
«Τ α έργα θα υλοποιηθούν όπως έχουν σχεδιαστεί» δήλωσε  
ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος τονίζοντας ότι γνώμονας 
όλων των προσπαθειών είναι η βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στο δημότη και η αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινό-
τητας του. Η συνεδρίαση έγινε στην παρουσία του Μητροπολίτη Τριμυ-
θούντος Βαρνάβα ο οποίος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό για το 2019 
και ευχήθηκε σε όλους κάθε καλό για τη νέα χρονιά.

Σ το φως τα σενάρια που γί-
νονται στο χαρτί και αφο-
ρούν τη μεταρρύθμιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 

Δάλι όπως δείχνουν τα πράγματα 

θα αποτελέσει δημοτικό σύμπλεγ-

μα με τα Λατσιά, το Γέρι, την Ποτα-

μιά και τον Άγιο Σωζόμενο. Θεσπί-

ζεται θέση Αντιδημάρχου σε κάθε 

δημοτικό διαμέρισμα. Οι δημοτι-

κές εκλογές θα διεξάγονται με ξε-

χωριστά ψηφοδέλτια για δημάρ-

χους, αντιδημάρχους και μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου για κάθε 

δημοτικό διαμέρισμα. Ο Δήμαρ-

χος θα εκλέγεται από κοινό ψη-

φοδέλτιο για όλα τα διαμερίσμα-

τα. Οι νέοι Δήμοι θα αναλάβουν, 

εφόσον εγκριθεί η μεταρρύθμι-

ση από τη Βουλή, τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων στα γεωγρα-

φικά όρια των πρώην Δήμων, με 

τους οποίους θα γίνει συνένωση. 

Η εδαφική περιφέρεια του νέου 

δήμου θα αποτελείται από τις εδα-

φικές περιφέρειες των υπό συνέ-

νωση δήμων και κοινοτήτων. Οι 

κοινότητες της περιοχής θα απο-

τελέσουν το Σύμπλεγμα κοινο-

τήτων Α. Θα περιλαμβάνονται η 

Αγία Βαρβάρα, η Αλάμπρα, ο Κο-

τσιάτης, ο Λυθροδόντας, τα Λύ-

μπια, ο Μαθιάτης, το Μαρκί και το 

Πέρα Χωριό – Νήσου. Τη διαφωνία 

τους με τη δρομολογούμενη μορ-

φή μεταρρύθμισης εξέφρασαν ο 

νυν Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος 

και ο τέως Δήμαρχος Δρ. Νίκος Νι-

κολάου Υπερχείλισε ο φράκτης 
Λυμπιών
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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 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15
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Στην τελική ευθεία για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Νυν και τέως Δήμαρχος Ιδαλίου διαφωνούν με  την προωθούμενη διαδικασία και προτείνουν άλλη λύση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599

e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

Ευχές και υποσχέσεις για τη νέα χρονιά 

 σελ. 4

Κ οντά σε μαθητή  που αντιμετω-
πίζει προβλήματα υγείας βρέ-
θηκαν παιδιά του Λυκείου Ιδα-

λίου. Συγκέντρωσαν χρήματα και τα 

πρόσφεραν μαζί με την αγάπη τους. Η 

εκδήλωση που διοργανώθηκε ήταν ιδι-

αίτερα συγκινητική και ανθρώπινη που 

αποτέλεσε το σημαντικότερο μάθημα 

για τους μαθητές  του Λυκείου. Τέτοιες 

πράξεις αξίζουν πολλών συγχαρητηρί-

ων ανέφερε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-

ος Καλλένος υπό την αιγίδια του οποίου 

ήταν η εκδήλωση που διοργανώθηκε 

για την παράδοση του χρηματικού πο-

σού το οποίο θα καλύψει κάποιες από 

τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας. 

Στήριξαν μαθητή του Λυκείου 
Ιδαλίου
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Έ νας Δαλίτης είναι ανάμεσα στους έξι αγρότες στους οποίους ο Πα-
ναγροτικός απένειμε το βραβείο «Νικόλας Βύζακος» για την πολυ-
ετή προσφορά τους στον αγροτικό κόσμο. Πρόκειται για τον Κυ-

ριάκο Καλλένο ο οποίος για δεκαετίες ασχολείται με τη γη συμβάλλοντας 
στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Στην εκδήλωση του Παναγροτικού 
τιμήθηκε και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος στο χαιρετισμό του ανέ-
φερε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους αγρότες σημειώνοντας ότι με 
τη συνεργασία Κυβέρνησης, Βουλής και αγροτικών οργανώσεων, σταδια-
κά θα επιλυθούν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Τιμήθηκε ο Κυριάκος Καλλένος 
για την πολυετή προσφορά του

 σελ. 10

Μ ετά από επτά χρόνια κατέβηκε ορμητικός ο ποταμός Γυαλιάς χα-
ρίζοντας μαγευτικές εικόνες και απολαυστικό θέαμα στους κα-
τοίκους οι οποίοι εξέφρασαν την χαρά τους. Πολλοί είναι εκείνοι 

που έσπευσαν σε γέφυρες ή σε χώρους όπου υπάρχει οπτική επαφή με τον 
ποταμό για να απαθανατίσουν τις εντυπωσιακές σκηνές που χάρισε η διέ-
λευση των νερών από την περιοχή. Ο ποταμός Γυαλιάς ή Ιδαλίας είναι ο δεύ-
τερος μεγαλύτερος ποταμός της Κύπρου. Ξεκινά από τα βουνά του Μαχαιρά 
και εκβάλει στη θάλασσα της Αμμοχώστου.

Κατέβηκε ορμητικός ο ποταμός 
Γυαλιάς

 σελ. 8
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μ πήκε το νερό στ’ αυλάκι για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα πλάνα επί χάρ-
του που κατέστρωσαν στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών είδαν το φως της δημοσιότητας και όπως έγινε γνωστό 
ο Δήμος Ιδαλίου θα αποτελέσει σύμπλεγμα με τους Δήμους 
Λατσιών, Γερίου, τον Άγιο Σωζόμενο και την Ποταμιά. Δεν 
αποκλείεται στο τέλος να υπάρξουν αλλαγές αφού ήδη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες διαμηνύθηκε από πολλές πλευρές ότι 
το Δάλι αποτελεί την πρωτεύουσα της περιοχής και ενδεχο-
μένως να πρέπει ο Δήμος να παραμείνει και να αποτελέσει 
δημοτικό σύμπλεγμα με τις γύρω κοινότητες. Ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε δημόσιες τοποθετήσεις του 
επανέλαβε τη θέση ότι θα πρέπει να γίνει συνεργασία με 
τις γύρω κοινότητες γιατί η φυσική θέση του Ιδαλίου είναι 
με τις κοινότητες της περιοχής. Αυτό θα αναβαθμίσει και 
τις κοινότητες, τόνισε ο κ. Καλλένος. Παρέμβαση στο θέμα 
και από τον τέως Δήμαρχο Ιδαλίου Δρα Νίκο Νικολάου ο 
οποίος στάθηκε στο πλευρό του νυν Δημάρχου λέγοντας 

ότι η συνεργασία με τις γύρω κοινότητες είναι η μόνη επι-
λογή. Αναμένεται ότι ο Φεβρουάριος θα είναι καθοριστι-
κός μήνας για το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ότι και 
να γίνει η ώρα της μεταρρύθμισης είναι κοντά. Ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών αναμένεται σύντομα να καταθέσει τα νο-
μοσχέδια στη Βουλή. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα και θα δια-
φανεί τι τελικά θα γίνει. Κατά τις συζητήσεις του τελευταίου 
διαστήματος για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αποκαλύφθηκε  ο τρόπος λειτουργίας του 
προωθούμενου συμπλέγματος ενώ ξεκαθαρίζει και το το-
πίο όσον αφορά τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αναμένε-
ται ότι θα γίνουν το 2024 μαζί με τις επόμενες Ευρωεκλογές. 
Οι βροχές που έπεσαν τον Ιανουάριο ήταν πολύ ευεργετι-
κές αφού μετά από χρόνια κατέβηκε ορμητικός ο ποταμός 
Γυαλιάς φέρνοντας χαρά στους κατοίκους της περιοχής. 
Μεγάλη εισροή νερού παρατηρήθηκε και στον υδατοφρά-
κτη Λυμπιών ο οποίος υπερχείλισε και πρόσφερε όμορφες 
εικόνες και εντυπωσιακό θέαμα.  Ο Παναγροτικός τίμησε 

για την πολυετή προσφορά του τον Κυριάκο Καλλένο από 
το Δάλι. Σημαντική τιμητική διάκριση για ένα άνθρωπο ο 
οποίος πρόσφερε όλη του τη ζωή εργαζόμενος με τη γη και 
τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Όμορφη και συγκι-
νητική εκδήλωση διοργάνωσε το Λύκειο Ιδαλίου προσφέ-
ροντας οικονομική βοήθεια σε μαθητή που αντιμετωπίζει 
προβλήματα υγείας. Μπορείτε να διαβάσετε για τις νέες 
ακαδημαϊκές διακρίσεις για μαθητές της Σχολής Φόρουμ. 
Στην Αλάμπρα πραγματοποιήθηκε εκστρατεία για συλλο-
γή ηλεκτρικών ειδών τα οποία δεν τα έχουν πλέον ανάγκη 
οι ιδιοκτήτες τους. Κοινωνικά σύνολα με την ευκαιρία της 
έλευσης του νέου έτους έκοψαν τη βασιλόπιττα και μοίρα-
σαν ευχές. Ταυτόχρονα έστειλαν το μήνυμα ότι από πλευ-
ράς τους θα συνεχίσουν να προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο και στην τοπική κοινωνία. Όμορφες πολιτιστικές 
βραδιές πρόσφερε στα Λύμπια ο 5ος Θεατρικός Χειμώνας. 
Και αυτό το μήνα η «ΔΑΛΙΝEWS» κυκλοφορεί με πλούσια 
ύλη . Καλή ανάγνωση.

Έρχεται η μεταρρύθμιση, κατέβηκε και ο ποταμός

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 Φεβρουαρίου Τρίφωνας

3 Φεβρουαρίου Σταμάτης, Συμεών

5 Φεβρουαρίου Αγάθη

6 Φεβρουαρίου Φωτεινός

7 Φεβρουαρίου Λούκας, Λουκία

8 Φεβρουαρίου Ζαχαρίας, Ζάκης

9 Φεβρουαρίου Μάρκελος, Νικηφόρος, Παγκράτιος

10 Φεβρουαρίου Χαράλαμποες, Χαρίκλεια

11 Φεβρουαρίου Αυγή, Βλάσης

12 Φεβρουαρίου Μελέτιος

14 Φεβρουαρίου Βαλεντίνος, Βαλεντίνα

15 Φεβρουαρίου Ευσέβιος

17 Φεβρουαρίου Θεόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα

19 Φεβρουαρίου Φιλόθεος

23 Φεβρουαρίου Πολύκαρπος

26 Φεβρουαρίου Σεβαστιανός, Ανατολή 

28 Φεβρουαρίου Μαριάννα
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Ευχές, σκέψεις, συναισθήματα, μηνύματα 
για το νέο έτος

… Και το 2019 έχει κάνει θριαμβευτι-
κά την είσοδο του!!!  Καλή χρονιά σε 
όλους!!!
Όλοι,  μικροί και μεγάλοι ανταλλάζουν 
ευχές και φιλιά.  Ας ευχηθούμε όλοι μαζί 
το νέο έτος να φέρει υγεία, χαρά, αγάπη.  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!
Η νέα χρονιά που ξε-
κινάει, ας είναι ένα 
νέο ξεκίνημα για μια 
πιο όμορφη και γλυ-
κιά ζωή για μια καρδιά 
πλημμυρισμένη από 
ευτυχία.  Γεννιέται και 
πάλι φέτος μια καινού-
ρια ελπίδα με τον ερχο-

μό του νέου χρόνου.  Δημιουργική και 
χαρούμενη η νέα χρονιά, γεμάτη όνει-
ρα, μηνύματα, προκλήσεις.
Ας σβήσουμε τις πίκρες, τις κακίες, τα 
εμπόδια τα μίση.  Ας τα αφήσουμε όλα 
αυτά στο παρελθόν.  Βλέπουμε μπρο-
στά και χαμογελάμε!
Ας αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους 
γύρω μας.  Τους ανθρώπους που πει-
νούν, τους ανθρώπους που πονούν, 
τους ανθρώπους που νιώθουν μόνοι, 
τους ανθρώπους που υποφέρουν.  Ας 
απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο.  Κι 
αν δεν μας περισσεύουν χρήματα, μας 
περισσεύει σίγουρα ένα καλός λόγος, 
ένα χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά, ένα 
χάδι στοργικό.  Η προσφορά στο συ-

νάνθρωπο μας όποια και να είναι μικρή 

ή μεγάλη έχει το χάρισμα να λιγοστεύ-

ει τη δυστυχία του κόσμου και να οδη-

γεί τον άνθρωπο πιο κοντά στο θεό.  Αυ-

τός ας είναι ένας από τους στόχους μας 

τη νέα αυτή χρονιά.

Μακάρι η νέα χρονιά να φέρει ένα βάλ-

σαμο ελπίδας για την επικράτηση της 

ελευθερίας, της ειρήνης, της αγάπης της 

συναδέλφωσης.  Όλα τα όνειρα του  κό-

σμου  και οι χαρές να γίνουν πραγμα-

τικότητα.

Και μέσα σε αυτή τη νέα χρονιά μακά-

ρι να καταφέρουμε να βαδίσουμε όλοι 

το δρόμο που θα οδηγήσει σύντομα και 

τη βασανισμένη μας πατρίδα στη λύ-

τρωση.

Με αυτές τις σκέψεις,  ας υποδεχτούμε το 

2019 κι ας είναι το ξεκίνημα του αφετη-

ρία μιας δημιουργικής χρονιάς.  Η φλό-

γα της αγάπης να καίει,  να ζεσταίνει και 

να μαλακώνει τις καρδιές όλων.  Ας γεμί-

σει η ψυχή μας με αυτή την γλυκιά μελω-

δία της αγάπης, τη μαγεία του ονείρου 

και τη χαρά της προσφοράς.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Κατίνα Πραστίτη – Πέππου

Νηπιαγωγός

Θεοφάνεια στον ποταμό Γυαλιά

Μ ε λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνεια στο Δάλι. Μετά την θεία 
λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας ιερατείο, οι 
τοπικές αρχές και πλήθος πιστών υπό τους ήχους φιλαρμονικής και με τη συ-

νοδεία μελών της Εθνικής Φρουράς κατευθύνθηκαν στον ποταμό Γυαλιά όπου έγινε η 

κατάδυση του τιμίου Σταυρού.

Ο Φιλής του Παττούρα

Καλοσωρίζουν οι ψυσιές κάθε ψυσιή που φτάνει 

τζιαι βάλουν  της ολόασπρα, στην τζιεφαλή στεφάνι.

Τούτα σου πρέπουν Φίλιππε να έσιεις τζιει που πήες. 

Το σώμαν τυραννίστηκε, βάσανα τόσα είες.

Έζησες ένας κύριος, λεβέντης ιδεολόγος 

τζιαι για το δίτζιο του λαού, πύρινος πάντα ο λόγος.

Πάλεψες για την Κύπρο μας, να ενωθεί και πάλι, 

ούλοι μας να συζήσουμε σε τούτην την κραιπάλη.

Πάνω πο ούλλα ο άνθρωπος, η αγάπη τζιαι ο τόπος.

 μες το καράβι της ζωής ο πρώτος λαμνοκόπος.

Φεύκεις, μεινίσκει έρμαιο στο πέλαγος της θλίψης, 

της Μαρίας τζιαι των θκιο σου γιων, ατέλειωτα θα λείψεις.

Δεν χάνονται οι άνθρωποι που τόσο αγαπήσαν, 

για τζείνα τα πιστεύω τους, έργο τρανό ποιήσαν.

Πάαινε Φίλιππε στο καλό, έγραψες ιστορία.

Το λάβαρο κρατούμ’ εμείς, οι γιοι σου τζι η Μαρία.

Θκιε Μιχαήλη έφτασε τζιαι θεία μου Ελένη, 

μια μάνα τόση δα μιτσιά, ψυντρή μα τζιαι μελένη.

Τζιείντο μωρό που είχατε απού μιτσί, καμάρι, 

έλαχεν τόσο πρόωρα ο χάρος να μας πάρει.

Μες τες αγκάλες σας τωρά, μες την αθανασία,

με των γονιών την θαλπωρή πον ούλλη η ουσία. 

Πώς να χωρέσει η εκκλησιά Φιλή μου τόσον πόνον;

Δακρύσαν ούλλοι που γυρών, μείναν οι σκάμνοι μόνον 

τον πόνον να βαστάζουσιν, ν’ακούουν τόσο κλάμα 

μα σου πάεις απτόητος, συμπλήρωσες το τάμα.

Ζωή γεμάτη προσφορά, πνεύμα τζιαι ευλογία,

 χαμόγελο πάντα γλυτζιύ, χυχούλας νηνεμία.

Θα παίζεις τώρα στα ψηλά μιαν άλλην μελωδία 

με την κιθάρα συντροφιά, αγγέλων χορωδία.

Στο καλό Φιλή

Ανδρούλλα Σιάτη

Εν Ιδαλίω

16/12/2018

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΤΤΟΥΡΑΣ

Έφυγε στις 5 Δεκεμβρίου 2018, ετών 65
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Ασκήσεις επί χάρτου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Δ άλι, Λατσιά, Γέρι, Ποταμιά και Άγιος 
Σωζόμενος θα αποτελούν όπως όλα 
δείχνουν το δημοτικό διαμέρισμα 

της Νότιας Λευκωσίας που θα δημιουργηθεί 
μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Δεν αποκλείεται από τις συζητήσεις 
που βρίσκονται σε εξέλιξη να υπάρξουν αλ-
λαγές και αναπροσαρμογές.  Σύμφωνα με τα 
σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας 
οι κοινότητες της περιοχής θα αποτελούν το 
Σύμπλεγμα Α  από τα περίπου 40 συμπλέγ-
ματα που θα δημιουργηθούν σε ολόκληρη 
την Κύπρο. Θα περιλαμβάνονται η Αγία Βαρ-
βάρα, η Αλάμπρα, ο Κοτσιάτης, ο Λυθροδό-
ντας, τα Λύμπια, ο Μαθιάτης, το Μαρκί και το 
Πέρα Χωριό – Νήσου. Με βάση το σενάριο 
της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης για τους Δήμους, που είδε το φως τη δημοσιότητας,  θεσπίζεται θέση Αντιδημάρχου σε κάθε δημοτικό δι-
αμέρισμα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση συνένωσης των Δήμων Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου  θα δημιουρ-
γηθούν τα δημοτικά διαμερίσματα Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου , κάθε ένα από τα οποία θα έχει Αντιδήμαρχο. 
Ο Αντιδήμαρχος θα είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών του δημοτικού διαμερίσματος και θα έχει αντιμισθία. 
Μελετάται επίσης η διαφοροποίηση του τρόπου εκλογής του δημοτικού συμβουλίου, ώστε κάθε δημοτικό δι-
αμέρισμα (πρώην Δήμος) να έχει μια εγγυημένη ελάχιστη εκπροσώπηση στο νέο δημοτικό συμβούλιο, ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό εκλογέων που διαθέτει. Κάθε δημοτικό διαμέρισμα θα διαθέτει ένα εγγυημένο ετήσιο 
ποσό στον προϋπολογισμό του νέου Δήμου για τοπικά αναπτυξιακά έργα και παροχή υπηρεσιών. Θα κατα-
γραφούν στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή σαφείς νομικά προσδιο-
ρισμένες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη και τα τοπικής 
εμβέλειας αναπτυξιακά έργα. Συστήνεται  Επιτροπή Δημοτικού Διαμερίσματος σε κάθε διαμέρισμα. Θα αποτε-
λείται από τους δημοτικούς συμβούλους του κάθε διαμερίσματος και τον οικείο Αντιδήμαρχο. Όπως αναφέρε-
ται στο σημείωμα, «καμία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορεί να παρθεί χωρίς τη συναίνεση της 
επιτροπής του διαμερίσματος». Προφανώς εννοεί αποφάσεις που αφορούν άμεσα το συγκεκριμένο διαμέρι-
σμα. Δημιουργείται  Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος σε κάθε διαμέρισμα. Το γραφείο θα στεγάζεται στην 
έδρα του δημοτικού διαμερίσματος. Το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες μπο-
ρούν να λειτουργήσουν στα δημοτικά διαμερίσματα. Οι δημοτικές εκλογές θα διεξάγονται με ξεχωριστά ψη-
φοδέλτια για δημάρχους, αντιδημάρχους και μέλη του δημοτικού συμβουλίου για κάθε δημοτικό διαμέρισμα. 
Ο δήμαρχος θα εκλέγεται από κοινό ψηφοδέλτιο για όλα τα διαμερίσματα. Οι νέοι Δήμοι θα αναλάβουν, εφό-

σον εγκριθεί η μεταρρύθμιση από τη Βουλή, 

τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων στα γε-

ωγραφικά όρια των πρώην Δήμων, με τους 

οποίους θα γίνει συνένωση. Η εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου θα αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρει-

ες των υπό συνένωση δήμων και κοινοτήτων. Δημότες του νέου δήμου θα καταστούν αυτόματα οι εγγεγραμ-

μένοι δημότες των Δήμων που θα συνενωθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σε δηλώσεις 

του ανέφερε ότι μόνο  οι μισθολογικές εξοικονομήσεις υπολογίζονται στα 3,5  - 4 εκ. Ευρώ το χρόνο. O Δήμαρ-

χος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι δεν είναι κατά της μεταρρύθμισης σημειώνοντας ότι οι Δήμοι έχουν 

γίνει ο σάκος του μποξ της οικονομικής κρίσης. «Υπάρχει συμπαγής πληθυσμός με τις κοινότητες της περιοχής 

Ιδαλίου με τις οποίες υπάρχουν όμορα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να γίνει συνεργασία με τις γύρω κοινότητες 

γιατί η φυσική θέση του Ιδαλίου είναι με τις κοινότητες της περιοχής. Αυτό θα αναβαθμίσει και τις κοινότητες». Ο 

κ. Καλλένος  έφερε ως παραδείγματα τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Λευκάρων για τους οποίους όπως σχε-

διάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών θα συμπλεγματοποιηθούν με κοινότητες οι οποίες βρίσκονται στην πε-

ριοχή τους. Αυστηρά κρίνοντας τα πράγματα η οποιαδήποτε αλλαγή πιθανόν να μην είναι προς το συμφέρον 

του Ιδαλίου, είπε ο κ. Καλλένος.  «Εμείς δεν τασσόμαστε εναντίον της μεταρρύθμισης εφόσον είναι μια πρωτο-

βουλία που αποσκοπεί στο να αποβραχυκυκλώσει τις κοινωνίες από τη γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρε-

σίας και εφόσον θα δωθούν και άλλες αρμοδιότητες. Οφείλουμε όμως να διεκδικήσουμε αυτό που όλη η Κύ-

προς αντιλαμβάνεται και συμφωνεί, δηλαδή τη συνεργασία του Δήμου μας με τις γύρω κοινότητες με τις οποίες 

έχουμε και κοινό τοπικό σχέδιο ανάπτυξης» ανέφερε επίσης ο Δήμαρχος Ιδαλίου. 

Λεόντιος Καλλένος: Πρέπει να γίνει συνεργασία του Ιδαλίου με τις γύρω κοινότητες

Ασκήσεις επί χάρτου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Η προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με την διαφαινόμενη συνέ-
νωση του Δήμου Ιδαλίου με τους Δήμους 

Λατσιών και Γερίου έχει προκαλέσει την έντονη αντί-
δραση και του τέως Δημάρχου Ιδαλίου Δρος Νίκου 
Νικολάου. Κάλεσε τους δημότες να παραδώσουν τα 
εκλογικά τους βιβλιάρια ως μέτρο αντίδρασης στις 
προωθούμενες αλλαγές σημειώνοντας ότι ο ίδιος 
προτίθεται να υποβάλει και την παραίτηση του από το 
ΔΗΣΥ ο οποίος, όπως ανέφερε έχει μερίδιο για ότι συμ-
βαίνει. «Σέβομαι το Δήμο Ιδαλίου, υποβάλω την πα-
ραίτηση μου από τον ΔΗΣΥ και ζητώ από τους συνδη-
μότες μου να καταθέσουν τα εκλογικά τους βιβλιάρια 
χάριν τις ύπαρξης του Δήμου».  Στηρίζοντας τον νυν 
Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο ο οποίος επίσης εξέφρασε 
τη διαφωνία του για τη διαφαινόμενη συνένωση με τα 
Λατσιά και το Γέρι ο Δρ. Νικολάου ανέφερε ότι ο Δή-
μος Ιδαλίου θα πρέπει να παραμείνει και να ενισχυ-
θεί. «Είναι ο κεντρικότερος Δήμος της Κύπρου, είναι ο 
μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος, ο Δήμος που έχει προ-
οπτική, ο Δήμος που τήρησε την αρχή προχωρούμε 
σιγά – σιγά χωρίς να έχουμε απώλειες χρημάτων και 
οικονομικές απαιτήσεις. Ο Δήμος Ιδαλίου είναι το αύ-
ριο της Κύπρου. Απαιτούμε να παραμείνει» υπογράμ-
μισε ο Δρ. Νικολάου ο οποίος πρότεινε ότι θα πρέπει 
να γίνει συνεργασία με τις γύρω κοινότητες

Παράδοση εκλογικών βιβλιαρίων 
προτείνει ο τέως Δήμαρχος 

Δρ. Νίκος Νικολάου
T ο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευ-

κωσίας σε ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος 
θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση με δυνατότητες μεγαλύτερης προσφο-
ράς προς τους δημότες. Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την πρό-
θεση της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-
ωση των Δήμων. Η εξέλιξη αυτή, αναφέρει το ΕΒΕΛ, 
θα έχει πολλαπλά οφέλη, αφού αφ’ ενός θα περιορι-
στεί ο πολυτεμαχισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και αφ’ ετέρου θα υπάρξουν εξοικονομήσεις στον 
τρόπο λειτουργίας των Δήμων. Με τη συνένωση Δή-
μων, προσθέτει το ΕΒΕΛ, θα καταστεί δυνατή και η 

προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημό-

τες, αφού θα εμπλουτιστούν υπηρεσίες και θα προω-

θούνται ενιαία αναπτυξιακά σχέδια. Ειδικά για τους 

Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας, το ΕΒΕΛ υπογραμ-

μίζει ότι η συνένωση δυνάμεων θα δημιουργήσει 

πιο εύρωστους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, με μεγαλύτερες δυνατότητες παροχής υπηρεσι-

ών υψηλότερης ποιότητας προς τους πολίτες.  Τέλος, 

το ΕΒΕΛ επισημαίνει ότι οι νέες ρυθμίσεις σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αύξηση 

των επιβαρύνσεων τόσο των επιχειρήσεων όσο και  

των δημοτών από δημοτικές φορολογίες.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σ ε συνεδρίαση της Τοπικής Επιτροπής του 
ΔΗΣΥ Ιδαλίου παρέστη ο Αντιπρόεδρος 
του κόμματος Νίκος Νουρής ο οποίος ενη-

μέρωσε για δυο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 
προωθεί η κυβέρνηση. Πρόκειται για το ΓΕΣΥ και 
την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
τα μέλη της Επιτροπής να θέτουν ερωτήματα και 
να εκφράζουν απόψεις. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ 
ανέφερε ότι όλες οι απόψεις έχουν καταγραφεί το-
νίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται 
στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων και στην 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
δημότες. Ο ΔΗΣΥ θεωρεί ότι είναι αναγκαιότητα η 
ουσιαστική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, μέσω της παραχώρησης αυξημένων αρμοδι-
οτήτων, εξουσιών και πόρων στις τοπικές αρχές. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η κοπή της 

βασιλόπιττας με τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτρο-

πής Αλέκο Τασουρή να εκφράζει ευχές προς όλους 

για ένα ευτυχές 2019.

Ενημέρωση για ΓΕΣΥ και μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υ ποσχέσεις για σκληρή δουλειά με στόχο 
να υλοποιηθούν τα έργα ανάπτυξης που 
έχουν τροχοδρομηθεί στο Δήμο Ιδαλίου 

έδωσε ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος κατά τη διάρ-
κεια της πρώτης συνεδρίασης για το 2019 του δημο-
τικού συμβουλίου. «Τα έργα θα υλοποιηθούν όπως 
έχουν σχεδιαστεί» δήλωσε  ο κύριος Καλλένος τονί-
ζοντας ότι γνώμονας όλων των προσπαθειών είναι η 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημότη 
και η αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότη-
τας του. Η συνεδρίαση έγινε στην παρουσία του Μη-
τροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα ο οποίος τέλεσε 

τον καθιερωμένο αγιασμό για το 2019 και ευχήθη-

κε σε όλους κάθε καλό για τη νέα χρονιά. Ο Δήμαρ-

χος Ιδαλίου εξέφρασε για άλλη μια φορά τη χαρά 

του Δήμου και των κατοίκων του γιατί στο Δάλι βρί-

σκεται η έδρα της Μητρόπολης Τριμυθούντος τονί-

ζοντας ότι οι δημοτικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν 

να παράσχουν απρόσκοπτα κάθε διευκόλυνση. Το 

Δάλι αποτελεί την εκκλησιαστική πρωτεύουσα της 

περιοχής γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο προ-

νομιούχο.

«Τα έργα θα υλοποιηθούν όπως έχουν 
σχεδιαστεί»

Ε υχές για ένα ευτυχές και εποικοδομητι-
κό 2019 αντάλλαξαν τα μέλη του Συν-
δέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης κατά την πρώτη συνε-
δρίαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Πάμπος Χα-
ραλάμπους κατά την κοπή της βασιλόπιττας ανα-
φέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει 
ο Σύνδεσμος στην κοινωνία της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. «Θα σταθούμε αρω-
γός και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε με κάθε 
τρόπο τους συνδημότες μας, πάντα στα μέτρα 
των δυνατοτήτων του Συνδέσμου» είπε ο κ. Χα-
ραλάμπους ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στη σημαντική βοήθεια που πρόσφερε όλα αυτά 
τα χρόνια το Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο 

λειτούργησε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ευχαρίστησε όλα τα μέλη 

για τη βοήθεια και τη στήριξη τους επισημαίνο-

ντας ότι στόχος όλων σε συνεργασία πάντα με 

το Δήμο Ιδαλίου είναι η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνστα-

ντίνου και Ελένης. Παρόν ήταν και ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιδαλίου Τζόζεφ Βασιλείου ο οποίος 

διαμένει στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης. Από πλευράς του εξήρε την προσφορά 

του Συνδέσμου ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της τοπικής κοινωνίας στην Ενορία Αγί-

ων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Κοντά στον δημότη ο Σύνδεσμος 
Κατοίκων Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης
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Υπερχείλισε το φράγμα των Λυμπιών
Η αυξημένη βροχόπτωση που παρατηρήθηκε με την έλευση του 

2019 έφερε μεγάλη ροή στα φράγματα. Ο υδατοφράκτης των Λυ-
μπιών υπερχείλισε και σκόρπισε ενθουσιασμό στους κατοίκους 

της κοινότητας. Οι εικόνες από την υπερχείλιση του φράγματος των Λυμπι-

ών είναι εντυπωσιακές. Το θέαμα για όσους τυχερούς βρέθηκαν εκείνες τις 

μέρες στην περιοχή ήταν μοναδικό. Τις φωτογραφίες που δημιοσιεύουμε 

τις εξασφαλίσαμε από το Τweeter του Γιάννου Ιωάννου. Τα οφέλη για τους 

αγρότες των Λυμπιών από την υπερχείλιση του φράγματος είναι μεγάλα 

αφού θα μπορούν για το επόμενο διάστημα να ποτίζουν απρόσκοπτα και 

χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία τα περιβόλια τους.

Ο ι βροχές που έπεσαν επανέφεραν το θέμα με τις καταβόθρες στον ποταμό Γυαλιά, στην περιοχή του Πέρα Χω-
ριού - Νήσου. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο φαινόμενο με τις αρμόδιες τοπικές αρχές να καλούν τους κατοίκους 
να αποφεύγουν την είσοδο στην περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα ως πε-

ριοχή Α Βαθμού Επικινδυνότητας.  Η επικίνδυνη περιοχή,  βρίσκεται στη βόρεια κυρίως πλευρά του ποταμού Γυαλιά, 

ακριβώς απέναντι από την πυκνοκατοικημένη περιοχή του Πέρα Χωριού  και μικρό της μέρος βρίσκεται νότια του ποτα-

μού. Η επικίνδυνη περιοχή έχει σηματοδοτηθεί σε διάφορα σημεία με πινακίδες και έχει περιφραχθεί.    Το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Πέρα Χωριού - Νήσου καλεί ιδιαίτερα τους γονείς να συμβουλεύουν και να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να 

μπαίνουν στην περιοχή του ποταμού για οποιοδήποτε λόγο. Οι κίνδυνοι για νέες υποχωρήσεις του εδάφους εξακολου-

θούν να υφίστανται. Λόγω της φύσης του προβλήματος κανένας δεν γνωρίζει ούτε που, ούτε πότε μπορεί να δημιουργη-

θεί νέα καταβόθρα γι’ αυτό ο μόνος τρόπος προστασίας είναι να μην εισέρχεται κανένας στην περιοχή. 

Κίνδυνος από καταβόθρες στον ποταμό Γυαλιά

Σ το  πλαίσιο της προσφο-
ράς και του εθελοντι-
σμού, εκπαιδευτικοί, μα-

θητές και ο Σύνδεσμος Γονέων  
του Λυκείου Ιδαλιου σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο «Ένα όνειρο 
μια ευχή», ανέλαβαν να υλοποιή-
σουν την ευχή 6χρονου αγοριού, 
κατοίκου της περιοχής,  το οποίο 
νοσεί εδώ και δύο χρόνια μπαινο-
βγαίνοντας στο Παιδογκολογικό 
Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκο-
μείου. Εξαιτίας του ότι η θεραπεία 
θα συνεχιστεί για ακόμη ένα χρό-
νο, η οικογένεια του μικρού δυ-
σκολεύεται ιδιαίτερα οικονομικά 
και ταυτόχρονα στερεί πρώτες ανάγκες και από τα άλλα δύο παιδάκια της οικογένειας. Μέλημα ήταν,  η οικονομική ενί-
σχυση της οικογένειας και η προσφορά.
 Όλοι μαζί, μια αγκαλιά και με γνώμονα την επιθυμία για προσφορά, δούλεψαν σκληρά, ετοίμασαν γλυκισματαγορές, 
ζήτησαν βοήθεια από καταστήματα της περιοχής, κάλεσαν κομμωτές που παρείχαν αμισθί τις υπηρεσίες τους,  με σκο-
πό την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειάς τους. Βίωσαν έντονα συναισθήματα, αλλά αποκόμισαν πολλά. Έμαθαν, 
πως όταν η αγάπη προσφέρεται απλόχερα, πολλαπλασιάζεται. Και αυτό έκαναν πράξη. 
Στην εκδήλωση  «ΑγκαλιάΖΩ», που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου υπό την αιγίδα του Δημάρχου Ιδαλίου Λέ-
οντιου Καλλένου υλοποιήθηκε η ευχή του μικρού και παραδόθηκε χρηματικό ποσό για την κάλυψη αναγκών της οι-
κογένειας. 
Μια εκδήλωση ιδιαίτερα συγκινητική και ανθρώπινη που αποτέλεσε το σημαντικότερο μάθημα για τους μαθητές  του 
Λυκείου. Ένιωσαν υπερήφανοι γιατί αποτέλεσαν τον λόγο που  δύο μικρά πονεμένα ματάκια χαμογέλασαν και ένιω-
σαν πως δεν είναι μόνα αλλά πως μαζί τους συμπορεύονται και θα συνεχίσουν να συμπορεύονται εκατοντάδες μι-
κροί φίλοι. 

Παιδιά έδωσαν μαθήματα, βοηθώντας συμμαθητή τους

Ν έες ακαδημαϊκές επιτυχές μαθη-
τών της Σχολής Φόρουμ. Στον 
επαρχιακό διαγωνισμό μαθη-

ματικών οι μαθητές της Σχολής εξασφά-

λισαν συνολικά 20 βραβεία και επαίνους, 

γεγονός που κατατάσσει το σχολείο  πρώ-

το, ανάμεσα σε όλα τα σχολεία που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό. Παράλληλα, στον 

Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών, οι 

μαθητές της Σχολής Φόρουμ εξασφάλι-

σαν 7 διακρίσεις. Τέλος, στον διαγωνισμό 

Kangourou Ελληνικών οι μαθητές της Σχο-

λής Φόρουμ εξασφάλισαν 10 χρυσά, 5 αρ-

γυρά και 6 χάλκινα μετάλλια, γεγονός που 

κατατάσσει το σχολείο  και πάλι πρώτο σε 

αριθμό μεταλλίων. 

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των παιδιών έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και είναι ενδεικτικά της συντονι-

σμένης και συστηματικής δουλειάς που γίνεται στον ακαδημαϊκό τομέα. Η Σχολή εκφράζει θερμά συγχαρη-

τήρια στους μαθητές για τις διακρίσεις τους αλλά  και σε όλους τους καθηγητές της Σχολής, οι οποίοι βρίσκο-

νται πίσω από την επιτυχή πορεία των μαθητών, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντάς τους.

Συνεχίζονται οι ακαδημαϊκές επιτυχίες μαθητών 
της Σχολής Φόρουμ

Τ ο Κοινοτικό Συμβού-
λιο Αλάμπρας σε συ-
νεργασία με την Weee 

Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου δι-

οργάνωσε εκστρατεία ανακύ-

κλωσης ηλεκτρικών και ηλε-

κτρονικών συσκευών.

Για τον σκοπό της εκστρατείας 

τοποθετήθηκε κοντέϊνερ στον 

ανοικτό χώρο απέναντι από το 

Κοινοτικό πάρκο Πεσόντων 

και Αγνοουμένων στην Λεωφ. 

Λυμπιών όπου οι κάτοικοι εί-

χαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν συσκευές οι οποίες πλέον δεν τους είναι χρήσιμες. Η εκστρατεία πραγ-

ματοποιήθηκε από τις 7  μέχρι τις 18 Ιανουαρίου. Σκοπός της εκστρατείας ήταν η μείωση του όγκου και 

του βάρους  των σκουπιδιών της κοινότητας και η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από επιβλα-

βείς ουσίες.

Εκστρατεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών στην Αλάμπρα

Τ ο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Αλάμπρας 
διοργάνωσε παι-

δική Πρωτοχρονιάτικη εκ-
δήλωση.  Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε τη θεατρική 
παράσταση  «Το Αστρο-
γέννητο παιδί», του Όσκαρ 
Ουάϊλντ, από την παιδική 
σκηνή του θεάτρου «Σκά-
λα». Άγιος Βασίλης μοί-
ρασε δώρα στα παιδιά. 
Προσφέρθηκαν στους πα-
ρευρισκομένους λοκμάδες, 
ποτά, ξηροί καρποί, κρασί 
και ζιβανία. 

Παιδική πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στην Αλάμπρα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικιστικό τεμάχιο στο Δάλι, τοποθεσία Πλευρά του Σταυρή.
Με υπέροχη θέα το Δάλι, το Πέρα Χωρίο και τη Νήσου.

Εξαιρετικό για Οικία Πολυτελείας ή ενιαία ανάπτυξη
Εμβαδό 1589τμ, με Δρόμο, Νερό, Ηλεκτρισμό, Τηλέφωνο.
Ζώνη Κα6, Συντελεστής Δόμησης 90%, & Κάλυψης 50%.

Τηλ. 22523435 & email: marygreek11@googlemail.com

Υ πογράφηκαν τα συμβόλαια για τα νέα κοινοτικά γραφεία της Αλάμπρας. Θα 
στεγαστούν σε διατηρητέα οικοδομή στον πυρήνα της Αλάμπρας η οποία θα 
αναπαλαιωθεί και θα μετατραπεί σε χώρο ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρε-

τήσει τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το έργο θα περιλαμβάνει την ανέγερ-

ση βιβλιοθήκης καθώς και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. Το κόστος του έργου 

υπολογίζεται στο μισό εκατομμύριο Ευρώ. Τα νέα κοινοτικά γραφεία Αλάμπρας υπο-

λογίζεται να είναι έτοιμα στα μέσα του 2020. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλί-

ου Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλλαχουρίδης δήλωσε ότι η μετακόμιση σε νέα γραφεία θα 

διευκολύνει το κοινοτικό συμβούλιο στο έργο του, θα αναβαθμίσει τις προσφερόμε-

νες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της κοινότητας και θα προσδώσει άλλο χαρακτή-

ρα στον πυρήνα της Αλάμπρας.

Σε διατηρητέα οικοδομή τα νέα γραφεία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Αλάμπρας 
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Ε ντυπωσιακές εικόνες και μεγάλη χαρά στον κόσμο της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου χάρισε ο ποταμός Γυαλιάς ο οποίος λόγω της συνεχούς βροχόπωσης κατέβηκε μετά από πολλά χρόνια ορμητικός. Η τελευταία φορά που συνέβη 
κάτι παρόμοιο ήταν το 2012, ωστόσο η ροή των νερών ήταν χαμηλότερη. Οι κάτοικοι φανερά ικανοποιημένοι για το γεγονός εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους αφού εμπλουτίζονται τα υπόγεια στρώματα της περιοχής. Οι βροχές πέ-
ραν του ότι είναι ευεργετικές έφεραν και προβλήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία  ανταποκρίθηκε σε δύο περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από τα οχήματα τους στην κοίτη του ποταμού. Ο ποταμός Γυαλιάς ή Ιδαλίας είναι 

ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Κύπρου, μετά τον Πεδιαίο και η απόσταση που καλύπτει από τις πηγές του μέχρι τον κόλπο της Αμμοχώστου, όπου και εκβάλει στην θάλασσα, ξεπερνά τα 88 χιλιόμετρα. Τα νερά του ποταμού, ξεκινούν 

την πορεία τους από τις βορειοανατολικές πλαγιές της οροσειράς «Κιόνια», λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από το μοναστήρι του Μαχαιρά. Σε πολυομβρίες μετατρέπεται σε ορμητικό και φονικό χείμαρρο, αφού έχει σκοτώσει ανθρώπους στο πέ-

ρασμα του.Τα υδροφόρα στρώματα της περιοχής έχουν εμπλουτιστεί με τους γεωργούς να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Κατέβηκε ο ποταμός Γυαλιάς σκορπώντας χαρά στους κατοίκους

ΘΕΜΑΤΑ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας Δή-

μου Ιδαλίου
και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με 

τον 
Σύνδεσμο Γονέων του Β΄ Δημοτικού σχολείου Ιδαλίου και την

 Κοινοτική Αστυνόμευση, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία
για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 6:30-9:00 μ.μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Η Αιμοδοσία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
για τα 50χρονα του Β’ Δημοτικού σχολείου Ιδαλίου.

Λόγω μεγάλης ανάγκης σε όλες τις ομάδες αίματος,  το Κέντρο 
Αίματος κάνει έκκληση στο κοινό να ενισχύσει την αιμοδοσία.  

Οι αιμοδότες πρέπει να φέρνουν μαζί τους την κάρτα του εθελο-
ντή αιμοδότη. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει

για προβολή του ντοκιμαντέρ «Ιστορίες αιχμαλωσίας, Κύπρος 
1974»,

με αποσπάσματα από συνεντεύξεις των Δαλιτών αιχμαλώτων.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
2019,

στις 7:00μ.μ. στην αμφιθεατρική αίθουσα του Λυκείου Ιδαλίου.

Θα ακολουθήσει έκθεση φωτογραφικού υλικού και τεκμηρίων
τα οποία παραχώρησαν οι αιχμάλωτοι για το αρχείο του

Δημοτικού Ιστορικού Μουσείου και Αρχείου Ιδαλίου.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22444888 μέχρι τη Δευτέρα 
18/2/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέσα στα πλαίσια  του πρωτοκόλλου  συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου  και του Δήμου Wieliszew Πολωνίας θα φιλοξενηθεί 
στο Δήμο μας ομάδα παιδιών από το Wieliszew.  Η ομάδα θα αποτελείται από 10 παιδιά ηλικίας 11-17 ετών (5 αγόρια και 5 κορίτσια) 

και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Η φιλοξενία θα είναι για 4-5 μέρες και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 20-30 Ιουλίου 2019.  Οι ακριβείς ημερομηνίες 
θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους μόλις εξασφαλίσουμε τις ημερομηνίες πτήσεων τους.

Παρακαλούμε όσοι δημότες του Δήμου Ιδαλίου ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν κάποιο παιδί ή συνοδό από την ομάδα του 
Wieliszew, να επικοινωνήσουν με το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου στα τηλέφωνα 22444892 ή 22444888, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019 

για να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.

Τα παιδιά των οικογενειών που θα φιλοξενήσουν φέτος, θα έχουν σειρά προτεραιότητας στην επόμενη αποστολή στην Πολωνία.

	 	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια  του  θεσμού της  διδυμοποίησης  του Δήμου Ιδα-
λίου με το Δήμο Combs-La-Ville   Γαλλίας,   ομάδα  από  το  

Δήμο  μας  θα  φιλοξενηθεί  στην  Combs-La-Ville  μέσα στο 
πρώτο 10ήμερο Ιουλίου.

Τα έξοδα που θα επωμιστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι μόνο 
το αεροπορικό του εισιτήριο και τα προσωπικά του έξοδα. Τα 
έξοδα διατροφής και μεταφορικών θα καλύπτονται από τη φι-

λοξενία.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών.  Ανήλικο 
άτομο μπορεί να συμμετάσχει στην ομάδα αποστολής, νοου-

μένου ότι μέλος της ομάδας θα είναι και ο κηδεμόνας του. 

Όσοι Δημότες του Δήμου Ιδαλίου επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στην αποστολή στην Combs-La-Ville, να επικοινωνή-
σουν με το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου το αργότερο μέχρι 

την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 για να συμπληρώσουν σχε-

τική αίτηση.

		

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα συλλογής σκυβάλων στο Δήμο Ιδαλίου

Πρόγραμμα συλλογής ανακύκλωσης
Οι μέρες που θα γίνεται η από πόρτα σε πόρτα εβδομαδιαία συλλο-

γή της ανακύκλωσης, είναι:
 

• Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – Δευτέρα πρωί.
• Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας – Τρίτη πρωί.

 
Για ομαλή λειτουργία του προγράμματος και για την αποφυγή οποι-

ωνδήποτε προβλημάτων ή παρεξηγήσεων, οι δημότες ενδείκνυ-
ται να χρησιμοποιούν τα σωστά σακούλια ανακύκλωσης (PMD και 

χαρτιού), τα οποία μπορούν να προμηθεύονται από τις υπεραγορές.  
Επίσης, οι δημότες θα πρέπει να βγάζουν τα σακούλια με τα ανακυ-
κλώσιμα τους υλικά έγκαιρα και να τα τοποθετούν σε σημείο μπρο-

στά από την οικία τους που είναι ορατό και εύκολα προσβάσιμο.

Ημέρα Δήμος / Κοινότητα (Ενορία – Περιοχή)

Δευτέρα Δάλι – Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας 

Τρίτη Δάλι – Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης 

Τετάρτη Ποταμιά, Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου 

Πέμπτη Δάλι – Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας

Παρασκευή Δάλι – Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 

Κυριακή Ποταμιά, Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου
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Η κακή αναπνοή είναι μια κατά κοινή ομολογία προβληματική κατάσταση, αν όχι για όλους, οπωσδήποτε για τους περισ-
σότερους ιδιοκτήτες σκύλων και γάτων. Συνήθως τα αίτια που την προκαλούν σχετίζονται με το στόμα (τοπικά αίτια). 
Άλλοτε όμως συνδέονται με γαστρεντερικές διαταραχές, λοιμώξεις του αναπνευστικού και ουραιμία λόγω χρόνιας νε-

φρικής ανεπάρκειας.
Η συνηθέστερη αιτία της δυσοσμίας του στόματος είναι η περιοδοντική νόσος, που προκαλείται από την 
πλάκα (βακτήρια). Τα βακτήρια προσελκύονται στην επιφάνεια των δοντιών και έχουν την ιδιότητα να δι-
ασπούν τις πρωτεΐνες και να παράγουν πτητικές ουσίες. Μέσα σε λίγες μέρες, η πλάκα γίνεται ένα ανοργα-
νοποιημένο υλικό, το οποίο ονομάζεται πέτρα. Αυτές οι αλλοιώσεις μαζί με τις αλλαγές των βακτηριακών 
φορτίων έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή υδρόθειου και έπειτα τη δυσάρεστη οσμή του στόματος. 
Άλλες αιτίες μπορούν να προκαλέσουν μια ασυνήθιστα γλυκιά αναπνοή (π.χ. διαβήτης), αναπνοή που 
μυρίζει σαν ούρα (π.χ. νεφρική νόσος) ή και μια αποκρουστική μυρωδιά που συνοδεύεται από εμετό (π.χ. 
ήπαρ). Σε όλες τις περιπτώσεις, η δυσοσμία του στόματος είναι μια κόκκινη σημαία που θα πρέπει να δι-
ερευνηθεί. 
Η διάγνωση της κακής αναπνοής γίνεται εύκολα μυρίζοντας το στόμα του ζώου. Αν υπάρχει η δυσάρεστη 
οσμή, τότε η ύπαρξη της παθολογικής κατάστασης είναι δεδομένη και θα πρέπει να γίνει πλήρης γενική 

εξέταση και αιματολογικός έλεγχος (αν χρειάζεται) για τη διακρίβωση της αιτίας. Η θεραπεία της δυσοσμίας του στόματος εξαρτά-
ται από την αιτία. Τα πρώτα δύο στάδια της περιοδοντικής νόσου (αρχική ουλίτιδα) αντιμετωπίζονται με καθαρισμό δοντιών από 
τον κτηνίατρο. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται χειρουργική επέμβαση ή εξαγωγή δοντιού. Αντιβιοτικά 
χορηγούνται συνήθως για να αντιμετωπίσουν τα βακτήρια που προκαλούν τα συμπτώματα της περιοδοντικής νόσου. Καθημερι-
νές πλύσεις της στοματικής κοιλότητας και των δοντιών είναι χρήσιμες. Αν η αιτία είναι το γαστρεντερικό, ή μια ανωμαλία στο συ-
κώτι, στους νεφρούς, ή στον πνεύμονα, τότε θα πρέπει να γίνει μια πιο ειδική θεραπεία. 
Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η κακή αναπνοή, ιδίως σε μια ορισμένη ηλικία, είναι ‘δεδομένη’. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Το 
ζώο πρέπει να επισκέπτεται συχνά τον κτηνίατρο για να ελέγχονται τα δόντια και τα ούλα του, αφού μια καλή στοματική κατάστα-
ση θα αντανακλάται και στην αναπνοή του.

ΘΕΜΑΤΑ

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

Γ ια τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την πε-
ρίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την 
απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Με τις προτάσεις 

αυτές, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 365 δισ. Eυρώ, εξασφα-
λίζεται ότι η ΚΓΠ παραμένει μακρόπνοη πολιτική, εξακολουθεί να στηρίζει 
τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη της γεωργίας στην ΕΕ και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την πε-
ριβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα. Οι σημερινές προτάσεις 
δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αρμοδιότητες για να επιλέ-
γουν πώς και πού να επενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους ανα-
λογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ 
για έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ενώ 
ταυτόχρονα διασφαλίζεται δίκαιη και καλύτερα στοχευμένη στήριξη του γε-
ωργικού εισοδήματος. Ο αντιπρόεδρος Γύρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την 
απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δή-
λωσε τα εξής: «Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί μία από τις βασικές μας 
πολιτικές και επηρεάζει τη ζωή όλων των Ευρωπαίων. Αυτές οι εμπεριστατω-
μένες προτάσεις θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού το-
μέα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη βιωσιμότητά του. Με το νέο μοντέλο λει-
τουργίας παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες στα κράτη μέλη βάσει της 
αρχής της επικουρικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότη-
τα της πολιτικής και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της.» Ο επίτρο-
πος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ση-
μείωσε: «Με τη σημερινή πρόταση υλοποιείται η δέσμευση της Επιτροπής 
για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτι-
κής, την πραγματική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας για τα κράτη 
μέλη, τη διασφάλιση ενός ανθεκτικότερου γεωργικού κλάδου στην Ευρώ-
πη και τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων αυτής της πολιτικής για το πε-
ριβάλλον και το κλίμα.»
Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής για τον εκσυγ-

χρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ είναι τα εξής:
1. Νέος τρόπος εργασίας: Τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελι-

ξία όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά κονδύλια που 
τους αναλογούν, χάρη στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιά-
ζουν ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται 
πιο αποτελεσματικά στις ανησυχίες των γεωργών τους και των ευρύτερων 
αγροτικών κοινοτήτων τους. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατό-
τητα να μεταφέρουν μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυ-
ξης, και το αντίστροφο, έως και το 15 % των κονδυλίων της ΚΓΠ που τους 
αναλογούν, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των 
προτεραιοτήτων και των μέτρων τους. Θα διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μέσω: στρατηγικών σχεδίων που θα 
καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο, στα οποία θα καθορίζεται ο τρόπος με 
τον οποίο κάθε κράτος μέλος προτίθεται να επιτύχει 9 οικονομικούς, περι-
βαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, χρησιμοποιώντας 
τόσο τις άμεσες ενισχύσεις όσο και την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή 
θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για να διασφαλίζεται η συνοχή και η προστασία 

της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις και 

την πρόοδο κάθε χώρας προς την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων.
2. Πιο δίκαιοι όροι μέσω καλύτερης στόχευσης της στήριξης: Οι άμεσες πλη-

ρωμές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ουσιώδες τμήμα της πολιτικής 
και να διασφαλίζουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους γεωρ-
γούς.Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη μικρών και μεσαίων γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του γε-
ωργικού τομέα, καθώς και στη βοήθεια προς νέους γεωργούς. Η Επιτροπή 
παραμένει προσηλωμένη στον στόχο για δικαιότερη κατανομή άμεσων 

ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών μέσω εξωτερικής σύγκλισης.
 Επιπρόσθετα: θα μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60,000 

Eυρώ σε γεωργούς και θα επιβληθεί ανώτατο όριο για ενισχύσεις άνω των 
100,000 Eυρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση. Το κόστος της εργασίας θα 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι να διασφαλι-
στεί δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, οι μικρές και μεσαίες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις θα λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο, 
τα κράτη θα πρέπει να δεσμεύουν τουλάχιστον το 2 % του κονδυλίου τους 
για άμεσες ενισχύσεις ειδικά για τη στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωρ-
γών. Το μέτρο αυτό θα συμπληρώνεται από χρηματοδοτική στήριξη για 
αγροτική ανάπτυξη και διάφορα μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβα-

ση στη γη και τη μεταβίβαση της γης.
3. Μεγαλύτερες φιλοδοξίες σχετικά με τη δράση για το περιβάλλον και το κλί-

μα: Οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ που προτείνονται σήμερα καλύπτουν και την 
κλιματική αλλαγή, και τους φυσικούς πόρους, και τη βιοποικιλότητα, και 
τους οικοτόπους, και τα φυσικά τοπία. Η εισοδηματική στήριξη προς τους 
γεωργούς είναι ήδη συνδεδεμένη με την εφαρμογή πρακτικών φιλικών 
προς το περιβάλλον και το κλίμα, ενώ με τη νέα ΚΓΠ θα απαιτείται από τους 
γεωργούς να επιτυγχάνουν πιο φιλόδοξους στόχους, μέσω υποχρεωτι-
κών μέτρων, αλλά και μέτρων βάσει κινήτρων: οι άμεσες ενισχύσεις θα 
εξαρτώνται από ενισχυμένες απαιτήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και 
το κλίμα: κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσφέρει οικολογικά συστή-
ματα για τη στήριξη των γεωργών ώστε αυτοί να υπερβαίνουν τις υποχρε-
ωτικές απαιτήσεις, τα οποία θα χρηματοδοτούνται με μέρος των εθνικών 
τους κονδυλίων για άμεσες ενισχύσεις, τουλάχιστον το 30 % κάθε εθνικού 

κονδυλίου για αγροτική ανάπτυξη θα προορίζεται ειδικά για μέτρα στον 
τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος, το 40 % του συνολικού προ-
ϋπολογισμού της ΚΓΠ αναμένεται να συμβάλει στη δράση για το κλίμα 
εκτός από τη δυνατότητα μεταφοράς του 15 % μεταξύ των πυλώνων, τα 
κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν ένα επιπλέον 
15 % από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 για δαπάνες σχετικές με μέτρα για 

το κλίμα και το περιβάλλον (χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση).
4. Μεγαλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και της καινοτομίας: Η εκσυγχρο-

νισμένη ΚΓΠ θα αξιοποιεί όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες, 
βοηθώντας έτσι τόσο τους γεωργούς όσο και τις δημόσιες διοικήσεις, ιδί-
ως μέσω: ειδικού προϋπολογισμού ύψους 10 δισ. Eυρώ από το ερευνητι-
κό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ, δεσμευμένου για έργα έρευνας 
και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής 
ανάπτυξης και της βιοοικονομίας, ενθάρρυνσης των κρατών μελών για τη 
χρήση μαζικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών για ελέγχους και παρα-
κολούθηση (για παράδειγμα, επαλήθευση του μεγέθους των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων, με χρήση δορυφορι-
κών δεδομένων), με σημαντική μείωση, ως εκ τούτου, της ανάγκης για επι-
τόπιους ελέγχους, εντατικότερης ψηφιοποίησης της αγροτικής ζωής, για 
παράδειγμα, με την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές 
περιοχές, η οποία θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές τις πε-
ριοχές και θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργι-
κής παραγωγής.

Επόμενα βήματα
Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συ-
νολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να αποφέρει 
απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό και ότι παρέχεται στους γεωρ-
γούς η απαραίτητη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις τους 
και τις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Καθυστερήσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δη-
μοσιονομικής περιόδου 2014-2020 θα έχουν, ενδεχομένως, ως αποτέλεσμα 
να μην επωφεληθούν οι γεωργοί και οι εθνικές διοικήσεις από τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, την αύξηση της ευελιξίας και τα περισσότερο απτά αποτελέ-
σματα που θα αποφέρει η νέα ΚΓΠ. Τυχόν καθυστερήσεις στην έγκριση του 
μελλοντικού προϋπολογισμού θα καθυστερήσουν επίσης την έναρξη χιλι-
άδων πιθανών νέων έργων σε όλη την ΕΕ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη 
στήριξη των γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων και αντιμετωπίζουν ζη-
τήματα από την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος έως την προ-
σέλκυση νέων γεωργών.
Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολο-
γισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακρο-
πρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την 
προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

1. Όλοι οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι γεωργοί που αρδεύουν από τα Κυβερνητικά Υδατικά 
Έργα, για τυχόν παραχώρηση νερού για το 2019, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αί-
τηση που θα προμηθευτούν από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων και από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ www.moa.gov.cy/wdd. Oι αιτήσεις πρέπει να 
υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28/2/2019 και θα απαντηθούν μετά την αξι-
ολόγηση της υδατικής κατάστασης. Προειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι νερό 
θα παραχωρείται μόνο σε όσους θα υποβάλουν αίτηση και θα τύχουν σχετικής έγκρι-
σης. Οι ποσότητες νερού που θα παραχωρηθούν στους γεωργούς το 2019 θα εξαρτη-
θούν απόλυτα από τις εισροές και τα αποθέματα νερού στα φράγματα μέχρι το τέλος 

Μαρτίου 2019. Ως εκ τούτου η έγκριση νερού για το 2018 ισχύει μέχρι τις 31/12/2018.
2. Λόγω της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων νερού και της λιγοστής εισροής νερού στα φράγματα μέχρι σήμερα, η πα-

ροχή νερού προς τους γεωργούς πέραν της 31/12/2018 θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στις αρχές 
του 2019. Το Τμήμα θα ενημερώνει με ανακοινώσεις όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αιτήσεις για τυχόν παραχώρηση Νερού από 
τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα για το 2019

Μ εγάλη τιμητική διάκριση 
για τον Κυριάκο Καλλένο 
από το Δάλι. Είναι ένας 

από τους έξι αγρότες που τιμήθη-

καν από τον Παναγροτικό με το βρα-

βείο «Νικόλας Βύζακος».  Το βραβείο 

«Νικόλας Βύζακος» το οποίο έχει θε-

σμοθετηθεί προς τιμή του ιδρυτή του 

Παναγροτικού απονέμεται σε επαγ-

γελματίες αγρότες για την πολυετή 

προσφορά προς τον αγροτικό κό-

σμο και τον πρωτογενή τομέα. Απο-

νεμήθηκε σε έξι γεωργούς, έναν ανά 

επαρχία.  Η εκδήλωση έγινε στην πα-

ρουσία του Προέδρου της Δημοκρα-

τίας Νίκου Αναστασιάδη στον οποίο 

απονεμήθηκε το βραβείο «Γλαύ-

κος Κληρίδης». Στον χαιρετισμό του 

στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση 

στέκεται δίπλα στους αγρότες, σημειώνοντας ότι με τη συνεργασία Κυβέρνησης, Βουλής και 

αγροτικών οργανώσεων, σταδιακά θα επιλυθούν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγρο-

τικός κόσμος. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι με ιδιαίτερη συγκίνη-

ση που αποδέχθηκα την πρόσκληση και μου εδόθη η ευκαιρία με την εδώ παρουσία μου να 

συναντήσω παλιούς αγαπημένους φίλους που για δεκαετίες ήμασταν στα ίδια μετερίζια για 

αγώνες ώστε να επικρατήσουν καλύτερες συνθήκες στον τόπο». Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι το κόμμα πιστεύει στις δυνατότητες και την προοπτική του αγρο-

τικού τομέα. Αναφέροντας ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός για τον τόπο, υπεν-

θύμισε ότι η γεωργία τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο δυνατός πυλώνας 

της κυπριακής οικονομίας.

Βραβεύτηκε ο Κυριάκος Καλλένος από 
τον Παναγροτικό

Δυσοσμία στόματος του ζώου μας
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Π ριν από μερικούς μήνες ο Δή-
μος Ιδαλίου εντάχθηκε στο 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας . Οι υπηρεσίες υδροδότησης  
παρέχονται στους δημότες από ένα με-
γαλύτερο οργανισμό, ο οποίος  προσφέ-
ρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον κό-
σμο.  Παραθέτουμε από την ιστοσελίδα 
του ΣΥΛ την κατηγορία «Συνήθεις Ερω-
τήσεις» τις οποίες ενδεχομένως κάποιοι 
από εμάς όλο αυτό διάστημα πιθανόν να 
αναζητήσαμε απαντήσεις. 
Πού βρίσκονται τα Γραφεία του Συμβου-
λίου;
Tα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρο-
μήθειας Λευκωσίας βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθαλάσσας αρ. 84 στο Στρόβολο κοντά στα Γραφεία της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας. 
Τι πρέπει να κάνω αν δεν πήρα ή απώλεσα το λογαριασμό υδροληψίας μου;
Αν δεν πήρατε ή απωλέσατε το λογαριασμό υδροληψίας σας επικοινωνήστε το συντομότερο με το Τμήμα Εξυ-
πηρέτησης Καταναλωτών στο τηλέφωνο 22698000 ή περάστε από τα Γραφεία του Συμβουλίου το συντομότερο.
Παρατηρήθηκε αυξημένη κατανάλωση νερού.
Σε περίπτωση που παρατηρείται αδικαιολόγητη αυξημένη κατανάλωση νερού πιθανώς να οφείλεται σε διαρροή 
γι’ αυτό προτρέπεστε να καλέσετε υδραυλικό για έλεγχο των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων και εντοπισμό της δι-
αρροής. Αν η διαρροή προέρχεται από υπόγεια λιωμένη παροχή τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα επιφα-
νειακή και να ενημερωθεί ανάλογα το Συμβούλιο για μελέτη της πιθανότητας μείωσης του λογαριασμού σύμφω-
να με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας ή Κανονισμών.
Θέλω να μεταβιβάσω το λογαριασμό υδροληψίας στο όνομα μου.
Αν είστε ιδιοκτήτης να προσκομίσετε τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ή το πωλητήριο έγγραφο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κα-
ταναλωτών του Συμβουλίου
Αν είστε ενοικιαστής να προσέλθετε στα Γραφεία του Συμβουλίου με τον ιδιοκτήτη για να συμπληρώσετε το έντυπο 
μεταβίβασης και να καταβάλετε το επιστρεπτέο ποσό των €125,00(οικιακή κατανάλωση), €250,00 (εμπορική κατα-
νάλωση) ή €800,00 (βιομηχανική κατανάλωση).
Αν πρόκειται για εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής θα πρέπει να προσκομίσετε την επί-
σημη σφραγίδα της εταιρείας σας.
Ο λογαριασμός υδροληψίας που μου αποστάληκε αναφέρεται σε υπολογισθείσα ποσότητα νερού αντί της πραγ-
ματικής κατανάλωσης.
Οι λόγοι της αναγραφής υπολογισθείσας ποσότητας νερού αντί της πραγματικής είναι: Ύπαρξη εμποδίων πάνω 
στον υδρομετρητή που να εμποδίζουν την καταγραφή. Το κάγκελο (αν υπάρχει) να είναι κλειδωμένο. Να υπάρ-
χουν κατοικίδια ζώα στην αυλή. Ο υδρομετρητής λόγω τεχνικού προβλήματος να μην καταγράφει (να είναι σταμα-
τημένος). Να έχει γίνει αντικατάσταση του υδρομετρητή του υποστατικού σας λόγω συντήρησης ή βλάβης.
Μπορώ να λαμβάνω τον λογαριασμό μου μέσω email;
‘Οσοι επιθυμούν, μπορούν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς υδροληψίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), 
αντί μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του καταναλωτή και
2. Η συγκατάθεση του καταναλωτή, με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. 

Το έντυπο  θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους καταναλωτές, υπογραφεί και σταλεί στο Συμβού-
λιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας:
1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@wbn.org.cy ; ή
2. Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22698200 ή
3. Στη διεύθυνση «Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος».

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Ένα υπέροχο σοκολατένιο κέικ με σταγόνες σοκολάτας, 
με φρέσκα βατόμουρα και μπλούμπερις καλυμμένο με 
μια τέλεια γκανάζ σοκολάτας. Μια πραγματικά εύκολη 
συνταγή για ένα λαχταριστό, αφράτο κέικ με κόκκινα και 
μαύρα βατόμουρα που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει 
με την υπέροχη υφή και πλούσια γεύση του!

Υλικά 
• Για το κέικ:
• 2 φλ. τσαγιού βατόμουρα φρέσκα (ανάμεικτα: 1 φλ. κόκκι-
να + 1 φλ. μαύρα ή μπλούμπερις)
• 1 ½ φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο
• 1.1/4 φλ. τσαγιού ζάχαρη
• 1.1/4φλ. τσαγιού (275 γρ.) βούτυρο, μαλακωμένο καλά σε 
θερμοκρασία δωματίου (+ επιπλέον για άλειμμα ταψιού)
• 1/2 φλ. τσαγιού κακάο σε σκόνη
• 1/3 φλ. τσαγιού κρέμα γάλακτος
• 3 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου
• 1 ½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 1 κ.γ. στιγμιαίο καφέ σε κόκκους
• 1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
• 1/4 κ.γ. αλάτι 
• 1/2 φλ. τσαγιού βραστό νερό 
• 1 φλ. τσαγιού σταγόνες μαύρης κουβερτούρας
• Για τη ganache σοκολάτας:
• 230 γρ. σταγόνες σοκολάτας μαύρης κουβερτούρας
• 2/3 φλ. τσαγιού κρέμα γάλακτος
• 1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και βου-
τυρώνετε μια αντικολλητική, μακρόστενη φόρμα με διάστα-
ση βάσης 23x13 εκ. περίπου.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ κοσκινίζετε το αλεύρι, προσθέτετε τη 
ζάχαρη, το βούτυρο, τη σκόνη κακάο, τη κρέμα γάλακτος, 

τα αυγά, το εκχύλισμα βανίλιας, τους κόκκους καφέ, τη σόδα 
και το αλάτι και τα χτυπάτε να αναμειχθούν καλά. Ρίχνετε 
σταδιακά, λίγο τη φορά το βραστό νερό και συνεχίζετε το 
χτύπημα μέχρι να ενσωματωθεί. 
3. Προσθέτετε στο μείγμα τις σταγόνες σοκολάτας και ανα-
κατεύετε να ενσωματωθούν ομοιόμορφα. Ρίχνετε το μείγμα 
στη βουτυρωμένη φόρμα, ισιώνετε την επιφάνειά του και 
στρώνετε από πάνω 2/3 φλ. βατόμουρα, ανάμεικτα κόκκινα 
και μαύρα. Ψήνετε το κέικ σας στο προθερμασμένο φούρνο 
για 40-45 λ., ή μέχρι όταν βυθίσετε στο κέντρο του μια οδο-
ντογλυφίδα να βγει καθαρή.
4. Το αφαιρείτε από το φούρνο, το αφήνετε για 15 λ μέσα 
στη φόρμα να “σταθεί”. Στη συνέχεια το ξεφορμάρετε σε 
σχάρα και το αφήνετε μέχρι να κρυώσει εντελώς. (Προαιρε-
τικά, μετά τα 15 λ αντί να ξεφορμάρετε το κέικ σας τυλίξτε το 
μέσα στη φόρμα με πλαστική μεμβράνη και τοποθετείστε το 
στη κατάψυξη για να κρυώσει καλύτερα και να κόβετε πολύ 
εύκολα σε φέτες).
5. Για τη γκανάζ σοκολάτας: Λιώνετε σε μπεν μαρί τις στα-
γόνες σοκολάτας, τη κρέμα γάλακτος και το εκχύλισμα βα-
νίλιας, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να λιώσουν καλά οι 
σταγόνες σοκολάτας και έχετε ένα λείο σοκολατένιο μείγμα. 
(Στη διαδικασία του μπεν μαρί, το νερό στη κατσαρολίτσα 
πρέπει να σιγοβράζει και να μην ακουμπά το μπολ με τα 
υλικά). Αφαιρείτε το μείγμα από το μπεν μαρί και το αφήνετε 
στην άκρη. 
6. Τοποθετείτε το, κρύο πλέον, κέικ σε πιατέλα σερβιρίσμα-
τος, το περιχύνετε με τη γκανάζ σοκολάτας και από πάνω 
στρώνετε τα υπόλοιπα κόκκινα και μαύρα βατόμουρα. Το 
σερβίρετε σε θερμοκρασία δωματίου. 

Σοκολατένιο κέικ με 
βατόμουρα και γκανάζ 
σοκολάτας

Συνήθεις ερωτήσεις για τις υπηρεσίες 
υδροδότησης

Π αραδόθηκαν τα με-
γάλα γιορτινά δώρα 
της υπεραγοράς «Μι-

κρόπολις» η οποία συνηθίζει 

να ανταμείβει τους πελάτες της 

με πλούσια δώρα. Φέτος τις γι-

ορτές οι πελάτες της υπεραγο-

ράς διεκδίκησαν δυο αεροπο-

ρικά ταξίδια, το ένα αφορούσε 

τους πελάτες της υπεραγοράς 

Νο 1 στο Παλιομέτοχο και 

το δεύτερο αεροπορικό ταξί-

δι αφορούσε τους πελάτες της 

υπεραγοράς Νο 2 στο Πέρα 

Χωριό – Νήσου. Η διεύθυνση 

της υπεραγοράς έκοψε και την 

βασιλόπιττα για το προσωπικό. 

Ο εκ των ιδιοκτητών της υπερα-

γοράς «Μικρόπολις» Απόστο-

λος Καφάς ευχήθηκε σε όλους 

καλή χρονιά και ένα ευτυχές 

2019.

Οι τυχεροί των λαχνών της «Μικρόπολις»

Γ νωρίζοντας την ιδιαίτερη 
σημασία της ψυχαγωγίας για 
την προσωπική και κοινωνι-

κή ισορροπία των παιδιών, ο Σύν-
δεσμος Γονέων και Κηδεμόνων της 
Σχολής μας, το Σάββατο, 19 Ιανου-
αρίου, διοργάνωσε με επιτυχία μια 
ψυχαγωγική εκδήλωση για όλους 
τους μαθητές της Σχολής μας. Οι πα-
ρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότη-
τα να απολαύσουν μουσική από DJ, 
χορό και άφθονο φαγητό. Αποκο-
ρύφωμα της βραδιάς υπήρξε η πα-
ρουσίαση μιας ξεκαρδιστικής stand 
up comedy από τον γνωστό κωμικό 
Λούη Πατσαλίδη.

Ψυχαγωγική εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων 
και Κηδεμόνων Σχολής Φόρουμ

Τ ο θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων απέσπασε η θεατρική ομάδα του Απόλλωνα Λυμπιών η 
οποία στις  7 Ιανουαρίου παρουσίασε σε πρεμιέρα το έργο «Τρεις ψηλές γυναίκες» του Αμερικανικού συγ-
γραφέα Έντουαρντ Άλμπι. Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, τρεις γυναίκες και ένας γιος πρωτοτύπη-

σαν επί σκηνής και πέρασαν μηνύματα που αγγίζουν τον κάθε άνθρωπο αλλά κυρίως την σύγχρονη κοινωνία. Η 
παράσταση ήταν στο πλαίσιο του 5ου Θεατρικού Χειμώνα που διοργανώνει το σωματείο. 

Πρεμιέρα με «Τρεις ψηλές γυναίκες»
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ΖΩΗ

Ο ι περισσότεροι γονείς την οριοθέτηση των παιδιών τους την 
συνδέουν με τιμωρίες, απαγόρευση και ασταμάτητη άρνηση, οι 
οποίες αποτελούν κακές πρακτικές γιατί δεν επιφέρουν τα επι-

θυμητά αποτελέσματα. Αντιθέτως, οριοθέτηση είναι η θέσπιση κανόνων 
και αρχών που βοηθούν το παιδί στην κατανόηση των διαφόρων θεμά-
των και στην καλύτερη ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα όρια βο-
ηθούν το παιδί να ανακαλύψει τον κόσμο του, να αυτονομηθεί και να εξε-

λιχθεί ως υπεύθυνο άτομο στην κοινωνία και να 
αναπτύξει την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του, 
να μεγαλώσει υπεύθυνα, με επιλογές και συναι-
σθηματική ασφάλεια. Τα όρια προστατεύουν. 
Το να βάζουν οι γονείς όρια σημαίνει προσοχή 
και σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα. 
Τα όρια παρέχουν ασφάλεια. Η ανασφάλεια των 
παιδιών δημιουργείται από την ασυνέπεια αλλά 
και τις αλλαγές των μεθόδων ανατροφής τους, το 
οποίο ονομάζουμε διπλά μηνύματα. Όταν οι γο-
νείς δεν είναι ξεκάθαροι, τα παιδιά μπερδεύονται, 
δεν ξέρουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι τους ζητεί-
ται, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, μέχρι που 
επιτρέπεται να προχωρήσουν και που οφείλουν 
να σταματήσουν. Τα διπλά μηνύματα προκαλούν 
σύγχυση, αποδυναμώνουν το γονιό και αφαι-
ρούν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια από το 

παιδί. Φυσικά εννοείτε ότι ο καθορισμός ορίων από τους γονείς σημαίνει 
και αυτόματα η τήρησή τους από τους ίδιους πρώτα. Εάν οι γονείς βάζουν 
τα όρια και δεν τα τηρούν οι ίδιοι τότε αυτό ισοδυναμεί με την απώλεια 
της αξιοπιστίας των γονιών. Ωστόσο όρια δεν σημαίνει υπερπροστασία και 
απομάκρυνση από την ελευθερία της εμπειρίας του παιδιού.
Χωρίς όρια τα παιδιά φορτίζονται συναισθηματικά και πνευματικά. Το 
«όλα επιτρέπονται» στερεί στα παιδιά την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
Τα παιδιά χωρίς όρια δεν βιώνουν το δώσε και το πάρε σε συναισθηματι-
κό και πνευματικό επίπεδο. Αποκτούνε λιγότερες εμπειρίες, γίνονται ανα-
σφαλείς, κι έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητές τους, προ-
κειμένου να προχωρήσουν σε κάτι καινούργιο.
Όμως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι όρια δεν σημαίνει ασφυκτικός περι-
ορισμός. Όποιος περιορίζει τα παιδία κάτω από την ομπρέλα της προστα-
σίας, τα κάνει διστακτικά και τους στερεί πολύτιμες εμπειρίες, που τελικά 
αποκομίζουν μόνο από την αντιπαράθεση, την τριβή και την επικοινω-
νία με τους άλλους ανθρώπους. Τα όρια δεν αποσκοπούν την κυριαρχία 
αλλά στην υπόδειξη, και στην προστασία. Η απαγόρευση και η τιμωρία δι-
αστρεβλώνουν τη θέληση και αποδυναμώνουν το σθένος του παιδιού. Η 
υπερβολική τάση για κυριαρχία μπορεί να οδηγήσει σε μια διαρκώς αυξα-
νόμενη εξυγίανση, σε ένα άδειασμα αλλά και απώλεια νοήματος στη σχέ-
ση γονέα-παιδιού.  
Πώς βάζουμε λοιπόν τα όρια; Είναι σημαντικό τα όρια να μην είναι ανεμό-
μυλος αλλά και να μην είναι βράχος. Τα όρια πρέπει να εκπέμπουν σιγου-
ριά, αποφασιστικότητα, σταθερότητα και δύναμη η οποία διαφέρει κατά 
πολύ από την επιθετικότητα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα ασφαλές πε-

ριβάλλον που να μπορούν να εμπιστεύονται. Η σταθερότητα δεν εκφρά-
ζεται με φωνές και απειλές, με φυσική ή ψυχολογική βία, αλλά ούτε και με 
κυριαρχία.
Αντιθέτως η σταθερότητα εκφράζεται με ήρεμο και ξεκάθαρο τόνο στη 
φωνή, με εσωτερική βεβαιότητα, με αμοιβαίο σεβασμό και προσοχή. 
Όποιος θέτει όρια διακυβεύει να μην είναι πάντα αρεστός στα παιδιά, δι-
ακυβεύει να προκαλέσει την οργή, ακόμη και το θυμό τους. Αυτός που 
θέτει τα όρια πρέπει να αναλογίζεται και τις συνέπειες σε περίπτωση πα-
ράβασης τους. Αυτή η διαδικασία ίσως να είναι επίπονη και κουραστική, 
ίσως να απαιτεί δύναμη και συγκράτηση συγχρόνως, ίσως να συνεπάγει 
αντιπαραθέσεις. Αλλά τα όρια είναι ο «φράκτης» που προστετύει τα παιδιά. 
Όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο πιο περιορισμένα πρέπει να είναι τα 
όρια. Όσο μεγαλώνει και αποκτά δεξιότητες τόσο πιο ελαστικά πρέπει να 

γίνονται. Η θέσπιση ορίων στα παιδιά είναι δραστική μόνο μέσω έργων. 
Οι ατελείωτες συζητήσεις κάνουν τα παιδιά «κουφά». Οι επαναλαμβανόμε-
νες τυπικές παρατηρήσεις καταντούν κουραστικές, χάνεται η προσοχή από 
την ουσία και επικεντρώνεται στον τρόπο και την επανάληψη, έτσι το παιδί 
να διαισθάνεται ασυνέπεια και χάνει το ενδιαφέρον και την εκτίμησή του.
Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το ζητούμενο για τους γο-
νείς δεν είναι και φυσικά δεν πρέπει να είναι, η πιστή και η τυφλή υπακοή 
των παιδιών, σε μια σχέση απρόσωπης ανατροφής, στην οποία δεν χω-
ράει το συναίσθημα και ο αυθορμητισμός. Δεν χρειαζόμαστε εξαρτημένα 
παιδιά αλλά αυτόνομα, ανεξάρτητα και οριοθετημένα. Αν σας είναι δύσκο-
λο να θέσετε όρια στα παιδιά σας, τότε καλό θα ήταν να μιλήσετε με έναν 
ψυχολόγο για να σας καθοδηγήσει σωστά. 

Θέτοντας σωστά όρια στα παιδιά 

Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική 

Ψυχολόγος 
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Τηλ: 97640832

«Τα παιδιά έχουν ανάγκη από όρια. Τα όρια είναι αγάπη, είναι φροντίδα. Τα όρια είναι σημείο συνάντησης. Τα όρια είναι εκεί που συναντιέμαι εγώ 
με τον άλλο, αλλά και εκεί που χωρίζομαι από αυτόν». 
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A γώνας μέχρι τέλους θα είναι για την ΜΕΑΠ η 
προσπάθεια για παραμονή στη Β’ κατηγορία. Η 
ομάδα βρίσκεται κοντά στην επικίνδυνη ζώνη 

ωστόσο στις τάξεις του σωματείου υπάρχει αισιοδοξία ότι 
η ΜΕΑΠ το συντομότερο θα απομακρυνθεί και θα μπο-
ρέσει να ξεφύγει το συντομότερο από τις ομάδες που θα 
αγωνίζονται στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στην Γ’ κα-
τηγορία. Το κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και όπως εξε-
λίσσονται τα πράγματα κάθε βαθμός που εξασφαλίζει η 
ομάδα είναι χρυσάφι στην μεγάλη προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται. Στο σωματείο όλοι είναι ενωμένοι σαν γρο-
θιά και προσηλωμένοι στο στόχο της παραμονής της 
ομάδας στην Β’ κατηγορία. Το κλίμα στην ομάδα είναι 
θετικό και όλοι προσβλέπουν σε κάποια συνεχή θετικά 
αποτελέσματα τα οποία θα χαρίσουν βαθμούς οι οποί-
οι θα συμβάλουν στη βαθμολογική άνοδο της ΜΕΑΠ. Οι 
κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου έχοντας στο πλευρό 
τους, τους οπαδούς τους πιστεύουν ότι στο τέλος της ημέ-
ρας θα τα καταφέρουν και όλοι μαζί θα χαρούν την πα-
ραμονή στην κατηγορία, στόχος ο οποίος ήταν από την 
αρχή του πρωταθλήματος. H MEAΠ αρχίζει τις αγωνιστι-

κές της υποχρεώσεις για το Φεβρουάριο με το εντός έδρας 

παιχνίδι με αντίπαλο τον Οθέλλο Αθηαίνου, στο πλαίσιο 

της 18ης αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 19η αγωνιστική 

ο εκτός έδρας αγώνας με τον ΑΣΙΛ. Στην 20η αγωνιστική 

οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα φιλοξενήσουν 

τον Ολυμπιακό και στην 21η αγωνιστική θα πάνε στα Πο-

λεμίδια για να παίξουν με την Καρμιώτισσα. Όλοι στο σω-

ματείο πιστεύουν ότι η ομάδα θα πρέπει στο β’ γύρο να 

εκμεταλλευθούν και την έδρα τους στην οποία κατά τη δι-

άρκεια του α’ γύρου του πρωταθλήματος έχασαν σημα-

ντικούς βαθμούς. Στην 1η αγωνιστική του 2019 η ΜΕΑΠ 

αγωνίστηκε εκτός έδρας με τον Εθνικό Άχνας. Έχασε με 

5-1. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα παρουσιάστη-

κε με πολλές απουσίες. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 

στον αγώνα πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια της ομά-

δας ο αμυντικός Θανάσης Λιασίδης. Ακολούθησε ο εντός 

έδρας αγώνας με την Ομόνοια Αραδίππου στο πλαίσιο 
της 15ης αγωνιστικής. Τελικό σκορ 0-0.  Στην 16η αγω-
νιστική και 1η του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος 
η ΜΕΑΠ έπαιξε στην έδρα της με την Αναγέννηση Δερύ-
νειας. Έχασε με 2-0. Στην 17η αγωνιστική η ΜΕΑΠ πήγε 
στη Λεμεσό όπου αντιμετώπισε τον Άρη. Από νωρίς προ-
ηγήθηκε με 2-0 ωστόσο στη συνέχεια ο Άρης γύρισε το 
παιχνίδι κερδίζοντας με 4-2. Στη χειμερινή μετεγγραφική 
περίοδο η ΜΕΑΠ απόκτησε τον  28χρόνο Κροάτη τερμα-
τοφύλακα Hrvoje Bukovski. Oι τυχεροί του μηνιαίου λα-
χείου της ΜΕΑΠ σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε στις 
8 Ιανουαρίου είναι οι εξής: 800 Eυρώ ο αριθμός 578. Από 
100 Ευρώ οι αριθμοί 254, 382, 237, 351 και 033. To μεγά-
λο δώρο της ΜΕΑΠ, ένα αυτοκίνητο κερδίζει ο αριθμός 
1219. Η κλήρωση έγινε στο ημίχρονο του εντός έδρας 
αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Την Τρίτη 5 Φεβρου-
αρίου θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση παλαίμαχων πο-
δοσφαιριστών  1980-90. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους 
παλιούς να θυμηθούν τα παλιά και τους νέους να μάθουν 
για το παρελθόν του σωματείου.

Θα τα δώσει όλα για παραμονή η ΜΕΑΠ

Βαθμολογική άνοδος για τον Άδωνη που θέλει 
διάκριση και στο κύπελο

T ην κατάλληλη στιγμή φορ-
μαρίστηκε ο Άδωνης ο 
οποίος θα επιδιώξει τη δι-

άκριση στο θεσμό του κυπέλου 
της ΕΠΕΛ. Οι πράσινοι κληρώθη-
καν με τη Δυναμό Περβολιών με 
τον αγώνα να γίνεται στο Δάλι στις 
9 Μαρτίου. Είναι μια καλή ευκαι-
ρία για τους φίλους του Άδωνη 
να δώσουν το παρόν τους στο γή-
πεδο και να ενισχύσουν την προ-
σπάθεια των ποδοσφαιριστών οι 
οποίοι θα επιδιώξουν τη διάκριση 
στη διοργάνωση. Ο Άδωνης το τε-
λευταίο διάστημα εμφανίζεται αρ-
κετά ανεβασμένος γεγονός που 
δημιουργεί  προσδοκίες στους 
φίλους του σωματείου για τη συ-
νέχεια. Πολλές ευχές για ευτυχές 
2019 από τη διοίκηση του Άδωνη. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Βάσος Ποτα-
μίτης στην παρουσία μελών της διοίκησης του σωματεί-
ου έκοψε τη βασιλόπιττα και ευχήθηκε στο προπονητι-
κό επιτελείο και στους ποδοσφαιριστές της ομάδας κάθε 
καλό για τη νέα χρονιά. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος η 
διοίκηση του σωματείου στηρίζεται στους ποδοσφαιρι-
στές στους οποίους θα προσφέρει κάθε  βοήθεια ώστε 
να ανεβάσουν τον Άδωνη εκεί που του αξίζει, σε πιο 
προηγμένα πρωταθλήματα. Στον Άδωνη γίνεται τα τε-
λευταία χρόνια μια νέα προσπάθεια, προωθούνται πο-
δοσφαιριστές από τις ακαδημίες του σωματείου και 
όλοι αναμένουν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ 
καλύτερα για την ομάδα. Στην 1η αγωνιστική του 2019 
ο Άδωνης είχε δύσκολη αποστολή, έπαιξε εκτός έδρας 

με την ομάδα του Κόρνου η οποία 
είναι μια από τις πρωταγωνίστριες 
του πρωταθλήματος. Τελικό σκορ 
5-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. 
Στην επόμενη αγωνιστική οι φίλα-
θλοι που παρακολούθησαν τον 
αγώνα του Άδωνη με τον Σπάρτακο 
Κιτίου απόλαυσαν πλούσιο θέαμα. 
Οι πράσινοι του Δαλιού παίζοντας 
στην έδρα τους, παρουσιάστηκαν 
πολύ αλλαγμένοι και έβαλαν πολύ 
δύσκολα στο Σπάρτακο Κιτίου, επί-
σης ομάδα που έχει πρωταγωνιστι-
κούς στόχους. Τελικό αποτέλεσμα 
3-3. Ακόμα καλύτερο πρόσωπο 
έδειξε ο Άδωνης στην 13η αγωνι-
στική. Κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 
την Δυναμό Περβολιών.Πρόκειται 
για μια μεγάλη νίκη η οποία εκτός 
από τους τρεις βαθμούς έδωσε 

στην ομάδα και ψυχολογικό ντοπάρισμα για τη συνέ-
χεια. Ένδειξη της καλής αγωνιστικής κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται η ομάδα είναι η  νέα νίκη στον εντός 
έδρας αγώνα με τον Όλυμπο Ξυλοφάγου στο πλαίσιο 
της 14ης αγωνιστικής. Τελικό σκορ 2-0 και η βαθμολο-
γική άνοδος για το σωματείο συνεχίζεται.Μεγάλη επιτυ-
χία σημείωσε η εορταστική χοροεσπερίδα που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου στο Bella Luna στο Δάλι. 
Οι φίλοι του Άδωνη έδωσαν το παρόν τους και έδειξαν 
για άλλη μια φορά ότι είναι κοντά στην ομάδα στηρίζο-
ντας τις προσπάθειες που γίνονται από τη διοίκηση. Οι 
παρευρισκόμενοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωϊ-
νές ώρες.

Παγκύπριο Ρεκόρ για την Ολυμπίου 
στο Μαραθώνιο Βάδην

Τ ην Κυριακή 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα 50χλμ. βάδην Ανδρών και Γυναικών και παράλληλα το 7ο Χει-
μερινό Κύπελλο βάδην στο ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο στο Σχινιά 

(Μαραθώνας). Στο αγώνισμα αυτό συμμετείχε η αθλήτρια Σοφία Ολυμπίου εκ-

προσωπώντας την ομάδα της Α.Γ.Ε.Ζακύνθου  τερματίζοντας στην 5η θέση Πα-

νελλήνια  σε χρόνο 6 ωρών. Παράλληλα είναι η μοναδική Κύπρια που τερματί-

ζει σε Μαραθώνιο Βάδην κατέχοντας  Παγκύπριο ρεκόρ. Να σημειωθεί ότι σε 

ένα τέτοιο δύσκολο και επίπονο αγώνισμα ελάχιστοι είναι οι αθλητές που τερμα-

τίζουν γι΄αυτό και η Σοφία έδωσε τον καλύτερο της εαυτό και αυτό φάνηκε και 

στο αποτέλεσμα.

Η 3η θέση, στόχος του Λέφτερου

Τ ην 3η θέση 
του πρω-
ταθλήμα-

τος της ΑΠΟΕΣΠ 

αλλά και το κύπε-

λο θέλει να διεκδι-

κήσει ο Λέφτερος. 

Η ομάδα σε κάποι-

ους αγώνες έκανε 

εξαιρετικά παιχνί-

δια και φιλοδώρη-

σε με αρκετά γκολ τους αντιπάλους της. Σε άλλα παιχνίδια όμως είτε από ατυχία, είτε από αστοχία, είτε από λάθη έχασε 

βαθμούς οι οποίοι άφησαν την ομάδα πίσω από τους αρχικούς της στόχους που ήταν η διεκδίκηση του πρωταθλή-

ματος. Στο Λέφτερο δεν απογοητεύονται και θέλουν να πάρουν το κύπελλο ώστε να μην πάει χαμένη η φετινή ποδο-

σφαιρική χρονιά. Στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται οι φίλοι της οι οποίοι προετοιμάζονται για τους αγώνες του κυ-

πέλου. Θα δώσουν από την κερκίδα τη δική τους μάχη για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια τους. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τόμπολα του Λέφτερου που πραγματοποιήθηκε ανήμερα των Θεοφανείων στο «Βella 

Luna». Οι φίλοι του Λέφτερου έδωσαν το παρόν τους, έπαιξαν, διασκέδασαν και στήριξαν το σωματείο. 
Διάκριση μέσω κυπέλου θέλουν 

στον Απόλλωνα Λυμπιών

Σ το κύπελο θα επικεντρώ-
σει την προσπάθεια του ο 
Απόλλων Λυμπιών αφού 

στο πρωτάθλημα η ομάδα έμει-

νε πίσω στη βαθμολογία και όπως 

φαίνεται από τον βαθμολογικό πί-

νακα είναι απομακρυσμένο το εν-

δεχόμενο της διάκρισης δια μέσου 

του πρωταθλήματος. Ο Απόλλων σε 

κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλός, 

σε κάποια άλλα παιχνίδια ωστό-

σο έμεινε πίσω από τον πραγματι-

κό του εαυτό και έχασε βαθμούς οι 

οποίοι του στοίχισαν το πλασάρι-

σμα στις υψηλές θέσεις της βαθμο-

λογίας. Το κύπελο είναι μια πρώτης 

τάξης ευκαιρία για την ομάδα να δι-

ακριθεί και να δώσει χαρά στον κό-

σμο του σωματείου. Τα εναπομεί-

ναντα παιχνίδια στο πρωτάθλημα θα δώσουν την ευκαιρία στον προπονητή να προωθήσει στην ομάδα και 

κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές από την ακαδημία οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν αγωνιστικά 

λεπτά και εμπειρίες οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες για το μέλλον. Στις 24 Φεβρουαρίου ο Απόλλων Λυμπι-

ών θα διοργανώσει το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Ολύμπι-

ου. Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανείου Λυμπιών πρωτοστατούντος του Μητροπολί-

τη Τριμυθούντος Βαρνάβα.



15ΔΑΛΙ   news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Β ελτιωμένος παρουσιάζεται ο Χαλκάνωρ ο 
οποίος μετά την αλλαγή προπονητή δεί-
χνει σημεία ανάκαμψης. Ο Νώντας Χρι-

στινάκης από τις πρώτες αγωνιστικές που κάθισε 
στον πάγκο της ομάδας έδειξε καλά στοιχεία με 
την ομάδα να παρουσιάζεται σαφώς καλύτερη 
στο γήπεδο. Οι επόμενες αγωνιστικές θα καθορί-
συν την πορεία της ομάδας η οποία με κάποια συ-
νεχή καλά αποτελέσματα θα μπορέσει να διεκδι-
κήσει τους στόχους της. H πορεία του Χαλκάνορα 
μπορούσε να ήταν καλύτερη και αν η ομάδα είχε 
στη συγκομιδή της βαθμούς τους οποίους έχα-
σε είτε από ατυχία, είτε από λάθη αυτή τη στιγμή 
θα βρισκόταν σε ακόμα καλύτερη βαθμολογική 
θέση. Στις τάξεις του σωματείου υπάρχει αισιοδο-
ξία ότι η ομάδα στις επόμενες αγωνιστικές θα καλύψει το χαμένο έδαφος και θα προωθηθεί στο βαθμολογικό πίνακα. 
Στα επόμενα παιχνίδια και με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός και των φίλων 
του Χαλκάνορα που πάνε γήπεδο και παρακολουθούν τους αγώνες. Η ενίσχυση από την κερκίδα είναι αναγκαία για 
την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Mε το δεξί μπήκε στη νέα χρονιά ο Χαλκάνωρ. Οι γαλάζιοι μετά από καλή από-
δοση και προσφέροντας κατά διαστήματα πολύ καλό θέαμα κέρδισαν την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς με 3-2. Ο αγώνας 
ήταν στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Στην 16η αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου ο Χαλκάνωρ υποδέχθη-
κε την Ομόνοια Ψευδά. Μετά από ένα καλό παιχνίδι όπου οι δυο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να πετύχουν τη 

νίκη, τελικά εξήλθαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Στην 17η αγω-

νιστική ο Χαλκάνωρ έφερε εκτός έδρας ισοπαλία με τον 

Αχυρώνα Λιοπετρίου. Τελικό σκορ 1-1. Ακολούθησε στην 

επόμενη αγωνιστική το γειτονικό ντέρμπι με την Ολυμπι-

άδα Λυμπιών. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν 

στο γήπεδο απόλαυσαν ένα θεαματικό παιχνίδι με αρκε-

τά γκολ. Οι δυο ομάδες μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς. 

Εξήλθαν ισόπαλες  με σκορ 2-2. Εκτός έδρας αποστολή 

έχει στην 19η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ. Θα παίξει με την 

ομάδα του Κούρρη/Ερήμης. Στην 20η αγωνιστική οι γα-

λάζιοι θα φιλοξενήσουν στο Δάλι την Ε.Ν. Ύψωνα. Στην 

21η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα πάει στην Πέγεια για να 

παίξει με την τοπική ομάδα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 

της ομάδας του Ιδαλίου για τον Φεβρουάριο συμπληρώ-

νονται με τον αγώνα στο Δάλι απέναντι στην Ελπίδα Αστρομερίτη. O Χαλκάνωρ ανακοίνωσε κατά τη χειμερινή μετεγ-

γραφική περίοδο την απόκτηση του τερματοφύλακα Ζανέττου Μυτίδη. Χρέη Γενικού Διευθυντή του ποδοσφαιρικού 

τμήματος του Χαλκάνορα ανέλαβε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας Μιχάλης Μιχαήλ. Οι εμπειρίες του στο 

ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το σωματείο.  Οι γαλάζιοι του Δαλιού πέρασαν στην επόμενη φάση του κυ-

πέλλου κερδίζοντας εκτός έδρας με 4-1 τον Ροτσίδη Μάμμαρι. Άλλη μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Δ.Σ του Χαλ-

κάνορα στέφθηκε με επιτυχία. Πρόκειται για την τόμπολα η οποία πραγματοποιήθηκε τα Φώτα και μοίρασε στους τυ-

χερούς πλούσια δώρα. 

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει ο Χαλκάνωρ

Μ έσα στους στόχους της είναι η 
Ολυμπιάδα Λυμπιών. Η ομάδα 
από την αρχή της διοτγάνωσης 

έθεσε ως στόχο μια καλή πορεία μακριά 

από βαθμολογικές περιπέτειες. Μέχρι στιγ-

μής ο στόχος επιτυγχάνεται αφού η ομά-

δα των πρασίνων των Λυμπιών βρίσκε-

ται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. 

Αν σε κάποια παιχνίδια, κυρίως στην έδρα 

της η Ολυμπιάδα παρουσιαζόταν καλύτε-

ρη και έπαιρνε τους βαθμούς αυτή τη στιγ-

μή θα ήταν ανάμεσα στις ομάδες που προ-

πορεύονται στο βαθμολογικό πίνακα του 

πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Σε ορι-

σμένα παιχνίδια η ομάδα παρουσίασε το 

καλό της πρόσωπο και ήταν ακαταμάχητη 

ενώ σε άλλα παρουσιάστηκε πολύ κάτω από τις πραγματικές της δυνατότητες με αποτέλεσμα να απωλέσει σημαντι-

κούς βαθμούς. Στις τάξεις του σωματείου υπάρχει ικανοποίηση για την μέχρι τώρα πορεία και βλέπουν τη συνέχεια του 

πρωταθλήματος με αισιοδοξία.  Στην 15η αγωνιστική, πρώτη του 2019 η Ολυμπιάδα έφερε εκτός έδρας ισοπαλία με την 

Ε.Ν. Ύψωνα. Τελικό σκορ 0-0. Στην 16η αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου οι πράσινοι των Λυμπιών πέρασαν νι-

κηφόρα από την Πέγεια κερδίζοντας με 0-1, προσθέτοντας ένα σημαντικό τρίποντο στη βαθμολογική τους συγκομι-

δή. Στην 17η αγωνιστική η Ολυμπιάδα είχε ατυχές αποτέλεσμα. Ηττήθηκε στην έδρα της από την Ελπίδα Αστρομερί-

τη με 0-1. Η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Ακολούθησε το γειτονικό 

ντέρμπι με τον Χαλκάνορα στο Δάλι. Σ’ ένα παιχνίδι που όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά οι πράσινοι των Λυμπιών 

έφυγαν με την ισοπαλία 2-2. Στην 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας η Ολυμπιάδα θα φιλοξενή-

σει στα Λύμπια τον Εθνικό Λατσιών. Ακολουθεί στην 20η αγωνιστική η δύσκολη έξοδος της ομάδας στην Ξυλοτύμπου 

για τον αγώνα με την τοπική ομάδα. Στην 21η αγωνιστική οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν στα Λύμπια την ΑΠΕΑ και οι 

αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για τον Φεβρουάριο ολοκληρώνονται με τον αγώνα απέναντι στο Διγενή Μόρ-

φου στο Μακάρειο Στάδιο. Η ομάδα της Ολυμπιάδας προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου κερδίζοντας με 

4-1 την ΑΠΟΝΑ. Σημαντική διάκριση για την Ολυμπιάδα Λυμπιών. Η ομάδα των U-19 που συμμετέχει στο πρωτάθλη-

μα  Νέων Β’ Κατηγορίας αναδείχθηκε ομάδα ήθους και βραβεύτηκε από την ΚΟΠ. Η συγκεκριμένη βράβευση αντα-

νακλά στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο σωματείο, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά παραποιεί μεγά-

λη τιμή για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Η Ολυμπιάδα έχει μέλλον και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα. 

Στις 8 Φεβρουαρίου διοργανώνεται το Gala Dinner της Ολυμπιάδας. Η είσοδος καθορίστηκε στα 50 Ευρώ. Η εκδήλω-

ση αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του σωματείου. 

Στη μέση της βαθμολογίας η Ολυμπιάδα

Α κόμα καλύτερη πορεία θέλουν να κάνουν 
στον Πανιδαλιακό με στόχο την βαθμολο-
γική άνοδο της ομάδας. Ο Πανιδαλιακός 

έδειξε καλά στοιχεία και στοχεύει στη συνέχεια να 

ανέλθει ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. 

Οι παίκτριες του Πανιδαλιακού σε κάποια παιχνίδια 

έδειξαν μεγάλες δυνατότητες και σ’ αυτό το στοιχείο 

θέλουν να «πατήσουν» για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πολύ καλή πο-

ρεία κάνουν και οι ομάδες των ακαδημιών του σωματείου στέλνοντας εν-

θαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον του Πανιδαλιακού. Στο σωματείο γίνε-

ται εξαιρετική δουλειά και αυτό άρχισε να φαίνεται και στο παρκέ. Το μέλλον 

ανήκει στον Πανιδαλιακό δηλώνουν άνθρωποι του σωματείου. Ο Πανιδαλι-

ακός αποτελεί ένα κοινωνικό σύνολο που προσφέρει υγιή απασχόληση στα 

κορίτσια της ευρύτερης περιοχής. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό. 

Η διοίκηση του Πανιδαλιακού έκοψε τη βασιλόπιττα και ευχήθηκε σε όλους 

κάθε καλό για το 2019.

Όσο πιο ψηλά γίνεται, επιδίωξη 
του Πανιδαλιακού

Τ ο καλό της πρόσωπο παρουσιάζει στα 
τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ Ιδαλίου η 
οποία άρχισε να ανεβαίνει στο βαθ-

μολογικό πίνακα. Η ομάδα της Ενορίας Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης θέλει να κατακτήσει 

την 3η θέση του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕ-

ΣΠ. Ο στόχος είναι εφικτός και όπως φαίνεται 

από τον βαθμολογικό πίνακα θα γίνει μάχη 

για την κατάκτηση της 3ης θέσης αφού και άλ-

λες ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο. Στις τάξεις 

της ομάδας υπάρχει αισιοδοξία ότι ο στόχος 

θα επιτευχθεί.  Μέσα στον Φεβρουάριο αρχί-

ζει το κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ μια διοργάνωση 

στην οποία η ΑΕΚ επιδιώκει τη διάκριση. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια η ομάδα στο συγκεκριμένο θεσμό κάνει αι-

σθητή την παρουσία της και θέλει να δώσει φέτος συνέχεια. Σημαντικό ρόλο στα αθλητικά δρώμενα της Ενορίας 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διαδραματίζει η ακαδημία ποδηλασίας της ΑΕΚ Ιδαλίου. Πολλά παιδιά ασχολού-

νται στην ακαδημία και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου. Κατά τη διάρκεια των γιορτών διοργα-

νώθηκε εκδήλωση κατά την οποία έγινε η κοπή της βασιλόπιττας και τιμήθηκαν παιδιά που διακρίθηκαν για τις 

επιδόσεις τους σε αγώνες ποδηλασίας.

Ανέβασε στροφές η ΑΕΚ Ιδαλίου

Π ραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Προημιτελικής φά-
σης του Κυπέλου Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγο-
ρίας ΣΤΟΚ. O Xαλκάνορας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας 

την Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα και η Ολυμπιάδα Λυμπιών στην έδρα 

της την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς.  Οι αγώνες σε αυτή τη φάση εί-

ναι μονοί και θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου. Εκ 

μέρους της Ομοσπονδίας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Φίλιππος Γιαπατός συγχάρηκε τις ομάδες που συνεχίζουν στη δι-

οργάνωση και ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία για τη συνέχεια.

Η κλήρωση του κυπέλου των μικρών 
κατηγοριών




