ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

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

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 10 l Τεύχος 123 l Δεκέμβριος 2021
Αισιοδοξία από τους αρμοδίους ότι θα εγκριθεί πριν το τέλος του χρόνου

Προεδρική έκκληση για προώθηση της
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης απήυθυνε εκ νέου
έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να
ψηφίσουν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θα επιφέρει μεγάλα οφέλη
για τους πολίτες. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μετά την τελευταία συνεδρία της
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι το θέμα
θα φθάσει στο τέλος. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έγινε στην περιοχή θα δημιουργηθεί
ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Θα αποτελείται από το Δάλι, το Πέρα Χωριό – Νήσου,

την Αλάμπρα, τα Λύμπια και την Ποταμιά. Η
έδρα της νέας οντότητας θα είναι το Δάλι. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος είναι μεταξύ των εννιά Δημάρχων οι οποίοι διαβίβασαν
επιστολή στον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων με
την οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για
την προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος Τσερίου ζητά
όπως αλλάξει ο σχεδιασμός για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Δήμος
να ενταχθεί είτε στο σχήμα Νότιας Λευκωσίας –
Ιδαλίου είτε στο σχήμα Λατσιών – Γερίου.

Καλές Γιορτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σελ. 3-4

Συνεχίζεται ο αγώνας για μετακίνηση
των ασφαλτικών εργοστασίων

Έ

ξω από το Ανώτατο Δικαστήριο βρέθηκαν κάτοικοι της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης ενώπιον
του οποίου συνεχίστηκε η εκδίκαση της έφεσης που καταχώρησε η Νομική Υπηρεσία. Η
Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης απέστειλαν
για το θέμα νέα επιστολή στο Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και στην Επίτροπο Προστασίας των
Δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής δήλωσε εκ νέου ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση για μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από
την περιοχή που βρίσκονται σήμερα, κοντά στην οικιστική ζώνη Ιδαλίου.

σελ. 4

Οι υποχρεώσεις των τοπικών αρχών
για τα απόβλητα

Μ

Η «ΔΑΛΙNEWS»
σας εύχεται

έχρι το τέλος του 2022, κάθε
αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
είτε ξεχωριστά είτε συλλογικά, θα πρέπει να εκπονήσει εξαετές τοπικό
σχέδιο δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών
αποβλήτων, με σκοπό τη συμβολή των τοπικών αρχών στην επίτευξη των στόχων για
τα απόβλητα. Επίσης οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή
και χωριστής συλλογής για τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, κ.λπ.), για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τις μπαταρίες, για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα
ογκώδη απόβλητα, καθώς και για τα οργανικά απόβλητα. Σημαντική απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των αοπβλήτων. Καθορίζονται
οι υποχρεώσεις των τοπικών αρχών. 		
		
σελ. 6

Μέτρα περαιτέρω στήριξης των
πολυτέκνων εξήγγειλε
ο Πρόεδρος από την Αλάμπρα

Εκστρατεία μεταφοράς
εκλογικών βιβλιαρίων

Σ

ε εξαγγελίες που αφορούν την περαιτέρω στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών προέβη ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας σε εκδήλωση
της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων στην Αλάμπρα. Αναφέρθηκε στις αποφάσεις που
λήφθηκαν και στα μέτρα που
υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. Η Κυβέρνηση σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προγραμματίζει μεταξύ άλλων την καθιέρωση της γονικής άδειας
με απολαβές για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 8 ετών, την οποία θα δικαιούνται και οι δύο γονείς, επιπρόσθετα από την άδεια μητρότητας και
πατρότητας. Επίσης προγραμματίζεται η επιχορήγηση προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης για ανέγερση / διαμόρφωση 30 νέων βρεφονηπιακών σταθμών ή και πολυδύναμων κέντρων για απασχόληση παιδιών. Δρομολογείται και η παροχή επιδότησης προς τους
γονείς, βάσει οικονομικών κριτηρίων, για τη φοίτηση των παιδιών
τους σε εγκεκριμένες δομές ποιοτικής φροντίδας.
σελ. 7

Οι Δήμαρχοι τα είπαν
με τους βιομήχανους

Τ

ο θέμα ασφάλειας στις βιομηχανικές ζώνες συζήτησαν οι Δήμαρχοι
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και Γερίου Νεόφυτος Παπαλαζάρου με βιομήχανους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δυο πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει συμμόρφωση
σελ. 8
στους κανονισμούς και τους νόμους του κράτους.

Σελ.10

Δηλητηρίασαν το
«Λουκάνικο»
Σελ.10

Σύνδρομο καρπιαίου
σωλήνα
Σελ.13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Καλές Γιορτές

M

ια ανάσα βρισκόμαστε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μικροί και μεγάλοι αναμένουν
με ανυπομονησία τις μέρες των γιορτών οι οποίες
προσφέρουν χαρούμενη νότα αλλά και στιγμές ξεγνοιασιάς. Ελπίζεται ότι φέτος θα είναι καλύτερα τα
πράγματα σε σύγκριση με πέρσι όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα για περιορισμό της πανδημίας. Οι
γιορτές είναι πολύ κοντά και είναι μια καλή ευκαιρία
για όλους να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να αναλογιστούμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Ταυτόχρονα
είναι μια ευκαιρία για να καθορίσουμε τους στόχους
μας για τη νέα χρονιά. Το 2022 είναι μια σημαντική
χρονιά αφού αναμένεται να ολοκληρωθούν θέματα
που παρέμειναν ανοικτά από το 2021. Ένα από αυτά
τα θέματα το οποίο αφορά την περιοχή Ιδαλίου είναι
η μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από το σημείο που βρίσκονται σήμερα, κοντά

στην οικιστική ζώνη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα
ολοκληρωθεί η μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή. Το 2022 είναι
καθοριστική χρονιά για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναμένεται να αλλάξει η Τοπική
Αυτοδιοίηση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με
το θέμα τις μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η νέα μορφή που θα πάρουν οι νέες οντότητες
αναμένεται να είναι πιο φιλικές προς τους πολίτες και
θα τους διευκολύνουν στην καθημερινότητα τους.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
απηύθυνε έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να ψηφίσουν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί, όπως είπε, είναι προς όφελος του πολίτη.
Οι Δήμαρχοι Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και Γερίου
Νεόφυτος Παπαλαζάρου συναντήθηκαν με τους βι-

ομήχανους της περιοχής και συζήτησαν θέματα που
αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους στις
βιομηχανικές ζώνες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Αλάμπρα στη διάρκεια εκδήλωσης της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ανακοίνωσε
ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών. Ο Δήμος Ιδαλίου σε ανακοίνωση του κάλεσε εκ νέου τους δημότες του που δεν
έχουν μεταφέρει ακόμα τα εκλογικά τους βιβλιάρια
στο Δήμο να το πράξουν το συντομότερο. Στην ανακοίνωση δίδονται λεπτομέρειες για το όφελος που
θα έχει τόσο ο Δήμος όσο και οι ίδιοι οι δημότες από
την αύξηση της κρατικής χορηγίας που θα προκύψει
από τη μεταφορά των εκλογικών βιβλιαρίων. Ο Δήμος Ιδαλίου συμμετείχε και φέτος στην εκστρατεία
καθαρισμού «Let’s Do It! Cyprus 2021». Συμμετείχαν
πέραν των 150 εθελοντών από τους οργανωμένους
φορείς του Δήμου. Εκδήλωση για τους συνταξιού-

Άμεση βοήθεια

Ο

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

Κουρές νέων μοναχών
στην Αγία Βαρβάρα

Δήμος Ιδαλίου και τα
κοινωνικά σύνολα διοργάνωσαν σε δυο διαφορετικές ημερομηνίες αιμοδοσίες.
Η πρώτη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου στο
Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Η
δεύτερη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου
στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου.
Στόχος ήταν η ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου Ιδαλί-

Παρεκκλήσι στην Παναγία
Χρυσοπερότσα

Κ

ατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για ανέγερση του παρεκκλησίου αφιερωμένου στην Παναγία
Χρυσοπερότσα στη Νήσου. Τον
αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας ο
οποίος συνεχάρη τα μέλη του
Κοινοτικού Συμβουλίου και της
εκκλησιαστικής επιτροπής για
την απόφαση τους να προχωρήσουν στην ανέγερση του παρεκκλησίου. Το παρεκκλήσι της
Παναγίας Χρυσοπερότσα θα
ανεγερθεί στην οδό Νίκου Καζαντζάκη στη Νήσου. Οι πιστοί
μπορούν να κάνουν εισφορές
για αποπεράτωση του ναού.

ου. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρήθηκαν αυστηρά όλα
τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης
του Covid-19, με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του
Υπουργείου Υγείας. Οι κάτοικοι
Ιδαλίου έδωσαν δυναμικά το
παρών τους συμβάλλοντας στην
προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης των πολιτών που έχουν
ανάγκη.

Ο

fmw financial media way

Η

Σουβλάκια στα δημοτικά
σχολεία Ιδαλίου

ι Σύνδεσμοι Γονέων του Α’ και του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου έψησαν στις 3 και στις 5 Νοεμβρίου αντίστοιχα σουβλάκια. Οι
εισπράξεις θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των σχολείων. Πρόκειται για εκδηλώσεις τις οποίες απόλαυσαν όσοι παρευρέθηκαν αφού
δίδουν την ευκαιρία στους γονείς να συσφίγξουν τις σχέσεις τους. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις έλειψαν αφού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν μπορούσαν να διοργανωθούν το προηγούμενο ενάμισι χρόνο.

Ποδηλασία
στο Δάλι

Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια

Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005
Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Εθελοντική αιμοδοσία

έσα σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε η κουρά του Δόκιμων Μοναχών Γεωργίου και Ιωάννου στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Την κουρά τέλεσε ο Μητροπολίτης Ταμασού
και Ορεινης Ησαΐας, ο οποίος έδωσε στους νέους μοναχούς τα ονόματα Εφραίμ και
Χρύσανθος. Ο Πανιερώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους πνευματικών νουθεσιών προς τους νεοκαρέντες μοναχούς. Κατά τον Εσπερινό και την ακολουθία της
κουράς, εκτός των άλλων πατέρων του Ησυχαστηρίου, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι διάφοροι κληρικοί από διάφορες Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κύπρου.

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Αρμενίας 23Β,

χους κατοίκους της Ποταμιάς, ελληνοκυπρίους και
τουρκοκυπρίους διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο του μικτού χωριού. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις
κοινωνικού περιεχομένου το Κοινοτικό Συμβούλιο
Ποταμιάς στέλνει το μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Στην
έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για τη σημαντική απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και για την πρόθεση του Δήμου Ιδαλίου να
ενταχθεί στο πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετώ». Η
εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Το 2022 να φέρει
στον καθένα ότι επιθυμεί. Πάνω απ’ όλα υγεία το πολυτιμότερο αγαθό, ιδιαίτερα σήμερα στις δύσκολες
στιγμές που περνούμε λόγω της πανδημίας.
Η σύνταξη

Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου και ο Δημοτικός Όμιλος Ποδηλάτου Ιδαλίου διοργάνωσαν ποδηλασία. Η εκκίνηση δόθηκε από το Δημαρχείο Ιδαλίου και ο τερματισμός
έγινε στο χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιδαλίου. Το παρόν
τους έδωσαν μικροί και μεγάλοι οι οποίοι πέρασαν όμορφες στιγμές. Ήταν μια
ποδηλατική διαδρομή 7 περίπου χιλιομέτρων η οποία πέρασε από τα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία του Ιδαλίου.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Δεκεμβρίου
2 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου
6 Δεκεμβρίου
7 Δεκεμβρίου
8 Δεκεμβρίου
9 Δεκεμβρίου
10 Δεκεμβρίου
12 Δεκεμβρίου
13 Δεκεμβρίου
14 Δεκεμβρίου
15 Δεκεμβρίου
16 Δεκεμβρίου
17 Δεκεμβρίου

Ναούμ, Ναούμα, Φιλάρετος, Φιλαρέτη
Μερόπη, Μυρόπη
Βαρβάρα, Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
Διογένης, Διογενία, Σάββας, Σαββούλα
Νικόλαος, Νικολία, Νικολέτα
Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα, Αμβρόσιος
Καίσαρ, Καισαριανή, Πατάπιος, Παταπία,
Σωσθένης
Άννα
Μαριανός, Μαριανή
Ρεβέκκα, Σπυρίδων, Σπυριδούλα
Αυξέντιος, Αυξεντία, Ευγένιος, Ευστράτιος,
Ευστρατία, Λουκία, Μαρδάριος, Μαρδαρία,
Ορέστης, Ορεστιάς
Θύρσος, Λεύκιος, Λευκία, Λευκή
Ανθίας, Ανθία, Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία,
Σωσάννα, Σουζάνα
Μόδεστος, Μοδεστία
Αζαρίας, Ανανίας, Ανανούλα, Δανιήλ, 		
Δανιηλία, Διονύσιος, Διονυσία, Μισαήλ

18 Δεκεμβρίου Αβραάμ, Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Σεβαστός,
Σεβαστή, Φλώρος, Φλώρα
19 Δεκεμβρίου Ααρών, Αγλαΐα, Αδάμ, Βενιαμίν, Βονιφάτιος,
Δαβίδ, Δαβιδία, Δεββώρα, Εύα, Ισαάκ,
Ισαακία, Μελχισεδέκ, Ραχήλ, Σολομών
20 Δεκεμβρίου Ιγνάτιος
21 Δεκεμβρίου Θέμις, Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλεια, Ιουλιανός,
Ιουλιανή
22 Δεκεμβρίου Αναστασία, Χρυσόγονος, Χρυσόγονη
24 Δεκεμβρίου Ευγενία
25 Δεκεμβρίου Βηθλεέμ, Εμμανουήλ, Εμμανουηλία, 		
Εμμανουέλλα, Ιησούς, Μανούσος, Μανουσία,
Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα
26 Δεκεμβρίου Δέσποινα, Εμμανουήλ,Εμμανουέλλα, Ιωσήφ,
Ιωσηφίνα, Μανούσος, Μανουσία, Μαρία,
Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα
27 Δεκεμβρίου Μαυρίκιος, Μαυρικία, Στέφανος, Στεφανία
28 Δεκεμβρίου Δόμνα
30 Δεκεμβρίου Ανυσία
31 Δεκεμβρίου Ζωτικός, Ζωτική, Μελάνη, Μελανία
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Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών για αίσια κατάληξη του θέματος

Η

Στα βαθιά η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνεχίζει τη συζήτηση για το θέμα
της μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι συζητήσεις έχουν μπει στα βαθιά και
έχουν ως στόχο να γεφυρωθούν οι διαφωνίες σε
καυτά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από
τις μέχρι τώρα συζητήσεις δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά την απόφαση για δημιουργία δημοτικής οντότητας στην περιοχή της
Νότιας Λευκωσίας η οποία θα φέρει την ονομασία
Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Θα αποτελείται από το Δάλι, το Πέρα Χωριό – Νήσου, την Ποταμιά, την Αλάμπρα και τα Λύμπια. Έδρα του νέου
Δήμου θα είναι το Δάλι. Ένα από τα μεγάλα αγκάθια που έχει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Εσωτερικών αφορά στο θέμα των δημοψηφισμάτων.
Δημοκρατικός Συναγερμός και Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία, διαφώνησαν με τη θέση των
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Οικολόγων για τοπικά δημοψηφίσματα, σημειώνοντας πως εάν συμφωνηθεί τελικά
να γίνει δημοψήφισμα, αυτό να είναι Παγκύπριο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μετά τη
συνεδρία της Επιτροπής εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων το μεγάλο έργο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξηγώντας ότι
η εκτίμησή του αυτή πηγάζει από το επίπεδο στο
οποίο έχει φθάσει η συζήτηση του θέματος. Μετά
τη συνεδρία ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι
ακούστηκαν απόψεις για το ζήτημα διενέργειας
δημοψηφισμάτων στις επηρεαζόμενες κοινότητες
αλλά και τις προηγούμενες μέρες είχαν ακουστεί
συγκεκριμένες απόψεις για συγκεκριμένα θέματα

και ως εκ τούτου «μέσα
από το διάλογο και την
κατάθεση επιχειρημάτων κατέστη δυνατό να υπάρξει μια σύγκλιση».

ναι αναφαίρετο δικαίωμα εάν τα κοινοβουλευτικά κόμματα επιθυμούν,
με τροπολογίες να τροποποιήσουν την νομοθεσία, να το πράξουν.

Πρόσθεσε ότι «στη
βάση αυτής της λογικής, με την οποία πορευθήκαμε μέχρι σήμερα, θεωρούμε ότι
όλα θα κυλήσουν
ομαλά».

Συγκρατημένα αισιόδοξος δήλωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, βουλευτής του
ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού. Όπως είπε ο κ. Δαμιανού, «η κατ’ αρχήν
πλειοψηφική αλλά κατά
κανόνα ομόφωνη θέση
της Επιτροπής Εσωτερικών σε διάφορα θέματα
μας επιτρέπει να είμαστε
συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι με βάση και τον
οδικό χάρτη που έχουμε
θέσει θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα και θα
οδηγήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρωμένα Νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτής της αδήριτης κοινωνικής αναγκαιότητας».

Ο κ. Νουρής κατέστησε πως «είναι αναφαίρετο δικαίωμα της
Βουλής ο αριθμός των
δήμων στον οποίο
θα καταλήξουμε διότι η Βουλή είναι εκείνη
που θα αποφασίσει στο τέλος της ημέρας» σημειώνοντας ότι «η Κυβέρνηση έχει σταθερή θέση την
οποία υποστηρίξαμε και σήμερα».
Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών «όσο αποκλίνουμε από την αρχική πρόταση που κατατέθηκε
μετά από συζητήσεις και αφορά 17 οντότητες πρέπει να μετρούμε τεχνοκρατικά την κάθε διαφοροποίηση γιατί ενδεχόμενα να εγκυμονεί κινδύνους
βιωσιμότητας των νέων οντοτήτων».
Επίσης, απάντησε αρνητικά σε ερώτηση κατά πόσον θα γίνει αναπροσαρμογή των συνόρων σε
δήμους και κοινότητες επαναλαμβάνοντας ότι εί-

Πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν «τα πιο επίμαχα ζητήματα με προεξάρχων αυτό της διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων ή ενός ενιαίου και ασφαλώς το ακόμα πιο δύσκολο θέμα των συνενώσεων
δήμων και δήμων με κοινότητες».
Αναφορικά με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων ο

κ. Δαμιανού δήλωσε ότι «υπάρχουν επιμέρους ζητήματα τα οποία ως Επιτροπή αλλά ειδικότερα ως
Κοινοβουλευτική Επιτροπή του ΑΚΕΛ είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα
και το Υπουργείο Εσωτερικών».
Για τις συνενώσεις δήμων και δήμων με κοινότητες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι «και πάλι κατ’
αρχή και υπό την αίρεση τροπολογιών που θα κατατεθούν σε επόμενες συνεδριάσεις, η κατάληξη
της Επιτροπής Εσωτερικών είναι για την εγκαθίδρυση ή διατήρηση 20 δήμων και είναι γνωστή
και απολύτως σεβαστή η θέση της κυβέρνησης
για 17 δήμους». Στόχος της Επιτροπής Εσωτερικών έιναι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου
να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και τα νομοσχέδια να παραπεμφθούν στην ολομέλεια της Βουλής. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας δήλωσε
ότι για το κόμμα του η μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι κοινωνική, εθνική και αδήριτη ανάγκη. Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι έφτασε η ώρα που ο καθένας θα κριθεί
από το σύνολο των τοποθετήσεων του. Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε πως
η θέση του κόμματος του\ είναι όπως οι Δήμοι μειωθούν στους 14 και η ένταξη 23 ως 25 κοινοτήτων
σε αυτούς, και οι υπόλοιπες Κοινότητες να συνεχίσουν με τα συμπλέγματα, όπως ήταν η αρχική
μορφή. H EΔΕΚ σε ανακοίνωση αναφέρει ότι το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συζητείται, όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
αλλά υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι να οδηγήσει σε
απορρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
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Το σκεπτικό της μετακίνησης και οι εκκρεμότητες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Η

Προχωρεί η μετακίνηση των ασφαλτικών
από την περιοχή Ιδαλίου

διαδικασία μετακίνησης των ασφαλτικών
από την περιοχή Ιδαλίου, που απασχολεί
έντονα την κοινή γνώμη την τελευταία περίοδο, φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά διευθέτησης.
O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής απέστειλε επιστολές στις
εταιρείες για επίσπευση των διαδικασιών.
Το πρόβλημα απασχολεί ιδιαίτερα την Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι με συνολικό αριθμό επηρεαζόμενων γύρω στις 6.000 κατοίκους αλλά
και τις γύρω περιοχές. Το πρόβλημα δημιουργείται
από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από τη λειτουργία τριών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στη Βιομηχανική Ζώνη Α΄ Τσερίου (στα δυτικά της ενορίας) και στη Βιομηχανική Ζώνη Α΄ Γερίου
(στα ανατολικά της ενορίας). Σύμφωνα με αρμόδιους
λειτουργούς, κάτοικοι της περιοχής «πληρώνουν» ουσιαστικά την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που
κάλυπτε στο παρελθόν τη διαδικασία εγκατάστασης
και λειτουργίας αυτού του τύπου βιομηχανιών. Κατά
τη χωροθέτηση των μονάδων της περιοχής δεν λήφθηκαν υπόψη σημαντικές παράμετροι όπως το υψόμετρο χωροθέτησης, η κατεύθυνση των ανέμων, οι
κλιματολογικές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους
κ.ά., αφού με βάση την τότε ισχύουσα νομοθεσία, δεν
υπήρχε πρόνοια και δεν ετοιμάστηκε Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία, μεταξύ
άλλων, θα περιλάμβανε και Μοντέλο Διασποράς Ρύπων. Η ανάδειξη του προβλήματος μέσα από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής έφερε και την
αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου από την παρούσα Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα, από τώρα και στο
εξής, τόσο η εγκατάσταση όσο και η λειτουργία μονάδων παραγωγής ασφάλτου να ρυθμίζεται από ιδιαίτερα αυστηρούς όρους.
Για παράδειγμα, με πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, οι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού
σκυροδέματος εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία των
«αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων» και με βάση τις
πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2021 (Ν. 187(I)/2002),
υποχρεούνται όπως εξασφαλίσουν Άδεια Εκπομπής
Αερίων Αποβλήτων, ακολουθώντας τη διαδικασία χορήγησης Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, αφού για
πρώτη φορά καθορίζεται πλαίσιο και τίθενται όροι για

τη λειτουργία των υπό αναφορά μονάδων.
Ως προς τη χωροθέτηση των μονάδων παραγωγής
ασφαλτικού σκυροδέματος, με βάση τη νομοθεσία,
αυτή μπορεί να γίνει σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που περιλαμβάνουν είτε Βιομηχανικές Ζώνες Κατηγορίας Α΄ είτε, με βάση τη Δήλωση Πολιτικής, περιοχές που σχετίζονται λειτουργικά με μεταλλευτικές
και λατομικές δραστηριότητες. Μετά από διερεύνηση
όλων των εναλλακτικών επιλογών για τη μετακίνηση
των μονάδων από την περιοχή Ιδαλιού, στη βάση των
πιο πάνω δεδομένων, η Κυβέρνηση πρότεινε προκαταρκτικά τη μετεγκατάσταση των μονάδων στις Βιομηχανικές Ζώνες Κατηγορίας Α΄ της Καλαβασού και
της Κόσιης, καθώς και στην περιοχή του Μιτσερού,
όπου η μονάδα θα σχετίζεται λειτουργικά με μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες της περιοχής.
Για την μετακίνηση του ενός ασφαλτικού στο Μιτσερό, έχει ετοιμαστεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) με βάση τον περί της Εκτίμησης
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα
Νόμο (Ν. 127 (Ι)/2018), στο πλαίσιο της διαδικασίας
εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας.
Για την ετοιμασία της ΜΕΕΠ ζητήθηκαν, εξασφαλίστηκαν και λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια και η καθοδήγηση Ομάδας Πανεπιστημιακών, οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα. Όπως έγινε γνωστό, η Ομάδα των Πανεπιστημιακών δεν ικανοποιήθηκε με τη δομή και το περιεχόμενο της ΜΕΕΠ που

Ο Λεόντιος Καλλένος
ανησυχεί για την
προωθούμενη μεταρρύθμιση

Έκκληση Προέδρου Αναστασιάδη για
υλοποίηση της μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π

αρέμβαση στο θέμα της μεταρρύθμισης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος απήυθυνε έκκληση στις πολιτικές
δυνάμεις να συμβάλουν
προς την υλοποίηση αυτής της σημαντικής για
τον τόπο μεταρρύθμισης.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μόνο μέσω της μεταρρύθμισης θα επέλθει η
ανάπτυξη των πόλεων και
των κοινοτήτων. «Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα δώσει την άλλη διάσταση στις τοπικές κυβερνήσεις, διότι οι Δήμοι δεν είναι παρά οι
τοπικές κυβερνήσεις. Απαιτείται, επιτέλους, να απο-

ετοιμάστηκε αρχικά. Η παρουσία των Πανεπιστημιακών ήταν καταλυτική ως προς τη συμπλήρωση της
ΜΕΕΠ με επιπρόσθετα στοιχεία, ιδιαίτερα σε σχέση με
τη διασπορά των ρύπων και των οσμών που θα δημιουργούνται από τη λειτουργία της Μονάδας. Συγκεκριμένα, στη βάση των ζητημάτων που αναδείχθηκαν
από τους Πανεπιστημιακούς για τις πιο πάνω πτυχές
της μελέτης, αλλά και συνάντησης που έγινε στην παρουσία των μελετητών, των Πανεπιστημιακών και του
ίδιου του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, έγιναν δύο επιπρόσθετες μελέτες,
μια για τους ρύπους και μια για τις οσμές. Οι μελέτες
κατέδειξαν ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων
της περιοχής. Ωστόσο, η μελέτη για τη διασπορά των
οσμών, επιβεβαίωσε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, όχι μόνο του Μιτσερού αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, από την απόθεση και μη ολοκληρωμένη επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Υπενθυμίζεται ότι για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων της περιοχής και
την εξυγίανσή της, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει εντάξει στο Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργο με προϋπολογισμό ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ΜΕΕΠ μαζί με τις συμπληρωματικές μελέτες που έγιναν, αξιολογήθηκαν από την Περιβαλλοντική Αρχή
και έχει εκδοθεί θετική Γνωμοδότηση, η οποία βρί-

σκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος. Οι απόψεις της αρμόδιας Επιτροπής,
που περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και το ΕΤΕΚ ήταν ομόφωνα θετικές ως προς το έργο.
Η Περιβαλλοντική Αρχή έχει θέσει αυστηρούς όρους,
τόσο κατά την κατασκευή του έργου, όσο και κατά τη
λειτουργία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση
και επιτήρηση του έργου. Οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στη Γνωμοδότησή της. Επίσης, σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, ανέφερε ότι, για σκοπούς διαφάνειας, θα ζητήσει,
τόσο από την Ομάδα των Πανεπιστημιακών όσο και
από τις κοινότητες της περιοχής να ορίσουν εκπροσώπους τους στην Ομάδα που θα παρακολουθεί την
εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Παραμένει το
ερωτηματικό ως προς τις απαντήσεις που έλαβε ή θα
λάβει ο Υπουργός.
Για τις μονάδες που προτείνεται να εγκατασταθούν
στην Καλαβασό, έχει ζητηθεί από τις εταιρείες η ετοιμασία ΜΕΕΠ με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο
(Ν. 127 (Ι)/2018), στο πλαίσιο της διαδικασίας εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας. Επιπρόσθετα, έχει ζητηθεί
η ετοιμασία Μελέτης αξιολόγησης των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από όλες τις μονάδες, σε σχέση με τις κοντινές οικιστικές ζώνες. Για την
αξιολόγηση των Μελετών, όπως και στην περίπτωση
του Μιτσερού, θα ζητηθεί η καθοδήγηση της Ομάδας
των Πανεπιστημιακών. Το Υπουργείο Γεωργίας θεωρεί ότι το θέμα της μετακίνησης των ασφαλτικών από
την περιοχή του Δαλιού έχει δημιουργήσει προβληματισμό και στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, αρκετές από τις οποίες εκπροσωπούνται σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων. Το γεγονός αυτό
δεν πέρασε απαρατήρητο από το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο χαρακτήρισε ως «σχήμα οξύμωρο, πολιτικά κόμματα να διαμαρτύρονται από τη μια για την
καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της
απόφασης για μετακίνηση των μονάδων παραγωγής
ασφαλτικού σκυροδέματος από την περιοχή Ιδαλίου
και από την άλλη να αντιδρούν έντονα για την εγκατάσταση των μονάδων στις δυνητικά νέες περιοχές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Περιβαλλοντικής Αρχής».

κτήσουν διοικητική και οικονομική τους αυτονομία,
να μπορούν όσα οραματίζονται οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις, να τα υλοποιήσουν, να
μην εξαρτώνται ούτε από τη
χορηγία του κέντρου ούτε
από την τυχόν εύνοια ή δυσαρέσκεια του όποιου θα
βρίσκεται στην εξουσία». Ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης
κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν, όπως
τόνισε, σε αυτό που ο λαός
θέλει: «Πρόοδο, αλλαγή, μια
νέα αρχή που να δημιουργεί
τις προοπτικές και προϋποθέσεις της τοπικής ανάπτυξης με βάση τα οράματα
της τοπικής κοινωνίας και όχι με βάση τους σχεδιασμούς της κεντρικής εξουσίας».

Ο

Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος είναι μεταξύ των εννιά Δημάρχων που απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ανδρέα Βύρα. Στην επιστολή οι εννιά
Δήμαρχοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητώντας
την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της μεταρρύθμισης. Την επιστολή εκτός από τον κ. Καλλένο υπογράφουν οι Δήμαρχοι Τσερίου, Πέγειας,
Σωτήρας, Αγίας Νάπας, Λακατάμιας, Γερίου, Γεροσκήπου και Πόλης Χρυσοχούς. «Θα θέλαμε να σας
εκφράσουμε τις έντονες ανησυχίες μας για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προωθείται μετά και τις τροποποιήσεις και αλλαγές που
γίνονται από την κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών. Είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι άλλο
νομοσχέδιο ενέκρινε η Ένωση Δήμων και το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλο θα ψηφιστεί», αναφέρεται
στην επιστολή. Πραγματικά, προστίθεται, «διερωτό-

μαστε για ποιες τοπικές κυβερνήσεις μιλάμε πλέον;
Ποιες είναι οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται
στους νέους Δήμους από εκείνες που διεκδικούσαμε;» Αντίθετα, εκτιμάται ότι, «θα απωλέσουμε την έκδοση αδειών οικοδομής και την υδατοπρομήθεια
και, φυσικά, ούτε λόγος να καταστούν οι νέοι δήμοι
πολεοδομικές αρχές, που ήταν ένας από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης». «Όσον αφορά δε
τα έσοδα των νέων Δήμων, το μέλλον τους προδιαγράφεται δυσοίωνο», αναφέρεται και προστίθεται
ότι «τώρα, προκύπτει αβεβαιότητα για τα έσοδα από
τα τέλη κυκλοφορίας και θέλουμε διευκρινίσεις». Τίθεται το ερώτημα, «τι θα γίνει όταν αρχίσει να μπαίνει
στη ζωή μας και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηδέν
τέλη κυκλοφορίας; Συνάμα, πώς θα αναπληρωθεί η
απώλεια των εσόδων από την υδατοπρομήθεια και
την έκδοση αδειών οικοδομής (κατά 40%);» Δυστυχώς, σημειώνεται, «η μεταρρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας και κάποιοι εξ ημών φαίνονται να ικανοποιούνται μόνο με τις συνενώσεις».

Συνένωση με το Δάλι ή τα Λατσιά θέλει το Τσέρι

Τ

η διαφωνία του με την πρόταση που αφορά
τις συνενώσεις Δήμων, στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και την
κυβερνητική πρόταση για συνένωσή του με τον Δήμο
Λακατάμιας και τον συνοικισμό Ανθούπολης, εκφράζει ο Δήμος Τσερίου. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή επισημαίνει πως ο Δήμος
Τσερίου είναι ένας υποστελεχωμένος αγροτικός Δήμος χωρίς χρέη και εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να εξεταστούν και μελετηθούν και άλλα

πιθανά σενάρια πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνει μια πιθανή
συνένωση με Δήμο Λατσιών και Γερίου ή Δήμο Ιδαλίου και Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου
και γύρω Κοινότητες λόγω του ότι ως αγροτικός Δήμος είναι ενταγμένος από κοινού στο Σχέδιο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ), για
Ευρωπαϊκά κονδύλια. «Το Δημοτικό Συμβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα και για την ονομασία του νέου Δήμου.
Κατά την άποψη μας, πρέπει η ονομασία να συμπερι-

λαμβάνει και το Τσέρι και όχι το Τσέρι να αποτελέσει
διαμέρισμα του νέου Δήμου που θα προκύψει», αναφέρεται στην επιστολή. Μάλιστα προστίθεται πως κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εξέφρασαν την
άποψη ότι ο Δήμος Τσερίου θα μπορούσε να παραμείνει αυτούσιος Δήμος με την συνένωση των γύρω κοινοτήτων και την προϋπόθεση ότι θα στελεχωθεί επαρκώς. Για όλα τα πιο πάνω ζητήματα, ο Δήμος Τσερίου
ζητά συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών, τον
οποίο καλεί να επανεξετάσει το θέμα.
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Πιέζουν οι κάτοικοι για μετακίνηση
των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου
Ν

έα εκδήλωση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά
έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο πραγματοποίησαν κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής
ασφάλτου κοντά στην οικιστική ζώνη. Η εκδήλωση
διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την ώρα που στο
Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζετο η έφεση που καταχώρησε η Νομική Υπηρεσία σε σχέση με την ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου για την αναστολή λειτουργίας των δύο ασφαλτικών μονάδων στο Τσέρι και
το Γέρι.
Οι κάτοικοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «Όχι άλλη
γραφειοκρατία εις βάρος της υγείας μας», «Αναλάβετε τις ευθύνες σας πριν να είναι αργά» και «Έχω δικαίωμα στον καθαρό αέρα, έχω δικαίωμα στη ζωή». Η ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου στις 12 Μαρτίου
2021 επέτρεψε τη συνέχιση λειτουργίας των δυο εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου γι’ αυτό και η Νομική
Υπηρεσία προχώρησε στην καταχώρηση της έφεσης.
Σε μια άλλη εξέλιξη μέλη των οργανωμένων μητέρων
απέστειλαν επιστολή στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα
στην οποία αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
αποτυχίας της έφεσης, αφού διακυβεύεται η υγεία των
παιδιών τους. Η oμάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εκφράζει πόνο
ψυχής για το επιχείρημα πως «δεν υπάρχει χειροπιαστό στοιχείο» που να αποδεικνύει την αιτιολογία της
συμπτωματολογίας πολιτών και παιδιών που ακούστηκε κατά την ακρόαση της έφεσης για την αναστολή
της λειτουργίας των μονάδων ασφαλτικού σκυροδέματος ως επίσης και για την αναφορά ότι «δεν υπάρχει παρανομία γι’ αυτό και δεν μπορεί να αποδειχτεί
όχληση».

Σε επιστολή της προς τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και την Επίτροπο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων αναφέρει ότι
«έχουμε ακούσει τόσα που πραγματικά όχι
απλά έχουμε ξευτελιστεί ως κορμιά με την
καταδυνάστευση της υγείας μας αλλά τώρα
και ως νοήμονες άνθρωποι, αφού δίδεται η
δυνατότητα να παιχνιδίζουν εντέχνως με λέξεις ενώ υποφέρουν έξι χιλιάδες άνθρωποι
και 450 παιδιά».
Προσθέτει ότι «αδυνατούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της ανθρώπινης ασυνειδησίας
που έχει προφανώς εδώ και καιρό παραμείνει ασυγκίνητη από τις δυσκολίες που προκαλεί σε πολίτες αυτού του κράτους». Στην επιστολή σημειώνεται επίσης:
«Δεν μπορεί να αποδειχτεί η σωματική βλάβη. Δεν

μπορεί να αποδειχτεί η
επιβάρυνση της υγείας. Δεν μπορεί να αποδειχτεί η όχληση. Δεν
μπορεί να μετρηθεί
ο ρύπος για αυτό και
ανενόχλητα το κράτος εξακολουθεί να παραγγέλνει χωρίς κανένα ενδοιασμό σαν ο
μοναδικός αγοραστής
ασφάλτου των μονάδων αυτών» καταλήγει
η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Ιδαλίου. Την
αποφασιστικότητα του
υπουργείου Γεωργίας για μετακίνηση των
ασφαλτικών εργοστασίων από την περιοχή
Ιδαλίου σε νέες περιοχές εξέφρασε ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Καδής μιλώντας
στη Βουλή αμέσως
μετά τη συζήτηση του
προϋπολογισμού του
Υπουργείου. Εξάλλου
σε ανακοίνωση τονίζεται ότι η παρούσα Κυβέρνηση, με πολύ μεγάλη προσοχή και έχοντας ως γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών, ασχολήθηκε σε βάθος με το θέμα, κάτι που δεν το έπραξαν
προηγούμενες κυβερνήσεις, και δίνει ολοκληρωμέ-

νες λύσεις». Ως προς τη χωροθέτηση των Μονάδων
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, με βάση το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, «αυτή μπορεί να γίνει
σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που περιλαμβάνουν
είτε Βιομηχανικές Ζώνες Κατηγορίας Α΄ είτε, με βάση
τη Δήλωση Πολιτικής, περιοχές που σχετίζονται λειτουργικά με μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες. Η Κυβέρνηση διερεύνησε εξαντλητικά όλες τις
εναλλακτικές επιλογές πριν καταλήξει στις προτάσεις
της για τη μετακίνηση των μονάδων από την περιοχή του Δαλιού.
Πρώτο μέλημά της ήταν, σε καμία περίπτωση το πρόβλημα από μια περιοχή να μεταφερθεί σε κάποια άλλη
περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διευκρινίζει τέλος «ότι αποτελεί σχήμα οξύμωρο, πολιτικά κόμματα να διαμαρτύρονται από τη μια
για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από την περιοχή Ιδαλίου και από την άλλη να αντιδρούν έντονα για
την εγκατάσταση των μονάδων στις δυνητικά νέες περιοχές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Περιβαλλοντικής Αρχής».
Στο πάρκο Βασίλη Μιχαηλίδη στο Δάλι, τα οργανωμένα σύνολα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπο
Θεοπέμπτου, για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η
Βουλή, καθώς και για τα αποτελέσματα της τελευταίας
συνεδρίας της Επιτροπής όπου συζητήθηκε το θέμα
μετακίνησης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου.
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Υποχρέωση των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων

Ε

ξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις
αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί η
έγκριση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι καθορίζουν την υποχρέωση των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λήψη μέτρων
πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης των
δημοτικών αποβλήτων, αναφέρει το Υπουργείο
Γεωργίας σε ανακοίνωση του.
Μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το
εν λόγω Σχέδιο Κανονισμών, το οποίο έτυχε δημόσιας διαβούλευσης, θα υποβληθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για έγκριση, διευκρινίζει η ανακοίνωση.
«Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, στοχεύει ακόμα στην
εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και
χωριστής συλλογής για τα δημοτικά απόβλητα, καθώς και την εφαρμογή συστήματος Πληρώνω όσο
Πετώ από όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης»,
προστίθεται.
Μέχρι το τέλος του 2022, κάθε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε ξεχωριστά είτε συλλογικά, θα πρέπει να εκπονήσει εξαετές τοπικό σχέδιο δράσης
για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείρι-

ση των δημοτικών αποβλήτων, με σκοπό
τη
συμβολή
των τοπικών
αρχών
στην
επίτευξη των
στόχων για τα
απόβλητα είναι μεταξύ των
υποχρεώσεων
υποχρεώσεις
των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
εισάγονται με
τους προτεινόμενους Κανονισμούς και του οποίους παρουσίασε
στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας
Καδής.
Μεταξύ των υποχρεώσεων είναι και το ότι οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή
και χωριστής συλλογής για τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, κ.λπ.), για τα απόβλη-

τα
ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, για
τις μπαταρίες, για
τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα ογκώδη
απόβλητα, καθώς
και για τα οργανικά απόβλητα.
Για τα ρεύματα τα
οποία υπόκεινται
σε διατάξεις διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού,
οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία των τοπικών
αρχών με τα συλλογικά συστήματα, επίσης οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ ώστε να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες για τη
διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή των δημοτικών τους αποβλήτων.
Οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την εποπτεία και

επιβολή των υποχρεώσεων των δημοτών και των
επιχειρήσεων για διαλογή στην πηγή και χωριστή
συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, αναφέρεται.
«Η Κύπρος, όπως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
απόβλητα, οφείλουν να λάβουν μέτρα για την καθιέρωση χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα
πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η Ιανουαρίου
2025, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα
επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, καθώς και για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων έως την
31η Δεκεμβρίου 2023», σύμφωνα με το Υπουργείο.
Ο καθορισμός των υποχρεώσεων και ευθυνών
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για ορθολογική
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων τους, αποτελεί υποχρέωση καθώς και προϋπόθεση για την
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για αύξηση της
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων και μείωση των μεικτών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή, διευκρινίζεται στην
ανακοίνωση.

Δεξίωση
ηλικιωμένων
Ποταμιάς

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς διοργάνωσε
δεξίωση σε όλους τους συνταξιούχους κατοίκους της κοινότητας στο εστιατόριο «Σάντα Κατερίνα». Η προσέλευση των συνταξιούχων κατοίκων
της Ποταμιάς ήταν μαζική. Τέτοιες εκδηλώσεις πέραν
από τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, στέλνουν και το
μήνυμα της συμφιλίωσης ανάμεσα σε ελληνοκυπρίους και τουρκοκυπρίους. Η κοινότητα της Ποταμιάς

Σ

αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης με τους
κατοίκους της να στέλνουν το μήνυμα ότι οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Το
Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς σε ανακοίνωση του
εκφράζει ευχαριστίες στους συνταξιούχους κατοίκους
του χωριού που παρευρέθηκαν στη δεξίωση.
«Πάντα δίπλα σας, για μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής
όπως την αξίζετε» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράνομοι μετανάστες
στο Πέρα Χωριό - Νήσου

υνεχίζονται οι ροές μεταναστών από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. 11 μετανάστες
εντοπίστηκαν στο Πέρα Χωριό – Νήσου ενώ άλλοι 10 μετανάστες εντοπίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Κόσιης. Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν τις απαραίτητες διαδικασίες
και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας οι μετανάστες προέρχονται
από τη Συρία και πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές από τρύπα στη Γραμμή Αντιπαράταξης.

Σ

Δεντροφύτευση στην Αλάμπρα

το πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας του ΔΗΣΥ η οποία αφορά το 1 εκατομμύριο δέντρα για
όλη την Κύπρο πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση στην Αλάμπρα. Στόχος της πρωτοβουλίας του
ΔΗΣΥ είναι να φυτευθούν ένα εκατομμύριο δέντρα για την Κύπρο στα επόμενα τρία χρόνια. Σε
ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται: «Να φυτέψουμε τους σπόρους της αισιοδοξίας για να γεννηθεί η
ελπίδα, με προτεραιότητα τις περιοχές εκείνες που πρόσφατα πλήγηκαν από πυρκαγιές.»

Ο

Οι δρομείς της Αλάμπρας
στο Μαραθώνιο της Αθήνας

ι δρομείς της Αλάμπρας έδωσαν και
φέτος το παρών
τους στο 38ο Μαραθώνιο της
Αθήνας που διεξήχθη στις 1314 Νοεμβρίου. Ήταν μια πολύ
ωραία εμπειρία για όσους συμμετείχαν. Επέστρεψαν στην Κύπρο με τις καλύτερες των εντυπώσεων γεμάτοι με αισθήματα
χαράς και υπερηφάνειας.

Με τρακτέρ
εφοδιάστηκε η Ποταμιά

Έ

να τρακτέρ ιπποδύναμης 50 αλόγων πρόσθεσε
στο στόλο του το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς.
Θα χρησιμοποιείται από τους εργάτες του Κοινοτικού Συμβουλίου για καθαριότητα στους χώρους πρασίνου, αποκοπή των χόρτων και γενικά για εργασίες που
ήταν δύσκολο να τις φέρει σε πέρας το ανθρώπινο χέρι.
Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει τα
μέγιστα την αποστολή των εργατών του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς και η χρήση του θα συμβάλει στην καθαριότητα της κοινότητας. .

Καθαριότητα στην Αλάμπρα

Μ

ε πρωτοβουλία του σωματείου
Αθλητική Πολιτιστική Έπαλξη
Αλάμπρας πραγματοποιήθηκε
εκστρατεία καθαριότητας διάφορων περιοχών της κοινότητας. «Η ενεργός συμμετοχή όλων μας σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με την ενίσχυση και προστασία του
φυσικού μας περιβάλλοντος θεωρούνται
εξαιρετικά σημαντικές για την αναβάθμιση
της εικόνας του χωριού μας. Η Αλάμπρα
έχει ανάγκη από τέτοιες προσπάθειες, μικρές και μεγάλες» αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση.
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Εξαγγελίες Αναστασιάδη για τις πολύτεκνες
οικογένειες από την Αλάμπρα

N

έα μέτρα προς όφελος των πολυτέκνων
προγραμματίζει η Κυβέρνηση όπως
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε εκδήλωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων που πραγματοποιήθηκε στην Αλάμπρα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση προγραμματίζει την
καθιέρωση της γονικής άδειας με απολαβές για
κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 8 ετών, την οποία θα δικαιούνται και οι δύο γονείς, επιπρόσθετα από την
Άδεια Μητρότητας και Πατρότητας. Είναι ένα σημαντικό μέτρο, όπως τόνισε, προς την κατεύθυνση στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών. Επίσης
προγραμματίζεται η επιχορήγηση προς τις Αρχές
Τοπικής Διοίκησης για ανέγερση / διαμόρφωση 30
νέων βρεφονηπιακών σταθμών ή και πολυδύναμων κέντρων για απασχόληση παιδιών. Με αυτό
τον τρόπο δίδεται η ευχέρεια στη μάνα να μπορέσει να εργαστεί, να ξέρει ότι υπάρχει η στήριξη, βοήθεια και φροντίδα για το παιδί της ενόσω θα εργάζεται. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
δρομολογείται η παροχή επιδότησης προς τους
γονείς, βάσει οικονομικών κριτηρίων, για τη φοίτηση των παιδιών τους σε εγκεκριμένες δομές ποιοτικής φροντίδας.
Μακάρι να είχαμε τέτοια οικονομική ευχέρεια ώστε
να μην τίθεντο τα οικονομικά κριτήρια, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση θεωρεί δικαιότερο και κοινωνικά πρέπον
να λαμβάνει υπόψη και την οικονομική κατάσταση. Προγραμματίζεται επίσης η ανάπτυξη Εθνικής

ο
ρ
ώ
∆ ΝΙ
Ο

Άδειας Μητρότητας κατά επιπρόσθετες 4 ή 6 βδομάδες σε περιπτώσεις δίδυμων ή τρίδυμων αντίστοιχα και στην επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων 60 προγραμμάτων βρεφονηπιακών σταθμών,
ανά το Παγκύπριο, ώστε να διατηρείται χαμηλό το
κόστος προς τους γονείς.
Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα. «Προσπαθούμε με
κάθε τρόπο μέσα από τη δημοσιονομική πολιτική
να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες της οικονομικής ευρωστίας, της δυνατότητας του κράτους
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να πάρει
τέτοια μέτρα που να προστατεύσει το σύνολο του
πληθυσμού, πολύ περισσότερο όμως υποχρέωση
σήμερα που καθίσταται αναγκαία είναι η προστασία του Ελληνισμού. Και η προστασία επιτυγχάνεται αν μέσα από μέτρα και πολιτικές υποστηριχθεί ή
αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα» ανέφερε επί-

Π
Υ
*
Ο
Κ
20%

* Με την παρουσία του δωροκουπονιού
στο ταμείο παίρνετε έκπτωση 20%.

σης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καθιέρωση του ΓΕΣΥ,
στην καθιέρωση της κοινωνικής σύνταξης και στην
καθιέρωση της ελάχιστης σύνταξης.«Πολλά είναι
εκείνα, τα οποία έγιναν και μέχρι το πέρας της θητείας μου θα γίνουν, για να αποδείξουμε ότι υπάρχει κράτος πρόνοιας» είπε ο Πρόεδρος Ανασταιάδης. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της Άδειας
Μητρότητας με απολαβές από 4 μήνες σε 5 μήνες
για το δεύτερο παιδί και σε 6 μήνες για το τρίτο και
κάθε επόμενο παιδί, στην καθιέρωση, για πρώτη
φορά, της Άδειας Πατρότητας, στην αύξηση της

Είπε ακόμα ότι μέσω του Σχεδίου «Προίκα του Μωρού» παρέχονται σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, βασικά καταναλωτικά αγαθά συνολικής αξίας
€1.649. Επίσης, αναφέρθηκε στην επαναφορά του
Επιδόματος Μάνας που είχε καταργηθεί το 2012
και στην αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων για παροχή Επιδόματος Τέκνου, ανάλογα με τον αριθμό
των τέκνων.
Είπε ακόμα πως προσπάθεια θα καταβληθεί προ
της λήξεως της θητείας του να αποκατασταθεί πλήρως το επίδομα της μάνας.
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Συνάντηση Δημάρχων Ιδαλίου
και Γερίου με βιομήχανους

Σ

υνάντηση με βιομήχανους που
δραστηριοποιούνται στις Βιομηχανικές περιοχές Ιδαλίου και Γερίου πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι Λεόντιος Καλλένος και Νεόφυτος Παπαλαζάρου.
Η συνάντηση έγινε μετά τις
δυο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής και το
θέμα της ασφάλειας ήταν
από τα βασικότερα που
συζητήθηκαν. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη
να υπάρξει συμμόρφωση
στους κανονισμούς και τους
νόμους του κράτους. Τονίστηκε ακόμη η
ανάγκη για διατήρηση της καθαριότητας
στις βιομηχανικές ζώνες. Από την πλευρά
τους οι βιομήχανοι εξέφρασαν τις απόψεις
τους για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης ευχαριστώντας τους δύο Δημάρχους
για το ενδιαφέρον τους .Οι επιχειρηματίες έθεσαν στους δυο Δημάρχους θέματα

Ο

Επικαιροποίηση στοιχείων
καταναλωτών Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας
Λευκωσίας

Τ
που τους απασχολούν.
Οι κύριοι Καλλένος και
Παπαλαζάρου άκουσαν
με προσοχή τις θέσεις
που διατύπωσαν οι ιδιοκτήτες βιομηχανικών μονάδων της περιοχής τονίζοντας ότι οι δημοτικές αρχές είναι
έτοιμες να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων που κατά καιρούς παρατηρούνται. Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση,
η συνεργασία είναι επιβεβλημένη και όλοι
θα εργαστούν για την ευημερία τόσο των
κατοίκων όσο και των επιχειρήσεων. Στη

συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος , της ΟΕΒ και του
ΚΕΒΕ , οι οποίοι με τη σειρά τους εξέφρασαν τις απόψεις τους, για τα θέματα που συζητήθηκαν. Οι βιομηχανικές περιοχές Ιδαλίου και Γερίου αποτελούν δυο σημαντικές
ζώνες της κυπριακής οικονομίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου. Ταυτόχρονα πολλοί κάτοικοι των δυο Δήμων αλλά και της
γύρω περιοχής εργάζονται σε μονάδες των
δυο βιομηχανικών περιοχών.

Το Δάλι ενδιαφέρεται για πρόγραμμα
«Πληρώνω όσο πετώ»

Δήμος Ιδαλίου έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Πληρώνω όσο πετώ». Το «Πληρώνω όσο πετώ» είναι ένας πρωτοποριακός
τρόπος διαχείρισης αποβλήτων τον οποίο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εφαρμόζει η Αγλαντζιά με επιτυχία. Οι πολίτες θα ξεχωρίζουν μόνοι τους τα ανακυκλώσιμα υλικά
και όσα άχρηστα σκουπίδια μένουν θα τα βάζουν σε μία μωβ σακούλα την οποία θα αγοράζουν και όσο καταναλώνουν, τόσο πληρώνουν. Μέσα από την αύξηση των επιδόσεων
στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, το ποσοστό των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να μειωθεί από 65% που ήταν το 2019, σε
10% το 2035. Το κόστος της κάθε μωβ σακούλας ακόμη δεν έχει οριστεί.

ο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, μέσα στο
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, ανακοίνωσε
τη δημιουργία ειδικού Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, το οποίο
θα ασχολείται ειδικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων των καταναλωτών. Όπως
αναφέρεται σε
ανακοίνωση
μετά την εξαγγελία του Οργανισμού για ψηφιοποίηση των
λογαριασμών
υδροληψίας και
αφουγκραζόμενο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από μερίδα καταναλωτών, η
διεύθυνση του ΣΥΛ, αποφάσισε να
εξυπηρετεί τους καταναλωτές που
το επιθυμούν, κατόπιν ραντεβού,
προκειμένου να ολοκληρώσουν την
απαιτούμενη διαδικασία ψηφιοποίησης του λογαριασμού υδροληψίας τους. Το Ειδικό Τμήμα Εξυπηρέτησης των καταναλωτών λειτουργεί
στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΥΛ στη
λεωφόρο Αθαλάσσας 84, στο Στρό-

βολο στον 1ο όροφο στο γραφείο
108. Οι καταναλωτές θα εξυπηρετούνται μετά από διευθέτηση ραντεβού
στον τηλεφωνικό αριθμό 77771090.
Η προσέλευση στο εν λόγω Τμήμα
Εξυπηρέτησης θα γίνεται με την προσκόμιση safe pass. Από τον Σεπτέμβριο του 2022,
οι καταναλωτές
θα ειδοποιούνται
μόνο ηλεκτρονικά για τις οφειλές
τους, και ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
και γραπτών μηνυμάτων (SMS),
τις οποίες θα μπορούν να εξοφλούν μόνο με ένα κλικ
στο κινητό τους ή μέσω της εφαρμογής WBN Mobile Application, η οποία
διατίθεται εντελώς δωρεάν μέσω App
Store και Play Store, ή ακόμα και
μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου. Εξυπακούεται ότι οι υπόλοιποι
τρόποι πληρωμής (μέσω τραπεζικής
εντολής, στις τράπεζες που επιδέχονται πληρωμές ή και στα ταμεία του
Συμβουλίου) θα παραμείνουν διαθέσιμοι στο κοινό.

Ατμοκαθαριστήριο - Σιδερωτήριο
Γιώργος Ούρρης

Η Oriental Catering προσφέρει μια

Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι

σειρά επίλογων από κεραστικά που

o γάμος σας, γι' αυτό και εμείς

θα ικανοποιήσουν και τα πιο

θα φροντίσουμε να τον κάνουμε

απαιτητικά γούστα.

αξέχαστο.

Καθαρίζονται:
• Όλα τα είδη ένδυσης
• Δερμάτινα – Καστόρι
• Χαλιά
• Κουρτίνες
• Κουβέρτες – Κουϊλς

Αναλαμβάνουμε
σιδέρωμα ρούχων
info@oriental-cy.com

www.oriental-cy.com

Oriental Catering / Ζαχαροπλαστεία

Προσιτές τιμές

Ευαγόρου 5, Δάλι
Αρχ. Μακαρίου 9, Λύμπια
Τηλ.22525730, 99830935

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Πληρωμές μέσω διαδικτύου

Λόγω COVID-19 και για αποφυγή
συνωστισμού στο ταμείο του Δήμου
μπορείτε να εξοφλήσετε τους φόρους
σας και διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου:
https://www.jccsmart.com/e-bill/15017023.

Ο Δήμαρχος κ. Λεόντιος Καλλένος,
το Δημοτικό Συμβούλιο
και το προσωπικό του Δήμου Ιδαλίου
σας εύχονται καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το νέο έτος.
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Έκκληση για μεταφορά εκλογικών βιβλιαρίων

Ο

Δήμος Ιδαλίου καλεί τους νέους δημότες του, που έχουν κλείσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά και όσους από τους παλιούς, που για διάφορους λόγους έχουν αμελήσει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα
στο Δήμο Ιδαλίου, να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση η
μεταφορά των εκλογικών βιβλιαρίων είναι υποχρεωτική. Με βάση τη σχετική Νομοθεσία, οποιοσδήποτε μετακομίζει σε νέο Δήμο ή Κοινότητα, οφείλει εντός έξι (6) μηνών να μεταφέρει το
εκλογικό του βιβλιάριο στη νέα του διεύθυνση.
Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ή η μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων στον τόπο
διαμονής των δημοτών, είναι προς το συμφέρον

Ο

λουν εύκολα τις αιτήσεις τους. Ο ΚΟΑΠ ανακοίνωσε
ένα νέο πρόγραμμα με το οποίο θα μπορεί ο αιτητής
από το κινητό του τηλέφωνο να υποβάλλει την αίτησή
του ή το τεμάχιό του και θα διαπιστώνεται το ακριβές
μέγεθος του τεμαχίου με φωτογραφίες του ίδιου του
αιτητή και η ορθότητα των στοιχείων
που υποβάλλονται. Σύμφωνα με τον
κ. Κυπριανού, το 2023 θα εισαχθεί
η διαδικασία της παρακολούθησης
(monitoring), μέσα από συστήματα
GPS, δορυφορικά αλλά και drones,
της διαδικασίας εξέλιξης ενός τεμαχίου, δηλαδή την καλλιέργεια, τον ψεκασμό, την αποκομιδή κ.λπ. «Άρα οι
έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν επί
τόπου θα είναι πιο λίγοι, η ταλαιπωρία του αγρότη θα
είναι πιο λίγη, θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θέλει. Είναι μια τεράστια εξέλιξη που θα μας γλυτώσει και ανθρώπινους
πόρους, εργατοώρες, αλλά και θα βοηθήσει τα μέγιστα τους ίδιους τους αιτητές», είπε ο Επίτροπος.

Καθάρισαν το Δήμο Ιδαλίου

ε κύριο μήνυμα «την
απαλλαγή της φύσης
της Κύπρου από τα
σκουπίδια και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία, διατήρηση και αειφόρο
διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος», πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκστρατεία καθαρισμού «Let’s Do It! Cyprus 2021».
Ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε την εκστρατεία στις

6 Νοεμβρίου. Συμμετείχαν πέραν των 150 εθελοντών από
τους οργανωμένους φορείς
του Δήμου.
Η εκστρατεία καθαριότητας
του Δήμου κάλυψε ολόκληρη
την επικράτεια του Ιδαλίου. Ο
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος
Καλλένος εξέφρασε ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές που έλαβαν μέρος
στην εκστρατεία.

Δηλητηρίασαν το «Λουκάνικο» με φόλες

Ο

υποβάλει, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της
αλλαγής αυτής, αίτηση στον
οικείο Έπαρχο, στην εκλογική
περιφέρεια του οποίου έχει τη
νέα διεύθυνση της κατοικίας του, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για διόρθωση του
εκλογικού καταλόγου. Κάθε
εκλογέας εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο υποχρεούται όπως, σε περίπτωση αλλαγής
του ονόματος του είτε λόγω γάμου είτε λόγω άλλης αιτίας, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, να υποβάλει αίτηση
στον οικείο Έπαρχο κατά τον καθορισμένο τρόπο. Κάθε πρόσωπο που ενώ έχει το δικαίωμα του

Απλοποίηση διαδικασιών για
τον Κύπριο αγρότη

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών βαίνει
προς την πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση με νέα προγράμματα μέσω των οποίων οι αιτητές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέας Κυπριανού
σε δηλώσεις ανέφερε πως γίνεται
τεράστια προσπάθεια από πλευράς ΚΟΑΠ για να ανταποκριθεί σε
έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές
σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο για
τον Κύπριο αγρότη. Ο κ. Κυπριανού τόνισε ακόμα ότι «στόχος και
σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός
και η μηχανογράφηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών
Πληρωμών. Είναι η προσπάθεια διευκόλυνσης και
απλοποίησης των διαδικασιών για τον Κύπριο αγρότη και κτηνοτρόφο». Εξήγησε ότι πρόκειται για εφαρμογή πλήρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον
Οργανισμό, που θα συμπεριλαμβάνει νέα προγράμματα με τα οποία οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλ-

Μ

όλων, γιατί και οι ίδιοι έχουν
λόγο στις εκάστοτε Δημοτικές
εκλογές, αλλά και τα έσοδα του
Δήμου αυξάνονται μιας και η
κρατική χορηγία υπολογίζεται
με βάση τον αριθμό των εκλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν
με το Δήμο Ιδαλίου στο τηλέφωνο 22444888 για περισσότερες πληροφορίες.Σύμφωνα με τον Περί Αρχείου Πληθυσμού
Νόμο του 2002 (141(I)/2002), κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης
της κατοικίας του, είτε στην ίδια εκλογική περιφέρεια είτε σε άλλη εκλογική περιφέρεια, να

ργή και αποτροπιασμό προκαλεί το νέο περιστατικό δηλητηρίασης σκύλου στην κοινότητα Λυμπιών , όπου άγνωστο
πρόσωπο πέταξε φόλες στην περιοχή με
αποτέλεσμα ο γνωστός σε όλο το χωριό
σκύλος «Λουκάνικος» να χάσει τη ζωή
του. O «Λουκάνικος» ήταν η μορφή του
Ξύλινου Μπαρ. Σε ανάρτηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Ο γνωστός σε όλο το χωριό, Λουκάνικος έχασε τη ζωή του από φόλα. Ο
Λουκάνικος ήταν η φιγούρα του Ξύλινου Μπαρ και ήταν πιστός ακόλουθος
σε κάθε μας γιορτή. Ήταν μια ξεχωριστή
μορφή και ταυτόχρονα αγαπητός προς
όλους». Οι υπεύθυνοι του Ξύλινου Μπαρ κάνουν
έκκληση προς όλους τους αρμόδιους του χωριού να
ψάξουν και να βρουν τον υπαίτιο, ώστε, όπως αναφέρουν να μην χάσει άλλος κόσμος τα κατοικίδια
του. «Επίσης καλούμε τους χωριανούς να προσέ-

χουν τα κατοικίδια τους και να είναι προσεκτικοί για
τυχόν περίεργες κινήσεις στις αυλές σας και στους
δρόμους. Πραγματικά μας στεναχωρεί
η ιδέα και μόνο ότι υπάρχουν τέτοιοι
άνθρωποι μεταξύ μας». Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών το οποίο
με ανακοίνωση του εκφράζει λύπη και
αγανάκτησή για το νέο περιστατικό θανάτωσης ζώου, ενώ ταυτόχρονα καλεί τις
αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης για να
βρεθεί το συντομότερο ενώπιον δικαστηρίου ο δράστης. «Με απογοήτευση μας
παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα να
βρίσκονται σε έξαρση οι κακοποιήσεις
αλλά και θανατώσεις ζώων με απάνθρωπο τρόπο. Πρέπει επιτέλους αυτά τα περιστατικά να
οδηγούνται άμεσα στις αίθουσες του δικαστηρίου
με τις ποινές να είναι παραδειγματικές και αποτρεπτικές» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σ

εκλέγειν δεν υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή
του στον οικείο εκλογικό κατάλογο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ ή και στις δύο
ποινές μαζί. Κάθε πρόσωπο που ενώ είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο παραλείπει να ειδοποιήσει τον Έπαρχο για την αλλαγή
της διεύθυνσης της κατοικίας του ή του ονόματος του, όπως αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6),
αντίστοιχα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και
σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ο Γιάννος Κλεάνθους Αν.
Πρόεδρος της Επαρχιακής
Επιτροπής ΕΔΕΚ Λευκωσίας

τη θέση του Αναπληρωτής Προέδρου της
Επιτροπής της ΕΔΕΚ
Λευκωσίας ανακηρύχθηκε ο
Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Ιδαλίου Γιάννος Κλεάνθους. Όπως ανακοινώθηκε οι
υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ ήταν ίσες με τις θέσεις των μελών της Επαρχιακής
Επιτροπής οι διάφοροι αξιωματούχοι έχουν ανακηρυχθεί για
τις θέσεις που έχουν υποβάλει

Ή

υποψηφιότητα. Σε δηλώσεις
του ο νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λευκωσίας ανέφερε
ότι θα εργαστεί σκληρά για να
φέρει σε πέρας την αποστολή του. Ταυτόχρονα απήυθυνε έκκληση στα μέλη της ΕΔΕΚ
να παραμείνουν κοντά στο
κόμμα και να προσπαθήσουν
ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες γιατί η Κύπρος, όπως τόνισε, χρειάζεται μια ΕΔΕΚ ενωμένη και δυνατή.

Περίοδος για φύτευση βολβών

δη διανύουμε τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου και παραμένει η καλύτερη περίοδος για την φύτευση των χειμερινών βολβών στον κήπο μας. Τα φυτά τα οποία θα φυτρώσουν
θα μας δώσουν υπέροχα άνθη κατά τις χειμερινές
κρύες μέρες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Μερικά γνωστά φυτά από βολβούς είναι ο Υάκινθος
(ζουμπούλι), η τουλίπα, ο νάρκισσος, οι ανεμώνες,
οι φρεζιές (κρινάκια), οι ίριδες κτλ. Βολβούς μπορούμε να προμηθευτούμε από επιλεγμένα καταστήματα
πώλησης του, οι οποίοι εισάγονται στην Κύπρο μετά
από κατάλληλη προετοιμασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εγγυημένα θα δώσουν άνθη
ή φυτεύουμε τους δικούς μας εφόσον τους
έχουμε αποθηκεύσει
από τον προηγούμενο
χρόνο. Η σωστή προετοιμασία πριν και κατά
την φύτευση επιφέρει πάντα τα καλύτερα
αποτελέσματα στο τέλος!
Του Χριστόδουλου
Μπορούμε να φυτέΚυριάκου
ψουμε σε γλάστρες καΓεωπόνου Bsc, Msc
θώς και ελεύθερα στο
έδαφος. Ο συνδυασμός 70% φυτόχωμα και 30%
έδαφος ή τύρφης και ενσωμάτωση μικρής ποσότητα
βασικής λίπανσης στο μείγμα, αποτελούν το ιδανικό υπόστρωμα φύτευσης. Τους βολβούς μπορούμε
να τους τοποθετήσουμε με κάλυψη στα στο έδαφος
έως μέχρι πλήρως. Προσοχή, δεν πιέζουμε ποτέ τους
βολβούς μέσα στο υπόστρωμα όταν τους φυτεύουμε γιατί συμπιέζεται το μίγμα μας ακριβός στο σημείο
όπου θα βγουν οι ρίζες. Η άρδευση γίνεται συστηματικά αλλά πάντα με προσοχή χωρίς να έχουμε περίσσια υγρασίας ενώ παράλληλα μπορούμε να τους

λιπάνουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε πιο εύρωστα φυτά. Εχθροί και ασθένειες γενικά δεν επηρεάζουν τους χειμερινούς βολβούς και αυτό τους καθιστά εύκολη επιλογή για να ομορφύνουμε τον κήπο
και τους χώρους μας χωρίς ιδιαίτερες έγνοιες.
Η χειμερινή περίοδος επίσης προσφέρεται για την
καλλιέργεια των χειμερινών λαχανικών. Μεταξύ
αυτών είναι τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια
των Σταυρανθών (κραμπί, κουλούμπρα, μπρόκολο,
κουνουπίδι, λάχανο βρυξελλών κτλ.)καθώς επίσης
και για πολλά άλλα φυλλώδη λαχανικά όπως ο κόλιανδρος, η ρόκα, το λάχανο, το σέλινο τα φρέσκα
κρεμμυδάκια, τα μαρούλια κτλ. Εν αντίθεση με τους
καλλωπιστικούς βολβούς, τα πιο πάνω λαχανικά
συνήθως προσβάλλονται από ορισμένες ασθένειες
όπως ο περονόσπορος, η αλτερνάρια και η σεπτόρια καθώς και από ορισμένους εχθρούς, όπου κατά
περιόδους η προσβολή τους είναι έμμονη, όπως τα
σκουλήκια, ο αλευρώδης και οι αφίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβολές και προμήθεια βολβών και γεωργικών εφοδίων μπορείτε
επισκεφτείτε το κατάστημα το Γεωπονικό, Χαλκάνορος 55 Δάλι για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών σας.

ΔΑΛΙ
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Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Χριστουγεννιάτικες τρούφες
χιονόμπαλες
Τα Χριστούγεννα
είναι παγκοσμίως
μία από τις πιο
σημαντικές γιορτές
τις χριστιανοσύνης.
Οι άνθρωποι αυτές
τις γιορτινές ημέρες
έρχονται πιο κοντά
και απολαμβάνουν
γευστικά, ωραία
και «ζεστά» φαγητά
που αποτελούν το
χριστουγεννιάτικο
τραπέζι.

Για τις
χριστουγεννιάτικες
τρούφες
χιονόμπαλες θα
χρειαστείτε
• 9 WeetaBix
• 1 φλιτζ. τριμμένη
καρύδα
• 1 φλιτζ. σταφίδες
• 2 κ.σ. κακάο σε
σκόνη
• 400γρ. ζαχαρούχο
γάλα
• 1/2 φλιτζ.τριμμένη
καρύδα (για το
πασπάλισμα)

Εκτέλεση
Θρυμματίστε τα WeetaBix σε ένα μεγάλο μπολ.
Προσθέστε την καρύδα, το κακάο και τις σταφίδες και
ανακατέψτε τα καλά.
Προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα και ανακατέψτε καλά.
Σχηματίστε μπάλες – τρούφες μεγέθους ενός καρυδιού η
κάθε μία και κατόπιν κυλήστε την κάθε τρούφα στην καρύδα
ώστε να καλυφθεί πλήρως η επιφάνειά του από καρύδα.
Βάλτε τις τρούφες σε ένα ταψί με λαδόκολλα και
τοποθετήστε τις στο ψυγείο για 1 ώρα ώστε να παγώσουν
και να φορμαριστούν.

news

Βράβευση Γ’ Δημοτικού Δαλιού στο
πρόγραμμα «Safe Water Sports»

Η

Ε΄3 τάξη του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου
Ιδαλίου, με 24 μαθητές και εκπαιδευτικό την Ευρυδίκη Αννίβα, συμμετείχε
με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά (2020-21)
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «Safe Water
Sports». Δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας
της Κύπρου, το οποίο έχει
στόχο την ενημέρωση και
την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους
στην παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και
τις λοιπές δραστηριότητες
αναψυχής που γίνονται
σε αυτή. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ακόμη και κατά την
περίοδο της καραντίνας
(με εξ αποστάσεως εκπαίδευση) από τους μαθητές
της Ε΄3, περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δραστηριότητες που συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία και οι οποίες
καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτικές που
πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά
τους στη θάλασσα (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ)
και στις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή.
Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (π.χ. τέχνη, μουσική, γλώσσα, αγωγή
υγείας, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, φυσική
αγωγή κ.λπ.) και υλοποιήθηκαν με επιτυχία στο
πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού
είναι τα εξής:
Είναι διαδραστικό, γιατί τα παιδιά συμμετέχουν
ενεργά στις δραστηριότητες και συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συνδυάζει τη
μάθηση με την ψυχαγωγία (κατασκευές, χορό,
τραγούδι, παιχνίδια κ.ά.). Είναι πολυδιάστατο,
γιατί συνδυάζει δραστηριότητες από διάφορα
γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, γεω-

γραφία, τέχνη, μελέτη περιβάλλοντος κλπ). Είναι
βιωματικό και όχι μόνο θεωρητικό. Αξιοποιεί την
τεχνολογία, έτσι ώστε να κεντρίσει περισσότερο το
ενδιαφέρον των μαθητών. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν από τη δασκάλα της Ε΄3, κα. Ευρυδίκη
Αννίβα, τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα
kahoot! και poll everywhere,
μέσα από το οποία η εκπαιδευτικός μπορούσε να ελέγξει με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής την κατανόηση
των μαθητών σε αυτά που
έχουν διδαχθεί. Βάζει τους
μαθητές στο επίκεντρο του
προγράμματος και δεν τους
καθιστά απλά θεατές μιας
παρουσίασης. Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να
επικοινωνήσουν διαδικτυακά με διάφορους ολυμπιονίκες και να τους πάρουν
συνέντευξη (οι μαθητές
της Ε’3 είχαν την ευκαιρία
να πάρουν συνέντευξη
από τον αργυρό ολυμπιονίκη κολύμβησης 10 χλμ.
Σπύρο Γιαννιώτη). Η Safe
Water Sports Academy (Ελλάδα) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με βασικό στόχο την ενίσχυση
της ασφάλειας σε όλες τις αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που γίνονται στη θάλασσα
και το νερό. Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Safe
Water Sports» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015, από
τον Δρ. Παναγιώτη Πασχαλάκη. Αφορμή για την
ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής ήταν το θανάσιμο ατύχημα που έγινε το καλοκαίρι του 2014
στη Μύκονο. Συγκεκριμένα ο 10χρονος γιος του
Δρ. Πασχαλάκη, Μιχαήλ, έχασε τη ζωή του, όταν
μαζί με φίλους έκανε tubes (Θαλάσσιο σπορ)
στην παραλία «Καλό Λιβάδι», σε μια επιχείρηση,
που, όπως αποδείχτηκε αργότερα, λειτουργούσε
παράνομα και το σημαντικότερο, δίχως να εφαρμόζει κανέναν από τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος. Όπως ο ίδιος έχει
αναφέρει “Το όραμα του Safe Water Sports, είναι
να κάνουμε τις ελληνικές θάλασσες υπόδειγμα
ασφάλειας…”

Φωταγώγηση στη Μικρόπολις

Μ

ύρισε Χριστούγεννα. Η υπεραγορά Μικρόπολις στο Πέρα Χωριό – Νήσου διοργάνωσε εκδήλωση στη διάρκεια της
οποίας έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της υπεραγοράς. Μικροί και μεγάλοι
έδωσαν το παρόν τους και απόλαυσαν το όμορφο
χριστουγεννιάτικο κλίμα που δημιούργησαν οι
υπεύθυνοι της υπεραγοράς. Φιγούρες κινούμενων
σχεδίων χάρισαν όμορφες στιγμές . Στα παιδιά
προσφέρθηκαν δώρα. Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο Διευθυντής της υπεραγοράς Ανδρέας
Κωνσταντίνου ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο για
την παρουσία του αλλά και τη διαχρονική του προτίμηση στα προϊόντα της υπεραγοράς. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνστατνίνου η υπεραγορά Μικρόπολις έχει
καταστεί μέρος της καθημερινότητας της περιοχής
της Νότιας Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι τα φρέσκα
προϊόντα της, οι προσιτές της τιμές και η άρτια εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της την έχουν καταστήσει
ψηλά στις προτιμήσεις των κατοίκων της περιοχής.
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Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα
Τ

ο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι μια επώδυνη κατάσταση στο χέρι. Είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που
παρουσιάζονται στα χεριά και είναι, ιδιαίτερα συχνό στις γυναίκες, κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας κατά τη διάρκεια της έναρξης
εμμηνόπαυσης τους. Αποκαλείται και «ασθένεια του υπολογιστή» γιατί
προσβάλλει άτομα που χρησιμοποιούν για αρκετές ώρες πληκτρολόγιο έχοντας έτσι τον καρπό τους σε μια παρατεταμένη θέση κάμψης.
Η επώδυνη αυτή κατάσταση προκαλείται όταν το μέσο νεύρο συμπιεστεί η παγιδευτεί. Το μέσο νεύρο το οποίο νευρώνει την παλαμιαία
επιφάνεια του καρπού και των δαχτύλων
μας αλλά και οι τένοντες που κάνουν
κάμψη στα δάχτυλα και τον καρπό μας
διέρχονται μέσα από το καρπιαίο σωλήνα. Όταν αυτοί οι ιστοί που περιβάλλουν
τους καμπτήρες του καρπού, ‘πρήζονται’,
τότε πιέζεται το μέσο νεύρο και έτσι εμφανίζεται το σύνδρομο.
Οι αιτίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
του Συνδρόμου είναι πολλές
-Η κληρονομικότητα Είναι ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει ρόλο, όπου
στην περιοχή του καρπού η καρπιαία
Μαρία Καλλένου
Κέντρο Φυσικοθεραπειας
σήραγγα είναι μικρότερη σε κάποιους
PhysiKALL στο Δαλι
ανθρώπους και έτσι μπορεί πιο ευκολά
99881222
να γίνει η παγίδευση του μέσου νεύρου.
- Η υπέρχρηση του χεριού είναι μια κύρια
αιτία για την παρουσία του συνδρόμου. Κυρίως οι επαναλαμβανόμενες κάμψεις του καρπού είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο.
- Ατομα μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως σε γυναίκες στην αρχή της εμμηνόπαυσης.
- Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το
σύνδρομο λόγο των ορμονών.
- Φλεγμονή , οίδημα στο Καρπιαίο σωλήνα ή φλεγμονή στους τένοντες ή στα έλυτρα της περιοχής.
- Μπορεί μετά από ένα τραυματισμό στην περιοχή του καρπού να κάνει την εμφάνιση του το σύνδρομο ως μετατραυματικο σύνδρομο.
- Κάποιες ιατρικές παθήσεις, όπως είναι ο διαβήτης, η Ρευματοειδής
Αρθρίτιδα ή και διαταραχές του θυρεοειδή αδένα, ορμονικές διαταραχές μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του συνδρόμου.

Η σωστή διάγνωση επιτυγχάνεται με τη σωστή και καλή κλινική αξιολόγηση και επιβεβαιώνεται με το ηλεκτρομυογράφημα με το οποίο
βλέπουμε την λειτουργία του μέσου νεύρου και πόσο έχει επηρεαστεί.

- Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία για την εμφάνιση του.
Συνήθως τα συμπτώματα αρχίζουν σταδιακά, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τραυματισμό, στην αρχή έρχονται και φεύγουν, αλλά όσο
περνά ο καιρός γίνονται μόνιμα.
Κατά της διάρκεια της ημέρας μπορεί να εμφανιστούν κυρίως όταν
κρατούν κάποιο αντικείμενο, π.χ το τηλέφωνο ή κατά την οδήγηση
ή την πληκτρολόγηση σε υπολογιστή που ο καρπός βρίσκεται παρατεταμένα σε θέση κάμψης εμφανίζονται οι ενοχλήσεις. Το βράδυ
οι ενοχλήσεις μπορεί ακόμη να ξυπνήσουν και τον ασθενή, είναι
χαρακτηριστικό αυτό στον καρπιαίο σωλήνα.
Τα πιο συχνά συμπτώματα του Συνδρόμου είναι
- Μούδιασμα ή αίσθηση ρεύματος στην κατανομή του μέσου νεύρου,
μυρμήγκιασμα και πόνο στο χέρι κυρίως αυτά εμφανίζονται στον
αντίχειρα τον δείκτη το μεσαίο δάχτυλο και το μισό παράμεσο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί, εκτός από τα δάχτυλα, να έχουν πόνο και
πιο ψηλά μέχρι τον αγκώνα τους ή ακόμα και κάποιες παράξενες
αισθήσεις από το βραχίονα μέχρι και τον ώμο αλλά αυτό είναι πιο
σπάνιο.
- Κάτι χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι ο νυχτερινός πόνος
όπως επίσης και το χαρακτηριστικό τίναγμα του χεριού τους που κάνουν οι ασθενείς για να ανακούφιση
- Επίσης μπορεί να παρουσιάσουν αδυναμία ή υπαισθησίες στο
χέρι, που έχει ως αποτελέσματα να πέφτουν ακόμη και αντικείμενα.
Έχουν αδυναμία κυρίως σε λεπτές κινήσεις (κούμπωμα πουκάμισου) καθώς επίσης και ατροφία στη βάση του αντίχειρα.

Η θεραπεία είναι δυνατόν να είναι συντηρητική ή χειρουργική αυτό
εξαρτάται από το πόσο προχωρημένη είναι η κατάσταση. Σε ήπιες
μορφές αντιμετωπίζονται κυρίως με φυσικοθεραπεία. Στην φυσικοθεραπεία μπορούμε να αποσυμφορίσουμε την περιοχή από το οίδημα
με διαφορά φυσικά μέσα δηλαδή ηλεκτροθεραπεία υπερήχους laser
αλλά και αλλά σύγχρονες μεθόδους που διαθέτουμε εμείς οι φυσικοθεραπευτές για να βελτιώσουμε την κυκλοφορία και την αιμάτωση
της περιοχής. Εφαρμόζουμε διατάσεις καθώς επίσης και ασκήσεις για
να ενδυναμώσουμε τους μυς της περιοχής. Με την φυσικοθεραπεία
μπορούμε να κινητοποιήσουμε το νευρικού ιστού με κάποιες ειδικές τεχνικές για να βοηθήσουμε τόσο στην απελευθέρωση από την
παγίδευση του νεύρου όσο και στην αντιμετώπιση των ενοχλήσεων
που παρουσιάζονται εξαιτίας της πίεσης του νεύρου. Σύμφωνα με καινούργιες έρευνες μια καινούργια τεχνική που έδειξε να έχει πολύ καλά
αποτελέσματα είναι η ισχαιμη περίδεση η οποία εφαρμόζεται από καταρτισμένους φυσικοθεραπευτές.
Επιπλέον μπορούμε να συστήσουμε στον ασθενή να χρησιμοποιήσει
ένα νάρθηκα νυκτός που να κρατά τον καρπό σε μια ουδέτερη θέση
για να αποτρέπει τον νυχτερινό ερεθισμό του νεύρου. Ο νάρθηκας
μπορεί να φορεθεί και κατά την διάρκεια κάποιων δραστηριοτήτων
που επιδεινώνουν τα συμπτώματα όπως για παράδειγμα κατά την διάρκεια χρήσης του υπολογιστή.
Ταυτόχρονα ο ασθενής κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό του μπορεί να πάρει αντιφλεγμονώδης φαρμακευτική αγωγή για να ενισχυθεί
η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
H έγχυση κορτιζόνης σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να ανακουφίσει υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα τα συμπτώματα να επανεμφανιστούν και σε πιο μεγάλο βαθμό.
Στους ασθενείς όμως που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, καθώς και σε σοβαρές μακροχρόνιες περιπτώσεις που έχουν έντονα σημεία πίεσης, είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση για να
προλάβουμε μη αναστρέψιμες βλάβες.
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Ο Χαλκάνωρ για αλλού ξεκίνησε και αλλού πάει

νασύνταξη δυνάμεων ώστε να επανέλθει ο
Χαλκάνωρ στο σωστό δρόμο επιδιώκουν
στο σωματείο του Ιδαλίου. Οι γαλάζιοι είχαν
κάποια ατυχή αποτελέσματα τα οποία θα επιδιώξουν
να τα αφήσουν πίσω τους, γυρίζοντας σελίδα με στόχο να κάνουν το καλύτερο δυνατόν στη συνέχεια και
στο τέλος να κάνουν τον απολογισμό τους. Η ομάδα
άρχισε με στόχο την άνοδο στη Β’ κατηγορία ωστόσο
τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του σωματείου. Η ομάδα ακολουθεί άκρως
αντίθετη πορεία από αυτή που θα ήθελαν οι φίλοι
και οι οπαδοί της. Τα επόμενα παιχνίδια είναι πολύ
σημαντικά για την περαιτέρω πορεία της ομάδας. Ο
Χαλκάνωρ θέλει να πετύχει κάποιες συνεχείς επιτυχίες οι οποίες πέραν από το βαθμολογικό όφελος θα
συμβάλουν και στην αλλαγή της ψυχολογίας της ομάδας. Όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας
με κάποια συνεχή καλά αποτελέσματα η ομάδα μπορεί να ανακάμψει και να επανέλθει σε τροχιά διεκδίκησης
των στόχων της. Όσο εύκολο είναι για μια ομάδα που θα πετύχει συνεχόμενες νίκες να ανέλθει στη βαθμολογία τόσο εύκολο είναι με συνεχείς ήττες να βρεθεί στα χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μετά
την 7η αγωνιστική και την εντός έδρας ήττα από την ΕΛΗΑ Λυθροδόντα με σκορ 2-0 ο Χαλκάνωρ προχώρησε
σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Όπως ανακοινώθηκε η ομάδα των γαλάζιων του Δαλιού θα συνεχίσει την
πορεία της στο πρωτάθλημα της Γ΄κατηγορίας με προπονητή το Μιχάλη Στυλιανού. Tο διοικητικό συμβούλιο
του σωματείου μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες προχώρησε στη λύση κοινή συναινέσει της συνεργασίας
με τον μέχρι πρόσφατα τεχνικό της ομάδας Κώστα Λοίζου. «Ευχαριστούμε το κ. Λοίζου για την εξαιρετική

συνεργασία που είχαμε αυτή την περίοδο και του
ευχόμαστε καλή συνέχεια στη καριέρα του», αναφέρεται σε ανακοίνωση των γαλάζιων του Δαλιού. Στην
8η αγωνιστική νέα ήττα για το Χαλκάνορα ο οποίος
έχασε με 1-0 εκτός έδρας από την Πέγεια. Τα άσχημα
αποτελέσματα συνεχίστηκαν και στην 9η αγωνιστική.
Η ομάδα δέχθηκε νέα ήττα, εντός έδρας, από την ομάδα της Ορμήδειας με σκορ 0-2. Τα πράγματα όπως
εξελίσσονται στο σωματείο προκαλούν ανησυχία
στους φίλους της ομάδας. Το Δ.Σ. καλείται να πάρει
άμεσα διορθωτικά μέτρα και να κάνει βελτιωτικές κινήσεις πριν να είναι αργά. Η ομάδα βρίσκεται κοντά
στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Θεωρείται
βέβαιο ότι κατά τη χειμερινή μετεγγραφική περίοδο
θα γίνει προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η ομάδα και
να μπορέσει να επανέλθει στο σωστό δρόμο. Η συνέχεια για το Χαλκάνορα θα είναι δύσκολη και σε κάθε αγωνιστική η ομάδα θα έχει να δώσει κρίσιμα παιχνίδια. Στη 10η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εντός έδρας με
τον Ηρακλή Γερολάκκου. Ακολουθεί στην 11η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με το ΘΟΙ Λακατάμιας και στη
12η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με το Διγενή Μόρφου. Στις 8 Δεκεμβρίου τελικά θα πραγματοποιηθεί το
Gala Dinner του σωματείου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την ίδρυση του Χαλκάνορα. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κτήμα Κουσιουμή και θα είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής
Αννίτας Δημητρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί βίντεο ιστορικής αναδρομής των 70 χρόνων
του σωματείου. Ο Χαλκάνωρ αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του κυπέλου. Έχασε στη διαδικασία των
πέναλτι με 3-1 από την Πέγεια. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε με σκορ 1-1.

Σύνθημα αντεπίθεσης στον Άδωνη

Η

news

προσπάθεια ανασύνταξης δυνάμεων
στον Άδωνη συνεχίζεται και στόχος είναι η άμεση αντεπίθεση ώστε η ομάδα
να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμολογικό
όφελος πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του
πρωταθλήματος. Η ομάδα των πρασίνων του Δαλιού ευελπιστεί ότι στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα έχει καλύτερη πορεία ώστε να μπορέσει
να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς οι
οποίοι θα την ανεβάσουν στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Άδωνης δεν έχει άσχημο σύνολο και σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στην ομάδα,
αδικείται από τη μέχρι τώρα βαθμολογική του
συγκομιδή. Τα περισσότερα παιχνίδια που έχασε
μέχρι σήμερα ο Άδωνης τα έχασε με διαφορά ενός
γκολ και εάν η ομάδα ήταν λίγο πιο τυχερή και πιο
εύστοχη στην τελική προσπάθεια δεν θα έφευγε
από το γήπεδο με την ήττα στις αποσκευές της. Στις
τάξεις της ομάδας υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Άδωνης
θα έχει καλύτερη συνέχεια ώστε να μπορέσει να
ανέλθει βαθμολογικά. Η ομάδα χρειάζεται κάποια
συνεχή καλά αποτελέσματα τα οποία θα την ανεβάσουν τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά.
Η διοίκηση του σωματείου βρίσκεται συνεχώς στο
πλευρό των ποδοσφαιριστών έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου να γίνουν κάποιες
μετεγγραφικές κινήσεις σε θέσεις για τις οποίες το
προπονητικό επιτελείο διαπιστώνει ότι απαιτείται
ενίσχυση. Στην 6η αγωνιστική οι πράσινοι του
Δαλιού έφεραν εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την
ΑΠΟΝΑ. Νέα ισοπαλία στην 7η αγωνιστική για τον

Άδωνη. Εξήλθε ισόπαλος εκτός έδρας με σκορ 1-1
με την Α.Ε. Κοράκου. Στην 8η αγωνιστική η ομάδα
είχε δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο
την ομάδα των Τρούλλων. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 2-0. Το αποτέλεσμα άφησε και πάλι πικρή
γεύση στους ανθρώπους του Άδωνη γιατί ενώ η
ομάδα έχασε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ δέχθηκε το πρώτο γκολ από το σημείο του πέναλτι και
κάπου εκεί τα πράγματα πήραν την πορεία τους. Ο
Άδωνης θέλει να αρχίσει την αντεπίθεση του από
την επόμενη αγωνιστική. Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής θα φιλοξενήσει τη ΔΟΞΑ Παλιομετόχου.
Ακολουθεί στην 10η αγωνιστική ο εκτός έδρας
αγώνας με τον Ορφέα Λευκωσίας. Στην 11η αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλιού θα παίξουν εντός
έδρας με το ΘΟΙ/ΑΕΚ Λειβαδιών. Οι εντός έδρας
αγώνες του Άδωνη αυτή την περίοδο διεξάγονται
στο γήπεδο του Λυθροδόντα λόγω επανασποράς
που έγινε στο ιδιόκτητο γήπεδο του σωματείου. O
Άδωνης αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του
κυπέλου. Έχασε από την ΑΠΕΠ με 3-1. Το Δ.Σ. των
πρασίνων προγραμματίζει για την περίοδο των γιορτών χοροεσπερίδα η διεξαγωγή της οποίας θα
εξαρτηθεί από τα μέτρα που θα βρίσκονται σε ισχύ
εκείνη την περίοδο λόγω της πανδημίας. Επίσης το
Δ.Σ. του Άδωνη κυκλοφόρησε λαχείο με δώρο ένα
αυτοκίνητο. Οι φίλοι και υποστηρικτές του Άδωνη
που θέλουν να προμηθευτούν λαχεία και να συμπεριληφθούν στην κλήρωση μπορούν να επικοινωνήσουν με μέλη του Δ.Σ. Τα λαχεία τιμώνται
προς 20 Ευρώ το ένα.
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Yπολογίσιμη δύναμη
η Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας

παρθενική παρουσία της ομάδας χειροσφαίρισης της ΕΝΑΒ στην Α’ κατηγορία
κάθε άλλο παρά τυπική θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί. Το σωματείο της Αγίας Βαρβάρας, ως
νεοφώτιστο στην Α’ κατηγορία κάνει πολύ καλή πορεία και ευελπιστεί ότι στο β’ γύρο του πρωταθλήματος
θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Οι φίλοι του σωματείου
αισθάνονται περήφανοι για την πορεία της ομάδας αισιοδοξώντας για τη συνέχεια. Τη δική της προσπάθεια
καταβάλει και η ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου
η οποία αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα της

T

ΕΠΟΠΛ. Η ομάδα σε κάποιους αγώνες παρουσίασε το
καλό της πρόσωπο κερδίζοντας βαθμούς ενώ σε κάποιους άλλους αγώνες όπως για παράδειγμα στο παιχνίδι με τον Ευαγόρα Αγίων Τριμιθιάς δεν ήταν καλή
με αποτέλεσμα να δεχθεί την ήττα. Οι άνθρωποι της
Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας είναι αισιόδοξοι ότι η ομάδα θα
έχει καλύτερη πορεία στη συνέχεια. Το κλίμα στο σωματείο της Αγίας Βαρβάρας είναι εξαιρετικό και οι φίλοι
της ΕΝΑΒ στηρίζουν με κάθε τρόπο τις προσπάθειες
που καταβάλλονται από τη διοίκηση.

Βαθμολογική άνοδο θα επιδιώξει
ο Απόλλων Λυμπιών

ην αντεπίθεση του για βαθμολογική άνοδο θα
επιδιώξει να κάνει στις επόμενες αγωνιστικές ο
Απόλλων Λυμπιών. Η ομάδα των γαλάζιων σε
κάποια παιχνίδια φάνηκε άτυχη με αποτέλεσμα να χάσει
σημαντικούς βαθμούς. Στο σωματείο των Λυμπιών ευελπιστούν ότι στους επόμενους αγώνες θα πάρουν τους
απαραίτητους βαθμούς οι οποίοι θα βοηθήσουν την
ομάδα να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. Στην 5η αγωνιστική οι γαλάζιοι
των Λυμπιών είχαν ρεπώ. Ήταν μια καλή ευκαιρία για το
νέο προπονητή να αξιοποιήσει το χρόνο ώστε να μεταδόσει τη δική του φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές. Στην 6η
αγωνιστική η ομάδα είχε δύσκολη αποστολή αντιμετωπίζοντας την ομάδα του ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς, μια ομάδα
η οποία έδειξε ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τη διάκριση. Ο Απόλλων αρκετά βελτιωμένος σε σχέση
με προηγούμενες εμφανίσεις του έφερε ισοπαλία 0-0. Νέα ισοπαλία για τους γαλάζιους των Λυμπιών
στην 7η αγωνιστική. Εξήλθαν ισόπαλοι 1-1, εκτός έδρας με τον Ήφαιστο Μιτσερού. Στην 8η αγωνιστική ο
Απόλλων έφερε νέα ισοπαλία με αντίπαλο την Ποδοσφαρική Λέσχη Ψημολόφου. Το τελικό αποτέλεσμα
ήταν 1-1. Στον Απόλλωνα Λυμπιών μετά τις συνεχείς ισοπαλίες θέλουν να επιστρέψουν στα νικηφόρα
αποτελέσματα. Τα επόμενα παιχνίδια έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας ωστόσο η ομάδα είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τη νίκη. Τα τρίποντα σε τέτοιου είδους παιχνίδια προσφέρουν πολύ περισσότερα
από τους τρεις βαθμούς. Στην 9η αγωνιστική ο Απόλλων θα παίξει εκτός έδρας με τη «ΔΑΛΙ F.C.» στο
γειτονικό ντέρμπι. Ακολουθεί στη 10η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με τον ΑΠΟ Μαθιάτη και στην
11η αγωνιστική το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Δικέφαλο Αγκαστίνας.

ΔΑΛΙ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Η Ολυμπιάδα απέκτησε το σεβασμό
των αντιπάλων της

ξαιρετική είναι η φετινή πορεία που κάνει η Ολυμπιάδα Λυμπιών στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας παρά το γεγονός η
ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία και θα
μπορούσαν κάποιοι να τη θεωρήσουν ως εύκολη λεία. Οι πράσινοι στις πρώτες επτά αγωνιστικές βρέθηκαν ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα του
πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, κάνοντας εξαιρετικά παιχνίδια και στέλνοντας πολύ θετικά μηνύματα για το μέλλον του σωματείου. Τα τελευταία ατυχή αποτελέσματα έδωσαν την ευκαιρία σε
άλλες ομάδες να τη ξεπεράσουν στη βαθμολογία
ωστόσο η ομάδα με την παρουσία της στο γήπεδο
δείχνει ότι μπορεί στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο να φθάσει πολύ ψηλά. Η Ολυμπιάδα θεωρείται από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος
έχοντας αποκτήσει το σεβασμό και την εκτίμηση
των αντιπάλων της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για τη διοίκηση του Τάσου Αναστασίου και
όλους όσοι αποτελούν το οικοδόμημα της Ολυμπιάδας. Οι φίλοι των πρασίνων είναι ενθουσιασμένοι με την ομάδα και κάθε εβδομάδα δίδουν
δυναμικά το παρόν τους στο γήπεδο ενισχύοντας
την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα παρά τις καλές της εμφανί-

σεις δεν κατάφερε να έχει βαθμολογική συγκομιδή. Αυτή την περίοδο της έπεσαν μαζεμένα πολύ
δύσκολα παιχνίδια και στόχος είναι στις αμέσως
επόμενες αγωνιστικές η ομάδα να επανέλθει στο
δρόμο των επιτυχιών. Ήττα στην 8η αγωνιστική
για την Ολυμπιάδα. Έχασε με 1-0 από τον Ερμή.
Στην 9η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών έχασαν με 3-0 από τη Νέα Σαλαμίνα. Στην 10η αγωνιστική η Ολυμπιάδα φιλοξένησε την ομάδα της
Αγίας Νάπας. Σ’ ένα παιχνίδι που η ομάδα είχε τις
δικές της ευκαιρίες δεν κατάφερε να σκοράρει και
στο τέλος έχασε με σκορ 1-0. Στο σωματείο γύρισαν σελίδα και προσβλέπουν ότι η συνέχεια θα εί-

ναι πολύ καλύτερη. Το πρόγραμμα που ακολουθεί
δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολο, εξάλλου η Ολυμπιάδα ως νεοφώτιστη στη Β’ κατηγορία δεν έχει
την πολυτέλεια να θεωρεί κανένα παιχνίδι εύκολο. Τα επόμενα παιχνίδια κρύβουν παγίδες και το
γνωρίζει πολύ καλά το τεχνικό επιτελείο της ομάδας το οποίο προσπαθεί να προετοιμάσει όσο το
δυνατόν καλύτερα τους ποδοσφαιριστές ώστε να
αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις αγωνιστικές τους
υποχρεώσεις. Ο Δεκέμβριος περιλαμβάνει δύσκολες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις για την Ολυμπιάδα. Στην 11η και τη 12η αγωνιστική οι πράσινοι
θα αγωνιστούν εκτός έδρας με την Καρμιώτισσα
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Οι τελευταίες ήττες πεισμένουν
τη «ΔΑΛΙ F.C.» για τη συνέχεια

ντός των στόχων της βρίσκεται η ομάδα
«ΔΑΛΙ F.C.» η οποία στα τελευταία δυο παιχνίδια απώλεσε σημαντικούς βαθμούς με
αποτέλεσμα να μείνει λίγο πίσω από τις πρώτες
θέσεις. Οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι και όλοι
στο σωματείο τονίζουν ότι τίποτα δεν χάθηκε.
Το φετινό πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ είναι πολύ
ανταγωνιστικό και μέχρι το τέλος αναμένεται ότι
θα χαθούν ακόμη αρκετοί βαθμοί από όλες τις
ομάδες. Στο σωματείο του Ιδαλίου θα επιδιώξουν
στα επόμενα παιχνίδια να επανέλθει η ομάδα στο
δρόμο των επιτυχιών. Η μέχρι τώρα παρουσία της
απέδειξε ότι μπορεί να έχει πρωταγωνιστκό ρόλο
στη διοργάνωση. Στην 5η αγωνιστική η «ΔΑΛΙ
F.C.» φιλοξένησε τον Εθνικό Καϊμακλίου. Η ομάδα
του Ιδαλίου κέρδισε με 2-0. Aκολούθησε στην 6η
αγωνιστική μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία. Η «ΔΑΛΙ
F.C.» κέρδισε την Ε.Ν. Αγίου Δομετίου με σκορ 5-2.
Στην 7η αγωνιστική η «ΔΑΛΙ F.C.» φιλοξένησε τον
Ελληνισμό Ακακίου. Μετά από ένα θεαματικό παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι πιο εύστοχοι στην τελική

προσπάθεια κέρδισαν με 3-2. Στην 8η αγωνιστική
η ομάδα του Ιδαλίου αντιμετώπισε εκτός έδρας
την ομάδα της Ακανθούς. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι με πιθανά όλα τα αποτελέσματα. Η ομάδα της
Ακανθούς εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που τις
παρουσιάστηκαν κέρδισε με 3-1 παίρνοντας το
τρίποντο. Oι αγωνιστικές υποχρεώσεις της «ΔΑΛΙ
F.C.» για το Δεκέμβριο αρχίζουν με το γειτονικό
ντέρμπι με τον Απόλλωνα Λυμπιών, παιχνίδι που
θα γίνει στο Δάλι στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Στη 10η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου θα
παίξει εκτός έδρας με τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς.
Ακολουθεί στην 11η αγωνιστική ο εντός έδρας
αγώνας με τον Ήφαιστο Μιτσερού. Το κλίμα στην
ομάδα είναι εξαιρετικό. Η διοίκηση δεξιώθηκε
τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία στην
ταβέρνα Λέφτερος στο Δάλι. Οι συμμετέχοντες
έστειλαν για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι στόχος
είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του
κυπέλου. «Συνεχίζουμε σοβαρά και προσγειωμένα» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου.

Κερδίζει εντυπώσεις ο Πανιδαλιακός

Π

ροσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων βαθμών οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να προωθηθεί στο
βαθμολογικό πίνακα θα καταβάλει ο Πανιδαλιακός. Η ομάδα του Ιδαλίου παρά την καλή της
παρουσία στους αγώνες στο τέλος δεν παίρνει
το ζητούμενο, που είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί. Στην 4η αγωνιστική ο Πανιδαλιακός έμεινε
και πάλι με τις εντυπώσεις. Οι παίκτριες της ομάδας του Ιδαλίου έκαναν άλλη μια καλή εμφάνιση ωστόσο έχασαν από τον Εθνικό Λατσιών με
3-0. Τα σετ ήταν 17-25, 18-25 και 24-26.Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής η Αναγέννηση κέρδισε
με 3-1 τον Πανιδαλιακό. Τα σετ: 25-07, 25-13, 21-25, 25-21. Νέα ήττα για τον Πανιδαλιακό, εντός έδρας,
στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Έχασε από τον Παφιακό με 1-3 σετ (22-25, 11-25, 25-19, 17-25). Η ομάδα θέλει στις επόμενες αγωνιστικές να πάρει βαθμούς οι οποίοι θα τη βοηθήσουν και στο ψυχολογικό
τομέα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας αθλητικής περιόδου
τελέστηκε αγιασμός από τον πατέρα Σπυρίδωνα Ζαχαριάδη. «Στις δύσκολες μέρες που περνάμε σήμερα
σαν κοινωνία χρειαζόμαστε όλοι την βοήθεια του Θεού, ευχόμαστε σε όλους να έχουμε την υγεία μας
γιατί η υγεία είναι ο πλούτος του ανθρώπου» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου.

Πολεμιδιών και τον Ακρίτα Χλώρακας. Στην 13η
αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Οθέλλο Αθηαίνου
στο γειτονικό ντέρμπι. Κάποια συνεχόμενα θετικά
αποτελέσματα θα επαναφέρουν την ηρεμία στην
ομάδα και θα την ανεβάσουν βαθμολογικά ενώ
θα βοηθήσουν σημαντικά και στον τομέα ψυχολογία. Η Ολυμπιάδα απέδειξε ότι έχει τα φόντα όχι
μόνο για να επανέλθει αλλά και να παραμείνει στα
ψηλά του βαθμολογικού πίνακα της Β’ κατηγορίας. Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο μέχρι το τέλος και όσο προχωρά η διοργάνωση θα χάνονται
βαθμοί από όλες τις ομάδες.

Eνθουσιασμός στη ΜΕΑΠ,
όχι εφησυχασμός

α συνεχή θετικά αποτελέσματα ανέβασαν τη ΜΕΑΠ
στη βαθμολογία. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει
ενθουσιασμός αλλά όχι εφησυχασμός. Το κλίμα
στους κόκκινους του Πέρα Χωριού – Νήσου είναι εξαιρετικό. Όλοι εργάζονται με στόχο η ομάδα να πετύχει τους
στόχους που τέθηκαν στην αρχή της ποδοσφαιρικής
περιόδου. Προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές
βλέπουν τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά και προετοιμάζονται κατάλληλα για να τον αντιμετωπίσουν. Στο τέλος του
πρωταθλήματος θα γίνει ο απολογισμός. Δεν αποκλείεται
κατά τη διάρκεια της χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου
να γίνουν κάποιες κινήσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα
ενισχύσουν την ομάδα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις υποδείξεις του προπονητή Γιάννου Λυμπουρή ο οποίος κάνει
εξαιρετική διαχείριση του ρόστερ της ομάδας και έχει συμβάλει με την εργατικότητα και την προσωπικότητα του στη
δημιουργία του εξαιρετικού κλίματος που επικρατεί στην
ομάδα. Πάνω απ’ όλα είναι η ΜΕΑΠ και αυτό φαίνεται μέσα
στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα εκπέμπει υγεία και αυτό
είναι προς πίστη όλων όσοι βρίσκονται κοντά στο σωματείο, διοίκηση, προπονητές, ποδοσφαιριστές. Στις τάξεις
των οπαδών της ΜΕΑΠ υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για
τη φετινή πορεία της ομάδας. Στην 7η αγωνιστική η ΜΕΑΠ
πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη κερδίζοντας με 2-0 στο
Πέρα Χωριό – Νήσου την Ε.Ν. Υψωνα. Στην 8η αγωνιστική η ΜΕΑΠ είχε δύσκολη αποστολή. Αντιμετώπισε εκτός
έδρας την ομάδα του Κούρρη Ερήμης. Τελικό αποτέλεσμα
1-1. Στην 9η αγωνιστική η ΜΕΑΠ επέστρεψε στην έδρα της,
στο Θεοδώρειο Στάδιο στο οποίο έγινε επανασπορά του
χορτοτάπητα, όπου αντιμετώπισε την Ομόνοια Ψευδά.
Oι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου παρουσιάζοντας
ωραίο ποδόσφαιρο κέρδισαν με το ευρύ 3-0 και έστειλαν
πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. Η ομάδα
βρίσκεται στα ψηλά της βαθμολογίας και εκεί θα επιδιώξει
να παραμείνει μέχρι το τέλος. Η συνέχεια για τη ΜΕΑΠ περιλαμβάνει ενδιαφέροντα παιχνίδια με δυνατούς αντιπά-

λους. Η ΜEAΠ στη 10η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας
με τον Εθνικό Άσσιας. Ακολουθεί στην 11η αγωνιστική το
παιχνίδι στο Πέρα Χωριό – Νήσου με την ΑΕΖ. Στη 12η
αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας με την ΕΛΗΑ στο
γειτονικό ντέρμπι.H MEAΠ πέρασε στην επόμενη φάση
του κυπέλου κερδίζοντας εκτός έδρας με 4-1 το ΘΟΙ/ΑΕΚ
Λειβαδιών. Η ΜΕΑΠ αποκλείστηκε από την επόμενη φάση
του κυπέλου. Αποκλείστηκε από την Ε.Ν ‘Υψωνα με σκορ
5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια
έληξε ισόπαλος 0-0. Στις 17 Νοεμβρίου διοργανώθηκε τόμπολα στην Βοnanza. Οι φίλοι της ομάδας που συμμετείχαν στην τόμπολα είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν δώρα
αξίας 3000 Ευρώ.

