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ΔΑΛΙ  news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

Διαπλάτυνση δρόμων 
στην Ποταμιά

Σελ. 6

Διακρίσεις παιδιών της 
Σχολής Φόρουμ

Σελ. 10

Αλλαγές στα δρομολόγια 
των λεωφορείων

Σελ. 11

Νόσος του κινητικού 
νευρώνα

Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Νέα έργα δρομολογούνται στο Δήμο Ιδαλίου
Συνεχίζεται η ανάπτυξη, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής,  εκσυγχρονίζεται η ευρύτερη περιοχή

Ο Μιχάλης Καλλής παραιτήθη-
κε από το αξίωμα του Αντιδη-
μάρχου Ιδαλίου λόγω αυξη-

μένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι παραχωρήθηκε παρά-
ταση για 2,5 χρόνια στα υφιστάμενα δη-
μοτικά και κοινοτικά συμβούλια ώστε να 
δοθεί ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τη θέση του κ. Καλλή θα πάρει ο Χαράλα-
μπος Χαραλάμπους ο οποίος ήταν ο πρώ-
τος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στις δημοτικές εκλογές του 2016. Οι δι-
εργασίες για το νέο πρόσωπο που θα αναδειχθεί στο αξίωμα του Αντιδημάρχου 
Ιδαλίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.                                              σελ. 4

Παραιτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Ιδαλίου, 
διαβουλεύσεις για τη διαδοχή του

Η ώρα της Βουλής των Αντι-
προσώπων για την τελι-
κή της απόφαση όσον 

αφορά τη μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης έχει φθάσει. 
Στις 24 Φεβρουαρίου τα νομοσχέ-
δια θα τεθούν προς ψήφιση ενώπι-
ον της ολομέλειας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Οι συζητήσεις που 
έγιναν δεν έχουν επηρεάσει το νέο 
σχήμα που σύμφωνα με το νομο-
σχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνη-
ση, θα δημιουργηθεί στην περιοχή. 
Πρόκειται για το Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου στον οποίο θα 
ενταχθούν το Δάλι και οι γύρω κοινότητες. Πέρα Χωριό – Νήσου, 
Αλάμπρα, Λύμπια και Ποταμιά. Ο νέος Δήμος θα αριθμεί 22 000 κα-
τοίκους και θα έχει την έδρα του στο Δάλι. Η μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης είναι από τα κυριότερα προαπαιτούμενα για το 
Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο». Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα 
τότε ενδεχομένως να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.                                                                    σελ. 4

Το ναι ή το όχι για τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 22342005

e-mail: info@fmw.com.cy

Σ ημαντικά έργα ανάπτυξης στο 
Δήμο Ιδαλίου έχουν σχεδια-
στεί για το 2022 και τις αρχές 

του 2023. Πρόκειται για έργα τα οποία 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων και θα δι-
ευκολύνουν την καθημερινότητα 
τους.  Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος 
δήλωσε ότι ο Δήμος Ιδαλίου εκσυγ-
χρονίζεται και δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. 
Σημαντικότερο έργο που θα γίνει το 
επόμενο διάστημα στο Δήμο Ιδαλίου 

είναι ο δρόμος παράκαμψης του πυ-
ρήνα του Ιδαλίου, έργο το κόστος του 
οποίου θα ξεπεράσει τα 8 εκ. Ευρώ. Τα 
έργα που έχουν δρομολογηθεί στο 
Δήμο Ιδαλίου αφορούν τόσο την Ενο-
ρία Παναγίας Ευαγγελίστριας όσο και 
την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης. Πρόκειται για έργα τα οποία 
θα προσδώσουν σημαντική αξία στο 
Δήμο Ιδαλίου αλλά και στην ευρύτε-
ρη περιοχή γενικότερα. 

 σελ. 3

Λ ύση στη συνεχιζόμενη παρου-
σία των εργοστασίων παραγωγής 
ασφάλτου κοντά στην οικιστική 

περιοχή του Δήμου Ιδαλίου άρχισε να δια-
φαίνεται μετά τη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο κατά την 
οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης  ενημερώθηκε για την πο-
ρεία υλοποίησης της απόφασης που αφορά στη μετακίνηση των εργοστα-
σίων. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτηση τους από τη λειτουργία των 
ασφαλτικών  καλώντας την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα την απόφα-
ση της για μετακίνηση των εργοστασίων.                                                           σελ. 8

Εντός τριμήνου φεύγουν 
τα ασφαλτικά εργοστάσια

Οι ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο

Ν έα ευρήματα 
τα οποία βο-
ηθούν τους 

επιστήμονες να εξα-
γάγουν συμπεράσμα-
τα προέκυψαν από τις 
νέες ανασκαφές που δι-
ενεργήθηκαν στον Άγιο 
Σωζόμενο. Η ανασκα-
φική περίοδος που ολο-
κληρώθηκε είχε ως στό-
χο την περαιτέρω αποκάλυψη του αρχιτεκτονικού ιστού του οικισμού, ο 
οποίος όπως έδειξαν οι προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι αποτελείτο 
από σύμπλεγμα εργαστηριακών εγκαταστάσεων.  Τα συμπλέγματα δωμα-
τίων με εμφανή κατάλοιπα εργαστηρίων ήταν προσβάσιμα από ένα δρό-
μο στα βόρεια και ίσως και την δυτική πλευρά του ανατολικού συμπλέγ-
ματος. Επίσης διαφαίνεται ότι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δεν ήταν ενιαία 
αλλά διαχωρίζονταν σε διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους.   
                              σελ. 6
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Νέα έργα, νέες προοπτικές και νέες προκλή-
σεις έχει να αντιμετωπίσει εντός του 2023 
ο Δήμος Ιδαλίου. Οι σχεδιασμοί των νέων 

έργων έχουν γίνει και  τώρα απομένει η  υλοποίη-
ση τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθη-
καν . Γίνεται αντιληπτό ότι μέσα σε λίγα χρόνια ο 
Δήμος Ιδαλίου αλλάζει μορφή και γίνεται ένας Δή-
μος Ευρωπαϊκός, σύγχρονος και πιο φιλικός προς 
τους δημότες του. 
Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να 
διαβάσετε για όλα τα νέα έργα που σχεδιάστηκαν 
και τα οποία θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την περιοχή. Η 
χρονική συγκυρία έφερε την κατασκευή νέων ση-
μαντικών έργων με το γεγονός ότι στο Δάλι θα εί-
ναι η έδρα του νέου σχήματος που θα δημιουργη-
θεί στην περιοχή στο πλαίσιο της προωθούμενης 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 
θέμα της μεταρρύθμισης βρίσκεται ενώπιον της 

Βουλής των Αντιπροσώπων και θεωρείται βέβαιο 
ότι εντός του Φεβρουαρίου το θέμα θα κλείσει. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και φαίνεται από τις μέ-
χρι τώρα συζητήσεις ότι δεν αλλάζει, το Δάλι μαζί 
με τις γύρω κοινότητες θα αποτελέσουν το Δήμο 
Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Θα αριθμεί 22 χιλιά-
δες κατοίκους. Η δημιουργία του νέου σχήματος 
στην περιοχή αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση την 
οποία θα πρέπει να διαχειριστούν οι τοπικοί άρ-
χοντες. 
Η  περιφέρεια Ιδαλίου με τη σημαντική γεωγρα-
φική της θέση, βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου, 
θα πρέπει να καταστεί ένα οικονομικό, εκπαιδευ-
τικό και κοινωνικό προπύργιο το οποίο θα πρέπει 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία 
και όχι να παραμείνει ο φτωχός συγγενής.  Ο πολί-
της θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκε-
ντρο των προσπαθειών και όλες οι ενέργειες που 

θα γίνονται θα πρέπει να στοχεύουν στην καλύ-
τερη εξυπηρέτηση του. Υπάρχουν οι δυνατότητες 
αλλά και τα μυαλά εκείνα τα οποία θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες 
στην περιοχή.  Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγ-
μή είναι η ψήφιση της μεταρρύθμισης και τα υπό-
λοιπα ακολουθούν. Την παραίτηση του υπέβαλε ο 
Αντιδήμαρχος Ιδαλίου Μιχάλης Καλλής. Ένα στέ-
λεχος του δημοτικού συμβουλίου το οποίο πρό-
σφερε σημαντικές υπηρεσίες τα τελευταία 10 χρό-
νια που βρίσκεται στο δημοτικό συμβούλιο. 
 Άρχισαν ήδη οι διεργασίες για την επιλογή του 
νέου Αντιδημάρχου. Ένα από τα θέματα που θα 
έπρεπε να λυθούν χθες ωστόσο παραμένουν 
σε εκκρεμότητα είναι η συνεχιζόμενη λειτουρ-
γία των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από 
την περιοχή που γειτνιάζει με τα σπίτια της Ενο-
ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι κάτοικοι 
αναμένουν την υλοποίηση των αποφάσεων για 

μετακίνηση των εργοστασίων ενώ την ίδια στιγ-
μή τα εργοστάσια συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λει-
τουργία τους προκαλώντας προβλήματα στη δι-
αβίωση των κατοίκων της περιοχής. Για το θέμα 
συγκάλεσε σύσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Νίκος Αναστασιάδης. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ανασκαφών 
στον Άγιο Σωζόμενο.
 Στο ρεπορτάζ μπορείτε να διαβάσετε τα αποτε-
λέσματα της ανασκαφικής περιόδου. Σημαντικές 
διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς πέτυχαν 
παιδιά της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής Φόρουμ 
απόδειξη του υψηλού επιπέδου του σχολείου. Το 
Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου συμμετείχε στο ευρω-
παϊκό πρόγραμμα  «Together We Can» κατά την 
περίοδο 2018-2021. Τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος ήταν εξαιρετικά.     
                                               Η σύνταξη

Το Ιδάλιο αλλάζει

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

Άμεση βοήθεια

 

 

 

Εορτολόγιο του μήνα
1 Φεβρουαρίου  Αναστάσιος, Αναστασία,  

 Περπέτουα, Τρύφων,   

 Τρυφωνία 

2 Φεβρουαρίου  Δέσποινα, Μαρία, Μαριέττα,  

 Μαριανός, Μαριανή,   

 Μάριος, Μαρουλία,   

 Παναγιώτης, Παναγιώτα,  

 Υπακοή, Υπαπαντή 

3 Φεβρουαρίου  Συμεών, Συμεωνία 

4 Φεβρουαρίου  Ισίδωρος, Ισιδώρα 

5 Φεβρουαρίου  Αγάθος, Αγάθη, Αγαθή 

6 Φεβρουαρίου  Φώτιος, Φωτια 

7 Φεβρουαρίου  Παρθένιος, Παρθενία 

8 Φεβρουαρίου  Θεόδωρος, Θεοδώρα 

9 Φεβρουαρίου  Νικηφόρος, Νικηφόρα,  

 Παγκράτιος, Παγκρατία 

10 Φεβρουαρίου  Χαραλάμπης, Χαραλαμπία,  

 Χαρίλαος 

11 Φεβρουαρίου  Βλάσιος, Βλασία 

12 Φεβρουαρίου  Μελέτιος, Μελετία, Πλωτίνος 

13 Φεβρουαρίου  Ακύλας, Πρίσκιλλα 

14 Φεβρουαρίου  Βαλεντίνος, Βαλεντίνη 

17 Φεβρουαρίου  Μαρκιανός, Μαρκιανή,  

 Πουλχερία 

18 Φεβρουαρίου  Αγαπητός, Λέων, Λεώνη 

19 Φεβρουαρίου  Φιλοθέη, Φιλόθεος 

22 Φεβρουαρίου  Ανθούσα, Θαλάσσιος,   

 Θαλασσία 

23 Φεβρουαρίου  Πολύκαρπος, Πολυκαρπία 

25 Φεβρουαρίου  Ρηγίνος, Ρηγίνα, Ταράσιος,  

 Ταρασία 

26 Φεβρουαρίου  Θεόκλητος, Θεοκλήτη,  

 Πορφύριος, Πορφυρία,  

 Φωτεινός, Φωτεινή 

27 Φεβρουαρίου  Ασκληπιός, Ασκληπία,  

 Λέανδρος, Λεάνδρα 

28 Φεβρουαρίου  Κύρα, Κυράννα

Μ ε κατάνυξη, αλλά και αυστηρά 
μέτρα προστασίας, κατά του 
κορωνοϊού γιορτάστηκαν τα 

Θεοφάνια. Ο επίσημος εορτασμός πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Μετά 
τη λειτουργία ακολούθησε πομπή προς 

το γεφύρι του ποταμού Γυαλιά όπου έγι-
νε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού για 
να αγιασθούν τα ύδατα. Συμμετείχε πλή-
θος πιστών οι οποίοι φορώντας μάσκες 
και τηρώντας τις απαραίτητες αποστά-
σεις ευχήθηκαν το συντομότερο η παν-
δημία να αποτελέσει παρελθόν. 

Ο ποταμός
Σήμερα ποίημαν έθθα πω
ούτε θα τραουδησω,
μα ‘φκηκα έξω στους αγρούς
για να φωτογραφίσω!
Τζιαι έβκαλα τον ποταμόν,
που... έπιαννεν τζιαι πόζαν
τζιαι αφριζεν μου τα νερά,
σαν να ‘γυρνεν...αφροζαν!
Θεε μου πόσην ομορκιάν
η Φύση μας προσφέρει,
πέρκιμον τρέχουν τα νερά...
μέχρι το καλοτζιαίρι!

Κώστας Καμένος
22 Ιανουαρίου 2022

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου κοι-
μήθηκε πλήρης ημερών ο πατήρ 
Γεώργιος Μαραγκός, ο οποίος 

υπηρέτησε τον Ναό Παναγίας Ευαγγελί-
στριας Ιδαλίου για περισσότερα απο 30 
χρόνια. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα της 
περιοχής Ιδαλίου απήυθυνε το ύστατο 
χαίρε στον εκλιπόντα ιερέα του Ιδαλίου. 

Τ 
ους στόχους για τη νέα χρο-

νιά έθεσε η Νεολαία του Δή-

μου Ιδαλίου κατά την πρώ-

τη της συνεδρία για το νέο έτος. 

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνε-

δρία ανταλλάγησαν απόψεις για τις 

εκδηλώσεις που προγραμματίζο-

νται.  

«Με κλίμα αισιοδοξίας για την νέα 

χρονιά που ξεδιπλώνεται μπροστά 

μας, θέσαμε τους πρώτους στόχους 

μας και συζητήσαμε για τις επερχό-

μενες εκδηλώσεις. Ευχόμαστε η κα-

τάσταση που βασανίζει την ανθρω-

πότητα τα τελευταία δύο χρόνια να 

μας επιτρέψει να τις υλοποιήσουμε» 

τονίζεται στην ανακοίνωση. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της 

Νεολαίας του Δήμου Ιδαλίου έγινε η 

καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας. 

Τυχερή της χρονιάς ήταν η Σκεύη Ζα-

βού. 

Νέα χρονιά, νέοι στόχοι 
για τη Νεολαία του Δήμου Ιδαλίου

Με λαμπρότητα 
γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια

Αιωνία του η μνήμη
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Σ ημαντικά έργα τα οποία αναμένεται να 
προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στο 
Δήμο Ιδαλίου σχεδιάζονται για το 2022 

αλλά και τους πρώτους μήνες του 2023. Κάποια 
από τα έργα θα γίνουν στην Ενορία Παναγίας Ευ-
αγγελίστριας και άλλα στην Ενορία Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης, ένδειξη ότι το δημοτικό συμβού-
λιο επιδιώκει τη συνολική ανάπτυξη του Ιδαλίου. 
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που έγιναν αναμέ-
νεται ότι προς το τέλος του 2022 αρχές του 2023 θα 
προσφοροδοτηθεί ο δρόμος παράκαμψης του πυ-
ρήνα του Ιδαλίου ο οποίος θα οδηγεί στη λεωφό-
ρο Χαλκάνωρος. Θεωρείται ένα πολύ σημαντικό 
έργο το κόστος του οποίου αναμένεται να ξεπερά-
σει τα 8 εκ. Ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί το συγκεκρι-
μένο έργο  θα  αποσυμφορηθεί το ιστορικό κέντρο 
του Ιδαλίου διότι οι κινήσεις των οχημάτων θα γίνο-
νται περιμετρικά χωρίς να απαιτείται να διασχίσουν 
το Δήμο Ιδαλίου. Αναμένεται ότι θα προσφέρει ση-
μαντικά στην αξιοποίηση και προβολή του πυρήνα 
του Ιδαλίου, έργο το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρω-
θεί αλλάζοντας την όψη της πόλης. Έχουν ξεκινήσει 
οι μελέτες για τον εξωραϊσμό της οικίας Κωνσταντι-
νίδη, απέναντι από τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρο-
νίκου. Εντός του 2022 αναμένεται να προωθηθεί και 
η ανάπλαση των οδών Φώτη Πίττα προς το Α’ Δημο-
τικό Σχολείο Ιδαλίου, της  Γεώργιου Εικοσάρη και 
της Αγίου Ανδρονίκου. Θα αξιοποιηθούν ευρωπα-
ϊκά κονδύλια και με την ανάπλαση τους θα αποτε-
λέσουν προέκταση του ιστορικού πυρήνα του Ιδα-
λίου. Αναμένεται να δοθεί μια πολύ όμορφη εικόνα 
την οποία θα την απολαμβάνουν οι επισκέπτες και 
θα τη χαίρονται οι κάτοικοι του Ιδαλίου.  Το δημο-
τικό συμβούλιο αποφάσισε και την κατασκευή δυο 
παιχνιδότοπων παρά το γραμμικό πάρκο του ποτα-
μού Γυαλιά και στα Πλαθκιά.
Στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προς 
το τέλος του 2022 προγραμματίζεται η κατασκευή 
δρόμου για την πρόσβαση από και προς τη Νέα Λή-
δρα. Ο νέος δρόμος θα προεκτείνεται από την οδό 

Κάρολου Κουν από τη Νέα Λήδρα προς τον κόμ-
βο 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 απο-
φεύγουν τη διέλευση από τη γέφυρα κάτω από τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού. Επίσης 
προγραμματίζεται η διαμόρφωση και η αξιοποίη-
ση της πλατείας του ιερού ναού Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης, έργο το οποίο θα προσφέρει ση-
μαντικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής. Ο 
ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα 
καταστεί κεντρικό σημείο αναφοράς της ομώνυ-
μης Ενορίας.  Το 2022 αναμένεται να είναι η χρο-
νιά κατά την οποία θα τοποθετηθεί πλαστικός χλο-
οτάπητας στο γήπεδο του Γ’ Δημοτικού Σχολείου 
Ιδαλίου. Πρόκεται για έργο την ευθύνη του οποί-
ου έχει η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου. Με την τοποθέ-
τηση του χλοοτάπητα το γήπεδο του Γ’ Δημοτικού 

Σχολείου Ιδαλίου θα μπορεί να χρησιμοποιείται 
και για ποδοσφαιρικούς αγώνες, ικανοποιώντας 
ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων της «ΔΑΛΙ F.C.» η 
οποία έχει την έδρα της στην Ενορία Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης και ταλαιπωρείται από την έλλει-
ψη γηπέδου στην περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 
γήπεδο δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και 
άλλα σωματεία ή κάτοικοι του Ιδαλίου. Ο Δήμαρ-
χος Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι το Ιδάλιο εξαιτί-
ας της νοικοκυρεμένης οικονομικής πολιτικής που 
ακολουθείται εδώ και χρόνια έχει τη δυνατότητα να 
εκτελεί έργα τα οποία προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο. Ο κ. Καλλένος ευχαρίστησε τους αρμόδι-
ους Υπουργούς και τους τεχνοκράτες των διάφο-
ρων υπηρεσιών οι οποίοι αντιμετώπισαν με θετικό 
φακό τα διάφορα αιτήματα που τους υποβλήθη-
καν από το Δήμο και προώθησαν τα συγκεκριμέ-
να έργα τα οποία συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
Ιδαλίου. «Ο Δήμος μας εκσυγχρονίζεται και δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον 
για εμάς και τα παιδιά μας» ανέφερε ο κ. Καλλένος ο 
οποίος ευχαρίστησε τους δημότες Ιδαλίου για την 
υπομονή που επιδεικνύουν λόγω της ταλαιπωρίας 
που πιθανόν να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρω-
ση των έργων. 

 Ο Δήμος Ιδαλίου αλλάζει όψη τα επόμενα χρόνια
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Σ ε κρίσιμη καμπή έχει εισέλθει η συζήτηση για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
θέμα το οποίο θα πρέπει να κλείσει εντός Φε-

βρουαρίου. Οι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, στις 24 Φεβρουαρίου αναμένονται με εξαι-
ρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.  Το θέμα συζητήθηκε 
λεπτομερώς ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Εσωτερικών και όλα πλέον θα κριθούν στην ολο-
μέλεια. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί από 
την περασμένη χρονιά και θα πρέπει πάση θυσία να 
προχωρήσει και να εγκριθεί αφού είναι ένα από τα 
βασικά προαπαιτούμενα για εκταμίευση των χορηγή-
σεων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο». Με βάση το κυβερνητικό 
νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή θα δημιουρ-
γηθούν 17 Δήμοι. Στην περιοχή δημιουργείται ο Δή-
μος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου με έδρα το Δάλι. Εκτός 
από το Δήμο Ιδαλίου στο νέο σχήμα εντάσσονται το 
Πέρα Χωριό – Νήσου, τα Λύμπια, η Αλάμπρα και η Πο-
ταμιά. Η νέα οντότητα θα έχει πληθυσμό 22000 κατοί-
κους. Με βάση το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βου-
λή η Κυβέρνηση  τα κριτήρια των συνενώσεων ήταν: 
α) πληθυσμιακά, ούτως ώστε να υπάρχει πληθυσμια-
κό μέγεθος ικανό να συμβάλει στην οικονομική αυ-
τοτέλεια (αριθμός δημοτών, κατοίκων, πυκνότητα, και 
κατανομή οικιών), β) κοινωνικά γ) οικονομικά (απα-
σχόληση, δομή απασχόλησης, εισόδημα, οικονομική 
βιωσιμότητα), δ) γεωγραφικά (όσο το δυνατόν πιο γε-
ωγραφικά συμπαγείς) ε) αναπτυξιακά. Οι νέοι Δήμοι 
αποκτούν διοικητική αυτοτέλεια, ευελιξία και αυξημέ-
νες αρμοδιότητες, οι οποίες τώρα ασκούνται από το 
κεντρικό κράτος ή τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Την ίδια 
στιγμή, οι νέοι Δήμοι θα έχουν και οικονομική αυτο-
τέλεια, αφού πέραν από την εξοικονόμηση σημαντι-
κών πόρων μέσω των συνενώσεων, θα λαμβάνουν 
μια εγγυημένη  κρατική χορηγία ύψους 117 εκατομ-
μυρίων Ευρώ. Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να 

ξεπεραστούν ενδεχόμενες αυ-
θαιρεσίες τέθηκαν συγκεκρι-
μένες ασφαλιστικές δικλείδες. 
 Οι Δήμοι υποχρεούνται:
1) να έχουν ισοσκελισμένους ή 
πλεονασματικούς προϋπολο-
γισμούς.
2) εισάγεται για πρώτη φορά 
στην Κύπρο ένα σύστημα 
που διασφαλίζει διαφάνεια 
και έλεγχο, με την υποχρέω-
ση δημοσιοποίησης στο δια-
δίκτυο όλων των αποφάσεων 
των δημοτικών συμβουλίων, 
των προϋπολογισμών, των εκ-
θέσεων του Γενικού Ελεγκτή, 
πράξεων διορισμών αλλά και 
κάθε δαπάνης πέραν των 5,000 Ευρώ. Ο κάθε πολίτης 
με αυτό τον τρόπο θα έχει γνώση και θα ελέγχει τις το-
πικές αποφάσεις.
3) Δημιουργείται επίσης σε κάθε Δήμο Μονάδα Εσω-
τερικού Ελέγχου για όλες τις αποφάσεις του δημοτι-
κού συμβουλίου. 
4) Οι νέοι Δήμοι θα τυγχάνουν, επίσης, καλύτερου 
ελέγχου τόσο από το κράτος όσο και από το Γενικό 
Ελεγκτή, κάτι που πιο δύσκολα γίνεται σήμερα λόγω 
ακριβώς του κατακερματισμού και του πολυάριθμου 
των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων.
5) Με βάση σύγχρονες πρακτικές τίθεται, επίσης, ορο-
φή στις δαπάνες προσωπικού ως ποσοστό του συνό-
λου των εξόδων του προϋπολογισμού. 
6) Δίδεται το δικαίωμα σε ομάδα δημοτών να καταθέ-
τουν γραπτές προτάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο για 
επίλυση προβλημάτων.
Είναι ξεκάθαρο ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης είναι κορυφαίο θέμα. Έφθασε η ώρα οι πο-
λιτικές δυνάμεις να πάρουν τις αποφάσεις τους για να 

τερματιστεί οριστικά μια εκκρεμό-
τητα που την έχει ανάγκη ο τόπος, 
την επιζητούν οι πολίτες οι οποί-
οι θέλουν να διευκολυνθεί η κα-
θημερινότητα τους και να βελτι-
ωθεί η ποιότητα της ζωής τους. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης μιλώντας πριν 
από μερικές μέρες από το βήμα 
της 38ης Γενικής Συνέλευσης της 
Ένωσης Δήμων ανέφερε ότι η Κύ-
προς θα αποκομίσει μέσα από το 
Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών 
ποσό 241 εκ. Ευρώ. Αν παρέλθει 
ο χρόνος και δεν έχει αίσιο τέλος 
η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης είναι προφανές ότι τίθεται σε κίνδυνο η 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με απο-
τέλεσμα το κόστος να το επωμιστούν οι πολίτες.  Η με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ύψι-
στη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας χαρακτήρισε αδιανόητη την επιμο-
νή σε αριθμούς Δήμων κάτι το οποίο σύμφωνα με τον 
κ. Αναστασιάδη στην ουσία δεν θα φέρει μεταρρύθ-
μιση, αλλά απορρύθμιση. Για την Κυβέρνηση επεί-
γει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφού 
με την εφαρμογή της θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. 
Επιπλέον θα κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο 
επηρεάζει το Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» στο οποίο 
η Κυβέρνηση επενδύει τα μέγιστα και σε καμία περί-
πτωση δεν επιθυμεί να τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον των 
επόμενων γενιών. Σε μια τέτοια περίπτωση οι συνέπει-
ες θα είναι τεράστιες και η κυβέρνηση ουδεμία ευθύνη 
θα φέρει, ανέφερε χαρακτηριστικά κυβερνητική πηγή. 
Το Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο»  αναμένεται να προ-

σθέσει επιπλέον ποσοστό ύψους 7% στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία 
πέραν των 11 χιλιάδων καλά αμειβόμενων θέσεων ερ-
γασίας.   «Αν αγνοήσουμε το τι οι πολίτες θέλουν και 
προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε τους Δήμους 
ή να ελαχιστοποιήσουμε τους Δήμους υπό ενοποίη-
ση κρατώντας απλώς κάποια κεκτημένα, το μόνο που 
δεν θα επιτύχουμε είναι αυτό που ήταν εξαρχής ο στό-
χος: η εξυπηρέτηση των πολιτών, η αξίωση τους να 
έχουν ποιοτικότερη, καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά 
και να δουν συγκεκριμένα οράματα δημάρχων ή δη-
μοτικών συμβουλίων να υλοποιούνται», επισήμανε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης στην ομιλία του στη Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων. Η Κυβέρνηση θεωρεί 
ότι η κάθε νέα οντότητα που θα προκύψει, πρέπει να 
διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 
να βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια. Η Κυβέρνη-
ση θεωρεί επιπρόσθετα ότι η κατάθεση ορισμένων ει-
σηγήσεων από εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων αλλά και η ατεκμηρίωτη αύξηση του αριθ-
μού των νέων οντοτήτων, από 17 που προνοείτο στο 
κυβερνητικό νομοσχέδιο, σε 20 με πιθανότητα μάλι-
στα περαιτέρω αύξησης, θεωρείται με βεβαιότητα, ότι 
εάν γίνει πράξη θα θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια 
που καταβλήθηκε διακινδυνεύοντας την ίδια την βιω-
σιμότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν εί-
ναι σημερινή αλλά είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ 
και χρόνια. Ετοιμάστηκαν μελέτες από εμπειρογνώμο-
νες,  έγιναν διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της τοπι-
κής κοινωνίας και την Ένωση Δήμων. Χρειάστηκε επί-
σης και εκτενής διαβούλευση με διάφορες υπηρεσίες 
και υπουργεία εντός της κυβέρνησης λόγω των  αρ-
μοδιοτήτων που θα έπρεπε να δοθούν στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

Τ ην παραίτηση του υπέ-
βαλε ο Αντιδήμαρχος 
Ιδαλίου Μιχάλης Καλλής 

ο οποίος βρισκόταν αναμεμειγ-
μένος στα κοινά του Δήμου τα τε-
λευταία 10 χρόνια.  Στην επιστολή 
παραίτησης του ο κ.Καλλής ανα-
φέρει ότι υποβάλει την παραίτηση 
του λόγω αυξημένων επαγγελμα-
τικών υποχρεώσεων. 
«Τα τελευταία 10 χρόνια προσπάθησα ως Δημοτικός Σύμβουλος του 
Κ.Σ. ΕΔΕΚ, να συμβάλω και εγώ όσο μπορούσα στη λήψη αποφάσε-
ων με γνώμονα την εξέλιξη του Δήμου μας προς το συμφέρον των δη-
μοτών μας. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος γιατί πετύχαμε αρκετούς από 
τους στόχους μας» τονίζει ο κ. Καλλής. Στην επιστολή απευθύνει θερ-
μές ευχαριστίες σε όλους όσοι τον ψήφισαν και τον ανέδειξαν δημοτι-
κό σύμβουλο τις τελευταίες δυο πενταετίες. Εκφράζει τη λύπη του για-
τί λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων αναγκάστηκε να 
υποβάλει την παραίτηση του. Ευχαριστίες εκφράζει και στους συνα-
δέλφους του στο δημοτικό συμβούλιο για τη συνεργασία αλλά και για 
τη δημιουργική, όπως τη χαρακτηρίζει, αντιπαράθεση που είχαν κά-
ποιες φορές. Ο Μιχάλης Καλλής διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει ενερ-
γός πολίτης προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια στα κοινά και στο 
Δήμο. Τη θέση του Μιχάλη Καλλή καταλαμβάνει στο δημοτικό συμ-
βούλιο ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλα-
χών στις δημοτικές εκλογές του 2016. Η παραίτηση Καλλή έχει ανοίξει 
τον κύκλο των συζητήσεων για το άτομο που θα το διαδεχθεί στη θέση 
του Αντιδημάρχου. Σημειώνεται ότι ο Αντιδήμαρχος εκλέγεται από το 
δημοτικό συμβούλιο. Μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
να διεκδικήσουν τη θέση του Αντιδημάρχου η Βιβή Βαλιαντή από το 
ΔΗΣΥ και ο Ανδρέας Αντωνίου από το ΑΚΕΛ. Το αξίωμα του Αντιδημάρ-
χου σύμφωνα με πληροφορίες προτίθενται να διεκδικήσουν επίσης ο 
Χαράλαμπος Χαραλάμπους της ΕΔΕΚ και ο Μιχάλης Χατζηκυριάκος 

ο οποίος εξελέγη με το ψηφοδέλτιο 
του Κινήματος Αλληλεγγύη. Κλει-
στά κρατούν τα χαρτιά τους η Αν-
δρούλα Φυτίδου του ΔΗΚΟ και ο 
Τζόζεφ Βασιλείου ο οποίος εξελέγη 
με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο της 
Συνεργασίας Δημοτών  Ιδαλίου. 
Οι διεργασίες βρίσκονται σε πλή-
ρη εξέλιξη και σύμφωνα με άτομα 
που παρακολουθούν τα τεκταινό-

μενα στο Δήμο Ιδαλίου το σκηνικό ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει κατά 
τη διάρκεια της ψηφοφορίας των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν συναντήσεις των ενδιαφερόμε-
νων μερών σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν συνεργασίες. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο ΔΗΣΥ έχει δυο έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, το ΑΚΕΛ 
τέσσερις, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ μια, το Κίνημα Αλληλεγγύη μια και  μια η 
Συνεργασία Δημοτών Ιδαλίου.  Το παρόν δημοτικό συμβούλιο εκλέγη-
κε στη διαδικασία του 2016. Με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων κατόπιν εισήγησης της Κυβέρνησης παραχωρήθηκε παράταση 
2,5 ετών ώστε να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Μάϊο 
του 2024 μαζί με τις Ευρωεκλογές. Είναι προφανές ότι μετά την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης θα αρχίσουν οι ζυμώσεις για τις δημοτικές εκλογές του 2024 οι 
οποίες θα αφορούν το νέο σχήμα που θα προκύψει στην περιοχή από 
τη μεταρρύθμιση. Κάποια ονόματα άρχισαν ήδη να συζητούνται στα 
κομματικά γραφεία αφού η κάθε εκλογική διαδικασία έχει τη σημασία 
της, πόσο μάλλον η επερχόμενη η οποία θα αφορά τον πρώτο επικεφα-
λής του νέου σχήματος. Στο μεσοδιάστημα υπάρχουν και οι προεδρι-
κές εκλογές του 2023.  Η σειρά των κομμάτων στο ρεπορτάζ αναφέρε-
ται με βάση τη δύναμη των κομμάτων  όπως προέκυψε στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές.  

Παραιτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Καλλής

Δ ύο πολύ σημαντικές αποφά-
σεις για στήριξη επηρεαζόμε-
νων επιχειρήσεων από τα μέ-

τρα περιορισμού της πανδημίας έλαβε 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλώντας 
στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο 
Υπουργός Οικονομικών Kωνσταντί-
νος Πετρίδης  ανέφερε πως πρόκειται 
για εφάπαξ στήριξη που κινείται στη 
λογική εκείνης που δόθηκε και στο πα-
ρελθόν και αφορά τις επιχειρήσεις που 
έχουν πληγεί από τα τελευταία μέτρα. 
Συγκεκριμένα η στήριξη θα δοθεί σε 
νυκτερινά κέντρα 
διασκέδασης, κι-
νηματογράφους, 
καλλιτεχνικά πρα-
κτορεία, διοργα-
νωτές συνεδρίων 
και εμπορικών εκ-
θέσεων, πρακτο-
ρεία στοιχημάτων, 
θέατρα, δραστη-
ριότητες μουσι-
κών και καλλιτε-
χνών, εκδηλώσεις 
βαφτίσεις και γάμους. Ο Κωνσταντί-
νος Πετρίδης εξήγησε ότι η φόρμουλα 
που θα ακολουθηθεί για καθορισμό 
του ύψους της απευθείας στήριξης θα 
λαμβάνει υπόψη τον κύκλο εργασιών 
και δεν θα χρειαστεί να γίνει οποιαδή-
ποτε αίτηση. Το συνολικό κονδύλι είπε 
ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια Ευρώ και 
αφορά 300 περίπου επιχειρήσεις. «Οι 
χώροι εστίασης δεν είναι μέσα αλλά εί-
ναι στο δεύτερο σκέλος το οποίο αφο-
ρά την αναστολή επιβολής πρόσθετου 
καταβολής του ΦΠΑ που έπρεπε να γί-
νει πριν 31 Δεκεμβρίου του 2021. Δίνε-
ται μια παράταση μέχρι τις 10/4/2022 
και μπορεί να γίνει σε τρεις ισόποσες 
δόσεις», ανέφερε προσθέτοντας πως 
πρόκειται για μέτρο τόνωσης της ρευ-
στότητας. Σε αυτό μπαίνουν εστιατόρια 
ταβέρνες, τα catering, τα μπαρ οι μπυ-
ραρίες και οι καφετέριες. «Άλλες 700 
επιχειρήσεις ειδικά στο χώρο της εστία-

σης στηρίζονται μέχρι τον Μάρτιο με το 
πρόγραμμα του υπουργείου εργασίας 
που αφορά τη μερική ή ολική αναστο-
λή εργασιών», κατέληξε. Δημοσιονο-
μικά υποφερτή χωρίς σοβαρές επιπτώ-
σεις στα δημόσια οικονομικά, φαίνεται 
να είναι η στήριξη που ανακοινώθηκε 
από το Υπουργείο Οικονομικών προς 
τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από 
τη συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας, 
όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του 
ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμ-
βουλίου Μιχάλης Περσιάνης. Όπως 

αναφέρει, γίνε-
ται κατανοητή 
η ανάγκη για 
λήψη μέτρων 
που έχουν κοι-
νωνικό χαρα-
κτήρα και τα 
οποία στηρί-
ζουν την απα-
σχόληση σε 
μια κρίσιμη πε-
ρίοδο. 
 «Η στήριξη 

που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 
Οικονομικών προς τις επιχειρήσεις, 
που έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμε-
νη κρίση της πανδημίας, θα πρέπει να 
είναι δημοσιονομικά υποφερτή και να 
μην συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις 
στα δημόσια οικονομικά. Εκ πρώτης 
όψεως, και εν αναμονή των ανακοινώ-
σεων για το τελικό κόστος, φαίνεται πως 
αυτό ισχύει, με το κόστος να κυμαίνε-
ται κοντά στα 3 εκατ. Ευρώ», σημειώνει.
 Αν και δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί οι 
δευτερογενείς επιδράσεις, όπως ανα-
φέρει, οι συγκεκριμένες δαπάνες πρέ-
πει επιπλέον να θεωρούνται εν μέρει 
τονωτικές σε σχέση με την απασχόλη-
ση και τη γενικότερη οικονομική δρα-
στηριότητα, έστω και σε μακροσκοπι-
κά ασήμαντο βαθμό. 

Στήριξη επιχειρήσεων 
αποφάσισε η κυβέρνηση

Βασικό προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του Σχεδίου «Κύπρος - το Αύριο» 

Το τελευταίο μίλι για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δεν θα εκλέγονται δήμαρχοι/κοινοτάρχες 
σε περίπτωση κένωσης θέσης 

Μ ε οριακή πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε 
τροποποίηση στους νόμους περί Δήμων και περί Κοινο-
τήτων, ώστε σε περίπτωση κένωσης θέσης δημάρχου ή 

κοινοτάρχη πριν από τις επόμενες εκλογές του Μαΐου του 2024, να 
μην πραγματοποιείται αναπληρωματική εκλογή.
Υπέρ ψήφισαν 28 βουλευτές και εναντίον 26. Η νομοθεσία αυτή κα-
τατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την αναβολή για δυ-
όμιση χρόνια των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης του προηγού-
μενου Δεκεμβρίου, με τη σύμφωνο γνώμη της Βουλής, ώστε να 
ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδι-

οίκησης. Τα νομοσχέδια, ωστόσο, εκκρεμούν ακόμα στη Βουλή και 
αναμένεται να ψηφιστούν τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να συ-
νεχίζει να ισχύει η προηγούμενη νομοθεσία για διεξαγωγή αναπλη-
ρωματικής εκλογής για θέση που κενώνεται έναν χρόνο πριν από τις 
επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε σε περίπτωση κένωσης θέσης 
δημάρχου ή κοινοτάρχη και μέχρι τις επόμενες εκλογές τοπικής αυ-
τοδιοίκησης που έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2024, η θέση ανα-
πληρώνεται από τον αντιδήμαρχο ή τον αναπληρωτή κοινοτάρχη 
αντίστοιχα.
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Τ ο Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε τα αποτελέ-
σματα της τελευταίας ανασκαφικής περιόδου 
στη θέση Άγιος Σωζόμενος- Τζίρπουλος, και 

συνάμα τη λήξη των ανασκαφών του Προγράμματος 
«Επισκόπηση και Aνασκαφές στην περιοχή Αγίου Σω-
ζομένου» ( ASESP), κάτω από τη διεύθυνση της πρώην 
Εφόρου Αρχαιοτήτων Δρος Δ. Πηλείδου. Η ανασκαφι-
κή περίοδος άρχισε στις 10 Μαϊου και διήρκεσε μέχρι 
τις 2 Ιουλίου 2021 και είχε στόχο την περαιτέρω αποκά-
λυψη του αρχιτεκτονικού ιστού του οικισμού, ο οποίος 
όπως έδειξαν οι προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι 
αποτελείτο από σύμπλεγμα εργαστηριακών εγκατα-
στάσεων. Η έρευνα περιλάμβανε στα προηγούμενα 
χρόνια την επισκόπηση της περιοχής του Αγίου Σω-
ζομένου και την επιβεβαίωση ή εντοπισμό νέων θέ-
σεων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Στη συνέχεια 
ερευνήθηκαν τα οχυρά στις θέσεις Μπαρσάκ και Νι-
κολήδες, ούτως ώστε να διαλευκανθεί τόσο η σχέση 
μεταξύ τους όσο και με τον οικισμό εργαστηρίων στη 
θέση Τζίρπουλος και το κτήριο στον λοφίσκο της θέ-
σης Αμπέλια, όπου φαίνεται να συγκεντρωνόταν η πα-
ραγωγή των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Με 
το τέλος αυτής της ανασκαφικής περιόδου, το πρό-
γραμμα ASESP έχει συμπληρωθεί.
Φέτος η ανασκαφή στην περιοχή των εργαστηρίων 
επεκτάθηκε προς τα δυτικά, για να διαπιστωθεί πρώ-
τον η έκταση του οικισμού και δεύτερον κατά πόσον 
πρόκειται για ένα ενιαίο σύμπλεγμα ή ξεχωριστές μο-
νάδες. Αφαιρέθηκαν οι βαθιές επιχώσεις πάνω από τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αντιπροσωπεύουν την 
κατάρρευση της στέγης των κτισμάτων και της τοιχο-
ποιίας. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί στις προηγούμε-
νες ανασκαφικές περιόδους, υπήρχαν δύο φάσεις 
στη ζωή του συμπλέγματος και η τελευταία φαίνεται 
να υπέστη σοβαρή καταστροφή. Στη δεύτερη αυτή 
φάση μερικοί από τους τοίχους της προηγούμενης φά-
σης ξαναχρησιμοποιήθηκαν, ενώ οι αίθουσες φαίνε-
ται να επεκτάθηκαν, όπως διαπιστώθηκε άλλωστε και 
προηγουμένως στην νοτιοανατολική πλευρά του συ-
μπλέγματος. Επίσης επαναβεβαιώθηκε το γεγονός ότι 
ο οικισμός επεκτεινόταν προς τα νότια, όπου σήμερα 
βρίσκεται η κοίτη του ποταμού Άλυκου. Το κτήριο επε-
κτεινόταν επίσης και προς τα βορειοδυτικά και κάλυ-
πτε επομένως σημαντική έκταση.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο και στις δύο φάσεις είχε κα-
τεύθυνση από βορειοδυτικά – νοτιανατολικά.. Ανα-
σκάφηκαν δύο μεγάλες ορθογώνιες αίθουσες, πολύ 
παρόμοιες με αυτές στην ανατολική πλευρά, με σκόρ-
πια υλικά που υποδεικνύουν εργαστηριακές εγκατα-

στάσεις. Στη νότια πλευρά αποκαλύφθηκε μια μεγά-
λη αίθουσα που περικλείεται από τους τοίχους 403, 
827, 804 και 402 με είσοδο στα βορειοανατολικά, 
ίσως προς τον δρόμο. Στο εσωτερικό βρέθηκαν πέ-
τρινες πλάκες τοποθετημένες κάθετα αλλά και άλλες 
πεσμένες, που πιθανόν να ανήκαν σε πέτρινη λεκά-
νη η οποία καταστράφηκε. Παρόμοια λεκάνη βρέθη-
κε στην ανατολική πλευρά σε πολύ καλή κατάσταση 
διατήρησης. Βρέθηκαν επίσης ακατέργαστες γύψινες 
πλάκες και πετρώματα που προφανώς μεταφέρθη-
καν από αλλού για χρήση στις εργασίες που διεξάγο-
νταν στο χώρο. Επιστρώσεις πηλού σε διάφορα ση-
μεία υποδεικνύουν ότι πρέπει να υπήρχαν εστίες και 
μια μικρή υποδοχή στο έδαφος με πέτρες στον περί-
γυρο υποβάσταζε αποθηκευτικό αγγείο. Στην προη-
γούμενη του φάση αυτός ο χώρος συνδεόταν με το 
σύμπλεγμα στη νοτιοανατολική με διάδρομο, ο οποί-
ος διαμορφώθηκε αργότερα σε δρόμο.
Στην εξωτερική πλευρά του τοίχου 804 υπήρχε λίθινη 
λεκάνη που πιθανόν να ήταν τοποθετημένη πάνω σε 
πεζούλι κτισμένο κατά μήκος του τοίχου (863). Η λεκά-
νη, σε καλή κατάσταση διατήρησης έχει μήκος 1,20μ. 
και πλάτος 1μ. αλλά κατά την κατολίσθησή της από 
το πεζούλι αποκολλήθηκε η ανατολική της πλευρά. 
Μια οπή στο δυτικό της μέρος υποδεικνύει ότι μάλλον 
χρησιμοποιήθηκε ως λεκάνη νερού ή άλλου υγρού. 
Το χείλος είναι επιχρισμένο με στρώσεις υδραυλικού 
κονιάματος και ένα μικρό κανάλι στα βόρεια, βάθους 
περίπου 11εκ. πιθανόν να είχε σχέση με αποχέτευση 
όπως και με άλλο πέτρινο κανάλι που βρέθηκε το 2019 
και ανήκε στην παλιότερη φάση. Στα νοτιοανατολι-
κά του τοίχου 804 βρέθηκε επίσης πέτρινο εκμαγείο 
και θραύσματα πίθου με διακόσμηση από παράλλη-
λες ταινίες. Βρέθηκαν επίσης όστρακα Λευκόχριστης 
κεραμικής ΙΙ, πρόχους ακόσμητης κεραμικής, μαγει-
ρικά σκεύη και μερικά όστρακα σκούρας χειροποί-
ητης και στιλβωμένης κεραμικής. Ένα μικρό κοίλω-

μα (13χ63εκ., βάθους 12 εκ.) κοντά στον τοίχο 804 με 
θραύσματα μαγειρικού σκεύους, ένα κουκούτσι ελιάς, 
δόντια μεγάλου ζώου και άλλα οργανικά υλικά που 
έχουν περισυλλεχθεί για ανάλυση, όπως και σκουριά 
επιβεβαιώνουν την φύση των εργασιών στο χώρο. Βό-
ρεια του τοίχου υπήρχε μεγάλη συσσώρευση λίθων, 
ίσως από κάποια κατάρρευση.
Δίπλα από την μεγάλη αίθουσα που αναφέρεται πιο 
πάνω, υπήρχε μια δεύτερη που περικλείεται από τους 
τοίχους 403, την επέκταση του τοίχου 827 και 851 με 
είσοδο στα βόρεια, ίσως προς το δρόμο, που επίσης 
περιείχε παρόμοιου τύπου υλικά όπως και ίχνη κατα-
στροφής. Στην προηγούμενη φάση σ ’αυτό το σημείο 
υπήρχε δωμάτιο που περικλειόταν από τους τοίχους 
867, 868, 884, 837 και 838, με είσοδο από το νότο. Έξω 
από αυτό το δωμάτιο, πολύ κοντά στην κοίτη του πο-
ταμού, βρέθηκε ρηχή λίθινη λεκάνη, ελλειπτικού σχή-
ματος, διαστάσεων 63x51εκ., σε πολύ καλή κατάστα-
ση, χωρίς όμως οπή αποχέτευσης. Το δάπεδο σ’ αυτό 
το δωμάτιο ήταν γύψινο, σε αντίθεση με τα άλλα όπου 
το δάπεδο είναι καμωμένο από χώμα ανάμικτο με 
γύψο και παρομοιάζει με δάπεδο ενός άλλου δωμα-
τίου στην ΝΑ πλευρά του συμπλέγματος.
Ο τοίχος 845 κτίστηκε πάνω από παλαιότερο τοίχο και 
ανήκει στην δεύτερη φάση. Είναι καμωμένος από με-
γάλες ακανόνιστες πέτρες στις άκρες και γέμισμα από 
μικρότερες πέτρες στο εσωτερικό, σε αντίθεση με τους 
τοίχους της παλιότερης φάσης που είναι κτισμένοι με 

προσοχή από ομοιόμορφες μικρές πέτρες και είναι 
στενότεροι.  Δύο τοίχοι (895 και 802) φαίνεται να σχη-
ματίζουν ένα ακόμα δωμάτιο αλλά, επειδή δεν δένουν 
μεταξύ τους μάλλον έχουμε και εδώ το ίδιο φαινόμε-
νο, της χρήσης δηλαδή παλιότερου τοίχου για την κα-
τασκευή της νεότερης φάσης.
Στη γωνιά των τοίχων 851 και 873 πρέπει να υπήρχε 
εστία αν κρίνουμε από τις στάχτες που βρέθηκαν, με 
σωρό από γύψινες πλάκες πεσμένες από πάνω, θραύ-
σμα αποθηκευτικού αγγείου με ίχνη καύσης και θραύ-
σματα Δακτυλιόσχημης κεραμικής. Άψητοι πηλοί και 
κεραμική, κυρίως κοντά στον τοίχο 804 υποδηλούν 
ότι σ’ αυτό το σημείο των εργαστηρίων ίσως να έφτια-
χναν κεραμική. Περισυλλέχθηκαν δείγματα από κάρ-
βουνο σε διάφορα σημεία όπου πιθανόν να υπήρχαν 
εστίες αλλά δεν έχουν διατηρηθεί, σε αντίθεση με τις 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις στην ανατολική πλευ-
ρά. Κάτω από αναποδογυρισμένη βάση πίθου ανευ-
ρέθηκε χάλκινη περόνη, ένα μικρό θραύσμα από χάλ-
κινο αντικείμενο όπως και μυτερό λίθινο εργαλείο και 
ένα λίθινο βάρος. Μια μικρή κοιλότητα στο δάπεδο πι-
θανόν να στήριζε τον πίθο. Το σύμπλεγμα επεκτείνε-
ται και στα βόρεια.
Η κεραμική περιλαμβάνει κυρίως ακόσμητη κεραμι-
κή, μαγειρικά σκεύη, πίθους με οριζόντιες παράλλη-
λες ταινίες, Λευκόχριστη ΙΙ και ΙΙΑ, Δακτυλιόσχημη κε-
ραμική, Ερυθρή και Μελανή Επίχριστη, Μονόχρωμη 
και μερικά όστρακα χειροποίητης κεραμικής. Βρέθη-
καν επίσης λίθινα τριβεία, τριπτήρες, γουδιά, θραύ-
σματα λίθινων λεκάνων, σκουριές και ένα χάλκινο πε-
ρίαπτο κοντά στον τοίχο 831. Επίσης συχνό εύρημα 
είναι τα λίθινα παιγνίδια σε δεύτερη χρήση, όπως και 
σφενδόνες και λίθινα βάρη.
Γενικά φαίνεται ότι τα συμπλέγματα δωματίων με εμ-
φανή κατάλοιπα εργαστηρίων ήταν προσβάσιμα από 
ένα δρόμο στα βόρεια και ίσως και την δυτική πλευ-
ρά του ανατολικού συμπλέγματος. Επίσης διαφαίνε-
ται ότι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δεν ήταν ενιαία 
αλλά διαχωρίζονταν σε διαφορετικούς εργαστηρια-
κούς χώρους. Στην πρωιμότερη φάση οι τοίχοι ήταν 
διαφορετικής κατασκευής, αλλά χρησιμοποιήθηκαν 
για τη δεύτερη φάση χωρίς να υπάρξει μεγάλη δια-
φοροποίηση είτε στον σχεδιασμό ή τον προσανατο-
λισμό του οικισμού. Αρχικά συνδέονταν με ένα μακρύ 
εξωτερικό διάδρομο στα βόρεια, ο οποίος στην επό-
μενη φάση αντικαταστάθηκε με δρόμο. Φαίνεται ότι η 
τελευταία φάση εγκαταλείφθηκε μετά από καταστρο-
φή, η οποία ήταν μεγαλύτερης έντασης στο δυτικό μέ-
ρος του οικισμού.

Ανασκαφές Τμήματος Αρχαιοτήτων στον 
Άγιο Σωζόμενο - Τζίρπουλο

Σχέδιο προστασίας αδέσποτων ζώων

A ναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέ-
ρω προστασία των αδέσποτων ζώων, το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ειδικό Σχέ-

διο για στήριξη των αρχών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης , προκειμέ-
νου να αναπτύξουν κατάλληλα 
περιφερειακά υποστατικά προ-
σωρινής φύλαξης αδέσποτων 
σκύλων. Το προτεινόμενο Σχέ-
διο αποσκοπεί στην οικονομι-
κή στήριξη συνεργασιών μετα-
ξύ τοπικών αρχών, με σκοπό να 
αναπτυχθούν σε κάθε Επαρχία περιφερειακά υποστα-
τικά προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις των περί Προστασίας και Ευη-
μερίας των Ζώων Κανονισμών. Για την υλοποίηση του 
Σχεδίου, η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 1,5 εκ. Ευρώ 
για την περίοδο 2022-2024. Η λειτουργία των υποστα-
τικών αυτών, θα δίδει έμφαση στην προσπάθεια για 
υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων, ενώ η ελάχιστη δυ-

ναμικότητα τους θα επιτρέπει την αποτελεσματική δια-
χείριση των αδέσποτων ζώων σε περιφερειακό επίπε-
δο. Δικαίωμα υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης 

για συμμετοχή στο Σχέδιο 
θα έχουν συνεργασίες αρ-
χές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
οι οποίες θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν, σύμφωνα με 
καθορισμένα κριτήρια, ένα 
ελάχιστο αριθμό δήμων ή 
κοινοτήτων ώστε να διασφα-
λίζεται ο περιφερειακός χα-

ρακτήρας του υποστατικού και η κοινωφελής λειτουρ-
γία του χώρου. Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι Επαρχιακές 
Διοικήσεις θα είναι αρμόδιες για την παρακολούθη-
ση της υλοποίησης των έργων από τις τοπικές αρχές, 
ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη 
της έγκρισης των προδιαγραφών των χώρων, για να 
διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομο-
θεσίας για την ευημερία των ζώων.

Διαπλάτυνση δρόμων 
στην Ποταμιά

Έ ργα διαπλάτυνσης στην Ποταμιά, στην οδό Παπα-
φιλίππου μέχρι το φυλάκιο Υδραγωγείο και την εκ-
κλησία της Αγίας Μαρίνας έγιναν το προηγούμε-

νο διάστημα καθιστώντας το συγκεκριμένο δρόμο ασφαλή. 
Η  διαπλάτυνση του δρόμου διευκολύνει τόσο τα οχήματα 
αλλά και τους πεζούς που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 
δρόμο. Το κόστος του έργου ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Επαρ-
χιακή Διοίκηση Λευκωσίας. 

Αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικών 
από το Κτηματολόγιο

Σ το πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών 
και με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του 
κοινού, το Τμήμα Κτηματολογίου  και Χωρο-

μετρίας ανακοινώνει ότι, μετά από διευθέτηση συνά-
ντησης για αποδοχή:

• Μεταβίβασης δυνάμει δωρεάς,
• Μεταβίβασης δυνάμει πώλησης,
• Μεταβίβασης δυνάμει ανταλλαγής και
• Εγγραφής υποθήκης,

η εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του 
δικαιοδόχου, καθώς επίσης και η εγγραφή της υποθή-
κης διεκπεραιώνονται αυθημερόν και ταυτόχρονα εκ-
δίδεται και το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.
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Τους επόμενους τρεις μήνες 
μετακινούνται τα ασφαλτικά

Κ αθοριστικό είναι το επόμενο διάστημα 
για την υλοποίηση της απόφασης για με-
τακίνηση των εργοστασίων παραγωγής 

ασφάλτου από την περιοχή, κοντά στην οικιστική 
ζώνη Ιδαλίου. Τους επόμενους τρεις μήνες αναμέ-
νεται να επιλυθεί το πρόβλημα το οποίο απασχο-
λεί τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους της Ενορί-
ας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι κάτοικοι 
αναμένουν τις εξελίξεις  όσον αφορά την υλοποί-
ηση της απόφασης της κυβέρνησης για μετακίνη-
ση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από 
το σημείο που βρίσκονται σήμερα, κοντά στην οι-
κιστική περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης με την ελπίδα να μην προκύψουν στην 
πορεία άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποί-
ες θα εμποδίσουν την υλοποίηση της απόφασης. 
Την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίη-
σης της απόφασης για μετακίνηση των εργοστα-
σίων παραγωγής ασφάλτου από το σημείο όπου 
βρίσκονται σήμερα, κοντά στην οικιστική περιοχή 
Ιδαλίου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί 
Γεωργίας και Εσωτερικών, ο Προϊστάμενος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και οι Διευθυντές των Τμημάτων 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και άλλοι υπηρε-
σιακοί παράγοντες. 
Κατά τη σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ενημερώθηκε για τη μέχρι σήμερα πρόοδο των δι-
αδικασιών για οριστική μετακίνηση των εργοστα-
σίων παραγωγής ασφάλτου από την εν λόγω πε-
ριοχή.
Από την όλη ενημέρωση, τόσο από τις περιβαλ-
λοντικές μελέτες όσο και από τις διαβουλεύσεις 
με τους εμπλεκομένους, διαφάνηκε ότι εντός τρι-
μήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αδειοδότησης και μετακίνησης των υπό αναφορά 
εργοστασίων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικα-
νοποίηση του για την πρόοδο που έχει επιτευ-
χθεί επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότη-
τα της κυβέρνησης να υλοποιήσει την απόφαση 
μετακίνησης των εργοστασίων, αλλά και την αυ-
στηρή τήρηση των όρων και προαπαιτουμένων 
με βάση τις περιβαλλοντικές μελέτες, ώστε να δι-
ασφαλιστεί η χωρίς οχληρία λειτουργία των εργο-
στασίων στις περιοχές που θα μετακινηθούν. Κατά 
τη διάρκεια της σύσκεψης, έξω από το Προεδρικό 
Μέγαρο κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης πραγματοποίησαν εκδήλωση δια-
μαρτυρίας εκφράζοντας, όπως ανέφεραν την αγα-
νάκτησή τους για τη διαιώνιση του προβλήματος, 
που επηρεάζει δραματικά την καθημερινότητα και 
την υγεία τους. Με σύνθημα για «αέρα καθαρό και 
όχι τοξικό» οι κάτοικοι δήλωσαν ότι κάθε μέρα που 
περνά, διακυβεύεται η υγεία όλων.
«Υπάρχουν παιδιά που χρειάζεται να παίρνουν 
κορτιζόνη για να πάνε σχολείο, καθώς η λειτουρ-
γία του εργοστασίου τις πρωινές ώρες επιδεινώνει 
το άσθμα τους, και τελικά η κορτιζόνη τους προκα-

λεί άλλα προβλήματα υγείας», είπε η Κρίστη Ζευκή, 
μία εκ των διαμαρτυρόμενων κατοίκων.
Με τη διαιώνιση της παρουσίας των εργοστασίων 
παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή, όπως εξήγη-
σαν οι κάτοικοι, άτομα κάθε ηλικίας αντιμετωπί-
ζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ανησυχούν 
ότι και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας οφείλο-

νται στις επιπτώσεις της στην ποιότητα του αέρα.
Το αποτέλεσμα της σύσκεψης του Προεδρικού Με-
γάρου δημιουργεί αισιοδοξία ότι θα επιλυθεί το 
πρόβλημα δήλωσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος 
Καλλένος τονίζοντας ότι ο Δήμος από την πρώτη 
στιγμή ήταν στο πλευρό των κατοίκων με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Πληρωμές μέσω 
διαδικτύου

Λόγω  COVID-19 
και για αποφυγή 

συνωστισμού 
στο ταμείο του 

Δήμου μπορείτε να 
εξοφλήσετε τους 
φόρους σας και 

διαδικτυακά 
μέσω του ιστότοπου: 
https://www.jccsmart.
com/e-bill/15017023.

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.

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

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΙΚΟΣΑΡΗ, ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 
και ώρα 6.00μμ θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Δήμου δημόσια παρουσίαση των σχεδίων ανάπλασης των 
τμημάτων των οδών Αγ. Ανδρονίκου, Γ. Εικοσάρη και Φ. Πίττα 

που  βρίσκονται εντός του πυρήνα του Δήμου.

Καλείτε το κοινό και ιδιαίτερα οι κάτοικοι που διαμένουν στους πιο 
πάνω δρόμους να  συμμετάσχουν  στην δημόσια παρουσίαση 

και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Για την συμμετοχή στην δημόσια παρουσίαση θα πρέπει όλοι 
συμμετέχοντες να επιδείξουν safe pass.  

Από τον Δήμο Ιδαλίου
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Συνεχίζονται οι πρωτιές και οι διακρίσεις για τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της Σχολής Φόρουμ. 
20 Χρυσά, 6 Αργυρά και 11 Χάλκινα βραβεία εξα-

σφάλισαν  μαθητές και μαθήτριες της Σχολής   στον Πα-
γκύπριο Διαγωνισμό Kangourou Ελληνικών, ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, ανάμε-
σα σε μαθητές γυμνασίου και Α’ Λυκείου.
Οι κορυφαίες αυτές διακρίσεις κατατάσσουν τη Σχολή 
στην πρώτη θέση σε αριθμό βραβείων, ανάμεσα σε όλα 
τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, παγκύπρια.
Σε ανακοίνωση της Σχολής Φόρουμ αναφέρεται: «Το γε-
γονός αυτό, αφενός, μας κάνει πολύ περήφανους για 
τους μαθητές μας και αφετέρου, αποδεικνύει την ιδιαί-
τερη έμφαση που δίνει η Σχολή στην κατάκτηση της ελ-
ληνικής γλώσσας». Στη Σχολή Φόρουμ το μάθημα των 
Νέων Ελληνικών, ενισχύεται με επιπρόσθετες περιόδους, 
με σκοπό να παρέχει στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, 
ώστε να οδηγούνται αβίαστα στην κατανόηση κειμένων, 
στην εμπέδωση της γραμματικής και του συντακτικού, 
στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και στην παραγωγή λόγου.
Η Σχολή Φόρουμ εκφράζει θερμά συγχαρητήρια τόσο 

στους μαθητές και μαθή-
τριες που διακρίθηκαν όσο 
και στους καθηγητές ελλη-
νικής φιλολογίας της Σχο-
λής. Χρυσά κατέκτησαν ο 
Άντριαν Ησαϊας, ο Γιώργος 
Θεοφάνους, η Λουϊζα Κων-
σταντίνου, η Λουκιανή Επι-
φανίου, η Μαρίλια Κάρκα, 
η Μαριτήνα Αντωνιάδου, 
η Αλεξία Αγιώτη, Έλενα Χα-
τζηγεωργίου, Ελένη Αυγουστή, Θάνος Χατζήκυριακος, 
Μάριος Κυριάκος Παπαπέτρου, Νίκος Κωνσταντίνου, 
Οδυσσέας Οδυσσέως, Παναγιώτης Λουκά, Σίμωνας Δη-
μητρίου, Αθηνά Λογίδη, Μαρία Μερόπη Σιάμισιη, Σταύ-
ρος Χάρπας, Χαράλαμπος Φιλίππου και Χρυσόστομος 
Ρουσής. Αργυρά: Ανδριανή Κούλα, Μάρκος Σαββίδης, 
Λούκας Αριστείδου, Γιώργος Στάρης, Παντελίνα Χειμω-
νίδου και Σόλωνας Μάτσης. Χάλκινα: Κωνσταντίνος Ιω-
άννης Βασιλειάδης, Χάρις Μαριάννα Κελεπέσιη, Αλέξης 
Μαλάς, Ανδρέας Φιλίππου, Άννα - Μαρία Νικολαϊδου, 

Αντριάνα Βλίγγα, Άρης 
Ηλία, Μαρίνα Λοϊζίδου, 
Άννα – Μαρία Κωνσταντί-
νου, Παναγίωτα Κάρκα κα 
Ναταλία Παπαευσταθίου. 
Η Σχολή Φόρουμ κατέ-
κτησε την 1η θέση ανάμε-
σα σε δημόσια και ιδιωτι-
κά σχολεία της Κύπρου 
και στους διαγωνισμούς 
μαθηματικών. Συνολικά 

22 μαθητές και μαθήτριες της Σχολής διακρίθηκαν στους 
διαγωνισμούς μαθηματικών.  Οι φετινές διακρίσεις στα 
μαθηματικά ήταν μακράν οι περισσότερερες. Ο απολο-
γισμός των παιδιών της Σχολής Φόρουμ ήταν 2 αργυρά, 
2 χάλκινα και 18 έπαινοι.  «Θερμά συγχαρητήρια στους 
διακριθέντες και στις διακριθείσες, αλλά και στους κα-
θηγητές για τη συνεχή προετοιμασία που προσφέρουν 
στους μαθητές» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Σχολής. 
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 
Α’ Γυμνασίου

2° Βραβείο: Ησαΐας Αντριάν Ησαΐα
Έπαινο: Κάρκα Μαρίλια Κώστα, Χαραλαμπίδη Παναγι-
ώτη
Β’ Γυμνασίου
3ο Βραβείο: Βασιλείου Άννα Βάσου
Έπαινο: Δαμιανού Μάριο Χρίστου, Αγγελή Παρασκευή 
Δημήτρη, Λουκά Παναγιώτη Λουκά, Φιλίππου Αντρέα 
Σάββα, Μαλά Αλέξη Αντρέα
Γ’ Γυμνασίου
3ο Βραβείο: Κόκκινου Εμμέλεια Άγγελου
Έπαινο: Μόσχου Πηνελόπη Βασίλειου, Σιάμισιη Μαρία-
Μερόπη Γιώργου, Φιλίππου Χαράλαμπο Φίλιππου
A’ Λυκείου
Έπαινο: Γιώρκα Παναγιώτη Ιωάννη, Χειμωνίδου Παντε-
λίνα Χάρη, Μάτση Σόλωνα Φώτη, Ρουσή Χρυσόστομο 
Παναγιώτη, Στάρη Γιώργο Κωνσταντίνου
Β’ Λυκείου
Έπαινο: Σιάμισιη Χαράλαμπο Γιώργου, Φιλίππου Παύλο 
Φιλόκυπρου, Κωνσταντινίδη Γιώργο Μιχάλη
Γ’ Λυκείου
2° Βραβείο: Σάββα Γεωργία Αντρέα

Σάρωσε η Σχολή Φόρουμ 
σε διαγωνισμούς Ελληνικών και Μαθηματικών

Erasmus+ KA2 «Together We Can»     
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το ευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα «Together We Can», 
στο οποίο συμμετείχε το Γ’ Δημοτικό Σχο-

λείο Ιδαλίου κατά την περίοδο 2018-2021. Το έργο 
του σχολείου βραβεύτηκε καταρχήν από το Ίδρυμα 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά 
Βίου Μάθησης Κύπρου με την Εθνική Ετικέτα Ποιό-
τητας και στη συνέχεια, από την Κεντρική Υπηρεσία 
Υποστήριξης στις Βρυξέλλες, με την 
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί 
ένα δεύτερο δείγμα επιτυχίας και κα-
ταδεικνύει ότι το έργο ανταποκρίνε-
ται σε ένα ορισμένο Ευρωπαϊκό πρό-
τυπο.
Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Erasmus+ KA2 και συμμετείχαν, εκτός 
από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου , σχολεία από την 
Πορτογαλία (Ermesinde, Πόρτο – συντονιστής), την 
Πολωνία (Κρακοβία), την Ισπανία (Alcalá del Ráo, 
Σεβίλλη) και την Ιταλία (Avola, Σικελία). Τα αποτελέ-
σματα των δραστηριοτήτων του σχολείου δημοσι-
εύονταν και στην πλατφόρμα του eTwinning https://
twinspace.etwinning.net/73157/home και είναι προ-
σβάσιμα σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει τις δρά-
σεις  στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.
Το γενικό θέμα του έργου  ήταν η κοινωνική ένταξη. 
Χωρίστηκε σε πέντε υποθέματα (Διαπολιτισμικότη-
τα, Αλληλεγγύη, Κοινωνικές και Οικονομικές Διακρί-
σεις, Ισότητα των Φύλων και Μετανάστες - Πρόσφυ-
γες), ένα για κάθε κινητικότητα. Οι γενικοί στόχοι του 
έργου ήταν:
α. να βελτιωθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθη-

τών όσον αφορά την ανοχή, την κριτική σκέψη και τη 
συνεργασία.
β. η συμμετοχή μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες και/
ή με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές με στόχο 
την προώθηση της ισότητας και της ένταξης.
γ. η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για προβλήματα 
ένταξης μειονεκτουσών ομάδων σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο

δ. η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
(αγγλικά)
ε. η χρήση Νέων Τεχνολογιών
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, 
πραγματοποιήθηκαν κινητικότητες εκ-
παιδευτικών και μαθητών στα συνεργα-
ζόμενα σχολεία του εξωτερικού. Η πρώ-

τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία 
από τις 19-23 Νοεμβρίου 2018 και η δεύτερη στην Πο-
λωνία από τις 18-22 Μαρτίου 2019. Η τρίτη συνάντηση 
για τη σχολική χρονιά 2019-2020 πραγματοποιήθηκε 
στην Κύπρο από τις 13-17 Μαΐου 2019. Κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020, πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στο σχολείο της Ισπανίας (18-22 Νοεμ-
βρίου 2019). Η επίσκεψη στο σχολείο της Ιταλίας ήταν 
προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2020, ακυρώθη-
κε όμως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Τελικά, 
διεξήχθη διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2021. Στις 
συναντήσεις αυτές συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μα-
θητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα παιδιά φιλο-
ξενούνταν από οικογένειες μαθητών/τριών του σχο-
λείου που διοργάνωνε τη συνάντηση και συμμετείχαν 
σε διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονταν από 
το σχολείο φιλοξενίας.

    Διαδικτυακά εργαστήρια 
για γονείς από «Ιθάκη»

Ο Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 
«Ιθάκη», ΚΕΝΘΕΑ, Δήμου και Κοινοτήτων 
Περιφέρειας Ιδαλίου σε συνεργασία με το 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου 
θα πραγματοποιήσει 3 διαδικτυακά εργαστήρια τα 
οποία απευθύνονται σε γονείς και αφορούν την εκ-
παίδευσή τους στα πιο κάτω θέματα:                                                                                                                                         
1.  Δεξιότητες επικοινωνίας με τους εφήβους                                                                                                               
2.  Εξαρτήσεις
3.  Η συναισθηματική στήριξη των εφήβων εν 

μέσω πανδημίας  
Συγκεκριμένα μέσα από τα εργαστήρια, βοηθούνται 
οι γονείς να αναπτύ-
ξουν δεξιότητες επι-
κοινωνίας με τα παιδιά 
τους, να ενισχύσουν 
την αυτοπεποίθησή 
τους, την αυτονομία 
τους, να διαμορφώ-
σουν τον ρόλο εκείνο 
του γονέα που θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες των 
παιδιών τους και της σημερινής πραγματικότητας. 
Ταυτόχρονα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση,  να 
κατανοήσουν ότι είναι δική τους ευθύνη και χαρά να 
μάθουν να ακούνε τα παιδιά τους και να σχετίζονται 
μαζί τους με σεβασμό και αποδοχή της μοναδικό-
τητας τους, ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να 
ανεξαρτητοποιηθούν και να εξελιχθούν σε προσω-
πικότητες που δεν θα χρειάζονται κανενός είδους 

εξάρτηση. Τα εργαστήρια αποσκοπούν στην εκπαί-
δευση τους σε θέματα που αφορούν την πρόληψη 
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως ενημέ-
ρωση για τις ουσίες και τα συμπτώματα της χρήσης 
τους.  Στην ανακοίνωση τονίζεται  επίσης ότι τα τε-
λευταία δύο χρόνια, η κοινωνία μας βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με την πανδημία του κορονοιού, η οποία άλ-
λαξε την καθημερινότητα όλων μας, ιδιαίτερα των 
παιδιών και των εφήβων και επέφερε τεράστιες επι-
πτώσεις στην ψυχική υγεία και κοινωνική ζωή τους. 
Είναι πολύ σημαντικό, τονίζεται,  οι γονείς να προ-
σπαθήσουν να παρέχουν ένα ασφαλές πλαίσιο στα 

παιδιά για να μοιράζο-
νται τις ανησυχίες, τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά 
τους, να νιώθουν τους γο-
νείς δίπλα τους, κατανοώ-
ντας τις συναισθηματικές 
αλλαγές και μεταπτώσεις 
που μπορεί να βιώνουν. 

Τα εργαστήρια είναι εγκεκριμένα από την Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και παρέχο-
νται στους συμμετέχοντες δωρεάν .Τα εργαστήρια 
θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο και θα πραγματο-
ποιούνται μία φορά την εβδομάδα, σε απογευμα-
τινές ώρες, διαδικτυακά (μέσω του προγράμματος 
Zoom). Οι ημέρες και ώρες θα καθοριστούν κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γονείς που θα δη-
λώσουν συμμετοχή.

Επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικο-
νομία, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, την 
ψυχολογία κ.α. είχαν την ευκαιρία να γνω-

ρίσουν οι μαθητές Λυκείου της Ιδιωτικής Σχο-
λής Φόρουμ. Εκπρόσωποι των εταιρειών KPMG, 
RetailZoom, καθώς και του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και 
του ΚΕΣΥ, μίλησαν στους μαθητές παρουσιάζο-

ντας τις ποικίλες επαγγελματικές προοπτικές που 
ανοίγονται μέσα από το δίκτυο τους. Παράλλη-
λα παρουσιάστηκε το σχέδιο αποφοίτησης από 
το λύκειο, ενώ οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ΄ Λυκεί-
ου μπόρεσαν να εκφράσουν τις απορίες τους και 
να λάβουν γνώση σχετικά με την κάθε επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία που μπορούν να ακολου-
θήσουν.

Γνωριμία με επαγγέλματα

Άρχισε η απογραφή ζωϊκού 
πληθυσμού αιγοπροβάτων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει 
την έναρξη της ετήσιας απογραφής 

ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων στο πλαί-
σιο εφαρμογής της Προαιρετικής Συνδεδε-
μένης Στήριξης Αιγοπροβάτων (ΠΣΣΑ) 2022, 
αλλά και άλλων μέ-
τρων κεφαλικής επι-
δότησης αιγοπρο-
βάτων που τυχόν να 
προκηρυχθούν για το 
έτος 2022. Ως πρώτη 
ημέρα διενέργειας της 
ετήσιας απογραφής 
ζωικού πληθυσμού 
στην εκμετάλλευση 
έχει καθοριστεί η 31η 
Ιανουαρίου 2022 και 
ως τελευταία ημέρα 
απογραφής και κοινοποίησης αποτελεσμά-
των στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχει καθορι-
στεί η 21η Φεβρουαρίου 2022. Επισημαίνεται 
ότι, σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία 
απογραφής, σύμφωνα με την ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρε-
σιών, ο ζωικός πληθυσμός στην εκμετάλλευ-
ση είναι 100 ή περισσότερα ζώα, η απογραφή 
θα πρέπει να διενεργηθεί με σαρωτή. Η απο-
γραφή με τη χρήση σαρωτή σε εκμεταλλεύ-
σεις με ζωικό πληθυσμό 100 ή περισσότερα 

ζώα, αποτελεί κριτήριο 
επιλεξιμότητας. Για τυ-
χόν επιπρόσθετες πλη-
ροφορίες ή/και διευ-
κρινήσεις σχετικά με 
τη διενέργεια της απο-
γραφής ζωικού πληθυ-
σμού, παρακαλώ όπως 
οι ενδιαφερόμενοι επι-
κοινωνούν  τηλεφωνι-
κώς με τα κατά τόπους 
Επαρχιακά Κτηνιατρι-
κά Γραφεία ή Κτηνι-

ατρικούς Σταθμούς. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με την κα Μαρίνα Πετρίδου στο 
τηλέφωνο 22 557778.
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Προωθείται η εγκατάσταση στεγάστρων 
σε στάσεις λεωφορείων

Α ρμοδιότητα των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν και πα-
ραμένει το θέμα εγκατάστασης στεγάστρων σε στάσεις λεω-
φορείων. Ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος μιλώ-

ντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση δήλωσε ότι έχουν υπογραφεί 
μνημόνια συνεργασίας με όλες τις επαρχίες για 5,500 στέγαστρα δι-
άφορων τύπων.  Αρκετά από αυτά θα έχουν και φωτο-
βολταϊκά συστήματα που θα ενωθούν με το δίκτυο της 
ΑΗΚ. Θα είναι τεχνολογικά εξοπλισμένες για να είναι 
ενωμένες με την τηλεματική και το λεωφορείο, για να 
βλέπεις τι ώρα θα έρθει το επόμενο, θα υπάρχει ηλε-
κτρονική διαφήμιση και ενημέρωση τα οποία θα αξι-
οποιούνται από τις τοπικές αρχές για να έχουν έσο-
δα, αφού θα αναλαμβάνουν μέρος της συντήρησης. Ο 
Υπουργός Μεταφορών είπε ότι ο επιτυχών προσφορο-
δότης υποχρεούται να δώσει δείγμα των στεγάστρων 
για να διαπιστωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς και μετά θα 
εγκατασταθούν τα στέγαστρα.  Η διάρκεια υλοποίησης 
του συμβολαίου είναι πενταετής με εκτιμώμενη αξία τα 
35 εκ. Ευρώ. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει πρόνοια επέ-
κτασης 10 εκ. Ευρώ, η οποία δύναται να χρησιμοποιη-
θεί για πρόσθετες παραγγελίες ή/και επιδιορθώσεις πε-
ζοδρομίων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς 
ασφάλειας και λειτουργικότητας με την τοποθέτηση των 
νέων στεγάστρων. Πρόσθετα, προβλέπεται δεκαπεντα-
ετής συντήρηση αξίας 5 εκ.Ευρώ, όπως επίσης και ποσό 
10 εκ. Ευρώ για παραγγελίες από τρίτους φορείς, όπως Δήμους, Κοι-
νότητες, Σχολικές Εφορείες, εταιρείες λεωφορείων με συμβόλαια πα-
ραχώρησης, κτλ, οι οποίες θα καλύπτονται από δικά τους κονδύλια. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποδομές αυτές για να συντηρούνται θα 
περιέχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων. Το συμβόλαιο προβλέπει την τοποθέτηση: 350 πυ-
λώνων με ενσωματωμένη τεχνολογία, 2000 απλών πυλώνων, 1350 μι-
κρών στεγάστρων, 650 μεγάλων στεγάστρων για αστικές περιοχές, 100 
μεγάλων στεγάστρων κατάλληλων για ορεινές περιοχές, επιδιόρθωση 
και επανατοποθέτηση πέραν των 600 υφιστάμενων στεγάστρων, φωτο-
βολταϊκά συστήματα και σύνδεση με σταθερό δίκτυο παροχής ηλεκτρι-
σμού και 200 ποδηλατοστατών για ενθάρρυνση της χρήσης του ποδή-
λατου και της πολυτροπικής διακίνησης με βιώσιμα μέσα. Ο ενιαίος 
σχεδιασμός που εκπονήθηκε λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα δε-

δομένα της Κύπρου και επιτυγχάνει ομοιομορφία, επεκτασιμότητα για 
προσαρμογή στον διαθέσιμο χώρο και τις ανάγκες χρήσης, προσβα-
σιμότητα για χρήση από ΑμΕΑ, ασφάλεια και προστασία από καιρικές 
συνθήκες, φωτισμό, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πληρο-
φορίες για τις διαδρομές των λεωφορείων που ανταποκρίνονται στη 

στάση. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Το 
πρώτο στάδιο αφορά στην επιλογή των Ενδιαφερόμε-
νων Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις συμμετοχής και αναμένεται ότι θα ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2022. Το δεύτερο στάδιο αφο-
ρά στην υποβολή πλήρους Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς, όπως επίσης και δείγματος στεγάστρου 
ως επίδειξη τεχνικής ικανότητας από τους προσφέρο-
ντες. Η υποβολή των προσφορών αναμένεται να γίνει 
περί τον Ιούλιο 2022 και η κατακύρωση και υπογρα-
φή συμβολαίου περί τον Οκτώβριο 2022. Η τοποθέτη-
ση των πρώτων σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων 
αναμένεται να ξεκινήσει περίπου τρεις μήνες μετά, δη-
λαδή αρχές του 2023, εφόσον προβλέπεται η ετοιμα-
σία τελικών πρότυπων και μετά η μαζική παραγωγή. 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘAλΕΙΑ κατά 65% και 
από Εθνικούς Πόρους κατά 35% και εντάσσεται στο 
πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων 

επιβατικών μεταφορών, με απώτερο σκοπό την παρο-
χή βελτιωμένης και αυξημένης υπηρεσίας προς τους χρήστες των δη-
μόσιων μεταφορών. Το έργο εμπίπτει στους στόχους των στρατηγικών 
σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού, των Δήμων και Κοινοτήτων και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος των εξειδικευμένων σχεδιασμών που γίνονται για τη μετάβαση 
στη βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Η προώθηση του 
έργου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ασφάλειας των 
επιβατών, την εικόνα και την βιωσιμότητα των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών και των αστικών περιοχών, ενώ υποστηρίζει τη βιωσιμότη-
τά τους. Επιπλέον, προάγει την πολυτροπικότητα στις διακινήσεις, υπο-
στηρίζει την τουριστική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων 
και ορεινών περιοχών, και συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί.

Νέο δίκτυο διαδρομών 
λεωφορείων Λευκωσίας
Ν έα υπηρεσία η 

οποία θα πα-
ρέχει αυξη-

μένη συχνότητα εξυπη-
ρέτησης και επέκταση 
ωραρίων και θα εφαρ-
μόζει καλύτερα το πο-
λυκεντρικό σύστημα 
εξυπηρέτησης μέσω της 
λειτουργίας των έξι κε-
ντρικών σταθμών της 
Πλατείας Σολωμού, του 
Μακαρίου Σταδίου, του 
Στροβόλου, του Γενικού Νοσοκομείου, της Ταμασού και της Αλάμπρας περιλαμβά-
νει το νέο δίκτυο διαδρομών λεωφορείων στην επαρχία Λευκωσίας. Η πρώτη φάση 
υλοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου ενώ η δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί στις 28 Φε-
βρουαρίου. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση  θα επέλθουν αλλαγές και στην πολιτική των κο-
μίστρων, η οποία έχει ως κύριο στόχο την παρότρυνση του επιβατικού κοινού για 
χρήση προσωποποιημένης Motion Card και τη μείωση της χρήσης χάρτινων εισιτη-
ρίων, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του χρόνου επιβίβασης στα λεωφορεία. Oι επιβά-
τες που συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής αυτής, θα απολαμβάνουν τις ίδιες 
τιμές εισιτηρίων που ίσχυαν μέχρι τώρα, καθώς και πρόσθετες δυνατότητες κατά τη 
χρήση του WiFi, προστίθεται.
Αναφέρει ακόμα πως όλα τα λεωφορεία και οι σταθμοί λεωφορείων θα διαθέτουν 
WiFi με δίκτυο 5G.
 Σύμφωνα με το Υπουργείο σημαντική είναι η εισαγωγή, για πρώτη φορά, νυχτερινής 
υπηρεσίας σε κεντρικά σημεία με αυξημένη διακίνηση, όπως είναι το κέντρο της πό-
λης, τα Πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα εμπορικά κέντρα, σταθμοί λεωφορείων, κτλ.
 Σε πρώτη φάση, η νυχτερινή υπηρεσία θα προσφέρεται τις Παρασκευές και τα Σάβ-
βατα και θα επαναξιολογείται για ενδεχόμενη επέκταση σε άλλα σημεία και ημέρες, 
συνεχίζει προσθέτοντας ότι μέσω των προαναφερόμενων αλλαγών εκτιμάται ότι θα 
επέλθει σημαντική μείωση στη χρονική διάρκεια της διακίνησης μεταξύ των περιο-
χών και στον χρόνο αναμονής στις στάσεις λεωφορείου.
  Το Υπουργείο Μεταφορών συστήνει στο  επιβατικό κοινό να επισκεφθεί την ιστο-
σελίδα της εταιρείας Nicosia Public Transport (https://publictransport.com.cy/
newnetwork) για να ενημερωθεί για όλες τις διαφοροποιήσεις. Επίσης, μέσω της 
χρήσης της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που το Υπουργείο Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων διαθέτει (εφαρμογή «Motion») όσο και μέσω της εφαρμογής 
που διαθέτει η Εταιρεία Nicosia Public Transport (εφαρμογή «Pame App»), το κοινό 
μπορεί να λαμβάνει πραγματική ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης των διαδρομών 
σε όλες τις στάσεις λεωφορείου.
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Το ριζότο με σέλινο 
αποτελεί ένα ακόμη 
εξαιρετικό πιάτο 
του Φεβρουαρίου 
που αξίζει να 
δοκιμάσουμε. Ιδού, 
τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την 
ετοιμασία του:

Εκτέλεση

Ξεκινάμε πλένοντας και ψιλοκόβοντας το σέλινο και τα 
κρεμμυδάκια. Σε μία κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο, 
τσιγαρίζοντας τα κρεμμύδια και προσθέτοντας το σέλινο. 
Συνεχίζουμε προσθέτοντας το ρύζι και ανακατεύουμε καλά, 
ρίχνοντας ταυτόχρονα το λευκό κρασί. Προσθέτουμε τον ζωμό 
από λαχανικά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Όταν πλέον το 
ρύζι είναι σχεδόν έτοιμο, προσθέτουμε λίγο αλάτι, το τυρί και 
αν έχει περισσέψει, λίγο σέλινο. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε 
να βράσει με την κατσαρόλα καλυμμένη. Κατά το σερβίρισμα, 
πασπαλίζουμε με θρυμματισμένα καρύδια.

Υλικά
350 γρ. ρύζι
1 κρεμμύδι
1 κ.σ. βούτυρο
½ φλιτζάνι λευκό 

κρασί
Ζωμός λαχανικών
6 φύλλα σέλινο
100 γρ. φρέσκο 

κατσικίσιο τυρί
25 γρ. καρύδια

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Ριζότο με σέλινο

Ο ι θεατρικές ομάδες του Άδωνη Ιδαλίου και της 
Παράβασης Λυμπιών ήταν ανάμεσα στις 6 κα-
λύτερες παραστάσεις του 34ου Παγκύπριου 

Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ. Όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση η θεατρική ομάδα του Άδωνη 
διακρίθηκε για την παράσταση «Ο Βυσσινόκηπος» και 
η θεατρική ομάδα της Παράβασης για την παράσταση 
«Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλώ». Ο Μάριος Δημητρίου 
της Παράβασης Λυμπιών απέσπασε το βραβείο Α’ αντρι-
κού ρόλου για τον ρόλο του ως «Σπίθας». Το βραβείο Α’ 
γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στη Μαρία Μήτσαρου 

της θεατρικής ομάδας του Άδωνη  για το ρόλο της ως 
«Βαριά». Έπαινος Α’ γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στη 
Μαρίνα Αχιλλέως της θεατρικής ομάδας του Άδωνη για 
το ρόλο της ως «Λιούμπα» στην παράσταση «Ο Βυσσινό-
κηπος». Η θεατρική ομάδα του Άδωνη συμπεριλήθηκε 
και στα βραβεία Β’ αντρικού ρόλου. Το βραβείο απονε-
μήθηκε στον Κωνσταντινο Μιχαηλίδη για το ρόλο  του 
ως «Φιρς». Το βραβείο σκηνογραφίας απονεμήθηκε στον 
Κυριάκο Κυριάκου για την παράσταση «Αγωνία στον 
αέρα» της θεατρικής ομάδας του Απόλλωνα Λυμπιών. 

Βραβεία  ερασιτεχνικού θεάτρου ΘΟΚ

Μ ε ακόμη περισσότερα κίνητρα προς τις μι-
κρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού 
οι επιχορηγήσεις αγγίζουν σε ποσοστό 

το 90% των τελών διανοητικής ιδιοκτησίας, φτάνοντας 
σε ύψος έως τα 2.250 Ευρώ, επανέρχεται και το 2022 
το πρόγραμμα χρηματοδοτικής υποστήριξης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των εμπορικών 
σημάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας, μεταξύ των οποίων τα βιομηχανικά σχέδια 
και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Δι-
ανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει ότι το 
πρόγραμμα «Ideas Powered for Business» SME Fund 
που έτρεξε πέρσι για πρώτη φορά από το Γραφείο Δι-
ανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, τέθηκε ξανά από τις 10 
Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2022, στη 
διάθεση του κοινού, παρέχοντας ένα πιο διευρυμένο 
πακέτο χρηματοδοτήσεων.
Το ΥΕΕΒ εκτιμά ότι τα αυξημένα ποσοστά επιχορή-
γησης και η ένταξη και νέων επιλέξιμων υπηρεσιών 
στο πρόγραμμα, θα δώσουν την ευκαιρία σε ακόμη 
περισσότερες επιχειρήσεις να προχωρήσουν με την 
κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής τους ιδιοκτη-
σίας. Κατά το 2021 καταβλήθηκε, ως επιχορήγηση σε 
346 εταιρείες, το ποσό των 76.587 Ευρώ, για εγγραφή 
εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων στα 
κυπριακά Μητρώα. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης 
που καταβλήθηκε σε μικρές και μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε τα 6.8 εκατ. 
Ευρώ.
Το Υπουργείο προτρέπει τις επιχειρήσεις να αξιοποιή-
σουν το σχέδιο και να προχωρήσουν με την προστα-
σία των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό ή και την παράνομη ιδιοποίη-
ση, ανοίγοντας προοπτικές ενδυνάμωσης της έρευ-
νας, της επιχειρηματικής καινοτομίας και, συνεπώς, 
της ανάπτυξης.
Τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα αφορά σε:
• Επιχορήγηση τέλους αίτησης εθνικών και ευρω-

παϊκών εμπορικών σημάτων με ποσοστό 75%.
• Επιχορήγηση τέλους αίτησης, δημοσίευσης και 

αναβολής δημοσίευσης εθνικών και ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών σχεδίων με ποσοστό 75%.

• Επιχορήγηση βασικού τέλους αίτησης, τέλους 
προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών και επα-
κόλουθο τέλος προσδιορισμού συμβαλλόμενων 
μερών αιτήσεων εγγραφής εμπορικών σημάτων 
από χώρες εκτός ΕΕ, με ποσοστό 50%. Εξαιρού-
νται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

• Επιχορήγηση υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγ-
χου (IP Scan), με ποσοστό 90%. Η επιχορήγηση 
για υπηρεσίες IP Scan από την Κύπρο θα αρχίσει 
τον Απρίλιο 2022.

• Επιχορήγηση τελών κατάθεσης εθνικών αιτήσε-
ων, έκθεσης έρευνας, χορήγησης και δημοσίευ-
σης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με ποσοστό 50%.

Η επιχορήγηση θα πραγματοποιείται με μορφή κου-
πονιών ως εξής:

• Κουπόνι αρ.1: Επιχορήγηση τελών εμπορικών 
σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων με μέγιστο 
ποσό επιχορήγησης 1.500 Ευρώ. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται και η επιχορήγηση IP Scan με 
ανώτατο ποσό επιχορήγησης 900 Ευρώ.

• Κουπόνι αρ.2: Επιχορήγηση τελών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 750 
Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υπο-
βολής είτε ενός είτε δύο κουπονιών. Το συνολικό 
ποσό επιχορήγησης ανά εταιρεία που θα υποβάλει 
αίτηση και για τα δύο κουπόνια, ανέρχεται στα 2.250 
Ευρώ.
Η υποβολή της αίτησης επιχορήγησης για κάθε ένα 
από τα δύο κουπόνια, θα πρέπει απαραίτητα να προ-
ηγείται της καταχώρησης αίτησης εγγραφής της δια-
νοητικής ιδιοκτησίας ή της εκτέλεσης της υπηρεσίας 
προ-διαγνωστικού ελέγχου. Η απόφαση έγκρισης ή 
απόρριψης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο στη μικρομεσαία επιχείρηση μέσα σε διάστημα 
15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης 
επιχορήγησης. Η επιχείρηση θα έχει ένα χρονικό δι-
άστημα 4 μηνών, με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών, 
να ενεργοποιήσει τα κουπόνια επιχορήγησης με την 
καταχώρηση της πρώτης αίτησης εγγραφής εμπορι-
κού σήματος, βιομηχανικού σχεδίου ή/και διπλώμα-
τος ευρεσιτεχνίας ή την διεξαγωγή υπηρεσίας IP Scan. 
Μετά την ενεργοποίηση των κουπονιών, η μικρομε-
σαία επιχείρηση θα έχει χρονικό περιθώριο εξάντλη-
σης του μέγιστου ποσού επιχορήγησης με επιπρόσθε-
τες αιτήσεις εγγραφής Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέχρι 
6 μήνες για το Κουπόνι 1 και μέχρι 12 μήνες για το 
Κουπόνι 2. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνεται 
με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της μικρομε-
σαίας επιχείρησης, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από 
την τελική υποβολή.
Η υποβολή των αιτήσεων επιχορήγησης θα γίνεται 
μέσω του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://
euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-
fund.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επι-
χορήγησης «Ideas Powered for Business» SME Fund, 
το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον λειτουργό του 
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας Παντελή Παντελή, στο τηλέφωνο 22404357 ή στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ppandeli@drcor.meci.gov.
cy.         

Νέο σχέδιο χορηγιών για προστασία 
εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών 

σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Δ ημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο της 
Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλή-
των 2021 – 2027 ξεκίνησε το Τμήμα Περιβάλ-

λοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος από τις 31 Ιανουαρίου 2022 
μέχρι την 1η Μαρτίου 2022.
Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Περιβάλλοντος σημει-
ώνει ότι έχει εκπονήσει τη νέα Στρατηγική Διαχείρισης 
Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027, για να καθοριστεί 
το πλαίσιο δράσεων και μέτρων, στο πλαίσιο της επί-
τευξης των στόχων που έχουν υιοθετηθεί για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
Η εκπόνηση της Στρατηγικής έγινε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL και με την παροχή τεχνικής βοήθει-
ας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 Αναφέρεται ότι για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες αρχές της συμμόρφωσης 
με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων και επίτευξη των 
στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και μείωσης της υγειονομικής ταφής, η πλήρης αξιοποίηση των υφι-
στάμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, η εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και η υιοθέ-
τηση βέλτιστων και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Στη Στρατηγική, προστίθεται, περιλαμβάνεται η καταγραφή των πηγών και των τύπων των δημοτικών αποβλήτων, 
οι υποχρεώσεις και οι στόχοι που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες των αποβλήτων, η τρέχουσα κατάσταση 
σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, περιλαμβανομένης της υφιστάμενης υποδομής διαχείρισης απο-
βλήτων και προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα, καθορίζονται τα 
μέτρα και οι δράσεις για την επόμενη εξαετία.
«Στόχος είναι η διασφάλιση επαρκούς ικανότητας για την κατάλληλη επεξεργασία των μεικτών αποβλήτων», ανα-

φέρεται.
Τα μέτρα της Στρατηγικής, σημειώνεται, στηρίζονται στην 
ανάγκη επιτάχυνσης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις Οδηγίες και στην πλήρη αξιοποίη-
ση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης 
αποβλήτων. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι προ-
γραμματισμένες εξελίξεις για νέες υπηρεσίες και υποδομές 
για διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή, οι οποίες θα 
μειώσουν την παραγωγή μεικτών αποβλήτων, σύμφωνα 
με το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Με την επερχόμενη εφαρμογή των συστημάτων «Πληρώ-
νω Όσο Πετώ» σε όλες τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
τονίζεται η ανάγκη αύξησης της χωριστής συλλογής, της 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύ-
κλωσης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών 
για τη διαχείριση των χωριστά διαλεγέντων αποβλήτων.
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, «με τα μέτρα θα 
ενισχυθεί το δίκτυο των υφιστάμενων και θα δημιουργη-
θούν νέες υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων, ενώ θα 
μειωθούν τα δημοτικά απόβλητα που παράγονται και θα 
επαναχρησιμοποιούνται».
Επίσης, αναφέρεται, «θα βελτιωθούν τα συστήματα διευ-
ρυμένης ευθύνης του παραγωγή. Θα περιλαμβάνονται οι 
οικονομικοί πόροι, τα εργαλεία, η εκπαίδευση και η ευαι-
σθητοποίηση γύρω από το θέμα. Θα βελτιωθεί η συλλογή 
δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων και ο συντονισμός της 
Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Σημειώνεται ότι το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης 
Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027 βρίσκεται αναρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σχόλια 
επί του προσχεδίου μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος μέχρι και την 1.3.2022, ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση ndikigoropoulou@environment.
moa.gov.cy.

Δημόσια διαβούλευση για τη Διαχείριση 
Δημοτικών Αποβλήτων ξεκινά 

το Τμήμα Περιβάλλοντος
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Η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα ή αλ-
λιώς «Αμυοτροφική Πλευρική Σκλή-
ρυνση» είναι μια σοβαρή νευρολογι-

κή πάθηση η οποία προκαλεί μυϊκή αδυναμία, 
αναπηρία και τελικά θάνατο. Ανήκει στην ομά-

δα των νευρολογι-
κών εκφυλιστικών 
παθήσεων οι οποίες 
επηρεάζουν τους κι-
νητικούς νευρώνες 
που διαβιβάζουν τις 
εντολές στους μυς. Η 
αιτιολογία της νόσου 
είναι άγνωστη και 
δυστυχώς τα μέχρι 
σήμερα επιστημο-
νικά δεδομένα δεν 
έχουν καταφέρει να 
την καταστήσουν ιά-
σιμη.

Οι διαταραχές που προκαλεί εξελίσσονται προ-
οδευτικά. Η προοδευτικότητά της μπορεί να κα-
ταστήσει ένα άτομο από πλήρως λειτουργικό, σε 
άτομο που χρειάζεται βοήθεια ακόμα και για τις 
απλές καθημερινές του ανάγκες. Λόγω της ταχεί-
ας εξέλιξής της μπορεί να καταστήσει ένα άτομο 
ανάπηρο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλ-
λάζοντας ριζικά τη ζωή του, όσο και του στενού 
περιβάλλοντός του. 

Η διάγνωση είναι και κλινική, όπου αξιολογείται 
το ιστορικό του ασθενούς, σε συνδυασμό με τη 
συνολική εικόνα του και κυρίως με τον νευρο-

φυσιολογικό έλεγχο που δείχνει αρκετά νωρίς 
τη βλάβη του κινητικού νευρώνα. 

Δεν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή, έτσι η 
θεραπευτική παρέμβαση αποσκοπεί κυρίως 
στην ποιότητα ζωής του ασθενούς και είναι κυ-
ρίως υποστηρικτική μέσω της φυσικοθεραπεία, 
της εργοθεραπείας και μέσω της ψυχολογικής 
υποστήριξης που χρειάζονται αυτοί οι ασθενείς. 
Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας είναι πολύ σημα-
ντικός έτσι η φυσικοθεραπεία πρέπει να εφαρ-
μόζεται αμέσως μετά τη διάγνωση όπου θα 

τεθούν οι κατάλληλοι και εξατομικευμένοι φυ-
σικοθεραπευτικοί στόχοι για κάθε ασθενή για 
να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή μείωση της 
αναπηρίας, η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων 
των ασθενών για ανεξαρτησία, η εξασφάλιση 
μιας βιώσιμης επαγγελματικής απασχόλησης, 
η μείωση των επιπτώσεων της νόσου στην ποι-
ότητα ζωής των ασθενών και η καλή ποιότητα 
υγείας.

Οι στόχοι που θέτει ο φυσικοθεραπευτής είναι 
πολλοί όπως η διατήρηση της μυϊκής ισχύος, 

της αντοχής και του εύρους των αρθρώσεων στα 
πρώτα στάδια, μέχρι την επανεκπαίδευση των 
κινήσεων και την εκμάθηση κινητικών δεξιοτή-
των στις καθημερινές δραστηριότητες που σκο-
πό έχουν τη διατήρηση της φυσικής λειτουργίας 
και την εξομάλυνσή της προκαλούμενης αναπη-
ρίας. Η φυσικοθεραπεία στην ουσία προσφέρει 
ένα πλαίσιο αποκατάστασης που βοηθά τους 
ασθενείς με ALS και τους διευκολύνει ως προς 
την αυτοφροντίδα και την αυτοδιαχείρισή τους. 
 Τέλος σύμφωνα με κλινικές μελέτες διαπιστώ-
θηκε ότι  τα προγράμματα άσκησης είναι απο-
δεδειγμένο ότι ωφελούν τους ασθενείς με ALS, 
καθώς βοηθούν στην ενίσχυση της μυϊκής δύ-
ναμης, στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, 
στην ενίσχυση των επιπέδων της δραστηριότη-
τας και της λειτουργικότητας καθώς και στη βελ-
τίωση της ισορροπίας και της βάδισης.

 Δεδομένης της απουσίας μιας ολιστικής θερα-
πείας για την νόσο, είναι απαραίτητη η μακρο-
πρόθεσμη διαχείριση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών μέσω της φυσικοθεραπείας.

Νόσος του Κινητικού Νευρώνα και 
ο καθοριστικός ρόλος της Φυσικοθεραπείας  

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο Δαλι 
99881222

Παναγία της Αγάπης 3, 
Πέρα Χωριό - Νήσου, περιοχή Χαλεπιανές

2572 Λευκωσία
Τηλ.: +357 99 253634

info@ktimakousioumi.com

 Αριστοκρατικός, μοντέρνος 
χώρος δεξιώσεων

Ktima Kousioumi Oriental
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Σ τα ψηλά δώματα του βαθμολο-
γικού πίνακα του πρωταθλήμα-
τος της Γ’ κατηγορίας βρίσκεται 

η ΜΕΑΠ με τους ανθρώπους της ομάδας 
να είναι απολύτως ικανοποιημένοι για τη 
φετινή πορεία του σωματείου. Η ΜΕΑΠ 
είναι από τις πρωταγωνίστριες του πρωτα-
θλήματος και όπως έδειξε μέχρι στιγμής θα 
είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν 
μέχρι το τέλος ένα από τα εισιτήρια της ανό-
δου στη Β’ κατηγορία. Η ΜΕΑΠ είναι ένα 
δυνατό σύνολο το οποίο εμπνέει σιγουριά 
και εμπιστοσύνη. Ο προπονητής Γιάννος 
Λυμπουρής και οι συνεργάτες του κάνουν 
εξαιρετική δουλειά και αυτό αποτυπώνεται στο γήπεδο με τις επιτυχίες της ομάδας. Η καλή πορεία δεν αποπρο-
σανατολίζει τους ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ οι οποίοι παραμένουν προσηλωμένοι στο στόχο τους,  βλέποντας 
σε κάθε αγωνιστική ξεχωριστά κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουν τον απολογισμό τους.  Οι φετινές επιτυχίες 
της ΜΕΑΠ έχουν χαροποιήσει τους φίλους του σωματείου οι οποίοι αισθάνονται πλήρως ικανοποημένοι για 
την πορεία της ομάδας. Αυτό φαίνεται από την παρουσία των φίλων της ΜΕΑΠ στο γήπεδο. Από παιχνίδι σε 
παιχνίδι αυξάνονται στην κερκίδα στέλνοντας το μήνυμα ότι θα στηρίξουν μέχρι τέλους το σωματείο να πετύχει 
τους στόχους του.  Στη 13η αγωνιστική η ΜΕΑΠ φιλοξένησε στο ντέρπι της αγωνιστικής την ομάδα της Πέγειας. 
Οι δυο ομάδες παρά τις ευκαιρίες που έχασαν έμειναν στο 0-0. Πήραν από ένα βαθμό και συνέχισαν την πορεία 

τους. Η ΜΕΑΠ ήταν καλύτερη και εάν εκμε-
ταλλευόταν τις ευκαιρίες που της παρουσι-
άστηκαν μπορούσε να πάρει το τρίποντο.  
Στην 14η αγωνιστική η ΜΕΑΠ πρόσθεσε 
ακόμα ένα τρίποντο στη βαθμολογική της 
συγκομιδή. Κέρδισε εντός έδρας με 2-0 το 
Χαλκάνορα στο γειτονικό ντέρμπι. Νίκες 
σε τέτοιους είδους παιχνίδια προσφέρουν 
πολύ περισσότερα από τους τρεις βαθμούς 
της νίκης.   Ακολούθησε στην 15η αγωνιστι-
κή η εκτός έδρας νίκη με 3-1 σε βάρος του 
Ηρακλή Γερολάκκου. Νέα νίκη για τη ΜΕΑΠ 
στη 16η αγωνιστική. Κέρδισε εντός έδρας 
με 1-0 το ΘΟΪ Λακατάμιας πετυχαίνοντας 

τρεις συνεχόμενες νίκες σε τέσσερις αγώνες μέσα στον Ιανουάριο. Στο σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου 
θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο και στις επόμενες αγωνιστικές. Στη 17η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει 
εκτός έδρας με το Διγενή Μόρφου. Ακολουθεί στην 18η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με την ΑΠΕΠ. Στην 
19η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα αγωνιστούν και πάλι στην έδρα τους με την ομάδα 
της Ορμήδειας. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΜΕΑΠ για το Φεβρουάριο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας 
αγώνα εναντίον της Ε.Ν. Ύψωνα.  Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγινε στις 4 Ιανουαρίου 
κέρδισαν 800 Ευρώ ο αριθμός 660 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 215, 417, 485, 668 και 251.

Δ ύσκολη προσπάθεια έχει ο Άδωνης ο οποί-
ος παρά τη θέση στην οποία βρίσκεται στο 
βαθμολογικό πίνακα  καταβάλει το άπαν 

των δυνάμεων του για να μαζέψει τους απαραίτητους 
βαθμούς ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Τα 
πράγματα δεν είναι εύκολα ωστόσο όσο υπάρχουν 
μαθηματικές ελπίδες οι άνθρωποι του σωματείου θα 
τις εξαντλήσουν. Δεν πρόκειται να παραδώσουν τα 
όπλα ελπίζοντας ότι η ομάδα στη συνέχεια θα φανεί 
και τυχερή για να εξασφαλίσει τους απαραίτητους 
βαθμούς και να αποφύγει τον υποβιβασμό. Από τις 
εμφανίσεις της η ομάδα έδειξε ότι αδικείται από τη 
βαθμολογική της θέση.  Στα περισσότερα παιχνίδια 
που η ομάδα δέχθηκε την ήττα, αυτή  ήταν με δια-
φορά ενός γκολ και ενώ η ομάδα στα συγκεκριμένα 
παιχνίδια είχε τις δικές της ευκαιρίες τις οποίες δεν κα-
τάφερε να μετατρέψει σε γκολ. Λίγο η ατυχία, λίγο η 
αστοχία έφεραν την ομάδα στο σημείο που βρίσκεται 
σήμερα.  Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 
έγιναν κάποιες μετεγγραφικές κινήσεις. Η ομάδα 
ενισχύθηκε σε μια προσπάθεια να κλείσει κενά που 
εντοπίστηκαν στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. 
Στο σωματείο θέλουν να φέρουν κάποια συνεχόμε-
να καλά αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν την 
ομάδα να ανέλθει  βαθμολογικά και ταυτόχρονα θα 
βοηθήσουν και στον ψυχολογικό τομέα. Το πρωτά-
θλημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή αφού υπάρχουν 
ακόμα παιχνίδια και μπορεί να καλυφθεί το χαμένο 
έδαφος. Ο Άδωνης δεν πρόκειται να σηκώσει λευκή 

πετσέτα, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από στέλεχος 
του σωματείου το οποίο ωστόσο παραδέχθηκε τη δύ-
σκολη προσπάθεια που έχουν όλοι να καταβάλουν 
στους πράσινους του Δαλιού. Στη 12η αγωνιστική ο 
Άδωνης έπαιξε με την ΑΣΠΙΣ Πύλας. Οι πράσινοι πα-
ρουσιάστηκαν αλλαγμένοι προς το καλύτερο ωστό-
σο έχασαν με 2-1. Στην 13η αγωνιστική ο Άδωνης 
έχασε εκτός έδρας από τον Άτλα Αγλαντζιάς με 3-1. 
Νέα ήττα για τον Άδωνη στον εντός έδρας αγώνα με 
αντίπαλο την ΑΠΕ Ακρωτηρίου στο πλαίσιο της 14ης 
αγωνιστικής. Τελικό σκορ 2-0 για τους φιλοξενουμέ-
νους. Στην 15η αγωνιστική  ο Άδωνης είχε βαθμολο-
γικό όφελος στον εκτός έδρας αγώνα με τον Όλυμπο 
Ξυλοφάγου. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Οι επόμενοι 
αγώνες είναι καθοριστικοί για την ομάδα των πρα-
σίνων του Δαλιού. Την προσπάθεια των ποδοσφαι-
ριστών θα ενισχύσουν και οι φίλοι του Άδωνη.   Οι 
φίλαθλοι του σωματείου βρίσκονται σε εγρήγορση 
θέλοντας να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο από 
την κερκίδα ώστε το συντομότερο η ομάδα να ξεφύ-
γει από το σημείο που βρίσκεται σήμερα.  Στην 16η 
αγωνιστική ο Άδωνης θα παίξει στο Δάλι με την ομά-
δα του Κορμακίτη. Ακολουθεί στην 17η αγωνιστική ο 
εκτός έδρας αγώνας με αντίπαλο την ΑΠΟΝ Ανάγυι-
ας. Στη 18η αγωνιστική ο Άδωνης θα φιλοξενήσει την 
ΑΕ Κοράκου. Τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για 
τους πράσινους του Δαλιού μέσα στο Φεβρουάριο 
θα είναι στην έδρα τους με αντίπαλο την Αθλητική 
Ένωση Τρούλλων.

Ν έα παράταση των υφιστάμενων 
μέτρων μέχρι και τις 17 Φεβρου-
αρίου αποφάσισε  το υπουργικό 

Συμβούλιο. Μετά και από αυτή την απόφαση 
παραμένουν κλειστά για ανεμβολίαστους τα 
κλειστά και υπαίθρια γήπεδα τουλάχιστον 
μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Καμία χαλάρω-
ση λοιπόν για τους ανεμβολίαστους όσον 
αφορά καφέ, εστιατόρια, γήπεδα και άλλους 
χώρους.

Η ΜΕΑΠ θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την άνοδο

Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο 
για τον Άδωνη

Ι στορικές στιγμές έζησε η ομάδα επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης (πινγκ – πονγκ) του σωματείου AEK Ιδα-
λίου αφού είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη 

φορά σε επίσημο αγώνα στο πλαίσιο του παγκύπριου δι-
ασωματειακού πρωταθλήματος 
αντρών, για τον θεσμό του κυ-
πέλλου. Η ομάδα της ΑΕΚ Ιδαλί-
ου κληρώθηκε να αγωνιστεί με 
την ομάδα του ΑΠΟΠ Παλαιχω-
ρίου που αγωνίζεται στο πρωτά-
θλημα δεύτερης κατηγορίας.  Η 
ομάδα της ΑΕΚ έχασε με σκορ 0 
- 3 στον 1ο αγώνα και στον επα-
ναληπτικό με 2-3.  Παρόλο τον 
αποκλεισμό της από τη συνέχεια 
της διοργάνωσης, η παρουσία της ομάδας κρίνεται πλή-
ρως ικανοποιητική και αξιοπρεπέστατη, δεδομένου ότι η 
ΑΕΚ Ιδαλίου είναι νεοφώτιστη ομάδα και θα αγωνίζεται, 
για πρώτη φορά, στην τρίτη κατηγορία.  Οι παίκτες της 
ανυπομονούν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ώστε να ξε-
κινήσουν να αποκτούν αγωνιστική εμπειρία σε επίσημες 
διοργανώσεις.  Σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, 

η ΑΕΚ Ιδαλίου έχει σοβαρές πιθανότητες για άνοδο στη 
δεύτερη κατηγορία, από το πρώτο κιόλας έτος συμμετο-
χής της στο επίσημο πρωτάθλημα. Ο έφορος της ομάδας 
Κυριάκος Χατζησωτηρίου, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον 

προπονητή της ομάδας Κώστα Βιο-
λάρη, τόσο για την συμβολή του στην 
προετοιμασία και τη συνεχή καθο-
δήγηση της ομάδας, αλλά και για τη 
μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη του 
σε διαδικαστικά και τεχνικά θέματα, 
που ήταν απαραίτητα προκειμένου 
η ομάδα να μπορέσει να ενταχθεί 
στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.ΕΠ.Α) 
και να εγγραφεί για συμμετοχή στις 

επίσημες διοργανώσεις.  Εξέφρασε επίσης τις θερμές ευ-
χαριστίες του για τον χορηγό της ομάδας, εταιρεία GCA 
Elegant Homes.Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες ΑΕΚ Ιδαλίου 
και Ανατολή Λατσιών, λειτουργούν από κοινού ακαδη-
μίες  πινγκ πονγκ για παιδιά και ενήλικες στην αίθουσα 
αθλοπαιδιών του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου.  

   Ιστορική παρουσία της ΑΕΚ Ιδαλίου 
πινγκ - πονγκ

Ικανοποίηση στην ΕΝΑΒ

Τ ις καλύτερες των εντυπώσεων αφήνει η ομά-
δα χειροσφαίρισης της Ένωσης Νέων Αγίας 
Βαρβάρας η οποία στην παρθενική της εμ-

φάνιση στην Α’ κατηγορία κατάφερε να βρίσκεται 
ψηλά στη βαθμολογία. Στα παιχνίδια της η ομάδα 
κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό των αντιπάλων 
της και σε καμία περίπτωση δεν έδωσε το μήνυμα 
ότι η ομάδα είναι νεοφώτιστη και με την παρουσία 
της και μόνο στην κατηγορία είναι ευχαριστημένη. 
Ικανοποίηση υπάρχει και για την πορεία των άλλων 
τμημάτων του σωματείου. Η ποδοσφαιρική ομάδα 
δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις με στόχο την 
επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. 
Η Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας διοργάνωσε την 
ημέρα των Θεοφανίων τόμπολα. Με το τέλος της τό-

μπολας πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των δώρων 
του χριστουγεννιάτικου λαχνού του σωματείου. 

Εκτός γηπέδων οι ανεμβολίαστοι

Εκστρατεία της ΑΠΕ Αλάμπρας
Η Αθλητιστική Πολιτιστική Έπαλξη Αλά-

μπρας συμμετείχε στην εκστρατεία συλ-
λογής ρουχισμού για τα ασυνόδευτα 

παιδιά στο κέντρο Πουρνάρα.  Το σωματείο της 
Αλάμπρας συνέβαλε στην προσπάθεια στήριξης 
και αλληλεγγύης ανθρώπων που έχουν ανάγκη. 
Τα είδη που έχουν συλλεγεί έχουν παραδοθεί 
στον προορισμό τους.  Πριν από το παιχνίδι με την 

Ελπίδα Γουρρίου στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστι-
κής οι δυο ομάδες ύψωσαν σχετικό πανώ. 
«Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο που ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμα μας και συνέβαλε με αυτόν τον 
τρόπο στην επιτυχία της εκστρατείας μας» αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση.
Η Α.Π.Ε.Α συνεχίζει την προσπάθεια της στο πρω-
τάθλημα της ΠΟΕΛ. 
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M ετά από μια σειρά από  αρνητικά αποτελέσμα-
τα ο Χαλκάνωρ κατάφερε στις τελευταίες δυο 
αγωνιστικές να παρουσιαστεί βελτιωμένος και 

να προσθέσει στη συγκομιδή του σημαντικούς βαθμούς οι 
οποίοι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα θα είναι κάτι πα-
ραπάνω από χρήσιμοι.  Η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος 
δεν εξελίσσεται για την ομάδα όπως θα ήθελαν οι φίλοι του 
σωματείου. Οι γαλάζιοι του Δαλι-
ού βρίσκονται κοντά στη ζώνη του 
υποβιβασμού και κάθε παιχνίδι που 
έχει η ομάδα είναι παιχνίδι επιβίω-
σης. Οι τέσσερις βαθμοί που πήρε 
η ομάδα στους τελευταίους δυο 
αγώνες, μια ισοπαλία και μια εκτός 
έδρας νίκη, εκτιμάται ότι θα βοη-
θήσουν την ομάδα και στον τομέα 
της ψυχολογίας. Στόχος είναι για το 
Χαλκάνορα να συνεχίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματα ώστε η ομάδα να ανέλθει στο βαθμολογικό 
πίνακα. Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο, στο γήπεδο 
υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι βαθμοί γεγονός που δίδει  
στην ομάδα τη δυνατότητα μέχρι το τέλος της διοργάνω-
σης να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να συμβεί όμως αυτό 
απαιτείται συνέπεια από τους ποδοσφαιριστές,  συνέχεια 
στις καλές εμφανίσεις και κυρίως στα θετικά αποτελέσματα. 
Μια ενδεχόμενη διαβάθμιση του Χαλκάνορα στην επίλε-
κτη κατηγορία της ΣΤΟΚ θα έχει καταστροφικές συνέπειες 
για το σωματείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι ιστορικό 
αρνητικό ρεκόρ αφού η ομάδα ουδέποτε στο παρελθόν 
έφθασε σε αυτό το σημείο. Ο Χαλκάνωρ από ιδρύσεως του 
παραδοσιακά ήταν ομάδα της Β’ κατηγορίας έχοντας και 
κάποιες παρουσίες στη Γ’ κατηγορία, κυρίως τα τελευταία 
χρόνια. Στο σωματείο επειδή δεν  θέλουν καν να ακούσουν 
για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
ώστε το συντομότερο η ομάδα να ξεφύγει από τις τελευταί-

ες θέσεις της βαθμολογίας. Οι επόμενες αγωνιστικές είναι 
κρίσιμες. Σημαντικός παράγοντας για να αποφευχθούν τα 
χειρότερα για το σωματείο είναι ο κόσμος του Χαλκάνορα.  
Τώρα είναι η ώρα οι φίλοι της ομάδας να σταθούν δίπλα 
στους ποδοσφαιριστές και να βοηθήσουν στην προσπά-
θεια που καταβάλλεται. Ο Χαλκάνωρ θα πρέπει κατά τη 
διάρκεια του Φεβρουαρίου να έχει όσο το δυνατόν την κα-

λύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Γι-
ατί όχι να μην πετύχει η ομάδα και το 
απόλυτο. Οι δυνατότητες υπάρχουν.   
Στην 17η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ 
θα φιλοξενήσει την Ομόνοια Ψευ-
δά. Ακολουθεί στην 18η αγωνιστική 
ο εκτός έδρας αγώνας με αντίπαλο 
τον Εθνικό Άσσιας. Στην 19η αγωνι-
στική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φι-
λοξενήσουν την ΑΕΖ. Οι αγωνιστικές 
υποχρεώσεις του Χαλκάνορα για το 

Φεβρουάριο ολοκληρώνονται με το γειτονικό ντέρμπι με 
αντίπαλο την ΕΛΗΑ στο Λυθροδόντα στο πλαίσιο της 20ης 
αγωνιστικής. Με ήττα άρχισε τις αγωνιστικές του υποχρε-
ώσεις στη νέα χρονιά ο Χαλκάνωρ. Στο πλαίσιο της 13ης 
αγωνιστικής έχασε εκτός έδρας από την ΑΠΕΠ με 2-1. Νέα 
ήττα στην 14η αγωνιστική. Οι γαλάζιοι έχασαν στο γειτονι-
κό ντέρμπι από τη ΜΕΑΠ με 2-0, σε παιχνίδι που πραγματο-
ποιήθηκε στο Πέρα Χωριό – Νήσου.  Στη 15η αγωνιστική ο 
Χαλκάνωρ έφερε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με  από την  Ε.Ν. 
Ύψωνα. Η ομάδα του Ιδαλίου πήρε βαθμό μετά από πολ-
λές αγωνιστικές στις οποίες ο Χαλκάνωρ δέχθηκε συνεχείς 
ήττες.  Στην 16η αγωνιστική η ομάδα πέτυχε μεγάλη εκτός 
έδρας νίκη με 1-0 σε βάρος του Κούρρη Ερήμης. Το Δ.Σ. του 
Χαλκάνορα σε ανακοίνωση του εκφράζει τα ειλικρινή του 
συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή της ομάδας Ανδρέα 
Πέτρου για το θάνατο του πατέρα του Ιάκωβου Πέτρου. 

Αναδίπλωση δυνάμεων 
επιχειρούν στη «ΔΑΛΙ F.C.»

Σ τη μέση του βαθμολογικού πίνακα του 
πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκε-
ται η «ΔΑΛΙ F.C.» Λίγο οι ατυχίες, λίγο οι 

τραυματισμοί βασικών ποδοσφαιριστών άφη-
σαν την ομάδα πίσω με 
αποτέλεσμα αυτό να 
αντικατοπτρίζεται και στο 
βαθμολογικό πίνακα. 
Στόχος των ανθρώπων 
της ομάδας του Ιδαλίου 
είναι στις επόμενες αγω-
νιστικές να επιτευχθούν 
νίκες ώστε να μαζευτούν 
βαθμοί οι οποίοι θα βο-
ηθήσουν την ομάδα να 
ανέλθει στο βαθμολογικό 
πίνακα. Οι πιθανότητες 
διάκρισης για την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα 
δεν είναι απομακρυσμένες ωστόσο χρειάζεται το 
σωματείο του Ιδαλίου να παρουσιαστεί σοβαρό 
στα παιχνίδια του, να κερδίσει τους δικούς του 
αγώνες και να εκμεταλλευτεί και τυχόν στραβο-
πατήματα των άλλων ομάδων που προπορεύο-
νται στο βαθμολογικό πίνακα. Είναι δύσκολο εγ-
χέιρημα ωστόσο δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτό θα 
επιδιωχθεί και μπορεί να επιτευχθεί αφού η ομά-
δα έδειξε ότι έχει αρκετές δυνατότητες τις οποίες 
καλείται τώρα να ξεδιπλώσει στο γήπεδο. Η «ΔΑΛΙ 

F.C» με τη βοήθεια και των οπαδών της μπορεί να 
κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και να πετύχει πολύ 
καλά αποτελέσματα. Το κλίμα στην ομάδα είναι 
ιδανικό και ήδη οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να 

μελετούν τον επόμενο 
αντίπαλο ώστε να πα-
ρουσιαστούν πανέτοιμοι 
για να πετύχουν το στόχο 
τους, που δεν είναι άλλος 
από το τρίποντο.  Στην 
13η αγωνιστική η «ΔΑΛΙ 
F.C.» είχε ρεπώ. Στην 
14η αγωνιστική η ομάδα 
του Ιδαλίου έπαιξε εκτός 
έδρας με τον ΑΠΟ Μαθι-
άτη. Τελικό αποτέλεσμα 
2-1 υπέρ των γηπεδού-

χων. Τυχεροί οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν 
τον αγώνα ΔΑΛΙ F.C. – Δικέφαλος Αγκαστίνας στο 
πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Οι δυο ομάδες πα-
ρουσίασαν πλούσιο θέαμα με πολλά γκολ. Νικη-
τής η ομάδα της Αγκαστίνας με 3-2.  Ο Κυριάκος 
Πέππος της «ΔΑΛΙ F.C.» είναι ανάμεσα στους πρώ-
τους σκόρερ της διοργάνωσης. Η εξασφάλιση της 
πρωτιάς των σκόρερ είναι ένας από τους στόχους 
που θα κυνηγήσει ο ποδοσφαιριστής πάντα 
ασφαλώς με τη βοήθεια και την υποστήριξη των 
συμποδοσφαιριστών του.  

Ε υκαιρία σε νεαρά κορίτσια να πάρουν 
αγωνιστικά λεπτά στο φιλέ αναμένεται 
να δώσει στα επόμενα παιχνίδια του 

Πανιδαλιακού ο προπονητής της ομάδας. Ο 
Πανιδαλιακός έμεινε πίσω στο βαθμολογικό 
πίνακα και από τη στιγμή που η ομάδα δεν 
έχει πιθανότητες διάκρισης στη φετινή διορ-
γάνωση είναι μια καλή ευκαιρία να προωθη-
θούν στην πρώτη ομάδα και παίκτριες από τις 
ακαδημίες ώστε να αποκομίσουν εμπειρίες οι 
οποίες θα τους φανούν χρήσιμες για την μετέ-
πειτα καριέρα τους. Ο Πανιδαλιακός δίδει με-
γάλη σημασία στις ακαδημίες του αφού μέσα 
από αυτές τις ομάδες θα προέλθει το μέλλον του 
σωματείου για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαία που στο σωματείο διατηρούν ομάδες νεανίδων και παγκο-
ρασίδων. Το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε νωρίς μακριά από τους στόχους της δίδει την ευκαιρία στο σωματείο να 
οργανωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο Πανιδαλιακός να παρουσιαστεί τα επόμενα χρόνια πιο 
δυνατός, έτοιμος να πρωταγωνστήσει και πάλι διεκδικώντας τίτλους και διακρίσεις.

Κτίζουν για το αύριο 
στον Πανιδαλιακό

Μ ακριά από περιπέτειες και δείχνοντας 
ότι μπορεί στις εναπομείνασες αγωνι-
στικές να ανέλθει ακόμα πιο ψηλά στο 

βαθμολογικό πίνακα θέλει να συνεχίσει την πορεία 
της στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας η Ολυμπιά-
δα. Η ομάδα των Λυμπιών δείχνοντας χαρακτήρα 
κυρίως στα παιχνίδια με ομάδες που είναι της ίδιας 
δυναμικότητας μαζί της καταφέρνει να παίρνει απο-
τελέσματα και βαθμούς γεγονός που αποτυπώνεται 
με τον καλύτερο τρόπο στο βαθμολογικό πίνακα. Η 
Ολυμπιάδα με τις μετεγγραφικές κινήσεις που έγι-
ναν στη χειμερινή περίοδο έχει προσθέσει και άλλη 
ποιότητα στο παιχνίδι της. Η ομάδα εμπνέει σιγου-
ριά στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι στο σωματείο είναι 
πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται και 
ελπίζουν ότι στη συνέχεια η ομάδα θα ανέλθει και 
άλλο στη βαθμολογία. Ως νεοφώτιστη στη β΄ κατη-
γορία σε καμιά στιγμή δεν έδειξε να είναι υποδιέστε-
ρη των αντιπάλων της, ούτε έδειξε να φοβάται να τα 
βάλει με οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι ποδοσφαιρι-
στές των πρασίνων των Λυμπιών μπαίνουν στο γή-
πεδο και παίζουν επί ίσοις όροις τους αντίπαλους 
ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτως ονόματος της ομά-
δας στην οποία αγωνίζονται. Η νοοτροπία αυτή 

έχει αποφέρει αποτελέσματα και αυτό είναι προς πί-
στη της διοίκησης του σωματείου αλλά και του προ-
πονητικού επιτελείου. Στην Ολυμπιάδα αναμένουν 
τη συνέχεια της διοργάνωσης προσβλέποντας σε 
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  Αν η ομάδα εκμε-
ταλλευθεί καλύτερα την έδρα της θα προσθέσει και 
άλλους βαθμούς τους οποίους μπορούσε να κερ-
δίσει. Εξάλλου στα εκτός έδρας παιχνίδια η ομάδα 
πάει πολύ καλά. Κοντά στην ομάδα βρίσκονται οι 
φίλοι της Ολυμπιάδας οι οποίοι βοηθούν το σωμα-
τείο με κάθε τρόπο συμβάλοντας από πλευράς τους 
στην καλή πορεία που έχει φέτος η ομάδα. Το κλί-
μα στους πράσινους των Λυμπιών είναι εξαιρετικό 

και όλοι μαζί προσπαθούν για το καλό του σωμα-
τείου. Mε το δεξί μπήκε η Ολυμπιάδα στο 2022 κερ-
δίζοντας εκτός έδρας με 1-0 την ομάδα της Ξυλοτύ-
μπου. To παιχνίδι της Ολυμπιάδας με την Ομόνοια 
Αραδίππου για την 15η αγωνιστική έληξε ισόπαλο 
1-1. Στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής η Ολυμπιά-
δα αντιμετώπισε την ΑΛΚΗ. Νικήτρια η ομάδα της 
Λάρνακας με 1-0. Ο αγώνας διεξήχθη στο κοινοτι-
κό στάδιο Αγίας Νάπας λόγω επανασποράς του γη-
πέδου της ομάδας των Λυμπιών. Σπουδαίο διπλό 
πέτυχε η Ολυμπιάδα στην 17η αγωνιστική. Κέρδι-
σε εκτός έδρας τον Αχυρώνα με 1-0 και βελτίωσε τη 
βαθμολογική της θέση.  Στην 18η αγωνιστική έχασε 

εντός έδρας με 3-0 από την Ομόνοια 29Μ. Ήταν ένα 
παιχνίδι στο οποίο τίποτα δεν δούλεψε σωστά για 
την ομάδα με αποτέλεσμα να δεχθεί την ήττα. Στην 
19η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός έδρας 
με την Αναγέννηση Δερύνειας. Ακολουθεί στην 20η 
αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με αντίπαλο την 
Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Στην 21η αγωνιστική οι 
πράσινοι των Λυμπιών θα παίξουν εκτός έδρας με 
τον Ονήσιλο Σωτήριας. Στην 22η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος και τελευταία του Φεβρουαρίου η 
Ολυμπιάδα θα παίξει στα Λύμπια με τον ΑΣΙΛ.

Ακόμα πιο ψηλά, ο στόχος της Ολυμπιάδας

Συστράτευση στο Χαλκάνορα 
για να ξεφύγει από τα χαμηλά 

Π ίσω από τους αρχικούς του στόχους παρέμει-
νε ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι άρχισαν 
το πρωτάθλημα με στόχο τη διάκριση ωστόσο 

μέσα από την πορεία τους φαίνεται ότι έμειναν πίσω με 
αποτέλεσμα η προσπάθεια για διάκριση να μην είναι στην 
παρούσα φάση εφικτή.  Η ομάδα μπορεί μέσα από τα επό-
μενα της παιχνίδια να ανακάμψει και να ανέλθει στο βαθ-
μολογικό πίνακα. Όπως είναι τα βαθμολογικά δεδομένα 
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ φαίνεται ότι ο Απόλλων 
έχει τη δυνατότητα με κάποια καλά αποτελέσματα στη 
συνέχεια να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να συμβεί 
αυτό θα πρέπει να χάσουν βαθμούς και οι προπορευό-
μενες ομάδες. Στην 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος 
της ΑΠΟΕΣΠ ο Απόλλων έχασε εκτός έδρας από την ΕΝΑΔ 
με 2-1. Στην 14η αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών φι-
λοξένησαν τον Ελληνισμό Ακακίου. Τελικό αποτέλεσμα 
2-1 υπέρ των φιλοξενουμένων. Βαριά ήττα για τον Απόλ-
λωνα στην 15η αγωνιστική. Έχασε με 6-1 από την ομάδα 
της Ακανθούς. Εξαιρετική είναι η εικόνα του γηπέδου του 
Απόλλωνα. Οι άνθρωποι του σωματείου έχουν προχω-
ρήσει σε επανασπορά του γηπέδου και το αποτέλεσμα 
άφησε πλήρως ικανοποιημένους όλους στον Απόλλωνα.

Έμεινε πίσω ο Απόλλων Λυμπιών




