
Δ υο σημεία στην ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου έχουν πε-
ριληφθεί στις δυνητικά επι-

κίνδυνες περιοχές για πλημμύρες. 

Πρόκειται για τον ποταμό Γιαλιά  και 

τους ποταμούς Αλυρό και Άλυκο. Το 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ως η Αρ-

μόδια Αρχή, έχει εκπονήσει την σχε-

τική μελέτη και κατάρτισε και για τις 

19 περιοχές Δυνητικού Σοβαρού 

Κινδύνου Πλημμύρας τους Χάρ-

τες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

και τους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύ-

ρας. Διαμαρτυρία για το γεγονός ότι 

η Αλάμπρα δεν έχει περιληφθεί στις 

δυνητικά επικίνδυνες περιοχές για 

πλημμύρες εξέφρασε ο Πρόεδρος 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχιλλέ-

ας Μαλλαχουρίδης. 

Ο Δήμος Ιδαλίου πρωτοπορεί στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας και συμβάλλει στην 
αποτελεσματική προστασία του περι-

βάλλοντος. Είναι ο πρώτος Δήμος παγκύπρια που 

προχώρησε στην αντικατάσταση των λαμπτήρων 

του οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED. Ο Δήμος 

Ιδαλίου δαπανά κάθε χρόνο, για τον οδικό φω-

τισμό, ποσό περίπου 300 χιλιάδων Ευρώ ενώ με 

την αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες 

LED θα απολαμβάνει εγγυημένων εξοικονομήσε-

ων που θα φτάνουν το 65.4% της σημερινής του 

κατανάλωσης. Η εξοικονόμηση χρημάτων αναμέ-

νεται να φθάσει στις 190 χιλιάδες Ευρώ το χρόνο.  

Ο συνολικός αριθμός φωτιστικών που θα αντικα-

τασταθούν αριθμεί περίπου 4300.

Αναθεώρηση τιμών στα 
σκύβαλα
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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.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
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O Δήμος Ιδαλίου φωτίζεται πλέον με λαμπτήρες LED
Η αντικατάσταση των λαπτήρων φέρνει εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας
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Οι δυνητικά επικίνδυνες περιοχές για 
πλημμύρες

Μ ε λα-
μπρότητα 
η περιο-

χή Ιδαλίου τίμησε και 

φέτος την επέτειο του 

ΟΧΙ. Στις 28 Οκτωβρί-

ου πραγματοποιήθη-

κε στο Πέρα Χωριό 

– Νήσου  η καθιερω-

μένη  παρέλαση στην 

οποία συμμετείχαν 

τα σχολεία, οι πολιτιστικοί-αθλητικοί σύλλογοι και ουλαμός της Εθνικής Φρου-

ράς. Ο κόσμος χειροκρότησε τους συμμετέχοντες. Το χαιρετισμό της παρέλα-

σης δέχθηκαν οι τοπικές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές της ευρύτερης 

περιοχής Ιδαλίου. Προηγήθηκε η δοξολογία στον ιερό ναό της Μεταμορφώ-

σεως του Σωτήρος. Tην 28η Οκτωβρίου τίμησε και η εκπαιδευτική περιφέρεια 

του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας με παρέλαση στην Αλάμπρα. 

 Τιμήθηκε η επέτειος του ΟΧΙ
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Σ τους προϋπολογισμούς του 
Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

για το 2019 έχει περιληφθεί η κατα-
σκευή κυκλικού κόμβου στη Λεω-
φόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, έργο 
για την αναγκαιότητα του οποίου 
επιχειρηματολόγησαν οι Δήμαρχοι 
Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου κατά τη 

διάρκεια συνάντησης τους με την 
Υπουργό. Στο συγκεκριμένο ση-
μείο συχνά σημειώνονται οδικές 
συγκρούσεις και οι τρεις Δήμαρχοι 
εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες 
τους αφού όπως ανέφεραν πρόκει-
ται για επικίνδυνο σημείο στο οδικό 
δίκτυο για το οποίο θα πρέπει να λη-
φθούν άμεσα μέτρα.

Κυκλικός  κόμβος στη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου
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Μ ετά από πολλές προσπάθειες επιτεύχθηκε η μετακίνηση των ελα-
στικών από την Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Όπως ανακοινώ-
θηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής 

Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταφορά 1800 τόνων αποβλήτων 
ελαστικών από τη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Η μετακίνηση άρχισε τον 
περασμένο Αύγουστο. Σύντομα θα αρχίσει η μεταφορά και διαχείριση των 
απόβλητων ελαστικών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε λατομικό χώρο 
στον Άγιο Σωζόμενο. 

Άρχισε η μετακίνηση 
των ελαστικών από την περιοχή 

Ιδαλίου
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2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ν έοι λαμπτήρες οδικού φωτισμού εγκαταστάθηκαν στο 
Δήμο Ιδαλίου. Οι νέοι λαμπτήρες είναι πιο αποδοτικοί 
και φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα. Παράλληλα είναι 

πιο οικονομικοί και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Το έργο ανικατάστασης των λαμπτήρων άρχισε στα μέσα 
Οκτωβρίου. Οι νέοι λαμπτήρες κάνουν τη νύχτα – μέρα. Η εγκα-
τάσταση τους έγινε δεκτή από τον κόσμο με ικανοποίηση.  Προς 
επίλυση βαίνει άλλο ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους κα-
τοίκους του Δήμου Ιδαλίου. Πρόκειται για το θέμα της Λεωφόρου 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τροχοδρομείται η δημιουργία κυκλικού 
κόμβου, έργο το οποίο αναμένεται να βοηθήσει τους κατοίκους 
που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δρόμο και να συμβάλλει 
στη μείωση των οδικών συγκρούσεων στην περιοχή. Οι Δήμαρ-
χοι Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου συναντήθηκαν με την Υπουργό 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και έθεσαν το ζήτημα. Εν-
διαφέρον είναι το θέμα που αφορά στις περιοχές που διατρέχουν 
κίνδυνο από πλημμύρες. Δυο σημεία στην ευρύτερη περιοχή Ιδα-
λίου περιλαμβάνονται στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ο Δήμος Ιδαλίου προχώρησε σε 

αύξηση της τιμολόγησης των τελών για τα σκουπίδια. Όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου η προς τα πάνω αναθεώρηση 
των τιμών κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω του γεγονότος ότι η διαχεί-
ριση των οικιακών απορριμμάτων έχει μεταφερθεί από το σκυβα-
λότοπο Κοτσιάτη στο ΧΥΤΥ Κόσιης. Ο Δήμος σημειώνει ότι οι κάτοι-
κοι Ιδαλίου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαμηλότερα τέλη σε 
σύγκριση με τους δημότες άλλων περιοχών της μείζονος Λευκω-
σίας. Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε 
για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης που αφορά στη μετακίνη-
ση των ελαστικών που βρίσκονταν στοιβαγμένα στη Βιομηχα-
νική περιοχή Ιδαλίου και στον Άγιο Σωζόμενο και αποτελούσαν 
ωρολογιακή βόμβα για την ευρύτερη περιοχή. Στις 28 Οκτωβρί-
ου στο Πέρα Χωριό – Νήσου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση με 
την οποία τιμήθηκε η εθνική επέτειος. Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
τίμησε την ημέρα με τον πρέποντα σεβασμό, όπως εξάλλου πρέ-
πει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Στα Λύμπια το Τμήμα Δασών 
έδωσε την άδεια να προχωρήσουν και να υλοτομήσουν επικίνδυ-
να δέντρα τα οποία βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και αποτε-
λούν πηγή κινδύνου για μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και περα-

στικούς. Τον Οκτώβριο έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Φώτος 
Φωτιάδης. Πρόκειται για ένα γνήσιο πατριώτη ο οποίος συνέβαλε 
τα μέγιστα και στην ανάπτυξη της περιοχής Ιδαλίου. Ήταν ευεργέ-
της για την περιοχή. Από το καταφύγιο ζώων στο Δάλι υιοθέτησε 
σκύλο ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος με την 
ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας των ζώων επισκέφθηκε συνο-
δευόμενος από στελέχη του κόμματος του το συγκεκριμένο υπο-
στατικό. Τον Οκτώβριο έκανε πρεμιέρα η θεατρική  παράσταση  «Ο 
θανατος του Εμποράκου» την οποία ανέβασε η θεατρική ομάδα 
του Άδωνη. Η παράσταση ήταν στο πλαίσιο του 31ου Παγκύπρι-
ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Στις 8 Οκτωβρίου στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για το πανηγύρι του Αγίου Ανδρονίκου και 
της Αγίας Αθανασίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Λα-
ογραφία και Παράδοση». Με την ευκαιρία του μεγάλου γεγονό-
τος για το Δάλι ήρθαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές 
τουρκοκύπριοι Δαλίτες οι οποίοι συναντήθηκαν με ελληνοκύπρι-
ους συντοπίτες τους. Ήταν μια καλή ευκαιρία να θυμηθούν τα πα-
λιά και να δείξουν ότι τους απλούς ανθρώπους αυτού του τόπου 
δεν μπορεί να τους χωρίσει το συρματόπλεγμα της κατοχής.

Μας άλλαξαν τα φώτα

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα

1 Νοεμβρίου Δαμιανός, Διονύσιος, Κοσμάς
2 Νοεμβρίου Ακίνδυνος, Πηγάσιος
8 Νοεμβρίου Άγγελος, Γραβριήλ, Μιχάλης, Ραφαήλ, Σταμάτης, Ταξιάρχης
9 Νοεμβρίου Νεκταρία
10 Νοεμβρίου Ορέστης, Αρσένιος
11 Νοεμβρίου Μηνάς, Βίκτωρ
13 Νοεμβρίου Χρυσόστομος
14 Νοεμβρίου Γρηγόρης, Φίλιππος
16 Νοεμβρίου Ιφιγένεια
21 Νοεμβρίου Μαρία, Μάριος
22 Νοεμβρίου Βαλέριος, Βαλέρια
25 Νοεμβρίου Αικατερίνη
26 Νοεμβρίου Στέλλα, Στυλιανός
29 Νοεμβρίου Φαίδρα
30 Νοεμβρίου Αντρέας, Άνδρεα
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Αιωνία του η μνήμη

Π λήρης ημερών έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 98 ετών ο επιχει-
ρηματίας Φώτος Φωτιάδης. Γεν-

νήθηκε στην Αγκαστίνα 
στις 25 Οκτωβρίου του 
1920. Η ιστορία του αυ-
τοδημιούργητου επιχει-
ρηματία θα μπορούσε να 
αποτελέσει πηγή έμπνευ-
σης για πολλούς. Ξεκινώ-
ντας από ένα μικρό κα-
φενείο στην Αγκαστίνα, 
κατάφερε σιγά - σιγά να 
επεκτείνει τις δραστηριό-
τητες του λειτουργώντας 
μεταξύ άλλων εργοστά-
σιο, μπακάλικο και υφα-
σματοπωλείο, ενώ στην 
επαγγελματική του στα-
διοδρομία υπηρέτησε και 
στο Ναυαρχείο της Αμμο-
χώστου.Το 1942 έβαλε 
τα πρώτα θεμέλια για την 
δημιουργία της εταιρεί-
ας Φώτος Φωτιάδης & Σία 
ενώ μπήκε στην βιομηχα-
νία της ζυθοποιείας αγοράζοντας το ζυ-
θοποιείο Λέοντος.
Σταθμός στην καριέρα του η υπογρα-
φή συμφωνίας με την Carlsberg, η πρώ-
τη συμφωνία παγκοσμίως για παρα-
γωγή της μπύρας εκτός Δανίας. Πέρσι 

ο όμιλος Φώτος Φωτιάδης γιόρτασε τα 
75 χρόνια παρουσίας στο κυπριακό και 
διεθνές επιχειρείν, με ετήσιο κύκλο ερ-

γασιών που φθάνει τα 
340 εκατομμύρια Ευρώ. 
Υπενθυμίζεται πως τον 
περασμένο Μάρτιο είχε 
αποβιώσει η σύζυγός 
του Μαρία, γνωστή για 
το φιλανθρωπικό της 
έργο. Ο Φώτος Φωτιά-
δης ήταν ευεργέτης για 
την περιοχή του Ιδαλί-
ου συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη και την πρό-
οδο της. Ομιλητής στην 
κηδεία του Φώτου Φω-
τιάδη ήταν ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης. «Με βα-
θιά αισθήματα σεβα-
σμού που πρέπουν και 
αξίζουν στο όνομα και 
την προσωπικότητα 
ενός ανιδιοτελή ευπα-
τρίδη και ενός από τους 
σπάνιους  ανθρώπους 

αυτού του ήθους και των αξιών, εκείνο 
που προέχει πέραν της αναγνώρισης της 
συνολικής του πορείας και της εκτίμησης 
της προσφοράς του, είναι η μίμηση του 
παραδείγματος του», επισήμανε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας.

Ο Αλέκος Τασουρής νέος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ιδαλίου

Ο Αλέκος Τασουρής είναι ο νέος 
Πρόεδρος της Τοπικής Επιτρο-
πής του ΔΗΣΥ Ιδαλίου όπως 

προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση της 
18ης Οκτωβρίου. Ο Αλέκος Τασουρής διε-
τέλεσε στο παρελθόν μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου Ιδαλίου ενώ κατά την επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία ήταν  μέλος 
της ανώτατης ηγεσίας της ΣΕΚ. Διαδέχεται 
τον Λοϊζο Παπαλοϊζου. Αντιπρόεδρος της 
Τοπικής Επιτροπής του ΔΗΣΥ Ιδαλίου είναι 
ο Δώρος Άχχας και Oργανωτικός Γραμμα-
τέας ο Γιώργος Χριστοδούλου. Η Βιβή Βα-
λιαντή ανέλαβε καθήκοντα στην ΓΟΔΗΣΥ 
Δαλιού. Την Τοπική Επιτροπή συμπλη-

ρώνουν τα 
μέλη Έλλη 
Χάματσου, 
Κούλλα Ζω-
νιά, Στέλλα 
Π α τ τ ο ύ ρ α , 
Α φ ρ ο δ ί τ η 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ , 
Α ν δ ρ έ α ς 
Ηρακλέους και Αναστασία Τασουρή. Οι 
Γενικές Συνελεύσεις των τοπικών επιτρο-
πών του ΔΗΣΥ στην περιοχή έχουν προ-
γραμματιστεί ως εξής: 6 Noεμβρίου Πο-
ταμιά και Λύμπια και 12 Νοεμβρίου Αγία 
Βαρβάρα και Αλάμπρα. 

Αιμοδοσία στο Δάλι και 
στα Λύμπια

Σ τις 17 Οκτωβρίου οι αιμοδότες του Δήμου Ιδα-
λίου έδωσαν ραντεβού στο Ιατρικό Κέντρο 
Ιδαλίου. Η αιμοδοσία στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία αφού αρκετοί νέοι αιμοδότες δήλωσαν πα-
ρόντες και πρόσφεραν αίμα για ενίσχυση της τράπε-
ζας αίματος του Δήμου Ιδαλίου. Στις 4 Οκτωβρίου δι-
οργανώθηκε αιμοδοσία και στα Λύμπια. Οι κάτοικοι 
της κοινότητας έδωσαν το παρόν τους στην αίθουσα 
του ιερού ναού Αγίου Επιφανίου. 

Πέρα χωρκό τζαί Νήσου
Ερέξαν κάτι δίδυμα
κοντά στον ποταμό

τζι εκάτσασιν να πνάσουσιν
να βρουν αναπαμό.

Ήβραν χωράφκια σιέρισσα 
πασιά τζαι κερπερά

θκιαλέψαν τζαι κονέψασιν
αφούτις ήβρασιν τζιαμαί

το γέλιον, την χαρά.

Επιάχαν ούλλοι τους δουλειά
με του θεού την χάρη

σε τζιείνην την πασιά την γη
αρτζιέψασιν ζευκάρι

Εσπείρασιν γεννήματα
εβάλασιν παμπάτζια

εκάμαν στράτες καχαρές
εκτίσασιν κονάτζια.

Νερόν, είχασιν πόλικο
που μες στον ποταμό

εκάμναν ούλλους τους ποτούς
τζι εν είσιεν τελειωμό.

Είχασιν το Συμβούλιο
τζαι Συνεργατισμό

ποκούμπιμαν εις τη ζωή
τζιαί στον πολιτισμό.

Μακάρι να ξανάρκουνταν
τζιείνα τα γρόνια πίσω

γτες όμορφες τες γειτονιές
να ξαναπαρπατήσω

Να πιω νερόν του τρεξιμιού
τη δίψαν μου να σβήσω

τζιαι του χωρκού τα έθιμα
πέρκι τα ξαναζήσω

Ας ενι τζιαί μια σταλαμή
να μου δωθεί η χάρη

μες στην παλιάν ομάδα μου
να μ΄ έχουν για πορτάρη.

Τζαι η δασκάλα η Χαρού
να μου χαρίζει μήλο

το ποίημαν που της άρεσκεν
να της το απαγγείλω.

Μα έλα που εξύπνησα 
τζι ήρτα που τα παλλιά
Εία πως εξασπρίσασιν
τα μαύρα μου μαλλιά.

                                                  
Σταύρος Νησιώτης
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Ο Δήμος Ιδαλίου μειώνει τις ενεργειακές δαπάνες και 
προστατεύει το περιβάλλον

Σ άρκα και οστά πήρε η πρωτοπορια-
κή προσπάθεια του Δήμου Ιδαλίου να 
συμβάλει στη μείωση των ενεργειακών 

δαπανών και των περιβαλλοντικών ρύπων. Άρ-
χισε η  αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων 
φωτιστικών του οδικού φωτισμού του Δήμου με 
φωτιστικά LED. Ο Δήμος Ιδαλίου είναι ο πρώτος 
Δήμος παγκύπρια που υλοποιεί αυτό το τόσο 
σημαντικό έργο για τους δημότες του αλλά και 
τον τόπο γενικότερα. Ο συνολικός αριθμός φω-
τιστικών που θα αντικατασταθούν αριθμεί περί-
που 4300. Ο Δήμος Ιδαλίου δαπανά κάθε χρόνο, 
για τον οδικό φωτισμό, ποσό περίπου 300 χιλι-
άδων Ευρώ ενώ με την αντικατάσταση των φω-
τιστικών με λαμπτήρες LED θα απολαμβάνει εγ-
γυημένων εξοικονομήσεων που θα φτάνουν το 
65.4% της σημερινής του κατανάλωσης. Η συμ-
φωνία που έγινε μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου και 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Διεύθυνση μη 
Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, για την αντι-
κατάσταση όλων των ενεργοβόρων φωτιστικών 
του Οδικού Φωτισμού του Δήμου με φωτιστικά 
LED περιλαμβάνει: την προμήθεια φωτιστικών 
LED, τα οποία εξασφαλίστηκαν με βάση το νόμο 
περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.140(Ι)/2016) 
από τη θυγατρική εταιρεία της ΑΗΚ (ESCO AHK 
LTD), την αντικατάστασή των παλαιών φωτιστι-
κών με τα νέα φωτιστικά,  την διαχείριση των πα-
λαιών φωτιστικών σύμφωνα με τις προβλεπό-
μενες περιβαλλοντικές πρακτικές και τέλος την 
συντήρησή τους (υλικά και εργατικά) για περί-
οδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκα-
τάστασης τους με δυνατότητα ανανέωσης της 

Συμφωνίας Συντήρησης μετά την λήξη της. Ο 

Δήμος Ιδαλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερι-

νές τιμές συντήρησης όπως αυτές διαμορφώθη-

καν πρόσφατα, θα εξοικονομήσει στο διάστημα 

της οκταετούς συντήρησης το ποσό των 106 χι-

λιάδων Ευρώ περίπου. Επιπρόσθετα οι εξοικο-

νομήσεις του Δήμου Ιδαλίου μετά την αποπλη-

ρωμή της αρχικής του επένδυσης, η οποία με 

βάση την συμφωνία θα γίνει 2 χρόνια μετά την 

ολοκλήρωση των αντικαταστάσεων, θα επωφε-

λείται κάθε χρόνο περίπου το ποσό των 156 χι-

λιάδων 130 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με βάση το χρο-

νοδιάγραμμα της συμφωνίας η αντικατάσταση 

θα διαρκέσει 16 εβδομάδες και το έργο θα ολο-

κληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Η πρωτο-

βουλία του Δήμου Ιδαλίου αναμένεται ότι  θα 

αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους Δήμους 

και Κοινότητες με τους οποίους η Διεύθυνση Μη 

Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και η 

ESCO AHK LTD βρίσκονται σε επαφή για υλο-

ποίηση παρόμοιων έργων.O Δήμαρχος Ιδαλί-

ου Λεόντιος Καλλένος εξέφρασε την ευαρέσκεια 

του για την αντικατάσταση των λαμπτήρων οδι-

κού φωτισμού τονίζοντας ότι αυτή η επένδυση 

προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Συμβάλλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρο-

να εξοικονομεί σημαντικούς οικονομικούς πό-

ρους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για άλλα έργα ανάπτυξης στο Δήμο. Υπολογί-

ζεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα φθάσει 

το 65% της μέχρι σήμερα κατανάλωσης. Η εξοι-

κονόμηση αναμένεται να φθάσει στις 190 χιλι-

άδες Ευρώ το χρόνο.  Ο κ. Καλλένος σχολίασε 

και το γεγονός ότι ο Δήμος Ιδαλίου είναι ο πρώ-

τος Δήμος της Κύπρου που εφάρμοσε το συγκε-

κριμένο μέτρο. «Με συλλογική προσπάθεια και 

κινήσεις ουσίας καταφέραμε να προσφέρουμε 

στους δημότες μας άλλο ένα σημαντικό έργο 

για την καλύτερη διαβίωση τους». Από τις πρώ-

τες μέρες τα σχόλια των κατοίκων για την αλλα-

γή στον οδικό φωτισμό είναι θετικά. Ο οδικός 

φωτισμός με φωτιστικά LED είναι ιδιαίτερα απο-

τελεσματικός αλλάζοντας την νυχτερινή όψη 

της πόλης του Ιδαλίου προσφέροντας ένα απα-

λό χρώμα κάνοντας τη ζωή των κατοίκων πολύ 

πιο ξεκούραστη. «Οι νέοι λαμπτήρες κάνουν την 

νύχτα – μέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοι-

κος του Ιδαλίου ο οποίος σημείωσε ότι με αυτό 

τον τρόπο αναμένεται να ανιμετωπιστούν και 

κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών που είχαν 

παρατηρηθεί κατά καιρούς στο παρελθόν.  

Άρχισε η αντικατάσταση των φωτιστικών του οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED
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Ε ντυπωσιακή, όπως της αρμόζει και γεμάτη 
υπερηφάνεια για το «ΌΧΙ» του ’40, η  παρέ-
λαση στο Πέρα Χωριό - Νήσου για την 28η 

Οκτωβρίου. Το χαιρετισμό της παρέλασης δέχθηκαν 
οι εκκλησιαστικές, οι τοπικές και οι στρατιωτικές αρ-
χές της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων της περιοχής απέ-

σπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομέ-
νων. Ρίγη συγκίνησης και αισθήματα εθνικής υπερη-
φάνειας σκόρπισαν τα μέλη της Εθνικής Φρουράς και 
οι Εθνοφύλακες οι οποίοι έδωσαν για άλλη μια φορά 
το παρόν τους στέλνοντας το μήνυμα ότι οι ένοπλες 
δυνάμεις του τόπου βρίσκονται σε εγρήγορση έτοι-
μες να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή. Προηγήθηκε η 

δοξολογία στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η 
Διευθύντρια του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα 
Χωριού – Νήσου Ξένια Φελλά Πάρπα. Κατατέθη-
καν στεφάνια στο μνημείο των ηρώων του Πέρα Χω-
ριού - Νήσου. Εκδηλώσεις με τις οποίες τιμήθηκε η 
28η Οκτωβρίου διοργάνωσαν σωματεία της περιο-

χής ενώ πραγματοποιήθηκαν και ενδοσχολικοί εορ-
τασμοί. Με μεγαλοπρέπεια τίμησε την 28η Οκτωβρί-
ου και η κοινότητα της Αλάμπρας. Στην παρέλαση 
που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα συμμετεί-
χαν μαθητές και μαθήτριες από τις οκτώ κοινότητες 
της εκπαιδευτικής περιφέρειας του Γυμνασίου Αγί-
ας Βαρβάρας.

Ρίγη συγκίνησης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ε υχάριστα νέα ανακοίνωσε 
η Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Βασιλική Αναστασιάδου στους 
Δημάρχους Ιδαλίου Λεόντιο Καλ-
λένο, Λατσιών Χρίστο Πιτταρά και 
Γερίου Νεόφυτο Παπαλαζάρου. 
Κατά τη συνάντηση που είχαν η 
Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα επι-
λυθεί το πρόβλημα στη Λεωφό-
ρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην 
περιοχή θα δημιουργηθεί κυκλι-
κός κόμβος ο οποίος θα συμβάλει 
στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος οδικής ασφάλειας. Στο συ-
γκεκριμένο σημείο συχνά σημει-
ώνονται οδικές συγκρούσεις και 
οι τρεις Δήμαρχοι κατά τη συνά-
ντηση με την Υπουργό εξέφρασαν 
τις έντονες ανησυχίες τους. Όπως 
ανέφεραν πρόκειται για επικίνδυ-
νο σημείο στο οδικό δίκτυο για 
το οποίο θα πρέπει να ληφθούν 
άμεσα μέτρα. Η κα Αναστασιά-
δου ανέφερε ότι το συγκεκριμένο 

έργο έχει περιληφθεί στους προϋ-
πολογισμούς του Υπουργείου για 
το 2019. Οι τρεις Δήμαρχοι ευχαρί-
στησαν την Υπουργό για το ενδια-
φέρον της και τόνισαν ότι στόχος 
όλων είναι να ολοκληρωθούν τα 
έργα το συντομότερο δυνατό για 
την ασφάλεια και την εξυπηρέτη-
ση των δημοτών. Το συγκεκριμένο 
σημείο της Λεωφόρου Μεγάλου 
Αλεξάνδρου βρίσκεται στα σύνο-

ρα των τριών δήμων Λατσιών, Γε-
ρίου και Ιδαλίου.  Δέχεται υπερβο-
λική τροχαία κίνηση και οι τοπικές 
αρχές το χαρακτηρίζουν ως ιδιαί-
τερα επικίνδυνο.  Στη συνάντηση 
με την Υπουργό ο Δήμαρχος Ιδαλί-
ου έθεσε και το θέμα της κατασκευ-
ής δεύτερης πρόσβασης στην Νέα 
Λήδρα. Η Υπουργός έδειξε κατα-
νόηση και δεσμεύτηκε ότι θα προ-
ωθήσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κυκλικός κόμβος στην λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο Δήμος Ιδαλίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέ-
ρει ότι τα τέλη σκυβάλων για το 2018 έχουν αναθεω-
ρηθεί και αυξηθεί. Σημειώνεται ότι και με την αύξηση 

που επιβλήθηκε τα τέλη σκυβάλων του Δήμου Ιδαλίου εξακο-
λουθούν να είναι από τα πλέον χαμηλά που ισχύουν στους 
Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση η αύξηση ήταν αναγκαία  γιατί η διαχείριση των οικιακών 
απορριμμάτων έχει μεταφερθεί από το σκυβαλότοπο Κοτσιά-
τη στο ΧΥΤΥ Κόσιης σε συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊ-

κή Οδηγία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος διαχείρισης των 

οικιακών απορριμμάτων να αυξηθεί κατακόρυφα. Το μεγαλύ-

τερο κόστος για σκύβαλα καλούνται να πληρώσουν όσοι δια-

θέτουν οικία μεγαλύτερη από 400 τετραγωνικά μέτρα με το κό-

στος να ανέρχεται στα 175 Ευρώ. Οικίες μέχρι 400 τετραγωνικά 

μέτρα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να πληρώσουν 150 Ευρώ 

και οι κάτοχοι διαμερισμάτων 125 Ευρώ. Λήφθηκε πρόνοια 

και για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Αναθεωρήθηκαν τα τέλη σκυβάλων
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Επικίνδυνες περιοχές στην περιοχή Ιδαλίου  για πλημμύρες

Δ υο σημεία στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
έχουν περιληφθεί στις δυνητικά επικίνδυνες 
περιοχές για πλημμύρες. Πρόκειται για τον πο-

ταμό Γιαλιά  και τους ποταμούς Αλυρό και Άλυκο. Όπως 
αναφέρεται στα στοιχεία των περιοχών Δυνητικού Ση-
μαντικού Κινδύνου ο  ποταμός Γιαλιάς διέρχεται από τις 
οικιστικές περιοχές Πέρα Χωριού, Νήσου και Ιδαλίου. 
Η περιοχή παρουσιάζει αυξημένο ρυθμό αστικοποίη-
σης, ενώ δημόσιοι χώροι π.χ. γήπεδα κ.τ.λ. αναπτύσ-
σονται πλησίον της κοίτης. Σε σημείο του τμήματος του 
ποταμού διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-
Λεμεσού και για το λόγο αυτό το τμήμα μελέτης του 
ποταμού επεκτάθηκε κατά 500μ. Άλλο σημαντικό στοι-
χείο στην περιοχή που επαυξάνει τη σοβαρότητα των 
πλημμυρών είναι η παρουσία και δημιουργία κατα-
βοθρών (καρτστικών εγκοίλων) λόγω της παρουσίας 
πετρωμάτων γύψων που καθιστά επισφαλή τη θέση 
ορισμένων οικιών. Το φαινόμενο ενισχύεται στην πα-
ρουσία πλημμυρικών παροχών. Η παρουσία ζώνης 
προστασίας Ζ3 μέσου πλάτους 100-150μ. σε όλο το 

μήκος του τμήματος 
του ποταμού μειώνει 
σε κάποιο βαθμό τις πι-
θανές επιπτώσεις από 
μεγάλες πλημμύρες. 
Επίσης η κατασκευή 
ε μ π λ ο υ τ ι σ τ ι κ ο ύ 
φράγματος ανάντι που 
είναι υπό μελέτη και 
ενσωμάτωσης του στη 
διαχείριση πλημμυρών 
θα είναι βοηθητι-
κή. Ιστορικά έχουν καταγραφεί 6-7 πλημμύρες πολύ 
χαμηλής σοβαρότητας (Τ~15-20 χρ.), και από μία 
χαμηλής, μέτριας και ψηλής σοβαρότητας (Τ~100+ 
χρ.). Το δεύτερο σημείο είναι οι ποταμοί Αλμυρός και 
Άλυκος και επηρεάζει την Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλί-
ου. Τα τμήματα και η συμβολή των ποταμών Αλμυρού 
και Άλυκου βρίσκονται εντός της Βιομηχανικής πε-
ριοχής. Τα τμήματα αυτά επεκτάθηκαν ανάντι του 

α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο υ 
Λευκωσίας-Λεμεσού 
κατά 500μ. ώστε να 
ληφθεί υπόψη και το 
σημαντικό αυτό στοι-
χείο. Σε όλο το μήκος 
των ποταμών η κοί-
τη βρίσκεται σε ζώνη 
προστασίας Ζ3 μέσου 
πλάτους 20μ. H 
Βιομηχανική περιοχή 
Ιδαλίου είναι πλήρως 

αναπτυγμένη με σημαντικές βιομηχανίες και μεγάλο 
αριθμό εργατικού δυναμικού. Τα τελευταία 10 χρό-
νια έχουν καταγραφεί 2 πλημμύρες πολύ χαμηλής και 
1 μέτριας σοβαρότητας. Η πλημμύρα που έλαβε χώρα 
στις 2 Δεκεμβρίου 2003 προκάλεσε το θάνατο σε ένα 
οδηγό που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Παλαι-
ότερες πλημμύρες πιθανώς δεν καταγράφονταν διότι 
δεν υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας 
Αχιλλέας Μαλαχουρίδης εξέφρασε την έντονη διαμαρ-
τυρία του γιατί η Αλάμπρα, η οποία στο παρελθόν πλή-
γηκε από πλημμύρες,  δεν περιλαμβάνεται στο χάρτη 
που δόθηκε με τις 19 δυνητικά επικίνδυνες περιοχές. Η 
κοινότητα του, ανέφερε ο κ. Μαλλαχουρίδης ετοίμασε 
μελέτη τo 2013 η οποία υιοθετήθηκε από τους αρμόδι-
ους φορείς, πριν ετοιμαστεί ο χάρτης με τις επικίνδυνες 
περιοχές. Ο κ. Μαλαχουρίδης υποστηρίζει ότι λόγω του 
υψηλού κόστους των έργων που απαιτούνται στην κοι-
νότητά του, η επίμαχη μελέτη έμεινε στο ράφι. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, στην κοινότητα Αλά-
μπρας απαιτούνται έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων για 
να μην κινδυνεύει από πλημμύρες η κοινότητα. Ο κοι-
νοτάρχης Αλάμπρας απέστειλε το 2017 επιστολή στον 
έπαρχο καταγγέλλοντας εμπαιγμό και κοροϊδία.  Όπως 
καταγγέλλει ο Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, η τραγική κα-
τάσταση στην κοινότητα προήλθε από τους κακούς 
σχεδιασμούς για την δημιουργία των αυτοκινητόδρο-
μων Λευκωσίας - Λάρνακας και Λευκωσίας - Λεμεσού.

 Στην Αλάμπρα ο πρώτος σταθμός μετεπιβίβασης

Σ την Αλάμπρα ο πρώτος σταθμός μετεπιβί-
βασης (Park and Ride) στην Κύπρο. Αναμέ-
νεται ότι σύντομα θα παραδοθεί στους οδη-

γούς. Ο σταθμός θα λειτουργήσει στο σημείο όπου 
ενώνεται ο υπεραστικός δρόμος Λευκωσίας – Λεμε-
σού και Λευκωσίας – Λάρνακας. Ο χώρος θα μπορεί 
να χρησιμοποιείται από οδηγούς οι οποίοι  θα προ-
τιμήσουν να αφήσουν το ιδιωτικό τους όχημα στο 
σταθμό μετεπιβίβασης για να αποφύγουν την τρο-
χαία κίνηση που παρατηρείται όχι μόνο στην είσοδο 
της Λευκωσίας αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες της πρωτεύουσας και να πάνε στον προορισμό 
τους με υπεραστικό λεωφορείο. Το τεμάχιο που θα 
χρησιμοποιηθεί, εμβαδού περίπου 18.000 τετραγω-

νικών μέτρων είχε απαλλοτριωθεί για λόγους κατα-
σκευής των αυτοκινητοδρόμων και σε πρώτη φάση 
υπολογίζεται ότι θα χρησιμοποιείται από περίπου 
30-40 οχήματα με προοπτική να αυξηθεί ο αριθμός 
τους. Ο χώρος χρησιμοποιείται και σήμερα χωρίς να 
είναι διαμορφωμένος. Αρχικά θα χρησιμοποιηθεί 
έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων ενώ το σύνολο 
του διαθέσιμου χώρου που ανήκει στην κυβέρνηση, 
είναι 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Αν παραστεί ανά-
γκη, το σύνολο του χώρου μπορεί να εξυπηρετήσει/
φιλοξενήσει μέχρι και 360 οχήματα, κάτι που συγκρί-
νεται ευνοϊκά με αντίστοιχους χώρους του εξωτερι-
κού, όπου υπάρχει πρόνοια στάθμευσης περίπου 
250 οχημάτων.

Διαμαρτυρία κατοίκων Λυμπιών για 
το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΣΠΕ

Σ υνεχίστηκαν  οι κινητοποιήσεις των κατοίκων 
Λυμπιών για το κλείσιμο  του υποκαταστήμα-
τος της Συνεργατικής στην κοινότητα. Η εκδή-

λωση διαμαρτυρίας των κατοίκων στην οποία συμμε-
τείχαν και εκπρόσωποι κομμάτων πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 7 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι κατευθύνθηκαν 
στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας. Ζητούν 
όπως παραμείνει στην κοινότητα τους χρηματοπιστωτι-
κό ίδρυμα για να εξυπηρετεί τους κατοίκους.

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
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ

Θα υλοτομηθούν δέντρα στο σχολείο 
Λυμπιών για λόγους ασφαλείας

Τ ο Τμήμα Δασών άναψε το πράσινο φως να υλοτομηθούν τέσσερα κυπαρίσσια του Δημοτικού Σχολείου Λυ-
μπιών. Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή και μετά από επιτόπια επίσκεψη λειτουργών του Τμήματος Δα-
σών τα συγκεκριμένα κυπαρίσσια θα πρέπει να υλοτομηθούν γιατί επηρεάζεται σοβαρά η στατικότητα τους 

λόγω των βελτιωτικών έργων και της εκσκαφής που έγινε πολύ κοντά στις βάσεις των κορμών τους. Όσον αφορά τα 
υπόλοιπα οκτώ κυπαρίσσια το Τμήμα Δασών έκρινε ότι πρέπει να γίνει αποκοπή κορυφής σε ύψος 7 μέτρων από την 
επιφάνεια του εδάφους για δραστική μείωση της κόμης τους ώστε να επέλθει ισορροπία του υπέργειου και υπόγειου 
τμήματος των φυτών. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών με αυτό τον τρόπο θα διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών, 
του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου καθώς επίσης και διερχόμενων πολιτών.

Τουρκοκυπριακός γάμος στην Ποταμιά
Θ ύμησες από το παρελθόν ξύπνησε ο τουρ-

κοκυπριακός γάμος του Μπεσίμ και της Γκι-
ουλ που έγινε στην Ποταμιά. Καλεσμένοι 

του ζευγαριού ήταν φίλοι και συγγενείς από τις δύο 
κοινότητες, οι οποίοι συμμετείχαν από κοινού στη δι-
αδικασία τέλεσης των εθίμων του γάμου. Σύμφωνα 
με κατοίκους της κοινότητας που μίλησαν στην κά-
μερα του Άλφα και στην Όλγα Κωνσταντίνου, από το 

1974 πρώτη φορά γίνεται τέτοιος γάμος στο χωριό. 

Φανερά συγκινημένοι οι κάτοικοι της Ποταμιάς ανα-

πόλησαν τις στιγμές που έζησαν πριν από το 1974. 

Η Ποταμιά αποτελεί πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης 

μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το πα-

ρόν τους στο γάμο έδωσαν και πολιτικά πρόσωπα 

από όλες τις κομματικές παρατάξεις.
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Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου: 
• Τέλη Σκυβάλων

•  Επαγγελματικής Φορολογίας
• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας

• 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 βεβαί-
ωση 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 ανα-
γράφοντας 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 της εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
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ΘΕΜΑΤΑ

Εφυγαν τα ελαστικά από 
τη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου

Ο λοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταφορά 1800 
τόνων αποβλήτων ελαστικών προς την Τσι-
μεντοποιεία Βασιλικού, όπου τυγχάνουν 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, με τρόπο που να δια-
σφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Τα απόβλητα ελαστικών βρίσκονταν 
στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου και η μετακίνηση τους, 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,  άρχισε συντονι-
σμένα από τον περασμένο Αύγουστο.  Μετά την επι-
τυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αυτής φάσης, θα 
αρχίσει σύντομα η μεταφορά και διαχείριση των απο-
βλήτων ελαστικών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε 
λατομικό χώρο στον Άγιο Σωζόμενο. Υπενθυμίζεται 
ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος έχει συνάψει συμφωνία με την Τσιμε-

ντοποιεία Βασιλικού, βάσει της οποίας, στον κύκλο 

εργασιών της εν λόγω βιομηχανίας, διοχετεύονται 

μια σειρά από απόβλητα και τυγχάνουν διαχείρισης 

με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας 

στην ορθολογική τους επεξεργασία.

Τροποποιήσεις στο Μητρώο Αγροτών

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που 
τροποποιεί τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγρο-
τών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο του 2016 

Ν26(Ι)/2016. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 
του βασικού Νόμου έτσι ώστε:  με την προβλεπόμενη απλο-
ποίηση και ορθή στοχοθέτηση των κριτηρίων για συμμετο-
χή σε συγκεκριμένες κατηγορίες του Μητρώου Αγροτών και 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων να διευκολύνονται περαιτέρω 
οι αγρότες στην υποβολή αίτησης για συμμετοχή τους στο 
εν λόγω Μητρώο.  Να δημιουργηθούν δύο πρόσθετες κα-
τηγορίες στο Μητρώο που αφορούν τους συνεταιρισμούς. 
Να παρέχεται πρόσθετη επιλογή στους αιτητές, στην περίπτωση που δεν πληρούν τα κριτήρια για συμ-
μετοχή σε κάποια κατηγορία του Μητρώου, να μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία που αφο-
ρά την ερασιτεχνική γεωργία.

Τ ο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου έχει εγκριθεί 
να συμμετέχει σε δύο Ευρωπαϊκά Πρόγραμ-
μα Erasmus+, Action 2  με χρονική διάρκεια 

24 μηνών, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο του 2018 και  θα 
ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2020. 
Η πρώτη συνεργασία έχει τίτλο: «The European 
Heritage in the politically and culturally 
changing world as means against radicalization» 
(EU.H.A.R.monic), και περιλαμβάνει άλλα τέσσερα Ευ-
ρωπαϊκά σχολεία από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, 
την Κροατία και την Πολωνία. Τον ρόλο του Συντονι-
στή της σύμπραξης των πέντε σχολείων θα έχει το Δη-
μοτικό Σχολείο Σκοπέλου στην Ελλάδα. Βασικός στό-
χος του εν λόγω προγράμματος είναι να διερευνήσει 
την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την εκπαιδευ-
τική της αξία, στο πλαίσιο του πολιτικά και πολιτιστι-
κά μεταβαλλόμενου κόσμου και την δυνατότητά της 
να αποτελέσει ένα αμυντικό μηχανισμό κατά της ρι-
ζοσπαστικοποίησης. Η πρώτη συνάντηση θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιανουάριο.
 Η δεύτερη συνεργασία έχει τίτλο:  «Magical Math: 
6 stations 60 materials» και εμπλέκονται πέντε Ευ-
ρωπαϊκά σχολεία από την Ελλάδα, την Τουρκία, την 
Ισπανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ρόλο 
του Συντονιστή της σύμπραξης των πέντε σχολείων 
θα έχει το Σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρό-

γραμμα αυτό στοχεύει στη μελέτη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων στα μαθηματικά των διαφόρων χω-
ρών από τους εκπαιδευτικούς  και τη σύγκρισή  τους 
με το τοπικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, ούτως ώστε να 
υπάρξει η δυνατότητα ανταλλαγής  καλών πρακτι-
κών και πληροφοριών ανάμεσα στους ευρωπαίους 
εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 
στην Τουρκία τον Οκτώβριο.

Δρ Κάκια Αγγελίδου
Β.Δ.   Β΄  Ιδαλίου

Συμμετοχή του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σε 
δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σ υνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή, την Επίτροπο Περι-
βάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου και άλλους αρμόδιους 

φορείς των κυβερνητικών υπηρεσιών είχαν τα μέλη της Κίνησης 
για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης. Επί τάπητος τέθηκε το θέμα της ποιότητας 
του αέρα και ζητήθηκε όπως γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα 
ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή βιομηχανικές μονά-
δες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι ευθύνονται για τα φαινό-
μενα της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που δημιουργούνται στην 
Ενορία. Ζητήθηκε ο αποχαρακτηρισμός των εναπομένουσων ζωνών οχληράς βιομηχανίας Γερίου και Τσε-
ρίου, τουλάχιστον σε ελαφράς βιομηχανίας ζώνες. Ζητήθηκε επίσης η  μόνιμη εγκατάσταση από το κράτος 
μονάδας μέτρησης της ποιότητας του αέρα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

 Ενημέρωση Καδή για την ποιότητα του αέρα 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

Ο μαθητής της Σχολής Φόρουμ Παναγιώτης 
Λοιζίδης του τμήματος Α2 κατέκτησε το 1ο 
βραβείο στον Παγκύπριο διαγωνισμό 

S-Factor Cyprus 2018.

Ο νεαρός κατάφερε με επιτυχία να εξηγήσει το φαι-

νόμενο της μαγνητικής υπερύψωσης σε τρία λεπτά.

Ο Παναγιώτης Λοϊζίδης προκρίθηκε απευθείας στον 

Ευρωπαϊκό διαγωνισμό S-FACTOR EUROPE 2019 

που θα διεξαχθεί στην Πάφο τον ερχόμενο Μάρτιο.

1o βραβείο στον Παγκύπριο διαγωνισμό 
S-Factor Cyprus 2018 

50 χρόνια συμπληρώνει την φετινή σχολική χρονιά το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και ετοιμάζο-
νται εκδηλώσεις για να εορταστεί το σημαντικό γεγονός. Το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου ιδρύ-
θηκε το 1969. Στον μισό αιώνα λειτουργίας του διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παιδεία 

του Δήμου Ιδαλίου. Μαθητές του οι οποίοι έμαθαν μέσα στις αίθουσες του τα πρώτα τους γράμματα, έχουν 

διαπρέψει και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση στην κυπριακή κοινωνία.  Τον πρώτο χρόνο λειτουρ-

γίας του το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου φιλοξένησε 200 μαθητές κατανεμημένους σε έξι τμήματα. Πρώτος 

διευθυντής του σχολείου ήταν ο Θεοδόσης Πιέρος ενώ το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό αποτελούσαν 

ο Ανδρέας Σμυρνιός, ο Τιμολέων Χαριλάου, ο Γεώργιος Αλεξάνδρου, η Μαρία Ιεροδιακόνου και η Μαρία 

Χ’Θεοδούλου. Τα επόμενα χρόνια το σχολείο επεκτάθηκε κτιριακά και είναι σήμερα πλήρως εξοπλισμένο. Φέ-

τος φοιτούν 250 παιδιά κατανεμημένα σε 12 τμήματα. Από το 1978 μέχρι το 1981 το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδα-

λίου λειτουργούσε και τα απογεύματα. Οι εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων χρησιμο-

ποιούνταν για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου.

Ετοιμάζονται εκδηλώσεις για τα 50 χρονα 
του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου

Τ ην  καθιερωμένη φθινοπωρινή προσκυνηματική εκδρομή διοργάνω-
σε και φέτος η εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Η εκδρομή περιελάμβανε προσκύ-

νημα στο Ρωσικό ναό της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού και Ορεινής στο Επι-
σκοπειό. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου 
Παντελεήμονα στην Αγροκηπιά. Οι προσκυνητές επισκέφθηκαν και το μονα-
στήρι της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά. Έγινε σταθμός για φαγητό στο 
Σαράντι. Οι 150 προσκυνητές που έλαβαν μέρος στην εκδρομή ευχαρίστη-
σαν τον πατέρα Μάριο Καλλένο ο οποίος φρόντισε για όλες τις λεπτομέρειες 
και όλα κύλησαν όπως πάντα άψογα. Το παρόν τους στην εκδρομή έδωσαν 
ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και ο δημοτικός σύμβουλος Τζόζεφ 
Βασιλείου.

Προσκυνηματική εκδρομή 

Ο Σύνδεσμος Γονέων Περιφερειακού Γυ-
μνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου σε συ-
νεργασία με το Σχολείο θα λειτουργήσει 

εργαστήρια χορού-έκφρασης, μουσικής (Φωνητι-
κή, μουσικά όργανα) και Σκηνογραφίας-Ζωγραφι-
κής  με σκοπό την παραγωγή της τελικής καλλιτεχνι-
κής παράστασης των Μαθητών .
Τα εργαστήρια θα γίνονται στο σχολείο Δευτέρα και 
Πέμπτη από τις 13:30 μέχρι 15:00 .
Mέλη του Συνδέσμου θα είναι παρόν στα εργαστή-
ρια για να παίρνουν παρουσίες και να ενημερώ-
νουν τους γονείς για τυχόν απουσίες.
Όσοι μαθητές συμμετέχουν πρέπει να έχουν υπο-
γραμμένη δήλωση συμμέτοχης από τους Γονείς 
τους και την συγκατάθεση τους . Οι Γονείς πρέπει 
να φροντίσουν να παραλάβουν τα παιδιά τους από 
το σχολείο μετά το πέρας των Μαθήματων. 
Στους μαθητές θα  προσφέρεται δωρεάν ζεστό σά-
ντουιτς  το τελευταίο διάλειμμα πριν σχολάσουν .
Τα εργαστήρια θα είναι δωρεάν .

Στα εργαστήρια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι 
μαθήτριες/τες είτε κάνουν μαθήματα είτε έκαναν 
μαθήματα είτε δεν έκαναν ποτέ  μαθήματα χορού 
μουσικής και σκηνογραφίας .
Στα Εργαστήρια Διδάσκουν: 
Xορός – Έκφραση: Χάρης Σάββα, Χορογράφος
Μουσικής (Φωνητική, μουσικά όργανα) : Xριστίνα 
Τσέλεπου, Mουσικός 
Σκηνογραφία –Ζωγραφική : Μαρία Κυριάκου, Εικα-
στικός - Ζωγράφος
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Δευτέρα 05/11/2018 
στους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων. 
Πρώτη συνάντηση Πέμπτη  08/11 /2018 στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων  του σχολείου .
Έντυπο δήλωσης συμμέτοχης θα βρείτε στη Γραμ-
ματεία του σχολείου. 
Για οποιοσδήποτε πληροφορίες ή απορίες έχετε πα-
ρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα
Χρίστος Πολυκάρπου 99634682,  Μαρία Ευθυμίου-
Γκουγκουτζή 99648750.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σύνδεσμος Γονέων Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου 
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Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου παρευρέθηκε μαζί με την νεολαία του κόμματος στο 
καταφύγιο ζώων στο Δάλι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων που είναι η 4η Οκτωβρίου. 
Ο κύριος Νεοφύτου υιοθέτησε ένα δίχρονο σκυλάκι το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο για μήνες. 

Βρέθηκε τραυματισμένο, αφού μετά από ατύχημα και την έλλειψη φροντίδας  το πόδι του έδεσε λανθασμέ-

να. Με ανάρτηση του στο Twitter ο κ. Νεοφύτου ζήτησε εισηγήσεις για το όνομα του νέου του φίλου. Ο 

ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση μεταξύ άλλων τονίζει ότι για τον Δημοκρατικό Συναγερμό η φροντίδα, η αγάπη και 

η προστασία των ζώων αποτελούν δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας.

 «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δράση τόσο των φιλοζωικών οργανώσεων όσο και των καταφυγίων όμως 

οφείλουμε ως κοινωνία και ως πολίτες να  συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα. Η εγκατάλειψη των ζώων δεν έχει 

θέση σε μια χώρα με ευαισθησίες και αρχές» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Υλικά για 4 άτομα
Για τα σουτζουκάκια
700 γρ. κιμά (ανάμεικτος)
3-4 φέτες μπαγιάτικο ψωμί,  βουτηγμένες σε λίγο κρασί κατά 
προτίμηση κόκκινο
2 αβγά
1 φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 κουτ. σούπας ξύδι
1 κουτ. γλυκού κύμινο
3-4 σκελίδες σκόρδο
1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
λίγη κανέλα για το πλάσιμο και για τη σάλτσα
αλάτι
πιπέρι

Για τη σάλτσα
4-5 μεγάλες ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και τριμμένες
2 κρεμμύδια τριμμένα
1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
 3-4 κόκκους μπαχάρι
λάδι
αλάτι
λίγο κύμινο
λίγο κόκκινο κρασί

1 σκελίδα σκόρδο

Εκτέλεση
1. Ζυμώνουμε τον κιμά, αφού ενώσουμε καλά τα υλικά με 
τους κιμάδες, να αφήσουμε το μείγμα να σταθεί, τουλά-
χιστον για 1 ώρα για να ανακατευτούν τα αρώματα και οι 
γεύσεις.
2. Πλάθουμε τα σουτζουκάκια βουτώντας τα χέρια σε κρασί 
ή ξύδι και τα τηγανίζουμε.
3. Στο φούρνο έχουμε βάλει σε ένα ταψί τη ντομάτα ,το 
κρεμμύδι, λίγο από το λάδι που τα τηγανίσαμε, λίγο κόκκινο 
κρασάκι, λίγο κύμινο, το σκόρδο, την κανέλα, αλατοπίπερο, 
τη ζάχαρη και το μπαχάρι να βράσει.
4. Τα σουτζουκάκια τα βάζουμε στο ταψί της σάλτσας που 
ήδη είναι καυτή και έτσι δεν σκάνε.
5. Φροντίζουμε κάθε τόσο να ανοίγουμε το φούρνο και να 
τα περιχύνουμε με τη σάλτσα μέχρι να δέσουν. Σερβίρουμε 
με ρύζι ή πουρέ.

Σουτζουκάκια

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου υιοθέτησε σκύλο από 
το καταφύγιο Ιδαλίου 

Ο ι ωτίτιδες στα κτηνιατρεία παρουσιάζο-
νται ως το πιο συχνό κλινικό περιστα-
τικό, με μεγαλύτερη συχνότητα στους 

σκύλους, απ’ ότι στις γάτες. Η έξω ωτίτιδα είναι η 
φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου, δηλαδή του 
καναλιού που ξεκινάει από το πτερύγιο του αυτι-
ού και καταλήγει στο τυμπανικό υμένα. Εάν η έξω 
ωτίτιδα δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, υπάρχει ο κίν-
δυνος της ρήξης του τυμπανικού υμένα, με απο-

τέλεσμα τη μέση και έσω 
ωτίτιδα. 
Τα αίτια της έξω ωτίτι-
δας είναι τα παράσιτα 
(Otodectes cynotis), οι 
αλλεργίες (τροφική, ατο-
πική δερματίτιδα κ.α.), τα 
ξένα σώματα (άγανα), οι 
διαταραχές κερατινοποί-
ησης (σμηγματόρροια), 
οι τραυματισμοί, οι αυτο-

άνοσες δερματοπάθειες (πέμφυγα) και οι ενδοκρι-
νοπάθειες (υποθυρεοειδισμός). Επίσης, υπάρχουν 
παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της 
ωτίτιδας όπως το ακανόνιστο σχήμα του έξω ακου-
στικού πόρου στα Σαρ-πει και Τσόου-τσόου, οι τρί-
χες στα αυτιά των Πουντλς και των Τερριέ, και τα 
κρεμασμένα πτερύγια των αυτιών στα Κόκερ και 
Σπρίνκερ σπάνιελ. Οι ωτίτιδες εμφανίζουν έξαρ-
ση κυρίως σε υγρό περιβάλλον κατά τους θερι-
νούς μήνες και σε εποχές με αυξημένη συχνότη-
τα ιώσεων. 
Τα συμπτώματα που έχουν άμεση σχέση με τη 
φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου είναι αρκε-
τά εμφανή και περιλαμβάνουν οίδημα και κοκκίνι-
σμα του πτερυγίου του αυτιού και του τοιχώματος 
του έξω ακουστικού πόρου, παχύρευστο έκκριμα 
από τα αυτιά, ξύσιμο και τρίψιμο των αυτιών και 
του κεφαλιού, κούνημα κεφαλής, έντονη δυσο-
σμία και πόνος που εκδηλώνεται με κραυγές ή κλα-
ψούρισμα. Μερικά ζώα εμφανίζουν αλλαγή συ-
μπεριφοράς και γίνονται πιο επιθετικά, ευαίσθητα 
ή και απομονώνονται λόγο του αφόρητου πόνου.

Διάγνωση και θεραπεία:
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο ιστορικό, 
τα συμπτώματα και την κλινική εξέταση του ζώου 
με ειδική ωτοσκόπηση και αν κρίνεται απαραίτητο 
εξέταση εκκρίματος στο μικροσκόπιο και καλλιέρ-
γεια. Η θεραπεία γίνεται με συχνό καθαρισμό του 
έξω ακουστικού πόρου και χορηγίας κατάλληλων 

ωτικών σταγόνων που περιέχουν τον ειδικό συν-
δυασμό φαρμακευτικών ουσιών για κάθε περί-
πτωση. Αν χρειαστεί,  το ζώο μπορεί να λάβει φαρ-
μακευτική αγωγή και από το στόμα.  

Πρόληψη: 
Η ανατομική, το σχήμα του έξω ακουστικού πό-
ρου, το σχήμα και η θέση του πτερυγίου καθώς 
και η πυκνότητα του τριχώματος των αγαπημένων 
μας κατοικίδιων τα κάνει επιρρεπή σε προβλήματα 
ωτίτιδας. Γι’ αυτό, ο καθαρισμός των αυτιών και η 
επαρκής κυκλοφορία αέρα στην περιοχή είναι ιδι-
αίτερα σημαντικά στα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, η 
σωστή πρόληψη γίνεται με σωστό καθαρισμό και 
στέγνωμα των αυτιών μετά το μπάνιο ή το κολύμπι.

Ωτίτιδα: Ένα συχνό και δυσεπίλυτο 
πρόβλημα στα ζώα συντροφιάς

Ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε εκδήλωση στο πανηγύ-
ρι των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Μουσικο-
χορευτικά σχήματα μεταξύ των οποίων ο Λαογρα-

φικός Όμιλος του Δήμου Ιδαλίου χόρεψαν παραδοσιακούς 
χορούς. Τραγούδια και τσαττιστά από μουσικά σχήματα πρό-
σφεραν ευχάριστες στιγμές στους παρευρισκομένους. 

Λαογραφία και Παράδοση

Μ ε μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η  πρεμιέρα της θεατρικής  πα-
ράστασης  «Ο θανατος του Εμποράκου»!! την οποία ανέβα-
σε η θεατρική ομάδα του Άδωνη. Η  πρεμιέρα δόθηκε την 

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου. Για τρεις  νύχτες το κινηματοθέατρο Πα-

νόραμα κατά την παράσταση ήταν κατάμεστο από κόσμο ο οποίος 

χειροκρότησε με θέρμη τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Άδωνη. Η 

παράσταση ήταν στο πλαίσιο του 31ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασι-

τεχνικού Θεάτρου. Το θεατρικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ «Ο θάνατος 

του Εμποράκου» έχει ως πρωταγωνιστή τον Γουίλλυ Λόμαν. Έχοντας 

εργαστεί μια ζωή ως περιφερόμενος πωλητής, παραπαίει ανάμεσα στη 

φαντασίωση του για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα και στην 

ανελέητη πραγματικότητα που τον διαψεύδει. Δέσμιος των εμμονών 

του, στοιχειωμένος από μια ζωή κατώτερη των προσδοκιών του και από 

ένα ελπιδοφόρο μέλλον που ποτέ δεν ήρθε, παγιδεύεται σ’ ένα κυκεώ-

να αρνήσεων, στο βυθό του οποίου καραδοκεί η παραδοχή της καθο-

λικής ματαίωσης και αποτυχίας.

«Ο θάνατος του εμποράκου» από την 
θεατρική ομάδα του Άδωνη Δαλιού

Μ ηνύματα ειρήνης και συνύπαρ-
ξης ελληνοκυπρίων και τουρ-
κοκυπρίων στάλθηκαν κατά τη 

διάρκια της πανήγυρις των Αγίων Ανδρονί-

κου και Αθανασίας που πραγματοποιήθη-

κε στις 8 Οκτωβρίου. Στις εκδηλώσεις πα-

ρευρέθηκαν όπως εξάλλου συνηθίζεται τα 

τελευταία χρόνια και Δαλίτες τουρκοκύπρι-

οι οι οποίοι διαμένουν στα κατεχόμενα. Φι-

λοξενήθηκαν από ελληνοκύπριους συγχω-

ριανούς τους οι οποίοι φρόντισαν ώστε η 

ολιγόωρη παραμονή τους στο Δάλι να εί-

ναι ευχάριστη. Παρακολούθησαν τις εκδη-

λώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου 

και είχαν την ευκαιρία να δουν παλιούς φί-

λους και να θυμηθούν ευχάριστες στιγμές 

του παρελθόντος όπου ελληνοκύπριοι και 

τουρκοκύπριοι ζούσαν μαζί ειρηνικά.

Τουρκοκύπριοι στο πανηγύρι των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας 
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ΖΩΗ

Ο καθαρισμός των δοντιών είναι μια οδο-
ντιατρική πράξη η οποία κατατάσσε-
ται στην προληπτική οδοντιατρική, δη-

λαδή βοηθά στην πρόληψη κάποιων ασθενειών 
των ούλων και των δοντιών. Είναι ένας τρόπος με 

τον οποίο απομακρύ-
νεται  από τα δόντια η 
οδοντική τρυγία (πέ-
τρα)που συσσωρεύε-
τε τόσο Την πέτρα την 
εντοπίζουμε όταν κοι-
τάζουμε τα δόντια μας 
και βλέπουμε κάποιες 
κηλίδες ή συσσωρεύ-
σεις κιτρινωπές ή μαύ-
ρες πάνω στην επι-
φάνεια των δοντιών 
ή στην βάση τους κο-
ντά στα ούλα ,τα οποία 

δεν φεύγουν με τον απλό βούρτσισμα. Πολλές  φο-
ρές εντοπίζουμε και κόκκινα, ερεθισμένα ούλα που 
αιμορραγούν πολύ εύκολα. Σε αυτή την περίπτω-
ση πρέπει να απευθυνόμαστε αμέσως στον οδο-
ντίατρο για τι χρειάζεται επαγγελματικό καθαρισμό 
των δοντιών.
Στο οδοντιατρείο ο καθαρισμός των δοντιών γίνετε 
συνήθως με ένα εργαλείο που εκπέμπει υπερήχους 
και νερό ούτως ώστε η τρυγία (πέτρα) να σπάσει και 
να απομακρύνεται από την επιφάνεια των δοντιών 
. Μετά γίνεται λείανση των επιφανειών με μια περι-
στρεφόμενη βούρτσα και μια ειδική πάστα καθαρι-
σμού ούτως ώστε τα δόντια να επανακτήσουν το 
κανονικό τους χρώμα και ο ασθενής να αισθανθεί 
μια φρεσκάδα στο στόμα.
Τα οφέλη του καθαρισμού είναι πολλά. Πρώτα από 
όλα είναι η επανάκτηση του κανονικού χρώματος 
των δοντιών επειδή με τον καθαρισμό τα δόντια γί-
νονται ποιο λευκά και λαμπερά. Δεύτερο  είναι ότι 
προλαμβάνεται η ουλίτιδα , αυτό το κοκκίνισμα 
των ούλων τα οποία αιμορραγούν με το παραμι-
κρό όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας ακόμα και 
όταν τρώμε κάτι λίγο ποιό σκληρό (μήλο, καρότο, 
κ.τ.λ).Η ουλίτιδα εάν δεν θεραπευτεί μετατρέπεται 
σε περιοδοντίτιδα η οποία είναι μια ποιό προχωρη-
μένη αρρώστια των ούλων όπου τα ούλα ξεκολλά-

νε από τα δόντια, τα μικρόβια προχωρούν στο κόκ-

καλο το οποίο μολύνεται και το αποτέλεσμα είναι 

τα δόντια να κουνιούνται και ο ασθενής να τα χά-

σει. Άλλο πλεονέκτημα του καθαρισμού των δοντι-

ών είναι ότι κατά την διάρκεια του καθαρισμού ο 

οδοντίατρος μπορεί  να εντοπίζει και τις ποιό μικρές 

και αρχόμενες τερηδόνες που υπάρχουν στα δό-

ντια ,είτε στην πάνω επιφάνεια τους είτε στα πλευ-

ρά, εκεί όπου πιθανόν να είναι σκεπασμένες από 

συσσωρευμένη τρυγία (πέτρα).Εντοπίζοντας της 

τερηδόνες, ο οδοντίατρος πληροφορεί τον ασθε-

νή για την ύπαρξη τους και τον προτρέπει να τις θε-

ραπεύει έγκαιρα, πριν προχωρήσουν προς το βά-

θος του δοντιού και του προκαλούν  πόνο. Γι’αυτό 

είπαμε ότι ο καθαρισμός έχει ένα ρόλο προληπτι-

κό. Είναι ένας τρόπος να γίνεται έλεγχος των δο-

ντιών και γενικά του στόματος, να προλαμβάνο-

νται κάποιες αρρώστιες στην αρχική τους φάση. 

Μπορούν να προλαμβάνονται τόσο αρρώστι-

ες των δοντιών (τερηδόνες),των ούλων(ουλίτιδες, 

περιοδοντίτιδες),των μαλακών ιστών (καρκινώμα-

τα), όσο και γενικές αρρώστιες  όπως διαβήτη, αναι-

μίες, κ.α.

Ο καθαρισμός των δοντιών συστήνεται να γίνεται 

δύο φορές το χρόνο(κάθε 6 μήνες).Φυσικά αυτό δι-

αφέρει από ασθενή σε ασθενή. Τα άτομα που είναι 

ποιό σχολαστικά στο καθημερινό βούρτσισμα των 

δοντιών, πιθανό να χρειαστούν ποιό αραιό καθα-

ρισμό, δηλαδή κάθε 8 ή 12 μήνες. Ο οδοντίατρος 

είναι εκείνος που μπορεί να συμβουλεύει τον κάθε 

ασθενή πόσο συχνά χρειάζεται  να κάνει καθαρι-

σμό.

Όπως φαίνεται τα οφέλη του καθαρισμού είναι 

πολλά, είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη και χω-

ρίς ιδιαίτερο πόνο, γι’αυτό συστήνουμε όπως ο 

καθένας να συζητήσει αυτό το θέμα με τον οδο-

ντίατρο του, για τι έτσι μπορούν να προληφθούν 

πολλές δύσκολες καταστάσεις σχετικά με την υγεία 

του στόματος και γενικά του σώματος.

Ο καθαρισμός των δοντιών, ποια τα οφέλη;

Έ χω μάθει στη ζωή μου ότι δεν υπάρχουν όρια στο τι μπο-
ρούμε σαν άνθρωποι να κάνουμε όταν το αποφασίσου-
με. Σημαντικό εργαλείο στο να πετύχουμε τους στόχους 

μας και αυτά που ονειρευόμαστε είναι ο τρόπος που σκεφτόμα-
στε. Αν το φίλτρο το οποίο περνάμε τις σκέψεις μας είναι θετικό 
φίλτρο, τότε τα συναισθήματά μας και οι συμπεριφορές μας θα 
είναι σε ένα θετικό επίπεδο. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε συνδέε-
ται άμεσα με το πώς αισθανόμαστε και πως συμπεριφερόμαστε. 
Αν για παράδειγμα, ξυπνήσετε το πρωί και αρχίσετε να σκέφτε-
στε την ημέρα που σας περιμένει με αρνητικό τρόπο, τότε θα έχε-

τε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Φαντα-
στείτε να σκέφτεστε την σύσκεψη στην 
οποία πρέπει να πάρετε μέρος το πρωί 
και στην οποία είστε αναγκασμένοι να 
παραδεχτείτε ότι δεν καταφέρατε να 
βρείτε λύση στο φορτικό πρόβλημα. 
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, να 
έχετε να αντιμετωπίσετε και έναν δύ-
σκολο πελάτη το απόγευμα. Πριν καν 
αρχίσετε την μέρα σας και πριν να συμ-
βεί το οτιδήποτε, εσείς ήδη βρίσκεστε 
σε κακή διάθεση. Η κακή διάθεση θα 
σας οδηγήσει να χάσετε τον έλεγχο με 
αποτέλεσμα να μην μπορείτε να διαχει-
ριστείτε τις καταστάσεις με τις οποίες θα 
έρθετε αντιμέτωποι. Εάν όμως όταν ξυ-

πνήσετε το πρωί αρχίσετε να σκέφτεστε την ημέρα που σας περι-
μένει με θετικό τρόπο, τότε η διάθεσή σας θα είναι καλή και επο-
μένως θα έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα.  
Το να είστε θετικοί σημαίνει να είστε ανοιχτόκαρδοι και φιλικοί. Η 
θετικότητα προέρχεται όταν συνειδητά επιλέξετε να βλέπετε την 
θετική όψη των πραγμάτων. Το να είστε θετικοί σημαίνει να ανη-
συχείτε λιγότερο και να απολαμβάνετε περισσότερο, να διαλέγε-
τε να δείτε την καλή όψη των πραγμάτων, αντί να πιέζετε το νου 
σας με την μελαγχολία και την κακοκεφιά. Σημαίνει να επιλέγε-
τε να είστε ευτυχισμένοι, αντί δυστυχισμένοι. Το πρωταρχικό σας 
καθήκον είναι να βεβαιωθείτε ότι νιώθετε καλά μέσα σας. Πώς 
όμως μπορεί να το πετύχει κάποιος αυτό; Και η απάντηση είναι με 
το να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας να επιλέγει να σκέφτεται θετικά. 
Αρχίστε να ελέγχετε την ποιότητα των σκέψεων σας καθημερινά. 
Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσετε τις αρνητικές σκέψεις που κά-
νετε μέσα στη μέρα και να τις αντικαταστήσετε με θετικές. Εάν δεν 
απαλλαγείτε από τις αρνητικές σκέψεις, τότε αυτές θα θεριέψουν 
και θα χάσετε τον έλεγχό τους. Για παράδειγμα, η αρνητική σκέψη 
μπορεί να είναι «Η ζωή μου ξεγλίστρησε. Ποτέ δεν μου συμβαίνει 
κάτι καλό». Αντικαταστήστε την με θετική σκέψη όπως «Σήμερα 
είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μου. Σήμερα τα πράγμα-

τα είναι δι-
αφορετικά. 
Α π ο φ ά σ ι -
σα να προ-
σφέρω στον 
εαυτό μου 
λίγη πολυτέ-
λεια, το αξί-
ζω». Η θε-
τική σκέψη, 
είναι το κόκ-
κινο χαλί 
που οδηγεί 
στα θετικά συναισθήματα, τα οποία με την σειρά τους βοηθούν 
στο να διευρυνθεί ο ορίζοντας των σκέψεων και των επιλογών, 
με αποτέλεσμα να αισθάνεστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις με αποτελεσματικό και θετικό 
τρόπο, επομένως να έχετε μια θετική έκβαση.
Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι για να έχει αποτέλεσμα 
η θετική σκέψη πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από θετικά 
συναισθήματα. Εάν για παράδειγμα, η θετική σκέψη σας προκα-
λεί δυσάρεστα συναισθήματα, ή νοιώθετε ότι σας πιέζει το γε-
γονός ότι πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε τα θετικά μιας κατάστα-
σης, τότε η θετική σκέψη δεν δουλεύει, γιατί πολύ απλά δεν είναι 
δική σας σκέψη, αλλά είναι μια επιβαλλόμενη σκέψη. Για να δου-
λέψει η θετική σκέψη πρέπει να είναι δική σας, ή να την αποδέ-
χεστε πλήρως, με αποτέλεσμα να σας δημιουργεί θετικά συναι-
σθήματα. Έχει παρατηρηθεί ότι η πίεση για να σκεφτεί κάποιος 
θετικά μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, αν σας στρεσά-
ρει, γιατί το αποτέλεσμα της θετικής σκέψης κρύβεται στην αυθε-
ντικότητά της. Μόνο η αυθεντική, δική σας θετική σκέψη μπορεί 
να σας προκαλέσει θετικά συναισθήματα. Από την άλλη, η ψεύτι-
κη ή επιβαλλόμενη θετική σκέψη μπορεί να σας κάνει ακόμη και 
να αγανακτήσετε, διότι δεν καταφέρνετε τίποτα, όσο «θετικά» και 
αν σκέφτεστε. Δεν μπορείτε με τίποτα να κοροϊδέψετε τον εαυτό 
σας, όταν βαθιά μέσα σας έχει ριζώσει η αμφιβολία και το άγχος.
Εν κατακλείδι, για να δουλέψει η θετική σκέψη, θα πρέπει να είναι 
αυθεντική. Βασικό κριτήριο της αυθεντικότητά της, είναι τα συ-
ναισθήματά σας. Μην πιέζετε τον εαυτό σας εάν δυσκολεύετε να 
σκεφτεί θετικά για κάτι. Είναι καλύτερα να ασχοληθείτε με τον γε-
νικότερο τρόπο σκέψης για το θέμα και να συγκεντρώσετε όσα 
περισσότερα στοιχεία γίνεται για το θέμα αυτό, και να δουλέψετε 
με τον εαυτό σας, να τον αγαπήσετε, πριν του επιβάλλετε την επι-
φανειακή θετική σκέψη, η οποία δεν συνοδεύεται από θετικά συ-
ναισθήματα και παραβλέπει τα προσωπικά σας όρια

Θετική Σκέψη

  Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική 

Ψυχολόγος 
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Δρ Κορνελία Μέλιου
Χειρούργος οδοντίατρος

Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου προκηρύσσει  προσφορά για εκμετάλλευση του κυλικείου στο Α΄ Δη-
μοτικό Ιδαλίου.  

Για τους όρους και τα έντυπα μπορείτε να ενημερωθείτε από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης 
συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου 

https://www.eprocurement.gov.cy αφού πρώτα κάνετε την εγγραφή σας.  

Για βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υποστήριξης ηλεκτρονικού συστήματος προ-
σφορών στο τηλέφωνο 22605051.

Οι προσφορές να φέρουν το τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Α΄ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ»,  και να είναι κλειστές σε φάκελο ο οποίος να απευθύνεται  στην πρόεδρο 

της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου στην διεύθυνση  Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2550 Δάλι.  

Όλες οι προσφορές θα τοποθετούνται στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας μέχρι τις 12:00 το με-
σημέρι της Τρίτης  27/11/2018.



14 ΔΑΛΙ   news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ν ικηφόρο ξεκί-
νημα για τον 
Άδωνη Δαλι-

ού στο νέο πρωτάθλη-
μα της ΕΠΕΛ. Οι πρά-
σινοι κέρδισαν στην 
πρεμιέρα την ΑΕ Πυρ-
γών με 2-1. Η ομάδα 
του Γιαννάκη Διονυ-
σίου έδειξε καλά στοι-
χεία και όπως φαίνεται 
στη φετινή διοργάνω-
ση θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο. Στις 
επόμενες δυο αγω-
νιστικές ο Άδωνης είχε πολύ δύσκολες αποστο-
λές έχοντας να αντιμετωπίσει τις δυο καλύτερες 
με βάση τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήμα-
τος, ομάδες της διοργάνωσης. Στη 2η αγωνιστική 
ο Άδωνης έχασε στο Δάλι από την ομάδα του Κόρ-
νου με 3-0. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο 
η ομάδα του Κόρνου πιο έμπειρη κατάφερε να το 
φέρει στα δικά της μέτρα και να φύγει από το Δάλι 
με το τρίποντο. Ακολούθησε στην 3η αγωνιστι-
κή η έξοδος στο Κίτι. Αντίπαλος του Άδωνη ήταν 
ο Σπάρτακος Κιτίου. Τελικό αποτέλεσμα 5-0 υπέρ 
των γηπεδούχων. Στις τάξεις του Άδωνη δεν υπάρ-
χει απογοήτευση αφού γνώριζαν εξ αρχής ότι στη 
2η και στην 3η αγωνιστική είχαν να αντιμετωπί-
σουν δυο πολύ δυνατές ομάδες οι οποίες έχουν 
υψηλές προσδοκίες στη φετινή διοργάνωση. Ήδη 
τα δυο ανεπιτυχή αποτελέσματα για την ομάδα του 
Δαλιού αποτελούν παρελθόν. Οι ήττες είναι μέσα 
στο παιχνίδι, εξάλλου το πρωτάθλημα μόλις έχει 

ξεκινήσει και έχει αρ-
κετό δρόμο ακόμα. 
Στην ομάδα γύρισαν 
σελίδα και βλέπουν τη 
συνέχεια με στόχο το 
συντομότερο να επι-
στρέψουν στο δρό-
μο των επιτυχιών. Η 
ομάδα του Άδωνη εί-
ναι νέα και σε τέτοι-
ες περιπτώσεις απαι-
τείται χρόνος ώστε να 
υπάρξει ομοιογένεια 
μεταξύ των ποδοσφαι-

ριστών. Με το υλικό που υπάρχει και την σκληρή 
δουλειά που γίνεται  θεωρείται βέβαιο ότι θα έρ-
θουν σύντομα καλύτερα αποτελέσματα. Το κλίμα 
στα αποδυτήρια είναι πολύ καλό και όλοι στο σω-
ματείο θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου η ομάδα να 
επανέλθει στις επιτυχίες.  Η συνέχεια για την ομά-
δα αναμένεται με ενδιαφέρον. Το Νοέμβριο η ομά-
δα θα παίξει στο πλαίσιο της 4ης  αγωνιστικής με τη 
Δυναμό Περβολιών στο Δάλι. Ακολουθεί στην 5η 
αγωνιστική η εκτός έδρας έξοδος στην Ξυλοφάγου 
για τον αγώνα με τον Όλυμπο. Στην 6η αγωνιστική 
ο Άδωνης θα φιλοξενήσει την ΑΛΚΗ Ψευδά. Στην 
7η αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλιού θα παίξουν 
εκτός έδρας με την Ομόνοια Ορμήδειας. Ακολου-
θεί το παιχνίδι με τον Ορφέα Αθηένου στο Δάλι στο 
πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. 
Πρόκειται για μια σειρά από ενδιαφέρουσες ποδο-
σφαιρικές αναμετρήσεις οι οποίες αναμένεται να 
φέρουν και κόσμο στο γήπεδο. 

Καλύτερη συνέχεια θα επιδιώξει ο Άδωνης

Έ να ολόκληρο βουνό είχε να ανέβει η ΜΕΑΠ 
στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήμα-
τος της Β’ κατηγορίας. Η κλήρωση έφερε δύ-

σκολους αντιπάλους στα πρώτα παιχνίδια του πρω-
ταθλήματος. Ήταν κάτι που γνώριζαν από την αρχή 
οι άνθρωποι της ομάδας και προετοιμάστηκαν κατάλ-
ληλα με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  Η 
ΜΕΑΠ  έβγαλε πολύ δύσκολα παιχνίδια αφού αντι-
μετώπισε όλες σχεδόν τις δυνατές ομάδες του πρω-
ταθλήματος στις πρώτες αγωνιστικές. Η βαθμολογι-
κή συγκομιδή δεν κρίνεται άσχημη αφού με κάποια 
καλά αποτελέσματα στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία 
εύκολα να ανέβει βαθμολογικά. Στις τάξεις του σω-
ματείου υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια. Η ΜΕΑΠ 
έδειξε πολύ καλά στοιχεία και σε κάποια παιχνίδια με 
τις εμφανίσεις που έκανε θα έπρεπε να πάρει περισ-
σότερα. Στην 4η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έφερε την πρώτη 
της ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Έπαιξε με τον ΑΣΙΛ και 

το τελικό σκορ 
παρέμεινε στο 
0-0. Οι φιλοξε-
νούμενοι είχαν 
χαμένο πέναλ-
τι στο τελευταίο 
λεπτό της ανα-
μέτρησης. Ακο-
λούθησε στην 5η αγωνιστική η δύσκολη αποστολή 
στη Λευκωσία με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Στο πρώ-
το μέρος οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κατά-
φεραν να παραμείνουν στο 0-0 ωστόσο στη συνέχεια 
δέχθηκαν δυο γκολ και έφυγαν από το Μακάρειο Στά-
διο ηττημένοι. Ακολούθησε το εντός έδρας παιχνίδι με 
την Καρμιώτισσα, μια από τις ομάδες που έχουν πρω-
ταγωνιστικούς στόχους στο πρωτάθλημα. Η ΜΕΑΠ 
πέτυχε τη 2η της νίκη στο πρωτάθλημα κερδίζοντας 
με 1-0 και βλέπει με καλύτερο φακό τη συνέχεια. Οι 

φιλοξενούμε-
νοι έχασαν πέ-
ναλτι.  Ιδιαίτε-
ρα στην έδρα 
της η ομάδα 
του Πέρα Χω-
ριού – Νήσου 
έδειξε ότι μπο-

ρεί να την εκμεταλλευτεί και να πάρει σημαντικούς 
βαθμούς. Με τους φιλάθλους στο πλευρό της έδειξε 
ότι δεν έχει να φοβηθεί κανένα αντίπαλο. Το αγωνι-
στικό πρόγραμμα για τους κόκκινους του Πέρα Χωρι-
ού – Νήσου είναι πιο βατό στη συνέχεια. Την ευκαι-
ρία να εκμεταλλευθεί την έδρα της και να εξασφαλίσει 
βαθμούς θα έχει το Νοέμβριο η ΜΕΑΠ. Τα δυο εντός 
έδρας παιχνίδια της ομάδας μέσα στον Νοέμβριο εί-
ναι με τον Ακρίτα και την Αγία Νάπα, αντίπαλοι οι 
οποίοι είναι στα μέτρα της ΜΕΑΠ. Όσον αφορά τους 

εκτός έδρας αγώνες που έχει να δώσει μέσα στο Νο-

έμβριο τη ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου είναι με 

το ΘΟΙ και την ΠΑΕΕΚ. Μια καλή ΜΕΑΠ έχει τα φόντα 

να εξασφαλίσει βαθμολογικό όφελος και από αυτούς 

τους αγώνες. Οι αγωνιστικές που ακολουθούν μπο-

ρούν να δώσουν την ευκαιρία στην ομάδα να πετύ-

χει νικηφόρα αποτελέσματα και να ανέλθει βαθμολο-

γικά γνωρίζοντας πλέον ότι τα δύσκολα παιχνίδια με 

ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους έχουν 

περάσει. Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο και με τη 

βοήθεια του κόσμου της η ΜΕΑΠ μπορεί στο τέλος 

να εκπληρώσει τους στόχους της που δεν άλλοι από 

μια καλή πορεία μακριά από βαθμολογικές  περιπέ-

τειες. Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ 

που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου κέρδισαν 

οι εξής: €800 o αρ.185 και από  €100 οι αρ. 886,290, 

873,622,538.

Ακολουθεί πιο βατό πρόγραμμα για την ΜΕΑΠ

Προσβλέπουν σε καλύτερη συνέχεια στο Λέφτερο

Κ αλύτερη συνέχεια θα επι-
διώξουν στο Λέφτερο. Στις 
πρώτες αγωνιστικές η ομά-

δα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ωστό-
σο σε κάποια παιχνίδια η ομάδα 
φάνηκε άτυχη και στο τέλος έχασε 
βαθμούς. Ο Λέφτερος δεν βρίσκε-
ται μακριά από την ομάδα που προ-
πορεύεται στο πρωτάθλημα και θα 
επιδιώξει στις επόμενες αγωνιστικές 
να καλύψει το χαμένο έδαφος. Όπως είναι τα δεδομένα 
στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ εύκολα μπορεί μια ομάδα 
με κάποια συνεχή θετικά αποτελέσματα να ανέλθει στον 
βαθμολογικό πίνακα. Στις τάξεις του Λέφτερου υπάρχει 
αισιοδοξία για τη συνέχεια.  Στην 2η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ ο Λέφτερος έπαιξε εκτός έδρας 
με τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. Η ομάδα του Δαλιού έχα-
σε με 1-0. Στην 3η αγωνιστική νέο ντέρμπι για τον Λέφτε-
ρο ο οποίος εκτός από τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς είχε να 
αντιμετωπίσει και την ατυχία του. Τελικό σκορ 1-0 για τη 
φιλοξενούμενη ομάδα της Κοκκινοτριμιθιάς. Ο Λέφτερος 
είχε πολύ καλή απόδοση, είχε πολλές κλασσικές ευκαιρί-
ες με αποκορύφωμα τα πέντε δοκάρια, ωστόσο δεν κατά-
φερε να βάλει την μπάλα στα δίκτυα και να έχει βαθμο-
λογικό κέρδος από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νίκη στην 
4η αγωνιστική για τον Λέφτερο. Κέρδισε με 2-1 τον Εθνι-
κό Καϊμακλίου, μια νίκη η οποία φέρνει πολλαπλά οφέλη 
για την ομάδα. Στην 5η αγωνιστική ο Λέφτερος έφερε ισο-

παλία 1-1 στο γειτονικό ντέρμπι με 

τον Απόλλωνα Λυμπιών. Στην 6η 

αγωνιστική ο Λέφτερος έχει ρεπώ. 

Στην 7η αγωνιστική θα παίξει εκτός 

έδρας με την Ποδοσφαιρική Λέ-

σχη Ψημολόφου. Στη συνέχεια και 

στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής η 

ομάδα του Δαλιού θα φιλοξενήσει 

τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Στην 8η αγωνι-

στική ο Λέφτερος θα παίξει με τον Ελληνισμό Ακακίου. O 

Λέφτερος προχώρησε σε δυο μετεγγραφές. Πρόκειται για 

τον Χαράλαμπο Μακρίδη από τον Χαλκάνορα και τον 

Μάρκο Ιωαννίδη από την Ολυμπιάδα Λυμπιών οι οποί-

οι αναμένεται να βοηθήσουν την ομάδα. 

Χάντμπολ Λέφτερος
Ο Λέφτερος από φέτος διευρύνει τις αθλητικές δραστηρι-

ότητες του δίδοντας επιπρόσθετες επιλογές στα παιδιά της 

περιοχής να παραμείνουν κοντά στον αθλητισμό.  Άρχισε 

η λειτουργία ομάδας ακαδημιών χειροσφαίρισης. Πολ-

λά παιδιά επέδειξαν ενδιαφέρον για να ασχοληθούν με 

το συγκεκριμένο άθλημα και ήδη άρχισαν προπονήσεις 

υπό τις οδηγίες του πρώην διεθνούς χειροσφραιριστή και 

σήμερα προπονητή Πέτρου Προκοπίου. Όσοι ενδιαφέ-

ρονται να ενταχθούν στην ακαδημία χάντμπολ του Λέ-

φτερου μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 99752674. 

Mε νέο προπονητή συνεχίζει ο Απόλλων Λυμπιών

Ο Απόλλων Λυμπιών συνεχίζει με προπονητή 
τον Δημήτρη Δημητρίου. Οι εξελίξεις ακολού-
θησαν τον ισόπαλο αγώνα της ομάδας με τον 

Λέφτερο . «Καλωσορίζουμε τον προπονητή στην οικογέ-
νεια του Απόλλωνα Λυμπιών και του ευχόμαστε καλή πο-
δοσφαιρική σταδιοδρομία» αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του σωματείου. Η διακοπή της συνεργασίας με τον Κώ-
στα Φασουλιώτη ήταν κοινή συναινέσει. Το Δ.Σ εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες στον προπονητή  για την προ-
σφορά του και τη συμβολή του στην ομάδα. Στον Απόλ-
λωνα Λυμπιών ανέμεναν καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτά-
θλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Η ομάδα μπορούσε για καλύτερα 
πράγματα ωστόσο δεν της βγήκαν τα παιχνίδια με αποτέ-
λεσμα να μείνει πίσω από τους αρχικούς της στόχους. Ο 
Απόλλων είναι νέα ομάδα και είναι φυσιολογικό να απαι-
τείται κάποια χρονική περίοδος για απόκτηση ομοιογέ-
νειας. Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο και κανένας στο 
σωματείο των Λυμπιών δεν απογοητεύεται. Στην 2η αγω-
νιστική ο Απόλλων κέρδισε με 2-1 εκτός έδρας τον ΠΑΟ 
Κοκκινοτριμιθιάς. Στην 3η αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυ-
μπιών έχασαν από τον Εθνικό Καϊμακλίου με 2-1. Ήταν 
ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα είχε την κατοχή της μπά-
λας, ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο ωστόσο στο τέλος 
έφυγε από το γήπεδο χωρίς βαθμολογικό κέρδος. Στο γει-
τονικό ντέρμπι με τον Λέφτερο στο πλαίσιο της 5ης αγω-
νιστικής ο Απόλλων έφερε ισοπαλία 1-1. Η ομάδα προ-
ηγείτο στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά. Οι επόμενες 
αγωνιστικές προσφέρονται για βαθμολογικό κέρδος και 
ανάκαμψη της ομάδας. Στην 6η αγωνιστική οι γαλάζιοι 
των Λυμπιών θα παίξουν εκτός έδρας με την Ποδοσφαι-
ρική Λέσχη Ψημολόφου. Ακολουθούν δυο παιχνίδια στα 
Λύμπια.  Στην 7η αγωνιστική ο Απόλλων θα φιλοξενήσει 
τον ΑΠΟ Μαθιάτη και στην 8η αγωνιστική τον Ελληνισμό 

Ακακίου. Στην 9η αγωνιστική η ομάδα των Λυμπιών θα 
φιλοξενηθεί από την ομάδα της Ακανθούς.Κάποια συνε-
χόμενα θετικά αποτελέσματα θα φέρουν και την βαθμο-
λογική άνοδο της ομάδας. 

Εκδρομή στην Κρήτη
Με τις καλύτερες των εντυπώσεων επέστρεψαν στην Κύ-
προ τα μέλη του Απόλλωνα Λυμπιών που συμμετείχαν 
στην περιηγητική εκδρομή στην Κρήτη. Η εκδρομή πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 16 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

Με το δεξί ο Πανιδαλιακός

Μ εγάλη νίκη στην πρεμιέρα για τον Πανιδαλι-
ακό. Ύστερα από ένα θεαματικό παιχνίδι το 
οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φι-

λάθλων που το παρακολούθησαν η ομάδα του Ιδαλίου 

κέρδισε με 3-1 τον Αχιλλέα Καϊμακλίου. Η ομάδα του Ιδα-

λίου άνκαι αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε να χάνει με 0-1 από 

τις Καϊμακλιώτισσες αφού ο Αχιλλέας κέρδισε το πρώτο σετ 

18-25, εντούτοις αντέδρασε και ανέτρεψε το σκορ κερδίζο-

ντας 25-23 και 25-16 τα άλλα δυο σετ. Στο τέταρτο σετ έγινε 
«μάχη» με την ομάδα του Ιδαλίου να επικρατεί 26-24 στους 
έξτρα πόντους και να κερδίζει τον αγώνα με 3-1 σετ. Το κο-
ρίτσια του Πανιδαλιακού έδειξαν ότι φέτος θα είναι μια δυ-
νατή ομάδα η οποία έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στη 
διοργάνωση η οποία μόλις έχει αρχίσει. 
Στη 2η αγωνιστική ο Πανιδαλιακός έχασε από την Α.Ε Κα-
ραβά με 3-0.

Στην εθνική Τσαγγάρη και Μουσικού

Σ ε διεθνείς αγώνες με την εθνική Κύπρου θα συμμετάσχουν οι αθλήτριες το-
ξοβολίας Σοφία Βαρβαρίτη – Τσαγγάρη και Έλενα Μουσικού. Στην 1η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος τοξοβολίας η Μουσικού τερμάτισε 1η στην κα-

τάταξη και 1η στα νοκ άουτ. Η Τσαγγάρη πήρε τη 2η θέση στην κατάταξη και την 3η 

στα νοκ άουτ. 
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Σ τη μέση του βαθμολογικού πίνακα του 
πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας βρί-
σκεται ο Χαλκάνωρ. Όπως διαμορφώνο-

νται τα βαθμολογικά δεδομένα η ομάδα με λίγη 
παραπάνω προσπάθεια και κάποια συνεχή θετι-
κά αποτελέσματα μπορεί εύκολα να αναρριχηθεί 
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η διαφορά 
από την κορυφή δεν είναι μεγάλη και εύκολα οι 
γαλάζιοι του Δαλιού μπορούν να βρεθούν στις 
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Χαρακτηριστικό 
των μέχρι τώρα παιχνιδιών που έδωσε η ομάδα 
είναι ότι παρουσιάζεται πλούσιο θέαμα με πολλά γκολ. Στο τέταρτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, για τέ-
ταρτη συνεχή αγωνιστική ο Χαλκάνωρ πέτυχε στα παιχνίδια του το αποτέλεσμα 3-2. Αυτή την φορά όμως 
ήταν ήττα μέσα στο Δάλι από τον Κούρρη Ερήμης. Οι γαλάζιοι του Δαλιού δέχθηκαν την πρώτη εντός 
έδρας ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε στον Ύψωνα στο πλαίσιο της 5ης αγωνι-
στικής.  Η Ε.Ν. Ύψωνα και ο Χαλκάνωρ συμβιβάστηκαν στο 2-2. Δυο φορές προηγήθηκε η ΕΝΥ, ισάρριθ-
μες φορές απάντησε ο Χαλκάνωρ. Δυο από τα γκολ του αγώνα, ένα για κάθε ομάδα επιτεύχθηκε από το 
σημείο του πέναλτι. Στην 6η αγωνιστική οι φίλοι του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν στο «Δημήτρης Χά-

ματσος» απόλαυσαν για άλλο ένα παιχνίδι γκολ 

και θέαμα. Ο Χαλκάνωρ επέστρεψε στις νίκες κερ-

δίζοντας με 4-3 την ομάδα της Πέγειας. Στην 7η 

αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου ηττήθηκε εκτός 

έδρας με 2-1 από την Ελπίδα Αστρομερίτη. Τα 

επόμενα παιχνίδια του Χαλκάνορα είναι σημα-

ντικά. Θα πρέπει να κερδίσει και να προωθηθεί 

στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Νοέμβριος αρχί-

ζει για τον Χαλκάνορα με τον εκτός έδρας αγώνα 

εναντίον του Εθνικού Άσσιας στο Μακάρειο Στά-

διο στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Ένας καλός Χαλκάνορας έχει τα φόντα να φύγει με το τρίποντο από τη 

Λευκωσία. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τον Εθνικό Λατσιών.  Στο Δάλι οι γαλάζιοι μπορούν να κερ-

δίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Στην 10η αγωνιστική οι γαλάζιοι θα παίξουν εκτός έδρας με την ομάδα της 

Ξυλοτύμπου. Πρόκειται για δύσκολη έξοδο όπου θα αντιμετωπίσουν μια από τις δυνατές ομάδες του πρω-

ταθλήματος. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Νοεμβρίου ολοκληρώνονται στην 11η αγωνιστική με τον 

εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΠΕ Ακρωτηρίου. O Χαλκάνωρ βρίσκεται στον επόμενο γύρο του κυ-

πέλλου αφού στην κλήρωση που έγινε φάνηκε τυχερός και προκρίθηκε στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. 

Γκολ και θέαμα στα παιχνίδια του Χαλκάνορα

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Στα ψηλά η ΑΕΚ Ιδαλίου Ο Μαγκαφάς νέος προπονητής της Oλυμπιάδας

Ν έα σελίδα 
στην φετι-
νή της πορεία 

στο πρωτάθλημα της 
Γ’ κατηγορίας γύρισε η 
Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι 
πράσινοι των Λυμπιών 
προχώρησαν σε αλλαγή 
στην τεχνική ηγεσία της 
ομάδας. Mε τον Σάββα 
Μαγκαφά πορεύεται στη συνέχεια του πρωταθλή-
ματος της Γ’ κατηγορίας η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Ο 
κ. Μαγκαφάς έχει προϋπηρεσία ως βοηθός προ-
πονητή και αναλυτής παιχνιδιών στην ομάδα του 
Ερμή Αραδίππου. «Τον καλωσορίζουμε στην ομά-
δα μας και του ευχόμαστε τα καλύτερα στο δύσκο-
λο έργο που τον περιμένει. Το Δ.Σ της ομάδας μας 
εκφράζει την στήριξη του και πίστη στις δυνατότη-
τες της ομάδας αλλά και του προπονητή μας για να 
πετύχουμε τους στόχους μας» αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση των πρασίνων των Λυμπιών. Ο 
νέος προπονητής της ομάδας έκατσε για πρώτη 
φορά στον πάγκο της Ολυμπιάδας στην 6η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι των Λυ-
μπιών είχαν βαθμολογικό κέρδος κατά την έξοδο 
τους στο Ακρωτήρι. Έφεραν 1-1 με την ΑΠΕΑ. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι δέχθηκαν το γκολ της ισοφάρι-
σης στα τελευταία λεπτά από το σημείο του πέναλ-
τι. Στην 7η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έχασε στην 
έδρα της με 2-0 από τον Διγενή Μόρφου. Ο Οκτώ-
βριος άρχισε με ήττα για την ομάδα των Λυμπιών. 
Στην 4η αγωνιστική η Ολυμπιάδα ηττήθηκε δίκαια 
από τον Εθνικό Λατσιών με 3-1. Οι πράσινοι δεν 
ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του συγκεκριμέ-
νου παιχνιδιού. Η ήττα στα Λατσιά έφερε τη διακο-

πή της συνεργασίας με 
τον προπονητή Γιώρ-
γο Στυλιανού. «Του ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία 
τόσο στη προσωπική 
όσο και επαγγελματι-
κή του σταδιοδρομία. 
Θα θέλαμε να επιση-
μάνουμε ότι ο Γιώρ-
γος φεύγει σαν φίλος» 

αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου των 
Λυμπιών. Στην 5η αγωνιστική η Ολυμπιάδα μένο-
ντας μακριά από τον καλό της εαυτό έχασε στην 
έδρα της από την ομάδα της Ξυλοτύμπου με 2-0. 
H Oλυμπιάδα με κάποια νικηφόρα αποτελέσμα-
τα στη συνέχεια του πρωταθλήματος εύκολα μπο-
ρεί να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Οι πρά-
σινοι θα πρέπει να εκμεταλλευθούν την έδρα τους 
όπου μέχρι στιγμής έχασαν αρκετούς βαθμούς.  
Με την έξοδο στον Άγιο Τύχωνα όπου θα παίξει με 
αντίπαλο την Αμαθούς αρχίζει τις αγωνιστικές της 
υποχρεώσεις για τον Νοέμβριο η Ολυμπιάδα. Ακο-
λουθεί ο εντός έδρας αγώνας απέναντι στην Ορμή-
δεια. Στην 10η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπι-
ών θα εκδράμουν στην Πόλη Χρυσοχούς για να 
παίξουν με την ΕΝΑΔ. Ο Νοέμβριος συμπληρώνε-
ται με τον αγώνα Ολυμπιάδα – Ομόνοια Ψευδά στο 
πλαίσιο της 11ης αγωνιστική. Γίνεται αντιληπτό ότι 
δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και θα πρέπει οι 
ποδοσφαιριστές της ομάδας να παρουσιάσουν το 
καλό τους πρόσωπο για να έχει βαθμολογικό κέρ-
δος η ομάδα. Η Oλυμπιάδα πέρασε στην επόμενη 
φάση του κυπέλλου κερδίζοντας με 2-1 την ΑΠΕ 
Ακρωτηρίου.

Σ τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του 
πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται η ΑΕΚ 
Ιδαλίου η οποία από τα 

μέχρι τώρα παιχνίδια της έδει-
ξε πολύ καλά στοιχεία στέλνο-
ντας το μήνυμα ότι θα είναι από 
τις ομάδες που έχουν σημαντι-
κό ρόλο να διαδραματίσουν στη 
διοργάνωση. Κοντά στην ομά-
δα βρίσκονται οι οπαδοί της οι 
οποίοι σε κάθε παιχνίδι ενισχύ-
ουν από την κερκίδα την προ-
σπάθεια των ποδοσφαιριστών. 
Ο Οκτώβριος άρχισε με τον αγώ-
να της 2ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος. Η ΑΕΚ πέτυχε την 
πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. 
Κέρδισε εκτός έδρας την Ποδο-
σφαιρική Λέσχη Ψημολόφου με 
2-1. Στην 3η αγωνιστική η ομάδα 
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης φιλοξένησε την ομά-
δα του ΑΠΟ Μαθιάτη. Τελικό σκορ 1-1. Στην 4η αγωνιστι-
κή μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την ΑΕΚ η οποία κέρδισε 
με 3-1 τον Ελληνισμό Ακακίου. Νέα μεγάλη εκτός έδρας 
νίκη στην 5η αγωνιστική. Η ΑΕΚ μετά από σπουδαίο παι-

χνίδι κέρδισε με 4-2 την ομάδα της Ακανθούς.  Το Νοέμ-

βριο η ομάδα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης θα έχει δύσκολες αποστολές. 

Στην 6η αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει 

την ΕΝΑΔ. Στην 7η αγωνιστική η 

ομάδα της Ενορίας Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης έχει ρεπώ. 

Ακολουθεί στην 8η αγωνιστική 

το εντός έδρας παιχνίδι με αντί-

παλο τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. 

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της 

ομάδας για τον Νοέμβριο ολο-

κληρώνονται με τον αγώνα στην 

Κοκκινοτριμιθιά με αντίπαλο της 

ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι 

της ομάδας θέλουν η ομάδα να 

έχει θετικά αποτελέσματα για να 

κρατηθεί στα ψηλά του βαθμολο-

γικού πίνακα. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν 

ότι η ΑΕΚ μπορεί και έχει τις δυνατότητες για να παραμείνει 

στα ψηλά μέχρι το τέλος. 

Με το «Φόρουμ Super Cup» άρχισε η αγωνιστική 
δράση των ακαδημιών

Μ ε την διεξαγωγή του «Φόρουμ Super Cup», για έβδο-
μη συνεχή χρονιά, το Σάββατο 27Οκτωβρίου, στις 
εγκαταστάσεις της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ, άνοιξε 

η αυλαία για την αγωνιστική δράση των ακαδημιών, μελών της 
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου (ΠΟΑΠ). 
O Γενικός Διευθυντής της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ ΧρίστοςΤζι-
απούρας που τόνισε ότι υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν την 
ουσία του αθλητισμού που είναι το ευ αγωνίζεσθαι, η ευγενής 
άμιλλα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και το FAIR PLAY.«Είναι η έβδο-
μη χρονιά που είμαστε χορηγοί αυτής της προσπάθειας της 
ΠΟΑΠ και περιμένουμε με μεγάλη χαρά να δούμε τα αστέρια 
του μέλλοντος να αγωνίζονται στα γήπεδα μας. Άλλωστε παρα-
χωρούμε τις εγκαταστάσεις μας όλο το χρόνο για αγώνες ακαδη-
μιών της ΠΟΑΠ και χαιρόμαστε που τους δίνεται η ευκαιρία να 
αγωνιστούν εδώ» ανέφερε ο κ.Τζιαπούρας.

Συνεργασία της Σχολής Φόρουμ με το ΓΣΠ 

Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ, από 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
έχει εντάξει στο πρόγραμμα 

του αθλητικού τμήματος, πέραν από το 
ποδόσφαιρο, και τα αθλήματα του Στί-
βου, της Κολύμβησης και της Ποδηλασί-
ας Η Διεύθυνση του Φόρουμ προσφέρει, 
μέσω αυτής της συνεργασίας με τον Γυμναστικό Σύλλο-
γο Παγκύπρια, τη δυνατότητα στους μαθητές/αθλητές 
της να προπονούνται στις κορυφαίες εγκαταστάσεις στί-
βου στην Κύπρο. Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία 
του Αθλητικού Τμήματος της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ με 
το ΓΣΠ επικυρώθηκε στα γραφεία του ΓΣΠ σε συνάντηση 
που είχαν ο Γενικός Διευθυντής της Ιδιωτικής Σχολής Φό-
ρουμ  Γιώργος Τζιαπούρας με τον Γενικό Διευθυντή του 
Γ.Σ.Π Φοίβο Κωνσταντινίδη
Ο Γενικός Διευθυντής του Γ.Σ.Π Φοίβος Κωνσταντινίδης 
δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με 
την Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ:
«Πιστεύουμε στη σωστή προπόνηση όλων των αθλητών. 
Εκτός από τις εγκαταστάσεις μας, είμαστε έτοιμοι να προ-
σφέρουμε και επιστημονική υποστήριξη στους μαθη-

τές του Αθλητικού Τμήματος του Φόρουμ. 
Προσβλέπουμε σε μία άψογη συνεργασία 
ανάμεσα στις δύο πλευρές» .
Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής 
της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ Γιώργος Τζι-
απούρας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποί-

ηση του για την συνεργασία με το Γ.Σ.Π και ευχαρίστησε 
προσωπικά τον κ. Κωνσταντινίδη.
«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί οι μαθητές του 
Αθλητικού Τμήματος μας έχουν την ευκαιρία να προπο-
νούνται στις κορυφαίες εγκαταστάσεις στίβου στην Κύ-
προ. Αυτό από μόνο του ήταν ζητούμενο για εμάς. Από 
φέτος έχουμε υποδεχτεί μαθητές που φοιτούν στο Αθλη-
τικό τμήμα και ασχολούνται με τον στίβο και είμαστε χα-
ρούμενοι που τους προσφέρουμε τις καλύτερες συνθή-
κες προπόνησης σε συνάρτηση με το υψηλό επίπεδο 
ακαδημαϊκών σπουδών» ανέφερε ο κ.Τζιαπούρας.
Η φιλοσοφία του Αθλητικού τμήματος είναι η πολύπλευ-
ρη στήριξη των μαθητών που προσβλέπουν σε μία πετυ-
χημένη σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα όσο 
και στον χώρο του Αθλητισμού.

Γιώργος Τσελεπής: πιστός στρατιώτης της Ομόνοιας

Σ υνέχεια στην ενότητα «Κορυφαίοι Ποδοσφαιρι-
στές» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομό-
νοιας με τον Γιώργο Τσελεπή o οποίος ήταν 

από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της Ομόνοι-
ας. Αγωνίστηκε στους πράσινους από το 1968 μέχρι το 
1974 και σε αυτά τα έξι χρόνια κατέγραψε 76 συμμετο-
χές, 6 γκολ και πανηγύρισε δύο νταμπλ. Συνέδεσε το 
όνομά του με μια κορυφαία στιγμή, όχι μόνο του συλ-
λόγου, αλλά και του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το φθι-
νόπωρο του 1972, η Ομόνοια έγινε η πρώτη Κυπριακή 
ομάδα που προκρίθηκε σε δεύτερο γύρο των Κυπέλλων 
Ευρώπης. Το «τριφύλλι» είχε ηττηθεί με 2-1 στον πρώτο 
αγώνα για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, από την πρω-
ταθλήτρια Ιρλανδίας, Γότερφορντ, ωστόσο κέρδισε με 
2-0 στον επαναληπτικό που έγινε σε ένα κατάμεστο ΓΣΠ. 
Τα δύο γκολ σε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι σημείωσε ο 

Γιώργος Τσελεπής, «υπογράφοντας» την πρόκριση της 
Ομόνοιας στον επόμενο γύρο, όπου τέθηκε αντιμέτωπη 
με την Μπάγερν Μονάχου.Υπηρέτησε σε όλη την καριέ-
ρα του το «τριφύλλι», καθώς αρνήθηκε δελεαστικές, για 
την εποχή, προτάσεις από άλλες ομάδες, που ήθελαν να 
τον αποκτήσουν. Ο ίδιος δήλωνε πάντα πιστός στρατιώ-
της της Ομόνοιας, την οποία παρακολουθεί τακτικά μέ-
χρι σήμερα. Αγωνιζόταν στη θέση του δεξιού εξτρέμ και 
κύριο χαρακτηριστικό του ήταν οι σέντρες ακριβείας, η 
σωστή αντίληψη του χώρου, το πάθος και η αποφασιστι-
κότητα. Μετά το τέλος της καριέρας του, ακολούθησε με 
μεγάλη επιτυχία καριέρα προπονητή. Μάλιστα, υπό τις 
οδηγίες του αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές που στη συ-
νέχεια τίμησαν τη φανέλα της Ομόνοιας, όπως οι Ανδρέ-
ας Χαρίτου και Πανίκος Ξιούρουππας. Ο Γιώργος Τσελε-
πής γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1949.




