ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

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

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 7 l Τεύχος 76 l Ιανουάριος 2018

Οι υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας ανοίγουν τα χαρτιά τους στην «ΔΑΛΙΝΕWS»

Έφθασε η ώρα της κάλπης

Ο

ι διεκδικητές του ύπατου αξιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανοίγουν τα χαρτιά τους στην «ΔΑΛΙΝEWS». Απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν και αναλύουν τις προτάσεις τους για την ευρύτερη περιοχή
Ιδαλίου. Oι απαντήσεις τους έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.
Τοποθετούνται για το σημαντικό ζήτημα της μεταρρύθμισης της Το-

H ΔΑΛΙnews
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά ,
και ευτυχισμένο
το νέο έτος 2018

πικής Αυτοδιοίκησης, καταθέτουν τις προτάσεις τους για την αγροτική οικονομία και αναφέρονται στα σχέδια τους για την περαιτέρω
ανάπτυξη της περιφέρειας του Ιδαλίου. Η προεκλογική εκστρατεία
φθάνει στο τέλος της. Άρχισε ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Στις 28 Ιανουαρίου είναι ορισμένος ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών
και στις 4 Φεβρουαρίου ο δεύτερος γύρος.

σελ. 4

Άνοιξε τις πύλες του
το Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών

Ο

Γιορτινό κλίμα στο Δήμο Ιδαλίου

Σ

ε εορταστικούς ρυθμούς κινείται από τις 10 Δεκεμβρίου
ο Δήμος Ιδαλίου. Η εκδήλωση η οποία έδωσε το έναυσμα για την
έναρξη της εορταστικής περιόδου
τράβηξε σαν μαγνήτης τον κόσμο ο
οποίος έσπευσε και την παρακολούθησε με χαρά και ευχαρίστηση. Κατά

τη διάρκεια της εκδήλωσης φωταγωγήθηκε ο ευκάλυπτος ενώ ρίφθηκε
αριθμός πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών. Ο Δήμαρος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ευχήθηκε σε όλους
ότι καλύτερο για τη νέα χρονιά ενώ
χορωδίες και συγκροτήματα συνέθεταν το εορταστικό σκηνικό.

σελ. 8

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τέλεσε τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου
Λυμπιών. Κόστισε 1,3 εκ.
Ευρώ. Οι χώροι
του Πολιτιστικού Κέντρου
Λυμπιών
θα
αξιοποιηθούν
για τη διοργάνωση επιλεγμένων πολιτιστικών και άλλου είδους εκδηλώσεων. Πρόκειται να
αποτελέσει πόλο παιδείας και πολιτισμού, της διαπαιδαγώγησης
των παιδιών και των νέων, την
παροχή ευκαιριών καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικής

απασχόλησης για μικρούς και μεγάλους, την υποστήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την
ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
κουλτούρας
της
Κύπρου.
Στην ομιλία του
ο
Πρόεδρος
της Δημοκρατίας ανέφερε
ότι η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην υλοποίηση και άλλων
αναπτυξιακών έργων στην κοινότητα Λυμπιών, που θεωρούνται αναγκαία για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τελετή βράβευσης αθλητών
του Ιδαλίου

Βραβεύτηκε ο Λουκής Παπαφιλίππου

Ο

Σ

ΚΟΑ στοχεύει να ωθήσει
περισσότερους ανθρώπους προς τα ευεργετικά οφέλη του αθλητισμού ανέφερε ο Πρόεδρος
του οργανισμού
Κλεάνθης Γεωργιάδης μιλώντας
στην εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου για βράβευση
των αθλητών και
των αθλητικών
σωματείων που διακρίθηκαν κατά
την αγωνιστική περίοδο 20162017. Στο πλαίσιο της εκδήλω-

σης απονεμήθηκαν οι ετήσιες χορηγίες στα αθλητικά σωματεία και
τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του
Δήμου Ιδαλίου. Ο
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος συνεχάρη
τους βραβευθέντες αθλητές και
τα σωματεία του
Δήμου που τιμούν την πόλη και τόνισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει τον
αθλητισμό.

σελ.14

το Λουκή Παπαφιλίππου,
ένα από τους πιο δραστήριους και επιτυχημένους ανθρώπους της κυπριακής κοινωνίας
απονεμήθηκε το βραβείο Business Leader
στην Κατηγορία Xρηματοοικονομικά και
Επαγγελματικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο
της 4ης απονομής των
ΚΕΒΕ Business Leader
Awards.Ο Λουκής Παπαφιλίππου γεννήθηκε στην Ποταμιά. Ανέπτυξε πλούσια
δράση. Πέραν από τη συμμετοχή
του στον απελευθερωτικό αγώνα
της ΕΟΚΑ 1955 -59 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο Λουκής Παπαφιλίπ-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Κοντά στης άπορες
οικογένειες
ΣΕΛ.6

Ψηφίζουμε Λουκία Κατσούρη
ΣΕΛ.8

σελ. 3

που, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Λουκής Παπαφιλίππου &
Σια Δ.Ε.ΠΕ., όπου και εξασκεί τη δικηγορία μέχρι σήμερα. Είναι από
τους πρωτοστάτες της
ανάπτυξης του τομέα
των υπηρεσιών στην
Κύπρο και της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και εταιρειών. Μεταξύ άλλων ίδρυσε
τον Τηλεοπτικό Σταθμό Αντέννα και είναι επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας στην
Κύπρο. Ο κ. Παπαφιλίππου έχει δεχθεί πληθώρα βραβείων και τιμήθηκε ποικιλοτρόπως για την προσφορά του.

σελ. 6

Open day
στη Σχολή Φόρουμ
ΣΕΛ.10

Κλαδέματα και Χειμερινός
Ψεκασμός
ΣΕΛ.12

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

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Καλώς μας ήρθε και το 2018. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι και
πολλές ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Στη νέα χρονιά
που ανέτειλε εδώ και μερικές μέρες θα έχουμε από τις αρχές κιόλας του έτους ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πρόκειται ασφαλώς για τις προεδρικές εκλογές. Η προεκλογική εκστρατεία άρχισε εδώ και καιρό και τις επόμενες μέρες
θα φθάσει στο αποκορύφωμα της. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας αναζητούν και την τελευταία ψήφο
στην προσπάθεια τους να ανέλθουν στο ύπατο αξίωμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «ΔΑΛΙNEWS» πιστή στο
ραντεβού με την ενημέρωση σας παρουσιάζει τις θέσεις
των πέντε βασικότερων διεκδικητών της Προεδρίας της
Δημοκρατίας για την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Νίκος
Αναστασιάδης, Νικόλας Παπαδόπουλος, Σταύρος Μαλάς, Γιώργος Λιλλήκας και Χρίστος Χρίστου ανέλυσαν τις
προτάσεις τους τις οποίες σας παραθέτουμε ώστε να έχετε

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

Πέρα Χωριό 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα
Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας
Βαρβάρας
Οδός 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
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13.
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656,
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703,
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902,
22526682.
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110

Π

και εσείς, οι αναγνώστες της «ΔΑΛΙNEWS», την καλύτερη
δυνατή εικόνα πριν ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα.
Πέραν όμως από τις εκλογές η ζωή συνεχίζεται. Είναι περίοδος γιορτών, ο κόσμος απολαμβάνει την οικογένεια
και τους φίλους του και γενικά σε πιο χαλαρούς ρυθμούς
ζει στο εορταστικό πνεύμα. Ο Δήμος Ιδαλίου στις 10 Δεκεμβρίου διοργάνωσε μια όμορφη εκδήλωση κατά την
οποία έγινε και η φωταγώγηση του ευκαλύπτου στον ποταμό Γυαλιά. Ο κόσμος , μικροί και μεγάλοι έδωσαν βροντερό παρόν και απόλαυσαν την εκδήλωση. Ένα από τα
γεγονότα που ξεχώρισαν το μήνα που πέρασε είναι τα
εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Λυμπιών. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος έκανε και
εισφορά 5 χιλιάδων Ευρώ για τις ανάγκες του Κέντρου.
Το έργο κόστισε πέραν του ενός εκατομμυρίου Ευρώ και
θα αξιοποιηθεί από τα συγκροτήματα και τους φορείς της

Τα «έψαλαν» στον Πρόεδρο
της Βουλής

αιδιά της Ιδιωτικής Σχολής
Φόρουμ παραμονές των
Χριστουγέννων πήγαν στην
Βουλή και «έψαλαν» τα κάλαντα στον
Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη. Ο κ. Συλλούρης ευχήθηκε στα
παιδιά κάθε πρόοδο στα μαθήματα
τους και με την ευκαιρία της νέας χρονιάς ένα εποικοδομητικό 2018.

«Το Πραγματικό Νόημα
των Χριστουγέννων»

Ε

κδήλωση με τίτλο «Το Πραγματικό Νόημα των Χριστουγέννων»
διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου σε
συνεργασία με τον Χριστιανικό Σύνδεσμο
«Ευαγγελισμός». Το θέμα ανέπτυξε η πρώην εκπαιδευτικός, Πρόεδρος του Χριστιανικού Συνδέσμου «Ευαγγελισμός» Μαρία Λαζαρίδου. Με το δικό της ξεχωριστό
τρόπο η κα Λαζαρίδου άγγιξε τις καρδιές και το συναίσθημα των παρευρισκομένων οι οποίοι αμέσως μετά την όμορφη
εκδήλωση της διαβίβασαν τα θερμά τους
συγχαρητήρια. Η δημοτική χορωδία και
η χορωδία του Χριστιανικού Συνδέσμου
«Ευαγγελισμός» με τα τραγούδια τους διάνθισαν την εορταστική, χριστουγεννιάτικη βραδιά.

περίοδο 2016-2017. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν οι ετήσιες χορηγίες στα αθλητικά σωματεία και
τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου
Ιδαλίου. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρόμενοι για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Έγινε
ενημέρωση και τέθηκαν στο τραπέζι σκέψεις για τις περαιτέρω κινήσεις των κατοίκων, σε συνεργασία ασφαλώς με
το Δήμο Ιδαλίου. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε λεπτομέρειες για το Open Day που διοργάνωσε η Σχολή Φόρουμ.

Οικολογικό χριστουγεννιάτικο
δέντρο στο Λύκειο Ιδαλίου

Μ

αθητές και καθηγητές του Λυκείου Ιδαλίου έφτιαξαν χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο στήθηκε στην είσοδο
του σχολείου.

Πρόκειται για οικολογική κατασκευή την οποία εμπνεύστηκαν ο καθηγητής μαθηματικών Ιωάννης Λαζάρου και μαθητές του σχολείου.
Τα παιδιά του σχολείου μετέφεραν από το σπίτι τους ένα άδειο πλαγια τους σκοπούς
της κατασκευής.
Μέσα στα μπουκάλια έριξαν και
μια προσωπική
ευχή σε κάποιο
συγγενικό πρόσωπο ή φίλο.
Το δέντρο ύψους
3 μέτρων έχει
σχήμα τετραγωνικής πυραμίδας.
Η συλλογή των
μπουκαλιών διήρκησε 4-5 μέρες
και το στήσιμο

Εορτολόγιο του μήνα

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005
Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

και τα σωματεία που διακρίθηκαν κατά την αγωνιστική

έγινε σε μία μέρα.

Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου

andreasjoseph@hotmail.com

ερωμένη εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκαν οι αθλητές

στικό μπουκάλι
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Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342

κοινότητας. Ο Δήμος Ιδαλίου πραγματοποίησε την καθι-

H πρώτη κυρία
στην Στέγη
«Άγιος
Δημητριανός»

Η

σύζυγος του Προέδρου της
Δημοκρατίας Άντρη Αναστασιάδη κατά τη διάρκεια
των επισκέψεων της σε ευαγή ιδρύματα τις μέρες των γιορτών επισκέφθηκε και την Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος
Δημητριανός» στο Δάλι. Ευχήθηκε σε
όλους με την ευκαιρία των γιορτών ένα
ευτυχές 2018. Η πρώτη κυρία συνεχάρη το προσωπικό της στέγης ηλικιωμένων για το έργο που επιτελεί. Xορωδίες
δημιούργησαν μια όμορφη γιορτινή
ατμόσφαιρα.
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Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία
Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα, Ξένος, Ξένια
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα
Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία,
Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία,
Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης,Χάρις
Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω,
Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Χρυσούλα, Σήλια,
Χρυσταλλία
Κύρος, Κύρης,Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα

ΔΑΛΙ

news

3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου Λυμπιών

Τ

η διαβεβαίωση ότι ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις κεντρικής και τοπικής εξουσίας η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων που συμβάλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση και παροχή προς τους πολίτες ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος είπε πως από την αρχή
της ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, τέθηκε ως στόχος η ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση
των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου της Κοινότητας Λυμπιών, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
είπε ότι πέραν του Κέντρου , συνολικής δαπάνης ύψους 1.3 εκ. Eυρώ, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην κοινότητα Λυμπιών, που θεωρούνται αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Πιο συγκεκριμένα, είπε «προχωρήσαμε στην υλοποίηση βελτιωτικών και εξωραϊστικών έργων ύψους 306 χιλιάδων ευρώ, στην παραχώρηση οικοπέδων για φτωχές οικογένειες ύψους 260 χιλιάδων ευρώ και στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου ύψους 1 εκ. 878 χιλ. Ευρώ, έργο που όπως σημείωσε, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018.
Επίσης, είπε πως η κυβέρνηση προχώρησε στην υπογραφή κατασκευαστικού συμβολαίου για τη δημιουργία
Μουσείου Λιθοχαρακτικής για το ποσό των 302 χιλιάδων Ευρώ, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Ιανουάριο του 2018. Πρόσθεσε πως στα πλαίσια της κρατικής χορηγίας η κοινότητα λαμβάνει ποσό ύψους 83
χιλιάδων Ευρώ.
Εξάλλου, ανέφερε πως ύστερα και από πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εξόφληση από το Κράτος καθυστερημένων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων οφειλών της κοινότητας, ύψους
52 χιλιάδων Ευρώ, για να σημειώσει ότι η Κυβέρνηση, θέλοντας να ενισχύσει τους κατοίκους της υπαίθρου και
ιδιαίτερα τους νέους, καθώς επίσης και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων του τόπου,
να στηρίξει τους αγρότες και τον αγροτικό- παραγωγικό τομέα, την οικονομία και συνακόλουθα το τουριστικό
μας προϊόν, υιοθέτησε συγκεκριμένα μέτρα.

«Ενδεικτικά, αναφέρω την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, την αξιοποίηση της
φυσικής ομορφιάς των θερέτρων της υπαίθρου προωθώντας τον αγροτουρισμό, τη στήριξη των τοπικών αρχών για ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της, την εθνική πιστοποίηση και την
προβολή παραδοσιακών προϊόντων, την επιχορήγηση μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων και την οικονομική ενίσχυση για τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και την κατάρτιση νέων, γυναικών της
υπαίθρου κ.ά.», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Συνέχισε λέγοντας πως το έργο που έχει εγκαινιαστεί πλέον θα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα των πολιτιστικών δράσεων της κοινότητας, αποτελώντας παράλληλα την αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητας.
Κατέληξε εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος στην κοινότητα Λυμπιών που έχει ήδη επιτευχθεί μέσα από τη χρηστή διοίκηση, τον υπερβάλλοντα ζήλο και το ενδιαφέρον του Κοινοτικού Συμβουλίου,
αλλά και των κατοίκων, θα συνεχίσει και μαζί με τη συνδρομή της κυβέρνησης στους αναπτυξιακούς στόχους
και επιδιώξεις της κοινότητας. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραχώρησε ως συμβολική εισφορά το ποσό των
5 χιλιάδων Ευρώ ενισχύοντας την προσπάθεια εξοπλισμού του Πολιτιστικού Κέντρου.
Οι χώροι του Πολιτιστικού Κέντρου Λυμπιών θα αξιοποιηθούν για τη διοργάνωση επιλεγμένων πολιτιστικών
και άλλου είδους εκδηλώσεων. Πρόκειται να αποτελέσει πόλο παιδείας και πολιτισμού, της διαπαιδαγώγησης
των παιδιών και των νέων, την παροχή ευκαιριών καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης για
μικρούς και μεγάλους, την υποστήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας,
της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κουλτούρας της Κύπρου.
Πρόσθετα, το Πολιτιστικό Κέντρο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διάφορων φορέων και των σχολείων της κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, φιλοξενώντας το πλήθος των δραστηριοτήτων τους, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του.
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«Μας ενώνει
το όραμα»
δηλώνει
ο Νίκος
Αναστασιάδης
• Είναι γεγονός πως η
δική σας περιφέρεια με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αξίζει περισσότερου ενδιαφέροντος από το κράτος. Για αυτό και ήδη από την πρώτη
πενταετία διακυβέρνησης μας και παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση, δώσαμε έμφαση σε έργα υποδομής. Αναφέρομαι συγκεκριμένα:
Στην πρώτη φάση του έργου ανάπλασης του πυρήνα
του Δήμου Ιδαλίου, δαπάνης 1.5 εκ. Ευρώ. Το έργο είναι γεγονός πως έχει καθυστερήσει ωστόσο αναμένω
πως τα προβλήματα θα ξεπεραστούν και οι εργασίες θα
καταστεί δυνατόν να αρχίσουν τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε ήδη από τον
περασμένο Μάιο το έργο διαμόρφωσης του αρχαιολογικού πάρκου στο χώρο του αρχαίου Ιδαλίου, συνολικής δαπάνης 560 χιλ. Ευρώ, για το οποίο η κρατική
συνεισφορά ανήλθε στις 410 χιλ. Ευρώ. Πρόσθετα με
τα πιο πάνω, από τον περασμένο Φεβρουάριο βρίσκεται υπό κατασκευή η ανέγερση αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου,
δαπάνης 330 χιλ. Ευρώ, με αναμενόμενη ημερομηνία
περάτωσης τον προσεχή Απρίλη. Επιπλέον των όσων
έχω αναφέρει και ικανοποιώντας αιτήματα του Δήμου,
στον προϋπολογισμό του 2018 περιλαμβάνονται και
τα ακόλουθα νέα έργα:
1. Η κατασκευή πεζογέφυρας και πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου στον ποταμό Γυαλιά, δαπάνης 1 εκ. Ευρώ,
που αναμένεται να αρχίσει το προσεχή Φεβρουάριο.
2. Η κατασκευή του κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή του παλαιού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού με την
οδό Οδυσσέως, δαπάνης 300 χιλ. Ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.
3. Η κατασκευή πρόσβασης Νέας Λήδρας από τον κυκλοφοριακό κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου, δαπάνης 1
εκ. Ευρώ.
• Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε και αναστρέψαμε
την καθοδική πορεία της αγροτικής παραγωγής κατά
πέραν του 12%. Για να πετύχουμε τους στόχους μας
αξιοποιήσαμε πλήρως τα παγοποιημένα από το 2012
Ευρωπαϊκά προγράμματα, στηρίζοντας με 400 εκ. τον
αγροτικό κόσμο. Εγκρίναμε νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας για τη περίοδο 2014-2020 προϋπολογισμού 332 εκ., πετυχαίνοντας μάλιστα τον διπλασιασμό της συνεισφοράς της
ΕΕ. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες σε συνδυασμό και
με τα κίνητρα, τις κρατικές επιδοτήσεις και τις ευκαιρίες παραχώρησης γης που έχουμε δημιουργήσει για τη
δραστηριοποίηση νέων ή νεοεισερχόμενων αγροτών,
φέρνουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Ενισχύθηκαν
ήδη οικονομικά 315 νέοι γεωργοί, 170 επιχειρήσεις και
3.000 γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Οδηγήσαμε στη ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής
γεωργίας με 1.032 βιοκαλλιεργητές, 270 νέοι αγρότες
έχουν ήδη ενταχθεί στον πρωτογενή τομέα, 545 άνεργοι έχουν τύχει αγροτικής κατάρτισης και 600 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Στόχος μας, η συνέχιση και ενδυνάμωση αυτών των πολιτικών που
αποδεδειγμένα πλέον ενισχύουν ποσοτικά και ποιοτικά τον πρωτογενή τομέα, καταπολεμούν την αστυφιλία και αναγεννούν κοινότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις κινδύνευαν με οριστικό αφανισμό. Πέραν
όμως των κινήτρων, με σημαντικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουμε τη θέση και το ρόλο το παραγωγού στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Καταρτίσαμε το Μητρώο Αγροτών προκειμένου οι επιδοτήσεις να στοχεύονται στους πραγματικούς αγρότες
και δημιουργήσαμε ήδη τα δύο πρώτα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη. Μεταρρυθμίζουμε ολοκληρωτικά την αγροτική ασφάλιση με την εισαγωγή μεικτού
μοντέλου με το κράτος να αναλαμβάνει το 50% της ζημιάς, μειώνοντας το ρίσκο του γεωργού. Με νομοθετική ρύθμιση ενδυναμώνουμε τη θέση των αγροτών
στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και
θεσπίζουμε τον Έφορο Αγροτικών Πληρωμών παρέχοντας τη δυνατότητα έφεσης κατά αποφάσεων της Διοίκησης. Πετύχαμε την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων με το Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών
Ενισχύσεων επιλύοντας ένα από τα χρονίζοντα προβλήματα των γεωργών. Εισαγάγαμε κίνητρα ενδυνάμωσης της συμβολαιακής γεωργίας, εξασφαλίζοντας
νέες δυνατότητες εμπορίας στον παραγωγό. Καταρτίσαμε σχέδιο παροχής αγροτικού πετρελαίου και παραχωρούμε για πρώτη φορά με ενίσχυση στο πετρέλαιο
κίνησης. Μειώνουμε περαιτέρω το κόστος ενέργειας
προωθώντας τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών. Μεγάλη
έμφαση δίνουμε στην αναβάθμισητης ποιότητας και
την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων. Πετύχαμε ήδη την κατοχύρωση της προέλευσης
3 αγροτικών μας προϊόντων και βρισκόμαστε σε διαδικασία κατοχύρωσης σειράς άλλων μεταξύ των οποί-
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ΠΡοεδρικεσ
εκλογεσ
ων και το χαλούμι. Βελτιώνουμε τη σήμανση των γεωργικών προϊόντων για να γνωρίζει ο καταναλωτής τι
αγοράζει και προχωρούμε στην πλήρη αναδιοργάνωση των διαδικασιών τυποποίησης και εμπορίας. Στόχος μας, να εντείνουμε την εκστρατεία διατήρησης και
προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων στην Κύπρο και το εξωτερικό, με στοχευμένα κίνητρα και προβάλλοντας τη μοναδική ποιότητα και προστιθέμενη
τους αξία.
Η ευρύτερη περιοχή του Ιδαλίου, ως κατ εξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική θεωρώ πως έχει πολλά ακόμη
να αποκομίσει από τις πολιτικές που συνεχώς εισάγουμε.
• Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
πλέον αδήριτη ανάγκη καθώς οφείλουμε να αποφύγουμε φαινόμενα του παρελθόντος τα οποία οδήγησαν τους Δήμους σε οικονομικά αδιέξοδα, ενώ παράλληλα οι σχεδιασμοί μας διασφαλίζουν καλύτερο
επίπεδο ζωής όλων των πολιτών. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες οικονομικές και
διοικητικές ρυθμίσεις, που θα διασφαλίζει την αυτονομία και τη σταδιακή διεύρυνση των αρμοδιοτήτων
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και την αναδιάρθρωση της δομής και των αρχών της. Η δημιουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων με αυξημένη διοικητική, επιστημονική και τεχνική επάρκεια για προσφορά
κοινών υπηρεσιών, θα δώσει τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να αξιοποιήσουν τόσο τους ίδιους πόρους
αλλά και πόρους από όμορες τοπικές αρχές, ούτως
ώστε να είναι σε θέση να ωριμάσουν έργα, να αξιοποιήσουν τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να υλοποιήσουν μεγάλα έργα υποδομής.
Σε αυτό το πλαίσιο θα προωθηθεί και η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών όμορων Δήμων ή και Κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση
στοχευμένης μελέτης, με απόφασή του στις 14 Ιουλίου
του 2015, ενέκρινε τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη βάση της υποχρεωτικής συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών και της δημιουργίας Επαρχιακών
και Τοπικών Συμπλεγμάτων. Τα σχετικά Νομοσχέδια
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2015 και έκτοτε
αυτά συζητούνται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Ως εκ τούτο η προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι μία
από τις πρώτες προτεραιότητες που θέτω για τη νέα
μου θητεία εάν φυσικά οι πολίτες με εμπιστευτούν.
• Το μήνυμα μου είναι απλό και σαφές. Διεκδικώ μία
δεύτερη και τελευταία θητεία που θα συνεχίσει να τη
διακρίνει το πάθος, το πείσμα, η αποφασιστικότητα,
αλλά και η ισχυρή βούληση για συνεργασία με όλους.
Μας ενώνει το όραμα, το καθήκον, αλλά και η προσδοκία, να παραδώσουμε ένα κράτος ελεύθερο, σύγχρονο, απόλυτα συμβατό με τις προσδοκίες του λαού μας.

«Ο λαός απαιτεί
αλλαγή»
αναφέρει
ο Νικόλας
Παπαδόπουλος
• Είμαστε υπέρ της πολυδιάστατης ανάπτυξης
και όχι της μονοθεματικής επικέντρωσης σε ένα
τομέα της οικονομίας. Γι’
αυτό και στις προτάσεις
μου για την οικονομία, θα εντοπίσετε σχεδιασμούς για
ανάπτυξη πολλών από τους υφιστάμενους παραγωγικούς
τομείς, αλλά και εισηγήσεις για νεοφανείς τομείς, που έχουν
προοπτική, τομείς τους οποίους η Κύπρος, το δυναμικό της
και οι δυνατότητες της μπορούν να αξιοποιήσουν.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, την ιδιότητα της ως μέλους της ΕΕ, τη γεωγραφική της θέση, το σύγχρονο νομοθετικό της πλαίσιο, το
ψηλό μορφωτικό επίπεδο του εργασιακού δυναμικού της.
Αναντίλεκτα, ο τομέας της βιομηχανίας είναι σημαντικότατος και η βιομηχανία θα πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία, είτε με κίνητρα, είτε με παροχή πληροφόρησης, είτε
με έμπρακτη βοήθεια για επέκταση και δικτύωση στο εξωτερικό.
Ανάμεσα σε άλλα, προτείνουμε τη δημιουργία Φορέα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την χρηματοδότηση τους και την παροχή ρευστότητας και τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας για ΜΜΕ, προκειμένου
να ενημερώνονται και να επωφελούνται για τα ευρωπαϊκά
και εθνικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων.
Και παράλληλα και ταυτόχρονα, με τις προτάσεις μας, θα
δημιουργήσουμε τις συνθήκες, έτσι ώστε το σύνολο της οικονομίας να ξεφύγει από την ανυποληψία και να μπουν γερές και σταθερές βάσεις εξυγίανσης και ανάπτυξης.
• Η αγροτική οικονομία κράτησε για εκατοντάδες χρόνια
ζωντανό το λαό της πατρίδας μας. Γι’ αυτό και δίδεται η ανάλογη σημασία στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι Δυνάμεις
της Αλλαγής, που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα μου,
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Οι προτάσεις των υποψήφιων προέδρων
της Δημοκρατίας για
την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου
Σε τέσσερις ερωτήσεις της «ΔΑΛΙNEWS» απάντησαν οι υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Σταύρος Μαλάς, ο Γιώργος Λιλλήκας και ο Χρίστος Χρίστου άνοιξαν τα χαρτιά
τους και παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Βρισκόμαστε λίγες μόλις μέρες πριν
από τις εκλογές. Οι απαντήσεις τους στα ερωτήματα της «ΔΑΛΙNEWS» έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφέρειας Ιδαλίου λαμβανομένου υπόψη ότι η
περιοχή βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου και σε αυτή λειτουργεί η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας;
2. Στην περιοχή Ιδαλίου πολλοί κάτοικοι ασχολούνται και με τον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας. Ποιες είναι οι
προθέσεις σας για στήριξη του κλάδου της αγροτικής οικονομίας;
3. H μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη.
Ποιο σύμφωνα με τις προτάσεις σας είναι το ορθό μοντέλο διοίκησης των τοπικών αρχών;
4. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πραγματοποιήσατε συγκεντρώσεις και στην περιοχή Ιδαλίου. Μιλήσατε με τον κόσμο. Ποιο το μήνυμα σας προς τους ψηφοφόρους λίγες μόλις μέρες πριν από τις εκλογές;

μέσω των αγροτικών οργανώσεων, με τις οποίες είναι συνδεδεμένα τα κόμματα, έχουν καταρτίσει πρόγραμμα για την
αγροτική οικονομία, από τους αγρότες για τους αγρότες. Επιπρόσθετα, προτείνουμε την εφαρμογή ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για νέους αγρότες, κτηνοτρόφους και
ψαράδες, με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την
εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων στην αγροτική οικονομία.
• Το υφιστάμενο μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Άλλωστε αυτό το
ξέρουν καλύτερα οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εμείς είμαστε υπέρ της συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών, για
να μειωθούν το κόστος λειτουργίας των τοπικών αρχών και
υπέρ της μείωσης των δήμων. Οι θέσεις μας δε, έχουν υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Η πρόθεση μας είναι ρητή: αν μας τιμήσει ο λαός με τη
ψήφο του, θα προχωρήσουμε αμέσως με την μεταρρύθμιση,
χωρίς μάλιστα να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, εφόσον οι θέσεις μας συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Το δικό μου μήνυμα προς το λαό, πηγάζει από το μήνυμα
που μας έδωσε ο λαός τους μήνες της προεκλογικής περιόδου: Ο λαός απαιτεί αλλαγή. Αλλαγή στην πολιτική και τη
στρατηγική στο κυπριακό, για να επιστρέψει η Αξιοπρέπεια
και η Ελπίδα με διεκδικητική πολιτική που θέτει πάνω απ’ όλα
τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού
της, Αλλαγή στην διακυβέρνηση του τόπου, για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας, Αλλαγή για να επικρατήσει η διαφάνεια, η ειλικρίνεια, η σοβαρότητα.

«Ανάπτυξη
Για Όλους»
επιδιώκει ο
Σταύρος Μαλάς
• Μια από τις πρώτες μου
επισκέψεις, από την έναρξη της προεκλογικής μας
εκστρατείας ήταν η επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου και η συνάντηση με εργαζόμενους και επιχειρηματίες στις βιομηχανίες
και επιχειρήσεις της περιοχής. Όχι τυχαία λοιπόν, επέλεξα τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου για να διακηρύξω ένα
από τους πιο βασικούς στρατηγικούς στόχους του οικονομικού μας προγράμματος που είναι η στήριξη στην μεταποιητική βιομηχανία της Κύπρου. Αυτό σημαίνει κίνητρα
στην υγιή επιχειρηματικότητα, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της
καινοτομίας. Έτσι θα πετύχουμε το στόχο του εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής παραγωγής και του μεταποιητικού
τομέα του τόπου μας. Παράλληλα, επειδή εμείς εργαζόμαστε κάτω από το σύνθημα-στόχο «Ανάπτυξη Για Όλους»
θα προωθήσουμε αναπτυξιακό νόμο που συνδέει την παροχή κινήτρων από το Κράτος προς τις επιχειρήσεις με την
τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
• Η στήριξη στην κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία, μαζί
με την στήριξη της αγροτικής παραγωγής του τόπου, αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες του επανασχεδιασμού του
κυπριακού αναπτυξιακού μοντέλου που προτείνουμε
εμείς. Στόχος είναι να αποκτήσουμε μια οικονομία που δεν
θα εξαρτάται σε φούσκες ή σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά
να είναι βιώσιμη, ανθεκτική, στέρεη στα δικά της πόδια και
θα έχει βάθος και διάρκεια. Σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, έχουμε θέσει ως στόχο τη συγκράτηση των εισαγωγών σε τρόφιμα και την αύξηση των εξαγωγών, ειδικά
σε τυροκομικά προϊόντα. Για αυτό, εφόσον ο λαός το αποφασίσει, από τον ερχόμενο Μάρτη θα δημιουργηθεί και

θα λειτουργεί Συμβούλιο Αγροτικής Οικονομίας που
θα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, όσο αφορά την κτηνοτροφία έχω
πει επανειλημμένα ότι δεν νοείται μια μικρή χώρα η
οποία έχει τεράστιες ανάγκες σε παραγωγή κρέατος
και γάλακτος, να μη δίνει μεγάλη και ουσιαστική σημασία στη γαλακτοπαραγωγή. Θα καταρτίσουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πλάνο δημιουργίας ειδικών
κτηνοτροφικών μονάδων με γενετικά βελτιωμένα αιγοπρόβατα έτσι ώστε να αυξήσουμε τη γαλακτοπαραγωγή και παράλληλα, να είμαστε και συμβατοί με
το φάκελο που έχει κατατεθεί για το χαλούμι. Περαιτέρω, στο Πρόγραμμα μας έχουμε θέσεις στόχους
όπως ο καθορισμός ενιαίας τιμής νερού για αρδευτικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς στη βάση της
τιμής πώλησης του νερού του Νότιου Αγωγού, την
παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικών τεμαχίων για μίσθωση στο κράτος για δημιουργία ενιαίων
συνεταιριστικών καλλιεργειών με σκοπό την αύξηση της παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων πρόσθετης εμπορικής αξίας, την αναδιοργάνωση/ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Επιτροπής
Σιτηρών Κύπρου, του ΟΓΑ, του Συμβουλίου Πατατών αλλά και την ενθάρρυνση για ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασμού των αγορών από τους ίδιους τους
παραγωγούς.
• Είναι πέρα για πέρα αναγκαίο να προωθηθεί επιτέλους μια πραγματικά εκσυγχρονιστική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να ενισχύει την
αποκέντρωση, τη διοικητική αυτοτέλεια και το δημοκρατικό χαρακτήρα του θεσμού. Για αυτό θα καθιερώσουμε συγκεκριμένο ποσοστό στον προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις συνθήκες, για ενίσχυση
της ΤΑ και παράλληλα θα διαμορφώσουμε μηχανισμούς για την οικονομική αυτοδιαχείριση. Παράλληλα, είναι αναγκαία η δημιουργία Κοινών Υπηρεσιών ή η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, με στόχο
τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την ενιαία
προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Όσο δε
αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, εμείς φιλοδοξούμε να φέρουμε ένα νέο πνεύμα
σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και σε κάθε πεδίο άσκησης εξουσίας. Είναι λοιπόν αναγκαία η βελτίωση των μηχανισμών Οικονομικής Διαχείρισης και
Εσωτερικού Ελέγχου της ΤΑ. Τέλος, θεωρώντας ότι η
ΤΑ αποτελεί το θεσμό εξουσίας που είναι πιο κοντά
στον πολίτη πιστεύουμε στη συμμετοχική δημοκρατία. Για αυτό, η καθιέρωση της δημόσιας διαβούλευσης και λογοδοσίας και θεσμοθέτηση των δημοτικών δημοψηφισμάτων έχουν ιδιαίτερη θέση στο
Πρόγραμμα μας για την ΤΑ.
• Μια μεγάλη μερίδα των πολιτών της Κύπρου δεν
πιστεύει στο κλειστό συντηρητικό και φθαρμένο πολιτικο-οικονομικό σύστημα του χθες. Δεν πιστεύει σε
όσους διαφημίζουν υποσχέσεις ανεδάφικες ούτε σε
όσους πανηγυρίζουν την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Νέοι επιστήμονες
δεν βρίσκουν αξιοπρεπείς δουλειές. Εργαζόμενοι
δουλεύουν χωρίς καμιά προστασία, κανένα κατοχυρωμένο δικαίωμα. Νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να
προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένεια και σπιτικού. Επιχειρηματίες, δουλεύουν έντιμα και σκληρά αλλά σκοντάφτουν στη διαπλοκή, στον αθέμιτο
ανταγωνισμό και στην κρατική γραφειοκρατία. Συνταξιούχοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Για αυτό οι περισσότεροι πολίτες αναζητούν
σοβαρές και μετρημένες προτάσεις. Κοινωνικά δίκαιες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Έντιμους, καθαρούς και αξιόπιστους ανθρώπους που να τιμούν το
λόγο τους. Αυτούς τους ανθρώπους φιλοδοξώ να εκφράσω. Αυτούς θέλω να δικαιώσω. Γιατί κι εγώ ανήκω σε αυτή την πλευρά της κοινωνίας.

ΔΑΛΙ

news

«Ευφυής
Κύπρος»
στόχος
του Γιώργου
Λιλλήκα
• Η ανάπτυξη της περιφέρειας Ιδαλίου δεν
μπορεί να γίνει αποσπασματικά αλλά στο πλαίσιο μιας πενταετούς οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής η οποία θα στηρίζει την περιφέρεια και θα βελτιώνει
άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως είναι τα 25
μέτρα τα οποία δεσμεύτηκα θα προωθήσω μέσα σε ένα
χρόνο, το 2018. Το όραμα μου για την Κύπρο της επόμενης πενταετίας μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από μια ριζοσπαστική και καινοτόμο προσέγγιση, που εμείς ονομάζουμε «Ευφύης Κύπρος». Η «Ευφυής Κύπρος» έχει ως
στόχο: να καταστήσει τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη και ευχάριστη στην καθημερινότητα, να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής και να καταστήσει την οικονομία πιο
ανταγωνιστική, την χώρα πιο αποτελεσματική και με χαμηλότερο κόστος, προς όφελος των πολιτών. Σε αυτό το
πλαίσιο στη δική μου πρόταση για την πενταετία 20182023 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στοχευμένα μέτρα ανάπτυξης της περιφέρειας, δημιουργίας καλών θέσεων εργασίας, προγράμματα διετούς απασχόλησης
για νέους, μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφίας, άμεση
εφαρμογή του ΓεΣΥ, υποστήριξη των μικρο-επιχειρηματιών, κατάργηση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας
οικοδομής, κούρεμα δανείων στη βάση οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων, σταδιακή αποκατάσταση κουρεμένων χωρίς να επιβαρύνεται ο φορολογούμενος πολίτης καθώς και προτάσεις για άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
• Ειδικά για τις περιοχές της περιφέρειας και της υπαίθρου προτείνω σειρά μέτρων που έχουν στόχο την ανάπτυξη της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων αλλά και
τη στήριξη της γεωργοκτηνοτροφίας. Η δική μου πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: δημιουργία συνεταιρισμού καλλιέργειας γης και μίσθωση κρατικής γης προς
γεωργοκτηνοτρόφους, παραχώρηση χαλίτικης γης και
οικονομική στήριξη σε νέους που θα ασχοληθούν με
το γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, επανασχεδιασμός εισόδων/εξόδων από και προς τις κοινότητες και τη σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη βάση μελετών.

ΠΡοεδρικεσ
εκλογεσ
Πέραν τούτων, προτείνουμε τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων άθλησης για μαζικό αλλά και αγωνιστικό
αθλητισμό, τη δημιουργία περιφερειακών πολυχώρων
ψυχαγωγίας για διάφορες ηλικίες, την παροχή δωρεάν
υπηρεσίας διαδικτύου σε κοινόχρηστους χώρους, τη δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδοκομικών σταθμών
για τις εργαζόμενες μητέρες, τη θεσμοθέτηση επιδοτούμενων πολιτιστικών δράσεων, όπως θέατρο και μουσική και άλλα.
• Συμφωνούμε με την ανάγκη για μεταρρύθμιση και
πρόθεση μας είναι να προωθήσουμε άμεσα μέτρα για ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως τον ενδιάμεσο
φορέα εξυπηρέτησης και λειτουργίας μεταξύ των πολιτών και του κεντρικού κράτους. Η ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκινά με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών της στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη
και την ενσωμάτωση κρατικών λειτουργιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, προτείνουμε σειρά μέτρων
όπως την μείωση Δημοτικών τελών και φόρων, δημιουργία μετακομιστικού σταθμού απόρριψης αποβλήτων, για
μείωση κόστους σκυβάλων και αξιοποίηση του συστήματος «πληρώνω όσο πετώ», θεσμοθέτηση διαδικασίας
δημόσιας διαβούλευσης για σημαντικές αποφάσεις, θέσπιση αναγκαστικής αξιολόγησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους δημότες, αναβάθμιση των υπηρεσιών
για κατοικίδια ζώα και αναβάθμιση συνεργασίας με τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες και άλλες σχετικές υπηρεσίες του
κράτους, δικαίωμα χρήσης σχολικών χώρων κατά τις μη
εργάσιμες ώρες για τη λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων κα. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
θα πρέπει να σχεδιαστεί με στόχο την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στον δημότη με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος. Η ορθή συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών μπορεί να συμβάλλει σε αυτό τον στόχο. Το ίδιο και η
κατάργηση της πολεοδομικής αδείας και της άδειας οικοδομής με ανάληψη από την μελετητή του έργου.
• Εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια συνομιλώ καθημερινά με τους πολίτες. Ο ανοιχτός και αμφίδρομος διάλογος που ξεκίνησα από το 2012 συνεχίζεται αδιάκοπα και δημιουργικά. Ήρθε η ώρα να αναπτύξουμε ένα
νέο κοινωνικό/οικονομικό μοντέλο υπέρ της κοινωνικής
δικαιοσύνης και ευημερίας των πολιτών με προώθησή
της τεχνολογίας, της εργατικότητας, της αξιοκρατίας δημιουργώντας την «ευφυή» Κύπρο. Θέλουμε οι ευάλωτες
ομάδες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή και να αποκατασταθεί η μεσαία τάξη που θα καταργεί το μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων-φτωχών. Μας έμεινε λιγότερο από ένας

μήνας μέχρι τις εκλογές. Μην αφήνετε τις δημοσκοπήσεις
να σας αποκαρδιώνουν. Όλες έχουν χρεοκοπήσει όταν
το 90% τις απαξιώνει. Η σιωπηρή τεράστια πλειοψηφία είναι που θα εκλέξει Πρόεδρο, οι πολίτες και όχι οι κομματικοί στρατοί. Αποδείξαμε την αξιοπιστία μας και το ενδιαφέρον μας για τους Κύπριους πολίτες. Είμαστε καθαροί
και μακριά από το κατεστημένο και την διαπλοκή. Το όραμα μου είναι να εκπληρώσουμε στο ακέραιο το κοινωνικό μας χρέος απέναντι στην πατρίδα μας, την Νέα Γενιά,
στα παιδιά μας και στο μέλλον. Όταν τους παραδώσουμε
μίαν ελεύθερη Κύπρο, ένα καλύτερο κράτος αξιοκρατίας,
κοινωνικής πολιτικής και μίαν οικονομία προοπτικής εργασίας , μια πολιτική ζωή με ήθος και δημοκρατία. Μόνο
τότε θα μπορούμε να κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια.
Μια Κύπρο που να είναι περήφανη!

Χρίστου: «To
ενδιαφέρον
μου για την
περιοχή είναι
συνεχές»

• Καταρχάς να αναφέρω ότι οι προτάσεις δεν
επικεντρώνονται μόνο στην περιοχή αλλά ευρύτερα για
όλη την Κύπρο, αφού δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μονόπλευρα. Όμως αφού με ρωτήσαμε συγκεκριμένα για την περιοχή Ιδαλίου υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Μεταξύ αυτών είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των
αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο Δάλι και η προώθηση τους, ούτως ώστε να γίνει πόλος έλξης για τους συμπατριώτες μας, αλλά και τους τουρίστες. Είναι κρίμα σημαντικοί θησαυροί για την Κυπριακή ιστορία να μένουν
θαμμένοι στο άγνωστο. Επίσης θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση στα τοπικά σωματεία, ενισχύοντας και
στηρίζοντας τον αθλητισμό, όπως για παράδειγμα η δημιουργία καλύτερων αθλητικών εγκαταστάσεων, που
μπορούν να φέρουν κάποια επιπλέον έσοδα, τόσο στα
σωματεία όσο και στην τοπική κοινωνία. Κυρίως όμως, οι
σωστές κτιριακές εγκαταστάσεις και η δημιουργία ενός
σωστού ολοκληρωμένου γηπέδου θα ενισχύσει και τα
τοπικά σωματεία.
• Για τον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας έχουμε προτείνει να δοθούν κίνητρα, διευκολύνσεις αλλά και φο-

5

ροελαφρύνσεις. Είναι ένας τομέας που ως Εθνικό Λαϊκό
Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα αφού θεωρούμε ότι αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Μόνο έτσι μπορεί μια οικονομία να είναι υγιής. Επειδή
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά αναξιοποίητα βιομηχανικά τεμάχια, λόγω των υψηλών τους τιμών, θα πρέπει το κράτος να παρέμβει ούτως ώστε να μειωθούν, έτσι
με αυτό τον τρόπο θα δοθούν κίνητρα στους πολίτες για
περαιτέρω επενδύσεις. Επίσης στα πλαίσια ενίσχυσης
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και να επιμορφωθεί κατάλληλα η νέα γενιά για ανάπτυξη και περαιτέρω
ενασχόληση με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα,
αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητες ανέλιξης στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, που είναι το άνοιγμα τα τελευταία
χρόνια 2 νέων μικρών οικογενειακών γαλακτοκομείων
από Δαλίτες.
• Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν συμφωνούμε με την ενοποίηση, αλλά συμφωνούμε με την συμπλεγματοποίηση
των υπηρεσιών των δήμων και των κοινοτήτων, ούτως
ώστε να χαμηλώσει το κόστος των υπηρεσιών αλλά και
να εξοικονομηθούν χρήματα στα ταμεία. Με την ενοποίηση των δήμων και των κοινοτήτων, θα υπάρξει ο κίνδυνος κάποιες κοινότητες να χαθούν. Όμως, θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει
να έχει πιο σημαντικό και ενεργό ρόλο και να λαμβάνεται πιο σοβαρά υπόψη τα θέματα που την αφορούν, σε
αντίθεση με σήμερα που βλέπουμε να περιορίζεται σημαντικά.
• Μέχρι την στιγμή που γινόταν αυτή η συνέντευξη δεν
είχε προγραμματισθεί μαζική προεκλογική συγκέντρωση στην περιοχή Ιδαλίου, όμως θα πρέπει να πω ότι
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από κατοίκους της περιοχής, για αυτό θα προγραμματισθεί μέσα στον Ιανουάριο. Όμως, να αναφέρω ότι η επαφή, τόσο εμένα όσο και
στελεχών του Κινήματος μας, με κατοίκους της περιοχής
είναι συνεχείς και συχνή, ανεξάρτητα από τις εκλογές,
μέσω της οποίας ενημερώνομαι για την περιοχή αλλά
και για τους τρόπους περαιτέρω αξιοποίησής της. Το ενδιαφέρον μου για την περιοχή Ιδαλίου, δεν είναι μόνο
προεκλογικό. Η συγκεκριμένη περιοχή, όπως απέδειξα με ενδιέφερε τόσο πριν τις προεδρικές εκλογές, όπως
θα με ενδιαφέρει και μετά τις προεδρικές εκλογές. Αυτή
είναι άλλωστε και η διαφορά της δικής μου υποψηφιότητας, αλλά και του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)
από όλους τους υπόλοιπους.

ΔΑΛΙ
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Βραβεύτηκε ο Λουκής Παπαφιλίππου για την προσφορά του στα χρηματοοικονομικά και τις υπηρεσίες

Τ

ο βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Xρηματοοικονομικά και Επαγγελματικές Υπηρεσίες
απονεμήθηκε στον Λουκή Παπαφιλίπου, ιδρυτή
και συνέταιρο της Λ. Παπαφιλίππου & Σια Δ.Ε.Π.Ε, στο πλαίσιο της 4ης απονομής των ΚΕΒΕ Business Leader Awards.Ο
Λουκής Παπαφιλίππου γεννήθηκε στην Ποταμιά το 1937.
Είναι νυμφευμένος με την Ηρώ Χατζημάρκου, με την οποία
απέκτησαν τρία παιδιά.
Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε μέρος στον
απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 ως μέλος της ΕΟΚΑ.
Συνελήφθη για τη δράση του από τους Άγγλους και κλείστηκε για δύο χρόνια στις φυλακές και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το 1963 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο Λουκής Παπαφι-

λίππου, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Λουκής Παπαφιλίππου & Σια Δ.Ε.ΠΕ., όπου και εξασκεί τη δικηγορία
μέχρι σήμερα. Είναι από τους πρωτοστάτες της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο και της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και εταιρειών. Το δικηγορικό του
γραφείο είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον
αναγνωρισμένα στην Κύπρο.
Το 1993 ίδρυσε τον Τηλεοπτικό Σταθμό Αντέννα και έκτοτε είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού, ο οποίος έχει σταθερά εξελικτική και επιτυχή πορεία
στον τομέα των Μ.Μ.Ε.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Ο Λουκής Παπαφιλίππου επιχορήγησε την ίδρυση της
έδρας Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Warsaw

Άρωμα
χριστουγέννων
στην Αλάμπρα

Αγία Βαρβάρα:
Κινητοποίηση για ένα
καθαρό περιβάλλον

Σ

της Πολωνίας και το 2006, σε αναγνώριση της προσφοράς
του, το πανεπιστήμιο δημιούργησε την έδρα The Loukis
Papaphilippou Seat of Advancement of Modern Greek.
Είναι επίσης Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας στην
Κύπρο.
Ο κ. Παπαφιλίππου έχει δεχθεί πληθώρα βραβείων και τιμήθηκε ποικιλοτρόπως για την προσφορά του.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Το μετάλλιο Gran Official, Τhe Order General Jose De San
Martin από την Αργεντινή. Ο τίτλος του Commendatore
dell’ Ordine Al Merito Della Republica Italiana.
Ο Λουκής Παπαφιλίππου εξέδωσε αρκετές νομικές μελέτες
καθώς και εννέα ποιητικές συλλογές. Είναι συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης και παλαιών βιβλίων.

την Αγία Βαρβάρα οργανώθηκαν και προχώρησαν
σε καθάρισμα του λόφου Πάμπουλου. Ο λόφος αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινότητα

αφού εκεί βρίσκεται το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και
το κοινοτικό θεατράκι, ενώ ταυτόχρονα είναι σημείο θέας
όπου κανείς μπορεί να θαυμάσει το χωριό.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Κοι-

νοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με

T

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμπρας διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού. Μικροί
και μεγάλοι τραγούδησαν χριστουγεννιάτικες
μελωδίες,συνοδεύοντας την κοινοτική χορωδία.
Το φως του φεγγαριού και η μυρωδιά του φρεσκοψημένου κάστανου έκαναν ακόμα πιο όμορφη τη
βραδιά. Στους παρευρισκομένους προσφέρθηκαν κρασί, ζιβανία, λουκουμάδες και ξηροί καρποί.

τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Αλμυράς-Πολιτιστικό και
Περιβαλλοντικό Εργαστήρι, για την ευαισθητοποίηση μι-

Ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης κοντά
στις άπορες οικογένειες

κρών και μεγάλων όσο αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθαρισμό του.

Σταύρος Νησιώτης……
Ένας ταλαντούχος ποιητής

Τ

η δεκαετία του 1930 γεννήθηκε στο Πέρα – Χωριό και Νήσου ο Σταύρος Νησιώτης. Ο Σταύρος,
παιδί του Χριστόφορου Κυπρή και της Μυροφόρας Γρηγόρη βιώνει στα παιδικά του χρόνια όλα όσα οι
κοινωνικές συνθήκες της εποχής εκείνης επέβαλλαν στις
φτωχιές πολύτεκνες οικογένειες. Αγώνας για επιβίωση,
δυσκολίες μα και πολλές όμορφες αναμνήσεις από την
ξέγνοιαστη παιδική ηλικία.
Ο χαρισματικός χαρακτήρας του διαφαινόταν από πολύ
μικρή ηλικία αφού επιλεγόταν από τους πρώτους για να
απαγγείλει να παίξει θέατρο ή να συμβάλει ο ίδιος, δημιουργικά και αποτελεσματικά στην όποια καλλιτεχνική
πρωτοβουλία, είτε ως μαθητής του σχολείου είτε ως μέλος νεανικών οργανώσεων στη συνέχεια.
Ο Σταύρος Νησιώτης πέρασε δύσκολα χρόνια μα στάθηκε τυχερός γιατί με το ταλέντο του στην ποίηση κατάφερε να διοχετεύσει μαστορικά όλα τα βιώματα και τις
ευαισθησίες του.
Εξασφάλισε πολλές διακρίσεις σε διάφορους ποιητικούς
διαγωνισμούς. Πήρε το Α΄ βραβείο σε διαγωνισμό του
Κοινοτικού Συμβουλίου Λιβαδιών και Α΄ Έπαινο σε διαγωνισμό της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού «Πλάτανος». Σήμερα ζει μαζί με τη γυναίκα του Χριστίνα στο
χωριό Λιβάδια της Λάρνακας. «Μπορεί η μοίρα να χωρίζει τους ανθρώπους, τ΄ αηδόνια να αλλάζουνε φωλιά, τα
μάτια να βλέπουν άλλους τόπους», όπως λέει και ο ποιητής και συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμης, «όμως δεν
αλλάζει φως μου η καρδιά».
Έτσι, ακριβώς, συμβαίνει και με τον ποιητή Σταύρο Νησιώτη. Η καρδιά του και η σκέψη του είναι ακόμα στραμμένες στο όμορφο χωριό του, τη Νήσου, στους αγαπημένους του χωριανούς μαζί με τους οποίους μοιράστηκε
όμορφες και δύσκολες στιγμές.
Η πένα του και η ψυχή του τον οδηγούν για ακόμα μια

«Πρασινίζουμε»
την κοινότητα

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών σε
συνεργασία με την οργάνωση «Ενωμένοι Νεολαία» και άλλους τοπικούς
φορείς συνέχισε τις δεντροφυτεύσεις σε χώρους πρασίνου και σε δρόμους της κοινότητας. Οι δεντροφυτεύσεις εντάσσονται στο
πλαίσιο της εκστρατείας «Πρασινίζουμε την
κοινότητα». Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών Μιχάλης Γεωργίου δήλωσε
ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τους κατοίκους.

φορά και τον παρακινούν να αποδώσει στο χαρτί τα συναισθήματα του μέσα από ένα πρόσφατο ποίημα του
αφιερωμένο στο χωριό και στους συγχωριανούς του
που δεν ξεχνά ποτέ. Ένα συγκινητικό ποίημα που κάνει
ακόμη πιο πλούσια την πνευματική του κληρονομιά το
οποίο αξίζει κανείς να διαβάσει.

Κ

οντά σε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη την στήριξη
και την αγάπη βρέθηκε για
άλλη μια περίοδο γιορτών ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης. Με
την ευκαιρία των γιορτών των
Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς,
που είναι
μέρες αγάπης και προσφοράς, τα μέλη του Συνδέσμου
ενέτειναν την κοινωνική τους δραστηριότητα. Ετοιμάστηκαν και φέτος πακέτα για άπορες οικογένειες
που διαμένουν στην Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και κάλυψαν τις ανάγκες τους κατά τις γιορτές. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί με τη στήριξη των δημοτών,
τοπικών φορέων και επιχειρήσεων,
οι οποίοι προσφέρουν τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης. Ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Χαράλαμπος Χαραλάμπους
δήλωσε στη «ΔΑΛΙΝEWS» ότι στόχος της προσπάθειας ήταν όλοι να

περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις μέρες των γιορτών. Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι φέτος είναι αισθητά μειωμένος ο αριθμός
των ατόμων που λαμβάνουν βοήθεια από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. «Όσο υπάρχουν άτομα που
μας έχουν ανάγκη θα είμαστε κοντά τους, αλληλέγγυοι να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες», τόνισε ο κ. Χαραλάμπους.
Ευχαρίστησε το Δήμαρχο και τους
δημοτικούς συμβούλους για την
χριστουγεννιάτικη οικονομική συ-

νεισφορά τους καθώς και το Γ΄ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου, τον Διοικητή
και τους άνδρες της 6ης Μ/Χ Ταξιαρχίας Πεζικού για την πρωτοβουλία τους να ενισχύσουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο με είδη πρώτης
ανάγκης. Ευχαριστίες απηύθυνε
και στους εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν αφειδώλευτα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους από την πρώτη
ημέρα λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, τον Οκτώβριο του
2012.

ΠΩΛOΥΝΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
∆ΑΛΙ - ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ

Το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της περιοχής
Στον εμπορικότερο δρόμο
∆άλι - Πέρα Χωρίο Νήσου (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ')
Περιοχή με 10 χωριά και περίπου 50 χιλιάδες κατοίκους
'Ανετοι χώροι στάθμευσης

Περιορισμένος Αριθμός ∆ιαμερισμάτων και Καταστημάτων
Μικρή Προκαταβολή + 480 Eυρώ το μήνα

ΑΜΕΣΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ

Με δόση ενοικίου γίνεται δικό σου...

Α.Μ. 506 Α.Α.62Ε

Τηλ.: 99 620271
kadis@cytanet.com.cy
www.kadisestates.com

Α.Μ. 730 A.A.390

Τηλ.: 96 679878
philios@phyestates.com
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Mε πυροτεχνήματα η φωταγώγηση του Ιδαλίου

Π

λήθος κόσμου έδωσε και φέτος το παρόν του στην εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου του Δήμου Ιδαλίου. Στην εκδήλωση έδωσαν πανηγυρικό χαρακτήρα τα πυροτεχνήματα που ρίφθηκαν στον ουρανό και έκαναν τη νύχτα μέρα. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την όμορφη εορταστική εκδή-

λωση. Τραγούδια από χορωδίες και χορευτικά συγκροτήματα έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση. Ο Δήμος
Ιδαλίου πρόσφερε δωρεάν κρασί, ζιβανία, κάστανα και λουκουμάδες. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος απηύθυνε στους παρευρισκομένους θερμές ευχές για Καλές Γιορτές και ένα ευτυχισμένο 2018.

Υποψήφια στα Μadame Figaro η Δρ. Λουκία Κατσούρη από το Δάλι

H

Δρ. Λουκία Κατσούρη από το Δάλι είναι υποψήφια
στα βραβεία Madame Figaro στην κατηγορία Επιστήμονας/Ακαδημαϊκός. Σπούδασε Βιολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το 2010 πήρε
θέση μεταδιδακτορικής ερευνήτριας στο Imperial College στο
Λονδίνο όπου συνεργάστηκε με εξαιρετικούς ερευνητές και
δημοσίευσε πολλές επιστημονικές εργασίες. Το 2016 πήγε στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου ασχολήθηκε με προγράμ-

ματα ανακάλυψης νέων φαρμάκων για νευροεκφυλιστικές
νόσους . Εργάζεται στο University College του Λονδίνου ως
ερευνήτρια στην ομάδα του Νομπελίστα John O’ Keefe. Στόχος του θεσμού Γυναίκες της Χρονιάς είναι η ανάδειξη και η
επιβράβευση των Κυπρίων γυναικών, που διέπρεψαν η κάθε
μία στον τομέα της, την περίοδο Σεπτέμβριος 2016-Αύγουστος 2017. Η ψηφοφορία έχει ήδη αρχίσει και θα ισχύει μέχρι τις 21/01/2018, ενώ οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε αυτή με 4 τρόπους, μέσω τηλεφώνου, απο-

στέλλοντας sms, μέσω του ψηφοδελτίου που βρίσκεται στα
τεύχη Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου της Madame Figaro και
μέσω διαδικτύου στο www.sigmalive.com/lifestyle και www.
ilovestyle.com. Μπορείτε να την στηρίξετε με την ψήφο σας με
μήνυμα στο 5588 MF63 , στο τηλέφωνο 90031056 αριθμός 3 ή
ηλεκτρονικά, http://www.madamefigaroawards.com/.
H τελετή βράβευσης για τις Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2017 θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018 σε μια
λαμπερή εκδήλωση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου:
•Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
•Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Υδατοπρομήθειας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.
Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς
λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού.
Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι
έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.
Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά
ιδρύματα.
H εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.
			

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΛΙΟΥ

Τέθηκε σε λειτουργία η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Δήμου Ιδαλίου
https: www.dali.org.cy
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Φωνάζουν οι κάτοικοι για την
ποιότητα του αέρα στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

T

o ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων μελετά ο
Δήμος Ιδαλίου στην προσπάθεια διαχείρισης των
συνεχών παραπόνων κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που υποστηρίζουν ότι απελευθερώνονται αέρια από βιομηχανίες της ευρύτερης
περιοχής. Μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στην περιοχή της Νέας Λήδρας ενώ
πολλές είναι οι περιπτώσεις
που οι οσμές φθάνουν και
στις άλλες συνοικίες της
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι κάτοικοι
καταγγέλλουν ότι κυρίως
τα βράδια και τις πρωϊνές
ώρες από συγκεκριμένες
βιομηχανίες που γειτνιάζουν με την κατοικημένη
περιοχή αφήνονται ουσίες οι οποίες προκαλούν
αποπνικτική
ατμόσφαιρα. Εκφράζονται φόβοι
για την ανθρώπινη υγεία
αφού πρόκειται για εργοστάσια τα οποία ασχολούνται με την επεξεργασία
ασφάλτου και άλλων παρόμοιων υλικών τα οποία
ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη
υγεία. Κάτοικοι έχουν υποβάλλει σχετικά παράπονα
στο Δήμο Ιδαλίου. Στις 28
Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των
κατοίκων κατά την οποία
τέθηκε επί τάπητος το θέμα
και αντηλλάγησαν απόψεις μεταξύ των κατοίκων για τον
τρόπο χειρισμού του ζητήματος. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος μιλώντας στη «ΔΑΛΙΝEWS» αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν από πλευράς του Δήμου ο
οποίος ζήτησε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να
προβεί στους δέοντες ελέγχους. «Ο Δήμος βρίσκεται στο

πλευρό των δημοτών του και θα αγωνιστεί μαζί τους ώστε
να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής». Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ήδη το δημοτικό συμβούλιο έχει πάρει απόφαση για λήψη νομικών μέτρων σε βάρος συγκεκριμένου
εργοστασίου το οποίο βρίσκεται εκτός διοικητικών ορίων
του Δήμου Ιδαλίου . «Αυτή
τη στιγμή επεξεργαζόμαστε
με τους νομικούς μας συμβούλους τρόπους αντιμετώπισης του θέματος» είπε
ο κ. Καλλένος. Το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας σε
επιστολή του αναφέρει ότι
στην περιοχή έγιναν μετρήσεις από το Μάρτιο του
2015 μέχρι το Νοέμβριο του
2016 χωρίς να διαπιστωθεί,
όπως αναφέρεται, υπέρβαση των ορίων ποιότητας
του αέρα. Οι κάτοικοι της
επηρεαζόμενης περιοχής
έχουν τροχοδρομήσει και
τη διαδικασία ενημέρωσης
των πολιτικών κομμάτων
ζητώντας τη λήψη μέτρων
ώστε να αντιμετωπιστεί το
θέμα. Οι κάτοικοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων.
Στις 16 Δεκεμβρίου ομάδα
δημοτών με επικεφαλής το
Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο
συναντήθηκαν με στελέχη
εργοστασίου από το οποίο
υπάρχουν υποψίες ότι απελευθερώνονται αέρια τα οποία
επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα της περιοχής. Δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα τοποθετηθούν νέα συστήματα
τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης.
Ανέφεραν επίσης ότι το εργοστάσιο λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού

Σ

τις 20 Νοεμβρίου 2017 εμείς, τα παιδιά των Στ΄
τάξεων του Β΄ Δημοτικού Ιδαλίου, συμμετείχαμε στο καταπληκτικό πρόγραμμα «Νεαροί Πρεσβευτές» που διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.) στα Δημοτικά σχολεία. Ο Κ.Ο.Τ. με
αυτό το πρόγραμμα θέλει να διδάξει στα παιδιά να γνωρίζουν τον τόπο της πατρίδας τους και να τον αγαπούν.
Να γνωρίζουν όλα τα αξιοθέατα και να ξέρουν την ιστορία της Κύπρου μας. Θα αναρωτιέστε, βέβαια, για το τι
αξιοθέατα είδαμε. Θα σας τα πω αμέσως τώρα!
Πρώτα, πήγαμε στο άγαλμα της «Ελευθερίας» που αναπαριστά την απελευθέρωση από το ζυγό των Άγγλων. Δίπλα από το άγαλμα της «Ελευθερίας» βρίσκονταν τα Μεσαιωνικά Ενετικά τείχη. Τα πρώτα τείχη χτίστηκαν από
τους Φράγκους τον 4ο αιώνα και τον 16ο αιώνα οι Ενετοί τα αναβάθμισαν.
Αμέσως μετά, προχωρήσαμε προς το Αρχιεπισκοπικό
Μέγαρο, στο κέντρο της Λευκωσίας. Χτίστηκε το 18ο αιώνα και αποτελεί ένα θρησκευτικό, εθνικό και πολιτιστικό
μνημείο. Ακριβώς δίπλα, βρίσκεται η νέα Αρχιεπισκοπή
και η κατοικία του Αρχιεπισκόπου. Χτίστηκε μεταξύ του
1956-1960 από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ΙΙΙ. Ανάμεσα στις δύο Αρχιεπισκοπές, βρίσκεται ο καθεδρικός ναός
του Αγίου Ιωάννη που φημίζεται για τις πανέμορφες τοιχογραφίες του.
Απέναντι από την εκκλησία βρίσκεται το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ιδρύθηκε το 1812 από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Είναι το αρχαιότερο σχολείο σε δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση σε λειτουργία στο νησί.
Στη συνέχεια, προχωρήσαμε προς το ναό της Παναγίας
Χρυσαλινιώτισσας, που έχει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό από άλλους ναούς. Η εικόνα της Παναγίας βρίσκεται αριστερά, ενώ η εικόνα του Χριστού βρίσκεται δεξιά.
Μετά, πήγαμε στα σύνορα της νεκρής ζώνης, όπου είδαμε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού.
Το Χαμάκ Ομεριέ είναι ένας πανέμορφος χώρος που κτίστηκε τον 19ο αιώνα, όπου εκεί μπορείς να κάνεις σπα και
πολλά άλλα πράγματα. Αργότερα, περπατήσαμε προς το
σχολείο της Φανερωμένης που στην μια πτέρυγά του είναι Δημοτικό και στην άλλη Γυμνάσιο. Επίσης, πήγαμε
στο ναό της Φανερωμένης και προσκυνήσαμε.
Η Λαϊκή Γειτονιά δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής. Εμείς οι
μικροί που δεν γνωρίζουμε εκείνες τις εποχές ήταν κάτι
καινούργιο και ταυτόχρονα παραμυθένιο το περπάτημα που κάναμε εκεί, ολοκληρώνοντας έτσι την ξενάγησή μας.
Στις 20 Νοεμβρίου 2017, για εμάς τους νεαρούς πρεσβευτές, ήταν μια πανέμορφη εμπειρία, γιατί είδαμε αξιοθέατα που δεν γνωρίζαμε και τώρα χάρη στον Κ.Ο.Τ. είχαμε ευκαιρία να τα γνωρίσουμε.
Σ’ ευχαριστούμε Κ.Ο.Τ.

Ευριπίδης Πέπης
Στ΄2 τάξη, Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου

news

Open day
στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ

Η

Ιδιωτική Σχολή «Φόρουμ», πραγματοποίησε την
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, “Open Day”, κατά
τη διάρκειά του οποίου, οι ενδιαφερόμενοι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το καινοτόμο
πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοημοσύνης που λειτουργεί στη
Σχολή. Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια της Σχολής, κα. Αντιγόνη Τζιαπούρα. Κατά τη
διάρκεια της ομιλίας της, η κα. Τζιαπούρα παρέθεσε, αρχικά, γενικές πληροφορίες για λειτουργικά και πρακτικά θέματα. Στη συνέχεια, παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σχολής που τη διαφοροποιούν από τα δημόσια
και τα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία, αναφερόμενη σε τέσσερις τομείς: στην ακαδημαϊκή ποιότητα της Σχολής, στις
πολλαπλές επιλογές σπουδών που έχουν οι απόφοιτοι, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρισμάτων των
μαθητών και στην ατομική προσέγγιση, με έμφαση στον συναισθηματικό
τους τομέα. Επίσης, τόνισε
τη σημασία διενέργειας ψυχομετρικών τεστ που έχουν
ως στόχο τη διάγνωση και
ανάπτυξη των ικανοτήτων
του κάθε μαθητή. Η παρουσίαση από τη Διευθύντρια
της Σχολής ολοκληρώθηκε
με παράθεση στατιστικών
δεδομένων που αποδεικνύουν τις σημαντικές διακρίσεις των μαθητών της
Σχολής «Φόρουμ» σε παγκύπριους διαγωνισμούς.
Ακολούθως, η καθηγήτρια
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής κα. Κική
Μαυρομάτη, υπογράμμισε ότι το «Φόρουμ» παρέχει στους
μαθητές τη δυνατότητα να παρακάθονται στις Παγκύπριες
Εξετάσεις, εξασφαλίζοντας βαθμό πρόσβασης στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας και συγχρόνως, το αναγνωρισμένο απολυτήριο με το υψηλό κύρος και όλα τα πλεονεκτήματα του απολυτηρίου των δημόσιων σχολείων, το
οποίο αποτελεί το βασικό κριτήριο εισδοχής στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής Δρ. Σωκράτης Κτίστης, παρουσίασε τη φιλοσοφία και

την ερευνητική βάση του «Προγράμματος Ανάπτυξης Νοημοσύνης». Ειδικότερα, ο Δρ. Κτίστης παρέθεσε αναλυτικά
τα πλεονεκτήματα συνύπαρξης τμημάτων μικτών και ομοίων ικανοτήτων. Επίσης, διασαφήνισε την υιοθέτηση της
φιλοσοφίας της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης ως βασικής
αρχής της λειτουργίας της Σχολής και διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους στη Σχολή «Φόρουμ» δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατάκτηση της Ελληνικής Γλώσσας. Καταλήγοντας, ο Δρ. Κτίστης τόνισε τη σημασία της διδασκαλίας
του μαθήματος Ανάπτυξης Κριτικής Σκέψης, καθώς και της
ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, ενεργών πολιτών, ικανών να αντεπεξέλθουν στις
προκλήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας. Η παρουσίαση
ολοκληρώθηκε με παρουσίαση του Αθλητικού Τμήματος της Σχολής «Φόρουμ»,
του οποίου Διευθυντής είναι ο κ. Νεόφυτος Λάρκου,
σε όσους γονείς ενδιαφέρονται για εισδοχή των παιδιών τους στο Αθλητικό Τμήμα. Στην παρουσίαση αυτή
επισημάνθηκε η ταυτόχρονη προσφορά ακαδημαϊκής
και αθλητικής εκπαίδευσης
σε ταλαντούχα παιδιά που
φοιτούν στο Αθλητικό Τμήμα. Απώτερος στόχος του
προγράμματος είναι, αφενός, η μεγιστοποίηση των
ποδοσφαιρικών δυνατοτήτων των παιδιών και η καλλιέργεια αθλητικής και επαγγελματικής νοοτροπίας, και,
αφετέρου, η δυνατότητα «δεύτερης καριέρας» μέσω της
ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση, στη διάρκεια της οποίας οι γονείς είχαν
την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα μέλη της Διεύθυνσης
και να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα
και τη λειτουργία της Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εξασφαλίσουν από το
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ιδιωτικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ
www.forum.ac.cy ή στο τηλέφωνο, 22455800.

«Εξοικονομήστε ενέργεια»

Η

ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας που προβάλλει επιτακτικά ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης, όπως αυτή που διανύουμε, ήταν το βασικό αντικείμενο του δια δραστικού
ερευνητικού εργαστηρίου που διοργάνωσαν από κοινού το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Πολιτιστική Κίνηση Αγλαντζιάς με σκοπό την ενημέρωση των
λειτουργών του τύπου, εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς
και μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το διαδραστικό εργαστήρι για την
ενέργεια, αποτελεί συνέχεια του Συμποσίου που
διοργανώθηκε στους χώρους της Πολιτιστικής Κίνησης, τον περασμένο
Ιούνιο με το ίδιο θέμα. Η
εν γένει «φιλοσοφία» του εργαστηρίου διατυπώθηκε και
μέσω της τέχνης μ’ ένα θεατρικό μονόλογο από τον ηθοποιό Πάμπο Χαραλάμπους και στη συνέχεια προβλήθηκε το ενημερωτικό φιλμ μικρής διάρκειας “SAVE ENERGY
– ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΒΡΑΑΜ” της Μαριλένας Σοφοκλέους το
οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας / φυσικών πόρων. Ακο-

λούθησε συζήτηση με εισηγήσεις / απόψεις / ερωτήσεις
από τους παρευρισκoμένους. Μίλησαν μεταξύ άλλων,
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης, ο δημοσιογράφος/ συγγραφέας Γιώργος Σοφοκλέους και ο
Αβραάμ Γεωργίου συγγραφέας του βιβλίου «Μέθοδος
Αβραάμ» Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Ο κ. Γεωργίου έκανε ειδική αναφορά στον δημοσιογράφο
Ανδρέα Ιωσήφ επισημαίνοντας τη θετική του συμβολή στην ώθηση της όλης
προσπάθειας. Σύμφωνα
με τον κ. Γεωργίου ο Ανδρέας Ιωσήφ αναγνώρισε
πρώτος τη μεγάλη προοπτική της συγκεκριμένης
έρευνας και συνέβαλε
μέσω της επαγγελματικής
του ιδιότητας στη διαφώτιση της κοινωνίας και στην άμεση πληροφόρηση του κοινού για το μεγάλο περιθώριο
εξοικονόμησης ενέργειας που έχει ο κάθε πολίτης στο
νοικοκυριό του. Όπως αναφέρθηκε, η δημοσιοποίηση
της έρευνας και των αποτελεσμάτων της πρόσφερε στο
κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τα νοικοκυριά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ
Πτυχιούχος βρεφοκόμος νηπιαγωγός, τετραετούς
φοίτησης, αναλαμβάνει τη φροντίδα
βρεφών και παιδιών στο σπίτι της, στην
περιοχή Δάλι, Νήσου, Αγία Βαρβάρα,
Αλάμπρα, Σιά, Μοσφιλωτή.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τηλ:99929404

ΔΑΛΙ

12

ΘΕΜΑΤΑ

Χειμερινές Πρακτικές: Κλαδέματα και Χειμερινός Ψεκασμός

Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Π

Πανεύκολη Τάρτα λεμονιού για αρχάριους
Ελαφρύ, γρήγορο, εύκολο και πεντανόστιμο επιδόρπιο.Μια πανεύκολη για αρχάριους συνταγή για μια
υπέροχη τάρτα λεμονιού που ξετρελαίνει τα παιδιά και τους μεγάλους.
Υλικά:
• Υλικά για τη βάση:
• 380 γραμμάρια μπισκότα Digestive
• 120 γραμμάρια βούτυρο [βιτάμ]
Υλικά για τη κρέμα:
• 2 κεσεδάκια γιαούρτι πλήρες
• 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
• 2 λεμονιών το χυμό [*]
• Ξύσμα 1 λεμονιού
• 1 κ.γ. ζελατίνη
ψιλοκομμένος

O

• πατάτες όσες θέλουμε για γαρνιτούρα
Εκτέλεση:
Για βάση: Λιώνουμε σε σκόνη τα μπισκότα στο μπλέντερ. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνουμε το βιτάμ. Αφού λιώσει
το κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το τρίμμα του μπισκότου
και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Μεταφέρουμε
το μείγμα σε μια ταρτιέρα και με ένα
κουτάλι το στρώνουμε ομοιόμορφα
στη βάση και στα τοιχώματα της ταρτιέρας. Το τοποθετούμε στο ψυγείο για
1/2 ώρα μέχρι να σφίξει.
Για κρέμα: Βάζουμε την ζελατίνη με 1

κ.σ. νερό σ ένα μπολάκι και το βάζουμε σε μπεν μαρί να λιώσει. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί. Προσθέτουμε
το ξύσμα και το χυμό από τα λεμόνια.
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το μείγμα της ζελατίνης, τοποθετούμε και όλα
τα υπόλοιπα προαναφερόμενα υλικά
για τη κρέμα και ανακατεύουμε καλά
με το χέρι ή με μίξερ χειρός.
Μόλις κρυώσει η βάση τη βγάζουμε
από το ψυγείο, προσθέτουμε την κρέμα, τη στρώνουμε ομοιόμορφα πάνω
στη βάση και αφήνουμε το γλυκό μας
στο ψυγείο 3 ώρες περίπου μέχρι να
σφίξει. Απολαύστε το σκέτο ή προσθέστε πάνω από τη κρέμα σαντιγί.

Κοπή βασιλόπιττας στη Στέγη Άγιος
Δημητριανός

Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος συνοδευόμενος από μέλη
του δημοτικού συμβούλιου επισκέφθηκαν τη Στέγη ηλικιωμένος Άγιος Δημητριανός. Έκοψε τη βασιλόπιττα και ευχήθηκε σε
όλους ευτυχισμένο νέο έτος 2018.
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ρωτίστως δίνοντας μου η ευκαιρία προσωπικά
θα ήθελα να ευχηθώ Χρόνια Πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική επιτυχία.
Ήδη διανύουμε τις πρώτες ημέρες του νέου έτους ενώ παράλληλα βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Αυτό καθιστά την καταλληλότερη εποχή για να πραγματοποιήσουμε
τα χειμερινά κλαδέματα πρωτίστως των φυλλοβόλων δέντρων
της αυλής και του κήπου μας και
δευτερευόντως των μη φυλλοβόλων φυτών. Φυλλοβόλα καρποφόρα δέντρα μεταξύ άλλων
είναι τα πυρινόκαρπα (βερικοκιά, ροδακινιά, κερασιά, δαμασκηνιά κτλ ),τα μηλοειδή (μηλιΤου Χριστόδουλου Κυριάκου ές, αχλαδιές, κυδωνιές κτλ) και
τα ακρόδρυα (αμυγδαλιές, καΓεωπόνου Bsc, Msc
ρυδιές, καστανιές κτλ). Σε κάθε
περίπτωση μπορούμε να κλαδέψουμε και τα καλλωπιστικά φυλλοβόλα δέντρα όπως
οι μουριές, οι λεύκες κ.α. καθώς και άλλους φυλλοβόλους
θάμνους. Προσοχή, τα αμπέλια και τα κλήματα κλαδεύονται λίγο μετά τις αρχές Φεβρουαρίου ενώ αειθαλή δέντρα όπως οι ελιές και τα εσπεριδοειδή μετά τα μέσα Φεβρουαρίου. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι με
ένα αυστηρό κλάδεμα μπορεί να εκθέσουμε άμεσα βραχίονες (χοντρά κλαδιά) του δέντρου στον παγετό του χειμώνα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καούν και να
αποφλοιωθούν τμήματα του ξύλου. Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως συνέπεια την πλήρη ξήρανση του όλου
τμήματος του δέντρου. Έτσι, εν αγνοία μας τραυματίζουμε το δέντρο στην προσπάθεια μας να το περιποιηθούμε.
Με την πρακτική του κλαδέματος προσπαθούμε στα νεαρά δενδρύλλια τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών
να δώσουμε σχήμα και να διαμορφώσουμε την κόμη τους
ενώ σε πιο μεγάλα παραγωγικά δέντρα να διατηρήσουμε
την κόμη τους και παράλληλα να ελέγξουμε την παραγωγή τους. Πολύ σημαντικό, ένα σωστά κλαδεμένο δέντρο
φέρει πάντα σωστή αναλογία καρπών/φύλλων καθώς
και καλής ποιότητα αυτών (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, γεύση κτλ). Γενικότερα στο κλάδεμα αφαιρούμε άχρηστους
παραφυάδες (πορίζια) που εκφύονται στην βάση του δέντρου, λαίμαργους βλαστούς που δεν τους χρειαζόμαστε
καθώς και ξερούς βλαστούς. Στην περίπτωση που κλαδεύ-

ουμε αειθαλή δέντρα πρέπει κάθε φορά να γίνεται υποχρεωτική ανανέωση και καθαριότητα των βλαστών που
εκφύονται εσωτερικά της κόμης του δέντρου. Αν δεν γίνεται αυτό, λόγω της σκίασης των εσωτερικών φύλλων,
με την πάροδο του χρόνου ξεραίνονται αυτά και έτσι το
δέντρο παρουσιάζει μια άσχημη και μη σωστή εικόνα. Σε
κάθε μεγάλη τομή που γίνεται σφραγίζουμε πάντα την
πληγή του δέντρου με πάστα κλαδέματος για να αποφύγουμε την εισβολή κυρίως εντόμων καθώς και την ανάπτυξη μυκήτων.
Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τα χειμερινά κλαδέματα μας,
η αμέσως επόμενη εργασία που κρίνεται απαραίτητη είναι
ο χειμερινός ψεκασμός. Ο πιο πάνω ψεκασμός, είναι ίσως
ο σημαντικότερος του έτους ιδίως σε περιπτώσεις όπου
δεν εφαρμόζονται άλλοι κατά την διάρκεια του έτους.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την πρακτική αυτή προστατεύουμε τα δέντρα από διάφορους μύκητες και βακτήρια τα οποία μπορούν να μολύνουν τα φυτά μετά από τις
πληγές του κλαδέματος, της συγκομιδής των καρπών με
μηχανικά μέσα (π.χ. ελιάς), τους παγετούς ή ακόμη και
την χαλαζόπτωση ενώ παράλληλα θανατώνουμε μύκητες (π.χ. εξώασκος της ροδακινιάς) και έντομα τα οποία διαχειμάζουν στους βλαστούς και κάτω από τους φλοιούς
των δέντρων (π.χ. κοκκοειδή της ελιάς, κηροπλάστης της
συκιάς). Συνήθως στο ψεκαστικό διάλυμα χρησιμοποιούμε ένα εντομοκτόνο, κάποιο σκεύασμα χαλκού και κάποιας μορφής λάδι (παραφινικό λάδι). Προσοχή, ο χειμερινός
ψεκασμός στα φυλλοβόλα δέντρα γίνεται πάντα πριν το
φούσκωμα των οφθαλμών και την άνθηση των δέντρων
γιατί σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουμε από εγκαύματα στα φυτά.
Τελευταία πρακτική σε σειρά προτεραιότητας παραμένει η
χειμερινή λίπανση. Μπορεί να αρχίσει από τον Ιανουάριο
και να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του χειμώνα. Κάθε φυτό
βεβαίως έχει ανάγκη σε θρεπτικά στοιχεία και αυτά προέρχονται κυρίως μέσω των λιπασμάτων. Οι τύποι και οι μορφές των λιπασμάτων ποικίλουν αναλόγως των διαφορετικών αναγκών των φυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και
προμήθεια φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων μπορείτε να επισκεφτείτε το
κατάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι
για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι
χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών σας.

Γρίπη της γάτας

Ο

ι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος της
γάτας χωρίζονται ανάλογα με τον εντοπισμό
τους. Η νόσος του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος είναι το πιο συνηθισμένο λοιμώδες νόσημα
που εντοπίζεται στις γάτες και
συχνά αναφέρεται ως «γρίπη της
γάτας» (cat flu). Συνήθως οφείλεται σε δύο ιούς, τον ερπητοϊό
(FHV-1) και τον καλυκοϊό (FCV),
αλλά σχεδόν πάντα περιπλέκεται
από μικροβιακούς οργανισμούς
όπως τη Chlamydophila felis και
σπανιότερα τα Mycoplasma spp
και Bordetella bronchiseptica.
Έτσι, μπορούμε να μιλάμε για
ένα σύμπλεγμα οργανισμών που
Δρ. Μαρία Μέσσιου
ΜVDr. Kτηνίατρος
προκαλούν τη νόσο.
Τηλ: 95 150051

Μετάδοση
Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή με μολυσμένες
γάτες (σάλιο, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα) και την έμμεση επαφή (σκεύη τροφής, εξεταστικά τραπέζια, χέρια κτλ).
Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε γατάκια, ανεμβολίαστες
γάτες και γάτες που ζούνε μαζί σε μεγάλους αριθμούς (πχ.
καταφύγια).
Κλινική εικόνα
Η τυπική κλινική εικόνα της νόσου αποτελείται από ξαφνική
ανορεξία, κατάπτωση, πυρετό, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα. Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια σε εμβολιασμένες γάτες
και βαρύτερα σε γατάκια.
Τα υπόλοιπα συμπτώματα χαρακτηρίζονται από τον αιτιολογικό παράγοντα. Για παράδειγμα, ο ερπητοϊός προκαλεί
ρινοτραχεϊτιδα όπου το ζώο παρουσιάζει επιπεφυκίτιδα
και ρινίτιδα με συμπτώματα πταρμού, βήχα, εκκρίσεις από
τα μάτια και τη μύτη, πυρετό, ανορεξία, δυσφαγία και δύσπνοια. Επίσης, ο καλυκοϊός εμφανίζει παρόμοια συμπτώ-

ματα σε πιο ήπια μορφή με πιο συχνά τα έλκη στη στοματική
κοιλότητα, όμως σε αδυνατισμένα και ταλαιπωρημένα ζώα
μπορεί να προκαλέσει πνευμονία.
Διάγνωση και θεραπεία
Η νόσος μπορεί να διαγνωστεί χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από την κλινική εξέταση της γάτας, αλλά και το ιστορικό
της. Για να εντοπιστεί με ακρίβεια το αίτιο, η διαγνωστική
προσέγγιση χρειάζεται επιπλέον παρατήρηση, ακτινογραφίες θώρακος και εξετάσεις αίματος.
Στα πιο πολλά ζώα, η νόσος αυτοπεριορίζεται σε πέντε με
δέκα ημέρες. Η θεραπεία που χρησιμοποιείται για τη γρίπητης γάτας είναι υποστηρικτική και συνδυάζει αντιβιοτικά,
χορηγία ορού, οξυγονοθεραπεία και παρεντερική διατροφή,
ανάλογα πάντα με το βαθμό έντασης της νόσου.
Πρόληψη
Στις γάτες, όλα τα εμβολιακά προγράμματα περιλαμβάνουν
τους ιούς FHV και FCV. Όταν ο προληπτικός εμβολιασμός
γίνει σωστά από νεαρή ηλικία και επαναλαμβάνεται στα
κατάλληλα χρονικά διαστήματα, η εκδήλωση της νόσου
αποφεύγεται. Δυστυχώς όμως, η μόλυνση δεν μπορεί να
αποτραπεί και το εμβόλιο δεν μπορεί να περιορίσει τους
χρόνιους φορείς.

Ξανασυναντήθηκαν μετά από 50χρόνια

Μ

ια όμορφη εκδήλωση διοργάνωσαν οι μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Ιδαλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
50χρόνων από την αποφοίτησης τους από
το δημοτικό σχολείο. Θυμήθηκαν πολλά
από όσα έζησαν εκείνη την εποχή στα θρανία του Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης τίμησαν την
πρώτη τους δασκάλα, την κα Μαρούλλα
Ιεροδιακόνου.
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Θυμός
Το πέπλο του Θυμού
Ο θυμός είναι ένα συναισθηματικό πέπλο
το οποίο σκεπάζει πολλά άλλα συναισθήματα. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης
«ο καθένας μπορεί να θυμώσει-αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με
τον σωστό τρόπο, με το σωστό άτομο, στο
σωστό βαθμό
και στη σωστή
στιγμή, για την
σωστή αιτία και
με τον σωστό
τρόπο-αυτό δεν
είναι εύκολο».
Συνήθως πίσω
από το θυμωμένο πρόσωπο
βρίσκεται ένας
πληγωμένος,
Μαρία Μπάσιο
προδομένος,
Εγγεγραμένη Κλινική
αδικημένος,
Ψυχολόγος
MSc στην Κλινική Ψυχολογία
απογοητευμένος, προσβεβλημένος, υποτιμημένος, ή/και ευάλωτος
άνθρωπος. Ο θυμός πάντα πυροδοτείται
από ένα άλλο συναίσθημα ή/και κατάσταση. Αν για παράδειγμα την ώρα που
θυμώνουμε, σταματήσουμε για 10 λεπτά
και αναλογιστούμε τι μπορεί να βρίσκεται
πίσω από τον θυμό μας, τότε θα αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα διαφορετικό συναίσθημα πολύ πιο μεγάλο και βαθύ.
Ο θυμός μπορεί να προκληθεί από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, ωστόσο πολύ συχνά δεν είμαστε
σίγουροι με τι ακριβώς θυμώσαμε ή είμαστε θυμωμένοι. Μπορεί για παράδειγμα να είμαστε θυμωμένοι για την κίνηση
στους δρόμους, με μια αδικία, ή με προβλήματα που εντοπίζονται μέσα μας καθώς και στην συμπεριφορά μας, ακόμη και να συνδυάζονται αυτά τα δύο ή
να υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα
όπως θλίψη, πόνο, απογοήτευση κ.ά.
Θυμός και Υγεία
Ο θυμός είναι ένα καταστροφικό συναί-

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

Χριστουγεννιάτικο παζαράκι
της Σταυρίνας Σούπερμαν
Χριστουγεννιάτικο παζαράκι διοργάνωσε η εκπαιδεύτρια χειροτεχνίας Σταυρίνα Σούπερμαν. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
δουν γουστόζικα είδη και χειροποίητες δημιουργίες της γνωστής εικαστικού.

σθημα, το οποίο αν δεν το εκφράσουμε με τον σωστό τρόπο ή εάν το κρατήσουμε μέσα μας, τότε δημιουργούνται
ψυχικά και σωματικά προβλήματα. Η μεγάλη ένταση μπορεί να επισπεύσει καρδιακά επεισόδια και ο χρόνιος θυμός τελικά εσωτερικεύεται και στρέφεται ενάντια
στον εαυτό μας. Ακόμη και ο Ιπποκράτης
(460-377 π.Χ.) από την αρχαιότητα υποστήριζε ότι οι συγκινήσεις οι οποίες είναι
άμεσα συνδεδεμένες με τα συναισθήματα, επιδρούν στις λειτουργίες του σώματος, αλλά είναι και η αφετηρία έναρξης
πολλών ασθενειών. Είχε χρησιμοποιήσει
τους σφυγμούς της καρδίας και τον ιδρώτα για να δείξει πως κάθε μέρος του σώματος αντιδρά στην ντροπή, τον φόβο,
τον θυμό. Ο θυμός ενεργοποιεί την αδρεναλίνη και το σώμα αντιδρά λέγοντας
«κίνδυνος». Για παράδειγμα εάν αναλογιστούμε λίγο την ώρα που θυμώνουμε,
το πρώτο σωματικό σύμπτωμα που οι περισσότεροι εντοπίζουμε είναι οι γρήγοροι
παλμοί της καρδιάς μας, το οποίο δείχνει
πως το σώμα μας ετοιμάζεται να αντιδράσει σε έναν «κίνδυνο». Η σωματική αυτή
αντίδραση όταν επαναλαμβάνεται συχνά, τότε αρχίζει να φθείρει το σώμα και
την ψυχή και αρχίζουν να εμφανίζονται
οι ασθένειες όπως καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, στομαχικά προβλήματα, πονοκεφάλους κ.ά.

Διαχείριση Θυμού
Η επίλυση του θυμού δεν είναι μία απλή
διαδικασία που μπορεί να λυθεί άμεσα.
Επιπλέον, εάν ο θυμός εκφραστεί με λάθος τρόπο (π.χ. με βία, σωματική ή και λεκτική βία) τότε έχει αρνητικές επιπτώσεις
στο άτομο, στους γύρω του και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Επομένως, είναι
πολύ σημαντικό να είμαστε σε επαφή με
τον εαυτό μας, να αναγνωρίζουμε κάθε
στιγμή τις ανάγκες μας και τα συναισθήματά μας, και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι κινητοποιεί τον θυμό μας.
Όταν καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε
τα παραπάνω, τότε σημαίνει ότι θα μπορούμε να αναγνωρίζουμε γιατί είμαστε
θυμωμένοι και με ποιον είμαστε θυμωμένοι. Έτσι θα μπορούμε στη συνέχεια
να εκφράζουμε στους γύρω μας πως νοιώθουμε και τι μας ενοχλεί, πριν να κορυφωθεί ο θυμός και να εκφραστεί με λάθος
τρόπο με αποτέλεσμα να καταστρέψει τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις. Εν κατακλείδι, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι πίσω
από το θυμό βρίσκεται μια ανάγκη και
ένα άλλο συναίσθημα. Εάν αντιμετωπίζεται προβλήματα με τον τρόπο που εκφράζεται το θυμό σας και δεν μπορείτε να τα
διαχειριστείτε, τότε ζητήστε βοήθεια από
έναν ειδικό.
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Τελετή βράβευσης αθλητών του Δήμου Ιδαλίου

Ο

Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε και φέτος την τελετή βράβευσης των αθλητών και των αθλητικών σωματείων
που διακρίθηκαν σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά ή παγκύπρια πρωταθλήματα και αγώνες κατά την αγωνιστική
περίοδο 2016-2017. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν οι ετήσιες χορηγίες στα αθλητικά σωματεία
και τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Ιδαλίου. Φέτος για πρώτη φορά τιμήθηκαν και εθνοφύλακες.
O Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης στο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο οργανισμός στοχεύει
να ωθήσει περισσότερους ανθρώπους προς τα ευεργετικά οφέλη του αθλητισμού. «Σε αυτή την προσπάθεια
εμπλέκουμε και τους αθλητές κορυφής, οι οποίοι είναι ήδη πρεσβευτές ο καθένας στο άθλημα του. Σταθερό σύνθημα
μας, είναι η δια βίου άσκηση των Κυπρίων πολιτών» είπε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο Δήμο Ιδαλίου με τον οποίο ο οργανισμός διαχρονικά έχει στενή και αγαστή συνεργασία. «Εκ μέρους του ΚΟΑ
θέλω να συγχαρώ τους δημότες Ιδαλίου για την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους

(ΑΓΟ). Συμμετέχουν γύρω στα 400 άτομα και το χαρακτηριστικό είναι, ότι τα άτομα αυτά ενεργοποιούνται σε όλα τα
προγράμματα που λειτουργεί το ΑΓΟ».
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος συνεχάρη τους βραβευθέντες αθλητές και τα σωματεία του Δήμου που τιμούν
την πόλη και τόνισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει τον αθλητισμό. «Τιμάτε την πόλη σας και σας ευχαριστούμε
από τα βάθη της καρδιάς μας» είπε ο κ. Καλλένος o οποίος επισήμανε ότι ο Δήμος παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση συνεχίζει να καταβάλει τις χορηγίες στα αθλητικά σωματεία και του πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του
Ιδαλίου. Το καλωσόρισμα έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου
Ιδαλίου Μιχάλης Χατζήκυριακος. Ομιλία έκανε και ο αθλητής ειδικών αγώνων Ραφαήλ Μαρκουλλή.
Η εκδήλωση περιελάμβανε επίδειξη Υοga-Pilates

Στην ΑΕΚ θα επιδιώξουν το νταμπλ

Επανήλθε στις νίκες ο Άδωνης, ευελπιστεί σε
καλύτερη συνέχεια

T

o πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο θα διεκδικήσει μέχρι τέλους η ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ομάδα της
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έδειξε
ότι μπορεί να τα καταφέρει.H AEK δέχθηκε την πρώτη
της ήττα στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ηττήθηκε με 4-1 από τον Ελληνισμό στο Ακάκι. Ήταν φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και η ήττα. Η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν πίσω από τον καλό
της εαυτό. Στο επόμενο παιχνίδι, τελευταίο του πρώτου γύρου η ομάδα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης έφερε ισοπαλία 1-1 με την ομάδα της Αγκαστίνας. Τα δυο ατυχή αποτελέσματα έφεραν ανησυχία
στην ομάδα. Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Βασιλείου με στόχο
την ανύψωση του ηθικού των ποδοσφαιριστών δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία και την
εφορία της ομάδας. Αντηλλάγησαν απόψεις σ’ ένα εξαιρετικό κλίμα και στο τέλος δόθηκε η υπόσχεση από τους
ποδοσφαιριστές ότι θα δώσουν το άπαν των δυνάμεων
τους με στόχο την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος
όσο και του κυπέλλου. Στην επόμενη αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος η ΑΕΚ επανήλθε στις νίκες κερδίζοντας την ομάδα της Ακανθού με
5-1.Πολύ καλή πορεία κάνουν και οι μικροί ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του σωματείου. Ο προπονητής
Ανδρέας Τσιάκκιρος εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι
κάνει πολύ καλή δουλειά. Η ΑΕΚ όπως δείχνει η πορεία
της ακαδημίας του σωματείου έχει ελπιδοφόρο μέλλον.

Πολύ δυνατός στην έδρα του
ο Πανιδαλιακός

Μ

ε απόρθητο φρούριο μοιάζει για τον Πανιδαλιακό το κλειστό γήπεδο του Λυκείου Ιδαλίου. Ο Πανιδαλιακός στα μέχρι τώρα παιχνίδια του εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έδρα
του. Τα κορίτσια του Πανιδαλιακού στέλνουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Οι εμφανίσεις
τους είναι πολύ
καλές. Σε παιχνίδια που η ομάδα έχασε δεν ήταν
άσχημη ωστόσο
οι ήττες είναι μέσα
στο παιχνίδι. Στην
3η
αγωνιστική
του πρωταθλήματος ο Πανιδαλιακός πέτυχε την 1η
του νίκη στο πρωτάθλημα. Κέρδισε στο Δάλι με
3-0 σετ την ομάδα του Μαραθώνα. Στην 2η αγωνιστική η ομάδα
του Ιδαλίου έχασε
εκτός έδρας από
την Ένωση Αγίου Αθανασίου με
3-1. Στην 4η αγωνιστική τα κορίτσια του Πανιδαλιακού έχασαν
εκτός έδρας από
τον Παφιακό με
3-0. Τελευταίο παιχνίδι για τον Πανιδαλιακό εντός του
2017 ήταν με την
ομάδα του ΑΠΟΚ.
Η ομάδα του Δαλιού εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πρόσθεσε άλλη μια
νίκη στο ενεργητικό της. Τελικό σκορ 3-1. Το επόμενο παιχνίδι του Πανιδαλιακού θα είναι στις 10 Ιανουαρίου. Θα παίξει εκτός έδρας με τον Ροτσίδη Μάμμαρι. Εκπληκτική πορεία κάνουν τα κορίτσια Κ18. Βρίσκονται στις
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Οι νεαρές παίκτριες του Πανιδαλιακού
δείχνουν ότι το μέλλον τους ανήκει.

Μ

ια μικρή αγωνιστική κάμψη που παρουσίασε ο Άδωνης αντιμετωπίζοντας μάλιστα τις
ομάδες που προπορεύονται αυτή τη στιγμή
στο βαθμολογικό πίνακα της ΕΠΕΛ του στοιχίζουν προς
το παρόν την προώθηση του στα ψηλά στρώματα της
βαθμολογίας. Οι πράσινοι του Δαλιού δείχνουν καλά
στοιχεία στα παιχνίδια τους και όλοι στο σωματείο είναι
αισιόδοξοι ότι η ομάδα στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη για να διεκδικήσει τους στόχους της.
Αυτή τη στιγμή ο Άδωνης
βρίσκεται λίγο πίσω από τις
ομάδες που οδηγούν την
κούρσα του πρωταθλήματος ωστόσο η διαφορά
που υπάρχει είναι εφικτό
να καλυφθεί. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και εύκολα μπορεί
μια ομάδα με κάποια συνεχή καλά αποτελέσματα να αναρριχηθεί στη βαθμολογία. Ο Άδωνης στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της ΕΠΕΛ έχασε από την Ασπίς Πύλας με 5-1. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο ανεπιτυχές αποτέλεσμα για την ομάδα η
οποία ωστόσο στη συνέχεια βρήκε το ρυθμό της πετυχαίνοντας μια ευρεία νίκη επαναφέροντας τα χαμόγελα
στους οπαδούς της. Στην 9η αγωνιστική ο Άδωνης επανήλθε στις νίκες. Κέρδισε με 4-1 εκτός έδρας τον Κόκκινο

Αστέρα Μενεού. Στην 10η αγωνιστική οι πράσινοι του
Δαλιού είχαν ρεπό. Ακολούθησε νέα ευρεία νίκη, αυτή
τη φορά σε βάρος της ΑΕ Πυργών με 3-0. Ο Άδωνης έχοντας 16 βαθμούς μέχρι σήμερα, ελπίζει σε καλύτερη συνέχεια στο β’ γύρο του πρωταθλήματος. Πέντε νίκες, μια
ισοπαλία και τέσσερις ήττες είναι ο απολογισμός της ομάδας. Ο Άδωνης παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας ότι στο τέλος
θα επιτευχθούν οι στόχοι
που τέθηκαν από τη διοίκηση. Οι φίλοι του Άδωνη βρίσκονται κοντά στην
ομάδα και αναμένεται ότι
όσο πλησιάζει το τέλος
του πρωταθλήματος και
το σωματείο θα διεκδικεί
τους στόχους του θα στηρίξουν ακόμα πιο έντονα
την ομάδα για να τους πετύχει. Κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου του
Ιανουαρίου αναμένεται ότι ο προπονητής Γιώργος Ελευθερίου σε συνεννόηση με τη διοίκηση να προβούν σε κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας. Επόμενος αντίπαλος του
Άδωνη είναι ο Ορφέας Αθηαίνου. Ο αγώνας θα γίνει στο
Δάλι και αναμένεται ότι οι φίλοι της ομάδας θα δώσουν
δυναμικά το παρόν τους και θα ενισχύσουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

Η προσοχή του Απόλλωνα
είναι στραμμένη στο κύπελλο

Τ

ο κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ θα
διεκδικήσει ο Απόλλων Λυμπιών. Η προσοχή των ανθρώπων του σωματείου επικεντρώνεται στο θεσμό του κυπέλλου το
οποίο η ομάδα θέλει να κατακτήσει για να δώσει χαρά στους
οπαδούς της.
Στο
πρωτάθλημα ο Απόλλων
έμεινε
πίσω, βρίσκεται στη μέση
του βαθμολογικού πίνακα
και είναι δύσκολο να προλάβει το τρένο της διάκρισης στο πρωτάθλημα. Η διοίκηση είναι απόλυτα ικανοποιημένη
από το γεγονός ότι η ομάδα αποτελείται εξ ολοκλήρου από ποδοσφαιριστές που κατάγονται από την κοινότητα δίδοντας την ευκαιρία στους
νέους των Λυμπιών να ασχοληθούν

με το ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα
να βοηθήσουν την ομάδα του χωριού τους. Την πορεία της στο γυναικείο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας
συνεχίζει και η ομάδα των Απόλλων Ladies. Τα κορίτσια της ομάδας
αποκομίζουν
πολύ χρήσιμες
εμπειρίες. Όλοι
γνώριζαν από
την αρχή ότι τα
πράγματα θα
ήταν δύσκολα
ωστόσο είναι
χαρούμενοι
από τη συμμετοχή και την εμπειρία στο γυναικείο
πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας.
Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί το 4ο Φεστιβάλ «Θεατρικός Χειμώνας» που διοργανώνει ο Απόλλων Λυμπιών. Θα δοθούν τέσσερις
παραστάσεις και τα έσοδα θα παραχωρηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Επιφανίου.

Αποχαιρέτισαν το 2017
τρέχοντας

Τ

ελευταία δραστηριότητα για το 2017 των δρομέων του
σωματείου Περικλής Δημητρίου ήταν η διαδρομή 15km
από το Δάλι στην Ποταμιά με επιστροφή στο χώρο του
Μουσείου Ιδαλίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής στο
χώρο έγινε σύντομη τελετή κατά την οποία αντηλλάγησαν ευχές
με την ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος έκοψε την βασιλόπιττα.

ΔΑΛΙ

news

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Χαλκάνωρ: παίζει τα τελευταία του χαρτιά

Π

ολύ δύσκολα τα πράγματα για το Χαλκάνορα στο φετινό πρωτάθλημα της Β’κατηγορίας.
Ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός της ομάδας
δεν ανέμενε τέτοια πορεία. Η μια ήττα διαδέχεται την
άλλη και ο Χαλκάνωρ παραμένει καθηλωμένος στην
τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι άνθρωποι της ομάδας προσπαθούν να αναστρέψουν το κλίμα
ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Νέα αλλαγή προπονητή στο Χαλκάνορα ο οποίος μετά τον Μιχάλη Τζιαπούρα αποφάσισε να εμπιστευθεί τις τύχες της ομάδας
στον Κώστα Μαλέκκο. Στον Χαλκάνορα κάνουν ύστατη προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα και να μπορέσουν να παλέψουν για παραμονή στην Β΄ κατηγορία.
Παραμένει στο τεχνικό επιτελείο o μέχρι πρότινος υπηρεσιακός προπονητής Γιώργος Σκουλιάς ο οποίος θα είναι ο στενός συνεργάτης του νέου προπονητή. O Κώστας
Μαλέκκος προετοίμασε την ομάδα όσο καλύτερα γίνεται,
εκμεταλλευόμενος και τη διακοπή του πρωταθλήματος,
ώστε στο επόμενο παιχνίδι με τον Εθνικό Άσσιας στο Δάλι
να έρθουν οι πρώτοι βαθμοί. Στόχος του Χαλκάνορα είναι με τη νέα χρονιά η ομάδα να κάνει την αντεπίθεση της

Ε

15

με την ελπίδα ότι στο τέλος θα καταφέρει να γλυτώσει τη
διαβάθμιση. Η μετεγγραφική περίοδος του Ιανουαρίου
δεν αφήνει αδιάφορο το σωματείο το οποίο αναμένεται
να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να προβεί σε ενισχυτικές κινήσεις που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια ανάκαμψης του Χαλκάνορα. Τον
Ιανουάριο οι γαλάζιοι του
Δαλιού θα παίξουν τα τελευταία τους χαρτιά. Κάθε παιχνίδι και ένας τελικός. Στη νέα
χρονιά η ομάδα θα αντιμετωπίσει στην 13η αγωνιστική
τον Εθνικό Άσσιας στο Δάλι.
Η ομάδα της Άσσιας βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πιο πάνω
στο βαθμολογικό πίνακα. Μια νίκη σε αυτό το παιχνίδι
θα δώσει και ψυχολογική υποστήριξη στους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα παιχνίδι έξι βαθμών στο οποίο οι παίκτες
του Χαλκάνορα θα πρέπει πάση θυσία να κερδίσουν και
να κάνουν μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι εί-

Θέλει και μπορεί για άνοδο η MEAΠ

ξαιρετική πορεία πραγματοποιεί στο φετινό
πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας η ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου έκλεισε το 2017
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι κόκκινοι του Πέρα
Χωριού – Νήσου βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας και όπως έδειξαν θα παλέψουν μέχρι τέλους για την
εξασφάλιση ενός από τα εισιτήρια που δίδουν την άνοδο στην Β’ κατηγορία. Η ΜΕΑΠ στους μέχρι στιγμής 14
αγώνες που έδωσε για το πρωτάθλημα έδειξε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες. Πέτυχε 10 νίκες, δέχθηκε 2 ήττες και
άλλα 2 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Η ομάδα έχει την καλύτερη επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος. Οι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί της ομάδας πανηγύρισαν μέχρι στιγμής 32 φορές. Η ευχέρεια στο σκοράρισμα που
έχει η ομάδα αποτελεί το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα.
Οι φίλοι της ΜΕΑΠ πηγαίνουν στο γήπεδο για να απολαύσουν ωραίο, επιθετικό ποδόσφαιρο, με πλούσιο θέαμα. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας τους ανταμείβουν
και με το παραπάνω. Mε τον καλύτερο τρόπο άρχισε τις
αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το Δεκέμβριο η ΜΕΑΠ.
Στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής κέρδισε με 2-0 την
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Στην 13η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κέρδισαν εκτός έδρας με
3-2 το Λειβαδιακό/Σαλαμίνα Λειβαδιών. Τρίτη σερί νίκη
μέσα στον Δεκέμβριο σε βάρος της Πέγειας. Η ομάδα
του Πέρα Χωριού –Νήσου κέρδισε με 3-0. Στη νέα χρονιά οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ θέλουν να συνεχίσουν απ’
εκεί που έμειναν το 2017. Θέλουν στο τέλος του πρωτα-

Ό
θλήματος να πανηγυρίσουν την άνοδο, στόχος ο οποίος όπως φάνηκε μέσα από τα παιχνίδια είναι απολύτως
ρεαλιστικός. Πρώτος αγώνας της ΜΕΑΠ στο 2018 θα είναι εκτός έδρας με αντίπαλο την ομάδα της Ορμήδειας
στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Ακολουθεί ο επίσης
εκτός έδρας αγώνας με την Ελπίδα Αστρομερίτη για την
16η αγωνιστική. Την 17η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχει τρίτο
«κολλητό» εκτός έδρας παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την
ΕΝ Ύψωνα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ιανουαρίου ολοκληρώνονται με το παιχνίδι ΜΕΑΠ – Αχυρώνας
στο «Θεοδώρειο» Στάδιο. Ο Ιανουάριος όπως γίνεται
αντιληπτό είναι δύσκολος μήνας ωστόσο στην ομάδα
υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα θα συνεχίσει τα θετικά
αποτελέσματα και τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Στην κλήρωση του λαχείου της ΜΕΑΠ για το Δεκέμβριο κέρδισαν
οι εξής: 800 Eυρώ ο αριθμός 903, από 100 Ευρώ οι αριθμοί 170, 852, 407,295 και 914. Με επιτυχία στέφθηκε και
η μεγάλη εορταστική τόμπολα της ΜΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου.

Αγνοεί την ισοπαλία η Ολυμπιάδα

Π

ναι ορισμένο ανήμερα των Θεοφανείων. Αναμένεται ότι
οι φίλοι του Χαλκάνορα θα δώσουν το παρόν τους και
να βοηθήσουν από την κερκίδα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Στην 14η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ παίζει
και πάλι στο Δάλι με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου. Είναι το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου του
πρωταθλήματος. Η ομάδα της Αραδίππου έδειξε
πολύ καλά στοιχεία στις μέχρι τώρα αγωνιστικές. Νίκη
σε βάρος μιας από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος πέραν από τους τρεις
βαθμούς θα δώσει φτερά
στους ποδοσφαιριστές για τη δύσκολη συνέχεια. Στην
15η αγωνιστική εκτός έδρας αποστολή για τον Χαλκάνορα. Η ομάδα θα πάει στην Ορόκλινη για να αντιμετωπίσει τον Διγενή. Είναι παιχνίδι από το οποίο η ομάδα του
Δαλιού μπορεί να έχει βαθμολογικό όφελος αφού ο Διγε-

έντε νίκες, εννιά ήττες και καμιά ισοπαλία είναι
ο μέχρι στιγμής απολογισμός της Ολυμπιάδας
Λυμπιών στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Οι
πράσινοι των Λυμπιών είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που δεν έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα. Η πορεία της ομάδας μπορεί να χαρακτηριστεί του ύψους και
του βάθους. Τη μια αγωνιστική η Ολυμπιάδα κερδίζει με
ευρύ σκορ την επόμενη δέχεται την ήττα με ευρύ σκορ. Οι
15 βαθμοί που συγκέντρωσε
η ομάδα δεν είναι και άσχημος απολογισμός. Με καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια η ομάδα θα ανέλθει
βαθμολογικά. Ο προπονητής Στέλιος Στυλιανού κατά
τη διάρκεια της διακοπής του
πρωταθλήματος λόγω των γιορτών δούλεψε και επιχείρησε να διορθώσει πράγματα
στην αμυντική λειτουργία της
ομάδας η οποία όπως φάνηκε στις 14 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος αντιμετώπισε προβλήματα. Τρια
εκτός έδρας παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της
αγωνιστικής του Ιανουαρίου για την Ολυμπιάδα. Στην
15η αγωνιστική, ανήμερα
των Θεοφανείων οι πράσινοι των Λυμπιών θα μεταβούν
στην Πόλη Χρυσοχούς για να αντιμετωπίσουν την ΕΝΑΔ.
Ακολουθεί στην 16η αγωνιστική η έξοδος στα Λειβάδια
για τον αγώνα με τον Λειβαδιακό/ Σαλαμίνα. Η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εντός του 2018 στα Λύμπια στις 20 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστι-

κής του πρωταθλήματος. Αντίπαλος της θα είναι η Πέγεια.
Στην 18η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός έδρας
με τον Π.Ο Ορμήδειας. Στα παιχνίδια της Ολυμπιάδας που
έγιναν το Δεκέμβριο οι φίλαθλοι που τα παρακολούθησαν πολλά γκολ. Στην 12η αγωνιστική η Ολυμπιάδα φιλοξένησε στα Λύμπια την ΑΠΕΠ. Μετά από ένα πλούσιο
σε θέαμα και γκολ αγώνα οι
πράσινοι κέρδισαν με 3-2.
Στην 13η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών είχαν δύσκολη αποστολή έχοντας να
αντιμετωπίσουν εκτός έδρας
την ΑΠΕ Ακρωτηρίου. Τελικό σκορ 4-1 υπέρ των γηπεδούχων. Στην 14η αγωνιστική η ομάδα των Λυμπιών
έχασε στην έδρα της με 4-1
από τον Ακρίτα Χλώρακας. Ο
αγώνας έγινε στο Δάλι λόγω
της επανασποράς που έγινε
στο γήπεδο των Λυμπιών.
Η Β’ομάδα της Ολυμπιάδας
βρίσκεται στη 12η θέση του
βαθμολογικού πίνακα στο
πρωτάθλημα που συμμετέχει. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές δείχνουν ότι έχουν ταλέντο και δίδουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Στις
8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Gala
Dinner της Ολυμπιάδας. Οι φίλοι του σωματείου έδωσαν
το παρόν τους και γιόρτασαν με τη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Πλούσια δώρα μοίρασε η εορταστική τόμπολα της Ολυμπιάδας.

νής ο οποίος επίσης πέρσι έπαιζε στην Γ’ κατηγορία έχει
τους ίδιους στόχους με τον Χαλκάνορα. Τελευταίο παιχνίδι για τον Ιανουάριο για τον Χαλκάνορα είναι με το ΑΣΙΛ
στο Δάλι, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Η ομάδα
θα πρέπει να μην αφήσει να πάνε χαμένοι άλλοι βαθμοί
στην έδρα της αν θέλει να προλάβει το τρένο της παραμονής. Το Δεκέμβριο συνεχίστηκαν τα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας των γαλάζιων του Δαλιού. Στην 10η
αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έχασε εκτός έδρας από την Αγία
Νάπα με 5-0. Στην 11η αγωνιστική νέα ήττα στο Δάλι. Η
Καρμιώτισσα κέρδισε με 4-1. Στην 12η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ πήγε στο Ζακάκι. Οι γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν
με 4-2. H β’ ομάδα του Χαλκάνορα με την ολοκλήρωση
του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει βρίσκεται στην 9η θέση έχοντας συγκεντρώσει
16 βαθμούς. Οι «μικροί» του Χαλκάνορα ευελπιστούν σε
ακόμα καλύτερη συνέχεια στο β’ γύρο του πρωταθλήματος. Έδειξαν ότι έχουν τις δυνατότητες. To Δ.Σ του σωματείου διοργάνωσε εορταστική τόμπολα στην οποία οι
φίλοι του Χαλκάνορα έδωσαν το παρόν τους και απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά.

Στη 2η θέση ο Λέφτερος, φλερτάρει
με την κορυφή

λες τους τις δυνάμεις θα δώσουν στον Λέφτερο
για να πάρουν φέτος ένα τίτλο. Η ομάδα δουλεύει σκληρά ώστε στο δεύτερο γύρο οι ποδοσφαιριστές να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και στο
τέλος να κατακτήσουν ένα τρόπαιο. Αν ο στόχος του πρωταθλήματος δεν επιτευχθεί υπάρχει και το κύπελλο στο
οποίο η ομάδα θα διεκδικήσει τη διάκριση. Με τη βοήθεια των φίλων της ομάδας ο στόχος αυτός δεν είναι απομακρυσμένος. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και
όλοι εργάζονται για να τα καταφέρουν. Ο δεύτερος γύρος
του πρωταθλήματος αναμένεται να είναι συναρπαστικός.
Με νίκη έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τον
πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ ο Λέφτερος.
Η ομάδα του Ιδαλίου κέρδισε με το ευρύ 6-1 τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Προηγήθηκε η εκτός έδρας νίκη με 5-1 την ΕΝΑΔ
Αγίου Δομετίου. Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου η ομάδα του Λέφτερου έπαιξε με τον Απόλλωνα στα
Λύμπια. Οι φίλοι της ομάδας καρδιοκτύπησαν αφού παρά

το γεγονός ότι ο Λέφτερος ήταν καλύτερος πέτυχε τη νίκη
στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το χρυσό γκολ επιτεύχθηκε στο 93’ του αγώνα. Πρώτο παιχνίδι μέσα στο 2018 είναι
με τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς στο Δάλι. Είναι ντέρπι κορυφής και η νίκη σε αυτό το παιχνίδι είναι επιτακτική ανάγκη.
Ανήμερα των Θεοφανείων θα γίνει η εορταστική τόμπολα
του Λέφτερου στο εστιατόριο Bella Luna.

O χορός του Λέφτερου

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε ο χορός του Λέφτερου που πραγματοποιήθηκε στο Bella Luna την Παρασκευή
22 Δεκεμβρίου. Οι οπαδοί και υποστηρικτές του σωματείου διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
Το παρόν τους έδωσαν ο Δήμαρχος
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, δημοτικοί σύμβουλοι και φίλοι του Λέφτερου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχάλης
Καλλής ευχαρίστησε όλους για την
παρουσία τους, ευχαρίστησε τους
χορηγούς που στηρίζουν τον Λέφτερο και τόνισε ότι από πλευράς διοίκησης θα συνεχιστεί η προσπάθεια
αφού, όπως είπε, το σωματείο προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή δίδοντας την ευκαιρία στους νέους να
ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

