ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

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

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 7 l Τεύχος 87 l Δεκέμβριος 2018

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου

Το Ιδάλιο του αύριο, στόχοι και προτεραιότητες

Τ

ους στόχους και τις προτεραιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου για τα επόμενα χρόνια
καθόρισε σε συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
δυο χρόνων από την επανεκλογή του

στη Δημαρχία Ιδαλίου. Αναφέρεται στα
έργα που έγιναν αλλά και στα έργα που
δρομολογούνται. Καθορίζει επίσης τις
προτεραιότητες του Δήμου Ιδαλίου για
τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Καλλένος αναφέρεται και στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τονίζοντας ότι

Σ

και ευτυχισμένο

το Δάλι θα πρέπει στα πλαίσια των αλλαγών που θα γίνουν να είναι ένα σύμπλεγμα με τις γύρω κοινότητες χωρίς
αυτές να χάσουν την αυτονομία τους. Ο
κ. Καλλένος παρέθεσε αριθμό επιχειρημάτων για τα οποία ο Δήμος Ιδαλίου δεν
πρέπει να καταργηθεί.

2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σελ. 3

Μελέτη για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τ
την πρώτη του συνέντευξη
στη «ΔΑΛΙΝΕWS» ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά
ανοίγει τα χαρτιά του και αναφέρεται στους στόχους και τις επιδιώξεις
του κοινοτικού συμβουλίου. Η Πο-

εύχεται
Καλά Χριστούγεννα

ο πράσινο φως στη διενέργεια μελέτης για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μείωση των Δήμων σε 16 μέχρι τον Ιανουάριο
του 2022, έδωσε η επιτροπή οικονομικών αποδεσμεύοντας σχετικό
κονδύλι κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών.Το κονδύλι ανέρχεται στις €30 χιλ. εκ των οποίων οι €20 χιλ., θα χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία εγγράφου πολιτικής σε σχέση με την αναθεώρηση της προωθούμενης
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Το υπόλοιπο ποσό
των €10 χιλ. θα καλυφθεί με ένταλμα μεταφοράς από εξοικονομήσεις του ιδίου κεφαλαίου. Στους όρους εντολής για την ετοιμασία του εγγράφου πολιτικής αναφέρεται ότι η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών αρχών και διεύρυνση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

H Ποταμιά αποτελεί παράδειγμα
ειρηνικής συμβίωσης, δηλώνει ο
Κοινοτάρχης της

Η ΔΑΛΙΝΕWS σας

Κέντρο Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας
ΣΕΛ. 4

σελ. 4

ταμιά δηλώνει αποτελεί παράδειγμα
ειρηνικής συμβίωσης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Ο Πρόεδρος
του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς αναφέρεται και στην πρόθεση
του να αξιοποιήσει τους νέους της
κοινότητας.

Δηλώσεις καλλιέργειας
σιτηρών

σελ. 6

ΣΕΛ. 6

Επιχείρηση διάσωσης
σκύλου στα Λύμπια
ΣΕΛ. 12

Ο Δήμος Ιδαλίου βράβευσε τους
αθλητές και τα σωματεία του

Ο

Δήμος Ιδαλίου τίμησε αυτούς που τον τίμησαν. Είναι η 14η συνεχής χρονιά που διοργανώνεται εκδήλωση βράβευσης των αθλητών και των αθλητικών σωματείων του Δήμου Ιδαλίου που διακρίθηκαν σε Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά ή Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Αγώνες
κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018. Με τις επιδόσεις τους πρόβαλαν το
Δήμο Ιδαλίου. Συγχαρητήρια στους διακριθέντες και από το Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να επικροτεί όσους προβάλουν το Δάλι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
έγινε επίσης η απονομή των ετήσιων χορηγιών στα αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Ιδαλίου.

σελ. 14

Διαμαρτυρία κατοίκων της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Α

πόλυτα επιτυχής κρίνεται
η εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Φωνάζουν για την ποιότητα
του αέρα στην περιοχή όπου κατοικούν αφού τα σπίτια τους περιστοιχίζονται από Βιομηχανικές Ζώνες.
Ζητούν την άμεση απομάκρυνση
δυο συγκεκριμένων βιομηχανικών
μονάδων, οι οποίες ευθύνονται για

την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην
περιοχή, αλλά και την απομάκρυνση των ζωνών οχληράς βιομηχανίας Γερίου και Τσερίου, καθώς και την
εγκατάσταση μονάδας μέτρησης
της ποιότητας του αέρα στην περιοχή. Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας
έδωσαν το παρόν τους και εκπρόσωποι κομμάτων οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στα αιτήματα των κατοίκων.

σελ. 10

Χριστούγεννα
ΣΕΛ. 13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καλές Γιορτές

Λ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ίγες μέρες βρισκόμαστε πριν από τα Χριστούγεννα και την έλευση του νέου έτους.
Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του 2018
και όλοι προσπαθούμε να διευθετήσουμε τις εκκρεμότητες μας ώστε να υποδεχθούμε το νέο έτος
χωρίς ανοικτούς λογαριασμούς από τον προηγούμενο χρόνο. Πέρασαν κιόλας δυο χρόνια από
τις δημοτικές εκλογές. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε συνέντευξη του με την ευκαιρία
αυτή αναλύει το τι έγινε σε αυτό το διάστημα και
οριοθετεί τους στόχους για το υπόλοιπο της θητείας του δημοτικού συμβουλίου. Αναφέρεται στα
έργα που έγιναν, στα έργα που δρομολογούνται
αλλά και στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-

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

Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572
Πέρα Χωριό 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας
Βαρβάρας
Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία
Βαρβάρα. Τηλ. 22521715,
22441151. ΦΑΞ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα.
ΤΗΛ:22522457, 99384530,
99865287. ΦΑΞ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο
Λυμπιών
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13.
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656,
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703,
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902,
22526682.
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110
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Σ

κησης. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αναμένεται να «τρέξει» το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός
Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εμφανίζεται
αποφασισμένος να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήδη πραγματοποίησε συναντήσεις με την Ένωση Δήμων και κόμματα. O Δήμος Ιδαλίου τίμησε τους αθλητές και
τα σωματεία που διακρίθηκαν κατά την περσινή
αγωνιστική περίοδο και πρόβαλαν το Δήμο στο
πεδίο δραστηριότητας τους. Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας των
κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή.
Επίσης διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για καλό σκο-

πό όπως είναι η αιμοδοσία και η τόμπολα τα έσοδα
της οποίας διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.
Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά αναφέρεται στη συνύπαρξη ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων και τονίζει ότι
η κοινότητα του αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής
συμβίωσης ατόμων από τις δυο κοινότητες. Στα
Λύμπια στήθηκε επιχείρηση για διάσωση σκύλου
από πηγάδι της κοινότητας. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Όλα τα νέα της περιοχής στην γιορταστική έκδοση της «ΔΑΛΙNEWS». Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας εύχεται σε όλους τους
αναγνώστες της Καλά Χριστούγεννα και καλό νέο
έτος.

Αιμοδοσία στην Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης

τη μνήμη του Χρίστου Μαυρίκκου και του Γιώργου Λοϊζου ήταν
αφιερωμένη η αιμοδοσία που οργανώθηκε στις 7 Νοεμβρίου στο
Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Την αιμοδοσία διοργάνωσαν η Τοπική Επιτροπή Αιµοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας ∆ήµου Ιδαλίου και
το Κέντρο Αίµατος του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο
Γονέων του Γ’ ∆ηµοτικού Σχολείου Ιδαλίου, το Σύνδεσµο Γονέων του Γ’
∆ηµόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδαλίου, το Σωµατείο «Μιχαήλ
Ολύµπιος», το Σωµατείο «ΑΕΚ», το Σωµατείο «Κίνηση Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής», τον Σύνδεσµο Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και την Κοινοτική Αστυνόµευση. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προσήλθαν και συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Χάλκινη διάκριση στο Β’
Δημόσιο Νηπιαγωγείου
Ιδαλίου

Μ

ε τη χάλκινη διάκριση τιμήθηκε το Β’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο
Ιδαλιού στο πλαίσιο της απονομής διακρίσεων σε σχολεία Δημοτικής και
Προδημοτικής εκπαίδευσης για την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL (Content and
Language Integrated Learning).
Η απονομή διακρίσεων γίνεται σε σχολικές μονάδες που τηρούν καλές πρακτικές
εφαρμογής της προσέγγισης CLIL όπως
π.χ. την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
την ενημέρωση των γονιών και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε συστηματικές
δράσεις επαγγελματικής μάθησης σχετικά
με το CLIL. Το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η προσέγγιση CLIL
αναφέρεται στη διδασκαλία διπλής εστίασης, δηλαδή πρόκειται για μια μεθοδολογική προσέγγιση μέσα από την οποία
συνδυάζεται η διδασκαλία διάφορων
γνωστικών αντικειμένων με τη διδασκαλία
ξένης γλώσσας, αλλάζοντας έτσι τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Η εφαρμογή της προσέγγισης προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη
στιγμή εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει πολλά θετικά στην εκπαίδευση και
να βοηθήσει επίσης στην επίτευξη στόχων,
που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020.
Η εφαρμογή της προσέγγισης στη Κύπρο
ξεκίνησε το 2006 με πιλοτικό πρόγραμμα
το οποίο συντόνισαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακολούθως, αγκαλιάστηκε από τους
εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές και ενσωματώθηκε στα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής και Προδημοτικής
Εκπαίδευσης.
Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν την προσέγγιση CLIL 55 Δημοτικά Σχολεία και 91 Νηπιαγωγεία

news

Φιλανθρωπικό
πρόγευμα από
τις Ιδαλιάδες

Τ

ο Γυναικείο
Τ μ ή μα του Χαλκάνορα «Ιδαλιάδες» συνεχίζει
την προσφορά
του στην κοινωνία. Την Κυριακή11 Νοεμβρίου διοργάνωσε πρόγευμα τα έσοδα του οποίου
θα διατεθούν για τις ανάγκες του Καραϊσκάκειου ιδρύματος.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου

Αρετή
Βαρβάρα, Σεραφείμ
Διογένης, Σάββας

6 Δεκεμβρίου
9 Δεκεμβρίου
12 Δεκεμβρίου
13 Δεκεμβρίου
20 Δεκεμβρίου
22 Δεκεμβρίου
24 Δεκεμβρίου
25 Δεκεμβρίου
27 Δεκεμβρίου
31 Δεκεμβρίου

Νικόλας, Νικολέτα,
Άννα
Σπύρος
Άρης, Λουκία, Ευστράτιος
Ιγνάτιος
Αναστασία, Νατάσα, Ζωίλος
Ευγενία
Χρίστος, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Χρυστάλλα, Εμμανουήλ
Στέφανος, Στέφανη, Στεφανία
Μέλανη
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«Το Ιδάλιο είναι εργοτάξιο παραγωγής έργων για τους
πολίτες του»
Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος μιλά για το παρόν και το μέλλον του Ιδαλίου

Ε

φ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «ΔΑΛΙNEWS»
του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δυο χρόνων από την επανεκλογή του. Αναφέρεται στα έργα
που έγιναν, σ’ αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε
εκείνα που προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια. «Το Ιδάλιο ήταν, είναι
και θα είναι ένα εργοτάξιο παραγωγής έργων για
τους πολίτες του ακόμα
και την περίοδο που ο τόπος μας περνά σοβαρή οικονομική κρίση» αναφέρει
ο κ.Καλλένος. Ο Δήμαρχος
Ιδαλίου τοποθετείται και
για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκαλύπτοντας ότι ο Δήμος Ιδαλίου και οι
γύρω Κοινότητες ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα πολιτικά κόμματα ότι επιθυμούν να είναι μαζί
ένα Σύμπλεγμα, χωρίς οι κοινότητες να χάνουν την
αυτονομία τους.
1. Δυο χρόνια μετά την επανεκλογή σας στο
αξίωμα του Δημάρχου Ιδαλίου, ποιά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και πως προχωρούν;
Αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα για την
κατασκευή του Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος του
ποταμού Γιαλιά και η κατασκευή της πεζογέφυρας δίπλα από το παλαιό γεφύρι.
Ολοκληρώνονται τα έργα εξωραϊσμού της διατηρητέας οικοδομής στα «Καμαρούθκια».
Συνεχίζονται τα έργα στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου για τις ανάγκες φιλοξενίας του Ιστορικού Μουσείου του Δήμου μας. Ετοιμάζονται τα σχέδια για την
κατασκευή του Αρχαιολογικού Πάρκου και αναμένεται ότι σύντομα το έργο θα προσφοροδοτηθεί.

Τα σχέδια για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου
του Δήμου μας έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να
προσφοροδοτηθεί το έργο μέσα στο 2019.
Την ίδια ώρα ασκώντας τις ανάλογες πιέσεις στα Δημόσια ΄Εργα έχουμε πάρει δέσμευση από την Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων ότι τα επόμενα χρόνια θα κατασκευαστεί ο δρόμος παράκαμψης
της Νέας Λήδρας και ο κυκλικός κόμβος στην συμβολή της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σημείο όπου συνορεύουν τρεις Δήμοι το Ιδάλιο, τα Λατσιά και το Γέρι.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα δύο χρόνια που έχουν
περάσει υλοποιήθηκαν αρκετά σημαντικά έργα όπως
η κατασκευή του κυκλικού κόμβου παρά το εργοστάσιο Garlsberg, τα αντιπλημμυρικά έργα στην είσοδο
της Νέας Λήδρας, η ασφαλτόστρωση της οδού Ερμού
και της Ιδαλίου αλλαγή όλων των λαμπτήρων του οδικού φωτισμού του Δήμου μας με λαμπτήρες LED, η
αγορά του τεμαχίου που βρίσκεται δίπλα από το Σωματείο Άδωνης και η αγορά 20 δεκαρίων έκτασης γης
για τις ανάγκες ανέγερσης του νέου Κοιμητηρίου της
πόλης μας.
Τέλος να αναφέρω ότι αυτή την στιγμή ετοιμάζονται
τα σχέδια για την κατασκευή του δρόμου παράκαμψης του πυρήνα, ένα έργο το οποίο θα κοστίσει γύρω
στα 8 – 10 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάζοντας κάποιος τα πιο πάνω που αφορούν τα
κυριότερα έργα που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια
αλλά και αυτά που πρόκειται να γίνουν τα αμέσως
επόμενα αντιλαμβάνεστε ότι το Ιδάλιο ήταν, είναι και
θα είναι ένα εργοτάξιο παραγωγής έργων για τους πολίτες του ακόμα και την περίοδο που ο τόπος μας περνά σοβαρή οικονομική κρίση.
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημοτικό μας
Συμβούλιο, στο προσωπικό του Δήμου μας αλλά και
σε όλους τους δημότες μας για την συνεργασία τους.
2. Ποιές οι προτεραιότητες και οι στόχοι για
το 2019;

Οι προτεραιότητες του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολλές. Πρώτα από όλα θα πρέπει να
ολοκληρώσουμε τα έργα που είναι σε εξέλιξη και να
ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα τα οποία είναι έτοιμα για
προσφορές. Είναι πολυδάπανα και σημαντικότατα
έργα για την πόλη μας.
Η συνέχιση της σωστής οικονομικής διαχείρισης του
Δήμου μας είναι επίσης προτεραιότητα μας.
Μια άλλη προτεραιότητα του Δήμου μας στην οποία
δίνουμε μεγάλη σημασία είναι η προσπάθεια που γίνεται μαζί με τους συνδημότες μας στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αλλά και με την συνεργασία των Δήμων Γερίου, Τσερίου και Λατσιών για τον
αποχαρακτηρισμό των οχληρών βιομηχανικών περιοχών, στην περιοχή και την μετακίνηση των ρυπογόνων εργοστασίων μακριά από τις οικιστικές ζώνες.
3. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα της
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ποιά είναι η θέση σας και ποιά η καλύτερη
λύση για το Δάλι;
Για να πετύχουμε όλα αυτά που ανέφερα πιο πάνω θα
πρέπει πρώτα απ΄ όλα και αυτό απαντά στο ερώτημα
σας για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μιας και το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο και φάνηκε ότι σύντομα θα παρθούν και οι οριστικές αποφάσεις, να διατηρήσουμε την οντότητα μας
ως Δήμος.
Έγκαιρα προχωρήσαμε μαζί με τους Κοινοτάρχες της
γύρω περιοχής και ενημερώσαμε τα Αρμόδια Υπουργεία, την ΄Ενωση Δήμων, την ΄Ενωση Κοινοτήτων και
όλα τα Κόμματα ότι ο Δήμος Ιδαλίου και οι γύρω Κοινότητες επιθυμούν να είναι μαζί ένα Σύμπλεγμα, χωρίς οι κοινότητες να χάνουν την αυτονομία τους.
Υπάρχουν παρά πολλά επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν την άποψη μας:
1. Πρώτα από όλα είναι η γεωγραφική θέση του Δή-

μου μας καθώς και των
γύρω Κοινοτήτων, βρισκόμαστε στο κέντρο
της Κύπρου και αρκετά
χιλιόμετρα μακριά από
τα αστικά κέντρα.
2. Ο Δήμος μαζί με τις γύρω
Κοινότητες αποτελούν
ένα ενιαίο γεωγραφικό χώρο όμορων χαρακτηριστικών αλληλοσυμπληρούμενων υποδομών, αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών.
3. Η οικονομική ευρωστία του Δήμου μας.
4. Ο Δήμος μας είναι εκκλησιαστική πρωτεύουσα 36
Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Η ιστορικότητα του Ιδαλίου το οποίο ήταν ένα από
τα σημαντικότερα αρχαία βασίλεια της Κύπρου.
Διερωτόμαστε ποιος μπορεί να πάρει απόφαση το
Ιδαλίον, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Κύπρου
με τα χαρακτηριστικά που έχω περιγράψει πιο πάνω
ξαφνικά να γίνει μια Ενορία ενός απόμακρου Δήμου
ο οποίος μπορεί να απέχει αρκετά χιλιόμετρα από το
Ιδάλιον.
Μπορούμε να παραθέσουμε και πολλά άλλα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να πείσουν ότι η πόλη μας
θα πρέπει στα πλαίσια των αλλαγών που θα γίνουν να
είναι ένα σύμπλεγμα με τις γύρω κοινότητες.
Αναμένουμε ότι η φιλοσοφία της πρότασης Νόμου
η οποία θα κατατεθεί στην Βουλή θα περιλαμβάνει
εκτός των άλλων και την πρόνοια της συμπλεγματοποίησης Δήμων με Κοινότητες και για να είμαστε σωστοί θα πρέπει να πούμε ότι το παράδειγμα του Ιδαλίου είναι μία περίπτωση ανάμεσα σε αρκετές άλλες
όπου κάποιοι Δήμου μπορούν να συμπλεγματοποιηθούν με Κοινότητες.
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Πετρίδης: έχουν ωριμάσει οι συνθήκες
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Τ

ην πεποίθηση του ότι τόσο οι συνθήκες όσο
και η Πολιτεία έχουν ωριμάσει για μια ριζική
και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών, εξέφρασε ο
Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με την Ένωση Δήμων
Κύπρου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι ήταν μια ειλικρινής και
εποικοδομητική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σήμερα υπάρχουν στην ελεύθερη Κύπρο 380 περίπου
τοπικές Αρχές: 30 Δήμοι και 350 κοινότητες. «Ο κάθε
ένας μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτός ο αριθμός, αυτός
ο κατακερματισμός, είναι αποτρεπτικός στη λειτουργία
πραγματικά αυτόνομων διοικητικών οντοτήτων σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε ο κ.Πετρίδης.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι «μέρος της ανεπάρκειας του
υφιστάμενου συστήματος οφείλεται, εν μέρει στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των Δήμων στο παρελθόν,
που έγινε στο όνομα της αποκέντρωσης, χωρίς όμως
να λάβει υπόψη τους κανόνες που αφορούν στην απο-

Τ

τελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του όποιου εγχειρήματος».
Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας δήλωσε πως η Ένωση Δήμων δεν τάσσεται εναντίον της
μείωσης του αριθμού των Δήμων, αλλά τόνισε πως ο
αριθμός των δήμων που θα απομείνουν μετά τις συγχωνεύσεις δεν πρέπει να προκύψει αυθαίρετα αλλά
κατόπιν μελέτης και αφού ληφθούν υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα και το εμβαδόν ενός εκάστου Δήμου.

Κέντρο Υγείας Ιδαλίου: Kέντρο
πρωτοβάθμιας φροντίδας

ο Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 15
του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου του 2017, αποφάσισε όπως κηρύξει το Κέντρο Υγείας Ιδαλίου ως Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Το Κέντρο Υγείας του Δήμου Ιδαλίου
εγκαινιάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2006. Ανεγέρθηκε με
δαπάνες του κράτους και του Δήμου Ιδαλίου. Αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Δημότες Ιδαλίου και της ευρύτερης περιφέρειάς του και καλύπτει τις

ανάγκες του Δήμου Ιδαλίου και των 8 Κοινοτήτων της
περιφέρειας, ένα σύνολο πληθυσμού γύρω στις 25 χιλιάδες άτομα. Το Κέντρο Υγείας παρέχει σήμερα τις πιο
κάτω υπηρεσίες: Γενικούς Ιατρούς/Παθολόγους επί
καθημερινής βάσεως, οδοντίατρος κάθε Δευτέρα και
Τρίτη, Κέντρο Μητρότητας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, αιμοληψία κάθε Τρίτη και Τετάρτη κατόπιν ραντεβού, Συμβουλευτικό Κέντρο από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας κάθε Δευτέρα, ψυχίατρος κάθε 15 μέρες. Οι
ώρες λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ΔευτέραΠαρασκευή από τις 7:30π.μ. – 3:00μ.μ.
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Mελέτη για μείωση του αριθμού των Δήμων

Κ

ονδύλι ύψους 30,000 ευρώ ενέκρινε η Επιτροπή
Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ετοιμασία ενός εγγράφου πολιτικής σε σχέση με την αναθεώρηση της
προωθούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την μείωση του αριθμού των ελεύθερων Δήμων από 30 σε περίπου 16, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τον Ιανουάριο του 2022.Το έγγραφο αναμένεται
να είναι έτοιμο τον Ιανουάριο του 2019. Στο σημείωμα
που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στην
Επιτροπή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αποφασίστηκε
να εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές για προώθηση της
αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικότερα εφόσον το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2015 δεν
έχει παραπεμφθεί στην ολομέλεια ακόμη. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά τη δημιουργία πέντε επαρχιακών συμπλεγμάτων. Σημειώνεται ότι σήμερα υπάρχουν 39 Δήμοι σε αστικές περιοχές εκ των οποίων οι 9 κατεχόμενοι
και 487 κοινότητες και η υπάρχουσα δομή θεωρείται ιδι-

αίτερα ασυνήθιστη σε διεθνές επίπεδο με μεγάλο αριθμό τοπικών αρχών, πολλές από τις οποίες αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών , γιατί στερούνται το μέγεθος και τις ικανότητες. Τίθεται επίσης θέμα οικονομικής βιωσιμότητας.Η συνένωση των
Δήμων ώστε να μην υπερβαίνει τους 16 παγκύπρια,
εξαιρουμένων των κατεχόμενων, θα πρέπει, με βάση το
Υπουργείο Εσωτερικών, να τεθεί στη βάση οικονομικών,
δημογραφικών και γεωγραφικών κριτηρίων με οικονομικά οφέλη. Το Υπουργείο θεωρεί ότι ο εμπειρογνώμονας που θα ετοιμάσει το έγγραφο πολιτικής θα πρέπει
να προβεί σε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
και να προβεί σε συγκεκριμένες εισηγήσεις, ώστε οι Δήμοι να καταστούν διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς
και βιώσιμοι, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της κρατικής
χορηγίας που καταβάλλεται σήμερα και η οποία θα πρέπει εν μέρει να αντικατασταθεί με άλλους τρόπους χρηματοδότησης ( πχ μέσω αύξησης ιδίων εσόδων). Επίσης
θα πρέπει να εισηγηθεί τρόπους καλύτερης διαχείρισης
του προσωπικού με πρότυπη οργανωτική διάρθρωση.

1ο βραβείο στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Μ

εγάλη τιμητική διάκριση για το Γ3 του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Εξασφάλισε το
1ο βραβείο στην περιβαλλοντική δράση
«Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες» . Φέτος για πρώτη φορά βραβεύτηκαν
οι καλύτερες προτάσεις της Περιβαλλοντικής Δράσης
που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων 2018. Η διοργάνωση της περιβαλλοντικής
δράσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Στην εκδήλωση απονομής των βραβείων παρευρέθηκαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος Κώστας Καδής και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Βασικός σκοπός
της Περιβαλλοντικής Δράσης «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε
κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες» ήταν η αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
από την αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακούλας, την

ακατάλληλη επεξεργασία της στο τέλος του κύκλου
ζωής της, των επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής της, την ανθεκτικότητά της και την ανεξέλεγκτη
απόρριψή της, όπως επίσης και πώς αυτή επηρεάζει
το περιβάλλον και την υδρόβια ζωή, συμβάλλει στην
εξάντληση των φυσικών πόρων, στην αύξηση της παραγωγής των απορριμμάτων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ανάπτυξη της καινοτομίας
μέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων διαχείρισης ή μείωσής της, καθώς επίσης και την
καταγραφή στατιστικών στοιχείων πριν από την εφαρμογή του μέτρου και μετά την εφαρμογή του.
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Συνέντευξη του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννου Μηνά

«Η Ποταμιά πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα»

Η

αξιοποίηση της Ποταμιάς ως παράδειγμα αρμονικής και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πρέπει να αποτελέσει
παράδειγμα στην λύση του Κυπριακού προβλήματος αναφέρει σε συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο Πρόεδρος του
Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά. Αναλύει τους στόχους και της
επιδιώξεις του τονίζοντας ότι θα αξιοποιήσει τους νέους της κοινότητας.
1) Ποιοι είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις σας ως Προέδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς;
Οι επιδιώξεις μου ως νέος Πρόεδρος
του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς είναι να κρατήσω τις
αρχές και αξίες της κοινότητας σε ειρηνικό επίπεδο. Οι στό-

από αντιπαραθέσεις, εχθροπραξίες και συγκρούσεις. Η αξιοποίηση της Ποταμιάς ως παράδειγμα αρμονικής και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα στην λύση του
Κυπριακού προβλήματος.

χοι μου ως νέος Πρόεδρος είναι να δημιουργήσω Κοινοτικό Πάρκο στην Κοινότητα, να φτιάξουμε γήπεδο futsal στο
χωριό και να αντικαταστήσουμε το παλιό γεφύρι του ποταμού Γυαλιά με νέο. Βέβαια είναι και η αξιοποίηση και προβολή του Αγίου Σωζομένου.
2) Η Ποταμιά είναι μια κοινότητα με ιδιομορφίες,
πως σκοπεύεται να αξιοποιήσετε αυτές τις ιδιομορφίες αναδεικνύοντας τα θετικά της συμβίω-

Φιλανθρωπική δράση στο πλαίσιο της «Ημέρας Αγάπης»

Έ

χοντας πλήρη συναίσθηση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας, οι μαθητές της Σχολής Φόρουμ
σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές της Επιτροπής Κοινωνικής
Πρόνοιας δεν σταματούν να ψάχνουν ευχάριστους τρόπους συγκέντρωσης χρημάτων που μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή πολλών άπορων συνανθρώπων μας.
Την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου, η οποία ορίστηκε ως «Ημέρα Αγάπης», οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να αγοράσουν κρέπες. Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό και ενίσχυση συνανθρώπων μας που το έχουν
πραγματικά ανάγκη.

Μ

Eκστρατεία συλλογής ρουχισμού στην Αλάμπρα

έσα στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Ανάκυκλος Περιβαλλοντική» βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου εκστρατεία συλλογής ρουχισμού. Η συλλογή γίνεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Συλλέγονται ρούχα, παπούτσια, σεντόνια, κουρτίνες, τσάντες και ζώνες. Ο Ανάκυκλος με βάση τις ποσότητες και την
ποιότητα των ρούχων που θα μαζευτούν, θα καταβάλει το ανάλογο ποσό στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, σκούπων, μονωτικού και άλλου υλικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στην μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές.

σης ε/κ και τ/κ;
Η Ποταμιά είναι μικτή κοινότητα, όπου Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι συμβιώνουν αρμονικά, όπως άλλωστε
μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει. Η Ποταμιά είναι παράδειγμα αρμονικής και ειρηνικής συμβίωσης. Τα θετικά της
συμβίωσης είναι ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστά καφενεία,
εστιατόρια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και το βασικότερο ότι τα σπίτια είναι μεταξύ τους, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να μένουμε μακριά

3) Ως νεαρός σε ηλικία προτίθεστε να αξιοποιήσετε τους νεαρούς κατοίκους της κοινότητας, με ποιους τρόπους;
Ως νεαρός σε ηλικία έχω κάθε υποχρέωση και αξιοποιήσω τους νέους της κοινότητας. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στους νέους να δραστηριοποιηθούν . Θέλω να εμπλέξω την νεολαία τόσο στην διοίκηση όσο και στα κοινά. Θα
προσπαθήσω να ιδρύσω Κοινοτικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας σιτηρών

Ο

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
πληροφορεί όλους τους σιτηροπαραγωγούς πως για τα τεμάχια που
έσπειραν ή θα σπείρουν κατά την τρέχουσα
καλλιεργητική περίοδο 2018-2019 με σιτηρά
ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά και για τα οποία
για οποιοδήποτε λόγο δεν θα αιτηθούν εκταρική επιδότηση
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ),
οφείλουν να υποβάλουν στον ΟΓΑ Δήλωση Καλλιέργειας,
προκειμένου, αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, να χρεωθούν με
τα ανάλογα ασφάλιστρα και σε περίπτωση ζημιάς από ανομ-

βρία ή χαλάζι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση. Τα σχετικά έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, μπορούν οι παραγωγοί
να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, όπου, αφού τα συμπληρώσουν, να τα υποβάλουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018, το αργότερο. Τονίζεται πως σε περίπτωση ζημιάς
από ανομβρία ή χαλάζι σε τεμάχια για τα οποία δεν θα υποβληθούν Δηλώσεις Καλλιέργειας ή θα υποβληθούν εκπρόθεσμα,
ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Μύρισε χριστούγεννα στην «Μικρόπολις»

Σ

το πνεύμα των γιορτών των Χριστουγέννων εισήλθε η υπεραγορά «Μικρόπολις» στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Η εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της υπεραγοράς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου. Ο κόσμος που παρευρέθηκε στην εκδήλωση πέρασε πολύ όμορφα. Ο Διευθυντής
Ανδρέας Κωνσταντίνου και τα μέλη του προσωπικού της υπεραγοράς επιφύλαξαν πολλές εκπλήξεις στους πελάτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου υπενθυμίζει τους δημότες/φορολογουμένους του ότι η Τελευταία Ημέρα Πληρωμής για τα Τέλη Σκυβάλων, Φορολογίας
Επαγγέλματος , Τέλη Αδειών Λειτουργίας και τα Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων για το έτος 2018 είναι:

Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018
• Για το Ταμείο του Δήμου - Ώρες Λειτουργίας Ταμείου Δήμου: 8:00π.μ. – 2:00 μ.μ.
• Μέσω τραπέζης
• Για Εκτέλεση Αυτόματων Εντολών ( SEPA )
Η ΤΕΤΑΡΤΗ 26/ 12/2018
• Μέσω www.JCCsmart.com.cy

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

1η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στην Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης

Ώρα: 17:00
Xoρωδίες,
κεράσματα και πολλές
εκπλήξεις.
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Στους δρόμους κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ε

κδήλωση διαμαρτυρίας διοργάνωσε ομάδα κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Διαμαρτύρονται για την ποιότητα του αέρα που υποχρεούνται να εισπνέουν λόγω της υπάρχουσας κατάστασης με τις Βιομηχανικές Ζώνες και ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν μέτρα για τη
βελτίωση της καθημερινότητας τους. Σύμφωνα με τους κατοίκους συγκεκριμένα εργοστάσια αφήνουν στην
ατμόσφαιρα αέρια τα οποία ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για την υγεία των κατοίκων. Οι κάτοικοι ζητούν τη
διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης. Το παρόν τους στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος
και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Ιδαλίου καθώς επίσης και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Οι κάτοικοι
ζητούν αποζημίωση και άμεση απομάκρυνση δυο συγκεκριμένων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες, όπως

υποστηρίζουν, ευθύνονται για την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Ζητούν επίσης την απομάκρυνση
των ζωνών οχληράς βιομηχανίας Γερίου και Τσερίου, καθώς και την εγκατάσταση μονάδας μέτρησης της ποιότητας του αέρα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο έγιναν λανθασμένοι σχεδιασμοί οι οποίοι πρέπει να διορθωθούν. « Το πρόβλημα θα λυθεί όταν δημιουργηθεί, αυτό είναι το αίτημα μας, νέα οχληρά βιομηχανική περιοχή μακριά από οικιστικές μονάδες». Οι κάτοικοι δεν ζητούν μόνο την απομάκρυνση των ρυπογόνων βιομηχανικών μονάδων, αλλά και τον αποκλεισμό ανάπτυξης νέων παρόμοιων βιομηχανιών στην περιοχή. Το θέμα
συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Τόμπολα για καλό σκοπό

Τ

ο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Ιδαλίου διοργάνωσε φιλανθρωπική τόμπολα τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας. Η τόμπολα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στο BELLA LUNA. Ο κόσμος έδωσε το παρόν
του, έπαιξε και συνέβαλε στον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

Εκδήλωση στο Α’
Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Ο

Σύνδεσμος γονέων του
Α’ Δημοτικού Σχολείου
Ιδαλίου διοργάνωσε
εκδήλωση τα έσοδα της οποίας
θα χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου
με στόχο την κατασκευή στεγάστρου στο γηπεδο καλαθόσφαιρας του σχολείου.

Bella Luna
Δεχόμαστε κρατήσεις για εορταστικά πάρτυ από οργανωμένα
σύνολα και επιχειρήσεις
Για προκρατήσεις 99470814

Αντρέας & Μιχάλης Καραμανή
22 52 47 02

99 47 08 14

Karamanis Bella Luna
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Επιχείρηση διάσωσης αδέσποτου σκύλου
στα Λύμπια

Σ

Κουραμπιέδες
Οι κουραμπιέδες είναι ένα από τα χριστουγεννιάτικα
εδέσματα τα οποία τις μέρες των γιορτών δεν λείπουν
από κανένα σπίτι. Mπορείτε να τους ετοιμάσετε πολύ
εύκολα και να τους απολαύσετε με όλα τα μέλη της οικογένειας σας.
Υλικά
2 κιλά αλεύρι μαλακό
1 κιλό βούτυρο
300 γραμ. ζάχαρη άχνη
300 γραμ. αμυγδαλόψιχα
1 ποτηράκι κονιάκ
1 κουταλάκι σόδα
Ανθόνερο

Τ

Εκτέλεση
Ασπρίζουμε το βούτυρο, δουλεύοντας το μισή ώρα με το
χέρι. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, το κονιάκ, τα αμύγδαλα καβουρδισμένα και κοπανισμένα και τέλος, το αλεύρι, εξακολουθώντας να δουλεύουμε μέχρι να γίνουν όλα ένα κατάλληλο
μίγμα.
Το πλάθουμε στα γνωστά σχήματα των κουραμπιέδων,
τους τοποθετούμε σε λαμαρίνα και τους ψήνουμε σε μέτριο
φούρνο 20 λεπτά.
Μόλις βγουν απ’ το φούρνο, τους ραντίζουμε με ανθόνερο
και τους τυλίγουμε μια-δυό φορές σε άχνη ζάχαρη.

Εκδήλωση κυνηγών Ιδαλίου

ην καθιερωμένη τους συνεστίαση λίγα 24ωρα πριν από την
πρώτη κυνηγετική εξόρμηση διοργάνωσαν και φέτος τα μέλη και οι φίλοι του Κυνηγετικού Συλλόγου «Άρτεμις»
Ιδαλίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές
των αγώνων σκοποβολής.

Τα βραβεία του Παγκύπριου Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Π

news

ολλές διακρίσεις για την θεατρική ομάδα του Άδωνη η οποία στο πλαίσιο του
31ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου ανέβασε το θεατρικό
έργο του Άρθουρ Μίλλερ «Ο θάνατος του Εμποράκου». Η Καλλιτεχνική Επιτροπή αποφάσισε την απονομή των ακόλουθων ειδικών βραβείων: Ο Ανδρέας Τσακκιστός
επιλέγηκε για το βραβείο Β’ αντρικού ρόλου για τον ρόλο του Μπιφ. Επίσης στη θεατρική
ομάδα του Άδωνη και στην Στέλλα Πάρπα απονέμεται το βραβείο σκηνογραφίας. Έπαινοι απονέμονται στο Μάριο Ζαχαρίου της θεατρικής ομάδας του Άδωνη για το ρόλο του
Γουίλυ Λόμαν. Έπαινος και στον Γιώργο Ξυνιστέρη για το ρόλο του Αχιλλή στην παράσταση «Η Γιαλλουρού» από την Θεατρική Ομάδα Παράβαση Λυμπιών.

ε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το
Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών για διάσωση αδέσποτου
σκύλου ο οποίος έπεσε σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή της
κοινότητας. Το περιστατικό αντιλήφθηκε σκύλος κατοίκου της κοινότητας. Πήγε πάνω από το πηγάδι και άρχισε να γαυγίζει γεγονός που
κίνησε την περιέργεια του ιδιοκτήτη του ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όταν πήγαν επί τόπου αντιλήφθηκαν ότι στο πηγάδι βρισκόταν ένας σκύλος. Προσπάθησαν να τον
βγάλουν ωστόσο η προσπάθεια τους δεν καρποφόρησε και αναγκάστηκαν να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν το ζώο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανταπόκριση της.

Ε

Φόλες: Οδηγίες αντιμετώπισης

κατοντάδες σκύλοι και γάτες χάνουν τη ζωή τους
άδικα κάθε χρόνο στη χώρα μας, λόγω κάποιων ασυνείδητων που θεωρούν τα ζώα ενοχλητικά και αποφασίζουν να προχωρήσουν στην εσκεμμένη δηλητηρίαση τους. Ο όρος ‘φόλα’ αναφέρεται σε ένα
προϊόν διαδικασίας όπου κάποιος κακοπροαίρετα και με
σκοπό να σκοτώσει ένα ζώο τοποθετεί μέσα στη τροφή
τοξικές ουσίες που προκαλούν δηλητηρίαση και βάναυσο θάνατο.
Δυστυχώς, πολλοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατάσταση της δηλητηρίασης του ζώου τους από κακόβουλη ενέργεια. Τα περιστατικά αυτά χρήζουν άμεσης κτηνιατρικής αντιμετώπισης, αφού
σε περίπτωση καθυστέρησης,
η κατάληξη είναι μοιραία. Είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να
μπορεί να αναγνωρίσει τα συμπτώματα, να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, εάν είναι εφικτό,
και να οδηγήσει το κατοικίδιο
του όσο δυνατόν πιο γρήγορα στον κτηνίατρο.
Η συνηθέστερη τοξική ουσία
που χρησιμοποιείται για δηλητηρίαση ζώων είναι βασισμένη σε οργανοφωσφορικά. Τα οργανοφωσφορικά
έχουν κυρίως δράση στο νευρικό σύστημα και μπορούν
να επιφέρουν το θάνατο είτε λόγω καταστολής των πνευμόνων και της καρδίας είτε λόγω καταστολής των αναπνευστικών μυών. Φυσικά όλα αυτά μπορεί να παρουσιαστούν μαζί. Τα συμπτώματα που συχνά παρατηρούνται
είναι υπερδιέγερση, σπασμοί των μυών, αφροί από το

στόμα, σιελόρροια (πολλά σάλια), διάρροια και μείωση
του μεγέθους της κόρης του ματιού. Η εμφάνιση τους γίνεται απότομα ή 1-2 ώρες από τη λήψη του δηλητηρίου.
Στη συνέχεια το ζώο πέφτει σε κώμα και εάν δεν διακομιστεί έγκαιρα στο κτηνίατρο επέρχεται ο θάνατος.
Όταν ο ιδιοκτήτης αντιληφθεί την κατάποση μιας ύποπτης
ουσίας από το κατοικίδιο του, καλό θα ήταν να παραμείνει ψύχραιμος, και εάν μπορεί να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα σε όλα τα κτηνιατρεία που παρέχονται
στους ιδιοκτήτες για να έχουν στο χώρο τους προληπτικά και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Εφόσον το ζώο διατηρεί τις αισθήσεις του και είναι όρθιο, τότε αμέσως μπορεί να του χορηγηθεί εμετικό
σκεύασμα, το οποίο έχει υποδείξει ο κτηνίατρος. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόκληση εμετού πρέπει να αποφευχθεί, αφού τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Το
επόμενο βήμα είναι η χορηγία ατροπίνης, η οποία αποτελεί το αντίδοτο στα οργανοφωσφορικά και αναστρέφει την επίδραση τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Η ατροπίνη υπάρχει σε ενέσιμη μορφή και η δόση που
δίνεται είναι ανάλογα με το βάρος. Ακολούθως, όταν γίνουν οι πρώτες βοήθειες, το ζώο θα πρέπει να μεταφερθεί
στο κτηνιατρείο για περεταίρω θεραπεία.
Οι πιθανότητες ανάκαμψης του ζώου εξαρτώνται από τη
συνολική του υγεία πριν από τη δηλητηρίαση, από τη ποσότητα των οργανοφωσφορικών που θα απορροφηθούν και πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει η θεραπεία. Εάν η
θεραπεία καθυστερήσει ή αν απορροφηθεί μεγάλη ποσότητα τοξικών ουσιών, τότε η κατάσταση είναι πιθανόν
μη ανατρέψιμη.
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Χριστούγεννα

«Χ

ριστούγεννα σημαίνει αγάπη», το είχα ακούσει στην τηλεόραση πριν
λίγες μέρες και συμφώνησα απόλυτα. Τα Χριστούγεννα γεννήθηκε ο
Χριστός μας, και ο Χριστός μας δίδαξε την αγάπη, κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει όλοι. Η γέννηση του Χριστού είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο
σημασιολογικά φέρει μαζί την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος. Αλλά δυστυχώς
έχουμε χάσει το νόημα των Χριστουγέννων και έχουμε μείνει στο πόσο μεγάλο δέντρο θα στολίσουμε, πόσα φαγητά θα κάνουμε στο τραπέζι των Χριστουγέννων, τι
φόρεμα θα βάλουμε στην βραδινή έξοδο και πόσα ακριβά δώρα θα αγοράσουμε. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων; Η απάντηση βρίσκεται
στα παιδιά. Παρατηρήστε τα παιδιά και θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια. Πόσο χαρούμενοι ήσασταν όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα; Τι ήταν αυτό που σας προκαλούσε τόση ευτυχία; Τι σήμαιναν τότε τα Χριστούγεννα
για εσάς;
Τα Χριστούγεννα είναι μια καλή ευκαιρία για να περάσετε χρόνο με τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, τα αγαπημένα σας άτομα και να δημιουργήσετε όμορφες αναμνήσεις, οι οποίες θα μείνουν γραμμένες στην καρδιά
Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική
σας. Αξιοποιήστε αυτό το χρόνο για να περάσετε ποιοΨυχολόγος
τικό χρόνο με την οικογένειά σας, με τα αγαπημένα σας
MSc στην Κλινική Ψυχολογία
άτομα, και με τους φίλους σας. Διοργανώστε εκδρομές,
ταξίδια ή κάτι πέρα από το συνηθισμένο, ελάτε πιο κοντά, τραγουδήστε, παίξτε, γελάστε, μιλήστε, κλάψτε από συγκίνηση και περάστε τις
πιο όμορφες γιορτές. Δωρίστε συμβολικά δώρα στους αγαπημένους σας ή στα
παιδιά σας, δώρα τα οποία να συμβολίζουν την αγάπη, το ενδιαφέρον, και το νοιάξιμο σας. Δώρα όχι ακριβά, αλλά δώρα που θα μείνουν αξέχαστα. Σε κάθε στιγμή
να θυμάστε, ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε ή να μην κάνετε θα πρέπει να σας
κάνει να νοιώθετε χαρά.
Επίσης, τα Χριστούγεννα είναι η κατάλληλη περίοδος να προσφέρετε αγάπη και σε
άλλους ανθρώπους γύρω σας που την χρειάζονται και είναι μόνοι ή είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δωρίστε χρήματα, φαγώσιμα, δώρα, ή συναισθήματα αγάπης σε ανθρώπους που πιστεύετε ή γνωρίζετε ότι τα χρειάζονται. Χριστούγεννα σημαίνει προσφέρω, και η προσφορά σημαίνει αγάπη.

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

Επανένταξη στην αγωνιστική
δράση

Κ
Ακόμη, τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική περίοδος για να κάνετε τον απολογισμό
σας για την χρονιά που πέρασε και να θέσετε καινούργιους στόχους για την χρονιά που έρχεται. Ερευνήστε τα συναισθήματά σας και βρείτε τι σας πόνεσε, τι σας
έκανε να θυμώσετε, τι σας στεναχώρησε, αλλά και τι ήταν αυτό που σας έκανε χαρούμενους. Σκοπός σας πάντα να είναι η εξέλιξή σας σε καλύτερο άνθρωπο με μια
καρδιά γεμάτη αγάπη.
Φυσικά, δεν θα άφηνα πίσω τον Άγιο Βασίλη, τον οποίο όλα τα παιδιά στον πλανήτη τον περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία. Αυτό που είναι σημαντικό να μεταδίδετε στα παιδιά είναι ότι για τον Άγιο Βασίλη δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά»
παιδιά, αλλά «καλές και κακές συμπεριφορές», δηλαδή αυτό που «χρειάζεται να
γνωρίζει» ο Άγιος Βασίλης είναι ο απολογισμός των συμπεριφορών μας, για να
μπορέσουμε να αλλάξουμε τις επιλογές και τις αποφάσεις της νέας χρονιάς, βελτιώνοντας τον ίδιο μας τον εαυτό.
Εν κατακλείδι, τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος της προσφοράς, της αγάπης, της
οικογένειας, των αγαπημένων μας, των παιδιών, των όμορφων αναμνήσεων, του
απολογισμού της χρονιάς που πέρασε, και η θεσμοθέτηση νέων στόχων για την
καινούργια χρονιά. Καλές Γιορτές!

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

ύριο μέλημα της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε αυτό
το στάδιο είναι η επιστροφή στην πλήρη αγωνιστική δράση
σε προ τραυματισμού επίπεδα, χωρίς την εμφάνιση συμπτωμάτων. Είναι η φάση προετοιμασίας του αθλητή για την ασφαλή επανένταξη στους αγωνιστικούς χώρους.
Σε αυτό το στάδιο οι ασκήσεις που επιλέγονται είναι μιμητικές ασκήσεις
του αθλήματος δηλαδή προσομοιάζουν τη συγκεκριμένη αθλητική
δραστηριότητα, με στόχο την επιστροφή
του αθλητή στην όσο το δυνατό καλύτερη
φυσική και λειτουργική κατάσταση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις
νευρομυϊκού συντονισμού για βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας και για πρόληψη επανατραυματισμού. Οι ασκήσεις δεν
θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στις άμεσα
εμπλεκόμενες μυϊκές ομάδες με τον τραυματισμό, αλλά να συμπεριλαμβάνουν και
Μαρία Καλλένου
Κεντρο Φυσικοθεραπειας
τις μυϊκές ομάδες αγωνιστών, ανταγωνιPhysiKALL στο Δαλι 99881222
στών καθώς και του κορμού και της λεκάνης για καλύτερο core stability.
Γίνεται, παρέμβαση σε όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες όπως
και στην εμβιομηχανική ανάλυση του σώματος. Επίσης είναι απαραίτητη η ανάλυση τεχνικής έτσι ώστε στην περίπτωση που είναι ελλιπής
και επιβαρύνει άλλες αρθρώσεις να τελειοποιηθεί (τεχνική) για να μειωθούν οι πιθανότητες επανατραυματισμού στο ίδιο σημείο ή σε άλλες περιοχές. Δίνεται έμφαση στην βελτίωση του κινητικού ελέγχου,
καθώς επίσης σχεδιάζεται πρόγραμμα ασκήσεων σκληραγώγησης
με υπερφόρτωση σε ασφαλές περιβάλλον με στόχο την προοδευτική
συμμέτοχη στο προπονητικό πρόγραμμα.
Το τελικό στάδιο της αποκατάστασης περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια επιστροφής στο άθλημα ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανατραυματισμού, αυτά είναι:
• Πλήρες εύρος κίνησης χωρίς πόνο
• Πλήρης μυϊκή δύναμη - ισχύ και ικανοποιητική φυσική κατάσταση
(αντοχή)
• Η ευλυγισία και ευκινησία πρέπει είναι ίδια και στα δύο άκρα.
• Η ισοκινητική αξιολόγηση πρέπει να είναι χωρίς μεγάλες διάφορες
μεταξύ των άκρων.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΟ
MSc, Εγγεγραμμένη Κλινική
Ψυχολόγος (Αρ. Μητρώου 451)

•
•
•
•
•
•

Ατομική Θεραπεία (παιδιών, εφήβων και ενηλίκων)
Θεραπεία Ζευγαριών
Ομαδική Θεραπεία
Θεραπεία και Συμβουλευτική γονέων
Θεραπεία και Συμβουλευτική οικογένειας
Σύμβουλος εξαρτησιογόνων ουσιών (π.χ. ναρκωτικών, αλκοόλ
κ.ά.)

Τηλέφωνο: 97640832
Facebook: Κλινική Ψυχολόγος-Μαρία Μπάσιο
/Clinical Psychologist-Maria Basho
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Τελετή βράβευσης αθλητών και σωματείων Ιδαλίου

Γ

ια 14η συνεχή χρονιά ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε τελετή βράβευσης των αθλητών
και των αθλητικών σωματείων του Δήμου
Ιδαλίου που διακρίθηκαν σε Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά ή Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Αγώνες κατά
την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Eπιτροπής Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου Μιχάλης Χατζηκυριάκος. Συγχαρητήρια
στους διακριθέντες και από το Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο
Δήμος θα συνεχίσει να επικροτεί όσους προβάλουν
το Δάλι. Εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού απηύθυνε χαιρετισμό η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Κάλλη Χατζιωσήφ. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης έγινε επίσης η απονομή των ετήσιων
χορηγιών στα αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς και
κοινωνικούς φορείς του Δήμου Ιδαλίου.

Μ

Αλλαγή προπονητή στον Άδωνη

ε τον Κώστα Καλλή
στον πάγκο του θα
συνεχίσει την πορεία του ο Άδωνης. Το Δ.Σ του
σωματείου εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Γιαννάκη Διονυσίου για την συνεργασία που είχαν και του εύχεται κάθε καλό. Η
αλλαγή προπονητή σε μια ομάδα πάντα συμβάλει στην αλλαγή
του κλίματος και δημιουργεί ελπίδες για καλύτερη συνέχεια στο
υπόλοιπο του πρωταθλήματος.
Με κάποια συνεχή θετικά αποτελέσματα ο Άδωνης έχει καλές πιθανότητες να ανέλθει στον βαθμολογικό πίνακα. Στο σωματείο
βλέπουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουν τον απολογισμό. Το πρωτάθλημα
έφθασε σχεδόν στη μέση και οι αγωνιστικές που
έχουν περάσει είναι αρκετές για να βγάλει κάποιος συμπεράσματα. Ο Άδωνης παρά τα ατυχή αποτελέσματα που ήρθαν στους πρώτους αγώνες, δείχνει μέσα από τα παιχνίδια του ότι έχει μέλλον και
μπορούν οι άνθρωποι του σωματείου να νιώθουν
ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσει η ομάδα να
ανέλθει σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι νεαροί και με τις
απαραίτητες εμπειρίες που θα αποκομίσουν μέσα
από τους αγώνες θα μπορέσουν να ανεβάσουν
τον Άδωνη εκεί που του αξίζει. Το πρωτάθλημα της
ΕΠΕΛ είναι πολύ ανταγωνιστικό και όλες οι ομάδες είναι περίπου της ίδιας δυναμικότητας. Oι πράσινοι του Δαλιού στην 4η αγωνιστική έχασαν με

Π

1-0 από τη Δυναμό Περβολιών.
Στην 5η αγωνιστική ο Άδωνης
έχασε με 2-1 από τον Όλυμπο
Ξυλοφάγου. Στην 6η αγωνιστική
μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο πρόσφερε γκολ και
θέαμα ο Άδωνης εξήλθε ισόπαλος 3-3 με την ΑΛΚΗ Ορμήδειας.
Στην 7η αγωνιστική οι πράσινοι
του Δαλιού έχασαν με 2-0 από
την Ομόνοια Ορμήδειας. Υπέρ
του Άδωνη με σκορ 3-0 κατακυρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα
του Κόρνου. Σχετική απόφαση
πήρε η δικαστική επιτροπή της
ΕΠΕΛ δίδοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ομάδα του
Άδωνη. Στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος
και τελευταία του 1ου γύρου ο Άδωνης θα παίξει
εκτός έδρας με τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Σε μία
ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του Άδωνη Πολάκης Σάββα και Λουκάς Κουνναπής.
Οι δύο φίλοι μετά από 9 χρόνια έκοψαν τα μαλλιά
τους κάνοντας τα δωρεά στο Καραϊσκάκειο ίδρυμα με σκοπό να γίνουν περούκες για παιδιά που
υποφέρουν από καρκίνο. Το Δ.Σ του Άδωνη προετοιμάζει αυτή την περίοδο την χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα του σωματείου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου στο Bella Luna στο
Δάλι. Οι φίλοι του Άδωνη αναμένεται να δώσουν
για άλλη μια φορά το παρόν τους και να στηρίξουν
το σωματείο τους.

Μπορεί και καλύτερα η Oλυμπιάδα

λούσιο θέαμα στα παιχνίδια της Ολυμπιάδας.
Στους αγώνες που έδωσε μέσα στο Νοέμβριο
η ομάδα των Λυμπιών οι φίλαθλοι που τους
παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ. Η Ολυμπιάδα είναι ένα
καλό σύνολο το οποίο μπορεί να φέρει ακόμα καλύτερα
αποτελέσματα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στην
8η αγωνιστική η Ολυμπιάδα πέτυχε μεγάλη νίκη. Κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την ομάδα της Αμαθούς Αγίου Τύχωνα και ανήλθε στον βαθμολογικό πίνακα. Οι πράσινοι των Λυμπιών παρά το ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ
κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι και να φύγουν από
τη Λεμεσό με το τρίποντο. Η νίκη πέραν από τους τρεις
βαθμούς έδωσε και ψυχολογική ένεση για τη συνέχεια
του πρωταθλήματος. Στην 9η αγωνιστική η Ολυμπιάδα
κατάφερε να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Μέσα
στα Λύμπια σ’ ένα παιχνίδι που πρόσφερε γκολ και θέαμα κέρδισε με 4-3 την ομάδα της Ορμήδειας. Στην 10η
αγωνιστική παίζοντας εκτός έδρας με την ΕΝΑΔ στην
Πόλη Χρυσοχούς οι πράσινοι των Λυμπιών έχασαν με
4-1. Από την αρχή ήξεραν ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα με μια σκληροτράχηλη ομάδα.
Ήδη στα Λύμπια άφησαν πίσω τους το ατυχές αποτέλεσμα στην Πόλη Χρυσοχούς και βλέπουν τη συνέχεια με
αισιοδοξία. Στην 11η αγωνιστική οι ποδοσφαιριστές της
Ολυμπιάδας παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο. Κέρδισαν στην έδρα τους με 2-1 την Ομόνοια Ψευδά, μια
από τις ομάδες έκπληξη του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι των Λυμπιών στην 12η αγωνιστική θα παίξουν
εκτός έδρας με τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Στην 13η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν στα Λύμπια τον Εθνικό Άσσιας και στην 14η αγωνιστική θα φιλοξενηθούν από την
ομάδα του Κούρρη Ερήμης. H Oλυμπιάδα έδειξε ότι έχει
τα φόντα να παίξει στα ίσα κάθε αντίπαλο, να κερδίσει
βαθμούς και να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Στο
πλευρό των ποδοσφαιριστών κάθε εβδομάδα βρίσκε-

Iκανοποίηση για την πορεία της ΑΕΚ Ιδαλίου

Κ

αλό ποδόσφαιρο παρουσιάζει
στα παιχνίδια της
η ΑΕΚ Ιδαλίου η οποία
εάν σε κάποιους αγώνες
ήταν λίγο πιο τυχερή σήμερα θα βρισκόταν ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Στις τάξεις
της ομάδας υπάρχει ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και αισιοδοξία για
τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η διοίκηση της
ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών αλλά και από την παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο. Παιχνίδι με παιχνίδι ο
αριθμός των φίλων της ΑΕΚ αυξάνεται γεγονός που δίδει ώθηση στους ποδοφαιριστές για καλές εμφανίσεις.
Ο Νοέμβριος ήταν δύσκολας αγωνιστικά μήνας αφού
η ομάδα είχε να δώσει δυνατά παιχνίδια.Στο ντέρμπι
με την ΕΝΑΔ η ΑΕΚ έχασε με 2-1 ωστόσο αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών οι οποίοι
έπαιξαν αρκετά καλά. Λίγο η ατυχία, λίγο η αστοχία έφεραν την ήττα. Ακολούθησε άλλο ένα ντέρμπι για την
ΑΕΚ. Φιλοξένησε την ομάδα του Δικέφαλου Αγκαστί-

Μ

νας. Μετά από ένα παιχνίδι το οποίο πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους
φιλάθλους οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες
1-1. Στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος
η ΑΕΚ έχασε εκτός έδρας
από τον ΠΑΟ Κοκκιντριμιθιάς με 1-0.Στο σωματείο ήδη βλέπουν τη
συνέχεια, θέλοντας ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο
του πρωταθλήματος να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Δεν το κρύβουν στην ΑΕΚ ότι
θέλουν τη διάκριση στο φετινό πρωτάθλημα. Βλέπουν
το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουν
τον απολογισμό με την ελπίδα ότι θα βρίσκονται στις
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας και τα παιχνίδια που έδωσε δείχνουν
ότι ο στόχος είναι εφικτός. Γειτονικό ντέρμπι στην 11η
αγωνιστική για την ΑΕΚ Ιδαλίου η οποία θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λυμπιών.H κλήρωση του λαχνού
της ΑΕΚ θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου.

Εκπροσώπησαν επάξια την Κύπρο

ε τα χρώματα της εθνικής Κύπρου
αγωνίστηκαν η Έλενα Μουσικού
και η Σοφία Βαρβαρίτη - Τσαγγάρη
στον διεθνή αγώνα Αphrodite που διοργανώθηκε στην Αγία Νάπα. Στους αγώνες έλαβαν
μερος 8 χώρες και περισσότεροι από 71 αθλητές και αθλήτριες. Η Έλενα Μουσικού κέρδισε
την 1η θέση στο ατομικό γυναικών και τη 2η
θέση στο μικτό. Εξασφάλισε τη 2η θέση και στο
ομαδικό. Η Σοφία Βαρβαρίτη – Τσαγγάρη κέρδισε την 3η θέση στο ατομικό γυναικών. Στις 18

Νοεμβρίου διεξήχθη ο 2ος παγκύπριος αγώνας πρωταθλήματος της ΚΟΤΟΞ. Στο ολυμπιακό τόξο η Έλενα Μουσικού κατέκτησε την 1η
θέση στα νοκ αουτ και 2η θέση στον αγώνα κατάταξης του ολυμπιακού γύρου. Η Άννα Καλλένου εξασφάλισε την 1η θέση στον αγώνα
κατάταξης ολυμπιακού γύρου, 1η θέση στον
αγώνα mix team και τη 2η θέση στον αγώνα
νοκ άουτ. Η Σοφία Βαρβαρίτη Τσαγγάρη κατέλαβε τη 2η θέση στην κατάταξη ολυμπιακού
γύρου και την 3η θέση στον αγώνα mix team.

Φυτώριο ταλέντων οι ακαδημίες του Πανιδαλιακού

Τ

ον Πανιδαλιακό των επόμενων χρόνων κτίζει η διοίκηση του σωματείου. Στη φετινή αγωνιστική περίοδο η διοίκηση έστρεψε την προσοχή της στις ακαδημίες αφού είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που
έχουν εγγραφεί στο δυναμικό της ομάδας. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για το άθλημα της πετόσφαιρας από νεαρά κορίτσια σπρώχνει τους αρμόδιους του σωματείου να επενδύσουν στις ομάδες των ακαδημιών. Στο πλάνο της διοίκησης βρίσκεται και η στήριξη της γυναικείας ομάδας η οποία συνεχίζει τις αγωνιστικές
της υποχρεώσεις. Το πρόγραμμα της ομάδας στη συνέχεια είναι πιο βατό και η ομάδα μπορεί να εξασφαλίσει
κέρδος το οποίο θα τη βοηθήσει να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα.

ται ο κόσμος της Ολυμπιάδας ο οποίος βοηθά με κάθε
τρόπο ώστε το σωματείο να πάει μπροστά. Στην Ολυμπιάδα προετοιμάζονται για το Gala Dinner το οποίο θα
πραγματοποιηθεί μέσα στις γιορτές. Λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες μέρες. Επίσης οι φίλοι της ομάδας
μπορούν να προμηθευτούν και το χριστουγεννιάτικο
λαχείο του σωματείου το οποίο θα χαρίσει στους τυχερούς πλούσια δώρα.
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Στοχεύει σε καλύτερη συνέχεια η ΜΕΑΠ

Κ

αλύτερη συνέχεια θέλει η
ΜΕΑΠ η οποία έδειξε ότι μπορεί να τα βάλει με κάθε αντίπαλο. Εάν εκμεταλλευτεί και περισσότερο
την έδρα της η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου σύντομα θα ανέλθει βαθμολογικά. Οι κόκκινοι έκαναν αρκετά καλά παιχνίδια στα οποία είχαν και
βαθμολογικό όφελος ωστόσο σε κάποια παιχνίδια είτε από ατυχία, είτε από αστοχία, είτε γιατί
δεν παρουσιάστηκαν όπως θα έπρεπε έφυγαν ηττημένοι
από το γήπεδο. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο και το γνωρίζουν
πολύ καλά στο σωματείο. Θέλουν στις επόμενες αγωνιστικές να μαζέψουν βαθμούς ώστε να ανέλθουν στο βαθμολογικό πίνακα και να μπουν στο δεύτερο γύρο με άλλο
αέρα. Ο στόχος είναι εφικτός αφού με κάποια συνεχόμενα καλά αποτελέσματα η ομάδα θα βρεθεί ψηλά στη βαθμολογία, θα αποβάλουν το άγχος οι ποδοσφαιριστές και
θα μπορεί η ΜΕΑΠ να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Στους αγώνες που έδωσε η ομάδα τον Νοέμβριο μπορούσε να έχει καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Στην
7η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έφερε 0-0 με το ΘΟΙ Λακατάμιας.
Ένα εκτός έδρας βαθμός, σε μια δύσκολη έδρα είναι καλοδεχούμενος για την ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου.
Από το συγκεκριμένο παιχίδι η ΜΕΑΠ μπορούσε να πάρει περισσότερα ωστόσο φάνηκε άτυχη και δεν κατάφερε να σκοράρει και να πάρει το τρίποντο. Στην 8η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου έχασαν στην
έδρα τους από τον Ακρίτα με 3-2. Η ομάδα είχε άσχημο ξεκίνημα αφού στο πρώτο μισάωρο δέχθηκε δυο γκολ. Στη

συνέχεια ισοζύγισε το παιχνίδι και μπορούσε στο τέλος να έχει βαθμολογικό
κέρδος από τον συγκεκριμένο αγώνα.
Στην 9η αγωνιστική η ΜΕΑΠ παίζοντας
εξαιρετικό ποδόσφαιρο πέτυχε την
πρώτη της εκτός έδρα νίκη στο πρωτάθλημα. Κέρδισε με 2-0 την ΠΑΕΚ Κερύνειας δείχνοντας ότι η ομάδα μπορεί
ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Ο Δεκέμβριος προμηνύεται συναρπαστικός. Στην 10η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει στην έδρα της με την ομάδα της
Αγίας Νάπας. Στην 11η αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από τον
Ονήσιλο Σωτήρας. Στην 12η αγωνιστική θα πάει στην Ορόκλινη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Διγενή. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται με τον
αγώνα απέναντι στην ΑΕΖ στο Πέρα Χωριό – Νήσου.Στην
κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου κέρδισαν 800 Ευρώ ο αριθμός
276 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 167, 624, 116, 703 και 089.
Την ίδια νύχτα το Δ.Σ της ΜΕΑΠ δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Το κλίμα
στην ΜΕΑΠ είναι εξαιρετικό και όλοι στο σωματείο δηλώνουν αποφασισμένοι να πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Στη ΜΕΑΠ δεν μένουν μόνο στα
ποδοσφαιρικά αλλά πολύ τακτικά η διοίκηση διοργανώνει
εκδηλώσεις ώστε να προσφέρει στους φίλους της και διασκέδαση. Σ’ αυτό το πλαίσιο το Δ.Σ διοργάνωσε έντεχνη
μουσική βραδιά καθώς και ρετρό πάρτυ. Είναι εκδηλώσεις
που αρέσουν στον κόσμο ο οποίος τις αγκαλιάζει με θέρμη και αυτό φαίνεται από την μεγάλη επιτυχία που έχουν.

Φύσηξε νέος αέρας στον Απόλλωνα Λυμπιών

Τ

α καλά αποτελέσματα που έφερε στις τελευταίες αγωνιστικές ο Απόλλων Λυμπιών έφεραν και τη βαθμολογική άνοδο της ομάδας. Οι γαλάζιοι των Λυμπιών μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας παρουσιάζονται αρκετά βελτιωμένοι και ήδη αυτό άρχισε να εξαργυρώνεται και με βαθμολογικό κέρδος. Στόχος του
Απόλλωνα είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στη βαθμολογία. Στο τέλος του πρωταθλήματος θα κάνουν τον
απολογισμό. Στην 8η αγωνιστική ο Απόλλων κέρδισε με 3-0 τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Στην επόμενη αγωνιστική ο Απόλλων
έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Ελληνισμο Ακακίου. Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα έδωσε ο Απόλλων Λυμπιών
στο παιχνίδι με την ομάδα της Ακανθούς την οποία κέρδισε με 3-1.Στην 11η αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών θα
πάνε στο γειτονικό Δάλι για να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα Λυμπιών άρχισαν οι προετοιμασίες για τις
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Στις 9 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί η οδός Χριστουγέννων και αργότερα η ώρα 19:00 ακολουθεί η καθιερωμένη φωταγώγηση του σωματείου. Οι φίλοι του σωματείου αναμένεται και φέτος να δώσουν το παρόν τους και να εισέλθουν στο πνεύμα των γιορτών.

Ασταθής πορεία για το Χαλκάνορα

Τ

ους ύψους και του βάθους είναι
ο Χαλκάνωρ. Η ομάδα όσο περνούν οι αγωνιστικές και φαίνεται να παρουσιάζεται καλύτερη, έτοιμη
να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν
από τη διοίκηση, κάνει λάθη τα οποία
της στοιχίζουν πολύτιμους βαθμούς.
Η ομάδα για να τα καταφέρει θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να πετυχαίνει νίκες στα παιχνίδια της. Το πρωτάθλημα της Γ’
κατηγορίας είναι αρκετά ανταγωνιστικό και πολλά παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Το Νοέμβριο οι γαλάζιοι του Δαλιού άρχισαν πολύ καλά και αυτό έδωσε και βαθμολογική ώθηση στην ομάδα. Οι δυο συνεχόμενες νίκες που
πέτυχε ο Χαλκάνωρ στις δυο πρώτες αγωνιστικές του Νοεμβρίου τον ανέβασαν στη βαθμολογία ωστόσο για να
συνεχιστεί η πορεία προς την επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν από τη διοίκηση θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. O Χαλκάνωρ άρχισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις τον Νοέμβριο με μεγάλη εκτός έδρας νίκη σε βάρος
του Εθνικού Άσσιας με 2-1. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για
τους γαλάζιους του Δαλιού στην 9η αγωνιστική. Κέρδισαν στο Δάλι με 3-0 τον Εθνικό Λατσιών. Στην 10η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έχασε εκτός έδρας με 2-0 από την ομάδα της Ξυλοτύμπου. Στην 11η αγωνιστική μέσα στο Δάλι

έχασε από την ΑΠΕ Ακρωτηρίου με 3-2.
Η συνέχεια περιλαμβάνει δύσκολα παιχνίδια στα οποία η ομάδα θα πρέπει να
ανταποκριθεί με επάρκεια αν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους της. Στην 12η
αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός
έδρας με τον Διγενή Μόρφου. Ακολουθεί
στην 13η αγωνιστική ο αγώνας στο Δάλι
με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Στην 14η αγωνιστική του
πρωταθλήματος οι γαλάζιοι θα ταξιδέψουν στην Ορμήδεια για να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα. Το γήπεδο
του Χαλκάνορα έχει μεταμορφωθεί αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αντικατάστασης του χορτοτάπητα του
«Δημήτης Χάματσος».Tη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου το Δ.Σ
του Χαλκάνορα διοργάνωσε Gourmet Night με μοναδικές γεύσεις από το Σεφ Χαράλαμπο Αγροκηπιώτη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν και η οικονομική ενίσχυση του
σωματείου. O Xριστουγεννιάτικος χορός του Χαλκάνορα
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου στο Κτήμα Κουσιουμή. Τιμή εισόδου 30 Ευρώ με φαγητό, ποτό
και διασκέδαση. Η διοίκηση του Χαλκάνορα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Επίσης στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα
των Θεοφανείων θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τόμπολα του Χαλκάνορα η οποία προσφέρει πλούσιες συγκινήσεις και πολλά δώρα.

Καλύτερη συνέχεια θέλουν στο Λέφτερο

Σ

τη μέση του βαθμολογικού πίνακα της
ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται ο Λέφτερος. Η ομάδα μπορούσε και για καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή ωστόσο κάποια ατυχή αποτελέσματα άφησαν πίσω την ομάδα από τις πρώτες
θέσεις. Τα παιχνίδια που ακολουθούν θεωρούνται ιδιαίτερα
σημαντικά και κάποια πιθανά καλά αποτελέσματα θα συμβάλουν στην βαθμολογική άνοδο της ομάδας. Στο Λέφτερο
προετοιμάζονται για αυτά τα παιχνίδια ώστε στη συνέχεια η
ομάδα να ανέλθει βαθμολογικά και να μπορέσει να διεκδικήσει τους στόχους της. Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος αναμένεται να προσφέρει πολλές συγκινήσεις στους φιλάθλους αφού όπως προκύπτει από τα παιχνίδια που έγιναν
όλες οι ομάδες είναι περίπου της ίδιας δυναμικότητας κάνοντας τη διοργάνωση πολύ ανταγωνιστική. Μεγάλη νίκη για
τον Λέφτερο στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρ-

δισε εκτός έδρας με 5-1 την ομάδα της Ψημολόφου. Οι φίλοι του Λέφτερου οι οποίοι ήταν και πάλι
στο πλευρό της ομάδας χάρηκαν τα πολλά γκολ
και την ευρεία νίκη του σωματείου. Στην επόμενη
αγωνιστική ο Λέφτερος έχασε από τον ΑΠΟ Μαθιάτη με 2-0.
Σ’ άλλο ένα παιχνίδι η ομάδα παρά την καλή εμφάνιση και τις
ευκαιρίες έμεινε με τις εντυπώσεις και έφυγε από το γήπεδο
χωρίς βαθμολογικό κέρδος. Στην 10η αγωνιστική ο Λέφτερος
έπαιξε εκτός έδρας με τον Ελληνισμό. Μέχρι τις καθυστερήσεις κρατούσε τη νίκη ωστόσο στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού η ομάδα του Ακακίου ισοφάρισε το παιχνίδι σε 2-2.Στην
11η αγωνιστική και τελευταία του 1ου γύρου ο Λέφτερος θα
αγωνιστεί εκτός έδρας με την ΕΝΑΔ. Η διοίκηση του Λέφτερου
κατά τη διάρκεια των γιορτών αναμένεται να διοργανώσει εκδηλώσεις όπως χοροεσπερίδα και τόμπολα. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται προσεχώς.

