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Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αναδιάρθρωση ή λύση τελευταίας στιγμής;
Με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα για
τις δημοτικές εκλογές που, βάσει των εκτιμήσεων των τελευταίων πολιτικών γεγονότων, θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο
Δεκέμβρη, οι πολίτες βρίσκονται μπροστά
από πολλά ερωτήματα τα οποία, ενδεχομένως, να μην απαντηθούν όταν θα ανοίξουν
οι κάλπες και θα ανακηρυχθούν οι τοπικοί
άρχοντες. Συνυπολογίζοντας το χρονικό
περιθώριο το οποίο έχει τεθεί στο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της τοπικής
αυτοδιοίκησής (Τ.Α), στο οποίο αναφέρεται
ρητά η πρόταση για μείωση μέχρι τον Ιούνιο
του 2019 των δημοτικών αρχών από 30 σε
22, οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν
τοπικούς άρχοντες με ορίζοντα τα 2.5 χρόνια. Επιπρόσθετα με την καθυστέρηση στην
ψήφιση του νομοσχεδίου τα κόμματα έχουν
ετοιμαστεί στη βάση της υφιστάμενης
φόρμουλας των 30 δήμων με υποψηφίους
και δημοτικά συμβούλια. Οι υποψήφιοι
κινούνται στα πλαίσια της λογικής «τίποτα
δεν πρόκειται να αλλάξει». Και βεβαίως το
θέμα παραμένει κλειστό και έτσι θα μείνει
μέχρι και τη νέα χρονιά.
Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν αφορούν κυρίως την βελτίωση της
κατάστασης στις τοπικές αρχές ως προς τον
τρόπο λειτουργείας τους, την αποδοτικότητα
τους, τα οικονομικά, και την βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών. Μπορεί το
νομοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση να
επιλύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν
συσσωρευτεί διαχρονικά;
Σε ότι αφορά την βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των τοπικών αρχών, ως οργανι-

σμών, δεν διαφαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη
και συγκεκριμένη κατεύθυνση προς τον
στόχο αυτό, αφενός γιατί δεν έχουν γίνει

Παναγιώτης Μούντουκκος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου
γνωστές ακόμα οι εξουσίες και αρμοδιότητες των επαρχιακών συμβουλίων, και αφετέρου γιατί η προσθήκη ακόμα μιας ακόμα
βαθμίδας της Τ.Α ενδεχομένως να επιβραδύνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Έχοντας πάντα κατά νου ότι οι τοπικοί
άρχοντες παίρνουν αποφάσεις που αφορούν
τους δημότες τους, έχοντας καθημερινή
τριβή με τον κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες και
τα τοπικά χαρακτηριστικά και προβλήματα
που παρουσιάζονται, ο θεσμός του Επαρχιακού συμβουλίου έρχεται να αφαιρέσει την
εξουσία από τα άτομα που ηγούνται και
εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες. Με λίγα
λόγια αυτοί που θα αποφασίζουν πλέον θα
βρίσκονται «μακριά» από τα πραγματικά
προβλήματα.
Τα οικονομικά των τοπικών αρχών ενδεχομένως να βελτιωθούν ως ένα βαθμό, μέσα από
την αναδιάρθρωση λόγω της αλλαγής στον
τρόπο που θα λαμβάνουν την κρατική
χορηγία και της συνένωσης κάποιων τμημά-

των μέσω συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών
των δήμων. Αυτές οι αλλαγές που ενδέχεται
να επιφέρουν εξοικονομήσεις στις τοπικές
αρχές μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα
από το εάν θα συμπεριληφθούν σε κάποιο
νομοσχέδιο. Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν
προχωρήσει
στην
συμπλεγματοποίηση
κάποιων από τις υπηρεσίες τους, όπως για
παράδειγμα η συλλογή σκυβάλων με μειωμένα κόστη λόγω της οικονομικής κλίμακας.
Τέλος, η ποιότητα ζωής των πολιτών δεν
αναμένεται να αλλάξει ιδιαίτερα με την
ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού γιατί
ακριβώς το νομοσχέδιο που προωθείται
αλλάζει απλά τον τρόπο λειτουργείας των
τοπικών αρχών με τις υφιστάμενες εξουσίες
και αρμοδιότητες και σε καμία περίπτωση
δεν αναβαθμίζει τον ρόλο της Τ.Α.
Καταληκτικά ο εκσυγχρονισμός της Τ.Α
πρέπει να περιέχει ένα ακριβές πλάνο
συνοδευόμενο με όραμα από το κράτος το
οποίο να βασίζεται σε τεχνοκρατικά στοιχεία
και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο
εξωτερικό, μακριά από μικροκομματικές
σκοπιμότητες και λύσεις ανάγκης που
βασίζονται σε βραχυπρόθεσμους πολιτικούς
στόχους των
εξυπηρετούν κομματικά
συμφέροντα.
Και μια ερώτηση για το τέλος: γιατί η αναδιάρθρωση της Τ.Α αγγίζει μόνο τους δήμους; Οι κοινότητες δεν θα έπρεπε να είναι
μέρος αυτής της συζήτησης; Η μήπως οι
κοινότητες δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε
προβλήματα; Η απάντηση θα δοθεί σε ένα
επόμενο άρθρο.
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Θεατρική Παιδεία
Έτσι ξεκίνησαν όλα, με τις λιγοστές μου
γνώσεις γύρω από το θέατρο, αλλά ταυτόχρονα με μια μεγάλη αγάπη που έχω για
αυτό, προσπάθησα να διατηρήσω την τόσο
καλή πορεία που έχει χαράξει στα θεατρικά
δρώμενα η ομάδα θεάτρου του Απόλλωνα
Λυμπιών εδώ και δεκαετίες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ παλιά
και αχρησιμοποίητα
ρούχα. Μέχρι τις αρχές
του επόμενου έτους ο
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ θα είναι
διαθέσιμος στο
ΣΩΜΑΤΕΙΟ μας, όπου
μπορείτε να μας φέρετε

ρούχα.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαρίτσα Πέτρου
Δασκάλα Θεάτρου
Πριν περίπου 5 χρόνια τα βήματα μου με
οδήγησαν στην μεγάλη αίθουσα του Απόλλωνα Λυμπιών όταν, είχε φτάσει στα αυτιά
μου τότε ότι η θεατρική ομάδα του σωματείου ψάχνει ένα άτομο το οποίο να μπορεί να
βοηθά και να συμμετέχει στα θέατρα που
πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Σωματείο.
Χωρίς να το πολυσκεφτώ βρέθηκα να λέω
την φράση: «πώς μπορώ να βοηθήσω».

Μέχρι σήμερα προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά του θεατρικού εργαστηρίου ¨Φοίβος¨ αξίες και ιδανικά όπως, η ομαδικότητα, συνεργασία, η καλλιέργεια της
αυτοπεποίθησης, η δημιουργικότητα, η
έκφραση συναισθημάτων, αλλά και η καλλιέργεια πνεύματος. Προσπαθούμε όλοι μαζί
μικροί και μεγάλοι για ένα μικρό άγγιγμα σε
αυτό που ονομάζουμε τέχνη του θεάτρου.
Στόχος μας είναι κάθε παιδί να νιώσει ότι
κάνει κάτι που το ευχαριστεί, νιώθει ελεύθε-

ρο, ασφαλές στο χώρο του
Σωματείου μας, άνετα να
εκφράσει όλα όσα νιώθει
ακόμη και τις ανησυχίες του
μέσα από την μικρή μας
ομάδα.
Ως ερασιτέχνης
προσπαθώ να μεταδώσω
και εγώ με την σειρά μου
στα παιδιά όλα τα όμορφα
στοιχεία της δημιουργικότητας που προσφέρει το
θέατρο.
Καλώ όλα τα παιδιά που
θέλουν να περνάνε δημιουργικά το χρόνο τους
κάθε Σάββατο στις 2:00 η
ώρα στο Σωματείο μας.

Θερμές ευχαριστίες:
Το Σωματείο μας εκφράζει τις ευχαριστίες του στους χορηγούς του για τη φετινή χρονιά.
Χωρίς την προσφορά σας, το έργο του Σωματείου μας θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο!
Σας ευχαριστούμε.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ
Απόλλωνος 1, Λύμπια

Πρόσκληση:

Τ.Κ.: 2566

Λευκωσία - Κύπρος

Το Σωματείο μας σας προσκαλεί στην πρεμιέρα της θεατρικής μας παράστασης για το δια-

___________________________
Email: info@apollonlympion.com
FB: /apollonlympion

γωνισμό του ΘΟΚ: «ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ».
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, 20:00
Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ

Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε Η Α Λ Λ Α Γ Η !

Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή
Πρωτογενής παραγωγή είναι η
παραγωγή ή απόκτηση αγαθών
κατ΄ ευθείαν από τη φύση όπως
είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία η
αλιεία, η εξόρυξη μεταλλευμάτων
κλπ. Ο τομέας αυτός αποτελεί
πηγή εισοδήματος για μεγάλο
τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Μιχάλης Σάουρος
Μέλος Σωματείου

Στην Κύπρο και κατ΄ επέκταση και
στο χωριό μας, λίγοι ασχολούνται
με τη γεωργοκτηνοτροφία, είτε
σαν το κύριο επάγγελμά τους,
είτε ως βοηθητικό για αύξηση του
εισοδήματός τους. Οι επαγγελματίες γεωργοί ή κτηνοτρόφοι
(κυρίως αγελαδοτρόφοι και αιγοπροβατοτρόφοι)
καλλιεργούν
αρκετές εκτάσεις γης, οι δε κτηνοτρόφοι έχουν μοντέρνες φάρμες
και σύμφωνα με τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή τα
παραγόμενα προϊόντα (σιτηρά,
κρέας, γάλα κλπ) προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση, χρησιμοποιούν μειωμένα λιπάσματα και
φυτοφάρμακα.

Μερικοί από τους γεωργούς μας
εφαρμόζουν την οικολογική γεωργία που είναι ήπια, φιλική
προς το περιβάλλον, και στην
οποία δεν χρησιμοποιούνται
χημικά λιπάσματα, ούτε κάθε
είδους φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Η γονιμότητα του εδάφους
διατηρείται με τη χρήση κοπριάς
και οργανικών λιπασμάτων. Σαν
ανταπόδοση ο ΚΟΑΠ (Κυπριακός
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών) επιχορηγεί επιπλέον την
οικολογική γεωργία με σκοπό
περισσότεροι γεωργοί να αρχίσουν να την εφαρμόζουν. Περιττό
να τονίσουμε εδώ ότι οι έλεγχοι
από τα αρμόδια τμήματα του
Κράτους είναι συνεχείς, αλλά και
αυστηροί με σκοπό οι σχετικοί
κανονισμοί να τηρούνται.
Επειδή οι περισσότεροι στο χωριό
μας κληρονομήσαμε κάποια
κτήματα από τους γονείς μας,
αρκετοί είναι εκείνοι που τα
εκμεταλλεύονται με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, είτε για να αυξήσουν

το οικογενειακό εισόδημα, είτε
για εποχιακές καλλιέργειες για
κατανάλωση από την οικογένειά
τους. Πρόβλημα έχουμε με την
έλλειψη νερού, γι΄ αυτό πολύ
λίγοι ασχολούνται με την καλλιέργεια εποχιακών.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολύ
σύντομα, με την διακλάδωση του
νερού του υδατοφράκτη στην
περιοχή Κακοτρίτη (περιοχή
αναδασμού), πού ήδη άρχισε και
συνεχίζεται, πολλοί θα είναι
εκείνοι που θα εκμεταλλευτούν
τις περιουσίες τους και θα ασχοληθούν , έστω και ερασιτεχνικά,
με διάφορες καλλιέργειες. Ας μη
ξεχνάμε ότι με τις δικές μας καλλιέργειες, θα παράγουμε βιολογικά και γνήσια προϊόντα, απαλλαγμένα από κάθε μορφή ορμονών.
Επιπλέον η έξοδός μας στη φύση
είναι κάτι που μας ξεκουράζει
από την καθημερινότητα και τα
πολλά προβλήματα της καθιστικής ζωής της σημερινής κοινωνίας.

