσου, τη Μοσφιλωτή, την Αγία Βαρβάρα, το Μαθιάτη, το Τσέρι και τερμάτισαν στα Λατσιά. Οι δρομείς
του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» έστειλαν το μήνυμα ότι ο καρκίνος μας αφορά όλους και ο καθένας με το δικό του τρόπο μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι
στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του. Κατά τον τερματισμό της φιλοανθρωπικής σκυταλοδρομίας ο Δήμαρχος Λατσιών Χρίστος Πιτταράς συνεχάρη τους δρομείς για την πρωτοβουλία τους τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις στέλνουν το μήνυμα
ότι με τη συνεισφορά όλων μπορεί να αντιμετωπιστεί η ασθένεια.

1 Οκτωβρίου: Ανανίας, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα
2 Οκτωβρίου: Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη
3 Οκτωβρίου: Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Διονυσία, Σίσσυ
4 Οκτωβρίου: Βερίνα, Βέρα, Ιερόθεος, Καλλισθένης, Καλλισθένη
5 Οκτωβρίου: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογένης
6 Οκτωβρίου: Θωμάς, Θωμαή, Ερωτηίς, Ερωτηίδα
7 Οκτωβρίου: Σέργιος, Σεργία, Βάκχος, Βάκχη, Πολυχρόνης,
Πολυχρονία
8 Οκτωβρίου: Πελάγιος, Πελαγία
9 Οκτωβρίου: Αβραάμ, Αβραμία, Λωτ
10 Οκτωβρίου: Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλαμπία, Λαμπή
12 Οκτωβρίου: Ανδρόμαχος, Μάχος, Ανδρομάχη, Μάχη,
Βαλάντης, Βαλάντιος
13 Οκτωβρίου: Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρυσαλία, Χρυσαυγή,
Σήλια, Φλωρέντιος, Φλωρεντία, Φλώρινα
14 Οκτωβρίου: Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος,
Ιγνάτης, Ιγνατία
15 Οκτωβρίου: Λουκιανός, Λουκιανή,
17 Οκτωβρίου: Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρεπία
18 Οκτωβρίου: Λουκάς, Λουκία
19 Οκτωβρίου: Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Φήλιξ, Φιλήκη

20 Οκτωβρίου: Αρτέμιος, Άρτεμις, Αρτέμιδα, Αρτεμισία,
Γεράσιμος, Γερασιμούλα, Ματρώνα, Κερασιά
21 Οκτωβρίου: Ευκράτης, Ευκρατία, Ούρσουλα, Ορσαλία,
Σωκράτης, Σωκρατία
22 Οκτωβρίου: Αβέρκιος, Αβερκία
23 Οκτωβρίου: Ιάκωβος, Ιακωβίνα
24 Οκτωβρίου: Σεβαστιανή, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη
25 Οκτωβρίου: Χρυσάνθη, Χρυσάφιος, Χρυσαφένια
26 Οκτωβρίου: Γλύκων, Δημήτριος, Δημήτρης, Μίμης,
Δήμητρα, Μιμή, Δήμος, Λέπτινος, Λεπτίνα,
Κυπαρισσία, Παρεσίνα
27 Οκτωβρίου: Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία
28 Οκτωβρίου: Νεφέλη, Βήλη, Βίλια, Ευνίκη
29 Οκτωβρίου: Αβραάμ, Αβραμία, Μελιτίνος, Μελιτινή, Μελίτα,
Μελίνα, Αναστασία, Νατάσα, Τασία, Σία
30 Οκτωβρίου: Απολλωνία, Αστέριος, Αστρινός, Αστρινή,
Αστέρω, Ζηνόβιος, Ζηνοβία, Κλεόπας, Κλεοπία,
Κρόνος, Κρονία, Μαρκίνος, Τέρτιος, Τέρτια
31 Οκτωβρίου: Απελλής, Αμπλίος, Αμπλία, Νάρκισος,
Αριστόβουλος, Αριστοβούλη, Στρατονίκη,
Στρατή, Νίκη
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Οριστική και αμετάκλητη η απόφαση για μετακίνηση τους λέει η Κυβέρνηση

Νέες κινητοποιήσεις για τα ασφαλτικά εργοστάσια

Σ

τους δρόμους βγήκαν και πάλι οι κάτοικοι της
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ζητώντας την άμεση υλοποίηση της απόφασης της
Κυβέρνησης για μετακίνηση των μονάδων παραγωγής
ασφάλτου από την περιοχή κοντά στην οικιστική ζώνη.
Οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι επηρεάζεται
η υγεία τους και θα πρέπει τα εργοστάσια να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται σήμερα. Στις 18 Σεπτεμβρίου οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας
στον κυκλικό κόμβο μετά την έξοδο του υπεραστικού
δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού. Η εκδήλωση ξεκίνησε
με μονόλεπτη σιγή στη μνήμη τριών μητέρων οι οποίες
έφυγαν το τελευταίο διάστημα κτυπημένες από τον καρκίνο. To χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το Υπουργικό
Συμβούλιο για μετακίνηση των ασφαλτικών εργοστασίων εξέπνευσε στα τέλη περασμένου Μαρτίου. Oι κάτοικοι
ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει
εκ νέου ώστε να μετακινηθούν τα εργοστάσια ασφάλτου
τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους ευθύνονται για την
αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην περιοχή. Στο πλευρό των κατοίκων βρέθηκαν και βουλευτές
εκφράζοντας τη συμπαράσταση τους στο δίκαιο, όπως
το χαρακτήρισαν, αίτημα τους. Λίγες μέρες προηγουμένως, στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε και πάλι εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Η
διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς και με κύριο αίτημα την άμεση υλοποίηση της απόφασης της κυβέρνησης για τη μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφάλτου. O Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, με ανοικτή επιστολή
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον παρακαλεί να ορίσει τελικό χρονοδιάγραμμα που θα περιέχει εναλλακτικό πλάνο για τη μετακίνηση των τριών ασφαλτικών μονάδων από την ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Επίσης ο κ. Καλλένος αιτείται μια τελευταία συνάντη-

ση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να παραθέσει κάποια στοιχεία που υποδεικνύουν την αναγκαιότητα της άμεσης μετακίνησης και τις συνέπειες
μιας ενδεχόμενης παγοποίησης της μετακίνησης.
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου αναφέρει ότι με τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά και οι οικογένειες τους αγωνιούν μπροστά
στο δίλημμα «μόρφωση ή υγεία» που όπως προσθέτει
«είναι άδικο και οξύμωρο δίλημμα για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος».
Ο κ. Καλλένος αναφέρεται επίσης στην απόφαση που λήφθηκε με προεδρική πρωτοβουλία στις 22 Ιουλίου 2020
η οποία αφορούσε τη μετακίνηση σε χρονικό διάστημα
έξι με οκτώ μηνών των τριών ασφαλτικών μονάδων, παρατηρώντας ότι παρά τις συνεχόμενες και άοκνες προσπάθειες του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή, φαίνεται ότι η όλη
διαδικασία της μετακίνησης έχει εγκλωβιστεί στις γρα-

φειοκρατικές διαδικασίες των εμπλεκόμενων τμημάτων.
Διατυπώνει επίσης τη θέση πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, τα εμπλεκόμενα Τμήματα να θέσουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και να εστιάσουν στις επιστημονικές
παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη παρά να
γίνεται αναφορά σε πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν
ή να κυριαρχούν υφέρπουσες αντιλήψεις παραμονής
των ασφαλτικών μονάδων στο πλαίσιο ενός επικείμενου
ρυθμιστικού πλαισίου που θα σχεδιαστεί στο μέλλον.
Αίτημα στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου για
να συζητηθεί στην ολομέλεια του σώματος η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην περιοχή μετά και την πρόσφατη πυρκαγιά σε εργοστάσιο που βρίσκεται κοντά
στην οικιστική ζώνη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης υπέβαλε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Στην επιστολή μεταξύ άλλων

αναφέρεται ότι ιατροί που κατοικούν στο Δάλι με ειδικότητα παιδιατρικής, πνευμολογίας και παθολογίας όπως ο
Δρ. Νίκος Νικολάου, πρώην Δήμαρχος Ιδαλίου προειδοποιούν συνέχεια για την άμεση απειλή που διατρέχει η
υγεία των κατοίκων Ιδαλίου και ειδικότερα των παιδιών,
από τις εκπομπές και τη διάχυση τοξικών αερίων ρύπων
στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία των βαριών βιομηχανιών που την περιβάλλουν.Σε μια άλλη εξέλιξη η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της
Βουλής, στην Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο Γενικό Εισαγγελέα και στο Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας από τους οποίους
ζητούν όπως ενσκήψουν στο πρόβλημα που δημιουργούν τα ασφαλτικά εργοστάσια στην υγεία περίπου 6000
κατοίκων στις περιοχές Καλλιθέας, Ηλιούπολης και Νέας
Λήδρας. «Τα παιδιά μας εισπνέουν παράγωγα μαζούτ
και πρόσφατα στην τελευταία πυρκαγιά σε παρακείμενο βιομηχανικό υποστατικό κινδύνεψε όχι απλά η υγεία
τους αλλά και η σωματική τους ακεραιότητα και ασφάλεια», σημειώνουν στην επιστολή. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι το πρόβλημα της λειτουργίας των
υπό αναφορά μονάδων πολύ κοντά στις γύρω οικιστικές
περιοχές υφίσταται εδώ και δεκαετίες. «Είναι η παρούσα
Κυβέρνηση που έλαβε την απόφαση για μετακίνηση των
μονάδων αυτών. Η απόφαση, που λήφθηκε σε επίπεδο
Υπουργικού Συμβουλίου, είναι οριστική και αμετάκλητη» τονίζεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι
η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της
απόφασης για μετακίνηση των μονάδων, οφείλεται στο
ότι ακριβώς θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι η λειτουργία των μονάδων στις περιοχές
που θα τις φιλοξενήσουν δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση στους κατοίκους των γύρω περιοχών.
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10 χρόνια στο στίβο της ενημέρωσης

«ΔΑΛΙNEWS» η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου συμπληρώνει αυτό το μήνα 10 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας στον τομέα
της ενημέρωσης. Μέσα από τις σελίδες της έχει
καταγράψει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής,
όλα τα γεγονότα που συνέβησαν και όλες τις
αποφάσεις που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση
και επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα
των κατοίκων. Την αγκαλιάσατε, την αγαπήσατε,
έγινε μέρος της ζωής σας. Η «ΔΑΛΙNEWS» κυκλοφορεί κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα και σας συντροφεύει για όλο το μήνα. Είναι πάντα πιστή στο
ραντεβού σας με την ενημέρωση για τα όσα τεκταίνονται στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου Η περιφερειακή εφημερίδα της ευρύτερης περιοχής
Ιδαλίου με την αγάπη και τη στήριξη σας μεγαλώνει και καθιερώνεται στο κοινωνικό περιβάλλον
της περιφέρειας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Μας δίδει δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας. Ήταν Οκτώβριος του
2011 όταν η δική σας εφημερίδα έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της. Στόχος και επιδίωξη
μας είναι η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Με αντικειμενικότητα, σοβαρότη-
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σε 10.000 αντίτυπα

Έτος 1

υ Λευκωσίας στη

∆ηλώσεις Επάρχο

●

Τεύχος 1

τα και ορθολογισμό προβάλουμε τα γεγονότα
στην πραγματική τους διάσταση δίδοντας την
ορθή εικόνα των πραγμάτων στον αναγνώστη
ο οποίος είναι ο βασικός και ο καλύτερος κριτής
του έργου μας. 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 αποτελεί για εμάς
θέμα πρωταρχικής σημασίας. Θα συνεχίσουμε
την προσπάθεια και μέσω των σελίδων της εφημερίδας θα αναζητούμε λύσεις σε προβλήματα
που απασχολούν τους κατοίκους. Ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας μας. Δεσμευτήκαμε για αυτό από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της εφημερίδας. Με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 10 χρόνων από την πρώτη ημέρα
κυκλοφορίας της εφημερίδας ανανεώνουμε τη
δέσμευση μας. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε
στους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι μόνο,
οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την «ΔΑΛΙNEWS» για να
προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Χωρίς τη δική τους συμβολή η εφημερίδα δεν θα
μπορούσε να εκδοθεί. Τους ευχαριστούμε από
καρδιάς. Μαζί συνεχίζουμε, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που έπονται.

Ο δίσκος της
Φαιστού μαζί με
την επιγραφή
σε χαλκό από το
αρχαίο Ιδάλιον

●

Οκτώβριος 2011
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του ∆αλιού και
της περιοχής μας
ΣΕΛ. 22 - 23

Ο Κυνηγετικός
Σύλλογος «Γυαλιάς»
στηρίζει τους
πυρόπληκτους

Ο
Ο Λάμπρος στηρίζει το Καραϊσκάκειο
για πολλά παιδικά χαμόγελα

Ο

μικρός Λάμπρος Καλλένος αξιοποιώντας το ταλέντο του, στήριξε το Καραϊσκάκειο ίδρυμα για ακόμα μια φορά με μια όμορφη ζωγραφιά εμπνευσμένη από
τους «αγγέλους ζωής», τους δότες που δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους τους. Η δημοπρασία έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη, τονίζοντας έτσι την μεγάλη αξία της αλτρουιστικής αυτής πράξης και προσφοράς.
Τα έσοδα δόθηκαν για τη στήριξη του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου.
Ο πίνακας «Αφανής ‘Αγγελος», είναι μια ιδέα του μικρού Λάμπρου, εμπνευσμένη από τους
«άγγελους ζωής», τους δότες που δίνουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Ο Λάμπρος Καλλένος
δεν είναι η πρώτη φορά που στηρίζει το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα στέλνοντας μηνύματα σε όλο
τον κόσμο. Στο παρελθόν θέλοντας να στηρίξει το έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και
συγκεκριμένα το Κέντρο Παιδικού Καρκίνου ζωγράφισε ένα υπέροχο πίνακα με τίτλο «Το
Δειλινό». Ο Λάμπρος έχοντας ιδιαίτερη αγάπη και πλούσιο ταλέντο στη ζωγραφική έχει διακριθεί σε αρκετούς διαγωνισμούς.

Ε

Νέα σχολική χρονιά,
νέοι στόχοι

κπαιδευτικοί και μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς άρχισε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Υπουργός
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε ότι «η λειτουργία των σχολείων, όπως
και όλων των άλλων ανάλογων δημόσιων χώρων, γίνεται με τον κανόνα του Υγειονομικού Πιστοποιητικού
(SafePass) και τα σχολεία, λειτουργούν με φοίτηση με
φυσική παρουσία, τηρώντας το σχετικό Υγειονομικό
Πρωτόκολλο». Οι Διευθύνσεις και το προσωπικό των
σχολείων της περιοχής με μηνύματα τους με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022,
ευχήθηκαν κάθε καλό στους γονείς/κηδεμόνες και τα
παιδιά. «Ελπίζουμε να έχουμε όλοι μας μια δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά. Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την επίτευξη των πολλαπλών σκοπών και στόχων μας.
Οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω της πανδημίας αλλά
ενωμένοι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το
εμπόδιο» αναφέρεται χαρκατηριστικά στο μήνυμα που
διαβάστηκε στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου.

Ξεναγήσεις στην
ιστορία του Ιδαλίου

Μ

ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού ο Δήμος Ιδαλίου
διοργάνωσε ξεναγήσεις στον Αρχαιολογικό Χώρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και στα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του Ιδαλίου.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την πλούσια ιστορία του Ιδαλίου η οποία έχει ξεπεράσει τα στενά σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ιδαλίου συμμετέχει και στο πρόγραμμα «Ελκυστικοί Προορισμοί: Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο
Τοπικής Ανάπτυξης». Το έργο αφορά την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Αρχαίου Ιδαλίου και του Αρχαιολογικού Χώρου της Ηφαιστείας, στη
Λήμνο. Η πράξη χρηματοδοτήθηκε κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ήταν 1.650.500 Ευρώ.

Α

Κυνηγετικός Σύλλογος «Γυαλιάς» Πέρα Χωριού – Νήσου διοργάνωσε νυχτερινό
σκοπευτικό αγώνα τα καθαρά έσοδα του οποίου παραχωρήθηκαν για
βοήθεια των κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές Λεμεσού-Λάρνακας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα χρήματα διατέθηκαν για την
αγορά λάστιχων άρδευσης για τους
αγρότες της περιοχής. Εκ μέρους
του Κυνηγετικού Συλλόγου «Γυαλιάς» Πέρα Χωρίου – Νήσου ο Μάριος
Ανδρέου παρέδωσε τη σχετική επιταγή. Τέτοιες πράξεις αλτρουϊσμού
και αλληλεγγύης στέλνουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και αποδεκνύουν το σημαντικό έργο που
επιτελούν στην κοινωνία οι κυνηγετικοί σύλλογοι.

Στην πόλη Wieliszew της Πολωνίας
για την ημέρα της κοινότητας

ντιπροσωπεία του Δήμου Ιδαλίου, αποτελούμενη από τους
δημοτικούς συμβούλους Ανδρέα Αντωνίου, Ανδρούλα Φυτίδου
και Τζόζεφ Βασιλείου παρευρέθηκε
στην πόλη Wieliszew της Πολωνίας για

την ημέρα της κοινότητας 2021. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
12 Σεπτεμβρίου και περιελάμβανε μουσική, τραγούδια ενώ οι φιλοξενούμενοι
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα της Πολωνίας.

Ο Δήμος Ιδαλίου έχει συνάψει με την
πόλη Wieliszew της Πολωνίας πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας από
το 2014. Η αντιπροσωπεία του Δήμου
Ιδαλίου επέστρεψε από την Πολωνία με
τις καλύτερες των εντυπώσεων.

ΔΑΛΙ
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news

Επέστρεψε γερός και δυνατός
ο πατήρ Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης

Σ

ημαδιακή η 14η Σεπτεμβρίου για τον πατέρα Σπυρί- είχα προλάβει να κάνω το εμβόλιο γιατί τότε δεν είχε ανοίδωνα Ζαχαριάδη και το ποίμνιο του στο Μητροπολι- ξει η πλατφόρμα για την ηλικία μου». Όπως περιγράφει ο πατικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Ανήμερα τήρ Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης ο οποίος είχε νοσήσει βαριά,
της εορής της Υψώσεως του Τίμιου Σταύρου ο πατήρ Σπυρί- ενώ είχε και υποκείμενα νοσήματα όπως για παράδειγμα το
δωνας Ζαχαριάδης τέλεσε τη θεία λειτουργία. Οι πιστοί αμέ- άσθμα, παρέμεινε διασωληνωμένος για 12 ημέρες. «Όταν
σως μετά την τέλεση της λειτουργίας του έσφιξαν το χέρι και έφυγα από το νοσοκομείο και έπρεπε να πάω για αποκατάτου ευχήθηκαν κάθε καλό, πάντα με υγεία. Φανερά συγκινη- σταση, με έβαλαν σε τροχοκάθισμα και με τραβούσαν να
μένος ο πατήρ Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης δόξασε το Θεό που σηκωθώ, 53 χρονών άνθρωπος. Μετά από καιρό, η φυσιοτον αξίωσε να βρίσκεται και πάλι κοντά στο ποίμνιο του. Ταυ- θεραπεύτρια μου είπε να αφήσω το μπαστουνάκι και όταν κατόχρονα
ευχαρίστησε τους πιστούς για τις προσευχές τους οι τάλαβα πως
μπορώ να™¶πΔπ
περπατώ ξανά, άρχισα να κλαίω. Για
¶√§πΔ∏™
ª∂¡√Àª∂
30 ΔƒπΔ∏
A¶PI§IOY 2020
οποίες7εισακούστηκαν
από τον Κύριο και σήμερα βρίσκεται τέσσερις ª∞∑π
μήνες δεν
να περπατήσω. Άρχισα θεραª∂ μπορούσα
Δ√¡ ¶√§πΔ∏
μαζί τους γερός και δυνατός. Ο πατήρ Σπυρίδωνας Ζαχαριά- πεία και για τους πνεύμονες. Όλα αυτά δεν μπορώ να τα ξεδης πέρασε δύσκολα τους τελευταίους μήνες με την υγεία του χάσω». Στις δηλώσεις αναφέρθηκε και στο εμβόλιο καλώντας
καταφέρνοντας να βγει νικητής από τη σκληρή μάχηBritish
με τονAmerican
όσους Tobacco
δεν εμβολιάστηκαν να το πράξουν το ταχύτερο. «Το
κορωνοϊό. Για τη δοκιμασία που βίωσε με τον αόρατο εχθρό, εμβόλιο βοηθά πάρα πολύ. Έχω φίλους που έκαναν το εμβόο πατήρ Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης μίλησε προσφατα στην εκ- λιο, νόσησαν με κορωνοϊό αλλά το πέρασαν ανώδυνα», προπομπή του ΡΙΚ «Πρώτη Ενημέρωση». Ο πατήρ Σπυρίδωνας σθέτει. Ο πατήρ Σπυρίδωνας σχολίασε και τη στάση ορισμέπεριέγραψε τα όσα συγκλονιστικά έζησε όταν διασωληνώ- νων εκπροσώπων της εκκλησίας που τάσσονται εναντίον του
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ÙÈÎ¿ ÂÌ‚ﬁÏÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ··ÈÙÔ‡Ó „‡ÍË.
‰‡ÛÎÔÏË Î·È Û‡ÓıÂÙË ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Î‹ ÔÈÎÔÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘¯ﬁÓ
Ó¤ˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ
Ô˘ ‰ÂÓμεÂ›Ó·È ‹‰Ë Î·ΣΥΛ.
Στόχος
του
Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας
Λευκωσί● Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÔÙÂÏÂ- ÌÂ ﬁÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.
Ù·¯ˆÚËÌ¤Ó·
ÛÙÔ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ
ÙÔ˘ΔημοKOA¶, ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı·
κινητές
μονάδες
rapid™‡ÛÙËÌ·
test σε
ένας επαρχιακός
οργανισμός
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ÁÚ·ÊÂ›· Î·È Ó· ·ÔÛÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎﬁ Û‡- ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Ï·ÙÊﬁÚÌ·ας
Ì·˜είναι
ÁÈ· ÙÔόπως
Ê˘- δημιουργηθεί
H Kentucky BioProcessing
(KBP), Ë ÔÔ›·
τικά
Σχολεία
σε
όλες
τις
Επαρχίες,
για
ÛÙËÌ· ÌÂ Ì›· ÌﬁÓÔ ‰ﬁÛË.
Ùﬁ ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ
Ó· Û˘ÓÂÚÁ·-όπως
ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ‹ ¿ÏÏ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔ˜ ÂÓÙÔ·Ó‹ÎÂÈ
ÛÙËÓ British
Tobacco, ¿Ú¯ÈÛÂ
ύδρευσης
προνοεί
και American
η μεταρρύθμιση
της τοπικής
όσους
μαθητές
επιθυμούν
εξεταστούν.
Το πρόγραμμα
άρχισε
από την
Τετάρτη,
ΣεπτεμβρίH ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹
ı˘Á·ÙÚÈÎ‹
ÙË˜ BAT,
Reynolds 22ÛÙÔ‡ÌÂ
ÌÂ ÙÈ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ﬁÏ· Ù· ÂÓ‰È·ÊÂ- Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ 2006. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ
ÈÛÌﬁ ÙˆÓ
ÂÓ ÏﬁÁˆ ÙÂÌ·¯›ˆÓ
·ﬁ ÙÔνα
ÚÔÛˆÈÎﬁ
ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈαυτοδιοίκησης.
Εξάλλου
όπως
ανακοινώθηκε
από
ÂÍ·ÁﬁÚ·ÛÂ ÙËÓ KBP ÙÔσε
2014,
ÌÂ ÚﬁÌÂÓ·Σχολεία
Ì¤ÚË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ¿- Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ- την 1η
ÛÌÔ‡.
ου
και διενεργείται εκ περιτροπής σε εβδομαδιαίαAmerican
βάση Inc,
δειγματοληπτικά
Δημοτικά
Σεπτεμβρίου
το ÙÔ˘
Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας
ñ OÈ Kˆ‰ÈÎÔ› ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÛÎÔﬁ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ Î·È- ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Covid-19. E›Ì·ÛÙÂ Ï‹Úˆ˜
Â˘ı˘ÁÚ·Ì- του
ÛÌÔ‡2022,
ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡
Î·ÓÔ‡ ÛÂ "ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·
παγκύπρια.
πρόγραμμα
απευθύνεται
αποκλειστικά
μαθητές
όλων
των τάξεων
(Κύκλος
ÓÔÙﬁÌÂ˜ σε
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜
Î·ÓÔ‡
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ,
ÁÈ· Ó· ÌÈÛÌ¤ÓÔÈ
ÌÂ ÙËÓΑ’
¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
HÓˆ-θα ‚ÈÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜"
Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓΤο
¤¯Ô˘Ó
·ÔÛÙ·ÏÂ› ÛÂ ﬁÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ
·Ô˘ταχυδρομική
·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·Λευκωσίας
τερματίσει την
αποστολή των
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔ˚Ì¤ÓˆÓ EıÓÒÓ
ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈ- ÙÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÂÓ
ÚÂÏıﬁÓ
Î·È Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó
ÁÈ· Ó· ˘Ô-η διενέργεια
και
Κύκλος
Β’).
Σύμφωνα
με την ανακοίνωση
τεστ
είναι εθελοντική
και γίνεται
μόνο
λογαριασμών
υδροληψίας
προς
τους
καταναλωτές
ﬁÓÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.
ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ του στο
‚ÏËıÂ› Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜
σε
όσους
μαθητές
το ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜
επιθυμούν και
προσκομίζουν
ενυπόγραφη
γονείς/
πλαίσιο
της ψηφιακής
αναβάθμισης
ΣυÂÓ ÏﬁÁˆ
Îˆ‰ÈÎÔ‡˜
Ì¤Ûˆ ÙË˜
Ô˘ ÙÔ˘˜
¤¯ÂÈ ·ÔTÔ 2014, Ë KBP ¤ÁÈÓÂ συγκατάθεση
ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜από
Ï›- τους
·ÁÎﬁÛÌÈˆÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. H KBP
¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚÂ˘ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁÂ› του
Î·È Ó·Συμβουλίου.
Ú·ÁÌ·νόμιμους
κηδεμόνες
Υπενθυμίζεται
ότι η δειγματοληψία
για τα rapid
ρινικά.
ÁÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
ıÂÚ·Â›·tests
ÁÈ· ÙÔÓγίνεται
Ó‹ÛÂÈ Â‰Ò
Î·È ·ÚÎÂÙﬁ Î·ÈÚﬁ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜
¯Ú‹- από
ÛÙ·ÏÂ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ
·ﬁ ÙÔÓτους.
OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ
Î·È Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
ÙÔÔÈÂ›
Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
3
γκεκριμένα,
τον Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹
Σεπτέμβριο
του 2022,¤ˆ˜
οι Î·È
καταναλωτές
Ebola,
·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ZMapp(tm)
Ì·- ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘Ùﬁ
Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ·Ï- ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·ÓÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó
Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó
ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ
ÌÂ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ,
Ô ·ÚÈı- που
Στην
ανακοίνωση
αναφέρεται
ακόμα‰ÈﬁÙÈ
ότι παρόλο
η ¤¯ÔÓÙ·˜
διενέργεια
τεστ ÙÔ
δεν
είναι υποχρεωτική
γιαÙÔ˘ Î·ÓÔ‡. MÈ·
θαÊ˘ÙÈÎÒÓ
ειδοποιούνται
μόνο ηλεκτρονικά
τις·Ú·Áˆοφειλές τους και
˙› ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Mapp BioPharmaceuticals ÌÂ Ï·ÎÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË
ÂÌ- ÙÈ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜
Ìﬁ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜.
·˘Ù¤˜, ÛÂ ¤Ó·Óγια
Î‡ÎÏÔ
ταñπαιδιά
των Δημοτικών,
οι γονείς/νόμιμοι
κηδεμόνες,
σε συνεννόηση
με ¢ÂÛÌÂ˘ﬁÌ·ÛÙÂ
το ίδιο Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘ÌÂ
ειδικότερα
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(email) και
°È· ÙËÓ ÔÌ·ÏﬁÙÂÚË
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ενθαρρύνονται
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÈÙËÙÒÓ
ÌÂ
¤‰Ú· ÙËÓ K·ÏÈÊﬁÚÓÈ·,
ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂ ÙËÓ ‚ÔÏ›ˆÓ.
ÛÙËÓ ·-μέσω
Á‹˜ Ô˘
Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÚÎÂ›
ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Â‚‰ÔAÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹
AÚ¯‹ BÈÔ˚·ÙÚÈÎ‹˜
ŒÚÂ˘Ó·˜
Î·È AÓ¿-τωνÁÎﬁÛÌÈ·
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ÂÍ¿ÙÔÓπαιδί,
OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ
Î·È ÁÈ· ÙËÓστην
Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË
˘Ô‚ÔÏ‹
ÙˆÓπαιδιού
·ÈÙ‹- τους.
Ì¿‰Â˜. H (SMS),
ÂÙ·ÈÚÂ›· τις
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜
το
να ·ÏÏ¿
συναινούν
εξέταση
του
Δεδομένου
ότι οι
μαθητές
Δημοτικών
γραπτών
μηνυμάτων
οποίες θα
μπορούν να εξοÙ˘ÍË˜ (BARDA).
ÏˆÛË ÙÔ˘ Covid-19, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂ- ÌÂ ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹ÛË˜ Î·È È‰ÈﬁÎÙËÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜,
ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ·ÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤δεν
το παρόν
να εμβολιαστούν,
τους μεÙË˜rapidtest
συμβάλλει
φλούν μόνο μεÂÓÒ
ένα
κλικÙÔ˘
στο
κινητό
τους ή μέσω
O Dr Davidεξέτασή
O'Reilly, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
EÈÛÙË- ¯ÓÔÏÔÁ›·
·˘Ù‹".
Ó· ÙË˜δύνανται
ÚÔÛˆÈÎ‹˜προς
ÙÔ˘˜ ÌÂÚ›‰·˜
Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ- η τακτική
Ù· Ê˘Ù¿
Î·ÓÔ‡
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È
ÛÂ ·˘-της εφαρστην
έγκαιρη
διάγνωση,
των··Ú·›ÙËÙÔ
ασυμπτωματικών
παιδιών
και American
μπορείTobacco,
να αποτρέψει τη διμογής WBN Mobile
Application,
η οποίαÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
διατίθεται εντελώς
ÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË,
ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ιδιαίτερα
‡·ÚÍË ·ÔÙÂÏÂ›
ÌÔÓÈÎ‹˜ ŒÚÂ˘Ó·˜
ÙË˜ British
ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ
Î·È ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓÔ
‰‹ÏˆÛÂ:
"BÚÈÛÎﬁÌ·ÛÙÂκαι
ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙËÓ H British American Tobacco
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ·τόσο
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË
ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜
ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.όσο και στο
ÔÔ›Ô
ÌÔÚÂ›
Ó· Play
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ›
Ó· ‚ÂÏ- και μέσω
δωρεάν μέσω ÙÔ
App
Store
και
Store, ήÁÈ·ακόμα
ασπορά
στο σχολικό
περιβάλλον,
οικογενειακό
κοινωνικό.
AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ YËÚÂÛ›· TÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È º·ÚÌ¿O ŸÌÈÏÔ˜ British American Tobacco, Ô˘ ÙÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ιστοσελίδαςÔ˘
του
Συμβουλίου https://www.wbn.org.cy.
ÎˆÓ ÁÈ· Ù· ÂﬁÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·. EÈÏ¤ÔÓ, Â›Ì·ÛÙÂ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1902, Â›Ó·È Ì›· ·ﬁτης
ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜
·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È.
Διευκρινίζεται ακόμα ότι οι υπόλοιποι τρόποι πληρωμής
(μέσω τραπεζικής εντολής, στις τράπεζες που επιδέχονται
πληρωμές ή και στα ταμεία του Συμβουλίου) θα παραμείνουν διαθέσιμοι στο κοινό.

AÓ¿Ù˘ÍË Èı·ÓÔ‡ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÚˆÓÔ˚ﬁ

YÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ EÓÈ·›·˜
EÎÙ·ÚÈÎ‹˜
EÈ‰ﬁÙËÛË˜
KOA¶δημοτικά
Rapid
testÛÙÔÓσε

Μ

σχολεία

Ά

Αλάμπρα, Αγία Βαρβάρα
και Ποταμιά στο ΣΥΛ

AÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ
·˘Ï·›· ÛÙË ˙ˆ‹
MÔÚÂ› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ £¤·ÙÚÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ
·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÌÂÓÔ ÛÙ·
Μουσική
βραδιά
Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›·, Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ﬁÌˆ˜
ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
ÙÔ˘. NÈÒıÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘Ó¤¯Èστην
Ομόνοια
ÛË ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÌÂÓÔ
ÛÙÈ˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ·ÚﬁÛÎÔÙË ÚÔ‹ ·ÈΑγίας
Βαρβάρας
ÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È Û˘ÓÂ¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·›Ì·-

Ό

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

Ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κωνσταντίνος Παρμακλής δήλωσε ότι για να μπορέσουν όλοι οι καταναλωτές να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
θα πρέπει να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους
μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, δηλαδή πριν από τον
τερματισμό της αποστολής των έντυπων λογαριασμών.
Συγκεκριμένα, θα αποσταλεί σε όλους τους καταναλωτές ταχυδρομικώς επίσημη γραπτή ενημέρωση και ειδικό έντυπο για την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των
στοιχείων τους μέσω κωδικού QR ή μέσω της ιστοσελίδας
του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, θα παρέχεται και η ευκολία χρήσης γραπτού εντύπου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο Συμβούλιο, για τη μετατροπή του λογαριασμού υδροληψίας σε ψηφιακή μορφή.

ÙÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ
£¤·ÙÚÔ
§Â˘ÎˆÛ›·˜διÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
μορφη
μουσική
βραδιά
ÌÂ ÙÔ K¤ÓÙÚÔ A›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ YÁÂ›·˜ ‰ÈÔÚοργάνωσε
η
Ομόνοια
Αγίας
Á·ÓÒÓÂÈ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·‡ÚÈÔ TÂÙ¿ÚÙË 8 AÚÈÏ›Ô˘ 2020
Βαρβάρας
για ÙÈ˜
τους
·ﬁ ÙÈ˜ 11.Ì. Ì¤¯ÚÈ
3Ì.Ì. φίλους
H ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·
Á›ÓÂÈτο˘ﬁ
ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘
του σωματείου.
Πέραν ı·
από
πλούσιο
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ A›Ì·ÙÔ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙËYÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘
φαγητό οι παρευρισκόμενοι
την
ÚËıÔ‡Ó ﬁÏ· Ù· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËείχαν
‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›·˜.
·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ 80και
ÌﬁÓÔόμορφα
·ÈÌÔ‰ﬁÙÂ˜ Ô˘ ı· ÎÏÂ›ευκαιρία να£·απολαύσουν
ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ Î·È
ÛÙÔ˘˜
ı· ‰ÔıÂ› Û¯ÂÙÈÎ‹
μουσικά ακούσματα
από
τοÔÔ›Ô˘˜
Νέαρχο
‚Â‚·›ˆÛË ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË˜. °È· Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ (‰¤Î· ·ÈÌÔΝεάρχου
και
το
Χριστόδουλο
ΧριστοOÈ YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ÌÂ Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÏÂÈ‰ﬁÙÂ˜ ·Ó¿ 30 ÏÂÙ¿) Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÙÔ ÎÔÈÓﬁ ÌÔ˘„ËÏﬁ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Â˘ı‡ÓË˜, ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔÏËÙÈÎ¿ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó
Ó· Î·ÏÂ›του
ÛÙÔ 22797979
(¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹,
δούλου. ΤοÚÂ›
παρόν
στην εκδήλωση
ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÂÓ- ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡,
11Ì - 3ÌÌ). OÈ ·ÈÌÔ‰ﬁÙÂ˜ Ì¤¯ÚÈ 65 ÂÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
έδωσε
και
ο
καταξιωμένος
και
δημοο
Κοινοτικό
Συμβούλιο
Ποταμιάς
επι‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· Ì¤ÙÚ· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ YÁÂ›- ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Èı·ÓﬁÙËÙÂ˜ ‡·ÚÛÙÂ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· SMS ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ
8998 ÌÂ ÙËÓ ·Èφιλής
Βιολά·˜ Î·È ÂÈÚﬁÛıÂÙ·
ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó,
¶·- ÍË˜ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜
ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÂÓÙﬁ˜
ÙˆÓ Î·-τραγουδιστής
ÙÈÔÏÔÁ›· "1" ÁÈ·Μιχάλης
ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË
¤ÁÎÚÈÛË˜ ÁÈ· Î·Ù'
διώκοντας
ναÙËÓδιευκολύνει
τους επιÚ·ÛÎÂ˘‹ 3 AÚÈÏ›Ô˘, ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÛÂ ÙÂ- Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.
ÂÍ·›ÚÂÛË
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË.
AÓÙ›ÛÙÔÈ¯·,
ÔÈ ·ÈÌÔ‰ﬁÙÂ˜ ¿Óˆ
ρης ο οποίος
κατάγεται
από
την Αγία
σκέπτες
αλλά
ταυτόχρονα
και να Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È
προÛÙ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜
ÎÔÚˆÓÔ˚Ô‡
Covid-19
ÛÙÔ
¶·Ú¿ÏÏËÏ·,
ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ›
ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ŒÓÙ˘Ô
Βαρβάρα.
Κατά
τη
διάρκεια
της
μουÚÔÛˆÈÎﬁ
ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·ı·ÚÈÛÌÔ› ÛÂ ﬁÏÔ˘˜
B. NÔÂ›Ù·È ﬁÙÈ Ë ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ·‰‹ÚÈÙË˜
βάλει ﬁÏˆÓ
τα αξιοθέατρα
της κοινότητας
έχειÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ˘˜,τοποθετήσει
¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ›
Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÂÈÚﬁÛıÂÙ·
ÂÈ‰ÈÎﬁ
·Ó¿ÁÎË˜,
Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔÓ ÂσικήςÛ˘-βραδιάς
καιﬁˆ˜
ανταποκρινόμενος
σε τρίαË ˘ÁÂ›·
κεντρικά
σημεία
φωÎ·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ﬁÏˆÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ- ÓÂÚÁÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜
ÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜των
Ì›·˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜
·Ó¿ ËÌ¤Ú· Ô˘ ·Ó·στην
παρότρυνση
συγχωριανών
τεινό
χάρτη
στον
οποίο περιλαμβάνονται
„Ë ÙÈ˜
ÎÚ›ÛÈÌÂ˜
ÛÙÈÁÌ¤˜
Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ
·ÔÏ˘Ì¿ÓÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó
ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ YÁÂ›·˜ ÛÙÈ˜ 30 M·ÚÙ›Ô˘ 2020.
του
και
Î·È ÙÈ˜
ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜,
ÔÈ YÂÚ·ÁÔ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÓÙÈÛËÙÈÎ¿
ÙˆÓπήρε
Â- το μικρόφωνο
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙÔ˘τραγούδηÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÈÌÔοι ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜
οδοί και
οι χώροι
τους οποίους
μπορεί ÁÈ· ¯Ú‹ÛË
Ú¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ‰˘- Ï·ÙÒÓ ÛÂ ÔÏÏ¿ ÛËÌÂ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿‰ÔÙÒÓ,φυσιολογικά
·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ
σε
αποσπώντας
το ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·
θερμό ¿ÙÔÌ· Ô˘
να δειÙÈ˜οÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
επισκέπτης.
Το Κοινοτικό
Συμβού-·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ﬁÏ· Ù·
Ó·ÌÒÛÔ˘Ó
ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÙˆÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ
Ù·Í›‰Â„·Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ÂÎÙﬁ˜ K‡ÚÔ˘, ¿ÙÔÌ· Ô˘
χειροκρότημα
των
παρευρισκομένων.
ÛÌﬁλιο
ÙË˜ Ποταμιάς
‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙÔ˘
ÈÔ‡προχωρήσει
Î·È ÁÈ· Ó· ··Ú·›ÙËÙ·
Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜
¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›ˆÛË˜ ‹/Î·È ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÎÏÈέχει
στην εκτύπωΤο ¯Ú‹ÛË
συνόδευσε
η Σταυρούλα
Μιχαήλ.ÓﬁÛÔ˘
Οι φίλοι
της Ομόνοιας Αγίας ΒαρβάÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· χαρτών
Î·È ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹
¯ÂÚÈÒÓ, Ù·ÎÙÈÎ‹
ÓÈÎ¿ ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË˜
·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹˜
Î·È ¿ÙÔση και τουριστικών
στους(Ï‡ÛÈÌÔ
οποίους
˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÛËÙÈÎÔ‡, ¯Ú‹ÛË Á·ÓÙÈÒÓ, ρας
Î.Ï.)που
Î·È παρευρέθηκαν
Ì· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÂ ÛÙÂÓ‹
ÌÂ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ
‹
στηνÂ·Ê‹
εκδήλωση
εξέφρασαν
τις θερμές ευχαριστίες
καταγράφονται
τα αξιοθέατα
η ιστοÂÏ·ÙÒÓ
ÙÔ˘˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Óόλα
ÛÂ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ˘¿Ú¯ÂÈκαι
·ÚÌﬁ‰ÈÔ
¿ÙÔÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ¤Á¯ÂÈ
‡ÔÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 28 ËÌÂÚÒÓ ·ﬁ ÙËÓ
τους
στον
Πρόεδρο
του
σωματείου
Γρηγόρη
Νεοκλέους
για την εξαιρετική
ÏËÙÈÎÔ‡˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘˜
ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ
ﬁÏˆÓΑγίου
ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ
ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¿ÊÈÍË˜ ·ﬁ ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ/ ›ˆÛË˜/ Â·ρία της
Ποταμιάς
και του
Σωζομένου.
όμορφη βραδιά
που διοργανώθηκε.
ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. MÂ ÙÔ ÂÈÚﬁÛıÂÙÔ ÛÙÈ˜ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜.
Ê‹˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

Φωτεινός χάρτης
¶ÚÔÏËÙÈÎ¿
ÙÂÛÙ τους
ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ
καθοδηγεί
επισκέπτες στην Ποταμιά

Τ

Κοινοτικά συμβούλια
απαλλάγησαν
από την καταβολή
συνεισφοράς

H

Αγία Βαρβάρα, η Αλάμπρα, τα
Λύμπια και το Πέρα Χωριό –
Νήσου είναι ανάμεσα στα 71
κοινοτικά συμβούλια για τα οποία το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να
απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που
δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2021. Αφορούν και έργα που
αναμένεται η συνέχιση και ολοκλήρωση
τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να διαθέσει τις αναγκαίες πιστώσεις για κάλυψη
του συνόλου της δαπάνης, περιλαμβανομένων και των κοινοτικών συνεισφορών, που προβλέπεται να ανέλθει στα
€5,2 εκ., περίπου, από εξοικονομήσεις
άλλων κονδυλίων του Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εσωτερικών του 2021.
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news

Εθνικό Εκπαιδευτικό
Αλληλεπιδραστικό Κέντρο Επιστημών
και Τεχνολογίας στο Δάλι

Σ

ε καλό δρόμο βρίσκονται οι προσπάθειες για δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού
Αλληλεπιδραστικού Κέντρου Επιστημών
και Τεχνολογίας στο Δήμο Ιδαλίου, στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το μεγαλεπίβολο πλάνο που ετοιμάστηκε αναλύθηκε σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Ιδαλίου με
τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο. Από πλευράς
του Δήμου Ιδαλίου παρόντες ήταν ο Δημοτικός
Σύμβουλος Σταύρος Χατζηγιάννης, η Δημοτική
Σύμβουλος Βιβή Βαλιαντή καθώς και οι καθηγητές Χαρίτος Ολύμπιος και Πανίκος Παουλλής.
Στην προσπάθεια συμμετέχει και ο Αναπληρωτής καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Λουκάς Λουκά. Στη συνάντηση έγινε η παρουσίαση της προκαταρκτικής μελέτης βιωσιμότητας
του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιστημών
και Τεχνολογίας και συζητήθηκαν τα επόμενα
βήματα για την ωρίμανση του έργου. Ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Χατζηγιάννης παρουσίασε στην ομάδα του Υφυπουργού την προκαταρκτική μελέτη βιωσιμότητας του έργου και
ακολούθησε συζήτηση, όπου ο κ. Κόκκινος επαναβεβαίωσε την καθολική στήριξη του. Το έργο
το οποίο θα έχει την έδρα του στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα αλλάξει ριζικά
το στάτους της περιοχής. Ήδη έχει κατατεθεί αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρί-

ας για διάθεση κρατικής γης η οποία συνορεύει με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού
πολύ κοντά στο ζυγιστικό σταθμό. Συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα με πρώτο απ’όλα τη
συνάντηση με την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυ-

ξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και ακολούθως θα γίνει σύγκληση διυπουργικής σύσκεψης με παρόντες όλους
τους εμπλεκόμενους Υπουργούς. Τα Εκπαιδευτικά Αλληλεπιδραστικά Πάρκα Επιστημών και Τεχνολογίας είναι χώροι οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με εκθέματα, τα οποία αξιοποιούνται μέσω

τέτοιων δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της μη τυπικής και
άτυπης μορφής μάθησης, της εκλαΐκευσης της
επιστήμης και της ανάπτυξης ενός δυναμικού περιβάλλοντος το οποίο προωθεί την καινοτομία,
τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα.
Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στη χώρα
μας και η αξιοποίηση του στη μαθησιακή διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία. Σύμφωνα με
τους επιστήμονες θα βοηθήσει και θα ενισχύσει
την όλη προσπάθεια υλοποίησης των νέων αναλυτικών προγραμμάτων αρκετών γνωστικών
αντικειμένων του εκπαιδευτικού μας συστήματος (όπως Μαθηματικά, Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Τεχνολογία, Πληροφορική, κ.ά),
αλλά και γνωστικών αντικειμένων γενικότερου
ενδιαφέροντος όπως Γεωλογία, Παλαιοντολογία, Αγροοικολογία, Αστρονομία, Ρομποτική,
Ψηφιοποίηση κ.ά. Η δημιουργία ενός Επιστημονικού Πάρκου, θα φέρει, όχι μόνον στην περιοχή Ιδαλίου, αλλά και την Κύπρο, πιο κοντά
στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα των Κέντρων Επιστημών και Μουσείων, τα οποία αριθμούν πέραν των 600 σε 40 χώρες και είναι μέλη
του ASTC (Association of Science-Technology
Centers), καθώς και του ECSITE (European
Network for Science Centers and Museums), το
οποίο έχει πέραν των 350 μελών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Πράσινο Σημείο
περιοχής Ιδαλίου
Οι πολίτες μπορούν να
εναποθέτουν στο Πράσινο Σημείο ΔΩΡΕΑΝ
απόβλητα εφόσον αυτά
είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε
χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση
αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες
εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα
αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

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.

1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΕΕ)
3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
5. Πλαστικό
6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7. Γυαλί
8. Αλουμίνιο
9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ.)
10. Ξύλο
11. Υφάσματα
12. Παιχνίδια
13. Ακτινογραφίες
14. Θερμόμετρα
15. Φάρμακα
16. Λαμπτήρες
17. Υλικά καθαρισμού
18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
21. Φορητές Μπαταρίες
22. Μηχανέλαια
23. Άχρηστα για ταφή
Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο
Πράσινο Σημείο, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/
Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1
τόνο σε περίοδο 6 μηνών.
Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα – Σάββατο: 09:00 – 18:00 Xειμερινό Ωράριο
09:00 – 20:00: Θερινό Ωράριο
Κυριακή: 09:00 -14:00
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Συνεχίζουν κάποιοι την ανεύθυνη
συμπεριφορά με τα κλαδέματα

Κ

άποιοι ανεύθυνοι παρά τις προτροπές και τις
εκκλήσεις συνεχίζουν να αφήνουν τα κλαδέματα τους όπου φθάσουν με τη δικαιολογία
ότι κάποιοι άλλοι, μάλλον εννοούν τους λειτουργούς του Δήμου, θα τα μαζέψουν. Η απαράδεικτη
κατάσταση η οποία εντοπίζεται σε διάφορα σημεία
του Δήμου Ιδαλίου προκαλεί τα αισθήματα άλλων
κατοίκων, κάποιοι από τους οποίους επικοινώνησαν με την εφημερίδα και επισήμαναν το γεγονός. Ο
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος επανελλειμμένα δήλωσε ότι η καθαριότητα του Δήμου είναι
υπόθεση όλων των κατοίκων και κάλεσε τους δημότες να συμμορφώνονται και να διατηρούν την πόλη
καθαρή. «Οι πολίτες δεν πρέπει να θεωρούν ότι ο
ρόλος του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι να αφήσουν τις οικογένειες τους
και τις εργασίες τους για να αστυνομεύουν 200-300
σημεία σε όλο το Ιδάλιο επί 24ωρου βάσεως».
Ο κ. Καλλένος ταυτόχρονα ζήτησε όπως καταγγέλονται περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται

ότι συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. «Η αποφυγή
οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης και ο σεβασμός
στον συνδημότη είναι ευθύνη όλων ανεξαιρέτως
των κατοίκων του Δήμου Ιδαλίου» τονίζει ο Δήμαρχος. Η υπηρεσία περισυλλογής των φυτικών απορριμμάτων (κλαδεμάτων) από τα υποστατικά των δημοτών έχει τερματιστεί από τις 15/06/2019. Σύμφωνα
με ανακοινώσεις που εκδόθηκαν κατά καιρούς από
το Δήμο Ιδαλίου είναι υποχρέωση των δημοτών να
μεταφέρουν και να εναποθέσουν τα φυτικά απορρίμματα τους στο Πράσινο Σημείο που βρίσκεται στην
περιοχή «Γεροκαρκά» ή σε οποιοδήποτε άλλο Πράσινο Σημείο στην Επαρχία Λευκωσίας. Το Πράσινο
Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος στον οποίο οι
δημότες μπορούν να εναποθέτουν δωρεάν τα απόβλητα τους, εφόσον αυτά είναι οικιακής χρήσης και
προέλευσης. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω χώρο δεν
μπορεί να γίνεται εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές ή γεωργικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Τι είναι το cherry eye –

Προβολή του αδένα του τρίτου βλεφάρου σε σκύλο

Π

ολλά θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων, έχουν ένα «επιπλέον» ή αλλιώς τρίτο βλέφαρο
που βρίσκεται εντός του κάτω βλεφάρου. Το τρίτο βλέφαρο είναι μια δομή που χρησιμεύει ως πρόσθετο προστατευτικό στρώμα για τον οφθαλμό και γενικά είναι αναγκαίο για τη φυσιολογική του λειτουργία. Επίσης, φιλοξενεί ένα σημαντικό αδένα που παράγει το 40-50% των δακρύων του ματιού. Σε ένα
φυσιολογικό μάτι, έτσι όπως είναι τοποθετημένος ο αδένας, δεν φαίνεται. Ο όρος «cherry eye» αναφέρεται
στην προβολή του δακρυικού αδένα του τρίτου βλεφάρου προς τα έξω.
Η προβολή του αδένα χαρακτηρίζεται από μια κόκκινη πρησμένη μάζα στο κάτω βλέφαρο κοντά στη μύτη ή το ρύγχος και παίρνει το όνομα της από την ομοιότητα με το
κεράσι. Το «cherry eye» μπορεί να είναι μεγάλο και να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του
κερατοειδούς ή μπορεί να είναι μικρό και να εμφανίζεται μόνο κατά διαστήματα. Δεν
οφείλεται σε μικρόβιο, ιό ή τραυματισμό, αλλά στην αδυναμία του συνδετικού ιστού
που συγκρατεί τον αδένα στη σωστή θέση. Η πάθηση αυτή μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε σκυλί, όμως οι φυλές που πλήττονται συνήθως είναι οι: Cocker Spaniels,
Bulldogs, Boston Terriers, Beagles, Blood hounds, Lhasa Apsos kai Shih Tzus.
Παρόλο που δεν υπάρχει πόνος, η έκθεση του δακρυικού αδένα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονή αν παραμείνει εκτεθειμένος για πολύ
καιρό. Γι’ αυτό μην καθυστερείτε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας. Η θεραπεία είναι χειρουργική επέμβαση και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η κατάσταση το συντομότερο δυνατόν,
προκειμένου να μην υπάρξει μόνιμη βλάβη στον οφθαλμό ή
τον αδένα. Εάν καταστραφεί ο αδένας, ο οποίος έχει μια σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή δακρύων, το κατοικίδιο σας είναι πολύ πιθανότερο να αναπτύξει ξηροφθαλμία και να υποστεί σοβαρή βλάβη η όραση του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τρίτο βλέφαρο επιστρέφει στη φυσιολογική του λειτουργία μέσα σε λίγες εβδομάδες
από το χειρουργείο. Κάποια ζώα μπορεί να παρουσιάσουν επανεμφάνιση της προβολής του αδένα και να
απαιτείτε επιπλέον χειρουργική επέμβαση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και με τη χειρουργική επέμβαση, περίπου το 20% των ασθενών θα αναπτύξουν ξηροφθαλμία στο μέλλον.

Ά

news

Στάληκαν οι φορολογίες
για τα τέλη σκυβάλων

ρχισε η αποστολή στους κατοίκους Ιδαλίου
των τελών σκυβάλων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιδαλίου οι ένοικοι οικιών
που έχουν συνολικό εμβαδόν πέραν των 400 τετραγωνικών μέτρων καλούνται να πληρώσουν ποσό
200 Ευρώ. Οι ένοικοι οικιών μέχρι 400 τετραγωνικά
μέτρα θα καταβάλουν 165 Ευρώ. Οι κάτοικοι διαμερισμάτων θα πληρώσουν 140 Ευρώ. Όλες οι κατηγορίες και το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν οι
ένοικοι τους καταγράφεται σε ανακοίνωση που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιδαλίου. Οι
αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει υπόψη τους τις ευάλωτες ομάδες, τους συνταξιούχους και τους πολυτέκνους οι οποίοι μπορούν να τύχουν έκπτωσης.
Τα τέλη σκυβάλων είναι ανταποδοτικό τέλος και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού. Ο Περί Δήμων
Νόμος καθορίζει ανώτατα όρια του τέλους για οικίες ως
και για τις άλλες κατηγορίες υποστατικών. Το Δημοτικό
Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το τέλος για κάθε κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.
Τα Τέλη Σκυβάλων τα οποία επιβάλλονται σκοπό
έχουν να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες του Δήμου:
1) Περισυλλογής σκυβάλων με σκυβαλοφόρα
2) Δικαιώματα απόρριψης σκυβάλων στα ΧΥΤΥ (Κόσιη)
3) Εκμίσθωση ντίκερ και φορτηγών για σκοπούς καθαριότητας δρόμων, πεζοδρομίων και δημόσιων χώρων
4) Κόστος Λειτουργίας Πράσινου Σημείου
5) Αγορά υπηρεσιών για κόψιμο χόρτων και καθάρισμα πεζοδρομίων και παγκέτων
6) Καθαριότητα και συντήρηση ανοικτών δημόσιων
Χώρων ( Νησίδες, κυκλικούς κόμβους κ.α.)
7) Καθάρισμα και συντήρηση χώρων πρασίνου
8) Αγορά υπηρεσιών για συντήρηση πάρκων
9) Καθάρισμα δρόμων με σάρωθρο
10) Μεταφορά και απόρριψη αδρανών υλικών σε
αδειοδοτημένη μονάδα.

Ο Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατο ύψος τέλους σκυβάλων 250 Ευρώ για κάθε οικία. Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα έχει προβεί σε κατηγοριοποίηση
των τελών το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο. Ο Δήμος Ιδαλίου στην
ανακοίνωση του αναφέρει ότι η υποβολή ενστάσεων λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 θα γίνεται μόνο με
τους πιο κάτω τρόπους:
1.  Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση accounts@dali.org.
cy συνοδευόμενες με όλα τα δικαιολογητικά.
2. Στο κουτί στην είσοδο του Δήμου (δίπλα από τις
σκάλες ) κλειστές σε φάκελο συνοδευόμενες με όλα
τα απαραίτητα αντίγραφα δικαιολογητικών που
απαιτούνται για να δοθεί η οποιαδήποτε έκπτωση.  (
Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών δεν θα ετοιμάζονται στα γραφεία του Δήμου).
3.  Έντυπα ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για
τη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων
Γεωργικής Προέλευσης

Τ

ο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε
την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 30
Οκτωβρίου για τα προσχέδια των ακόλουθων Κανονισμών: Οι
περί Αποβλήτων (Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής
Προέλευσης) Κανονισμοί.  
Οι νέοι Κανονισμοί αφορούν τη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, από την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης,
ήταν προτεραιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος και κατέληξε στην ετοιμασία προσχεδίου Κανονισμών στα
πλαίσια του περί Αποβλήτων Νόμου 2011 έως 2016, εφαρμόζοντας τη «Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού».
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση των πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης ρυπαίνει το έδαφος,
την ατμόσφαιρα, τα νερά και βλάπτει σοβαρά την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την αρχή της «Διευρυμένης
Ευθύνης του Παραγωγού», υπόχρεοι παραγωγοί είναι όσοι τοποθετούν πλαστικά προϊόντα γεωργικών καλλιεργειών στην αγορά. Οι Κανονισμοί επιβάλλουν όπως οι υπόχρεοι παραγωγοί δημιουργήσουν ατομικά ή
συλλογικά συστήματα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στους κατόχους των αποβλήτων (γεωργοί/
αγρότες, διανομείς, χρήστες κλπ) να παραδίδουν τα πλαστικά απόβλητα γεωργικής προέλευσης στα σημεία
συλλογής (σταθερές ή κινητές μονάδες). Οι παραγωγοί, στη συνέχεια έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν εκείνες τις διαδικασίες και υποδομές, ώστε τα απόβλητα να συλλέγονται από τα σημεία συλλογής και να
παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση τους.

«Τη μέρα
που πάγωσαν
τα Όνειρα»

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου,
στο χώρο της υπαίθριας
αυλής του Δημοτικού σχολείου
Αλάμπρας, η παρουσίαση του μυθιστορήματος «Τη μέρα που πάγωσαν τα Όνειρα», της εκπαιδευτικού Άννας Χαρίτωνος Χρίστου.
Διοργανωτές ήταν το Κοινοτικό
Συμβούλιο Αλάμπρας, οι εκδόσεις Ηλία Επιφανίου και η συγγραφέας.

Σ

Φοινικόδεντρα μπλέχτηκαν
σε ηλεκτρικά καλώδια

ε κινητοποίηση τέθηκε συνεργείο
της ΑΗΚ αφού παρατηρήθηκε διακοπή
ρεύματος σε περιοχή στο Δάλι. Τα υποστατικά στην περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα για πέντε ώρες και σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπού-

λου, αυτό συνέβη λόγω του ότι φοινικόδεντρα
μπλέχτηκαν σε ηλεκτρικά καλώδια της Αρχής και
κάηκαν. Συνεργείο της ΑΗΚ που έσπευσε στην
περιοχή αντικατέστησε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό και έγινε επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι αρκετές.
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Παράταση στη θητεία των τοπικών
αρχόντων μέχρι το 2024

Η

ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με 37 ψήφους υπερ, 7 κατά και 3 αποχή αποφάσισε όπως παραταθεί η θητεία
των εκλελεγμένων τοπικών αρχών μέχρι το 2024.
Η απόφαση για παράταση της θητείας για 2,5 χρόνια
αφορά τους Δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους, τους κοινοτάρχες και τους κοινοτικούς
συμβούλους και τα μέλη των Σχολικών Εφορειών.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ανάρτηση του στο Twiiter ανέφερε: «Άνοιξε
ο δρόμος για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και απαιτούν οι πολίτες που διεκδικούν Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύγχρονη
και αποτελεσματική. Με την ίδια σύνεση καλούμαστε να συνεχίσουμε την υλοποίηση και των άλλων
μεγάλων μεταρρυθμίσεων». Η πρόταση για αναβολή των εκλογών οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τον προσεχή Δεκέμβριο κατατέθηκε στη
Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος. Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών η οποία προηγήθηκε της ολομέλειας, βουλευτές των τριών μεγάλων κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και
ΔΗΚΟ τάχθηκαν υπέρ της αναβολής των εκλογών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παράλληλη διεξαγωγή τους με τις Ευρωεκλογές του 2024 και της υιοθέτησης ενός στενού χρονοδιαγράμματος για
έγκριση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μιλώντας κατά τη συνεδρία, ανέφερε ότι παράλληλα με
την επέκταση της θητείας των νυν εκλελεγμένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση κυβέρνησης και νομοθετικής
εξουσίας, «ένα συμβόλαιο τιμής απέναντι στους
πολίτες» για άμεση ψήφιση της μεταρρύθμισης.

Η Κυβέρνηση, είπε, είναι έτοιμη να συναινέσει να
δοθεί ένας πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των τριών νομοσχεδίων, που αφορούν τη μεταρρύθμιση και εισηγήθηκε η ψήφισή
τους να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου, πριν
από την έναρξη συζήτησης των προϋπολογισμών.
Όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Άριστο Δαμιανού, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και πριν αρχίσει η συζήτηση του Κρατικού
Προϋπολογισμού του 2022 θα έχει οδηγήσει ενώπιον της Ολομέλειας τα νομοθετήματα που θα θέσουν σε υλοποίηση τη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ώστε το Μάιο του 2024 να διεξαχθούν εκλογές για τη νέα μορφή που θα πάρουν οι
τοπικές αρχές. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή

της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο Μάιος του 2024. Εάν ακυρωθεί η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε κίνδυνο η εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Tα οφέλη από τη μεταρρύμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα είναι σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς υπολογίζεται ότι θα
εξοικονομηθούν τέσσερα εκατομμύρια Ευρώ από
την αναβολή των εκλογών. Επιπλέον στα 30 έως 50
εκατ. Ευρώ το χρόνο υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις Δήμων λόγω της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα νέα σχήματα που θα δημιουργηθούν θα
μεταφερθούν αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται
από Επαρχιακές Διοικήσεις και Υπουργεία. Ως παραδείγματα αναφέρεται η αδειοδότηση και ο έλεγχος
κέντρων αναψυχής, η παραχώρηση άδειας πώλη-

σης οινοπνευματωδών ποτών και η χορήγηση άδειας χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο. Σε κάθε
Δήμο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει δημοτική
Αστυνομία. Ο προϋπολογισμός των νέων Δήμων θα
είναι ενιαίος για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Κάθε
έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων
του επόμενου έτους εκάστου εκ των δημοτικών διαμερισμάτων. Προς διασφάλιση τούτου ο νέος Δήμος με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεσμεύει τους
διαθέσιμους πόρους, πλην των λειτουργικών του δαπανών, για την εκτέλεση έργων των δημοτικών διαμερισμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό τους και τις
εκάστοτε ανάγκες. Με τις αλλαγές που θα προκύψουν
θεωρείται βέβαιο ότι οι νέοι Δήμοι που θα δημιουργηθούν θα είναι εύρωστοι και οικονομικά βιώσιμοι
και θα μπορούν να παράξουν έργο προς όφελος των
δημοτών τους. Η αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης τους αλλά και τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν θα οδηγήσουν σε αυξημένους πόρους στο μεσοπρόθεσμο κατά 60-80 εκατ. Ευρώ. Η δημιουργία
νέων Δήμων μεταβάλλει σημαντικά και το συνολικό
κόστος αντιμισθιών των Δημάρχων, Αντιδημάρχων
και μελών των Δημοτικών Συμβουλίων. Υπολογίζεται ότι η καθαρή ετήσια εξοικονόμηση θα είναι περίπου 3,2 εκ. Ευρώ ετησίως. Με τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο συνολικός αριθμός των αιρετών μειώνεται κατά 45% από 602 σε 272. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αλλά και τολμηρή μεταρρύθμιση. Όπως μας
αναφέρθηκε η μεταρρύθμιση αυτή εκπορεύεται από
τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και ακολουθεί πιστά
και απαρέγκλιτα τις διεθνείς συμφωνίες, ειδικά τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΟΥΗΣ
99694748

ΠΑΥΛΟΣ
SKIP

άμεση
εξυπηρέ
τηση..

ΕΧΕΤΕ ΑΧΡΗΣΤΑ;

Eσείς απλώς γεμίστε το
και εμείς θα τα πετάξουμε

.!
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Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Σπιτικό κοντοσούβλι κοτόπουλο
με σος γιαουρτιού
Εύκολα και
γρήγορα μπορούμε
να φτιάξουμε
κοντοσούβλι με
σος γιαουρτιού.
Είναι εύγεστο
και συστήνεται
για περιπτώσεις
κατά τις οποίες
δεν θέλουμε ή
δεν μπορούμε να
ασχοληθούμε για
μεγάλο χρονικό
διάστημα στην
κουζίνα.
Μερίδες: 4
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 30-40 λεπτά
Χρόνος αναμονής: 2-4 ώρες
Υλικά για το κοντοσούβλι
8 μπουτάκια κοτόπουλο φιλέτο, κομμένα
στα 2 ή 3 κομμάτια το καθένα
4 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. xυμό πορτοκαλιού
2 κ.σ. χυμό λεμονιού
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
1 κ.σ. ζωμός
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 πιπεριά κίτρινη, κομμένη σε
τετράγωνα
1 πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε
τετράγωνα
1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε τετράγωνα
Υλικά για τη σος γιαουρτιού
300 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. ξύδι λευκό
1 κ.γ. ζωμός
½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
πάπρικα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1) Σ
 ε μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το χυμό
λεμονιού, το χυμό πορτοκαλιού, το σκόρδο και
το ζωμό.
2) Β
 άζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου στο
μπολ, ανακατεύουμε να καλυφθούν όλα με
τη μαρινάδα και καλύπτουμε με διάφανη
μεμβράνη. Αφήνουμε στο ψυγείο για 2-4 ώρες.
3) Π
 ερνάμε τα κομμάτια κοτόπουλου σε
σούβλες, εναλλάξ με τα κομμάτια πιπεριάς και
κρεμμυδιού.
4) Β
 άζουμε τις σούβλες σε ταψί περασμένο
με λαδόκολλα και το αλείφουμε με έξτρα
μαρινάδα.
5) Ψ
 ήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους
200oC στο γκριλ, για 30-40 λεπτά μέχρι να
ροδίσουν.
6) Ε
 τοιμάζουμε τη σος γιαουρτιού. Σε μπολ
βάζουμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, το ξύδι,
το ζωμότη  και το μαϊντανό και ανακατεύουμε
καλά.
7) Π
 ασπαλίζουμε τη σος με πάπρικα και φυλάμε
στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε.
8) Σ
 ερβίρουμε το κοντοσούβλι ζεστό,
συνοδεύοντάς το με τη σος γιαουρτιού,
τηγανιτές πατάτες και ζεστές πιτούλες.

Μειώθηκε
η παραγωγή
αγελαδινού
γάλακτος

Μ

είωση της τάξης του 5% ή κατά 1.280 τόνους σημείωσε η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος
τον Ιούλιο του 2021, σε σχέση με το Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας. Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος τον Ιούλιο του 2021 μειώθηκε στους 24,02
χιλιάδες τόνους. Τον Ιούνιο του 2021 η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος ανήλθε στους 25,30 χιλιάδες τόνους.Οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που παράχθηκαν για το μήνα Ιούλιο του
2021 ήταν 4,39 χιλιάδες τόνους Γάλα για Κατανάλωση, 180 τόνους Κρέμα Γάλακτος, 410 Οξινισθέντα Γάλατα, 10 τόνους τυρί από αγελαδινό γάλα.

Γονεϊκά Στυλ

Τ

ο γονεικό στυλ, ή αλλιώς η διαπαιδαγώγηση
με την οποία επιλέγετε να μεγαλώσετε τα παιδιά σας φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τον
τρόπο που το παιδί σας θα δημιουργεί μελλοντικές
σχέσεις. Παρακάτω θα παραθέσω τα γονεικά μοντέλα όπως τα διατύπωσε η Diane Baumrind, -κλινική
και αναπτυξιακή ψυχολόγος- καθώς και τα πιθανά
χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αναπτύσσουν
τα παιδιά ανάλογα με το είδος της διαπαιδαγώγησης.
Αυταρχική διαπαιδαγώγηση
Ο όρος αυταρχική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται
σε γονείς οι οποίοι τείνουν να έχουν πολύ υψηλές
προσδοκίες από το παιδί
τους ενώ, του προσφέρουν ελάχιστη ως ανύπαρκτη υποστήριξη. Σε
αυτό το γονεικό στυλ, οι
γονείς απαιτούν τυφλή
υπακοή από το παιδί,
χωρίς όμως να εξηγούν
το λόγο πίσω από τους
Δέσπω Γενεθλή
αυστηρούς κανόνες και
Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος
χωρίς να ανταποκρίνοΚέντρο πολλαπλών δυνάμεων
για την ομιλία και τη νοημοσύνη
νται στις συναισθηματικές
- Ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο
ανάγκες του παιδιού. Τα
«Γνώσις»
παιδιά που προέρχονται
από οικογένειες με αυταρχική διαπαιδαγώγηση μεγαλώνοντας γίνονται πολύ υπάκουοι ενήλικες που
συχνά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και μειωμένες
κοινωνικές δεξιότητες.
Δημοκρατική διαπαιδαγώγηση
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς οι οποίοι
έχουν ψηλές όμως λογικές προσδοκίες από το παιδί
τους και ταυτόχρονα του προσφέρουν υποστήριξη,
ζεστασιά και καθοδήγηση. Οι γονείς αυτοί συνήθως

χρησιμοποιούν επιχειρήματα και συζήτηση, θέτουν
ξεκάθαρα όρια, επιδικνύουν ποιοτικό ενδιαφέρον για
το παιδί και τα ενδιαφέροντά του και επιτρέπουν στο
παιδί να κάνει επικοδομητικά λάθη. Αυτό φαίνεται να
είναι και το πιο αποτελεσματικό είδος διαπαιδαγώγησης αφού τα παιδιά αυτά είναι πιο χαρούμενα, ικανά
και επιτυχημένα ως ενήλικες, έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες.
Υπερβολικά επιτρεπτική διαπαιδαγώγηση
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς οι οποίοι
προσφέρουν μεγάλη υποστήριξη και συναισθηματική ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού και δεν
έχουν μεγάλες απαιτήσεις από αυτό. Συχνά οι γονείς
που εφαρμόζουν την επιτρεπτική διαπαιδαγώγηση
εχουν μεγάλη επιοικεια, βάζουν ελάχιστα εως ανύπαρκτα όρια και δεν προσφέρουν καθοδήγηση στο
παιδί. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά συχνά εμφανίζουν δυσκολία στη διαχείριση των ά κσυναισθημάτων τους, μπορεί να είναι πιο επιρρεπή στις εξαρτήσεις και να έχουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης.
Αμέτοχη/Αποστασιοποιημένη διαπαιδαγώγηση
Τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους παρείχαν χαμηλή εως ανύπαρκτη υποστήριξη και δεν είχαν καθόλου απαιτησεις από αυτά, φαίνεται να εμφανίζουν
δυσκολίες σε πολλούς τομείς της ενήλικης ζωής τους.
Οι γονείς αυτοί δεν παρέχουν καμία συναισθηματική στήριξη στο παιδί τους και δεν βάζουν καθόλου
όρια και κανόνες ενω εμφανίζονται ως ψυχροί και
αδιάφοροι προς το παιδί.

ΠΗΓΗ: Baumrind’s Parenting Styles is an adaptation
of Child, Family, and Community (Chapter 6: A Closer
Look at Parenting) by Laff & Ruiz (2019), licensed
CC BY 4.0 and Social and Personality Development in
Childhood by Ross Thompson, licensed CC BY NC SA.

Η λαϊκή παράδοση του τόπου μας

Ο

Δήμος Ιδαλίου με την ευκαρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «η λαϊκή παράδοση του τόπου μας».
Η εκδήλωση περιελάμβανε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν επιδείξεις παραδοσιακών επαγγελμάτων και την παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων όπως είναι το χαλούμι, ο τραχανάς και το μαχαλεπί. Αναβίωσαν επαγγέλματα όπως ο καλαθάς,
ο αγγειοπλάστης και η κεντήτρια. Τέτοιες εκδηλώσεις δίδουν την ευκαιρία στους παλιούς να θυμηθούν
και κυρίως στους νέους να μάθουν για την πλούσια ιστορία της καθημερινότητας των προγόνων μας.
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Τι είναι το clinical Pilates και σε ποιους απευθύνεται;
Τι να επιλέξω ΜΑΤ ή REFORMER;
H

μέθοδος Clinical Pilates αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση , είναι μια μορφή σωματικής άσκησης
που επικεντρώνεται στη σωστή στάση του σώματος, τη σταθεροποίηση του κορμού, την ισορροπία,
τον έλεγχο, τη δύναμη, την ευλυγισία και τη σωστή
αναπνοή. Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον
χώρο της φυσικοθεραπείας, οδήγησαν στην
δημιουργία της μεθόδου Clinical Pilates.
Πρόκειται για την εξέλιξη και διαφοροποίηση της παραδοσιακής
μεθόδου Pilates σύμφωνα με τις σύγχρονες γνώσεις γύρω από
την
εμβιομηχανική
ανάλυση
και σταθεΜαρία Καλλένου
ροποίηση της σπονΚέντρο Φυσικοθεραπείας
PhysiKALL στο Δάλι
δυλικής στήλης.
99881222
Πρέπει να σημειωθεί
ότι το κλινικό Pilates
διαφέρει από το απλό
Pilates που εφαρμόζεται στα γυμναστήρια. Αυτό, γιατί το πρόγραμμα
των ασκήσεων διαμορφώνεται με βάση τη λήψη του
ιστορικού και προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις
δυνατότητες του ασκούμενου. Εφαρμόζεται κυρίως από πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές καθώς
απαιτεί την γνώση της εμβιομηχανικής και παθολογίας της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων.
Είναι η καταλληλότερη μέθοδος για άτομα που
χρειάζονται μία εξειδικευμένη προσέγγιση στη συνολική τους θεραπευτική αντιμετώπιση, όπως άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, τραυματισμούς ή
ιδιομορφίες.
Μελέτες έχουν δείξει τη σημαντική συνεισφορά των
εν τω βάθει μυών του κορμού στη σταθεροποίηση και αποκατάσταση ατόμων με χρόνιο πόνο στη
μέση, αυχενικό σύνδρομο, πόνους στα ισχία, στα

γόνατα ή στην περιοχή της πλάτης.
Η μέθοδος Clinical Pilates έχει ως πρωταρχικό στόχο
την επανεκπαίδευση των σταθεροποιητικών μυών
του κορμού (εν τω βάθει κοιλιακοί και εν τω βάθει
ραχιαίοι), και παράλληλα όπως αναφλερθηκε και πιο
πάνω βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος,
της δύναμης, της ισορροπίας, της ευλυγισίας καθώς
και στην βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας.
Η μέθοδος clinical Pilates απευθύνεται σε όλους
τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης ακόμα και σε περιπτώσεις όπου άλλα προγράμματα άσκησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Ο θεραπευτής προσαρμόζει το πρόγραμμα ασκήσεων στις ιδιαιτερότητες και ικανότητες του κάθε
ασκούμενου, έτσι καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο
πρόγραμμα ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, συνεκτιμώντας όλες τις συνιστώσες της φύσης
του προβλήματος του.
Επιπλέον βοηθά τον ασκούμενο να κατανοήσει το
πώς λειτουργεί το σώμα του και κατ’ επέκταση τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτός να το διαχειριστεί
κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων του.
Για αυτό τον λόγο το clinical Pilates γίνεται μόνο
σε τμήματα λίγων ατόμων και προϋποθέτει την άριστη συνεργασία θεραπευτή και ασθενούς.

Ενδεικτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε αυχεναλγίες,
κύφωση, οστεοαρθρίτιδα ισχίου σκολίωση, σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου, αστάθεια ώμου, οσφυϊκή
αστάθεια, οστεοπόρωση, αθλητικές κακώσεις, οσφυαλγία μηχανικής αιτιολογίας, γυναίκες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και μετά τον τοκετό,
αδυναμία μυών του πυελικού εδάφους (Ακράτεια),
μετεγχειρητική αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης, είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος αποκατάστασης μετά από χειρουργεία σπονδυλικής στήλης
όπως δισκεκτομή, σπονδυλοδεσία, κ.α)
Βασίζεται από ερευνητικά δεδομένα και απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο
της αποκατάστασης, με σκοπό την διατήρηση του
θεραπευτικού αποτελέσματος, καθώς και στον γενικό πληθυσμό με στόχο την πρόληψη και βελτίωση
της μυοσκελετικής λειτουργιάς.

Mat ή Reformer;
Tο Clinical Pilates η άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε στρώματα στο έδαφος είτε στο ειδικό
κρεβάτι ασκήσεων pilates reformer. Τα αποτελέσματα είναι εξίσου θεαματικά και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο το reformer ίσως να υπερτερεί
στο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία ασκήσεων,
καλύτερη και ελεγχόμενη διαβάθμιση και εξέλιξη
της αντίστασης και της δυσκολίας της άσκησης καθώς επίσης και το γεγονός ότι γίνεται κατά βάση
σε personal συνεδρίες οπότε και είναι ακόμα περισσότερο εξατομικευμένο στον ασθενή.
Η επιλογή ανάμεσα σε mat και reformer είναι απλά
μια επιπλέον λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι να
κάνεις την αρχή. Να έρθεις σε επαφή με την άσκηση και να νιώσεις την ευεξία που προσφέρει το
pilates.
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Ο Χαλκάνωρ θα επιδιώξει την άνοδο στη Β’ κατηγορία
Μ

ε πρωταγωνιστικούς στόχους στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο άρχισε το
πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ο
Χαλκάνωρ Ιδαλίου. Η ομάδα προετοιμάστηκε κατάλληλα για τη νέα
διοργάνωση. Η ομάδα, με τις κινήσεις που έγιναν στο μετεγγραφικό
πεδίο αλλά και το εξαιρετικό κλίμα
που υπάρχει στο σωματείο, έχει όλα
τα φόντα να πρωταγωνιστήσει. Η
ομάδα που έχει δημιουργηθεί στη
φετινή περίοδο δίδει υποσχέσεις
για το μέλλον. Ο προπονητής Κώστας Λοϊζου έχει προσθέσει στην ομάδα τη φιλοσοφία του αλλά
και στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν στην ομάδα το κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσει να πετύχει το στόχο της ανόδου. Τα τελευταία χρόνια οι γαλάζιοι του Δαλιού έφθασαν κοντά στην πηγή,
βλέπε άνοδο στη Β’ κατηγορία, ωστόσο στο τέλος δεν κατάφεραν
να πάρουν ένα από τα εισιτήρια της ανόδου. Φέτος πιστεύουν ότι
θα τα καταφέρουν. Στο σωματείο υπάρχει μεγάλη προσδοκία ότι
οι φίλοι της ομάδας θα στηρίξουν την προσπάθεια και θα βοηθήσουν με την παρουσία τους από την κερκίδα τους ποδοσφαιριστές
να πετύχουν το στόχο τους. Τα προηγούμενα χρόνια οι συνθήκες
λόγω τους κορωνοϊού ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για τον
κόσμο να πάει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει τους αγώνες.

N

Με απαιτήσεις στο νέο
πρωτάθλημα ο Άδωνης

έα χρονιά, νέοι στόχοι στον Άδωνη ο οποίος κατάφερε και απαγκιστρώθηκε από το αγροτικό ποδόσφαιρο και πλέον έχει παρουσία στο πρωτάθλημα της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Τα πράγματα
σίγουρα φέτος είναι πολύ διαφορετικά και οι απαιτήσεις της νέας διοργάνωσης είναι πολύ περισσότερες. Έχοντας αυτό κατά νου στο σωματείο των πρασίνων του Δαλιού έχουν κάνει μια καλή προεργασία ώστε να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις που θα έχουν ενώπιον τους. Οι άνθρωποι του σωματείου θα επιδιώξουν να κάνουν μια καλή χρονιά ώστε όχι μόνο να διατηρήσουν τον Άδωνη αλλά να τον ανεβάσουν ακόμα πιο ψηλά. Τα δύσκολα χρόνια έχουν περάσει για το σωματείο και ουδείς στον Άδωνη θέλει να
επιστρέψει σε καταστάσεις οι οποίες έχουν σημαδέψει τα
προηγούμενα χρόνια το σύλλογο. Στη φετινή περίοδο έχει
γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια και στις τάξεις της ομάδας
υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για μια καλή πορεία. Ήδη το
νέο πρωτάθλημα βρίσκεται στα πρώτα του στάδια. Οι ποδοσφαιριστές των πρασίνων παρουσίασαν καλά στοιχεία
στον αγωνιστικό χώρο και αναμένεται ότι όσο θα περνούν
οι αγωνιστικές η ομάδα θα γίνεται ακόμα καλύτερη αποκτώντας οι ποδοσφαιριστές την απαραίτητη ομοιογένεια η
οποία θα προέλθει μέσα από τους αγώνες. Στην πρεμιέρα
του πρωταθλήματος ο Άδωνης έχασε εκτός έδρας με 4-0
από την Ασπίς Πύλας. Το παιχνίδι δεν βγήκε στην ομάδα
και αυτό φαίνεται και από το τελικό αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στα επόμενα παιχνίδια.
Στη 2η αγωνιστική οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν στο Δάλι
τον Άτλα Αγλαντζιάς και θα επιδιώξουν τη νίκη και τους
τρεις βαθμούς. Στην 3η αγωνιστική ο Άδωνης θα πάει στο
Ακρωτήρι για να παίξει με την ΑΠΕΑ. Ακολουθεί στην 4η
αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με τον Όλυμπο Ξυλοφάγου. Στην 5η αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλιού θα
παίξουν εκτός έδρας με τον Κορμακίτη και στην 6η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν την ΑΠΟΝΑ. Κοντά στο σύλλογο
βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Άδωνη. Τιμώνται προς 30
Ευρώ το καθένα και ήδη αρκετοί είναι οι φίλοι του Άδωνη που τα προμηθεύτηκαν κλείνοντας θέση στην κερκίδα
για να παρακολουθήσουν τους εντός έδρας αγώνες των πρασίνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Άδωνη τίμησε τη μνήμη του πρόωρα αποβιώσαντος Ανδρέα Καδή ο οποίος υπηρέτησε το σωματείο για μια δεκαετία από
τη σημαντική θέση του Γραμματέα. Ο Ανδρέας Καδής ήταν πάντα κοντά στον Άδωνη βοηθώντας το σωματείο
του Ιδαλίου με κάθε τρόπο. Το Δ.Σ. του Άδωνη ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και εκτίμησης στον άνθρωπο απένειμε
πλακέτα στην οικογένεια του ενώ διοργάνωσε φιλικό παιχνίδι στη μνήμη του με αντίπαλο τον Χαλκάνορα. Ο
Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης ανέφερε ότι ο Ανδρέας Καδής ήταν ένας στενός συνεργάτης ο οποίος
υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το σωματείο αφήνοντας ανεξίτηλα τη σφραγίδα του. «Η μνήμη του θα παραμείνει
ζωντανή» τόνισε ο Πρόεδρος του Άδωνη.

Αυτοί μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο

Σ

ύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίουεπιτρέπεται η είσοδος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μόνον για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και για άτομα
που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες
σε ποσοστό πληρότητας 75% των γηπέδων.
Επίσης, επιτρέπεται η είσοδος στα γήπεδα σε άτομα
που έχουν εμβολιαστεί με τη μία δόση και νοουμένου
ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά
την ημερομηνία εμβολιασμού.
Τα πρόσωπα ηλικίας 12-15 ετών εξαιρούνται, αλλά
πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid test αντιγόνου με ισχύ 72 ωρών. Επιπλέον, εξαιρούνται και μπορούν να προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό rapid test με ισχύ 72 ωρών τα άτομα ηλικίας
16 ετών και άνω που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος με την προσκόμιση του ιατρικού πιστοποιητικού που να επιβεβαιώνει τον λόγο που δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

Φέτος τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Στο Χαλκάνορα θεωρούν
ότι με την παρουσία των φίλων της
ομάδας μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου στη Β’ κατηγορία.
Στην πρεμιέρα ο Χαλκάνωρ φιλοξένησε στο γειτονικό ντέρμπι τη
ΜΕΑΠ. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι,
πραγματικό ντέρμπι το οποίο απόλαυσε ο κόσμος που παρευρέθηκε
στο γήπεδο. Ο Χαλκάνωρ κατάφερε
να κερδίσει με 2-1 και να μπει με το
δεξί στη διοργάνωση. Στη 2η αγωνιστική ακολουθεί δύσκολη έξοδος
στον Ύψωνα για τον αγώνα με αντίπαλο την Ένωση Νέων. Στην 3η
αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν τον Κούρρη
Ερήμης. Ακολουθεί στην 4η αγωνιστική το εκτός έδρας γειτονικό
ντέρμπι με την Ομόνοια Ψευδά. Στην 5η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ
θα φιλοξενήσει στο Δάλι τον Εθνικό Άσσιας και στην 6η αγωνιστική θα πάει στο Ζακάκι για να παίξει με την ΑΕΖ. Σε πλήρη εξέλιξη
βρίσκεται η διαδικασία προπώλησης των εισιτηρίων διαρκείας του
Χαλκάνορα για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022. Τιμώνται
στα 50 Ευρώ και είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους του σωματείου να τα προμηθευτούν και ταυτόχρονα να βοηθήσουν οικονομικά το Χαλκάνορα. Ισχύουν για όλους τους εντός έδρας αγώνες
της ομάδας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-22.

Πανέτοιμη για το πρωτάθλημα
η «ΔΑΛΙ F.C.»

Σ

τις 9 Οκτωβρίου στήνονται στη σέντρα οι ομάδες της ΑΠΟΕΣΠ. Η «ΔΑΛΙ F.C.» είναι πανέτοιμη
για τη νέα διοργάνωση στην οποία όπως δηλώνουν οι άνθρωποι του σωματείου θα επιδιώξει να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην 1η αγωνιστική η ομάδα
αγωνίζεται με την ομάδα της Ψημολόφου. Διοίκηση,
προπονητής και ποδοσφαιριστές θέλουν η ομάδα να
μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Μια νίκη στην πρεμιέρα θα βοηθήσει το σωματείο και για τη συνέχεια του
πρωταθλήματος. Όπως φάνηκε και στα φιλικά παιχνίδια
που έδωσε η ομάδα κατά τη φετινή περίοδο κτίστηκε
μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα έχει απαιτήσεις στη
διοργάνωση. Το κλίμα στη «ΔΑΛΙ F.C.» είναι εξαιρετικό
με τη διοίκηση να βρίσκεται συνεχώς κοντά στην ομάδα έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει. Ταυτόχρονα υπάρχει κινητοποίηση στους φίλους
της ομάδας οι οποίοι βρίσκονται σε εγρήγορση ενόψει
της έναρξης του πρωταθλήματος. Δηλώνουν έτοιμοι να
στηρίξουν το σωματείο από την κερκίδα δίδοντας την
απαραίτητη βοήθεια στους ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια που θα καταβάλουν για διάκριση.

Αισιοδοξία στον
Απόλλωνα Λυμπιών
για καλή πορεία

Π

ρωταγωνιστικούς στόχους θα επιδιώξει στο νέο πρωτάθλημα της
ΑΠΟΕΣΠ ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε
εξέλιξη φιλικοί αγώνες οι οποίοι δίδουν τη δυνατότητα στον προπονητή της ομάδας
Γιώργο Στυλιανού να βγάλει τα συμπεράσματα του και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα
ώστε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό σύνολο.
Το κλίμα στον Απόλλωνα είναι εξαιρετικό και όλοι στο σωματείο, διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και
ποδοσφαιριστές δίδουν τον καλύτερο τους εαυτό για την ομάδα. Στις τάξεις των οπαδών του Απόλλωνα
υπάρχει αισιοδοξία ότι φέτος η νέα ομάδα που φτιάχνεται θα μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία και γιατί
όχι να μπορέσει να διεκδικήσει τη διάκριση. Στην 1η αγωνιστική ο Απόλλων θα παίξει εκτός έδρας με τον
Εθνικό Καϊμακλίου. Η διοίκηση του Απόλλωνα ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας του
σωματείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση με το εισιτήριο διαρκείας ο κάτοχος του θα έχει τη δυνατότητα
να παρακολουθήσει όλους τους εντός έδρας αγώνες της ανδρικής και της γυναικείας ομάδας του σωματείου. Τα εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα Λυμπιών τιμώνται στα 40 Ευρώ το καθένα.

ΔΑΛΙ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ζουν ιστορικές στιγμές στην Ολυμπιάδα Λυμπιών

A

ισθητή φαίνεται ότι θα κάνει την παρουσία
της στο νέο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας η
Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι πράσινοι στα μέχρι
τώρα παιχνίδια που έδωσαν έδειξαν ότι έχει δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο μπορεί να
έχει απαιτήσεις σε κάθε παιχνίδι. H ομάδα παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία γεγονός που δημιουργεί
αισιοδοξία για τη συνέχεια. Το πρωτάθλημα της Β’
κατηγορίας είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο της
Γ’ κατηγορίας. Το επίπεδο είναι πιο ψηλό και σε κάθε
αγωνιστική η ομάδα θα πρέπει να παρουσιάζει το
καλό της πρόσωπο ώστε να μπορέσει να πάρει τους
απαραίτητους βαθμούς για να πετύχει τους στόχους
της. Στις τάξεις της ομάδας επικρατεί ενθουσιασμός
αφού στο σωματείο ζουν ιστορικές στιγμές αφού
είναι η πρώτη παρουσία της Ολυμπιάδας στη Β’
κατηγορία, ωστόσο όλοι παραμένουν προσγειωμένοι για τη συνέχεια. Κάθε παιχνίδι έχει τα δικά του
χαρακτηριστικά και με αυτό το φακό αντιμετωπίζουν τη διοργάνωση το προπονητικό επιτελείο και
οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Δίπλα στην ομάδα
βρίσκονται οι φίλοι της Ολυμπιάδας στηρίζοντας με
κάθε τρόπο το σωματείο. Η Ολυμπιάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος πέτυχε την πρώτη της νίκη
η οποία επιτεύχθηκε στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι

της ομάδας στη Β’ κατηγορία. Κέρδισε εκτός έδρας
με 3-2 την ΑΛΚΗ. Η ομάδα έδειξε από την αρχή ότι
θα είχε μεγάλες απαιτήσεις στο πρωτάθλημα. Στη 2η
αγωνιστική οι πράσινοι φιλοξένησαν στα Λύμπια
τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν βγήκε στην ομάδα με αποτέλεσμα να δεχθεί
την ήττα με 1-0.
Στην 4η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει με την

Αναγέννηση Δερύνειας στα Λύμπια. Ακολουθεί ο
εκτός έδρας αγώνας στην 5η αγωνιστική με αντίπαλο την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Στην 6η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει τον Ονήσιλο Σωτήρας και στην 7η αγωνιστική θα πάει στις Καμάρες
για να αγωνιστεί με τον ΑΣΙΛ. Ο νεαρός ταλαντούχος
ποδοσφαιριστής Ανδρέας Σάββα θα συνεχίσει την
ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ολυμπιάδα Λυ-

Αρχίζει το ταξίδι της Ε.Ν. Αγίας
Βαρβάρας στην Α’ κατηγορία

Σ

Η

Είπε αντίο στον αθλητισμό
η Λεοντία Καλλένου

Λεοντία Καλλένου με ανάρτησή της, ενημέρωσε για την απόφασή της να κρεμάσει τα παπούτσια
της. Όπως αναφέρει ήρθε ο καιρός για να κρεμάσει τα παπούτσια και να πει αντίο σε κάτι που αγαπά.
«Ο πρωταθλητισμός ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου και πιστεύω πως τον υπηρέτησα με
σεβασμό και αξιοπρέπεια. Όπως όλα στη ζωή έχουν αρχή, μέση και τέλος, έτσι και εγώ νιώθω πως έκλεισε
αυτό το κεφάλαιο για εμένα. Ολοκλήρωσα το δικό μου κύκλο και είμαι έτοιμη να ζήσω όλα αυτά τα αλλιώτικα και καινούργια πράγματα που πάντα ήθελα να κάνω αλλά λόγω αθλητικών υποχρεώσεων δεν έκανα».
Η Λεοντία Καλλένου αναφέρει ότι φεύγει με το κεφάλι ψηλά τονίζοντας ότι δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις
που πήρε καθ’ όλη την πορεία της στον αθλητισμό. «Είμαι
ευγνώμων για όλες τις χαρές που μου χάρισε ο κόσμος του
πρωταθλητισμού αλλά και για όλες τις λύπες γιατί με έμαθαν
να επιβιώνω και να εξελίσσομαι. Ο αθλητισμός είναι γεμάτος
στιγμές. Κάποιες στιγμές είναι όμορφες και σου γεμίζουν την
καρδιά αλλά κάποιες άλλες άσχημες και σου τη ραγίζουν.
Στην πορεία μου έζησα πολλές και διάφορες στιγμές και πλέον νιώθω γεμάτη και έτοιμη για κάτι καινούργιο» σημειώνει
η Λεοντία Καλλένου. «Για τους περισσότερους αθλητές η
απόφαση να αποχωρήσουν από τον αθλητισμό είναι πολύ
δύσκολο να παρθεί και το ξέρω από πρώτο χέρι. Νιώθεις λες και σου ξεριζώνουν ένα κομμάτι από τη ψυχή
και χάνεις την ισορροπία σου. Δεν είναι έτσι όμως. Μετά το πέρας της αθλητικής καριέρας κάποιου αθλητή,
είναι ευκαιρία να ανακαλύψει νέα πράγματα και να δώσει την ενέργεια του σε κάτι άλλο που θα τον κάνει
ευτυχισμένο». Η Λεοντία Καλλένου ευχαρίστησε τον Κύπριο πρωταθλητή Κυριάκο Ιωάννου, τους γονείς της
που τη στήριξαν, την οικογένεια της και τον προπονητή της, τους στενούς της φίλους, την ΚΟΕΑΣ, τον ΚΟΑ,
το ΓΣΠ τους χορηγούς της και γενικά όλους τους συνεργάτες της όλα αυτά τα χρονιά.

Κορυφώνεται
η προετοιμασία
του Πανιδαλιακού

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Πανιδαλιακού για
το νέο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας πετοσφαίρισης γυναικών το
οποίο αρχίζει στις 20 Οκτωβρίου. Ο Πανιδαλιακός παρουσιάζεται
ενισχυμένος στη νέα αγωνιστική περίοδο και θα καταβληθεί προσπάθεια
ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Ο Πανιδαλιακός θα λάβει μέρος στο
Β’ όμιλο στον οποίο συμμετέχουν επίσης ο Άρης Πολεμίου, η Ανόρθωσις
Πετ., ο ΑΠΟΚ, ο Εθνικός Λατσιών, ο Λέοντας, η Αναγέννηση Δερύνειας και
ο Παφιακός. Στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Πανιδαλιακός θα
φιλοξενήσει τον ΑΠΟΚ. Η ομάδα θα επιδιώξει να πάρει το τρίποντο στην
πρεμιέρα ώστε να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Σε πολύ καλό δρόμο
βρίσκεται και η προετοιμασία των ακαδημιών του Πανιδαλιακού. Στο σωματείο δίδουν μεγάλη σημασία στις «μικρές» ομάδες του σωματείου για τις
οποίες όλοι όσοι ασχολούνται με το βόλεϊ μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Το
τελευταίο διάστημα προέκυψε πρόβλημα στον Πανιδαλιακό αφού οι ιθύνοντες του σωματείου αναζητούν χώρο προπονήσεων λόγω του γεγονότος ότι
η αίθουσα του Λυκείου Ιδαλίου έκλεισε για κατασκευή βελτιωτικών έργων.

Σ

ε εξαιρετικό κλίμα συνεχίζεται η προετοιμασία της
Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας η οποία στη νέα αγωνιστική
περίοδο θα συμμετέχει στην Α’ κατηγορία του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης. Η ομάδα μετά την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας θα επιδιώξει
να έχει μια καλή πορεία στη νέα διοργάνωση. Στις τάξεις του
σωματείου γνωρίζουν ότι τα πράγματα στη νέα αγωνιστική
περίοδο θα είναι δυσκολότερα ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία
ότι η ομάδα θα τα καταφέρει και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α’ κατηγορίας. Στόχος της ομάδας,
όπως αναφέρεται, είναι η παραμονή στην κατηγορία. Οι άνθρωποι του σωματείου εργάζονται σκληρά
για τη δημιουργία ενός δυνατού και ανταγωνιστικού ρόστερ το οποίο θα μπορέσει να εκπροσωπήσει
επάξια την κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Δίπλα στη διοίκηση και τους παίκτες βρίσκονται οι φίλοι
και οπαδοί του σωματείου οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμβάλουν στη νέα μεγάλη προσπάθεια που θα καταβληθεί στη νέα αγωνιστική περίοδο.

μπιών υπό τη μορφή δανεικού από την Ομόνοια.
Κυκλοφόρησε η νέα κάρτα μέλους της Ολυμπιάδας.
Οι κάτοχοι της έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται βαθμούς και εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα, έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων
για τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας και άλλα
προνόμια που αποφάσισε το Δ.Σ. του σωματείου. Η
τιμή της κάρτας μέλους έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ.

Ε

Αξιόμαχο σύνολο η ΜΕΑΠ

πιστροφή στο γήπεδο για τη ΜΕΑΠ η οποία προσβλέπει ότι στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θα έχει
μια καλή πορεία και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσει. Η
διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας έχουν
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ενίσχυση της
ομάδας η οποία έδειξε τόσο στα φιλικά όσο και στο παιχνίδι της πρεμιέρας ότι θα είναι ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο
μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα διοργάνωση. Το πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμα στις αρχές και όλοι στο σωματείο
γνωρίζουν ότι όσο προχωρούν οι αγωνιστικές η ομάδα θα
γίνεται ακόμα καλύτερη. Ο προπονητής Γιάννος Λυμπουρής
από την περσινή παρουσία του στη ΜΕΑΠ γνωρίζει αρκετά
καλά τα αποδυτήρια της ομάδας. Επιπλέον φέτος λόγω του
γεγονότος ότι είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την
προετοιμασία μπόρεσε ευκολότερα να βάλει τα δικά του
στοιχεία στην ομάδα τα οποία άρχισαν ήδη να φαίνονται στο
γήπεδο. Στην πρεμιέρα η ΜΕΑΠ αγωνίστηκε εκτός έδρας με το
Χαλκάνορα. Το ντέρμπι της περιοχής είχαν την ευκαιρία να το
παρακολουθήσουν αρκετοί φίλοι του ποδοσφαίρου οι οποίοι έμειναν ικανοποιημένοι από το θέαμα που παρουσίασαν
οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων. Το παιχνίδι κρίθηκε στις
λεπτομέρειες με το Χαλκάνορα να κερδίζει με σκορ 2-1. Στη 2η
αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή Γερολάκκου
και θα επιδιώξει να πάρει τους τρεις βαθμούς. Οι κόκκινοι του
Πέρα Χωριού – Νήσου στην 3η αγωνιστική θα αγωνιστούν
εκτός έδρας με το ΘΟΙ Λακατάμιας. Ακολουθεί στην 4η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με το Διγενή Μόρφου. Στην
5η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΠΕΠ.
Δύσκολο εκτός έδρας αγώνα στην 6η αγωνιστική για τους
κόκκινους του Πέρα Χωριού – Νήσου οι οποίοι θα παίξουν
με την Ορμήδεια. Στη νέα προσπάθεια που γίνεται φέτος της
ΜΕΑΠ συμβάλουν και οι φίλοι του σωματείου οι οποίοι ανέκαθεν ήταν κοντά στην ομάδα ενισχύοντας την προσπάθεια
της διοίκησης. Σε εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε
η παρουσίαση της ομάδας η διοίκηση της ΜΕΑΠ απήυθυνε
έκκληση στον κόσμο για στήριξη προς τους ποδοσφαιριστές.

Ακόμα μια ποιοτική προσθήκη κυριολεκτικά της τελευταίας
στιγμής για τη ΜΕΑΠ. Ο 25χρόνος μεσοεπιθετικός Γιώργος Σιαπάνης επέστρεψε μετά από 3 χρόνια ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Ο Σιαπάνης την περασμένη
περίοδο αγωνιζόταν στην Ολυμπιάδα Λυμπιών με την οποία
πανηγύρισε την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Κυκλοφόρησαν τα
εισιτήρια διαρκείας της ΜΕΑΠ. Σε ανακοίνωση του σωματείου
αναφέρεται χαρακτηριστικά: «η ομάδα μας σας θέλει δίπλα
της. Η παρουσία όλων σας στο γήπεδο είναι πολύ σημαντική
για την ομάδα, και είμαστε σίγουροι ότι μαζί σας, είναι πιο εφικτό να πετύχουμε τους αγωνιστικούς μας στόχους». Η ΜΕΑΠ
πρωτοπορεί αφού η αγορά των εισιτηρίων διαρκείας μπορεί
να γίνει και με κρυπτονομίσματα. Γενική τιμή πώλησης: 70
Ευρώ. Η είσοδος των παιδιών κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν. Η είσοδος για τα παιδιά της ακαδημίας της ΜΕΑΠ είναι
δωρεάν. Η ΜΕΑΠ αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός έχει και την
κοινωνική του διάσταση. Η διοίκηση αποφάσισε και προέβη
σε μια κίνηση η οποία απέσπασε πολύ θετικά σχόλια. Μέρος
των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για
την σεζόν 2021-2022 θα δοθεί στις οικογένειες των 4 θυμάτων
των φονικών πυρκαγιών του περασμένου Ιουλίου στις ορεινές περιοχές Λάρνακας και Λεμεσού. Στις 17 Σεπτεμβρίου η
ΜΕΑΠ διοργάνωσε τόμπολα στην οποία συμμετείχαν οι φίλοι
και υποστηρικτές του σωματείου. Η τόμπολα η οποία μοίρασε
πλούσια κέρδη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

