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 124 l ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Νέα έκκληση του Προέδρου Αναστασιάδη προς τις πολιτικές δυνάμεις

«Δραπετεύστε από τα βασίλεια»
«
Παράκληση μου προς τις πολιτικές δυνάμεις είναι να δραπετεύσουν από τα βασίλεια» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης από το βήμα της 38ης
Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων αναφερόμενος στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
στέλνοντας το μήνυμα ότι επείγει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέφερε ότι μέσα
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
προβλέπεται η απελευθέρωση 241 εκ. Ευρώ προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών τονίζοντας ότι
αρκεί να γίνει η μεταρρύθμιση ως έχει καθοριστεί

Δεύτερη δίοδο αποκτά η Νέα Λήδρα

Λ

ύση σ’ ένα σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι
της Νέας Λήδρας στην Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης δίδει η Κυβέρνηση.
Πριν από το τέλος του 2022 αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για κατασκευή διόδου από και προς τη Νέα Λήδρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μια δίοδος και στο παρελθόν
μετά από έντονες βροχοπτώσεις ο συγκεκριμένος δρόμος έκλεινε με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους.

σελ. 4

Στο καλό Λουκή Παπαφιλίππου

Έ

φυγε στις 17 Δεκεμβρίου, σε
ηλικία 84 χρόνων, για το μεγάλο
ταξίδι ο Λουκής Παπαφιλίππου
από την Ποταμιά. Ήταν ένας καταξιωμένος νομικός, με πνευματική οξυδέρκεια,
πρωτοπόρος στον τομέα των επιχειρήσεων, ιδρυτής του ΑΝΤ1 Κύπρου. Η Κύπρος μετά το θάνατο του είναι πολύ φτωχότερη. Το έργο του είναι ανεκτίμητο και
οι πλούσιες παρακαταθήκες του θα αποτελούν οδοδείκτη για όσους είχαν την
τύχη να το γνωρίσουν, για όσους είχαν
την ευλογία να εργαστούν υπό τις οδηγίες του. Ξεχώριζε για τις ηγετικές του
ικανότητες γράφοντας ολόχρυση σελίδα στο βιβλίο της σύγχρονης κυπριακής
ιστορίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης και σύσσωμη η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ηγεσία
του τόπου εξέφρασαν τα συλλυπητήρια
τους για το θάνατο του.
		
σελ. 6
			

χρονικά. Ο Ιανουάριος είναι ο πιο καθοριστικός
μήνας για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αυτό το μήνα. Εξάλλου τα περιθώρια όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων
της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση για να καταστεί εφικτή η άντληση χορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν στενέψει. Στις 13 Ιανουαρίου έχει καθοριστεί η κρίσιμη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σελ. 3-4

Προτάσεις και εισηγήσεις
ενδιαφέρουσας μελέτης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σ

ημαντικά ευρήματα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
καταγράφονται σε μελέτη του Προέδρου του Συνδέσμου κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιδαλίου Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Η μελέτη έγινε στο
πλαίσιο της διατριβής του κ. Χαραλάμπους για το μεταπτυχιακό του
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μέσω της μεταρρύθμισης όπως προέκυψε από τη μελέτη αναβαθμίζεται η οικονομική αυτοτέλεια των
δήμων, ενισχύεται η διοικητική αυτοτέλεια, αυξάνεται η αρμοδιότητα στους δήμους με μεταφορά αρμοδιοτήτων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και δημιουργείται νέο μοντέλο διοίκησης. Επίσης
προκύπτει ότι η προσαρμογή της διαδικασίας επιλογής των αιρετών μελών του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να γίνεται με γνώμονα τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν, για να μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στα νέα αναβαθμισμένα διοικητικά, πολιτικά
σελ. 5
και εποπτικά τους καθήκοντα.

Τα προβλήματα της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης
Σελ.4

Κορυφαίος επιστήμονας
Σελ.10

Στο κλίμα των γιορτών
η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου

Μ

ε πυροτεχνήματα, λαμπιόνια
και γιορτινές μελωδίες η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου εισήλθε στο κλίμα των γιορτών. Ο Δήμος Ιδαλίου φωταγώγησε τον ευκάλυπτο στον
ποταμό Γυαλιά, στα Λύμπια πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου ενώ για πρώτη φορά φέτος
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για φωταγώγηση της κοινότητας και στην Ποταμιά. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις αρέσουν στον κόσμο ο οποίος βρίσκει
σελ. 8
την ευκαιρία να απολαύσει το γιορτινό κλίμα.

«Ανεράδων Ονειρέμετα»
Σελ.12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Καλή Χρονιά

Δ

ιανύουμε ήδη τις πρώτες ημέρες του 2022,
μια χρονιά η οποία φέρνει μεγάλες προκλήσεις για την κοινωνία μας. Το μεγαλύτερο
στοίχημα το οποίο πάση θυσία θα πρέπει να κερδίσουμε έχει να κάνει με την πανδημία. Εδώ και δυο
χρόνια όλοι μας δίδουμε μεγάλη μάχη για να καταφέρουμε να την αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τώρα η διαχείριση που γίνεται δίδει αισιοδοξία ότι μπορούν να
έρθουν καλύτερες μέρες. Η ευθύνη που έχουμε όλοι
προς τον εαυτό μας και την κοινωνία δεν αφήνει άλλα
περιθώρια παρά να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Ο εμβολιασμός είναι το μόνο μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεση μας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ο Ιανουάριος αναμένεται
να φέρει σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ένα ζήτημα για το οποίο ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας απήυθυνε νέα έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να υπερψηφίσουν το κυβερνητικό νο-

μοσχέδιο. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα από τα προαπαιτούμενα του Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εάν η όλη προσπάθεια που έγινε καταρρεύσει θα τεθεί σε κίνδυνο το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με θύματα
τους πολίτες οι οποίοι θα χάσουν οικονομικούς πόρους και χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις
13 Ιανουαρίου θα ξανασυζητηθεί το θέμα ενώπιον
της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών. Ενδιαφέρουσα μελέτη για τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία συμβάλει στο δημόσιο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ετοίμασε
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Χαράλαμπος Χαραλάμπους στο πλαίσιο της διατριβής του για το μεταπτυχιακό του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η
ενισχυμένη διοικητική αυτοτέλεια και η δημιουργία νέου μοντέλου διοίκησης αποτελούν σημαντι-

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

κές παραμέτρους για τις νέες οντότητες ενώ για τους
τοπικούς άρχοντες η μελέτη κατέδειξε ότι η επιλογή των αιρετών μελών του δημοτικού συμβουλίου
θα πρέπει να γίνεται με βάση τα προσόντα τους. Το
Δεκέμβριο έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη προσωπικότητα της Κύπρου. Ο έγκριτος νομικός και ιδρυτής
του ΑΝΤ1 Κύπρου Λουκής Παπαφιλίππου έφυγε για
το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 84χρόνων. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στον τόπο
του αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη το έργο του
το οποίο θα αποτελεί φάρος για τις νεότερες γενιές.
Η «ΔΑΛΙNEWS» εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του. O καθηγητής Γεώργιος Πετρίκκος, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής,
στη Μικροβιολογία είναι μεταξύ των πέντε ακαδημαϊκών από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που βρίσκονται φέτος στους κορυφαίους 2% επιστήμονες
παγκοσμίως. Το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο και

Εκδηλώσεις για τον Άγιο Σπυρίδωνα

Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων για
την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου Αγίου της Μητροπόλεως Τριμυθούντος διοργανώθηκαν πανηγυρικοί εορτασμοί. Τις
εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία
του ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Ἀθανάσιος. Στις 11 Δεκεμβρίου
τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σισανίου
και Σιατίστης Αθανασίου. Επίσης το
απόγευμα της 12ης Δεκεμβρίου στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου Λυμπιών πραγματοποιήθηκε συναυλία Βυζαντινής Μουσικής, με απόδοση επίκαιρων ύμνων από
τη χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος «Άγιος Σπυρίδων», υπό τη διεύθυνση του πρωτοπρεσβύτερου Θεοδώρου Γρηγορίου.

ο Αρχαιολογικός Χώρος Ιδαλίου περιλαμβάνονται
στα μουσεία και τους χώρους για τους οποίους η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως η είσοδος γίνεται δωρεάν. Εντός του 2022 προγραμματίζει το Τμήμα Δημοσίων Έργων να προχωρήσει στην κατασκευή
δρόμου για την πρόσβαση από και προς τη Νέα Λήδρα. Είναι ένα αναγκαίο έργο το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης συζητήθηκαν σε συνάντηση του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου με τα οργανωμένα
σύνολα της Ενορίας. Στο τεύχος που έχετε στα χέρια
σας μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε φωτογραφίες από τις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην περιοχή με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Η σύνταξη

Αιμοδοσία στα Λύμπια
και στην Αλάμπρα

Κ

οντά στο συνάνθρωπο
τους που τους έχει ανάγκη βρέθηκαν για άλλη
μια φορά κάτοικοι των Λυμπιών
και της Αλάμπρας. Συμμετείχαν
στην αιμοδοσία που διοργανώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στην
αίθουσα του δημοτικού σχολείου Αλάμπρας. Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου και στα Λύμπια. Πρόκειται για
πράξεις αλτρουϊσμού, ιδιαίτερα κατά τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων.

Οι «Ακρίτες» Ιδαλίου ευχήθηκαν
στους εθνοφρουρούς

Μ
Ημέρα αγάπης για άπορες οικογένειες

Τ

ο Factory Coffee House που
βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου διοργάνωσε εκδήλωση – ημέρα αγάπης τα
έσοδα της οποίας δόθηκαν για άπορες οικογένειες. Όπως ανακοίνωσε ο
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος περισσότερες από 40 οικογένειες του Ιδαλίου
είχαν τα Χριστούγεννα ένα ζεστό τρα-

ε την ευκαιρία των γιορτών αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συνδέσμου εθνοφυλάκων Ιδαλίου «Ακρίτες» επισκέφθηκε φυλάκιο
της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή. Ευχήθηκαν στους στρατιώτες που επανδρώνουν το φυλάκιο με την ευκαιρία της έλευσης του νέου
έτους και τους ευχαρίστησαν για το σημαντικό έργο που επιτελούν για την
πατρίδα. Oι «Ακρίτες» Ιδαλίου μοίρασαν στους εθνοφρουρούς δώρα ευχόμενοι το 2022 να φέρει την ελευθερία της Κύπρου.

πέζι εξαιτίας της πολύ καλής πράξης
των διευθυντών του Factory Coffee
House στους οποίους εξέφρασε τις
θερμές ευχαριστίες του. Απέδειξαν
για άλλη μια φορά τα φιλάνθρωπα
αισθήματα τους και την αγάπη τους
προς τους συμπολίτες μας οι οποίοι
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

«Χειρόγραφος της Παλαιολογίνας»
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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Ο

ι εκδόσεις Τελεία, η
συγγραφέας Κυριακή
Παπαλεοντίου Δημητρίου και η Ομάδα εθελοντών
«Συμπόρευση» της ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος διοργάνωσαν παρουσίαση του
βιβλίου «Χειρόγραφο της Παλαιολογίνας». Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στο εστιατόριο Bella
Luna στο Δάλι. Την εκδήλωση
χαιρέτισαν ο Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο Δημήτρης Μπαλαούρας ο εκδότης, η Ανδριανή Ηλιοφώτου, επίσημη Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
Κύπρου, Φιλόλογος, Συγγραφέας. Το μυθιστόρημα παρουσίασε ο Δρ. Κλείτος
Ιωαννίδης, καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής. Η ανάγνωση των κειμένων
έγινε από την Χρυστάλλα Καλλένου, Ηθοποιό, Θεατροπαραγωγό, Τα καθαρά
έσοδα από την πώληση του βιβλίου προσφέρθηκαν για το φιλανθρωπικό έργο
της Ομάδας «Συμπόρευση» της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος.

Εορτολόγιο του μήνα
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Βασίλειος, Βασιλεία, Βασιλικός,
Βασιλική, Εμμέλεια, Τηλέμαχος,
Τηλεμαχία
Σίλβεστρος, Σιλβέστρα
Γενεβιέβη, Γενοβέφα
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, 		
Θεωνάς, Θεώνη
Θεόπη, Θεοπία, Θεοπούλα,
Θεοφάνης, Θεοφανία, Ιορδάνης,
Ιορδανία, Ουράνιος, Ουρανία,
Περιστέρης, Περιστέρα, 		
Φωτεινός, Φωτεινή, Φώτιος,
Φωτία
Ιωάννης, Ιωάννα, 		
Πρόδρομος, Προδρομία
Αγάθων, Αγαθωνία, Δομνίκη
Παρθένα, Παρθενόπη
Θεοσέβια
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Τατιανός, Τατιανή, Τατιάνα
Ερμύλος, Ερμυλία, Στρατόνικος,

14 Ιανουαρίου
17 Ιανουαρίου
18 Ιανουαρίου
19 Ιανουαρίου
20 Ιανουαρίου
21 Ιανουαρίου
22 Ιανουαρίου
23 Ιανουαρίου
24 Ιανουαρίου
25 Ιανουαρίου
26 Ιανουαρίου
27 Ιανουαρίου
28 Ιανουαρίου
30 Ιανουαρίου
31 Ιανουαρίου

Στρατονίκη
Νίνα
Αντώνιος, Αντωνία, Θεοδόσιος,
Θεοδοσία
Αθανάσιος, Αθανασία, 		
Θεόδουλος, Θεοδούλη, Κύριλλος
Μακάριος, Μακαρία
Ευθύμιος, Ευθυμία
Αγνή, Μάξιμος, Πάτροκλος
Αναστάσιος, Τιμόθεος, Τιμοθέα
Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα
Ζωσιμάς, Νεόφυτος, Ξένη, 		
Φίλων
Γρηγόριος, Γρηγορία
Ξενοφών, Ξενοφωνία
Μαρκιανός, Μαρκιανή
Εφραίμ, Εφραιμία, Χάρις
Χρυσαυγή
Ευδόξιος, Ευδοξία, Θεοδότη,
Θεόδοτος, Θεόκτιστος, 		
Θεοκτίστη, Κύρος
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Προεδρικές προτροπές για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στην 38η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Όπως
ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τελευταίως παρατηρείται μια οπισθοδρόμηση σε αυτό που θεωρείτο
ως πρόοδος όταν ψηφιζόταν η αναβολή των εκλογικών διαδικασιών για το 2024. Είναι αδιανόητο να επιμένουμε σε αριθμούς που εν τη ουσία δεν θα φέρουν
μεταρρύθμιση, αλλά απορρύθμιση, τόνισε ο κ. Αναστασιάδης. «Παράκληση μου προς τις πολιτικές δυνάμεις είναι να δραπετεύσουν από τα βασίλεια. Έχω την
εντύπωση ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες και
τις απαιτήσεις των πολιτών δεν έχουμε την πολυτέλεια
να αγωνιζόμαστε για το πώς μπορεί το άλφα κόμμα –
και όταν λέω άλφα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ,
είτε λέγεται Δημοκρατικός Συναγερμός είτε ΑΚΕΛ είτε
ΔΗΚΟ είτε άλλα κόμματα – και να έχει επιδίωξη πώς
να κρατήσει τοπικά βασίλεια. Αυτό που έχει σημασία
είναι πώς να ενδυναμωθούν οι Δήμοι όταν έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Αυτό ζητούν οι
πολίτες». Αν αγνοήσουμε το τι οι πολίτες θέλουν και
προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε τους Δήμους
ή να ελαχιστοποιήσουμε τους Δήμους υπό ενοποίηση κρατώντας απλώς κάποια κεκτημένα, το μόνο που
δεν θα επιτύχουμε είναι αυτό που ήταν εξαρχής ο στόχος: η εξυπηρέτηση των πολιτών, η αξίωση τους να
έχουν ποιοτικότερη, καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά
και να δουν συγκεκριμένα οράματα δημάρχων ή δημοτικών συμβουλίων να υλοποιούνται, επισήμανε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης. Μέσα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται η απελευθέρωση 241 εκ. Ευρώ προς όφελος των τοπικών κοινωνι-

ών, είπε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τονίζοντας
ότι αρκεί να γίνει η μεταρρύθμιση ως έχει καθοριστεί
χρονικά.«Αν
παρέλθει ο χρόνος και
απωλέσουν τα κεφάλαια,
δεν είναι μόνο αυτά, είναι πολλά άλλα που θα
χαθούν προς όφελος
ευρύτερα του κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης έστειλε το σαφές μήνυμα ότι επείγει η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, εδώ και τώρα. Ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε χαιρετισμό
του επίσης στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων
ανέφερε πως η κάθε νέα οντότητα που θα προκύψει,

πρέπει να διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια. «Δεν είναι δυνατό μετά από χρόνια συζητήσεων,
μελετών και παράθεσης επιχειρημάτων να κατατίθενται εισηγήσεις για τη διατήρηση συγκεκριμένων

οντοτήτων που τεκμηριωμένα δεν είναι σε θέση να
συντηρήσουν την ύπαρξη
τους με το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας τους» είπε
ο κ.Νουρής. Η κυβέρνηση
θεωρεί ότι η κατάθεση ορισμένων εισηγήσεων από εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά
και η ατεκμηρίωτη αύξηση
του αριθμού των νέων οντοτήτων, από 17 που προνοείτο στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, σε 20 με πιθανότητα
μάλιστα περαιτέρω αύξησης, θεωρείται με βεβαιότητα, ότι εάν γίνει πράξη θα
θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια που καταβλήθηκε
διακινδυνεύοντας την ίδια την βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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news

Τον Ιανουάριο τα σπουδαία για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γ

ια τις 13 Ιανουαρίου μετατέθηκε η συζήτηση
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εσωτερικών κατατέθηκαν νέες προτάσεις, ενώ κόμματα ζήτησαν περαιτέρω χρόνο για συζήτηση στα στα
συλλογικά τους όργανα. Η αναβολή γίνεται μετά από
αίτημα των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Κινήματος Οικολόγων.
Όλες οι τροπολογίες των κομμάτων κατατέθηκαν γραπτώς μέχρι 20 Δεκεμβρίου, ενόψει της συνέχισης της
συζήτησης στις 13 Ιανουαρίου, ενώ στο μεσοδιάστημα τα κόμματα προέβησαν σε διαβουλεύσεις τόσο στα
συλλογικά τους όργανα όσο και με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής
του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού απηύθυνε έκκληση προς
όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες να αναλογιστούν
το μέγεθος της ευθύνης τους ώστε να «συνεχίζουμε
να πορευόμαστε με υπευθυνότητα» και εφόσον συμφωνούμε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί μια κοινωνική αναγκαιότητα και ιδίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την αίσθηση του επείγοντος και μακριά από τις
όποιες σκοπιμότητες εντός και εκτός Βουλής, να κλείσουν τα αυτιά τους «σε διάφορους καρεκλοκένταυρους» και να προχωρήσουν έχοντας ως πυξίδα το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον. Εξέφρασε την ελπίδα
ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ανεξαρτήτως του τι
γράφεται στα πρωτοσέλιδα του Τύπου, θα διατηρήσουν αυτή την υπεύθυνη στάση των προηγούμενων

εβδομάδων.
Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι
δεν τέθηκε πρόταση για πέντε
μητροπολιτικούς δήμους σε
ολόκληρη την Κύπρο, σημειώνοντας ότι αν τα πρωτοσέλιδα
ανταποκρίνονται σε διεργασίες που γίνονται εκτός Βουλής,
με κάποιους να απεργάζονται
ανατροπή της φιλοσοφίας και
της αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, τότε
θα παραπέμψουν στις ελληνικές καλένδες τη μεταρρύθμιση. Είπε ότι είναι δεδομένο πως
αν ανατραπεί αυτό που έχουν
ενώπιόν τους σήμερα, ούτε μέχρι το 2024 δεν θα μπορέσει να γίνει μεταρρύθμιση.
Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι υπάρχουν τροπολογίες που αφορούν τις συνενώσεις, αλλά και ακούστηκαν και απόψεις που αφορούν και άλλα ζητήματα.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας σημείωσε ότι η
μεταρρύθμιση θα γίνει και θα γίνει βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν ευθύς εξαρχής και υπενθύμισε ότι είπαν πως αν δεν προλάβαιναν στην τελευταία συνεδρία της Βουλής θα συνέχιζαν αρχές
Ιανουαρίου.
Ο ΔΗΣΥ είπε ήταν ξεκάθαρος ότι ακολουθεί το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών και προνοεί ως μέγιστο
αριθμό τους 17 Δήμους, ενώ πιστεύει ότι τα δημοψηφίσματα από
τη στιγμή που έχουν αναβληθεί οι
εκλογές δεν εξυπηρετούν σε τίποτε.
Πρόσθεσε ότι για τον ΔΗΣΥ η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τη
μεταρρύθμιση το αριθμό των δήμων και ότι για το κόμμα η κορυφαία μεταρρύθμιση ονομάζεται
επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης που ήταν ένας από τους
λόγους που είπαν να συζητηθεί με τον ΥΠΕΣ μέσα στις επόμενες μέρες. Σημείωσε τη διαχρονική προσπάθεια που έγινε στα 75
τόσα ζητήματα που έχουν επιλυθεί και ευχαρίστησε
τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε
ότι το κόμμα εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει η ψήφιση αυτής της μεταρρύθμισης, ωστόσο
σημείωσε ότι ο χρόνος δεν μπορεί να αποβεί μοιραίος για την ποιότητα και την ουσία της μεταρρύθμισης.
Πρόσθεσε ότι στο μεσοδιάστημα μέχρι τις 13 Ιανουαρίου θα υπάρξουν διαβουλεύσεις, ενδεχομένως να
υπάρξει ακόμα μια συνεδρίαση για να περιοριστούν
όσο το δυνατό οι τροπολογίες και οδηγηθεί το τελικό
νομοθέτημα ενώπιον των Βουλευτών καταρχάς για να

Η Επ. Εσωτερικών εισηγήθηκε απόρριψη
του νομοσχεδίου για αναπληρωματικές εκλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κ

ατά πλειοψηφία, με τις ψήφους
ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, η Επιτροπή
Εσωτερικών της Βουλής εισηγήθηκε την απόρριψη του κυβερνητικού νομοσχεδίου για ρύθμιση της μεταβατικής περιόδου για αναπλήρωση των κενωθεισών
θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι
τον Μάιο του 2024.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού δήλωσε ότι η Βουλή υπερψήφισε το
κυβερνητικό νομοσχέδιο για την παράταση
των θητειών των υφιστάμενων δήμων και κοινοτήτων και η υφιστάμενη νομοθεσία ως είχε, έχει και θα έχει και την επόμενη ημέρα προνοεί
ότι σε περίπτωση κένωσης θέσης Δημάρχου, με διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 37, εντός 45 ημερών προκηρύσσονται εκλογές για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης Δημάρχου. Ανάλογες ρυθμίσεις, είπε, υπάρχουν και στον περί Κοινοτήτων Νόμο.
Θεωρούμε, συνέχισε, ότι από τη στιγμή που οι θητείες των υφιστάμενων επιμηκύνθηκαν από 5 σε 7,5 χρόνια, η ειδική αυτή ρύθμιση ενεργοποιείται για τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της ολοκλήρωσης της θητείας. «Δηλαδή, η οποιαδήποτε κένωση προκύπτει από
τώρα μέχρι και τον τελευταίο χρόνο πριν από τον Μάιο του 2024, θα
πρέπει να θέσει σε ισχύ την υφιστάμενη νομοθεσία που προνοεί για
εκλογική διαδικασία και να εφαρμοστεί η εξαίρεση που προνοεί ο νόμος για το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ολοκλήρωσης της θητείας, όπου δεν προκύπτει εκλογική διαδικασία, αλλά αυτόματη αναπλήρωση από τον Αντιδήμαρχο».
Ήδη έχουμε προβεί σε μια ρύθμιση πολύ οδυνηρή, που ήταν η αναβολή των εκλογών, δεν μπορούμε επιπρόσθετα να μπούμε σε μια λογική
διοριστικού συστήματος για Δημάρχους ή Κοινοτάρχες, την ώρα που
η νομοθεσία προνοεί για εκλογική διαδικασία, πρόσθεσε.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας είπε ότι το κόμμα του τάχθηκε
υπέρ της επέκτασης της θητείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχοντας

κατά νου ότι η μεταρρύθμιση της ΤΑ είναι αδήριτη εθνική και κοινωνική ανάγκη. Ως εκ τούτου,
συνέχισε, θέλοντας να είναι συνεπής και να δοθεί ο χρόνος μέσα από μια ήρεμη διαβούλευση
και προσπάθεια όλων, «χωρίς εκλογικές αναμετρήσεις, εσωστρέφειες, κρούσεις και αντικρούσεις, να δώσουμε την ευκαιρία – όχι ως θέσφατο
– να μην γίνονται εκλογές, αλλά να ακολουθείται η διαδικασία της αναπλήρωσης».
Για τον ΔΗΣΥ, πρόσθεσε, το ουσιώδες είναι η μεταβατική περίοδος των 2,5 χρόνων να γίνει σε
ένα κλίμα καθολικής προσπάθειες και έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου και της κάθε κοινότητας, τις αντιδράσεις που μπορεί
να προκληθούν, το να δίδεται το δικαίωμα να γίνονται εκλογές – που
είναι καθ’ όλα δημοκρατικό – ίσως δημιουργήσει μια απορρύθμιση με
κριτήρια εκλογών όχι του δικαίου της ανάγκης αλλά εν δυνάμει του τι
θέλει ή όχι, ο κάθε δήμος και η κάθε κοινότητα.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης δήλωσε ότι το κόμμα του
επί του θέματος θεωρεί ότι «εφόσον έχουμε ρυθμίσει το μείζον δια της
αναβολής, δηλαδή τις γενικές εκλογές, με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να
ρυθμιστεί και το έλασσον που είναι οι αναπληρωματικές εκλογές μέχρι
τον Μάιο του 2024».
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη δήλωσε ότι το θέμα
που συζητήθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικών επιβεβαιώνει για άλλη
μια φορά πόσο δίκιο είχε το κόμμα, «που ήθελε να πραγματοποιηθούν
κανονικά οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς ακυρώθηκαν οι εκλογές τότε, για ένα νομοσχέδιο που σήμερα φαίνεται ότι δεν
έχει φως στην άκρη του τούνελ».
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας εκφράζοντας την αντίθεση του κόμματός του με το προτεινόμενο κυβερνητικό νομοσχέδιο, είπε ότι η βούληση του λαού πρέπει να εκφρασθεί εάν και εφόσον
υπάρξει περίπτωση κένωσης θέσης Δημάρχου, «ήδη υπάρχει μία εξ
όσων γνωρίζουμε όλοι».

Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω αναβάθμισης
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Τ

α προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συζητήθηκαν σε συνάντηση του
Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου με τα
οργανωμένα σύνολα και τους φορείς της Ενορίας. Στη συνάντηση έγινε γνωριμία με νέα μέλη
του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί και συμμετέχουν στις προσπάθειες
για περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής. Συζητήθηκαν το αίτημα των κατοίκων για μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου

από το σημείο που βρίσκονται σήμερα, κοντά
στην οικιστική περιοχή, με το Δήμαρχο να τονίζει ότι η τοπική αρχή βρίσκεται στο πλευρό
των κατοίκων υποστηρίζοντας το δίκαιο αίτημα τους για μετακίνηση των εργοστασίων. Συζητήθηκαν επίσης η πορεία των έργων ανάπτυξης στην Ενορία. Ο κ. Καλλένος ανέφερε ότι το
δημοτικό συμβούλιο υλοποίησε ότι είχε υποσχεθεί κατά την έναρξη της θητείας του φέρνοντας ως παραδείγματα την κατασκευή των κυκλικών κόμβων στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας
– Λεμεσού και Μεγάλου Αλεξάνδρου καθώς και

τα αντιπλημμυρικά έργα στην είσοδο της Νέας
Λήδρας. Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η
τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, ένα έργο το οποίο έχει περιληφθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2022.
Ο Δήμος Ιδαλίου θα προχωρήσει σε οικονομική ενίσχυση της πλατείας στον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, ένα έργο το οποίο
θα βελτιώσει την εικόνα της περιοχής και θα
προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην Ενορία.

το μελετήσουν και στη συνέχεια αφού υπάρξει οριστική κατάληξη στα θέματα που θα συζητηθούν στις 13
Ιανουαρίου θα οδηγηθεί τελικά το νομοσχέδιο ενώπιον της Ολομέλειας.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε την άποψη ότι η ουσία ήταν η δέσμευση που έδωσαν στον κόσμο μετά την αναβολή
των εκλογών, για να ψηφιστεί η μεταρρύθμιση.
Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τις συνενώσεις δήμων και
κοινοτήτων η θέση του κόμματος εδράζεται στη μελέτη των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων που έφερε το
Υπουργείο Εσωτερικών και μιλά για γύρω στους 14
δήμους και υπέβαλαν διάφορα σενάρια. Είπε επίσης
ότι είναι εναντίον των δημοψηφισμάτων, αφού όπως
είπε θα διαλύσουν τη μεταρρύθμιση, προσθέτοντας
ωστόσο ότι «φυσικά μπορεί να τη διαλύσουμε και μόνοι μας».
Εκ μέρους της ΕΔΕΚ η Κοινοβουλευτική Συνεργάτης Έλενα Κοζάκου - Λυμπουρή σημείωσε ότι η ΕΔΕΚ
ανταποκρίθηκε στα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν
από την Επιτροπή Εσωτερικών και έγκαιρα κατέθεσε
τροπολογίες με βάση και τις ανησυχίες μας σε καίρια
θέματα που αφορούν την εκλογή των δημοτικών συμβούλων στη βάση μιας ενιαίας ψηφοφορίας εντός του
Δήμου και όχι σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος
ως ένα βήμα για να επιτευχθεί η πραγματική συνένωση των οντοτήτων. Η εκλογή των αντιδημάρχων, είπε,
να γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρία του μετά τις εκλογές.

Σχεδιάζεται και προκηρύσσεται
δεύτερη είσοδος στη Νέα Λήδρα

Σ

ε λίγους μήνες, προς το τέλος του 2022 προγραμματίζει το Τμήμα Δημοσίων
Έργων να προχωρήσει στην κατασκευή δρόμου για την πρόσβαση
από και προς τη Νέα Λήδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΔΑΛΙNEWS» οι σχεδιασμοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων προβλέπουν
ότι ο νέος δρόμος θα προεκτείνεται από την
οδό
Κάρολου Κουν από
τη Νέα Λήδρα
προς τον κόμβο Μεγάλου
Αλεξάνδρου
και κατ’ επέκταση
στον
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού. Με αυτό
τον τρόπο θα
υπάρξει δεύτερη είσοδος – έξοδος
προς και από τη Νέα Λήδρα ενώ
όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν
το συγκεκριμένο δρόμο θα αποφεύγουν τη διέλευση από τη γέφυρα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο
Λευκωσίας – Λεμεσού. Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα υπήρξαν προβλήματα στη διέλευση των κατοίκων από το συγκεκριμένο σημείο
λόγω πλημμυρών. Όταν παρατηρούνταν έντονα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο σημείο συ-

γκεντρωνόταν μεγάλη ποσότητα
νερού με αποτέλεσμα ο δρόμος να
κλείνει. Στο παρελθόν πολίτης κινδύνευσε να πνιγεί όταν το αυτοκίνητο του εγκλωβίστηκε στα λασπόνερα. Με οδηγίες του Δημάρχου
Λεόντιου Καλλένου λήφθηκαν μέτρα τα οποία βοήθησαν ώστε να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που
παρατηρείτο όταν έπεφταν καταρρακτώδεις
βροχές. Επιπλέον πρόβλημα αντιμετώπιζαν
και
φορτηγά με μεγάλα φορτία τα
οποία
δεν
μπορούσαν
να περάσουν
κάτω από την
αερογέφυρα
και αναζητουσαν άλλους τρόπους για να μεταφέρουν υλικά κυρίως για τις ανεγειρόμενες οικοδομές της περιοχής. Η
προκήρυξη του έργου προγραμματίζεται περί το τέλος του 2022. Το
Τμήμα Δημοσίων Έργων όπως μας
αναφέρθηκε δεν σχεδιάζει στο παρόν στάδιο να προχωρήσει σε ένωση της οδού Ριζοκαρπάσου με την
οδό Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρόκειται για το δρόμο που οδηγεί από την
Νέα Λήδρα, το δρόμο κάτω από την
αερογέφυρα προς το Τσέρι.
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Ενδιαφέρουσα μελέτη για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους

Ενισχυμένη διοικητική αυτοτέλεια και
δημιουργία νέου μοντέλου διοίκησης
Ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου
Χαράλαμπος Χαραλάμπους τον Ιούνιο του
2021 έχει εκποπνήσει υπο την εποπτεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου διατριβή 99 σελίδων η οποία αρίστευσε.
Η διατριβή αφορά τα κενά που παρουσιάζει η υπο εκκόλαψη Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το πρώτο (1) κεφάλαιο αναφέρεται σε αποσπάσματα
από τη βιβλιογραφία που έχει εκπονηθεί τον Ιανουάριο του 2019 από τον Δρα. Χαράλαμπο Κουταλάκη και
έχει κατατεθεί στην Κυπριακή Βουλή.
Το δεύτερο (2) κεφάλαιο αναφέρεται σε αποσπάσματα
του Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων Νόμος του 2019» ο οποίος συνάδει με την προωθούμενη
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

σης ότι με τις συγχωνεύσεις δήμων θα μειωθεί η ζήτηση υποψηφίων για τη θέση συμβούλου και θα αυξηθεί
η ποιοτική προσφορά υποψηφίων. Με τη συγχώνευση θα υπάρξει πληθυσμιακή αύξηση των δημοτών του
κάθε δήμου. Η εξέλιξη αυτή τους κάνει να είναι αισιόδοξοι γιατί από τη στιγμή που θα αυξηθεί η ποιοτική
προσφορά υποψηφίων, θα αυξηθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους επαρκώς. Θέτουν όμως
δύο προϋποθέσεις:

Το τρίτο (3) κεφάλαιο παρουσιάζει το Νομοσχέδιο που
εγκρίθηκε από το υπουργικό Συμβούλιο το 2020 για την
μεταρρύθμιση της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Κύπρο το οποίο κατατέθηκε στην Κυπριακή Βουλή.
Το τέταρτο (4) κεφάλαιο παρουσιάζει συμπεράσματα
και διαπιστώσεις από το περιεχόμενο των κεφαλαίων
1,2 και 3 της εν λόγω διατριβής.
Το πέμπτο (5) κεφάλαιο αναφέρεται σε αποσπάσματα
από διεθνή βιβλιογραφία «Μελέτη Εκλογικά Συστήματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικά Δημοψηφίσματα: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα, 2017, του ΙΤΑ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ελλάς».

(α) Στα ψηφοδέλτια να προωθούνται υποψήφιοι με
κριτήριο επιλογής τα προσόντα και όχι αποκλειστικά με τα κομματικά προσόντα.
(β) Οι ψηφοφόροι που έχουν το τελευταίο λόγο, να
ψηφίζουν με κριτήριο αυτούς που θα μπορούν να
ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντα του δημοτικού συμβουλίου. Υπάρχουν τοποθετήσεις δημάρχων που πιστεύουν ότι αφού το τελευταίο λόγο
τον έχει ο ψηφοφόρος, η οριζόντια ψηφοφορία είναι μια άμεση λύση και ενισχύει την άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας, η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί το πρωτοκύτταρο της δημοκρατίας.

Το έκτο (6) κεφάλαιο καταγράφει τις θέσεις 10 Δημάρχων σε ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων. Το δείγμα ήταν
σε παγκύπρια βάση σε ποσοστό 30% του συνόλου των
30 Δήμων που εδρεύουν στις ελεύθερες περιοχές της
Κύπρου.
Στο έβδομο (7) κεφάλαιο η διατριβή/μελέτη καταλήγει
σε συμπεράσματα, προτάσεις που πηγάζουν από την
πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα.

Ως βάση μόρφωσης των υποψηφίων συμβούλων, τίθεται η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ικανότητα διαβούλευσης και συναίνεσης. Απαραίτητη η σχετική εμπειρία,
η οποία να πηγάζει από εμπλοκή τους στα δρώμενα του
δήμου π.χ. συμμετοχή σε σωματεία όπως συνδέσμους
γονέων. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως δημοτικοί σύμβουλοι, να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια για γρήγορη προσαρμογή τους στα νέα τους καθήκοντα.

Αποσπάσματα από το κεφάλαιο 7 Διαπιστώσεις, Συμπεράσματα και Προτάσεις που πηγάζουν από την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. παρατίθενται πιο κάτω:
Διαπιστώσεις
Διαπιστώνεται μέσα από την βιβλιογραφία 241 σελίδων
του Χαράλαμπου Κουταλάκη του 2019 με τίτλο «Έγγραφο Πολιτικής για την Αναθεώρηση της προωθούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Κυπριακή Δημοκρατία» ότι δεν γίνεται καμία εισήγηση για τα προσόντα και πείρα που πρέπει να διαθέτουν
τα αιρετά μέλη που θα στελεχώνουν το δημοτικό συμβούλιο του κάθε δήμου. Στην εν λόγω βιβλιογραφία
(2019:48) ο συγγραφέας υπογραμμίζει το γεγονός ότι
η «Η διοικητική ικανότητα αποτελεί σημαντικό κριτήριο που προσδιορίζει τη βιωσιμότητα ενός Δήμου». Η
μεταρρύθμιση στοχεύει να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας των δήμων και να αυξηθεί η παραγωγικότητα, με
στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης των
δημοτών στη δημαρχούσαν περιοχή που ανήκουν.
Επίσης καμμιά αναφορά γίνεται στο τροποποιημένο
νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων Νόμος
του 2019» της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει κατατεθεί στην Κυπριακή Βουλή προς έγκριση, για τα προσόντα των αιρετών μελών που θα στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο του δήμου για να μπορούν να
ανταποκρίνονται στα διοικητικά τους καθήκοντα. Προσόντα όπως Ακαδημαϊκά, Πείρα, Διοικητικές Ικανότητες,
Ηγετικές Ικανότητες.
Στην πραγματικότητα τα αιρετά μέλη θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο μιας πολύπλοκης επιχείρησης που προδιαγράφεται με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια,
να παρουσιάζει ισοσκελισμένο ή πλεονάζον ισολογισμό, να εκτελεί έργα κοινής ωφελείας και να προσφέρει
υπηρεσίες που να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και
συντήρηση της ποιότητας ζωής σε όλη την γεωγραφική επικράτεια του δήμου. Επίσης στις αρμοδιότητες του
Δ.Σ θα εμπίπτει η διοίκηση της σχολικής εφορίας και της
δημοτικής Αστυνομίας.
Συμπεράσματα/Προτάσεις
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εδράζεται στο χώρο που ο πολίτης βιώνει καθημερινά τη δημοκρατία σε ένα κρίσιμο
πεδίο εκδήλωσης της άσκησης της λαϊκής κυριαρχίας.
Αποτελεί το πρωτοκύτταρο της δημοκρατίας. Η εφαρμογή στην Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο του

Για τους υποψηφίους δημάρχους/αντιδημάρχους θέτουν ως βάση τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εμπειρία σε
διοικητικά καθήκοντα και να είχαν υπηρετήσει μία θητεία σε δημοτικό συμβούλιο. Η συμμετοχή τους σε δημοτικό συμβούλιο τους οπλίζει με τη γνώση στο τι έχουν
να αντιμετωπίσουν από την θέση του δημάρχου. Επιβάλλεται ο δήμαρχος να έχει ηγετικές ικανότητες ή δυνατόν με τα χαρακτηριστικά του Συναλλακτικού και Μετασχηματιστικού Ηγέτη.

«Η επιλογή των αιρετών μελών του δημοτικού
συμβουλίου να γίνεται με βάση τα προσόντα τους»
αναλογικού συστήματος, θα πρέπει να διαφυλαχτεί,
αλλά «ο περί Δήμων Νόμος του 2019» θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η υπό εκκόλαψη αναβάθμιση της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την στιγμή που προωθείται η μεταρρύθμιση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση 17 δήμων και των 32 συμπλεγμάτων κοινοτήτων, αναβαθμίζεται η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, ενισχύεται η διοικητική αυτοτέλεια,
αυξάνεται η αρμοδιότητα στους δήμους με μεταφορά αρμοδιοτήτων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και
η δημιουργία νέου μοντέλου διοίκησης. Αναμφίβολα
θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της διαδικασίας επιλογής των αιρετών μελών του δημοτικού συμβουλίου με
γνώμονα τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν, για να
μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στα νέα αναβαθμισμένα διοικητικά, πολιτικά και εποπτικά τους καθήκοντα, για να συνάδουν με την μεταρρύθμιση που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι διακριτοί ρόλοι όπως τους έχει καθορίσει ο νομοθέτης, μεταξύ δημάρχου και δημοτικών συμβούλων σε
δήμους που δεν εφαρμόζονται δημιουργούν χάος. Ο
δήμος παραπαίει στην αναποτελεσματικότητα και εί-

ναι βαλτωμένος στο κομματικό και το γενικότερο ρουσφέτι με την παραγωγικότητα να είναι πατωμένη. Όπου
οι δύο αυτοί διακριτοί ρόλοι εφαρμόζονται στην πράξη, υπάρχει ένας δήμος παραγωγικός που εξυπηρετεί
όλους τους δημότες κατά ισόνομο τρόπο. Όπου δεν
εφαρμόζονται, ο δήμαρχος στερείται ηγετικών χαρακτηριστικών. Επειδή δεν είναι όλοι οι δήμαρχοι χαρισματικοί ή μετασχηματιστικοί ηγέτες επιβάλλεται όπως
ο νομοθέτης προβληματιστεί για μικρές τροποποιήσεις
στον «περί του δήμου νόμο του 2019», για να διασφαλίσει την εφαρμογή του δικού του νόμου. Δηλαδή «Ο
νόμος ορίζει ότι ο δήμαρχος είναι η εκτελεστική εξουσία του δήμου και το δημοτικό συμβούλιο είναι το εν
δυνάμει νομοθετικό και εποπτικό όργανο, για να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο δήμαρχος εκτελεί τα
καθήκοντα του προς όφελος της κοινωνίας του δήμου».
Συμπεραίνεται ότι η καθολική πλειοψηφία των δημάρχων επιζητεί να έχει συμβούλους οι οποίοι να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους
επαρκώς. Οι τοποθετήσεις των δημάρχων έχουν καθορίσει το ποσοστό των δημοτικών συμβούλων που δεν
ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντα τους να κυμαίνεται από το 20% μέχρι το 80%. Διαπιστώνουν επί-

Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις η ευθύνη μεταφέρεται στα κόμματα τα οποία θα πρέπει να στρατολογούν
υποψηφίους στα εκλογικά τους ψηφοδέλτια (δημάρχων, αντιδημάρχων συμβούλων) άτομα τα οποία όταν
εκλεγούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντα
τους στο δημοτικό συμβούλιο. Η ευθύνη μεταφέρεται
και στους ψηφοφόρους οι οποίοι με το σταυρό προτίμησης τους, καθορίζουν ποιοι να στελεχώσουν τα επόμενα 5 χρόνια το δημοτικό συμβούλιο.
θεωρία της Συναλλακτικής και Μετασχηματιστικής
ηγεσίας. «Η Συναλλακτική και η Μετασχηματιστική
ηγεσία αλληλοσυμπληρώνονται, δεν αποτελούν αλληλοσυγκρουόμενες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο
επίτευξης των στόχων. Η Μετασχηματιστική Ηγεσία στηρίζεται στην συναλλακτική ηγεσία, και παράγει επίπεδα
προσπάθειας και απόδοσης των υφισταμένων υψηλότερα από αυτά που θα μπορούσε να παράγει μόνη της
η συναλλακτική ηγεσία. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Αν
λοιπόν είστε καλός συναλλακτικός ηγέτης αλλά δεν διαθέτετε μετασχηματιστικές ικανότητες, θα είστε μάλλον
ένας μέτριος ηγέτης. (Οργανωσιακή Συμπεριφορά, κεφάλαιο 12 σελίδες 376-380, By Stephen P. Robbins &
Timothy A. Judge,2018).

Χαράλαμπος Χαραλάμπους 99449547
Η εν λόγω διατριβή είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στη
βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στα
Λατσιά.
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Έφυγε ο Λουκής Παπαφιλίππου

Φ

τωχότερη είναι από τις 17 Δεκεμβρίου η Κύπρος. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο καταξιωμένος νομικός και ιδρυτής του ΑΝΤ1 Κύπρου
Λουκής Παπαφιλίππου από την Ποταμιά.
Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Παπαφιλίππου, καθώς και η Διοίκηση και η Διεύθυνση του ΑΝΤ1, ανακοίνωσαν το θάνατο του δικηγόρου Λουκή Παπαφιλίππου, ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΑΝΤ1, ο οποίος έφυγε από τη ζωή,
σε ηλικία 84 ετών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση σεβασμός και συγκίνηση διακατέχουν το σύνολο των ανθρώπων που
εργάζονται στον ΑΝΤ1, όπως και στο Δικηγορικό Γραφείο Λ.Παπαφιλίππου & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Ο Λουκής Παπαφιλίππου γεννήθηκε στην Ποταμιά το
1937. Ήταν νυμφευμένος με την Ηρώ Χατζημάρκου,
με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον Λέανδρο, την
Αντιγόνη και την Έλενα, και ευτύχησε να αποκτήσει έξι
εγγόνια τα οποία υπεραγαπούσε.
Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε μέρος
στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59 ως μέλος
της ΕΟΚΑ. Συνελήφθη για τη δράση του από τους Άγγλους και κλείστηκε για δύο χρόνια στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης της Κοκκινοτριμιθιάς.
Το 1963 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο Λουκής Παπαφιλίππου όπου και εξασκούσε την μάχιμη δικηγορία
μέχρι το 2019.
Το 1993 ίδρυσε τον Τηλεοπτικό Σταθμό Αντέννα στην
Κύπρο και εκ τότε ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σταθμού.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1982 μέχρι και το 1988 και του Παγκύ-

πριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1988 μέχρι και
το 1994.
Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας στην Κύπρο.
Επιχορήγησε την ίδρυση της έδρας Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας της Πολωνίας
και το 2006, σε αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς του, το πανεπιστήμιο δημιούργησε την έδρα
The Loukis Papaphilippou Seat of Advancement of
Modern Greek.
Ήταν Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου του στρατολόγου της ΕΟΚΑ το οποίο
ίδρυμα εκτελεί κοινωφελές έργο για παιδιά απόρων οικογενειών.
Ο Λουκής Παπαφιλίππου είχε δεχθεί πληθώρα βραβείων και τιμήθηκε ποικιλοτρόπως για την προσφορά του.

Του αποδόθηκε το βραβείο του Τάγματος της Τιμής
από τον Πρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης.
Επίσης έχει παρασημοφορηθεί με τον Ιπποτικό Σταυρό του Διοικητή του Τάγματος Aξιών και τον Αξιωματικό Σταυρό του Τάγματος Αξιών του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας.
Υπήρξε λάτρης των γραμμάτων και των τεχνών και είχε
εκδώσει αρκετές νομικές μελέτες καθώς επίσης και εννέα βιβλία με ποιητικές του συλλογές.Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης για τον θάνατο του αγαπημένου του
φίλου, Λουκή Παπαφιλίππου.
Σε ανάρτηση του στο Twitter, o Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκφράζω τη βαθύτατη
μου θλίψη για το θάνατο του αγαπημένου μου φίλου
Λουκή Παπαφιλίππου, ενός καταξιωμένου δικηγόρου
με σημαντική προσφορά στον τόπο». Ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οικείους του και στο συγκρότημα
του ΑΝΤ1.
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Διευθυντής του Γραφείου
Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος αναφέρει ότι το πολυσχιδές του έργο είναι ανεκτίμητο και η προσφορά του στον τόπο υψηλής αξίας. «Άφησε ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στα
νομικά και ραδιοτηλεοπτικά πράγματα της Κύπρου.
Οι συμβουλές και οι νουθεσίες του αποτελούν παρακαταθήκη για εμάς τους οποίους στάθηκε στο πλευρό μας ως δεύτερος πατέρας» αναφέρει ο κ. Ιωσήφ
σημειώνοντας: «Προσωπικά ήταν ο άνθρωπος που
με στήριξε στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα
συμβάλλοντας στην εξέλιξη της επαγγελματικής μου
σταδιοδρομίας. Αιωνία του η μνήμη. Σεβασμός στη
μεγάλη προσωπικότητα του». Ανακοινώσεις εξέδωσαν και πολιτικά κόμματα, ο επιχειρηματικός και νομικός κόσμος και εκτιμητές του έργου του. Η κηδεία του
Λουκή Παπαφιλίππου τελέστηκε σε
κλίμα θλίψης και οδύνης. Οικείοι, φίλοι, στενοί συνεργάτες, μέλη της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας
του τόπου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
στο Πλατύ Αγλαντζιάς, για το τελευταίο «αντίο» στον
έγκριτο νομικό και ιδρυτή του ANT1 Κύπρου. Παρών
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με
τον οποίο ο εκλιπών διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Toν
επικήδειο λόγο εκφώνησε ο δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης ο οποίος ήταν εκ των στενών συνεργατών
του Λουκή Παπαφιλίππου. Αναφέρθηκε στο σημαντικό του έργο και στη μεγάλη προσφορά του στον τόπο.
Η ταφή έγινε στην Ποταμιά όπως ήταν και η επιθυμία
του εκλιπόντος.

Οικόπεδα για φτωχές οικογένειες
στην Αγία Βαρβάρα

T

o Yπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατ’ εξαίρεση διαχωρισμό 11 οικοπέδων μέσω του Στεγαστικού Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα, σε κρατικό τεμάχιο στην
Αγία Βαρβάρα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας έχει διαβιβάσει σχετικό κατάλογο στο Υπουργείο Εσωτερικών με οικογένειες από την κοινότητα που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί κρατικό οικόπεδο στην Αγίας Βαρβάρας για
ανέγερση της κατοικίας τους.

Μαγευτικές εικόνες στον ποταμό Γυαλιά

Λ

ίγες ώρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2021 οι
βροχές που έπεσαν σε ολόκληρη την Κύπρο συνέτειναν ώστε να κατεβούν ορμητικά ποτάμια,
ακόμη και χείμαρροι οι οποίοι είχε χρόνια να κατεβούν.
Στο ποταμό Γυαλιά οι εικόνες ήταν μαγευτικές, παρά τα
προβλήματα που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο από
τις συνεχείς και καταρρακτώδεις σε κάποιες περιπτώσεις
βροχοπτώσεις που έπεφταν για αρκετές ώρες. Η Αστυνομία αλλά και οι τοπικές αρχές του Δήμου Ιδαλίου και

των γύρω κοινοτήτων από τις οποίες διέρχεται ο ποταμός Γυαλιάς τέθηκαν σε κινητοποίηση λαμβάνοντας μέτρα ώστε να μην διατρέξουν κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Κάτοικοι της περιοχής πήγαν σε σημεία όπου είχαν ορατότητα με τις όχθες του ποταμού Γυαλιά και απόλαυσαν
ή απαθανάτισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις όμορφες εικόνες. Η «ΔΑΛΙNEWS» δημοσιεύει φωτογραφίες τις
οποίες δημοσίευσαν πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θέαμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Βραβείο
καθαριότητας
στην Ποταμιά

«Βαρβάραν την Αγίαν Τιμήσωμεν…»

Κ

ατά την πανήγυρη του Ιερού Ναού της Αγίας
Βαρβάρας, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Στυλιανού, εκπροσωπώντας το Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, ανακοίνωσε την εις Πνευματικόν
προχείριση του ιερατικού προϊσταμένου του Ναού Αγίας

Η

Κοινότητα Ποταμιάς, βραβεύτηκε για 3η
συνεχή χρονιά ως το πίο καθαρό χωριό
της Επαρχίας Λευκωσίας. Της απονεμήθηκε
το 1ο βραβείο καθαριότητας και ευπρεπισμού
για την επαρχία Λευκωσίας. Της απονεμήθηκε
το χρηματικό
ποσό των 1000
Ευρώ. Η νέα
βράβευση της
κοινότητας
Ποταμιάς
επιβεβαιώνει
την πολύ καλή
δουλειά που
γίνεται από
το κοινοτικό
συμβούλιο
καθιστώντας
την κοινότητα
ως πρότυπο
για ολόκληρη
την επαρχία
Λευκωσίας.

Βαρβάρας, Αρχιμανδρίτη Δημητριανού Πέτσα. Επίσης
τίμησε με τον έπαινο της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού
και Ορεινής, διά την πολυετή προσφοράν και διακονία
τους στην Εκκλησια τον δεξιό Ιεροψάλτη του Ναού Μιχάλη Ζαννέτο και τον Νεωκόρο Γεώργιο Παναγιώτου.

Περιφερειακή συγκέντρωση
στελεχών της ΕΔΕΚ

Τ

α καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι νέες προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα η ΕΔΕΚ συζήτησαν στελέχη του κόμματος
σε συνάντηση της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας με τις Τοπικές Επιτροπές Ιδαλίου, Αγίας
Βαρβάρας και Λυμπιών. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν τρόποι διαχείρισης των
θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος. Στόχος όπως
αναφέρθηκε στη «ΔΑΛΙNEWS» η ΕΔΕΚ να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και με τον
πολιτικό της λόγο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η
ΕΔΕΚ σύμφωνα με στελέχη της θα συνεχίσει τον αγώνα για την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.
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Σ

Φωταγώγηση του ευκαλύπτου
στο Δήμο Ιδαλίου

το κλίμα των γιορτών εισήλθε από το
απόγευμα της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου ο Δήμος Ιδαλίου ο οποίος διοργάνωσε εκδήλωση στην περιοχή όπου
βρίσκεται η πρόσφατα κατασκευασθείσα
πεζογέφυρα του ποταμού Γυαλιά. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η φωταγώγηση του μεγάλου ευκαλύπτου ο οποίος μετατράπηκε σ’ ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο
δέντρο. Έγινε ρίψη πυροτεχνημάτων ενώ
οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες συνέβαλαν στη δημιουργία της όμορφης γιορτινής
ατμόσφαιρας. Η φετινή εκδήλωση κατά την
οποία λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του νεαρού
Πέτρου Κυριάκου από το Δάλι ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος ευχήθηκε στους δημότες Ιδαλίου Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το
νέο έτος 2022. «Ευχή είναι όπως οι προσδοκίες όλων ευοδωθούν το 2022» είπε ο κ. Καλλένος τονίζοντας ότι η τοπική αρχή θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες
έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε θέμα το οποίο
προκύπτει και αφορά την καθημερινότητα τους. Κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βρίσκεται ο πυρήνας

Φωταγώγηση και
στην Ποταμιά

Μ

ικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την εκδήλωση
φωταγώγησης της Ποταμιάς με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια που διοργάνωσε φέτος για πρώτη φορά το Κοινοτικό Συμβούλιο. Η
εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη των γιορτών στο χωριό. Ο Άης Βα-

του Ιδαλίου οι εργασίες για την ανάπλαση
του οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
«Η ολοκλήρωση του
έργου αναμένεται να
αλλάξει την εικόνα του
Ιδαλίου και θα συμβάλει στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής των
κατοίκων του Δήμου»
τόνισε ο Δήμαρχος. Το
παρόν τους στην εκδήλωση έδωσαν ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου
της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ, δημοτικοί
σύμβουλοι, τοπικοί παράγοντες και κάτοικοι

του Ιδαλίου. Η εκδήλωση φωταγώγησης του ευκαλύπτου του Ιδαλίου
έδωσε το σύνθημα για να εισέλθει
ο Δήμος στο πνεύμα των γιορτών.
Μικροί και μεγάλοι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση απόλαυσαν
τη γιορτινή διάθεση
και την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

Χριστούγεννα στον Άη Γιώρκη

Ε

ορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στα Λύμπια.
Πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση ενώ ο
Άης Βασίλης χάρισε δώρα στα παιδιά. Ο κόσμος που παρευρέθηκε στην εκδήλωση από-

λαυσε τις όμορφες στιγμές και το ωραίο κλίμα
που δημιουργήθηκαν. Οι χριστουγεννιάτικες
μελωδίες έκαναν το κλίμα ακόμα πιο απολαυστικό με τον κόσμο να ευχαριστεί τους διοργανωτές για την πολύ ωραία εκδήλωση.

σίλης μοίρασε δώρα στα παδιά τα
οποία φυσικά χάρηκαν περισσότερο
απ’ όλους την εκδήλωση. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Γιάννος Μηνά ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο
έτος.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους Δημότες Ιδαλίου,
Ο Δήμος Ιδαλίου υπενθυμίζει τους δημότες του ότι λειτουργεί το
Πράσινο Σημείο στην περιοχή «ΓΕΡΟΚΑΡΚΑ», στα σύνορα
του Δήμου μας με την Κοινότητα Αλάμπρας. Το Πράσινο Σημείο
είναι ένας οργανωμένος χώρος στον οποίο οι δημότες μπορούν
να εναποθέτουν ΔΩΡΕΑΝ τα απόβλητα τους, εφόσον αυτά είναι
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Σημειώνεται ότι στον
εν λόγω χώρο δεν μπορεί να γίνεται εναπόθεση αποβλήτων από
εμπορικές ή γεωργικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή
άλλους επαγγελματικούς φορείς.

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.

Στο Πράσινο Σημείο μπορείτε να μεταφέρετε και εναποθέτετε τα
ακόλουθα απόβλητα:
1.		
Φυτικά απορρίμματα (κλαδέματα)
2.		
Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά).
		
Σημειώνεται ότι η παραλαβή τους στο Πράσινο Σημείο
		
θα αρχίσει στις 11/01/2022).
3.		
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
4.		
Πλαστικά Δοχεία – συσκευασίες
5.		
Πλαστικά
6.		
Χαρτιά / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7.		
Γυαλιά
8.		
Αλουμίνια
9.		
Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
10.
Ξύλα
11.
Υφάσματα
12.
Παιγνίδια
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
21.
Φορητές μπαταρίες
22.
Μηχανέλαια
Οι Ώρες Λειτουργίας του Πράσινου Σημείου είναι οι ακόλουθες:
• Δευτέρα – Σάββατο
09:00 – Δύση του ήλιου (Χειμερινό Ωράριο) και 09:00 – 20:00
(Θερινό Ωράριο)
• Κυριακή
09:00 – 14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 950162

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
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Στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως

O

καθηγητής Γεώργιος Πετρίκκος, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, στη
Μικροβιολογία είναι μεταξύ των πέντε
ακαδημαϊκών από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
που βρίσκονται φέτος στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως. Ο καθηγητής Γεώργιος
Πετρίκκος είναι Πιστοποιημένος Ιατρός Παθολογίας και Λοιμωδών Νόσων. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και πρώην Κοσμήτορας και Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική
Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι Μετρήσεις Αναφορών (Citation Metrics) αναγνωρίζονται ευρέως ως σημαντικοί δείκτες ανα-

Ν

γνώρισης του αντίκτυπου της ερευνητικής εργασίας που διεξάγεται από ακαδημαϊκούς. Με απλά
λόγια, αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο μια
ερευνητική εργασία ή ένα ακαδημαϊκό κείμενο
ενός ακαδημαϊκού αναφέρεται σε άλλα έργα ακαδημαϊκής εργασίας. Η φετινή ενημερωμένη λίστα
που αξιολογεί και κατατάσσει ερευνητές παγκοσμίως με βάση τις αναφορές τους, δημοσιεύτηκε στο Elsevier BV (Baas, Boyack και Ioannidis
2021, «Αύγουστος 2021 ενημέρωση δεδομένων
για «Ενημερωμένες βάσεις δεδομένων επιστημονικών συγγραφέων τυποποιημένων δεικτών
αναφορών»). Η ομάδα του Πανεπιστημίου του
Στάνφορντ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάν-

Παρέμβαση του Προέδρου
Αναστασιάδη ζητούν οι μητέρες
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης

έα επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη απέστειλε η ομάδα πρωτοβουλίας μετέρων από την Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης ζητώντας την ουσιαστική, όπως αναφέρουν, συμβολή του για το ζήτημα
των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή έτσι ώστε να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα.
Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι
συνθήκες ολοένα και γίνονται πιο αφόρητες, προφανώς η παραγωγή αυξάνεται, τα δημόσια έργα
και οι ασφαλτοστρώσεις πληθαίνουν και η Πολιτεία
απλά παρακολουθεί τη δική μας παρακμή. Αυτό γίνεται εις βάρος της υγείας των κατοίκων της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δαλι». Οι μητέρες της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τονίζουν:
«Επιτακτικά παρακαλούμε, όπως με δική σας ουσιαστική συμβολή δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα. Οι πολίτες και τα παιδιά τους εδώ υποφέρουν.
Κάθε νύχτα δεν ανοίγουν παράθυρα, δεν μπορούν
να βγουν έξω, ακόμα και σήμερα μέρα αργίας ούτε
τα παιδιά μας δεν μπορούν να βγουν στην αυλή»,
προστίθεται στην επιστολή. To θέμα της μετακίνησης των εργοστασίων συζητήθηκε και ενώπιον της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι
μητέρες της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης επισκέφθηκαν το Προεδρικό Μέγαρο και παρέδωσαν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Μάριο
Πελεκάνο χριστουγεννιάτικες κάρτες παιδιών του

Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου στις οποίες γίνεται
εκτενής αναφορά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή με τη συνεχιζόμενη λειτουργία των
εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην
οικιστική ζώνη. H Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων
Ενορίας «Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης» διερωτάται γιατί μέχρι στιγμής τα παιδιά τους «δεν προστατεύτηκαν από την Πολιτεία» από τις μονάδες παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή. Όπως ανέφεραν
η κίνηση είναι συμβολική και τα παιδιά γνωρίζουν
ότι «το μέλλον τους υποθηκεύτηκε σε χωροταξικά
λάθη του παρελθόντος και σε χρονοβόρες διαδικασίες του παρόντος». Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης για
μετακίνηση των εργοστασίων είναι οριστική και
αμετάκλητη επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση
που παρατηρείται οφείλεται στις διαδικασίες που
απαιτούνται λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος. Tην Παραμονή της Πρωτοχρονιάς κάτοικοι της
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πραγματοποίησαν νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας με τα αυτοκίνητα τους. Ξεκινώντας από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και κορνάροντας κατευθύνθηκαν εν
πομπή προς τις δυο βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου που γειτνιάζουν με την οικιστική
περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους η συνεχιζόμενη λειτουργία των δυο μονάδων προσβάλει την
ποιότητα ζωής και την υγεία όσων διαμένουν στην
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

«Ευρύ-Φόρος» κοσμεί τη Σχολή Φόρουμ

Α

πό τις 6 Δεκεμβρίου την είσοδο της σχολής Φόρουμ κοσμεί η εικαστική πινακίδα «Ευρύ-Φορος» η οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα καμβά
από αστέρια που έχουν διαδραστική λειτουργία. Ο καθένας από εμάς μπορεί να γράφει και να τοποθετεί τα
δικά του μηνύματα σε όποια γλώσσα θέλει ή αντίστοιχα να τα λαμβάνει με την προϋπόθεση ότι αυτά θα σχετίζονται με τις αρχές τις Ε.Ε. Οι μαθητές της Σχολής με
τη βοήθεια των καθηγητών της Τέχνης Μαρία Καρατσιόλ και Παντελής Νικολάου υλοποίησαν αυτή την
ιδέα η οποία τους δίνει την δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, να έρχονται σε επαφή με μηνύματα άλλων και κατ’ επέκταση να ανταλλάζουν ιδέες για την
αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η «Ευρύ-Φορος»
της οποίας το πρώτο συνθετικό προκύπτει από την ετυμολογία της λέξης Ευρώπη θα φέρει, έστω εικονικά, σε

όλη τους την ευρύτητα όλες εκείνες τις αξίες που
πρέπει να διακρίνουν τις ευρωπαϊκές και μη
κοινωνίες. Μέσα
από αυτό το διαδραστικό παιχνίδι που υποβάλλονται οι μαθητές
στέλνεται το μήνυμα πως οι νέοι με τη σωστή διαπαιδαγώγηση μπορούν
να αποτελέσουν την «μαγιά» του αύριο και να ανοίξουν τον δρόμο για μια Ευρώπη κι έναν κόσμο πιο δίκαιο και ανθρώπινο.

Εκκενώθηκε χώρος στον οποίο
«στοιβάζονταν» αλλοδαποί

Ε

πιχείρηση των διωκτικών αρχών σε υποστατικό που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή
Νήσου και το οποίο μετατράπηκε σε χώρο διαμονής αλλοδαπών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης,
εντοπίστηκαν 62 αλλοδαποι εκ των οποίων οι 60 είναι
αιτητές πολιτικού ασύλου, ένα άτομο που υπέβαλε αίτημα ασύλου και ένα πρόσωπο το οποίο συνελήφθη για

νη Ιωαννίδη (John P.A. Ioannides), πέτυχε μια
καθολική κανονικοποίηση των μετρήσεων αναφορών και δημιούργησε λίστες δεδομένων με
τους κορυφαίους 100,.000 ερευνητές στον κόσμο από κάθε επιστημονικό κλάδο. Οι επιστήμονες ταξινομούνται σε 22 επιστημονικά πεδία και
176 υποπεδία.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Ευσταθίου, συνεχάρη θερμά τους πέντε ακαδημαϊκούς, λέγοντας ότι η συμπερίληψή
τους σε αυτόν τον καταξιωμένο κατάλογο αποτελεί πολύ σημαντικό επίτευγμα και μεγάλη αναγνώριση της έρευνάς τους.

παράνομη είσοδο και παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εν λόγω χώρος εκκενώθηκε στη
βάση του σχετικού διατάγματος και οι 60 αιτητές ασύλου μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής αιτητών πολιτικού ασύλου στην Κοφίνου, ενώ το ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υποδοχής Πουρνάρα. Οι εξετάσεις
συνεχίζονται.

T

Έτσι θα γίνουν οι εγγραφές
μαθητών σε Δημοτικά και
Νηπιαγωγεία τη νέα χρονιά

ο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) πληροφορεί τους γονείς/
κηδεμόνες ότι, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εγγραφές/μετεγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική
χρονιά 2022-2023, θα γίνουν όπως και την περσινή
σχολική χρονιά.
Συγκεκριμένα, η περίοδος των εγγραφών έχει επιμηκυνθεί για να αποφευχθεί ο συνωστισμός γονέων/
κηδεμόνων στα σχολεία και, ταυτόχρονα, έχει διαφοροποιηθεί η διαδικασία εγγραφών/ μετεγγραφών,
ώστε να μειωθεί, κατά το δυνατόν, η φυσική παρουσία
των γονέων/κηδεμόνων στα
σχολεία και στα Επαρχιακά
Γραφεία Παιδείας (Ε.Γ.Π.). Για
την ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών/μετεγγραφών, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ακολουθήσουν τα
παρακάτω:
Χρόνος εγγραφής
• Οι εγγραφές μαθητών/τριών για τη σχολική χρονιά
2022-2023 στα Δημόσια
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 10 μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου
2022.
• Νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός από
μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία
δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν κατά την πιο πάνω
χρονική περίοδο.
• Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον
τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου (10-14 Ιανουαρίου 2022). Ως εκ
τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα
παιδιά τους τον Ιανουάριο, θα υποχρεώνονται να
τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.
• Μετά τις 14 Ιανουαρίου 2022, όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή στα σχολεία, θα πρέπει να απευθύνονται στο
οικείο Ε.Γ.Π. Τα Ε.Γ.Π. θα ενημερώνουν, για τις νέες
εγγραφές ή μετεγγραφές, τα σχολεία που επηρεάζονται.
• Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Ε.Ο.Σ.) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00
(εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης
για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες του κάθε
Ε.Ο.Σ. Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο, θα πρέπει να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο,
εντός των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (10-14 Ιανουαρίου 2022).
Διαδικασία εγγραφής
Μαθητές/μαθήτριες που κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά φοιτούν:
• στις τάξεις Α΄ - Ε΄ Δημοτικού
• στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση
(δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 1/9/2016 31/12/2016)
• στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και έχουν ημερομηνία γέννησης 1/1/2017 31/12/2017.
Για τις πιο πάνω κατηγορίες μαθητών/τριών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/μετεγγραφών:
• 10 Ιανουαρίου 2022: Τα σχολεία αποστέλλουν
στους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών, έντυπο για Δήλωση Εγγραφής. Τα σχολεία που λειτουργούν με Κύκλο Α και Β, αποστέλλουν, επιπρόσθετα,
το έντυπο ΔΔΕ 11 για τα παιδιά της Γ΄ τάξης.
• 11-12 Ιανουαρίου 2022: Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν το έντυπο και το αποστέλλουν, μέσω
των παιδιών τους, πίσω στο σχολείο. Τα παιδιά της Γ΄
τάξης (στα σχολεία Κύκλου Α και Β) προσκομίζουν,
επίσης, συμπληρωμένο, και το έντυπο ΔΔΕ 11.

• 13 Ιανουαρίου 2022: Τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα που συνέλεξαν για να διαπιστώσουν εάν ανταποκρίθηκαν όλοι οι γονείς/κηδεμόνες. Διαφορετικά, γίνεται υπενθύμιση, ώστε το αργότερο μέχρι
τις 17 Ιανουαρίου 2022, να επιστραφούν όλα τα
έντυπα στο σχολείο. Ταυτόχρονα, τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα εγγραφής για να διαπιστώσουν εάν
υπάρχουν γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή του παιδιού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
προωθείται στους συγκεκριμένους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών τους, το έντυπο ΔΔΕ 33.
• Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022: Επιστρέφονται στο
σχολείο όλες οι Δηλώσεις
Εγγραφής, τα έντυπα ΔΔΕ
11 και τα έντυπα μετεγγραφής ΔΔΕ 33.
Μαθητές/μαθήτριες που θα
εγγραφούν για πρώτη φορά
στο συγκεκριμένο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο.
Για τους/τις πιο πάνω μαθητές/μαθήτριες ακολουθείται
η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/μετεγγραφών:
• 10-14 Ιανουαρίου 2022: Οι γονείς/κηδεμόνες τοποθετούν σε κλειστό φάκελο όλα τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα για την εγγραφή του
παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους
περιφέρειας και την αίτηση για μετεγγραφή (εάν
επιθυμούν μετεγγραφή). Στη συνέχεια, ρίχνουν τον
κλειστό φάκελο σε ειδικό κιβώτιο που θα τοποθετηθεί στον χώρο του σχολείου.
• Στον ίδιο χώρο, θα υπάρχουν και τα απαραίτητα
έντυπα για εγγραφή (έντυπο ΔΔΕ 11) και για μετεγγραφή (έντυπο ΔΔΕ 33) για τους γονείς/κηδεμόνες
που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
• Τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα, οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται
στον συγκεκριμένο χώρο έχοντας συμπληρώσει, εκ
των προτέρων, όλα τα απαραίτητα έντυπα, απλώς
για να ρίξουν στο κιβώτιο τον φάκελο και αποχωρούν.
• 10-14 Ιανουαρίου 2022: Το σχολείο μελετά όλες τις
αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών και επικοινωνεί
τηλεφωνικώς με όλους τους γονείς/κηδεμόνες:
- για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του παιδιού,
- για να εξασφαλίσει τυχόν πληροφορίες/στοιχεία
που δεν έχουν δοθεί/προσκομιστεί,
- για να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι η
αίτησή τους για μετεγγραφή θα προωθηθεί στο
οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και μόλις
το σχολείο έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση θα
τους ενημερώσει σχετικά.
• Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022: Προσκομίζονται στο
σχολείο τυχόν στοιχεία/ πιστοποιητικά που δεν είχαν υποβληθεί με την αίτηση για εγγραφή/μετεγγραφή.
Δικαίωμα εγγραφής
• Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο,
ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.
• Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από
την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
• Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα
παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου
2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017.
• Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που
γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι
και την 31η Αυγούστου 2016.
• Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά που γεννήθηκαν
από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019.

Κάνε και εσύ αυτή τη χρονιά δική σου
Διώξε τα κιλά που σου στερούν να είσαι υγιής, να έχεις αυτοπεποίθηση,
να φοράς ότι ονειρεύεσαι, να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή.
Γιατί στο slimming world τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!!!

ΠΡΙΝ

45 κιλά ελαφρύτερος. Έφθασε η στιγμή
να απολαμβάνει το αγαπημένο του χόμπι.
Νιώθει χρόνια νεότερος, υγιής και γεμάτος ενέργεια !!!

Ο

Σάββας Καμιναρίδης έχασε 45 κιλά
Είναι έτοιμος να πάρει τη φωτογραφική του μηχανή ταξιδεύοντας σε αγαπημένους προορισμούς
απαθανατίζοντας ότι το μαγεύει, αυτό είναι το αγαπημένο
του χόμπι.
Ονομάζομαι Σάββας Καμιναριδης είμαι 57 ετών και ένα από
τα αγαπημένα μου χόμπι είναι να αποθανατιζω ανθρώπους,
στιγμές και τοπία ταξιδεύοντας.
Σε ταξίδι μου στη Κούβα όπως βλέπετε και στη φωτογραφία,
σαν αποτέλεσμα των κιλών μου, οι επιλογές μου ήταν περιορισμένες.
Ακόμη και το περπάτημα ήταν μια δοκιμασία που με κούραζε πολύ. Άλλαζα 5 με 6 φανέλες την μέρα από τον ιδρώτα.
Το Σεπτέμβρη του 2020 πήρα την απόφαση. Έπρεπε να κάνω
κάτι, τα κιλά να φύγουν, ήθελα πίσω τη ζωή μου. Πήρα τηλέφωνο τη Μαρία τη σύμβουλο διατροφής στο SLIMMING
WORLD LATSIA. Μου έδωσε τις ώρες και μέρες των γκρουπ
και κλείσαμε το πρώτο μου ραντεβού στις 22.9.20.
Η Μαρία, μου εξηγήσε την διατροφή SLIMMING WORLD και
με διαβεβαίωσε ότι δεν θα νιώσω ποτέ το αίσθημα της πείνας.
Στο πρώτο μου ζύγισμα αποφάσισα ποιος είναι και ο τελικός μου στοχος, έτσι ένιωσα και ένα ενθουσιασμό για αυτό
τον προορισμό. Μελέτησα τη διατροφή και άρχισα αμεσως.
Για πρωινό οι επιλογές μου αρκετές, εγώ προτιμώ το σάντουιτς το οποίο περιέχει αυγά, λούντζα, ντομάτα, αγγουράκι, μαρούλι. Το βρίσκω πολύ χορταστικό.
Η αλλαγή που έκανα στη διατροφή μου είναι ότι τρώω μόνο
ψωμί ολικής αλεσεως. Αφαίρεσα και το βούτυρο από τη διατροφή μου. Για μεσημεριανό και βραδινό απεριόριστες ποσότητες ψαχνού κρέατος, κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια, αυγά
μαγειρεμένα χωρίς λιπαρά, προσθέτοντας αρωματικά, μπαχαρικά, σάλτσα ντομάτας για γεύση. Πάντα με τη συνοδεία
σαλάτας η ψημένων λαχανικών.
Ενδιάμεσα τρώω φρούτα όπως φράουλες, μήλα, καρπούζι,
πορτοκάλια γιαούρτι 0% λιπαρών.
Εννοείται ότι στις εξόδους μου συνέχισα να απολαμβάνω την
αγαπημένη μου μπύρα, πάντα με μέτρο.
Σταμάτησα τα τηγανητά και τα γλυκά. Η μεγαλύτερη αλλα-

SLIMMING WORLD ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ
8:30 - 9:00 ΖΥΓΙΣΜΑ
9:00 - 9:45
ΣΤΗΡΙΞΗ
10:00 -10:30 ΖΥΓΙΣΜΑ
10:30 -11:00 ΣΤΗΡΙΞΗ
11:00-12:00 English
speaking group!!!
ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
5:00 - 5:30 ΖΥΓΙΣΜΑ
5:30 - 6:00 ΣΤΗΡΙΞΗ
6:30 - 7:00 ΖΥΓΙΣΜΑ
7:00 - 7:30 ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΙΝ

META

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
3:30 - 4:00 ΖΥΓΙΣΜΑ
4:00 - 4:30 ΣΤΗΡΙΞΗ
5:00 - 5:30 ΖΥΓΙΣΜΑ
5:30 - 6:00 ΣΤΗΡΙΞΗ

Νέα Μέλη κατόπιν
ραντεβού
Τρίτη πρωί κατόπιν
συνεννόησης
Τρίτη απόγευμα 7:45
Τεταρτη απόγευμα 6:30

γή που έκανα ήταν να παριορίσω το έτοιμο φαγητό. Δεν αγοράζω πλέον φαγητό απ’ έξω αλλά μαγειρεύω όλα τα φαγητά στο σπίτι.
Μπορώ να πω με περηφάνια ότι οι γυναίκες στην ομάδα μας,
μου ζητούν πληροφορίες για τις συνταγές μου και τις μοιράζομαι μαζί τους και στο κλειστό μας γκρουπ στο Facebook.
Την πρώτη εβδομάδα εδιωξα 2 κιλά και και μέχρι τη δέκατη
εβδομάδα έφυγαν τα πρώτα 13 κιλά.
Η εβδομαδιαία συνάντηση στο γκρουπ μου έγινε αναγκαία.
Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια, κάθε εβδομάδα χαιρόμαστε με τις επιτυχίες μας και περιμένουμε την επιβράβευσή
από τη σύμβουλο μας.
Συχνά ήμουν ο SLIMMER OF THE WEEK, το μέλος με την καλύτερη απώλεια, η επιβράβευσή μου ήταν ένα καλαθι γεμάτο
ελεύθερες τροφές, συνεισφορά όλης της ομάδας.
Με επιφύλαξη άρχισα και το περπάτημα. Τώρα έχει γινει η
αγαπημένη ώρα της μερας, τα Σαββατοκύριακα μου στην Λεμεσό όπου πηγαίνω για ξεκούραση, απολαμβάνω το πρωινό περπάτημα στην παραλία. Τελειώνω την άσκηση μου με
κολύμπι.
Σε ένα χρονο έχω διώξει 45 κιλά. Έχω πλησιάσει πολύ τον τελικό μου στόχο.
Ακουλοθωντας τη διατροφή SLIMMING WORLD η οποία έγινε τρόπος ζωής, ακομα και στις εξόδους μου. Πάντα υπάρχουν επιλογές και δεν νιώθω ότι είμαι σε δίαιτα. Στην ομάδα
έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους. Η Μαρία, η σύμβουλος μας είναι πάντα δίπλα μας.
Ανυπομονώ για το επόμενο μου ταξίδι.
Την επόμενη μου εξόρμηση.
Μαζί με την φωτογραφική μου μηχανή θα αποθανατιζω ότι
με μαγεύει.
Είμαι γεμάτος ενέργεια. Υγιής. Νιώθω χρόνια νεότερος.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδρύτρια του slimming
world Margaret Μiles Bramwell. Χάρις σε αυτή εδώ και 51
χρόνια, χιλιάδες μέλη έχουν πετύχει το ιδανικό τους βάρος.
Συστήνω ανεπιφύλακτα το slimming world. Ποτέ δεν είναι
αργά να πάρεις την απόφαση να διώξεις κιλά.

META

Η Γεωργία στα 37 της χρόνια ανακάλυψε δυο νέες
αγάπες. Τη διατροφή Slimming World,
διώχνοντας 45 κιλά και την άσκηση,
απολαμβάνοντας το πρωϊνό τροχάδην.
Μαζί, της έχουν ανοίξει την πόρτα στο νέο της εαυτό.

Ο

νομάζομαι Γεωργία Νικολάου. Γνωρίζοντας πόσες γυναίκες ταλαιπωρούνται να διώξουν ανεπιθύμητα κιλά
θα ήθελα να μοιραστώ μαζι σας και τη δική μου
εμπειρία.
Με απασχολουσε το βάρος μου γιατί δεν μπορούσα να κάνω απλά πράγματα, να φορέσω τα
ρούχα μου, να ανέβω τις σκάλες του σπιτιού μου
και συνεχώς ένιωθα κόπωση. Επιστρέφοντας
από τη δουλειά έτρωγα και κοιμόμουν. Άρχισα
να γίνομαι αντικοινωνική και με πολλά προβλήματα υγείας και φουσκωμένα πόδια, ντρεπόμουν για το εαυτό μου και είμαι μονο 37 χρόνων.
Έπρεπε να κάνω κάτι σύντομα. Μια φίλη μου σύστησε το Slimming World, λέγοντας μου ότι δεν
θα αισθανθώ ποτέ το αίσθημα της πείνας.
Βρήκα τη Μαρία, σύμβουλο Slimming World
στα Λατσιά. Όταν την επισκέφθηκα, στην αρχή
η αλήθεια φοβόμουν, ότι δεν θα τα καταφέρω
όπως και με αλλες προσπάθειες που έκανα στο
παρελθόν με άλλους τρόπους.
Ήμουν όμως πανέτοιμη να ξεκινήσω, ειδικά
όταν άκουσα οτι δεν πρέπει να μετρώ φρούτα.
Οτι μπορώ να τρώω μακαρόνια και να μην ξαναζυγίσω το κρέας.

Στην τιμή των €45.00
συμπεριλαμβάνεται η
εγγραφή, επεξήγηση
της διατροφής, τα βιβλία
διατροφής και οι πρώτες
6 εβδομάδες ζυγίσματος
& στήριξης

Την πρώτη εβδομάδα είχα διώξει το πρώτο κιλό,
ακολούθησε το δεύτερο την επόμενη εβδομάδα
και μετέπειτα έδιωχνα ένα ή δύο κιλά την εβδομάδα.
Λάτρεψα το Slimming World, έγινε μέρος της
ζωής μου.
Καθε Τετάρτη ανυπομονώ να πάω στη στήριξη.
Η στήριξη με τη Μαρία και την υπόλοιπη ομάδα
έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Η Μαρία με έκανε σιγά
- σιγά να την εμπιστευτώ και να τη θαυμάσω. Με
τη βοήθεια της έχω διωξει 45 ολόκληρα κιλά σε
43 εβδομάδες!!!
Μου αρέσει να μαγειρεύω φαγητά της Slimming
World γιατί με κάνει να προσπαθώ να βρίσκω
εναλλακτικές λύσεις και να δημιουργώ. Είναι
κάτι που αγαπώ, έχω σπουδάσει μαγειρική. Έχω
αρχίσει να ξανάζω τη ζωή μου. Αυτό οφείλεται
στο Slimming World και στη Μαρία. Είμαι ακόμη
στην αρχή και ο στόχος μου είναι να διώξω όλα
τα περιττά κιλά για πάντα .
Πλέον μπορώ να τρέχω και να γυμνάζομαι. Δειλά – δειλά η γυμναστική έγινε μέρος της ζωής
μου. Ευχαριστώ τη Μαρία που δεν είναι απλά
σύμβουλος μου αλλά πλέον είναι η οικογένεια
μου. Ευχαριστώ πολύ Slimming World!!!

Μόνο για τους αναγνώστες της
«ΔΑΛΙNEWS», ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΩΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
SLIMMING WORLD
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΙΤΤΙΔΟΥ
ΤΗΛ. ΕΠΟΙΚΗΝΩΝΙΑΣ: 99 619239
Παπαφλέσσα 2, Λατσιά 2235
Παρά τη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη
(απέναντι από FOUR DAY CLEARENCE)
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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Ραβανί

Υλικά

Για το σιρόπι

6 ποτήρια νερό
5 ποτήρια ζάχαρη

Στον Γιώργο Πέτρου το Βραβείο ΚΕΒΕ
Business Leader-Βιομηχανία

Σ

Από τα πιο
λαχταριστά
σιροπιαστά γλυκά,
το ραβανί, τρώγεται
σκέτο ή και με
παγωτό.

5 αβγά
2 ποτήρια ζάχαρη
1 γιαούρτι πρόβειο
(240 γραμμάρια)
2 ποτήρια σιμιγδάλι
χοντρό
2 ποτήρια αλεύρι
για όλες τις
χρήσεις
2 κουταλάκια baking
powder
λίγο ελαιόλαδο
(περίπου 3
κουταλιές)

news

Εκτέλεση
Αρχικά ετοιμάζουμε το σιρόπι βάζοντας τη ζάχαρη και το νερό
σε κατσαρολάκι και αφήνοντας να πάρουν βράση για 3-4
λεπτά. Για να φτιάξουμε το ραβανί μας χτυπάμε στο μίξερ
τα αβγά με τη ζάχαρη να ασπρίσουν και να αφρατέψουν.
Προσθέτουμε το γιαούρτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σε ένα
μπολ αναμειγνύουμε το αλεύρι με το σιμιγδάλι και το baking
powder, προσθέτουμε στο μείγμα των αβγών και συνεχίζουμε το
χτύπημα. Τέλος, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.
Απλώνουμε το μείγμα σε αλουμινένιο βαθύ ταψί (περίπου 40 επί
30 εκατοστών). Ψήνουμε στους 180 βαθμούς C για περίπου 45’
λεπτά, ώσπου να πάρει χρώμα το γλυκό μας και να φουσκώσει.
Σιροπιάζουμε το ραβανί μόλις βγει από το φούρνο και ενώ είναι
καυτό, με το σιρόπι μας που έχει πλέον κρυώσει κι αφήνουμε
στην άκρη να το πιει σωστά πριν σερβίρουμε.

τον ιδρυτή και γενικό διευθυντή της Α/φοί Πέτρου
Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Αλάμπρα, Γιώργο Πέτρου, απονεμήθηκε το βραβείο ΚΕΒΕ Business
Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία
- Μεταποίηση. Ο Γιώργος Πέτρου
γεννήθηκε στην Αλάμπρα το 1958,
είναι το έβδομο παιδί αγροτικής οικογένειας και από τα 16 του χρόνια
ξεχώρισε στο ποδόσφαιρο, κάνοντας καριέρα σε ομάδες της χώρας
μας και στην Εθνική Κύπρου. Είναι
απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής,
εργάστηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για 11 χρόνια και το 1982 ίδρυσε
τη Γαλακτοβιομηχανία Α/φοί Πέτρου, της οποίας
κατέχει ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο από το
1991. Κατά την επαγγελματική του πορεία παρακολούθησε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και
το 1999 συμπλήρωσε με επιτυχία τριετές Ευρω-

παϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.Ως
γενικός διευθυντής της εταιρείας έχει επιτύχει την
ανάπτυξή της, σε σημείο που να αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες
στην Κύπρο, με ηγετική θέση στην παραγωγή και
εξαγωγή χαλουμιού, παρουσία σε 40 χώρες ανά
το παγκόσμιο και 220 άτομα προσωπικό.

Τα γενέθλια της Μικρόπολις

Ε

πτά χρόνια επιτυχημένης παρουσίας
στην περιοχή γιόρτασε η υπεραγορά
Μικρόπολις στο Πέρα Χωριό – Νήσου.
Οι πελάτες της Μικρόπολις είχαν την ευκαιρία
το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου να απολαύσουν
όμορφες στιγμές στην λιτή εκδήλωση που διοργανώθηκε στο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς. Οι υπεύθυνοι της Μικρόπολις φρόντισαν και τους μικρούς τους φίλους αφού
φιγούρες κινούμενων σχεδίων έδωσαν το
παρόν τους και μοίρασαν δώρα στα παιδιά. Η
Αλεξία Αναστασίου παρουσίασε τον τροχό της
τύχης δίδοντας την ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν να κερδίσουν πλούσια δώρα.

Ποδηλατικός περίπατος προς την
Ποταμιά και τον Άγιο Σωζόμενο

Π

οδηλατικός περίπατος
από μαθητές, καθηγητές
και μέλη του Συνδέσμου
Γονέων του Λυκείου Ιδαλίου. Οι
συμμετέχοντες κάλυψαν μια απόσταση γύρω στα δέκα χιλιόμετρα
με αφετηρία το Λύκειο Ιδαλίου και
κατευθύνθηκαν προς την Ποταμιά και τον Άγιο Σωζόμενο. Η επιστροφή έγινε μέσω του Γραμμικού
Πάρκου του ποταμού Γυαλιά. Ο
ποδηλατικός περίπατος ολοκληρώθηκε με σουβλάκι που κέρασε
ο Σύνδεσμος Γονέων στους μαθητές που συμμετείχαν σε εστιατόριο
του Ιδαλίου.

«Ανεράδων Ονειρέμετα»

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η παράσταση που ανέβασε το χοροθέατρο της
Σχολής Φόρουμ «Ανεράδων Ονειρέμετα». Η παράσταση δόθηκε στο δημοτικό θέατρο
Λευκωσίας και οι συντελεστές της παράστασης
εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Τα παιδιά γέμισαν με το ταλέντο τους,
την ενέργεια και το πείσμα τους τη σκηνή και το

μήνυμα της αγάπης έφτασε στην πλατεία του θεάτρου και στις ψυχές των ανθρώπων. Κι έζησαν
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα (όπως συνήθως τελειώνουν τα παραμύθια!) σε έναν κόσμο που πάντα
θα γίνεται καλύτερος, όταν αφήνει τα παιδιά να μας
εκπλήσσουν, όταν τα παιδιά βλέπουν τον προορισμό που τους δείχνουμε και γίνονται καράβι για να
τον ανακαλύψουν.

Δωρεάν είσοδος στο Μουσείο
και τον Αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου

Τ

ο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αρχαίου και ο
Αρχαιολογικός
Χώρος
Ιδαλίου περιλαμβάνονται
στα μουσεία και τους χώρους για τους οποίους η
Κυβέρνηση αποφάσισε
όπως η είσοδος γίνεται
δωρεάν. Σχετική πρόταση παρουσίασε στο
Υπουργικό Συμβούλιο ο
Υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων
Γιάννης Καρούσος. Οι
τροποποιήσεις στους σχετικούς Κανονισμούς που προωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν
επίσης την προσθήκη στις ομάδες που δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε Μουσεία και Αρχαία Μνημεία δύο
νέων κατηγοριών δικαιούχων και συγκεκριμένα των οικογενειών με τρία παιδιά και των συνταξιούχων.
Αποφασίστηκε επίσης όπως στους υφιστάμενους Κανονισμούς προστεθούν πρόνοιες για δυνατότητα
τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα Αρχαία Μνημεία και Μουσεία με την καταβολή συγκεκριμένων τελών και με καθορισμένο αριθμό ατόμων που θα δύνανται να παρευρεθούν. Οι εν λόγω Κανονισμοί θα υποβληθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
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ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΖΩΗ

Νόσος Αλτσχάϊμερ
Πως μπορεί να βοηθήσει η φυσικοθεραπεία

Η

νόσος Αλτσχάϊμερ είναι μια νόσος
που επιδεινώνεται προοδευτικά,
προσβάλει το νευρικό σύστημα του
ατόμου καταστρέφοντας τη μνήμη και άλλες σημαντικές νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου.
Είναι η συνηθέστερη
αιτία άνοιας η οποία
οδηγεί σε απώλεια
της πνευματικής λειτουργίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων
του ατόμου. Σταδιακά τα εγκεφαλικά
κύτταρα εκφυλίζονται και πεθαίνουν,
προκαλώντας
μια
Μαρία Καλλένου
σταθερή μείωση στη
Κέντρο Φυσικοθεραπειας
μνήμη και στην διαPhysiKALL στο Δαλι
99881222
νοητική λειτουργία.
Αρχικά το άτομο παρουσιάζει δυσκολία
στο να θυμηθεί απλά καθημερινά πράγματα.
Στην πορεία καθώς η νόσος εξελίσσεται η απώλεια της μνήμης επιδεινώνεται διαρκώς. Μερικοί
ασθενείς παρουσιάζουν πρόβλημα στις εκτελεστικές λειτουργίες τους με αποτέλεσμα να μην
ξέρουν πλέον πως χρησιμοποιούν καθημερινά
αντικείμενα. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου υπάρχει πιθανότητα να ξεχάσουν και σημαντικές πληροφορίες για τα αγαπημένα τους
πρόσωπα ακόμη και για τον εαυτό τους. Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν διαταραχές

στην συμπεριφορά τους όπως για παράδειγμα,
μπορεί να γίνουν βίαιοι.
Η υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται σε συνδυασμό με την ιατρική φροντίδα
μπορεί να επιβραδύνουν την νόσο και να καθυστερήσουν τα συμπτώματα, ωστόσο η νόσος
δεν θεραπεύεται ριζικά. Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης της νόσου συμμετέχει και η
φυσικοθεραπεία που στόχο έχει να διατηρήσει
όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής και να

βοηθήσει τα άτομα με Αλτσχαιμερ να αυξήσουν
την λειτουργικότητα τους και να διατηρήσουν
όσο μπορούν την ανεξαρτησία τους.
Η φυσικοθεραπεία συμμετέχει από τα αρχικά
στάδια της νόσου έτσι ο φυσικοθεραπευτής
σχεδιάζει, οργανώνει, και υλοποιεί προγράμματα θεραπευτικής άσκησης ανάλογα με το στάδιο
της νόσου του κάθε ασθενή αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα συνοδά προβλήματα υγείας.

Με την θεραπευτική άσκηση βελτιώνεται η
ποιότητα ζωής των ασθενών, επιβραδύνεται η
εξελικτική διαδικασία της νόσου και έτσι παρατείνεται η παραμονή των ασθενών στα αρχικά
στάδια της ασθένειας.
Ποιο συγκεκριμένα η άσκηση βελτιώνει τις σωματικές και διανοητικές λειτουργίες του ατόμου
έτσι καθυστερεί η μυϊκή απώλεια, βελτιώνει την
διάθεση έτσι μειώνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς σε άτομα με προχωρημένη νόσο.

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.
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Φιγουράρει στη 2η θέση η ΜΕΑΠ

λίμα ενθουσιαμού επικρατεί στη ΜΕΑΠ
από τη φετινή εξαιρετική πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Γ΄κατηγορίας.
Η ομάδα φιγουράρει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης παρουσιάζοντας
πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η ΜΕΑΠ δείχνει ότι φέτος μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το τέλος ένα από
τα εισιτήρια που οδηγούν στη Β’ κατηγορία. Οι
κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου είναι από τις
δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος στέλνοντας
ενθαρρυντικά μηνύματα στους φίλους και οπαδούς της. Η ομάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα
έχει μαζέψει 23 βαθμούς πετυχαίνοντας 7 νίκες,
2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Στην αρχή της διοργάνωσης η ΜΕΑΠ παρουσιάστηκε λίγο μουδιασμένη
στη συνέχεια όμως βρήκε τα πατήματα της κάνοντας μια εξαιρετική πορεία με συνεχόμενες νίκες οι οποίες
έφεραν την ομάδα ανάμεσα στις διεκδικήτριες του τίτλου. Οι δυνατότητες στο σωματείο του Πέρα Χωριού –
Νήσου υπάρχουν, τώρα εναπόκειται στους ποδοσφαιριστές να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και
στα νικηφόρα αποτελέσματα ώστε να μπορέσει η ομάδα στο τέλος να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από
τη διοίκηση. Η μετεγγραφική περίοδος του Ιανουαρίου δεν αφήνει αδιάφορους τους ανθρώπους της ΜΕΑΠ,
ωστόσο δεν πρόκειται να γίνουν μετεγγραφές για χάρη των μετεγγραφών. Στη 10η αγωνιστική οι κόκκινοι
του Πέρα Χωριού – Νήσου πέτυχαν μεγάλη εκτός έδρας νίκη κερδίζοντας με 4-0 τον Εθνικό Άσσιας. Το τελικό
αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Με τη νίκη της η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου
αναρριχήθηκε στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα

αποτελέσματα η ΜΕΑΠ κέρδισε και στην 11η αγωνιστική με 2-1 την ομάδα της ΑΕΖ. Στη 12η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε εκτός έδρας στο γειτονικό
ντέρμπι από την ΕΛΗΑ με 1-0. Ο Ιανουάριος είναι
ένας μήνας κατά τον οποίο η ομάδα έχει δύσκολες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι ποδοσφαιριστές
της ομάδας καλούνται να παρουσιάσουν το καλό
τους πρόσωπο και να δώσουν συνέχεια στα θετικά
αποτελέσματα. Στην 13η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα
φιλοξενήσει την ομάδα της Πέγειας. Πρόκειται για
ντέρμπι κορυφής στο οποίο θα αγωνιστούν οι δυο
πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Προμηνύεται
ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο θα γίνει
στο Πέρα Χωριό – Νήσου και οι φίλοι της ομάδας
θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν τις προσπάθειες των ποδοσφαριστών του Γιάννου Λυμπουρή. Ακολουθεί στην 14η αγωνιστική το γειτονικό ντέρμπι με το
Χαλκάνορα, ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο «Θεοδώρειο» στάδιο. Είναι ένας αγώνας με ιδιαιτερότηρες
ο οποίος κρύβει τις δικές του παγίδες. Στην 15η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα παίξουν
εκτός έδρας με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στη 16η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει το ΘΟΪ Λακατάμιας. Το
κλίμα στη ΜΕΑΠ είναι εξαιρετικό. Αυτό επαναβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε το
Δ.Σ. της ομάδας στο προπονητικό επιτελείο και στους ποδοσφαιριστές. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου κέρδισε 800 Ευρώ ο αριθμός 896. Από 100 Ευρώ κέρδισαν οι
αριθμοί 399, 746, 298, 608 και 786. Στις 30 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Bella Luna η χριστουγεννιάτικη
τόμπολα της ΜΕΑΠ η οποία μοίρασε στους τυχερούς συνολικά κέρδη 3000 Ευρώ.

Καλύτερη πορεία θέλει στο β’ γύρο
ο Απόλλων Λυμπιών

Σ
Νέο ξεκίνημα θέλουν στον Άδωνη

Ε

πανεκκίνηση θέλουν να κάνουν στον
Άδωνη Ιδαλίου με στόχο να καλύψουν στο
β΄γύρο το χαμένο έδαφος και να ξεκολλήσουν από το βυθό της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Η ομάδα
στις 11 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος
παραμένει χωρίς νίκη. Οι πράσινοι έχουν μαζέψει 3
βαθμούς από τρεις ισοπαλίες. Δέχθηκαν οκτώ ήττες
κάποιες από τις οποίες άφησαν πικρή γεύση αφού
στα συγκεκριμένα παιχνίδια η παρουσία της ομάδας δεν ήταν τέτοια που δικαιολογούσε την ήττα.
Στον Άδωνη θέλουν άμεσα να κάνουν ένα νέο
ξεκίνημα ώστε να μπορέσουν να έχουν το χρόνο
στο β’ γύρο του πρωταθλήματος να διορθώσουν
λάθη και να καταφέρουν στο τέλος να γλυτώσουν
τη διαβάθμιση. Μέχρι το τέλος υπάρχουν αρκετά
παιχνίδια και μπορεί η ομάδα να αναστρέψει τη
σημερινή εικόνα. Κατά τη μετεγγραφική περίοδο
του Ιανουαρίου θα γίνουν κάποιες κινήσεις για
ενίσχυση της ομάδας ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει στη συνέχεια τις πιθανότητες που έχει για
παραμονή της στην κατηγορία. Σ’ αυτή την προσπάθεια αναμένεται να βοηθήσουν και οι φίλοι του
Άδωνη αφού ουδείς στο σωματείο θέλει η ομάδα
να επιστρέψει στο αγροτικό με όλα τα συνεπακόλουθα. Στον Άδωνη υπάρχει αποφασιστικότητα
απ’ όλους να εργαστούν σκληρά στο υπόλοιπο

Π

του πρωταθλήματος ώστε η ομάδα να ανέβει βαθμολογικά και τελικά να αποφύγει τις περιπέτειες του
υποβιβασμού. Στην 9η αγωνιστική οι πράσινοι
του Δαλιού φιλοξένησαν τη ΔΟΞΑ Παλιομετόχου.
Έχασαν με 2-0. Στις εντυπώσεις έμεινε ο Άδωνης
και στην 10η αγωνιστική. Έχασε εκτός έδρας με
2-0 από τον Ορφέα Λευκωσίας. Nέα εντός έδρας
ήττα για τον Άδωνη στο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής. Έχασε από την ΑΕΝ/ΘΟΙ Βρυσούλλων με
4-0. Ο Ιανουάριος είναι καθοριστικός μήνας για
τη μετέπειτα πορεία του Άδωνη και οι αγώνες που
θα δώσει η ομάδα θα καθορίσουν εν πολλοίς το
μέλλον του σωματείου στη φετινή ποδοσφαιρική
περίοδο. Τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι όλα
ντέρμπι και αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα απ’ όλους στο σωματείο. Τον Ιανουάριο ο
Άδωνης θα αντιμετωπίσει στη 12η αγωνιστική την
Ασπίς Πύλας. Ο αγώνας θα γίνει στο Δάλι. Η ομάδα
των πρασίνων καίγεται για βαθμούς και αναμένεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να πανηγυρίσει το τρίποντο. Ακολουθεί στην 13η
αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με αντίπαλο τον
Άτλα Αγλαντζιάς. Στην 14η αγωνιστική ο Άδωνης
θα παίξει εντός έδρας με την ΑΠΕ Ακρωτηρίου. Τελυταία αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας για τον
Ιανουάριο είναι ο εκτός έδρας αγώνας με αντίπαλο
τον Όλυμπο Ξυλοφάγου.

Τιμήθηκαν ποδηλάτριες
της ΑΕΚ Ιδαλίου

ρόγραμμα με 773 χορηγίες αγοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου και δράσεις του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την
προώθηση της χρήσης ποδηλάτου στην Κύπρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος
στην Ετήσια Τελετή Βράβευσης των αθλητών και αθλητριών της, που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία
Ποδηλασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, σε χαιρετισμό του στην τελετή, κατά οποία τιμήθηκαν οι αθλητές και αθλήτριες
που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους κατά την αγωνιστική περίοδο 2021, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
Γεώργιος Γεωργίου, συγχάρηκε τους αθλητές και τις
αθλήτριες για τις επιδόσεις τους και ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Μεταξύ των αθλητών/τριων που τιμήθηκαν ήταν η Κωνσταντίνα Γεωργίου
στην κατηγορία νεανίδων και η Σταύρη Πίτσιλου, στην κατηγορία κορασίδων της ΑΕΚ Ιδαλίου.

την 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της
ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται ο Απόλλων Λυμπιών ο
οποίος ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τον α’ γύρο του πρωταθλήματος πετυχαίνοντας να συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Η ομάδα των
Λυμπιών πέτυχε 2 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δέχθηκε
4 ήττες. Στο σωματείο των γαλάζιων των Λυμπιών ελπίζουν στο β’ γύρο να κάνουν καλύτερη πορεία και η
ομάδα να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Σε κάποιους από τους αγώνες του α’ γύρου η ομάδα έδειξε ότι
έχει δυνατότητες. Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε στην
9η αγωνιστική ο Απόλλων. Κέρδισε εκτός έδρας με 2-1
τη «ΔΑΛΙ F.C.» στο γειτονικό ντέρμπι. Η νίκη σε τέτοιους αγώνες προσφέρει στο νικητή πολύ περισσότερα
από τους 3 βαθμούς της νίκης. Στη 10η αγωνιστική ο
Απόλλων έχασε στην έδρα του με 4-0 από τον Α.Π.Ο.
Μαθιάτη. Ακολούθησε νέα, εκτός έδρας αυτή τη φορά
ήττα στην 11η αγωνιστική από το Δικέφαλο Αγκαστίνας
με 3-0. Ο Απόλλων προχώρησε σε εργασίες συντήρησης του ιδιόκτητου γηπέδου του σωματείου. Το Δ.Σ. του
Απόλλωνα σε ανακοίνωση του εξέφρασε ευχαριστίες σε
όλους όσοι βοήθησαν εθελοντικά στα έργα συντήρησης του γηπέδου. Στον Απόλλωνα δίδουν μεγάλη σημασία στις ακαδημίες του σωματείου. Στο τελευταίο
φιλικό αγώνα τους έτους τα παιδιά της ακαδημίας μοίρασαν δώρα στα παδιά των άλλων ποδοσφαιρικών
ακαδημιών. Τα παιδιά του Απόλλωνα απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ και φάουλ αλλά
μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνίας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα Λυμπιών
εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Καμένου για το
χαμό του. Ο Νίκος Καμένος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και έλαβε μέρος
σε διάφορες εκδηλώσεις του πολιτιστικού του τμήματος. Η προσφορά του ήταν μεγάλη στο σωματείο
των Λυμπιών.

Η επαναδραστηριοποίηση της ΑΠΕΑ
φέρνει τον κόσμο κοντά στο σωματείο

Η

επαναδραστηριοποίηση της Αθλητικής
Πολιτιστικής Έπαλξης Αλάμπρας έχει
αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της κοινότητας οι οποίοι υποστηρίζουν με κάθε τρόπο
τις προσπάθειες του Δ.Σ. Επιπλέον η στήριξη της
οποίας τυγχάνει η ποδοσφαιρική ομάδα από τους
φίλους του σωματείου αποδεικνύει ότι ήταν ορθή η
απόφαση των ανθρώπων της ΑΠΕΑ για επαναδραστηριοποίηση. Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΠΕΑ

πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στο γήπεδο
φέρνοντας και θετικά αποτελέσματα τα οποία δίδουν χαρά στους ανθρώπους. Στις 20 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΑΠΕΑ.
Το Δ.Σ. σε μια προσπάθεια να φέρει τους φίλους
του σωματείου κοντά στην ΑΠΕΑ, διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις όπως τόμπολα, εκδηλώσεις οι
οποίες έχουν απήχηση στον κόσμο.
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Σε καλύτερη πορεία στοχεύει η Ολυμπιάδα
Κ

αλύτερη πορεία θα επιδιώξει στη συνέχεια του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Η ομάδα στις 13
πρώτες αγωνιστικές πραγματοποίησε μια πορεία η
οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ισορροπημένη. Πέτυχε 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και δέχθηκε 6
ήττες έχοντας στο ενεργητικό της 15 βαθμούς. Οι
πράσινοι των Λυμπιών έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι η
ομάδα κέρδισε παιχνίδια με μεγάλες ομάδες, παραδοσιακές της Α’ κατηγορίας, όπως η ΕΝΠ και η ΑΛΚΗ
και έχασε από υποδιέστερες σε δυναμικότητα ομάδες, όπως δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας, τις οποίες η Ολυμπιάδα μπορούσε να κερδίσει και σήμερα
να είχε πολύ περισσότερους βαθμούς. Στην ομάδα
αφήνουν πίσω το παρελθόν και στρέφουν το βλέμμα στο μέλλον με στόχο η Ολυμπιάδα να εξασφαλίσει στη συνέχεια τους απαραίτητους βαθμούς ώστε
να εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή της στην
κατηγορία. Οι πράσινοι έχουν πολλές δυνατότητες,
έχει δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο
εμπνέει το σεβασμό προς κάθε αντίπαλο. Στην 11η
αγωνιστική η Ολυμπιάδα εξήλθε εκτός έδρας ισόπαλη με σκορ 1-1. Αντιμετώπισε την Καρμιώτισσα

Πολεμιδιών. Νέα εκτός έδρας δύσκολη αποστολή
είχε στη 12η αγωνιστική η Ολυμπιάδα. Φιλοξενήθηκε στο Παφιακό από τον Ακρίτα. Τελικό σκορ 2-1
υπέρ των γηπεδούχων. Μέχρι τα τελευταία λεπτά
οι πράσινοι των Λυμπιών ήταν μπροστά στο σκορ
ωστόσο δέχθηκαν δυο γκολ στο 85’ και στις καθυστερήσεις και έφυγαν ηττημένοι από το γήπεδο. Η
ήττα στην Πάφο έφερε την παραίτηση από το Δ.Σ.
της ομάδας του γενικού αρχηγού Μάριου Παρασκευά ο οποίος σε ανάρτηση του αναφέρει ότι η
παραίτηση του υποβλήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Ακρίτα.
« Κρίμα και άδικα οι κόποι μας . Δεν έμαθα ποτέ να

το βάζω στα πόδια σε αγώνες άνισους έλαβα μέρος πάρα πολλές φορές καταφέρνοντας τα αλλά
όχι σε ανέντιμους . Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη
παύει να είναι σύμπτωση» αναφέρει μεταξύ άλλων
σε ανάρτηση του ο κ. Παρασκευά. H διοίκηση δεν
έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Παρασκευά
ο οποίος τελικά έκανε δεύτερες σκέψεις και παραμένει στην ομάδα. «Συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά και στηρίζουμε το προπονητικό
επιτελείο παρά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα» έγραψε ο κ.Παρασκευά τονίζοντας επίσης: «Στα
δύσκολα στέλνουμε αυτό το μήνυμα ενότητας και
καλούμε τον κόσμο της ομάδας μας να έρθει ακόμα

Διακρίσεων συνέχεια της ΕΝΑΒ

Π

ερηφάνια αισθάνονται
όλοι στο σωματείο της ΕΝΑΒ αφού
η ομάδα θεωρείται η
μεγάλη έκπληξη του
πρωταθλήματος χειροσφαίρισης. Η ΕΝΑΒ από
τη Β’ κατηγορία που
βρισκόταν πέρσι, φέτος κατάφερε και πήρε
την πρόκριση για την
β’ φάση του πρωταθλήματος χάντμπολ αντρών. Η ομάδα της ΕΝΑΒ όχι
μόνο ανέβηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία
των μεγάλων αλλά κατάφερε και εξασφάλισε και
την συμμετοχή της στην Β’ φάση του πρωταθλήματος τερματίζοντας στην Α’ φάση στην 4η θέση

του πρωταθλήματος.Με
απολογισμό, 4 νίκες, μια
ισοπαλία και 5 ήττες
(πέτυχε 208 γκολ
και δέχθηκε 283)
μάζεψε 10 βαθμούς
. Πολύ καλή πορεία
κάνει και η ομάδα
ποδοσφαίρου της
ΕΝΑΒ η οποία αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα.
Οι άνθρωποι της ΕΝΑΒ δουλεύουν σκληρά και
θα επιδιώξουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη
συνέχεια των διοργανώσεων που συμμετέχουν οι
ομάδες του σωματείου.

Καλύτερη πορεία και διάκριση στο
κύπελλο επιδίωξη της «ΔΑΛΙ F.C.»

Σ

τη μέση του βαθμολογικού πίνακα της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται η «ΔΑΛΙ F.C.» η οποία με λίγη
μεγαλύτερη προσπάθεια μπορεί να πλασαριστεί στις ομάδες που προπορεύονται στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα του Ιδαλίου σε κάποια παιχνίδια
παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία στα οποία οι άνθρωποι του σωματείου θέλουν να επενδύσουν στο β’ γύρο
της διοργάνωσης. Η «ΔΑΛΙ F.C.» ολοκλήρωσε τον α’
γύρο του πρωταθλήματος καταφέρντοντας να συγκεντρώσει 16 βαθμούς. Πέτυχε 5 νίκες, 1 ισοπαλία και
δέχθηκε 4 ήττες. Στο σωματείο υπάρχει αισιοδοξία για
τη συνέχεια του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ η οποία
προδιαγράφεται συναρπαστική. Στην 9η αγωνιστική

η «ΔΑΛΙ F.C.» υστέρησε στον αγώνα με τον Απόλλωνα
Λυμπιών με αποτέλεσμα να χάσει ετνός έδρας με 2-1.
Ακολούθησε η εκτός έδρας ισοπαλία στη 10η αγωνιστική με τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Στην 11η αγωνιστική η «ΔΑΛΙ F.C.» κέρδισε
με το ευρύ σκορ 7-1. Το ευρύ σκορ αλλά και η ευκολία
με την οποία η ομάδα πετυχαίνει γκολ δεικνύουν την
ποιότητα της. Στο κύπελλο η «ΔΑΛI F.C.» κληρώθηκε
και θα παίξει με την ομάδα της Ακανθούς. Το κύπελλο
είναι ένας θεσμός που ενδιαφέρει την ομάδα και θα τα
δώσει όλα σε μια προσπάθεια για να το κατακτήσει και
να δώσει χαρά στους φίλους του σωματείου.

Ε

Ανασύνταξη δυνάμεων
στο Χαλκάνορα

υκαιρία για ανασύνταξη δυνάμεων στο Χαλκάνορα αποτέλεσαν οι ολιγοήμερες διακοπές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ήταν μια
καλή ευκαιρία για τον προπονητή να δουλέψει χωρίς το
άγχος των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων ώστε
να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα η ομάδα και να
επανέλθει στο δρόμο των επιτυχιών. Οι γαλάζιοι του Δαλιού άρχισαν καλά το πρωτάθλημα ωστόσο στη συνέχεια
τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι θα ήθελαν στο
σωματείο. Οι συνεχείς ήττες έφεραν την ομάδα σε δυσχερή θέση
με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να
βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού έχοντας απολογισμό σε
12 αγωνιστικές, 4 νίκες και 8 ήττες.
Οι μόλις 12 βαθμοί που έχει μαζέψει η ομάδα στις 12 αγωνιστικές
δεν είναι ικανοποιητική συγκομιδή και εάν συνεχστεί αυτή η
πορεία θεωρείται βέβαιο ότι το
σωματείο του Ιδαλίου θα έχει περιπέτειες στη συνέχεια. Ο Ιανουάριος είναι μήνας κατά τον
οποίο θεωρείται βέβαιο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές από
το υφιστάμενο ρόστερ θα αποχωρήσουν από την ομάδα.
Αναμένεται ότι η διοίκηση του Χαλκάνορα θα προβεί σε
μετεγγραφικές κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα να ενισχυθεί και να μπορέσει να επανέλθει στο δρόμο
των επιτυχιών. Ο αρχικός στόχος για άνοδο της ομάδας
στη Β’ κατηγορία επί του παρόντος έχει απομακρυνθεί
ωστόσο σε περίπτωση που η ομάδα πάρει τα πάνω της
και καταφέρει να πετύχει κάποιες συνεχόμενες νίκες που
θα την ανεβάσουν στο βαθμολογικό πίνακα, γιατί όχι στο
τέλος να μην πάρει ένα από τα προνομιούχα εισιτήρια. Για
να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να αλλάξει άρδην η υφιστάμενη κατάσταση. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος
υπάρχουν αρκετά παιχνίδια και μπορούν να διορθωθούν

Χ

ποιο κοντά σαν ασπίδα προστασίας μας». Στην ομάδα θα γίνουν προσθαφαιρέσεις κατά την μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στόχος της διοίκησης
είναι να παραμείνουν στην ομάδα όσοι μπορούν να
δώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε κάθε
αγώνα. Οι μετεγγραφικές κινήσεις θα γίνουν για θέσεις στις οποίες το προπονητικό επιτελείο διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Η Ολυμπιάδα θέλει στο
β’ γύρο να κάνει αισθητή την παρουσία της και να
πάρει όσο το δυνατόν πιο ψηλή θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Στην 15η αγωνιστική οι πράσινοι των
Λυμπιών θα παίξουν εντός έδρας με την Ομόνοια
Αραδίππου. Στην 16η αγωνιστική θα παίξουν και
πάλι εντός έδρας με την ΑΛΚΗ Ορόκλινης. Στην 17η
αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός έδρας με
τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Στην 18η αγωνιστική η
Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει την Ομόνοια 29Μ. Το
2022 είναι μια σημαντική χρονιά για το σωματείο
των Λυμπιών αφού αναμένεται να ολοκληρωθεί το
οίκημα της Ολυμπιάδας, το νέο σπίτι του συλλόγου.
Η διοίκηση της Ολυμπιάδας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές και σε όλους όσοι συμπαραστέκονται στην προσπάθεια της διοίκησης στηρίζοντας οικονομικά το σωματείο.

λάθη που εντοπίστηκαν. Ο β’ γύρος του πρωταθλήματος
της Γ’ κατηγορίας προδιαγράφεται συναρπαστικός προς
ικανοποίηση των φιλάθλων που παρακολουθούν τη διοργάνωση. Το Δεκέμβριο η ομάδα έδωσε συνέχεια στα
αποτυχή αποτελέσματα τα οποία την έφεραν στη δυσχερή
θέση που βρίσκεται σήμερα. Στη 10η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν εντός έδρας με 1-0 με τον Ηρακλή
Γερολάκκου, συνεχίζοντας να προκαλούν απογοήτευση
στους φίλους και υποστηρικτές τους. Νέα ήττα για το Χαλκάνορα στην 11η αγωνιστική,
αυτή τη φορά εκτός έδρας από το
ΘΟΙ Λακατάμιας με σκορ 2-1. Eπιτέλους νίκη είπαν στο Χαλκάνορα
στη 12η αγωνιστική. Οι γαλάζιοι
του Δαλιού κέρδισαν εντός έδρας
με 2-1 το Διγενή Μόρφου. Στο
σωματείο του Ιδαλίου ελπίζουν
ότι η νίκη στη 12η αγωνιστική θα
αποτελέσει το εφαλτήριο για μια
νέα πορεία, καλύτερη από αυτή
που πραγματοποίησε η ομάδα
στον α’ γύρο του πρωταθλήματος. Όλοι θα αγωνιστούν
με όλους και η κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τις πιθανότητες της. Αρχή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ιανουαρίου ο Χαλκάνωρ θα κάνει με τον εκτός
έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΠΕΠ στο πλαίσιο της 13ης
αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 14η αγωνιστική το γειτονικό
ντέρμπι με τη ΜΕΑΠ στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Στην 15η
αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενήσει την Ε.Ν. Ύψωνα
και στην 16η αγωνιστική θα πάει στην Ερήμη για να παίξει
με την ομάδα του Κούρρη Ερήμης. Το πρωτάθλημα βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για παιχνίδια με υψηλό βαθμό δυσκολίας που εάν η
ομάδα τα βγάλει με θετικά αποτελέσματα, θα ανέλθει στο
βαθμολογικό πίνακα και θα αφήσει πίσω της την άσχημη
πορεία του α’ γύρου της διοργάνωσης.

Καλύτερη πορεία στο β’ γύρο
θέλει ο Πανιδαλιακός

ωρίς νίκη ολοκλήρωσε τον α’ γύρο του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης
ο Πανιδαλιακός ο οποίος ευελπιστεί ότι στο β’ γύρο θα κάνει καλύτερη
πορεία και θα μπορέσει να ξεκολλήσει από τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Στην 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, τελευταία του α’ γύρου του
πρωταθλήματος ο Πανιδαλιακός έχασε εκτός έδρας από το Λέοντα Λειβαδιών. Τα
κορίτσια της ομάδας των Λειβαδιών προηγήθηκαν 2-0 (26-24, 25-16). Η ομάδα
του Ιδαλίου μείωσε σε 1-2 κερδίζοντας το τρίτο σετ με 18-25. Στο τέταρτο σετ
η ομάδα του Λέοντα κέρδισε με σκορ 25-21 και 3-1 σετ. Στην 8η αγωνιστική
του πρωταθλήματος και πρώτη του β’ γύρου του πρωταθλήματος ο Πανιδαλιακός ηττήθηκε εντός έδρας με σκορ 3-0 σετ από τον ΑΠΟΚ. Η ομάδα του Ιδαλίου
πάλεψε στο πρώτο σετ το οποίο τελικά έχασε με σκορ 24-26. Στη συνέχεια η
«δουλειά» των παικτριών του ΑΠΟΚ ήταν πιο εύκολη αφού κέρδισαν το δεύτερο
σετ με 19-25 και το τρίτο 21-25. Στην 9η αγωνιστική ο Πανιδαλιακός φιλοξένησε
τον Άρη Πολεμίου. Η φιλοξενούμενη ομάδα σαφώς καλύτερη, αυτό φαίνεται και
από τη βαθμολογική της θέση κέρδισε με 3-0 σετ. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις
του Πανιδαλιακού για το 2021 έκλεισαν με τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο
την Ανόρθωση. Οι παίκτριες της ομάδας της Αμμοχώστου κέρδισαν τον αγώνα
με 3-1 σετ.

