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Σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες 
του νέου σταθμού λυμάτων της Λευκωσίας

Καταρρέει η Μονή Αποστόλου Ανδρέα 
στο Ριζοκάρπασο 

Μέχρι τον ερχόμενο Οκτώ-
βριο αναμένεται να τεθεί 
σε λειτουργία το νέο ερ-

γοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων 
στην κατεχόμενη Μια Μηλιά, το 
οποίο θα θέσει τέρμα στην ταλαι-
πωρία της δυσωδίας στους κατοί-
κους των γειτονικών περιοχών. 
Ήδη οι κατασκευαστικές εργασίες 
οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάιο 
του 2010, βρίσκονται σε αρκετά 
προχωρημένο στάδιο και πρό-
σφατα βρέθηκε στην Κύπρο για 
επιθεώρηση του έργου και ο ανα-
πληρωτής Γενικός Διευθυντής 
της UNDP, για επιβεβαίωση του 
χρόνου υλοποίησης του έργου. 

Σύμφωνα με το αρχικό συμ-
βόλαιο, το έργο θα παραδιδό-
ταν τον ερχόμενο Ιούνιο, όμως 
προέκυψαν στην πορεία κάποιες 
καθυστερήσεις μέχρι την έναρξη 
των εργασιών κι έτσι η υλοποί-
ηση του έργου μετατέθηκε για 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και η 
έναρξη λειτουργίας του, την 1η 
Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος 
Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρ-
κάτζης, μέχρι στιγμής έχει σχε-
δόν ολοκληρωθεί το 50% των 

κατασκευαστικών εργασιών που 
αφορούν την υποδομή του εργο-
στασίου. Βρίσκεται επίσης, ήδη 
στο εργοτάξιο το 50% του ηλε-
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
του, ενώ υπάρχει στο πρόγραμ-
μα, τους επόμενους δύο μήνες να 
είναι οι διάφοροι υπεργολάβοι 
που θα κάνουν τις εξειδικευμένες 
εργασίες του ηλεκτρομηχανολο-
γικού μέρους για εγκατάσταση 
των μηχανημάτων. Στόχος να 
τελειώσει το έργο μέχρι το καλο-
καίρι για να ακολουθήσουν μετά 
οι απαιτούμενοι έλεγχοι. 

Σημειώνεται ότι, το υφιστάμενο 
εργοστάσιο είναι δυναμικότητας 
20χιλ. κ.μ. νερού, ωστόσο σήμε-
ρα οι ποσότητες που καταλήγουν 
σε αυτό ανέρχονται σε 30χιλ. κ.μ. 
νερού. Με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούνται και τα προβλήματα 
δυσωδίας. 

Το νέο εργοστάσιο έχει πολύ 
μεγαλύτερη δυναμικότητα, καλύ-
πτοντας τις ανάγκες, τουλάχιστον 
για τα επόμενα 10 χρόνια χωρίς 
να υπάρξει πρόβλημα. Η καθη-
μερινή δυνατότητα του νέου ερ-
γοστασίου είναι να εξυπηρετεί 40 
χιλ. κ.μ. νερού. Η επόμενη φάση 

είναι σχεδιασμένη για να εξυπη-
ρετεί 50χιλ. κ.μ. νερού.

Το επόμενο βήμα είναι η ολο-
κλήρωση της μελέτης και η κατα-
σκευή του έργου για διοχέτευση 
του νερού κατά αναλογία στις δύο 
κοινότητες (70% στις ελεύθερες 
περιοχές και 30% στα κατεχόμε-
να). Στις ελεύθερες περιοχές θα 
διοχετεύεται στη Βαθειά Γωνιά. Η 
ιδέα του έργου είναι στο στάδιο 
ολοκλήρωσης των μελετών και 
της ετοιμασίας εγγράφων προ-
σφορών σε συνεργασία με την 
Ε.Ε. Αυτό αναμένεται να γίνει μέ-
χρι το τέλος του χρόνου. Εκτιμά-
ται ότι αυτό το έργο θα είναι έτοι-
μο για να λειτουργήσει το 2015.

Αυτή τη στιγμή το παραγόμενο 
νερό από το υφιστάμενο εργοστά-
σιο επεξεργασίας λυμάτων κατα-
λήγει στον Πεδιαίο. Κάτι το οποίο 
θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί το έργο για αξιοποίηση του 
παραγόμενου νερού. Η διαφορά 
βέβαια είναι ότι οι παραγόμενες 
ποσότητες νερού του νέου εργο-
στασίου θα συνδράμουν θετικά 
στον εμπλουτισμό του υδροφο-
ρέα σε αντίθεση με αυτό που γί-
νεται σήμερα.

Η τουρκοκυπριακή εφημερί-
δα ‘’Κίπρις’’, ανέφερε σε 
κυριακάτικο δημοσίευνά 

της ότι η Μονή του Αποστόλου 
Ανδρέα στο Ριζοκάρπασο καταρ-
ρέει. Έγραψε ότι το Ριζοκάρπασο 
είναι η περιοχή που έχει παρα-
μεληθεί περισσότερο από οποια-
δήποτε άλλη των κατεχομένων, 
σημειώνοντας ότι προβλήματα 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, 
μεταναστεύουν οι νέοι, ενώ η κα-
τάσταση των αρχαιοτήτων έχει τα 
χάλια της.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και 
στα αντίσκηνα που βρίσκονται 
στην περιοχή της Μονής, αλλά 
και στα παράπονα που έχουν εκ-
φραστεί από το λεγόμενο δήμαρ-
χο Μεχμέτ Ντεμιρτζί, ο οποίος 

δεν μπορεί να παρέμβει επειδή η 
Μονή βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
του ΕΒΚΑΦ.

Ο ιερέας της Μονής Πατήρ 
Ζαχαρίας δήλωσε ότι τα ζώα της 
μάντρας που βρίσκεται δίπλα στη 
Μονή εισέρχονται στην εκκλη-
σία, ενώ αναφέρθηκε και στην 
- εδώ και τώρα - ανάγκη αναστή-
λωσης της Μονής.
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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: Tel.:  97073408, 
Fax: 97093919, Mobile: 0416066138
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

ÂñáäéÜ Ëýñáò
óôï

PANARCADIAN CLUB
ôï ÓÜââáôï 18 Öåâñïõáñßïõ

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ Ãéþñãïò Áðïóôïëßäçò, 
¢ããåëïò ÃÜôóïò, ÊùóôÞò Ðëáôýññá÷ïò êáé  Ìáíüëçò 

Êáñáãåùñãßïõ, èá óáò ìåôáöÝñïõí óå üëá ôá ìÝñç ôçò ðáôñßäáò 
ãåìßæïíôáò ôçí øõ÷Þ óáò ÅËËÁÄÁ!

Ìå ôçí êñçôéêÞ ëýñá, ôç âéïëüëõñá, ôï ëõñÜêé,ôá ëáïýôá,ôçí ðïíôéáêÞ
ëýñá, ôá ðëÞêôñá èá óáò ôáîéäÝøïõí óôéò ìïõóéêÝò

ôïõ ôüðïõ ìáò ðñïóöÝñïíôáò óáò åîáßóéá ìïõóéêÜ áêïýóìáôá!

Ãéá êñáôÞóåéò èÝóåùí åðéêïéíùíåßóôå ìå ôçëÝöùíá:
Ìé÷Üëçò: 0410 517 973, ¢èáò: 0415 777 932

Åßóïäïò ìå 4 course meal $45


