
Ο Δήμος Ιδαλίου διεκδίκησε και πέτυχε τη συμπερίληψη του 
στους Δήμους και τις κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
θα επωφεληθούν από το δεύτερο κύμα Wifi4EU. Η σχετική ανα-

κοίνωση έγινε από την Κομισιόν. Ο Δήμος Ιδαλίου θα λάβει κουπόνια 
αξίας 15 χιλιάδων Ευρώ για να καλύψει το κόστος εγκατάστασης των Wi-
Fi hotspots σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημο-
τικών κέντρων, των δημόσιων βιβλιοθηκών, των μουσείων, των δημό-
σιων πάρκων ή των πλατειών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 
παρούσα πρόσκληση ήταν 51 εκατομμύρια ευρώ και οι αιτήσεις προ-
έρχονταν από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δηλαδή 
κράτη μέλη της Ε.Ε, Ισλανδία και Νορβηγία. Η Επίτροπος για την Ψηφια-
κή Οικονομία και την Κοινωνία εξέφρασε την ικανοποίησή της κάνοντας 
λόγο για περισσότερες από 10 χιλιάδες υποψηφιότητες.

Λ ίγο πάνω από το 50% 
των εγγεγραμμένων ψη-
φοφόρων της ευρύτε-

ρης περιοχής Ιδαλίου έφθασε το 
ποσοστό των ψηφοφόρων που  
άσκησαν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα στις πρόσφατες Ευρωεκλο-
γές. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 
στην περιοχή Ιδαλίου είναι 13441. 
Ψήφισαν 7524. Η «ΔΑΛΙNEWS» 
κατέγραψε όλα τα αποτελέσμα-
τα. Το ΑΚΕΛ στο Δήμο Ιδαλίου και 

στις κοινότητες Πέρα Χωριού – 
Νήσου, Λυμπιών, Αλάμπρας και 
Ποταμιάς κατετάγη πρώτο κόμ-
μα ενώ στην Αγία Βαρβάρα πρώ-
το κόμμα αναδείχθηκε ο ΔΗΣΥ. 
Οι τοπικές επιτροπές των κομμά-
των άρχισαν ήδη την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων και μελετούν 
τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει 
των επερχόμενων Βουλευτικών 
εκλογών οι οποίες θα γίνουν σε 
δυο χρόνια.
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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.
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Ένας στους δυο ψηφοφόρους απείχε από τις Ευρωεκλογές

Όλα τα αποτελέσματα και τα πολιτικά συμπεράσματα που έβγαλε η κάλπη στην περιοχή Ιδαλίου
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 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599

e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

 Ο Δήμος Ιδαλίου κέρδισε δωρεάν 
Wi-Fi
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Ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης στην 
παρουσία Υπουργών, αν-

θρώπων του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, των μελών της οικογένειας του 

μ. Φώτου Φωτιάδη, στελεχών της ζυθοβιομηχανίας Carlsberg και  κόσμου τέλεσε τα 

εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας Carlsberg. Tον αγιασμό τέλεσε ο  

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Η φετινή χρονιά αποτελεί χρονικό ορόσημο για την 

εταιρεία, αφού συμπληρώνονται  50 χρόνια από την έναρξη των εργασιών της στο 

νησί μας.

Τα εγκαίνια 
των νέων 
εγκαταστάσεων 
της Carlsberg
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Μ εγάλη χαρά στον μι-
κρό Λάμπρο ο οποί-
ος από τις πρώτες 

μέρες της γέννησης του βρίσκε-
ται σε νοσοκομείο του Ισραήλ 
έδωσε η  Τάμτα, η εκπρόσωπος 
της Κύπρου στη Γιουροβίζιον. 
Τον επισκέφθηκε από τις πρώ-
τες μέρες της άφιξης της στο Ισ-
ραήλ για να του εκφράσει τη 
συμπαράσταση της. Η Τάμτα 
και ο Λάμπρος έγιναν φίλοι και 
κατά την παραμονή της super 
pop star στο Ισραήλ υπήρξαν 
και άλλες συναντήσεις αποκα-
λύπτοντας το χαρακτήρα της τραγουδίστριας. Η Τάμτα, όπως εκμυστηρεύ-
τηκε σε συνεργάτες της, τις  συναντήσεις με το μικρό Λάμπρο τις επιδίωκε 
γιατί της έδιδαν θετική ενέργεια, συναίσθημα, αγνή ανιδιοτελή αγάπη και 
στοργή.

Η Τάμτα συνάντησε το μικρό 
Λάμπρο

 σελ. 12 

Τ α χαρτιά της στη «ΔΑΛΙNEWS» 
άνοιξε η Έφορος Εσωτερι-
κού Ελέγχου της Δημοκρατίας 

Άννα Ζαβού Χριστοφόρου. Σκιαγρα-
φεί το έργο που γίνεται στην υπηρεσία 
της, αναφέρεται στο μέγεθος της δια-
φθοράς στην Κύπρο, στον έλεγχο που 
γίνεται στα Ευρωπαϊκά κονδύλια κα-
θώς και στους στόχους και τις επιδιώ-
ξεις της. Εξηγεί τη διαφορά που έχει η 
Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου με την 
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
αλλά και στα συναισθήματα της όταν 
επισκέπτεται τη γενέτειρα της, το Δάλι. 
Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου ανοίγει 
το άλπουμ με τις αναμνήσεις των παιδι-
κών της χρόνων. 

Αποκαλυπτική συνέντευξη 
της Άννας Ζαβού Χριστοφόρου
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Π λήθος πιστών συνέρρευσαν στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για 
να προσκυνήσουν την εικόνα της Πανα-

γίας Ελαιωνίτισσας που μεταφέρθηκε από το Όρος 

των Ελαιών. Η μεταφορά της εικόνας στην Κύπρο 

ήταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στον πανηγυ-

ρίζοντα ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Η υποδοχή της εικόνας έγινε από τον Μητροπολί-

τη Τριμυθούντος στις 17 Μαϊου. Η εικόνα παρέμει-

νε στο ναό της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης μέχρι τις 22 Μαϊου.

Πλήθος προσκυνητών για 
την εικόνα της Παναγίας Ελαιωνίτισσας

 σελ. 7
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο  ι θερμοκρασίες ανέβηκαν, διανύουμε ήδη τις πρώ-
τες ημέρες του καλοκαιριού. Πραγματικά επιθυμή-
σαμε τη θάλασσα, τις βουτιές και τις εκδρομές. Εξάλ-

λου ο φετινός χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός και πραγματικά 
σε κάποιες στιγμές βαρεθήκαμε τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Πέ-
ρασαν ήδη οι πρώτες μέρες από την ημέρα της εκλογικής διαδι-
κασίας για τις Ευρωεκλογές που έγιναν στις 26 Μαϊου. Τα επιτε-
λεία των πολιτικών κομμάτων αξιολογούν τα αποτελέσματα και 
καθορίζουν τη στρατηγική  και τα επόμενα βήματα τους. Στην 
έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για το 
σημαντικό έργο που επιτελεί το γραφείο της Εφόρου Εσωτερι-
κού Ελέγχου της Δημοκρατίας. Ως επικεφαλής της νευραλγικής 
αυτής υπηρεσίας της Δημοκρατίας είναι η Άννα Ζαβού Χριστο-
φόρου η οποία σε συνέντευξη της στη «ΔΑΛΙNEWS» αναφέρ-
θηκε στο ρόλο που  διαδραματίζει το γραφείο της.  Ο Δήμος 
Ιδαλίου διεκδίκησε και πέτυχε τη συμπερίληψη του στους Δή-
μους και τις κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επωφε-

ληθούν από το δεύτερο κύμα Wifi4EU. Πρόκειται για σημαντι-
κή επιτυχία η οποία θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στο Δήμο και 
τους κατοίκους του. Στα σημαντικά γεγονότα που έγιναν τον πε-
ρασμένο μήνα στην περιοχή ήταν η μεταφορά στην Κύπρο της 
εικόνας της Παναγίας Ελαιωνίτισσας από το Όρος των Ελαιών. 
Πιστοί από κάθε γωνιά της Κύπρου επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και προσκύνησαν την θαυμα-
τουργή εικόνα. Με την ευκαιρία της γιορτής των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στην ομώνυμη Ενορία του Ιδαλίου διοργανώ-
θηκαν και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε ο κόσμος. 
Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης βγήκαν 
και πάλι στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ποιότητα του 
αέρα στην περιοχή. Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν 
και εκπρόσωποι κομμάτων. Προχωρούν έργα υποδομής στην 
Αλάμπρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πεζοδρο-
μίων. Το Μαϊο διεξήχθη στο Ισραήλ ο διαγωνισμός τραγουδι-
ού της Γιουροβίζιον. Η Τάμτα, η εκπρόσωπος της Κύπρου στο 

διαγωνισμό, κατά την παραμονή της στο Ισραήλ επισκέφθηκε 
το μικρό Λάμπρο ο οποίος από τις πρώτες μέρες της γέννησης 
του βρίσκεται σε νοσοκομείο του Ισραήλ. Ο χαρακτήρας του 
Λάμπρου και τα πλούσια ψυχικά αποθέματα του παιδιού από 
το Δάλι κέρδισαν τη γνωστή τραγουδίστρια. Πολύ ωραία εκ-
δήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων του Περιφερειακού 
Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου, εκδήλωση που είχε και φι-
λανθρωπικό χαρακτήρα. Οι συντελεστές της παράστασης «Μια 
Μέρα» απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όσων την παρακο-
λούθησαν.  Φιλανθρωπικό χαρακτήρα και αγκαλιάστηκε από 
τον κόσμο είχε και η εκδήλωση της  Μητρόπολης Τριμυθού-
ντος. Το «Εαρινό Φιλανθρωπικό Πανηγύρι» χάρισε ωραίες στιγ-
μές στον κόσμο που συμμετείχε. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διοργανώθηκε το 1ο Φεστιβάλ ποδηλάτου, ένα μέσο 
που αποτελεί εναλλακτική επιλογή διακίνησης των πολιτών και 
χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. 

Καλό καλοκαίρι

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
2 Ιουνίου Μαρίνος, Νικηφόρος

4 Ιουνίου Μάρθα

5 Ιουνίου Απόλλων, Δωροθέος, Πλούταρχος

11 Ιουνίου Βαρνάβας, Λούκας

15 Ιουνίου Αυγουστίνος, Λεόντιος

19 Ιουνίου Παΐσιος

23 Ιουνίου Αγίων Πάντων

26 Ιουνίου Μακάριος

27 Ιουνίου Πιέρος

28 Ιουνίου Ανάργυρος

29 Ιουνίου Παύλος, Πέτρος

30 Ιουνίου Απόστολος
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Εποικοδομητική εκπαίδευση στην εφεδρεία

Ή ταν η 1η 
φορά μετά 
από πολ-

λά χρόνια, απολύθη-
κα από τις τάξεις της Ε.Φ 
το 1995, που αισθάν-
θηκα ότι η παρουσία 
μου στην εφεδρεία δεν 
ήταν ούτε καταναγκα-
στική, ούτε χάσιμο χρό-
νου.  Φεύγοντας από το 
στρατόπεδο, αργά το 
απόγευμα, αισθάνθη-
κα ότι γίνεται δουλειά 
αθόρυβα η οποία φέρ-
νει αποτελέσματα.  Οι αξιωματικοί φρόντισαν και οργάνωσαν κλάσεις, ενημέρωσαν 
τον κόσμο για τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης της Ε.Φ, για την προωθούμενη ανα-
βάθμιση των υλικών, υπενθύμιση για τον τρόπο λειτουργίας των υφιστάμενων οπλι-
κών συστημάτων και γενικά για όλες τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζουν 
οι έφεδροι. Το αίσθημα αυτό εισέπραξαν και άλλοι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της 
κουβέντας που κάναμε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης μας η οποία να ση-
μειωθεί ήταν για 4 ώρες. Ήταν όμως αρκετός χρόνος για να θυμηθούμε πολλά και να 
μάθουμε περισσότερα για τα όσα συμβαίνουν στην Ε.Φ και τα οποία μας αφορούν 
όλους, αφού ως φορολογούμενοι πολίτες συντηρούμε οικονομικά τη δύναμη. Ευχή 
όλων είναι ποτέ να μην χρειαστεί η παρέμβαση της Ε.Φ ωστόσο από τη στιγμή που 
υπάρχει η απειλή, οφείλουμε να τη διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα. 

1ο Φεστιβάλ ποδηλάτου

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Φεστιβάλ ποδηλάτου 
που διοργάνωσε η Νεολαία Ιδαλίου. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ποδη-

λατήσουν σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δάλι, σε μια 

διαδρομή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης έγινε δωρεάν παράδοση μαθημάτων ποδηλάτου σε παι-

διά και παραχωρήθηκαν συμβουλές για ασφαλή χρήση του οδι-

κού δικτύου από τους ποδηλάτες.

Hμερίδα καριέρας στη Σχολή Φόρουμ

Π ραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Φόρουμ, η Ημερίδα Καριέρας 
με τίτλο «5 Minute Interviews».
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πάρουν πληροφορίες από επαγγελματίες 15 

διαφορετικών τομέων και να λύσουν απορίες σχετικά με την αγορά εργασίας. 
Τέτοιες ημερίδες είναι επίκαιρες και ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα στο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον που ζούμε και στην κατάσταση που περιήλθε η οικονομία της χώρας λόγω της 
οικονομικής κρίσης.

Έπαινος για μαθητή του Λυκείου Ιδαλίου 

Σ το μαθητή Φωκά Παπακυριακού του Λυκείου Ιδαλίου απονεμήθηκε έπαινος  
στην Ολυμπιάδα Χημείας Γ’ Λυκείου 2018-2019. Η Παγκύπρια Ένωση Χημικών 
συγχαίρει όλους τους μαθητές που διακρίθηκαν, τους μαθητές που έλαβαν μέ-

ρος στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας Γ’ Λυκείου,  το Υπουργείο Παιδείας για την υπο-

στήριξη καθώς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι εθελοντικά συνεισφέρουν στην όλη προ-

σπάθεια.

Το μνημόσυνο του Επιλοχία 
Στρατονομίας Λοϊζου Καλλένου

22 χρόνια συμπλη-
ρώθηκαν φέτος 
από το θάνατο του 

Επιλοχία Στρατονομίας Λοϊζου 
Καλλένου από το Δάλι. Σκοτώ-
θηκε εν ώρα υπηρεσίας σε τρο-
χαίο δυστύχημα στον παλαιό 
δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Το 
μνημόσυνο του αδικοχαμένου 
επιλοχία της Εθνικής Φρουράς 
τελέστηκε στον Μητροπολιτικό 
Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 
στο Δάλι.  
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Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα που έβγαλε η κάλπη των Ευρωεκλογών

Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου δεν μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση από τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάστηκε στις 
Ευρωεκλογές όσον αφορά την προσέλευση των ψηφοφό-

ρων στην κάλπη. Στην περιοχή (Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, Λύμπια, 
Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα και Ποταμιά) είναι εγγεγραμμένοι συνολικά 
13 441 ψηφοφόροι εκ των οποίων άσκησαν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα μόλις 7524 ψηφοφόροι. Πήγαν στην κάλπη λίγο περισσότεροι 
από τους μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Αναλυτικά τα απο-
τελέσματα των Ευρωεκλογών όπως ανακοινώθηκαν από την Υπηρε-
σία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Δήμο Ιδαλίου από τους 
6617 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους  ψήφισαν οι 3493 ψηφοφόροι ή 
ποσοστό 51,96%. Το ΑΚΕΛ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 38,01%, ακο-
λούθησε ο ΔΗΣΥ με 24,98%, το ΔΗΚΟ πήρε 9,14%,η ΕΔΕΚ εξασφάλισε 
ποσοστό 8,58%, το ΕΛΑΜ 6,25%,  η ΔΗΠΑ 4,69% και  η Συμμαχία- Οικο-
λόγοι 4,66%. Στο Πέρα Χωριό – Νήσου ψήφισε ποσοστό 58,36%. Οι εγ-
γεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι 1895 και ψήφισαν 1124. Το ΑΚΕΛ πήρε 
ποσοστό 52,38%, ο ΔΗΣΥ 17,22%, το ΔΗΚΟ 8,61%, η ΕΔΕΚ 6,78%, το 
ΕΛΑΜ 6,04%, η Συμμαχία – Οικολόγοι 3,48% και η ΔΗΠΑ 3,11%. Το με-
γαλύτερο ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων καταγράφηκε στα Λύ-
μπια. Από τους 2021 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν οι 1281 
ή ποσοστό 62,49%. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε ποσοστό 50,48%, ο ΔΗΣΥ 
25,48%, η ΕΔΕΚ 6,79%, το ΕΛΑΜ 6,47%, το ΔΗΚΟ 4,79%, η ΔΗΠΑ 2,32% 
και η Συμμαχία – Οικολόγοι 2,08%. Στην Αγία Βαρβάρα είναι η μονα-
δική κοινότητα της περιοχής στην οποία δεν κέρδισε το ΑΚΕΛ. Πρώτος 
αναδείχθηκε ο ΔΗΣΥ με ποσοστό 33,88% ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε το 
23,91%. Η ΕΔΕΚ πήρε ποσοστό 14,48% και το ΔΗΚΟ 9,15%. Ακολούθη-
σε το ΕΛΑΜ με 8,61% και η Συμμαχία – Οικολόγοι πήρε 4,23%. Η ΔΗΠΑ 
εξασφάλισε 2,46%. Οι μισοί σχεδόν ψηφοφόροι της Αγίας Βαρβάρας 
δεν πήγαν να ψηφίσουν. Από τους 1470 εγγεγραμμένους ψηφοφό-
ρους πήγαν στην κάλπη οι 748. Σε σύγκριση με άλλες περιοχές στην 
Αλάμπρα καταγράφηκε σχετικά υψηλό ποσοστό προσέλευσης. Από 
τους 1042 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους άσκησαν το εκλογικό τους 
δικαίωμα οι 632 ή ποσοστό 59,5%. Το ΑΚΕΛ πήρε 45,44% των ψήφων, 
ο ΔΗΣΥ 20,20%, η Συμμαχία – Οικολόγοι 8,47%, το ΕΛΑΜ 7,82%, το 
ΔΗΚΟ 6,19%, η ΕΔΕΚ 4,23% και η ΔΗΠΑ 4,07%. Υψηλό ποσοστό προ-
σέλευσης καταγράφηκε και στην Ποταμιά. Από τους 396 εγγεγραμμέ-
νους ψηφοφόρους ψήφισαν οι 246 ή ποσοστό 61,11%. Η Ποταμιά είχε 
ιδιαίτερο λόγο να πάει στην κάλπη αφού ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ γεννή-
θηκε στο χωριό . Το ΑΚΕΛ στο ψηφοδέλτιο του οποίου ήταν ο Κιζίλγι-
ουρεκ έλαβε 38,14%, ακολούθησε το ΔΗΚΟ με 23,73%, ο ΔΗΣΥ πήρε 

18,64%, το ΕΛΑΜ 6,78%, η ΔΗΠΑ 5,51%. Η ΕΔΕΚ και η Συμμαχία – Οι-

κολόγοι πήραν τις ίδιες ψήφους με το ποσοστό τους να φθάνει στο 

2,12%. Σε όλα τα εκλογικά κέντρα της περιοχής μικρότερο αριθμό ψή-

φων εξασφάλισαν και άλλοι συνδυασμοί ή ανεξάρτητοι υποψήφιοι. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο 

των επιτελείων των πολιτικών κομμάτων και των τοπικών τους επιτρο-

πών οι οποίες τα αξιολογούν ώστε να κάνουν την προετοιμασία τους 

για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές οι οποίες θα γίνουν το 2021. 

Ψήφισαν οι μισοί ψηφοφόροι  στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου
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Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατί-
ας Άννα Ζαβού Χριστοφόρου ανοίγει τα χαρτιά 
της στη «ΔΑΛΙNEWS».  Αναφέρεται στο έργο που 

επιτελεί η Υπηρεσία της, στο μέγεθος της διαφθοράς στην 
Κύπρο, στον έλεγχο που γίνεται στα Ευρωπαϊκά κονδύλια 
καθώς και στους στόχους και τις επιδιώξεις της. Εξηγεί τη 
διαφορά που έχει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου με την 
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αλλά και στα συναι-
σθήματα της όταν επισκέπτεται τη γενέτειρά της, το Δάλι.

1) Μεγάλη τιμή για το Δήμο Ιδαλίου, μια συνδημό-
τισσα μας να έχει υπό την αρμοδιότητα της τον 
εσωτερικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αλλά και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών συγχρη-
ματοδοτούμενων κονδυλίων.
Είναι μεγάλη τιμή που το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμ-
βριο του 2015 μου εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση, αλλά και 
μεγάλη ευθύνη καθότι καθημερινά καλούμαι να αντιμε-
τωπίσω και να επιλύσω προβλήματα τόσο εντός της υπη-
ρεσίας όσο και εκτός.

2) Να μας πείτε λίγα λόγια για την υπηρεσία σας; 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της οποίας προΐσταται 
η Έφορος ιδρύθηκε το 2003 στα πλαίσια εφαρμογής των 
αρχών καλής διακυβέρνησης στη Δημόσια Υπηρεσία.  
Βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβούλιου, η Υπη-
ρεσία έχει οριστεί επίσης ως η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου 
για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος και η γνωμοδότηση της Υπη-
ρεσίας είναι απαραίτητοι για την εκταμίευση των κοινο-
τικών πόρων, οι οποίοι για την Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013 ανέρχονται σε 1,1 δις Ευρώ περίπου.  Η Υπη-
ρεσία διαθέτει περίπου 30 επαγγελματίες ελεγκτές εκ των 
οποίων οι μισοί ασχολούνται με τον εσωτερικό έλεγχο 
της κεντρικής κυβέρνησης δηλαδή τα 11 υπουργεία και 
2 υφυπουργεία και οι υπόλοιποι με τον έλεγχο των ευρω-
παϊκών κονδυλίων.

3) Ποια είναι η διαφορά της Υπηρεσίας Εσωτερι-

κού Ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή;
Όπως μια εταιρεία έχει εξωτερικούς και εσωτερικούς ελε-
γκτές έτσι και το κράτος έχει την Ελεγκτική Υπηρεσία και 
την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  Η Υπηρεσία Εσωτερι-
κού Ελέγχου επικεντρώνεται στην πρόληψη της διαφθο-
ράς δηλαδή ελέγχει τις διαδικασίες και εντοπίζει τα κενά 
που πιθανόν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να συμβάλουν 
σε κρούσματα διαφθοράς και υποβάλλει εισηγήσεις που 
στοχεύουν στη διόρθωση αυτών των αδυναμιών, ούτως 
ώστε να προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις.  Ο Γε-
νικός Ελεγκτής διενεργεί ελέγχους εκ των υστέρων ενώ 
η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ελέγχους εκ 
των προτέρων.  Οι εκθέσεις είναι δια νόμου εμπιστευτικής 
φύσεως και δεν δημοσιεύονται αφού στόχος τους είναι 
η πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων καταδίκη.  Η Υπη-
ρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί προληπτικά και 
ως σύμβουλοι των ελεγχόμενων με στόχο την αποτρο-
πή δυσάρεστων γεγονότων ενώ ο Γενικός Ελεγκτής δη-
μοσιεύει τις εκθέσεις του αφού πρόκειται για εκ των υστέ-
ρων ελέγχους.

4) Εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου κατέχετε τη 
θέση του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της δη-
μοκρατίας.  Κατά καιρούς εντοπίζονται κρού-
σματα διαφθοράς στην δημόσια υπηρεσία πως 
βλέπετε σήμερα την κατάσταση;

Πιθανόν η διαφθορά να ήταν μεγαλύτερη στο παρελθόν 

αλλά τα σκάνδαλα δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.  
Με πολλή προσπάθεια πιστεύω υπάρχει πτωτική τάση και 
πολλά έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση με τη συνε-
χή ενδυνάμωση των συστημάτων ελέγχου.  Σημασία έχει 
η συνεχής μείωση της διαφθοράς.  Πάταξη δεν έγινε που-
θενά οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει και στην Κύπρο. 
Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πρόληψης για την 
αποτελεσματική μείωση της διαφθοράς.  Όλα τα σκάνδα-
λα που βλέπουμε να βγαίνουν στην επιφάνεια είναι λόγω 
έλλειψης πρόληψης.

5) Ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής του 
Γραφείου σας αφορά τα Ευρωπαϊκά κονδύλια.  Η 
Κύπρος διαχειρίζεται με το σωστό και ενδεδειγ-
μένο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα;
Όπως είναι γνωστό η Κύπρος δίδει χρήματα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση από τους φόρους κυρίως από το Φ.Π.Α 
και ακολούθως η Ευρώπη με τη σειρά της χρηματοδοτεί 
έργα της Κύπρου.  Η απορρόφηση για την περίοδο 2007-
2013 ήταν ικανοποιητική αφού η Κύπρος είχε συνεισφο-
ρά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δις Ευρώ και εισέπρα-
ξε 1,1 δις Ευρώ (εξαιρούνται οι απευθείας επιχορηγήσεις 
από την Ε.Ε).  Με τον ίδιο ρυθμό κινείται και η προγραμμα-
τική περίοδος 2014-2020.

6) Σε περίπτωση εντοπισμού ατασθαλιών πώς 
τις αντιμετωπίζετε αφού στο όλο θέμα εμπλέκε-
ται και η Ε.Ε;
Ο έλεγχος για τα Ευρωπαϊκά κονδύλια γίνεται ως επί τω 
πλείστο εκ των υστέρων σύμφωνα με πολύπλοκες δι-
αδικασίες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.  Εάν εντοπιστεί πρόβλημα θα είναι εκ των υστέρων.  
Η Υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ού-
τως ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να ανταποκρίνονται 
σωστά ώστε να αποφεύγονται προβλήματα και να μην 
υπάρχει απώλεια πόρων.  Η Ε.Ε είναι πολύ αυστηρή με 
τους κανονισμούς αλλά και με την εφαρμογή τους.  Μέ-

χρι σήμερα δεν παρουσιάστηκαν ευτυχώς ιδιαίτερα προ-
βλήματα.

7) Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι και επι-
διώξεις για το μέλλον;
Θα ήθελα με την ολοκλήρωση της θητείας μου στο τέ-
λος του 2021 να μπορέσω να ολοκληρώσω τους αρχι-
κούς στόχους που έθεσα όταν ανέλαβα.  Ένας στόχος έχει 
ήδη επιτευχθεί γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο εμπιστεύ-
τηκε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  να αναλάβει και 
τον έλεγχο της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημά-
των, εξ’ου και εγκρίθηκαν και νέες θέσεις προς το σκοπό 
αυτό.  Αποδεδειγμένα εντοπίστηκαν αδυναμίες στα συ-
στήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας και με διορθωτικές κι-
νήσεις και σε συνεργασία με τους ελεγχόμενους κατάφε-
ρε να τα διορθώσει.

8) Κατάγεστε από το Δάλι.  Κλείνοντας τη συνέ-
ντευξη θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον οι 
πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις σας επι-
τρέπουν αν επισκέπτεστε το Δήμο σας;
Πάντα έχω χρόνο για το αγαπημένο μου χωριό το Δάλι 
από το οποίο διατηρώ τις ωραιότερες αναμνήσεις της 
ζωής μου.  Στο Δάλι τα πάντα γύρω μου ξυπνούν ευχά-
ριστες αναμνήσεις και αυθεντικές στιγμές.  Ανατρέχοντας 
σε παλιές φωτογραφίες έχω διαλέξει μερικές για να μοι-
ραστώ μαζί σας.

Συνέντευξη της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Άννας Ζαβού Χριστοφόρου

Δαλίτισσα ελέγχει την κεντρική κυβέρνηση και τα Ευρωπαϊκά κονδύλια

Ν έα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης διαμαρτυρόμενοι για έντονες οσμές και την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή τους, η οποία 
βρίσκεται περικυκλωμένη από πέντε βιομηχανικές περιοχές. Πρόκειται για τις βιομηχανικές περιοχές 

Λατσιών, Γερίου, Τσερίου, Ιδαλίου και Πέρα Χωρίου Νήσου. Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι της περιοχής, μετά 
από συνεχιζόμενες προσπάθειες για αντιμετώπιση του προβλήματος, η ατμόσφαιρα εξακολουθεί να είναι 
αποπνικτική. Τα αιτήματα των κατοίκων οι οποίοι απέκοψαν συμβολικά την κυκλοφορία στον παλαιό δρόμο 
Λευκωσία – Λεμεσού είναι τρία: 1) Αποζημίωση και άμεση απομάκρυνση δύο συγκεκριμένων βιομηχανικών 
μονάδων, των οποίων οι ώρες λειτουργίας έχουν ταυτιστεί με τα φαινόμενα αποπνικτικής ατμόσφαιρας. 2) Τον 
αποχαρακτηρισμό των ζωνών οχληρίας βιομηχανιών Γερίου και Τσερίου που έχουν απομείνει, τουλάχιστον 
σε ελαφράς βιομηχανίας ζώνες και 3)Μόνιμη εγκατάσταση μονάδας μέτρησης του αέρα στην Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης από το κράτος. Η συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας είναι η δεύτερη που πραγ-
ματοποιείται τους τελευταίους έξι μήνες. Το παρόν τους στην εκδήλωση έδωσαν και εκπρόσωποι κομμάτων. 

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για 
την ποιότητα του αέρα
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ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ;
ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ; ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΤΕ;

● OIKIA  ● ΟΙΚΟΠΕΔΟ ● ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ● ΧΩΡΑΦΙ ● ΑΠΟΘΗΚΗ

Like us on facebook C. Kadis Estate Agents

Πέραν των 5000 Ακινήτων σε όλη την Κύπρο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Οικίες 
• ∆άλι ανεξάρτητη οικία 4υπν., σε 1/2 οικόπεδο 270τ.µ., 180τ.µ. + γκαράζ + βεράντες, 3WC, 

shower + WC στο κυρίως υπνοδωµάτιο, αυλή γύρω - γύρω, µεγάλη κουζίνα µε γρανίτη, 
€185,000

• Τσέρι µοντέρνα οικία 3υπν. υπό ανέγερση, ύψωµα, 155τ.µ. + γκαράζ για 2 αυτοκίνητα + 
βεράντες, σε 190τ.µ γη, shower & WC στο κυρίως υπνοδωµάτιο, σε ανοικτή περιοχή µε 
καινούριες κατοικίες, χώρος για πλυντήριο – στεγνωτήριο στον όροφο, €200,000, ΕΑΒ.

• Λακατάµια – Στέλµεκ µοντέρνες οικίες 4υπν., υπό ανέγερση από €300,000, ΕΑΑ.
• ∆άλι- Carlsberg οικίες 3υπν. υπό ανέγερση από €234,000, ΕΑΑ.
• Λατσιά προς Γέρι οικία ανεξάρτητη, µοντέρνα 3υπν., 170τ.µ. + γκαράζ + βεράντες, σε 270τ.µ. 

γη €250,000, ΕΑΒ.

Οικόπεδα 
• Λατσιά, 3 εµπορικά οικόπεδα, µε καθαρό εµβαδό 1626 τ.µ., στην είσοδο της Λ/σίας, σε γωνιά 

επί του αυτοκινητόδροµου Λ/σίας – Λ/σού και Αρχ.Κυπριανού, µε πολεοδοµική άδεια για 
κτίριο συνολικού εµβαδού 1715τ.µ., χωρητικότητας πέραν των 50 αυτοκινήτων.

• Αγλαντζιά, 2 εµπορικά επί της Λεωφ. Λάρνακος.
• Λυκαβητός πάροδος Καλλιπόλεως κατάλληλο για πολυκατοικία 4 ορόφους.
• Λακατάµια – Πεύκου, µισό µεγάλο οικόπεδο 372τ.µ., µε τίτλο ιδιοκτησίας το όλον, Σ.∆.100%, 

3 ορόφους, €120,000.
• ∆άλι - Carlsberg µεγάλο οικόπεδο 680τ.µ., µε τίτλο ιδιοκτησίας, µεγάλο πρόσωπο, Σ.∆.90%, 

ύψωµα, €120,000.
• Λακατάµια περιοχή ΘΟΙ, γωνιακό, εφαπτόµενο σε πεζόδροµο, 596τ.µ., Σ.∆.90%, €195,000.
• ∆άλι – Carlsberg 515τ.µ., µεγάλο πρόσωπο µε τίτλο, Σ.∆.90%, εφαπτόµενο σε πεζόδροµο και 

χώρο πρασίνου €120,000.

∆ιαµερίσµατα         
• Έγκωµη, Λυκαβητό, Στρόβολο, Λατσιά υπό ανέγερση, 1, 2 & 3 υπν. ΕΑΒ
• Αγλαντζιά διαµέρισµα 2υπν., 75τ.µ. + 18τ.µ. καλυµµένες βεράντες + γκαράζ στεγασµένο + 

αποθήκη, 3όροφη οικοδοµή, πιεστικό σύστηµα, Κ/Θ, A/C, φούρνο, µάτια, αποσµητήρα, µε 
τίτλο ιδιοκτησίας, ύψωµα, σε πολύ καλή τοποθεσία, €140,000. 

Γραφεία και καταστήµατα / Βιοµηχανικά Κτίρια
• Κτίριο στην είσοδο της Λ/σας, 2500τ.µ., κατάλληλο για show room και γραφείο, µε 90 

parkings.
• Κτίριο εις Λ/σία, για γραφεία 415τ.µ.
• Βιοµηχανική αποθήκη εις Αγ. Βαρβάρα, κέντρο Κύπρου, 10.000τµ.µ., µµε παρκινγκ για 200 

αυτοκίνητα.
• ∆άλι Βιοµηχανική ζώνη ∆αλιού, σε 2853τ.µ., γη 1050τ.µ. + 200τ.µ. γραφεία
• ∆άλι, βιοµηχανική ζώνη, 2 αποθήκες ανεξάρτητες, 900τ.µ. και 1050τ.µ. µε 200 τ.µ. γραφεία. 

Πωλούνται µαζί ή και χωριστά
• ∆άλι 3200τ.µ., βιοµ. Αποθήκη σε βιοµηχανική ζώνη.
• Καταστήµατα υπό ανέγερση, επί του κύριου δρόµου Πέρα Χωρίου Νήσου, µε άνετους 

χώρους στάθµευσης, από €155,000 µε εξασφαλισµένη απόδοση 4.75%.

Ενοικιάζονται 
• Αλάµπρα, βιοµηχανική αποθήκη 1200τ.µ.
• ∆άλι, Βιοµηχανική Ζώνη, 1050τ.µ., µε γραφείο, τριφασικό ρεύµα, σε πολύ χαµηλή τιµή.
• ∆άλι, Βιοµηχανική Ζώνη ∆αλιού, 640τ.µ. π.
• Ενοικιάζονται εργοστασιακοί και αποθηκευτικοί χώροι εις Βιοµηχανικές ζώνες ∆αλιού & 

Λατσιών από 250τ.µ. µέχρι 3000τ.µ.
• Γραφεία από 60-300τ.µ., σε κεντρικούς δρόµους.

Εµπορικά Καταστήµατα
• Κτίριο 1400τ.µ. showroom και γραφεία µε 2 υπόγεια πάρκινγκ, σε κεντρικό άξονα (Λεωφ.).
• Λατσιά, στην είσοδο της Λ/σιας, επί του αυτοκινητόδροµου Λ/σιας-Λ/σού, ενιαίο κτίριο 1715

τ.µ. το οποίο αποτελείται από καλυµµένους ισόγειους εκθεσιακούς χώρους 520τ.µ., πατάρι 
260τ.µ., υπόγειο χώρο 925τ.µ. και υπαίθριο εκθεσιακό χώρο 906τ.µ. Υπάρχει χωρητικότητα 
πέραν των 50 αυτοκινήτων, είναι µεγάλης διαφηµιστικής αξίας.

• Κτίριο, 1.000τ.µ., επί της Σταυρού, σε 1.032 τ.µ. γη.

Κτήµατα 
• Πωλούνται βιοµηχανικά κτήµατα εις Στρόβολο, Λατσιά, ∆άλι, Αλάµπρα και Αγ. Βαρβάρα 

από 1500τ.µµ. – 25000τ.µ.
• Βιοµηχανικό Κτήµα, εις Βιοµηχανική ζώνη ∆αλιού, 2000τ.µ., µε σχέδια για 1000τ.µ. αποθήκη.
• Αλάµµπρα Βιοµηχανικό 2026τ.µ.
• Κόρνος – ∆ελίκηπος 3085τ.µ., πευκόφυτη περιοχή, δρόµος νερό, ρεύµα.
• ∆άλι κτηνοτροφικό 8594τ.µ., δρόµο, νερό, ρεύµα.
• Αλάµπρα βιοµηχανικό 2000τ.µ. µε σχέδια για 1000τ.µ. κτίριο, µε δρόµο.
• Τσέρι βαριά βιοµηχανική 1960τ.µ.
• ∆άλι οικιστικό, 2 δρόµους 5398 τ.µ. µε σχέδια για 6 οικόπεδα.
• ∆άλι οικιστικό µε δρόµο, 1338τ.µ.
• Αγία Βαρβάρα, 25 δεκάρια βιοµηχανικό, €2.500.000
• ∆άλι, κτήµα µε άδεια διαχωρισµού 6 οικοπέδων, Σ∆60%.
• Λατσιά, εµπορικό, κτήµα καθαρού εµβαδού, 1725τ.µ.. στην είσοδο της Λ/σιας-Λ/σου και 

Αρχ. Κυπριανού µε πολεοδοµική άδεια για κτίριο συνολικού εµβαδού 2000τ.µ., 
χωρητικότητα πέραν των 50 αυτοκινήτων.

• ∆άλι Βιοµηχανικό, 23 σκάλες.
• ∆άλι, 2 ½ σκ., Σ.∆. 10%, µε δρόµο.
• ∆άλι, Βιοµηχανική ζώνη, 2 ½ σκ., πλησίον Cybarco
• Λυθροδόντας, οικιστικό, 575µ., 90%
• ∆άλι 2 σκ., βιοµηχανικό.
• Νήσου 2815τ.µ., Σ∆10%
• Πέρα Χωριό, πλησίον Οµονοίας, µε δρόµο, 8 ½ σκ., Σ∆6%.
• ∆άλι, γεωργικό, Σ∆10%, 3299τ.µ., µε πέρασµα.
• Αλάµπρα, 3.011τ.µ., γεωργικό, Σ∆10%
• Λύµπια, οικιστικό, 920τ.µ. Σ∆90%.
• Νέα Λήδρα, 41σκ.
• ∆άλι, Βιοµηχανικό, 2-1-0το.
• ∆άλι, Βιοµηχανικό, 2843, εις βιοµηχανική ζώνη ∆αλιού, €616.096
• ∆άλι, εντός του χωριού, οικιστικό 1.236τ.µ. 90% ½ αντιπαροχή.
• ∆άλι, οικιστικό 40%, 1.152τ.µ.
• ∆άλι, 4051τ.µ. γεωργικό 6%.
• Τσέρι, βιοµηχανικό, 1 σκάλα.
• Νήσου, πλησίον γηπέδου Οµόνοιας, 16 σκ.
• Αγ. Βαρβάρα, Βιοµηχανική ζώνη, 20σκ., βιοµηχανικό.
• ∆άλι κτηνοτροφικό 8993τ.µ. µε δρόµο.
• ∆άλι – περιοχή Carlsberg οικιστικό 6560τ.µ., κατάλληλο για 8 οικόπεδα.
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ΝΕΑ

T o Λύκειο Ιδαλίου κέρδισε την 2η θέση από 
τις συμμετοχές της Κύπρου, στην κατηγορία 
σποτ, στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτ-

λο «Κύπρος, Ελλάδα,Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυ-
ρες». Νοέμβριο μήνα, συγκεντρώθηκε η ομάδα των 
μαθητών και έπεσαν δειλά δειλά οι ιδέες στο τραπέζι.  
Κατέληξαν στο σενάριο, συζητήθηκαν τα πλάνα, επι-
λέχθηκε ο χώρος, έφεραν τα ρούχα, στήθηκαν οι κά-
μερες και το γύρισμα ξεκίνησε, με υπέρμετρη σοβα-
ρότητα.  Το απαιτούσε εξάλλου και το θέμα γύρω από 
το οποίο κινήθηκαν: Η προσφυγιά: Το γράμμα.  Ένα 
γράμμα συμπαράστασης που βρέθηκε σ’ ένα σακά-
κι, που ήρθε από την Ελλάδα στην Κύπρο, για να ζε-
στάνει τους πρόσφυγες μετά την εισβολή.  Το βασικό 
συναίσθημα ήταν η συγκίνηση.  Αξίζει να σημειωθεί 
το εξής: δύο καθηγήτριες, όταν παρακολούθησαν το 
σποτ, είπαν ότι το θέμα, αποτέλεσε κομμάτι της δικής 
τους ιστορίας μετά την προσφυγιά.  Η μια βρήκε σε 
ένα σακάκι που στάλθηκε από την Ελλάδα  ένα γράμ-
μα και η άλλη χρήματα.   Μπορείτε να παρακολουθή-
σετε το σποτ στον πιο κάτω  σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=3_UnRNjbNi0

Συμμετείχαν οι μαθητές / τριες: 
Β42: Άντρεα Αντωνίου, Δήμητρα Κατσάρη, Λάζαρος 
Μιχαήλ, Χαρά Κκολή
Β33: Άντρια Μούντουκκου
Β21: Μαρία Ασπρή
Γ52: Χριστόφορος Χριστοφόρου
Γ61: Ιβάν Ούρμανοβ, Ειρήνη Λάμπρου
Γ62: Θεοδόσης Συμεού
Στο τραγούδι συνόδευσε η καθηγήτρια Μουσικής 
Τζωρτζίνα Στρατή

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Έλενα Κακουλλή, 
φιλόλογος

2ο βραβείο σε διαγωνισμό για 
το Λύκειο Ιδαλίου

Μ εγάλη επιτυχίαα σημείωσαν 
και φέτος τα Επιφάνεια. Οι 
εκδηλώσεις που διοργανώ-

θηκαν από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφα-
νείου Λυμπιών περιελάμβαναν παιδικό 
πανηγύρι, διαγωνισμό ζωγραφικής, κυ-
νήγι κρυμμένου θησαυρού και πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων Επιφάνεια 2019 διορ-
γανώθηκε προσκυνηματική εκδρομή 
στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου.

Eπιφάνεια 2019

Έ χουν αρχίσει οι εργασίες για 
την κατασκευή πεζοδρομί-
ων στις οδούς Χριστόφορου 

Χατζηπαπανικολάου που θα ενώσει 

το πάρκο  «Αγωνιστών Β’ Παγκόσμι-

ου πολέμου» και στην οδό 25ης Μαρ-

τίου που θα ενώσει την υπόγεια διά-

βαση του αυτοκινητόδρομου με το 

υπόλοιπο δίκτυο πεζοδρομίων της 

κοινότητα. Η κατασκευή των πεζο-

δρομίων θα διευκολύνει την διακίνη-

ση και θα συμβάλει στην ασφάλεια 

των πεζών αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση. Ο Πρόεδρος του κοινο-

τικού συμβουλίου Αλάμπρας Αχιλλέ-

ας Μαλλαχουρίδης δήλωσε ότι η κοι-

νότητα θα συνεχίσει την προσπάθεια 

διεκδικώντας και άλλα έργα υποδο-

μής τα οποία θα αναβαθμίσουν την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοι-

νότητας.

Κατασκευή πεζοδρομίων στην Αλάμπρα

Τ ο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου – Νή-
σου διοργάνωσε συνέδριο με θέμα: «Η παρά-
δοση του τόπου μας». Στο συνέδριο συμμετεί-

χε και το Γυμνάσιο Αθηένου. Οι μαθητές  παρουσίασαν 

εργασίες με θέμα την παράδοση των χωριών της περι-

οχής. Στόχος του συνεδρίου ήταν οι μαθητές να εμπλα-

κούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να αναζητή-

σουν πληροφορίες σχετικά με την παράδοση του τόπου 

τους, να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να τις κατα-

γράψουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν πηγή πλη-

ροφόρησης και για άλλους μαθητές. Μέσα από τις εργα-

σίες τους  παρουσίασαν τις διάφορες τέχνες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή τους καθώς και τη σημασία της 

Λαϊκής Τέχνης, η οποία προσδιορίζει όχι μόνο την έκταση αλλά και την ποιότητα του πολιτισμού που ένας λαός 

πέτυχε στην ιστορική διαδρομή του. Η λαϊκή μας παράδοση είναι η ανεκτίμητη πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Λαοί και άνθρωποι που δε γνωρίζουν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους, δεν ξέρουν πού πάνε και πού βα-

δίζουν, αλλά χάνονται μέσα στη δίνη των καιρών.

Συνέδριο στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα 
Χωρίου – Νήσου: «Η παράδοση του τόπου μας»

Τ ελέστηκε  από τον ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, το ετήσιο μνημόσυνο 
του Παπάσταυρου Παπαγαθαγγέλου και της Πρεσβυτέρας Γιαννού-
λας.  Οικογένειά, συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί αλλά και αγωνιστές 

της ΕΟΚΑ τίμησαν την μνήμη του φλογερού ρασοφόρου στρατολόγου της 

ΕΟΚΑ και αγωνιστή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος με την αγά-

πη του στο Θεό και την πατρίδα, ενέπνευσε χιλιάδες νέους να αγωνιστούν για 

μια Κύπρο ελεύθερη και ενωμένη με τη μητέρα Ελλάδα. Ανάμεσα στους εκτι-

μητές της εθνικής προσφοράς του στρατολόγου της ΕΟΚΑ, ο ιερέας Γεώργιος 

Κουγιουμτζόγλου, ο οποίος ταξίδεψε και φέτος από την Θεσσαλλονίκη για το 

μνημόσυνο. Υπήρξε πνευματικό παιδί του Παπάσταυρου Παπαγαθαγγέλου 

τον καιρό που υπηρετούσε ως μέλος της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο. 

Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο στους τάφους του Παπάσταυρου Παπαγα-

θαγγέλου και της Πρεσβυτέρας Γιαννούλας, που βρίσκονται στον περίβολο 

του ομώνυμου ιδρύματος και του παρεκκλησιού του Αγίου Νεκταρίου.

To 18o μνημόσυνο του Παπάσταυρου 
Παπαγαθαγγέλου

Πρόσκληση προς νεοσυλλέκτους

O Σύνδεσμος Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Ιδαλίου διοργανώνει στις 25 Ιουνί-
ου, στο πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην Ηλιούπο-
λη, εκδήλωση για τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες 
της 2019Β ΕΣΣΟ. Θα προσφέρει φαγητό και ποτό 
στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες  που κατοικούν στην Ενορία Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κατάταξη των  νεοσυλλέκτων στην 
Ε.Φ  θα γίνει στις αρχές Ιουλίου. 

Ώρα εκδήλωσης : 20:00

Π.Α. Μέχρι 20 Ιουνίου
Για δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 99380310, 99380946, 
99389411, 99449547
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O Δήμος Ιδαλίου είναι ανάμεσα στους Δή-
μους και τις κοινότητες που ανακοίνωσε η 
Κομισιόν ότι θα επωφεληθούν από το 2ο 

κύμα του Wifi4EU.Τα αποτελέσματα της δεύτερης 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το WiFi4EU, 
η οποία διεξήχθη από τις 4 έως τις 5 Απριλίου, ανακοί-
νωσε η Κομισιόν, στη βάση των οποίων 3 χιλιάδες 400 
δήμοι θα λάβουν κουπόνια αξίας 15 χιλιάδων Ευρώ 
για να καλύψουν το κόστος εγκατάστασης των Wi-Fi 
hotspots σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δημοτικών κέντρων, των δημόσιων βιβλιο-
θηκών, των μουσείων, των δημόσιων πάρκων ή των 
πλατειών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πα-
ρούσα πρόσκληση ήταν 51 εκατομμύρια Ευρώ και οι 
αιτήσεις προέρχονταν από όλες τις χώρες που συμ-
μετείχαν στο πρόγραμμα, δηλαδή κράτη μέλη της ΕΕ, 
Ισλανδία και Νορβηγία. Η Επίτροπος για την Ψηφιακή 
Οικονομία και την Κοινωνία Mariya Gabriel εξέφρασε 
την ικανοποίησή της κάνοντας λόγο για περισσότερες 
από 10 χιλιάδες υποψηφιότητες. Συνολικά, θα διατε-
θούν σχεδόν 9000 κουπόνια  WiFi4EU, ενώ έως το τέ-
λος του 2020 θα διοργανωθούν δύο ακόμη προσκλή-
σεις, μεταξύ των οποίων και ένα αργότερα φέτος. Η 
πρωτοβουλία WiFi4EU αποτελεί μέρος της φιλόδοξης 

αναθεώρησης των κανόνων τηλεπικοινωνιών της ΕΕ , 

συμπεριλαμβανομένων νέων μέτρων για την κάλυψη 

των αυξανόμενων αναγκών σύνδεσης των Ευρωπαί-

ων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευ-

ρώπης. Κατά την πρώτη πρόσκληση το 2018, 2 χιλιά-

δες 800 Δήμοι επιλέχθηκαν για να λάβουν ένα δελτίο 

WiFi4EU αξίας 15 χιλιάδες Ευρώ. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου 

Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντι-

κή επιτυχία για το Δήμο τονίζοντας ότι η χορήγηση 

του κουπονιού ύψους 15 χιλιάδων Ευρώ θα αξιοποι-

ηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Θα γίνει προσε-

κτική επιλογή των σημείων ώστε να προσφέρουν τις 

καλύτερες και μέγιστες δυνατότητες αξιοποίησης τους 

από τους δημότες και τους επισκέπτες» . Ο κ. Καλλέ-

νος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτή την 

επιτυχία κάνοντας αναφορά στην  Επιτροπή Ευρωπα-

ϊκών Θεμάτων του Δήμου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέ-

φρασε στο δημοτικό σύμβουλο Σταύρο Χατζηγιάννη 

ο οποίος ανέλαβε μέσω του γραφείου του τη διεκπε-

ραίωση της αίτησης. Συγχαρητήρια στους Δήμους και 

τις κοινότητες που επιλέχθηκαν εξέφρασε ο Υπουργός 

Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Η Κομισιόν ανακοίνωσε το Δάλι για δωρεάν Wi - Fi

Στο Δάλι η εικόνα της Παναγίας Ελαιωνίτισσας

Σ ε κλίμα κατάνυξης η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Ιδαλίου γιόρτασε και φέτος την γιορτή 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι εκδηλώ-

σεις άρχισαν στις 17 Μαϊου με την υποδοχή της εικόνας της 
Παναγίας Ελαιωνίτισσας από το Όρος των Ελαιών. Η υπο-
δοχή έγινε από τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. 
Την συνόδευσε ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος. Η ει-
κόνα παρέμεινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης μέχρι τις 22 Μαϊου. Πλήθος πιστών συνέρρευσε 
στο ναό και προσκύνησαν την σεπτή εικόνα. Σύμφωνα με 

την εκκλησιαστική παράδοση η μητέρα του Κυρίου Ιησού 
Χριστού, η Θεοτόκος Μαρία πληροφορήθηκε την κοίμηση 
της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τρεις μέρες πριν επισυμβεί 
και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσευχήθηκε 
στο όρος των Ελαιών και έδωσε τα υπάρχοντα της σε δυο 
χήρες γειτόνισσες της. Επειδή κατά την ημέρα της Κοιμήσε-
ως της οι άγιοι Απόστολοι δεν βρίσκονταν όλοι στα Ιεροσό-
λυμα, αφού πορεύονταν μέχρι τα πέρατα της οικουμένης 
και κήρυτταν το ευαγγέλιο σ’ όλα τα έθνη, μια νεφέλη τους 
άρπαξε και τους έφερε θαυματουργικώς κοντά της.

ΘΕΜΑΤΑ
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Eγκαίνια νέων εγκαταστάσεων Carsberg

Σ την ενδυνάμωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του προχωρά ο Όμιλος Φώτος Φω-
τιάδης, ο οποίος μέσα σε μία τριετία υλοποίησε με επιτυχία ένα μεγάλο επενδυτικό πρό-
γραμμα ύψους 15 εκατ. Eυρώ, κατατάσσοντας την Photos Photiades Breweries ανάμεσα 

στα πλέον προηγμένα τεχνολογικά ζυθοποιεία στον κόσμο, δημιουργώντας ταυτόχρονα προστι-
θέμενη αξία στην εγχώρια αγορά μπύρας και ποτού και στην κυπριακή οικονομία στο σύνολο της.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, γιορτάζοντας δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς ορόσημα του, 
τα 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας του ζυθοποιείου του και της λαμπρής ιστορίας της 
μπύρας Carlsberg στην Κύπρο, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και παρουσιάζει τις νέες 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δίψα των ανθρώπων του για 
συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς επίσης και την αδιάκοπή προσήλωση του στην υψηλή ποι-
ότητα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Παύ-
λος Φωτιάδης, «Από το 1969 μέχρι σήμερα δεν σταματήσαμε ποτέ να επενδύουμε και να βελτιω-
νόμαστε με προσήλωση πάντοτε στην ποιότητα και την αριστεία». Συνεχίζοντας ο κ. Φωτιάδης, 
ευχαρίστησε όλους όσοI συνέβαλαν στην ανοδική πορεία της εταιρείας και ιδιαίτερα τον Κύπριο 
καταναλωτή για τα 50 χρόνια στήριξης του βάζοντας τα προϊόντα της στην κορυφή των προτιμή-
σεων του. Οι επενδύσεις αφορούν ένα νέο αυτοματοποιημένο τμήμα ζύμωσης και επεξεργασί-
ας της μπύρας, ένα από τα δύο βασικά στάδια παραγωγής ζύθου, καθώς επίσης και τον περαιτέ-
ρω εκσυγχρονισμό των γραμμών εμφιάλωσης με την χρήση ρομπότ στο σταθμό παλετοποίησης 
και αποπαλετοποίησης. Όπως τόνισε σε ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής της Photos Photiades 
Breweries  Γιώργος Ιεροδιακόνου, με την νέα τεχνολογία αιχμής, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό 
και την συσσωρευμένη τεχνογνωσία των 50 ετών, διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος της διαδικα-
σίας παραγωγής και η υψηλή ποιότητα της μπύρας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ουσιαστικά η δυ-
ναμικότητα του ζυθοποιείου, η ευελιξία και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε ανταγωνιστι-

κά επίπεδα, που δημιουργούν νέες μεγάλες προοπτικές στον τομέα των εξαγωγών. Κλείνοντας, ο 

κ. Ιεροδιακόνου ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την εμπιστοσύνη που επέ-

δειξε και προχώρησε σε μια επένδυση αυτού του μεγέθους, καθώς επίσης και τους συνεργάτες 

και το ανθρώπινο δυναμικό του ζυθοποιείου για το ζήλο και την αποτελεσματική συμβολή τους 

στο σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος. Αφού συνεχάρη τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης 

για την ανοδική διεθνή πορεία του, την κοινωνική του συνεισφορά, και την ουσιαστική στήριξη 

του στην τόνωση των εθνικών οικονομιών των χωρών δραστηριοποίησής του και της Κύπρου, 

ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας  Νίκος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι η υλοποίηση των 

σημαντικών αυτών αναπτυξιακών έργων στον τόπο μας, καταδεικνύει εμπράκτως τη ψήφο εμπι-

στοσύνη στους στρατηγικούς σχεδιασμούς για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο διαχρονικός εταίρος του Ομίλου η Carlsberg Δα-

νίας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς και την επιτυχή συνεργασία τους, η οποία μετρά-

ει μισό αιώνα και μετεξελίσσεται μέσα από μια ανανεωμένη ταυτότητα της αγαπημένης μπύρας 

Carlsberg, με τον Αντιπρόεδρο της Δυτικής Ευρώπης Jens Peter Philbert να συγχαίρει τον Όμιλο 

για τις συνεχείς επενδύσεις στο ζυθοποιείο και την προσήλωση του στην αριστεία, που όπως τόνι-

σε αντικατοπτρίζονται στην σταθερή υψηλή ποιότητα και γεύση της κυπριακής μπύρας Carlsberg. 

Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων τέλεσε ο  Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης και τον αγιασμό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ενώ την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους υπουργοί, πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μέλη από τον επιχειρηματικό κό-

σμο, συνεργάτες του Ομίλου από Κύπρο και εξωτερικό, ανάμεσα τους και στελέχη εταιρειών πα-

γκοσμίου φήμης, που κατέφθασαν στο νησί μας ειδικά για τη διοργάνωση.

ΘΕΜΑΤΑ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλί-
ου, η Επιτροπή Υγείας Δήμου Ιδαλίου
και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου 

Υγείας, σε συνεργασία 
την Κοινοτική Αστυνόμευση, διοργανώ-

νουν εθελοντική αιμοδοσία
για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του 

Δήμου μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 6:30-9:00 μ.μ.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Λόγω μεγάλης ανάγκης σε όλες τις 
ομάδες αίματος,  το Κέντρο Αίματος κά-
νει έκκληση στο κοινό να ενισχύσει την 

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

ντή αιμοδότη. 
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Αποφάσεις για τον τομέα της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών 

Μ ε επίκεντρο την αναθεώρηση της πολιτικής απασχό-
λησης υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της γε-
ωργίας και της κτηνοτροφίας, ο Υπουργός Εσωτερι-

κών Κωνσταντίνος Πετρίδης είχε  συνάντηση με εκπροσώπους 
των Αγροτικών Οργανώσεων, όπου ανακοινώθηκαν και σημα-
ντικές αποφάσεις για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτρο-
φίας. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών ανέφερε ότι με τις Αγροτικές Οργανώσεις εδώ και 
αρκετό καιρό είχαν μια συνεργασία που αφορά την προσπάθεια 
στήριξης αυτού του πολύ σημαντικού αλλά δύσκολου τομέα της 
οικονομίας, του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα. «Είναι ένας 
τομέας με προοπτική, ένας τομέας ο οποίος απαιτεί ιδρώτα και μό-
χθο απ’ αυτούς που εργάζονται εκεί και έχει πολλές ιδιαιτερότη-
τες. Εξ ου και υπάρχουν και χρόνια αιτήματα των αγροτικών ορ-
γανώσεων και του αγροτικού κόσμου γενικότερα, όσον αφορά 
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτού του τομέα, (την πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας). Επειδή είναι ένας τομέας εργατικής 
έντασης που χρειάζεται αγροτικά χέρια, η πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα», πρόσθεσε. Ο κ. 
Πετρίδης είπε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και αφού ήδη έχει συνέλθει και η Διυπουργική Επιτροπή, έχουν ληφθεί αποφά-
σεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές γι’ αυτό τον τομέα.
 Όπως είπε, η μία απόφαση είναι ότι καταργείται ο χρονικός περιορισμός των έξι χρόνων για παραμονή και απασχόληση 
υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα της γεωργίας.
 «Είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει όσους ασχολούνται με αυτό τον τομέα, θα επιβραβεύσει τους καλούς εργάτες και 
υπαλλήλους αλλά θα διατηρήσει και την τεχνογνωσία και την αφοσίωση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνται 
πάρα πολύ σημαντικοί για πολλές επιχειρήσεις που αφορούν αυτό τον τομέα, και θα απαλλάξει και διοικητικό κόστος και 
από τους ίδιους τους εργοδότες αλλά και από την κυβέρνηση όσον αφορά νέες αιτήσεις και νέους εργαζομένους», συ-
μπλήρωσε.
 Επιπρόσθετα, είπε ότι θα μειωθούν οι νέες αφίξεις με όλα τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργούνται, θα μειω-
θεί ο αριθμός των αλλοδαπών που παραμένουν και εργάζονται παράνομα μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης παραμο-
νής τους και θα μειωθεί και το διοικητικό κόστος και στην κυβέρνηση και στους εργαζόμενους.
 Ο κ. Πετρίδης είπε ότι η δεύτερη αλλαγή, η οποία γίνεται, είναι ότι απαγορεύεται η αλλαγή τομέα απασχόλησης από τη γε-
ωργία και την κτηνοτροφία σε άλλο τομέα απασχόλησης στην οικονομία.  Το τρίτο θέμα, συνέχισε ο Υπουργός Εσωτερι-
κών, που έχουν συζητήσει και έχουν ληφθεί αποφάσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται ειδικά τα τελευταία 2-3 
χρόνια και αφορά τους αιτητές ασύλου.
 « Όντως έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη κατάχρηση του συστήματος ασύλου. Υπάρχουν εργάτες οι οποίοι έρχονται στην 
Κύπρο με άδεια εργασίας στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, κάνουν αιτήσεις ασύλου και γίνονται λήπτες επι-
δόματος. Αυτό πλέον δεν θα γίνεται. Η άδεια εργασίας, σε όποιον τομέα της οικονομίας, δεν έχει σχέση με το αίτημα κάποι-
ου για πολιτικό άσυλο. Υποχρεούται να μείνει στην εργασία του, δεν θα είναι λήπτης επιδόματος. Εάν φύγει με τις υφιστά-
μενες διαδικασίες ή κοινή συναινέσει από την εργασία του τότε θα μπορεί να μεταπηδήσει μόνο σε άλλη επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας», συμπλήρωσε.
 Όπως είπε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει τα τελευταία δύο χρόνια ο 
τομέας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
 Το τέταρτο θέμα, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, για το οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις, είναι οι τραπεζικές εγγυήσεις οι οποί-
ες προβλέπονται με βάση τη νομοθεσία.
  Ανέφερε, παράλληλα, ότι προχωρεί και η αναθεώρηση των τελών για την ανανέωση των αδειών εργασίας.

Επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών 
του Β΄Δημοτικού Ιδαλίου στην Κροατία

Σ το πλαίσιο του προγράμ-
ματος Erasmus+ με θέμα 
: «The European Heritage 

in the politically and culturally 
changing world as means against 
radicalization» (EU.H.A.R.monic)», 
εκπρόσωποι του διδασκαλικού 
συλλόγου του Β’ Δημοτικού Σχο-
λείου Ιδαλίου, μαζί με τρεις μαθητές 
της Στ’ τάξης πραγματοποίησαν συ-
νάντηση με τους εταίρους του προ-
γράμματος στην Κροατία, από τις 12 Μαΐου  έως τις 18 
Μαΐου. Το θέμα της συνάντησης ήταν «Συνήθειες, Πα-
ραδόσεις και Κοινωνική Κληρονομιά». Κατά τη διάρκεια 
της  συνάντησης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν την πόλη Σίπενικ, να ξεναγηθούν στον καθε-
δρικό της ναό, να περιηγηθούν στο φρούριο του Αγίου 

Νικολάου, να επισκεφθούν χώ-
ρους υπό την προστασία της Φυσι-
κής κληρονομιά της UNESCO όπως 
τον ποταμό Κρκα, να επισκεφθούν 
το σύγχρονο Μουσείο Aλκα, να ξε-
ναγηθούν στην πόλη Σπλιτ με έμ-
φαση το παλάτι που δεσπόζει στην 
πόλη  και τέλος να πραγματοποιή-
σουν δραστηριότητες σχετικά με το 
θέμα. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι 

το γεγονός ότι τα παιδιά του σχολείου είχαν την ευκαι-
ρία να αλληλεπιδράσουν με παιδιά από τις χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Πολωνία, Κρο-
ατία, Πορτογαλία). Η επόμενη συνάντηση για τις εργα-
σίες του πιο πάνω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 
στην Πορτογαλία.

Πανηγύρι Χαράς στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο 
Ιδαλίου

Π ραγματοποιήθηκε και φέτος η 3ημερη εκ-
δήλωση Ποδηλατώ για τα παιδιά. Η κορύ-
φωση της εκδήλωσης η οποία άρχισε στις 

23 Μαϊου ήταν το Σάββατο 25 Μαίου στο γήπεδο 

του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Η εκδήλωση πε-

ριελάμβανε παιχνίδια, εργαστήρι ρομποτικής, μου-

σική και τραγούδι. Είναι η 10η συνεχής χρονιά που 

οι Σύνδεσμοι Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου 

και του Γ’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 

σε συνεργασία με εθελοντές ποδηλάτες που διορ-

γάνωσαν την εκδήλωση. Η φετινή εκδήλωση ήταν 

αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Λοϊζου. Μέ-

ρος των καθαρών εσόδων δόθηκαν στον Παγκύ-

πριο Σύνδεσμο Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μο-

ναδικά Χαμόγελα».

Τι είναι το cherry eye – Προβολή του αδένα 
του τρίτου βλεφάρου σε σκύλο

Π ολλά θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων, 
έχουν ένα «επιπλέον» ή αλλιώς τρίτο βλέφαρο που βρί-
σκεται εντός του κάτω βλεφάρου. Το τρίτο βλέφαρο εί-

ναι μια δομή που χρησιμεύει ως πρόσθετο προστατευτικό στρώ-
μα για τον οφθαλμό και γενικά είναι αναγκαίο για τη φυσιολογική 
του λειτουργία. Επίσης, φιλοξενεί ένα σημαντικό αδένα που παρά-

γει το 40-50% των δακρύων του ματιού. 
Σε ένα φυσιολογικό μάτι, έτσι όπως είναι 
τοποθετημένος ο αδένας, δεν φαίνεται. 
Ο όρος «cherry eye» αναφέρεται στην 
προβολή του δακρυικού αδένα του τρί-
του βλεφάρου προς τα έξω.
Η προβολή του αδένα χαρακτηρίζεται 
από μια κόκκινη πρησμένη μάζα στο κάτω βλέφαρο κοντά στη μύτη ή το ρύγχος και παίρ-
νει το όνομα της από την ομοιότητα με το κεράσι. Το «cherry eye» μπορεί να είναι μεγάλο 
και να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του κερατοειδούς ή μπορεί να είναι μικρό και να εμφανί-
ζεται μόνο κατά διαστήματα. Δεν οφείλεται σε μικρόβιο, ιό ή τραυματισμό, αλλά στην αδυ-

ναμία του συνδετικού ιστού που συγκρατεί τον αδένα στη σωστή θέση. Η πάθηση αυτή μπορεί να επηρεάσει οποιο-
δήποτε σκυλί, όμως οι φυλές που πλήττονται συνήθως είναι οι: Cocker Spaniels, Bulldogs, Boston Terriers, Beagles, 
Blood hounds, Lhasa Apsos kai Shih Tzus.  
Παρόλο που δεν υπάρχει πόνος, η έκθεση του δακρυικού αδένα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονή 
αν παραμείνει εκτεθειμένος για πολύ καιρό. Γι’ αυτό μην καθυστερείτε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας. Η θε-
ραπεία είναι χειρουργική επέμβαση και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η κατάσταση το συντομότερο δυνατόν, 
προκειμένου να μην υπάρξει μόνιμη βλάβη στον οφθαλμό ή τον αδένα. Εάν καταστραφεί ο αδένας, ο οποίος έχει 
μια σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή δακρύων, το κατοικίδιο σας είναι πολύ πιθανότερο να αναπτύξει ξηρο-
φθαλμία και να υποστεί σοβαρή βλάβη η όραση του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τρίτο βλέφαρο επιστρέφει στη φυσιολογική του λειτουργία μέσα σε λίγες εβδομά-
δες από το χειρουργείο. Κάποια ζώα μπορεί να παρουσιάσουν επανεμφάνιση της προβολής του αδένα και να απαι-
τείτε επιπλέον χειρουργική επέμβαση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και με τη χειρουργική επέμβαση , περί-
που το 20% των ασθενών θα αναπτύξουν ξηροφθαλμία στο μέλλον.

Οι χορωδίες Πέρα Χωριού και Νήσου και Λυμπιών στην Τοσκάνη

H χορωδία Πέρα Χωριού και Νή-
σου «Διατονική» και η χορω-
δία «Μελωδία» του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Λυμπιών θα συμμετέχουν 
τον ερχόμενο Ιούλιο ( 17-21 Ιουλίου) στο 
Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Τοσκάνης, 
στην Ιταλία με πρόγραμμα από το διεθνές 
κλασικό χορωδιακό ρεπερτόριο. Οι δυο χορωδίες τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν ταξιδέψει και σε άλλους προορισμούς , και 
πήραν μέρος παίρνοντας μέρος σε διεθνή Χορωδιακά Φεστι-
βάλ, όπως στην Αγία Πετρούπολη και στη Βερόνα της Ιταλίας 
και σε όλες τις περιπτώσεις αποκόμισαν πάρα πολύ καλές κρι-
τικές.  

Οι χορωδίες έχουν ολοκληρώσει την μουσική χορωδιακή 
τους προετοιμασία, για τη χρονιά 2018-2019 και έχουν κα-
ταρτίσει τον καλοκαιρινό προγραμματισμό εκδηλώσεων 
τους, όπως πιο κάτω:
31 Μαΐου 2019,  Αμφιθέατρο Ιδαλίου, με την ευγενή δωρε-

άν παραχώρηση του αμφιθεάτρου από το 
Δήμο Ιδαλίου με ελεύθερη είσοδο 
6 Ιουνίου 2019, Αμφιθέατρο Λακατάμι-
ας, είσοδος  5 ευρώ (Όλα τα καθαρά έσο-
δα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνει-
ρο μια ευχή), 

21 Ιουνίου 2019, συμμετοχή στο χορωδιακό φεστιβάλ Μέ-
σας Γειτονιάς, Λεμεσός,
28 Ιουνίου 2019, Προαύλιο Αγίας Μαρίνας στο Πέρα Χω-
ριό - είσοδος ελεύθερη 
Ο Τίτλος των εκδηλώσεων είναι Αναδρομή στο έντεχνο 
ελληνικό τραγούδι

Τις δύο χορωδίες συνοδεύει το μουσικό σχήμα εξιτήριο ( βι-
ολί Στέλιος Αντάρτης, κιθάρα-τραγούδι Αντρέας Γεωργίου, 
ντραμς Κωνσταντίνος Γεωργίου ) και το κοινοτικό χορευτικό 
συγκρότημα Πέρα Χωριού και Νήσου.

Π ραγματοποιήθηκε στο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου 
Ιδαλίου ημερίδα ενημέρωσης για τις δράσεις του έργου, στο πλαί-
σιο υλοποίησης του έργου «Ελκυστικοί Προορισμοί» , Ανάδειξη 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης του επιχειρησιακού 
προγράμματος Interreg VA Ελλάδα- Κύπρος 2014 -2020. 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση του έργου και των βασι-
κών αποτελεσμάτων του, των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στον 
Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου του Δήμου Ιδαλίου από το Τμήμα Αρχαιοτή-
των και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Hφαιστίας στη Λήμνο από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Η πιλοτική παρέμβαση που πραγματοποιείται στον Αρχαιολογικό Χώρο του 
Ιδαλίου αφορά την προστασία και ανάδειξη της μεγαλύτερης ανεσκαμμέ-
νης θέσης εντός του αρχαιολογικού χώρου. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται 
στον μακροπρόθεσμο στόχο του Τμήματος Αρχαιοτήτων για δημιουργία 
ενός μείζονος σημασίας αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο του νησιού, σε 
καίριο σημείο σύνδεσης των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας. Η 
πιλοτική παρέμβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ηφαιστίας προ-
σθέτει ένα επιπλέον πολιτιστικό πόλο έλξης τουριστών στο δίκτυο των πολι-
τιστικών τοπίων στην ακριτική Λήμνο.
Η ολοκλήρωση των έργων στοχεύει στη δημιουργία ποιοτικού τουριστικού 
προϊόντος το οποίο θα αποτελέσει πόλο έλξης αυξημένου αριθμού επισκε-
πτών, κάτι που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και, κατ΄επέκταση, της οικονομίας της διασυνο-
ριακής περιοχής και των δύο συμμετεχόντων κρατών μελών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €1.650.000,00 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. Ακολούθησε ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ιδαλίου.

Ημερίδα ενημέρωσης για το έργο 
«Ελκυστικοί Προορισμοί»
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Σ υγκινητική η ενέργεια της εκπροσώπου της Κύ-
πρου στη Eurovision. Η Τάμτα μαζί με τον συν-
θέτη του τραγουδιού αλλά και όλο το επιτελείο 

της κυπριακής αποστολής δεν παρέλειψαν να επισκε-

φτούν τον μεγαλύτερο fan της Eurovision, τον μικρό Λά-

μπρο Καλλένο, ο οποίος πάσχει από την σπάνια ασθένεια 

«Kaposi Lymphangiomatosis» και λαμβάνει εξειδικευ-

μένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε  νοσοκομείο  στο 

Ισραήλ. H Tάμτα πήρε δύναμη από το μικρό μαχητή της 

ζωής.  Ο Λάμπρος Καλλένος  νοσηλεύεται από το 2011, τις 

πρώτες μέρες της γέννησης του στο νοσοκομείο Sheba el 

Hashomer στο Ισραήλ.  Κατά την μακρά περίοδο νοση-

λείας , είναι γνωστό ότι η ιατρική ομάδα παρακολούθη-

σης είχε αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες στο να καταλή-

ξει σε διάγνωση . Η δυσκολία διαχείρισης της περίπτωσης 

του Λάμπρου φαίνεται να παρουσιάζεται λόγω της ιδιαί-

τερα σπάνιας πάθησης του «Kaposi Lymphangiomatosis». 

Με την πολύ σπάνια ασθένεια που ταλαιπωρεί τον Λά-

μπρο, πάσχουν άλλα 3 παιδιά και μόλις ακόμα 18 ενήλικες 

σε όλη την υφήλιο.   Οι γιατροί του Λάμπρου έχουν ανα-

φέρει ότι η περίπτωση ήταν η πρώτη που διαγνώστηκε και 

αντιμετωπίστηκε στο Ισραήλ. Με το μικρό Λάμπρο συνα-

ντήθηκε στο Ισραήλ και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά 

το πρόσφατο ταξίδι του στη γειτονική χώρα στο πλαίσιο 

της τριμερούς συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθη-

κε στην Ιερουσαλήμ.

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Η πιο εύκολη και γρήγορη καλοκαιρινή μαρμελάδα 
χωρίς ζάχαρη. Μαζέψτε ό,τι καλοκαιρινά φρούτα έχετε 
και φτιάξτε μαρμελάδα με στέβια για απόλαυση χωρίς 
τύψεις.
Πλένουμε τα φρούτα και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Εί-
ναι καλύτερα να παραμείνουν σε χοντρά κομμάτια, γιατί 
έτσι και αλλιώς λιώνουν με το βράσιμο. Σε περίπτωση 
που θέλετε η μαρμελάδα σας να είναι χωρίς κομμά-
τια, αφού τη βράσετε, μπορείτε να την πολτοποιήσετε. 
Σε μια βαθιά κατσαρόλα με χοντρή βάση, βάζουμε τα 
φρούτα και τη στέβια. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για πε-
ρίπου 25 λεπτά μέχρι να δέσει η μαρμελάδα. Η μαρμε-
λάδα με στέβια είναι έτοιμη όταν αφήνει παχιά στρώση 
στη ράχη της κουτάλας.  Δύο λεπτά πριν την  κατεβά-
σουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού 
και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Όπως είναι ζεστή τη 

μοιράζουμε σε  αποστειρωμένα καυτά βάζα. Διατηρείται 
στο ψυγείο.

Υλικά 
• 6 βερίκοκα
• 2 ροδάκινα
• 10 κεράσια
• 3/4 φλ. κρυσταλλική στέβια
• χυμό από 1/2 λεμόνι

Mαρμελάδα χωρίς ζάχαρη

H Τάμτα επισκέφθηκε το μικρό Λάμπρο

Η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθού-
ντος, με τη στήριξη του Δήμου 
Ιδαλίου, διοργάνωσε «Εαρι-

νό Φιλανθρωπικό Πανηγύρι», την Κυρι-
ακή 12 Μαΐου, στο Δάλι, στην τοποθεσία 
«Παραδείσια». Η εκδήλωση, παράλληλα 
με τον φιλανθρωπικό της σκοπό, είχε ως 
στόχο την προβολή πολιτισμικών στοι-
χείων, καθώς και των τοπικών παραδο-
σιακών προϊόντων μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες. Η εκδήλωση μεταξύ 
άλλων περιελάμβανε χορό, τραγούδι, 
χειροτεχνίες,  γαστρονομία και πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τα καθα-
ρά έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν για 
την ανακαίνιση της στέγης ηλικιωμένων 
«Άγιος Δημητριανός». 

Εαρινό Φιλανθρωπικό Πανηγύρι

Τ ο Λύκειο Ιδαλίου διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη 
στην εσωτερική δύναμη των ανθρώπων. Με σύνθη-
μα «Βρες τη δύναμη μέσα σου και προχώρα», μαθη-

τές εκπαιδευτικοί, προσκεκλημένοι, συμμετείχαν σε ένα ταξίδι, 

ωδή στη δύναμη εκείνη της ψυχής που με οδηγό την θέληση 

και την επιμονή, καταφέρνει τα ακατόρθωτα.  Στην εκδήλωση 

πήραν μέρος καλαθοσφαιριστές της ομάδας <<Nicosia Team 

Rollers>>, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Καλαθό-

σφαιρας σε Τροχοκαθίσματα του ΟΠΑΠ. Τους καλαθοσφαι-

ριστές συνόδευαν τα παιδιά της Β΄ τάξης του Α’ Δημοτικού 

Πέρα Χωρίου-Νήσου τα οποία συμμετείχαν και στο μουσικό 

πρόγραμμα της εκδήλωσης. Παράλληλα, στην εκδήλωση έλα-

βε μέρος και ο  Μάριος Στυλιανού, φιλόλογος στο Γυμνάσιο 

Μακεδονίτισσας και αθλητής σκοποβολής, μέλος της εθνικής 

ομάδας παραολυμπιακού τραπ. Ο κ. Στυλιανού μεταξύ άλλων, 

παρουσίασε μαζί με ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Μακεδο-

νίτισσας την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στον σκο-

πευτικό όμιλο του σχολείου  και την επαφή τους με το άθλη-

μα του τραπ και τα μέλη της παραολυμπιακής ομάδας. Τόσο 

οι συμμετέχοντες, όσο και οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι 

προσκεκλημένοι βίωσαν έντονα συναισθήματα ιδιαίτερα κατά 

τη διάρκεια του καλαθοσφαιρικού αγώνα σε τροχοκαθίσμα-

τα στον οποίο συμμετείχαν οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας 

<<Nicosia Team Rollers>> και μαθητές/μαθήτριες του Σχολεί-

ου. Την οργάνωση και την όλη επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η 

φιλόλογος Σκεύη Βενιζέλου. 

Εκδήλωση Λυκείου Ιδαλίου: 
«Βρες τη δύναμη μέσα σου και προχώρα»

Τ ο θερμό χειροκρότη-
μα απέσπασαν τα παι-
διά του Περιφερεια-

κού Γυμνασίου Πέρα Χωριού 

– Νήσου τα οποία ανέβασαν τη 

μουσικοχορευτική παράσταση 

«Μια Μέρα» εμπνευσμένη από 

κωμικοτραγικές οικογενειακές 

στιγμές της καθημερινότητας. 

Τα παιδιά υπό τις οδηγίες του 

Χάρη Σάββα ο οποίος είχε την 

καλλιτεχνική επιμέλεια και τις 

χορογραφίες έδωσαν τον κα-

λύτερο τους εαυτό και παρου-

σίασαν ένα εξαιρετικό αποτέλε-

σμα το οποίο ενθουσίασε τους 

παρευρισκομένους. Η μουσι-

κή διδασκαλία ήταν της  Χριστί-

νας Τσέλεπου και τη διδασκα-

λία κατασκευής σκηνικών είχε 

η Μαρία Κυριάκου. Τον κόσμο 

καλωσόρισε ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Γονέων και Κηδε-

μόνων του σχολείου Χρίστος 

Πολυκάρπου. Τα έσοδα της εκ-

δήλωσης θα χρησιμοποιηθούν 

για την ενίσχυση του ταμείου 

προνοίας του σχολείου. 

«Μια μέρα» από το Γυμνάσιο 
Πέρα Χωριού – Νήσου
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ΖΩΗ

Η μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) είναι ένα μικρό δί-
πτερο, παγκόσμια διαδεδομένο. Είναι πολυφάγο είδος και 
προσβάλλει φρούτα πολλών φυτών. Ζει και ενεργοποιείται 

σε θερμοκρασίες από 18-35οC και επομένως 

οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου εί-

ναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Αυτό σημαίνει ότι οι 

προσβολές των εντόμων αρχίζουν ακριβώς 

κατά την περίοδο ωρίμανσης των πρώτων 

καρπών. Πρώτα προσβάλλονται τα μέσπη-

λα, μετά τα χρυσόμηλα, τα αχλάδια, τα ρο-

δάκινα, τα κεράσια, τα σύκα, τα ρόδια και τα 

εσπεριδοειδή κατά την περίοδο Οκτωβρί-

ου-Νοεμβρίου.

Μετά την γονιμοποίηση μια θηλυκή  μύγα 

γεννά μέχρι 300 αυγά σε ομάδες συνήθως 

των 4-9 αυγών κάτω από την φλούδα των καρπών κοντά στην έναρ-

ξη  ή στην διάρκεια της ωρίμανσης τους. Τα σκουλήκια κατατρώγουν 

το φρούτο προκαλώντας την καταστροφή του και μετέπειτα την πτώ-

ση του από το δέντρο. Η ζημιά σε ένα δέντρο ή μια καλλιέργεια μπο-

ρεί να φτάσει και το 100% καταστροφή. 

Οι τρόποι προστασίας από την Μεσογειακή μύγα μπορεί να είναι οι 

εξής:

1. Βιολογική προστασία των δέντρων με την χρήση κίτρινων κολλοει-

δών παγίδων ή παγίδων προσέλκυσης και παγίδευσης των εντόμων 

νέας τεχνολογίας.

2. Δολωματικός ψεκασμός των δέντρων με βιολογικά φυτοφάρμακα.

3. Ψεκασμός ολικής κάλυψης των δέντρων με συμβατικά φυτοφάρ-

μακα.

Σε κάθε περίπτωση μπορούν να εφαρμοστούν συνδυασμός μεθό-

δων για καλύτερα αποτελέσματα στην προστασία. Σημαντικό σημείο! 

Η Μεσογειακή μύγα αρχίζει την προσβολή της μόνο λίγο πριν την 

ωρίμανση των καρπών και ποτέ καθώς είναι άγουροι.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και προμήθεια παγίδων, 

βιολογικών ή χημικών φυτοφαρμάκων μπορείτε επισκεφτείτε το κα-

τάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι, τηλέφωνο 97767986 

όπου μπορείτε να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε 

για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών 

σας. 

Η μύγα της Μεσογείου

Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμμένη Κλινική 

Ψυχολόγος  
Τηλ: 97640832

Η πραγματικότητα είναι ότι τίποτα στην ζωή δεν είναι δεδομένο και δεν 
παραμένει για πάντα σταθερό. Οι αλλαγές στην ζωή μας είναι αναπό-
φευκτες, και μπορούν να αφορούν όλους τους τομείς της ζωής μας 

(π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις, οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον). Κάποιες 
αλλαγές εξαρτώνται αποκλειστικά από εμάς και τις επιλογές μας, και κάποιες εί-
ναι αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνουν οι γύρω μας, οι οποίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο και στη δική μας ζωή.  

Οι αλλαγές που προσδιορίζονται από εμάς έχουν 
άμεση σχέση με τα βιώματα της παιδικής μας ηλικί-
ας, την προσωπικότητα που διαμορφώσαμε, την ιδι-
οσυγκρασία, τον τρόπο σκέψης, τις επιθυμίες, τους 
στόχους, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες μας. Τις αλ-
λαγές τις οποίες προγραμματίζουμε εμείς, μπορούν 
να μας προκαλούν ικανοποίηση και να αντλούμε 
πραγματική ευχαρίστηση μέσα από αυτές. Για παρά-
δειγμα, τέτοιου είδους αλλαγές μπορεί να είναι η ανα-
καίνιση του σπιτιού μας, η αντικατάσταση του παλιού 
μας αυτοκινήτου με ένα καινούργιο, η συμβίωση με 
τον σύντροφό μας, η δημιουργία οικογένειας, η με-
τάβαση σε ένα άλλο μέρος λόγω σπουδών και πολ-
λές άλλες.    

Από την άλλη, οι πιο επώδυνες αλλαγές είναι αυτές που καθορίζονται από τις 
πράξεις και τον τρόπο δράσης σημαντικών προσώπων στην ζωή μας, στις οποί-
ες η παρέμβαση και η δική μας βούληση δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως 
για παράδειγμα, ο χωρισμός των γονέων και όλα όσα επιφέρει ένα διαζύγιο (με-
τακόμιση σε άλλο σπίτι, αποχωρισμός οικείων προσώπων, αλλαγή σχολικού πε-
ριβάλλοντος και άλλα), η περικοπή στον μισθό ενός ατόμου ή η απόλυση από 
την εργασία του, που αναγκάζει κάποιον να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αναγκαστική μετακόμιση σε μια άλλη πόλη λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων και άλλα. Ανάλογα με τη φάση ζωής που διανύ-
ει κάποιος όταν βιώνει τέτοιου είδους αλλαγές, τότε η αλλαγή ασκεί διαφορετική 
επιρροή στη ζωή του ατόμου.   
Πέραν των πιο πάνω αλλαγών, υπάρχουν και οι ξαφνικές και αναπάντεχες αλλα-
γές, οι οποίες προκαλούν εσωτερικό πόνο, βαθιά θλίψη, θυμό, καθώς και άλλα 
αρνητικά συναισθήματα, και είναι δύσκολο και χρονοβόρο για κάποιον να τις 
αποδεχτεί και να προχωρήσει μπροστά με υγιή και ισορροπημένο τρόπο. Λό-
γου χάρι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ή η χρόνια και σοβαρή ασθέ-
νεια του ίδιου του ατόμου ή ενός μέλους της οικογένειάς του.
Οι αλλαγές, είτε θετικές είτε αρνητικές, ήπιες ή έντονες, αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε ο καθένας από εμάς είναι μοναδι-
κός, έτσι ο καθένας έχει αναπτύξει διαφορετικό βαθμό ψυχικής ανθεκτικότητας 
και έτσι αντιδρά σε κάθε αλλαγή με τον δικό του ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. 

Άλλοι άνθρωποι αντιδρούν πιο ψύχραιμα και είναι πιο προσαρμοστικοί και άλ-

λοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακτήσουν ρυθμό της ζωής τους με 

βάση τα καινούργια γεγονότα και δεδομένα, με αποτέλεσμα να νιώθουν πολύ 

άσχημα, να ταλαιπωρούνται ψυχικά οι ίδιοι και να κλονίζονται οι διαπροσωπι-

κές τους σχέσεις. 

Βασικός λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις αλλα-

γές, ακόμη και τις θετικές, είναι γιατί μένουν εγκλωβισμένοι στην ρουτίνα της 

ζωής και στην συνήθεια, και αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια όταν πρόκειται να 

βιώσουν την οποιανδήποτε αλλαγή. Ακόμη και αν ο τρόπος ζωής τους δεν τους 

προσφέρει ικανοποίηση, δεν ρισκάρουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν την 

κατάσταση προς το καλύτερο.  Ακόμη ένας λόγος που δυσκολεύει κάποιους αν-

θρώπους να πάρουν την απόφαση να κάνουν κάποιες αλλαγές στην ζωή τους, 

είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση η οποία σχετίζεται με την σκέψη πως θα αποτύ-

χουν, τον φόβος της αρνητικής κριτικής και της απόρριψης από τους γύρω τους.

Είναι πολύ σημαντικό, όταν κάποιος βρίσκεται σε αδιέξοδο, αμφιταλαντεύεται, 

βασανίζεται μέσα του, και δεν είναι σε θέση να δεχτεί μία αλλαγή που προέκυ-

ψε στην ζωή του, καλό είναι να μη διστάσει να ζητήσει βοήθεια από έναν ψυχο-

λόγο. Αυτή η εσωτερική αναζήτηση που επιτυγχάνεται μέσα στην θεραπεία, το 

άτομο καταφέρνει να εκφράσει τα συναισθήματά του, να κατανοήσει πως σχε-

τίζονται αυτά που αισθάνεται με τις αλλαγές στη ζωή του, να ενδυναμώσει την 

πίστη στον εαυτό του, να μάθει να σκέφτεται και να δρα με εναλλακτικούς πιο 

ωφέλιμους τρόπους.  

Εν κατακλείδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι 

κάθε αλλαγή αποτελεί ένα μάθημα, μια πρόκληση και μια ευκαιρία να βελτιω-

θούμε, να εξελιχθούμε ως άνθρωποι και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό 

μας. Έτσι ας αρχίσουμε να βλέπουμε τις αλλαγές από μία πιο θετική οπτική γω-

νία. 

Αλλαγές στην Ζωή

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Α ξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλη-
μα της Β’ κατηγορίας έκανε η ΜΕΑΠ η 
οποία παρά την μεγάλη προσπάθεια 

που έκανε τελικά υποβιβάστηκε στην Γ’ κατηγο-
ρία. Η ΜΕΑΠ μπορούσε να πετύχει την παραμο-
νή της αφού μέσα από τα παιχνίδια έδειξε πολύ 
καλά στοιχεία. Σε κάποια παιχνίδια η ομάδα δεν 
είχε την τύχη με το μέρος της με αποτέλεσμα να 
μην πάρει τα ποθητά αποτελέσματα.  H ποδο-
σφαιρική περίοδος 2018-19 πρόσφερε στην 
ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου πολύ σημα-
ντικές εμπειρίες οι οποίες θα φανούν χρήσιμες για το μέλλον του σωματείου. Η διαβάθμιση δεν είναι ντροπή αντίθετα 
έχει πεισμώσει τους ανθρώπους της ομάδας οι οποίοι παρουσιάζονται αποφασισμένοι για το μέλλον. Η ήττα στο παι-
χνίδι με τον Εθνικό Άχνας στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής αποτέλεσε το τελειωτικό κτύπημα για την ομάδα 
του Πέρα Χωριού – Νήσου. Η ανακοίνωση του σωματείου αμέσως μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι χαρακτηριστι-
κή: «Αποχαιρετούμε την Β κατηγορία με ανάμεικτα αισθήματα αφού πιστεύουμε ότι δεν πήραμε ότι αξίζαμε, όμως ταυ-
τόχρονα νιώθουμε περήφανοι για την ομάδα μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται και το εξής: 
«Η ΜΕΑΠ αγωνίστηκε τίμια μακριά από οποιοδήποτε παρασκήνιο και έπαιξε όλα της τα παιχνίδια εκεί που πρέπει να 
παίζονται, εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου». Η διοίκηση της ΜΕΑΠ εκφράζει τις ευχαριστίες της 
στους ποδοσφαιριστές της ομάδας οι οποίοι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τίμησαν, κάτω από αντίξοες συνθή-
κες πολλές φορές , την ερυθρόλευκη φανέλα. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ εκφράζει ευχαριστίες στον προπονητή της ομάδας 
Ανδρέα Μιτσίδη , στον προπονητή τερματοφυλάκων και εκτελών χρέη βοηθού προπονητή Ρίκκη Νίλσεν στον φροντι-
στή της ομάδας Γιώργο Κοιλιάρη και στον πρώην προπονητή Μιχάλη Ιωάννου. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ υπόσχεται ότι 
πολύ σύντομα θα επιστρέψει πιο δυνατή  και πιο σοφή. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ απο-
χαιρέτησε την Β’ κατηγορία με ήττα. Έχασε εκτός έδρας με 2-1 από την Ομόνοια Αραδίππου. Αξιοσημείωτο γεγονός 
στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν  η παρουσία για πρώτη φορά στην ομάδα τεσσάρων νεαρών ποδοσφαιριστών προ-
ερχόμενων από της ακαδημίες του σωματείου, ένδειξη ότι παρά τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει η ΜΕΑΠ στο 
πρωτάθλημα έδωσε ευκαιρίες σε νεαρούς οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον της ομάδας. Για σκοπούς ιστορίας στην  
28η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΖ. Η ΜΕΑΠ μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστι-

κών υποχρεώσεων άρχισε σιγά – σιγά να προε-

τοιμάζεται για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η 

διοίκηση τροχοδρόμησε ήδη θέματα προγραμ-

ματισμού ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη 

για τη νέα περίοδο. Ο προπονητής Ανδρέας Μι-

τσίδης παραμένει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας 

της ομάδας. Χρέη προπονητή τερματοφυλάκων 

θα συνεχίσει να εκτελεί ο Ρίκκη Νίλσεν. Καταβάλ-

λεται προσπάθεια να παραμείνουν ποδοσφαιρι-

στές από το ρόστερ της ομάδας που αγωνίστηκε 

στη Β’ κατηγορία. Στις 19 Ιουνίου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση του σωματείου κατά την οποία θα συζητηθούν όλα 

όσα αφορούν την ομάδα. Στις «μικρές» ομάδες της ΜΕΑΠ παραμένει ως προπονητής των Κ19 ο Χρίστος Δημητρίου 

ενώ στελεχώνεται νέα ομάδα Κ15 και θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της ΚΟΠ. Οι ακαδημίες θα ενισχυθούν με τεχνι-

κό διευθυντή και επιπλέον προπονητή. Σε διοικητικό επίπεδο συνεχίζουν όλα τα μέλη του Δ.Σ, φροντιστές, έφοροι  δι-

ατηρώντας τη σταθερότητα, την ομοψυχία και τη συλλογικότητα που χαρακτηρίζουν το σωματείο τα τελευταία χρόνια. 

Κοντά στο σωματείο παραμένουν  σαν μέλη διευρυμένης επιτροπής παλιοί παράγοντες και φίλοι του σωματείου συ-

νεισφέροντας αναλόγως χρόνου και δυνατοτήτων. Το Δ.Σ έχει προχωρήσει στον καταρτισμό του φετινού προϋπολο-

γισμού ο οποίος είναι μικρότερος  του περσινού αφού οι απαιτήσεις της  Γ’ κατηγορίας θα είναι  λιγότερες. Ο  προϋπο-

λογισμός και οι ταμειακές καταστάσεις θα παρουσιαστούν στα μέλη και φίλους του σωματείου στη Γενική Συνέλευση. 

Στο μηναίο λαχείο της ΜΕΑΠ κληρώθηκαν οι αριθμοί. 800 Ευρώ ο αρ. 560 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 998, 286, 687, 

160, 348.

Συναυλία Πυξ Λαξ
Στις 7 Ιουνίου η ΜΕΑΠ διοργανώνει στο γήπεδο της στο Πέρα Χωριό – Νήσου μεγάλη συναυλία με τους Πυξ Λαξ. Η 

τιμή για αρένα είναι 15 Ευρώ και στον χώρο θα υπάρχουν φαγητό και ποτό. Στόχος ο κόσμος που θα παρευρεθεί να 

περάσει μια αξέχαστη βραδιά. 

H MEAΠ έπεσε με το κεφάλι ψηλά

Oμάδα ήθους ο Άδωνης

Π ολύ τιμητική διάκριση για τον Άδωνη ο οποίος στις 5 Ιου-
νίου θα τιμηθεί από την ΕΠΕΛ ως ομάδα ήθους των δι-
οργανώσεων της ομοσπονδίας. Πρόκειται για διάκριση η 

οποία τιμά όλους στο σωματείο του Ιδαλίου. Οι άνθρωποι της ομά-
δας θέλουν στα επόμενα χρόνια να έρθουν στο σωματείο και τίτλοι. 
Έθεσαν ως στόχο όπως η  ποδοσφαιρική χρονιά 2019 – 20  αποτε-
λέσει την αφετηρία για την επιστροφή του Άδωνη σε πιο προηγμένα 
πρωταθλήματα . Το σύνθημα δόθηκε στην Γενική Συνέλευση του 
σωματείου μέσα από την οποία ο Άδωνης βγήκε πολύ δυνατός. Τα 
μέλη εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να συμβάλουν στις προσπάθειες της διοίκησης για ένα καλύτερο 
μέλλον του σωματείου.  Ο Άδωνης διαφάνηκε μέσα από τη Συνέλευση ότι έχει μέλλον το οποίο προδιαγράφε-
ται πολύ καλό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Βάσος Ποταμίτης και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης ενημέρωσαν για την 
κατάσταση του σωματείου τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Καθορίστηκαν οι στόχοι για το 
μέλλον και όλοι έδωσαν την υπόσχεση ότι θα εργαστούν σκληρά για να έρθουν καλύτερες μέρες για τους πρά-
σινους του Δαλιού. Οι άνθρωποι του Άδωνη άρχισαν αμέσως δουλειά με στόχο να δημιουργηθεί μια δυνατή 
ομάδα η οποία θα μπορεί να διεκδικήσει τους πρωταγωνιστικούς στόχους που τέθηκαν.  Οι πράσινοι του Δαλι-
ού στοχεύουν φέτος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος  και γι’ αυτό άρχισαν να εργάζονται σκληρά ώστε να 
πετύχουν το μεγάλο στόχο που τέθηκε. Στο τιμόνι της ομάδας θα βρίσκεται ο προπονητής Κώστας Κωνσταντί-
νου ο οποίος άρχισε ήδη να καταστρώνει τα πλάνα του για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Κάποιοι από τους πο-
δοσφαιριστές της περσινής περιόδου θα παραμείνουν στο ρόστερ της ομάδας ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια  
η ομάδα να ενισχυθεί ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη στις νέες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η προσπάθεια 
όλων είναι να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα φέρει τίτλους στο σωματείο. Ταυτόχρονα θα συνε-
χιστεί το ενδιαφέρον για τις ακαδημίες του σωματείου. Ο Άδωνης διαχρονικά αποτελούσε φυτώριο ποδοσφαι-
ριστών. Από τις τάξεις του, τουλάχιστον τα τελευταία λίγα χρόνια,  έχουν βγει ποδοσφαιριστές οι οποίοι σήμε-
ρα στελεχώνουν άλλες ομάδες κυρίως της περιοχής. Οι άνθρωποι του σωματείου επιδιώκουν στο μέλλον όπως 
νέοι ποδοσφαιριστές που θα βγουν από τις ακαδημίες του Άδωνη να παραμείνουν στην ομάδα ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα δυνατό σύνολο που θα ανεβάσει τους πρασίνους επίπεδο. Η διοίκηση θεωρεί ότι μέσα από πρω-
ταγωνιστικούς στόχους και άλλα κίνητρα που θα προωθηθούν θα δοθεί η ευκαιρία στα νέα παιδιά του σωματεί-
ου να δείξουν το ταλέντο τους στο γήπεδο. Συμβολή στον Άδωνη που θα δημιουργηθεί θα έχει ασφαλώς και ο 
κόσμος του σωματείου.  Οι φίλοι του Άδωνη είναι σημαντικό κεφάλαιο για το σωματείο και η διοίκηση στηρίζει 
πολλά σε αυτούς για το μέλλον.  Το νέο Δ.Σ του Άδωνη αποτελούν ο Βάσος Ποταμίτης Πρόεδρος, Μιχάλης Πιτ-
τής Αντιπρόεδρος, Κωνσταντία Κυπριανού Γραμματέας, Γιάννος Καννάουρος Βοηθός Γραμματέας, Κώστας Ιω-
σήφ Ταμίας, Ττόμης Κυριάκου Γενικός Αρχηγός, Νίκος Παρπής Έφορος Ποδοσφαιρικού Τμήματος, Ευάγγελος 
Καλαμαράς Έφορος Καλλιτεχνικού Τμήματος και μέλη Αλέξανδρος Καραολιάς, Δημήτρης Ανδρονίκου και Κώ-
στας Κωνσταντίνου. Το Δ.Σ του Άδωνη εργάζεται πυρετωδώς για την προετοιμασία των Αδωνείων του μεγάλου 
πολιτιστικού γεγονότος που διοργανώνει το σωματείο κάθε καλοκαίρι και προσελκύει μεγάλο αριθμό κόσμου.

Γενική Συνέλευση του Απόλλωνα Λυμπιών

Α λλαγές στην διοίκηση του Απόλλωνα Λυμπιών αναμένεται να 
προκύψουν από τη Γ.Σ του σωματείου η οποία προγραμματί-
ζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούνη. Ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ Χρίστος Σκουλιάς προτίθεται να αποχωρήσει από τη θέση του λόγω 

βεβαρημένου επαγγελματικού προγράμματος. Όπως ανέφερε στη «ΔΑ-

ΛΙNEWS» θα παραμείνει κοντά  και θα βοηθήσει με την ιδιότητα του απλού 

μέλους το σωματείο. Μετά τη Γ.Σ των μελών του Απόλλωνα θα αρχίσει να 

τρέχει ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Στόχος εί-

ναι ο Απόλλων να παραμείνει μια ισχυρή έπαλξη μέσα από την οποία θα 

εξακολουθήσουν να βρίσκουν υγιή απασχόληση οι νέοι της κοινότητας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφονται όλες οι προσπάθειες των ανθρώ-

πων του σωματείου οι οποίοι εργάζονται σκληρά για το καλό του Απόλ-

λωνα. 

Τουρνουά ακαδημιών του Απόλλωνα 
Λυμπιών
Mεγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο τουρνουά της Σχολής Ποδοσφαίρου 

Ολυμπιακού Πειραιώς - Κλιμάκιο Απόλλων Λυμπιών. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο του Απόλλωνα Λυμπιών απόλαυ-

σαν δυο ημέρες με ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές. 

«Τρέχει» ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ Ιδαλίου

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ Ιδα-
λίου. Ο προπονητής Χρίστος Πέππος και η διοίκηση του σω-
ματείου μελετούν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίες εν-

διαφέρουν το προπονητικό επιτελείο. Η διοίκηση της ΑΕΚ άρχισε ήδη 
διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονταν στο ρόστερ της 
ομάδας στην ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19. Θεωρείται σίγουρο ότι 
κάποιοι ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο προπονητής κρίνει ότι εί-
ναι απαραίτητοι θα παραμείνουν στο δυναμικό της ομάδας και στη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο.  Μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού 
θα καθοριστούν και οι ημερομηνίες έναρξης της προετοιμασίας η οποία 
αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Στο νέο πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα επιδι-
ώξει να έχει πρωταγωνιστική πορεία και γι’ αυτό το λόγο όλες οι κινή-
σεις από πλευράς διοίκησης και προπονητικού επιτελείου στρέφονται 
προς αυτή την κατεύθυνση. Η διοίκηση αναμένει με αγωνία τις εξελίξεις 
στο γηπεδικό και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μέχρι την έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και η ΑΕΚ στη νέα πε-
ρίοδο θα αγωνιστεί τη δική της έδρα, η οποία θα είναι το γήπεδο του Γ’ 
Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την ομά-
δα και θα δώσει μεγάλη δύναμη στους ποδοσφαιριστές ενώ θα δοθεί και η ευκαιρία σε πολύ περισσότερους φιλά-
θλους, κατοίκους της περιοχής να παρακολουθούν τους αγώνες της ΑΕΚ στις νέες διοργανώσεις. H διοίκηση του 
σωματείου ετοιμάζει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διάφορες εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα τόμπολα, μου-
σική βραδιά. Σχετικές ανακοινώσει αναμένονται το συντομότερο.

Άρχισαν οι εγγραφές στον Πανιδαλιακό

Ά ρχισαν οι εγγραφές στις ακαδημίες του Πανιδαλιακού για την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2019-20. Οι εγγραφές κοστίζουν 15 Ευρώ. Στο ποσό της εγγραφής συ-
μπεριλαμβάνεται και μια φανέλα προπόνησης. Η έναρξη των προπονήσε-

ων προγραμματίζεται για τις 2 Σεπτεμβρίου. Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στα 25  
Ευρώ.  Το  δεύτερο παιδί θα πληρώνει 15 Ευρώ. Θα λειτουργήσουν τέσσερα τμήμα-
τα. Παιδιά των ηλικιών 7-9 χρόνων θα στελεχώσουν την κατηγορία των U-10. Παιδιά 
των ηλικιών 10-12 χρόνων θα αποτελέσουν την ομάδα των U-12. H ομάδα των πα-
γκορασίδων, ηλικίας 13-14 χρόνων και οι κορασίδες. Η προπονητική ομάδα του Πα-
νιδαλιακού αποτελείται από τους επαγγελματίες γυμναστές Ανδρέα Πιερή, Γιώτα Γα-
βριήλ και Άγγελο Παπαδόπουλο. Η ομάδα του Πανιδαλιακού παρά την ολοκλήρωση 
των αγωνιστικών της υποχρεώσεων συνεχίζει τις προπονήσεις. Κάποιες από αυτές τις 
προπονήσεις θα γίνουν στα γήπεδα Beach Volley του ΚΟΤ στη Λάρνακα. 

Απόκτησε στέγη ο Λέφτερος

Α πέφεραν καρπούς οι προσπάθειες των ανθρώπων του Λέφτερου για 
απόκτηση στέγης για το σωματείο. Εδώ και μερικές μέρες λειτουργεί  το 
σωματείο του Λέφτερου το οποίο στεγάζεται σ’ ένα όμορφο περιβάλ-

λον όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να περάσει όμορφες στιγμές. Από τις 
πρώτες μέρες λειτουργίας του σωματείου οι φίλοι του Λέφτερου και όχι μόνο, το 
αγκάλιασαν αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την μεγάλη τους αγάπη για το 
σωματείο.  Η ποδοσφαιρική περίοδος που ολοκληρώθηκε πρόσφατα μπορεί να 
μην έφερε κάποιο τίτλο για το σωματείο ωστόσο η γενικότερη εικόνα που παρουσίασε η ομάδα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της χρονιάς ήταν πολύ θετική και από ατυχία η ομάδα δεν κατάφερε να σηκώσει ένα τρόπαιο. Οι άνθρωποι 
της ομάδας κρατούν τα θετικά της ποδοσφαιρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε και θέλουν να κτίσουν σ’ αυτά 
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Λέφτερος θεωρείται βέβαιο ότι θα επιδιώξει στο νέο πρωτάθλημα να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ.  Ήδη άρχισαν να γίνονται σκέψεις για τους ποδοσφαιρι-
στές που θα ενισχύσουν την ομάδα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η διοίκηση του σωματείου για άλλη μια χρονιά 
θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε ο Λέφτερος να παρουσιαστεί δυνατός και ανταγωνιστικός. Η Γενική Συνέλευση 
του σωματείου έδωσε το μήνυμα ότι ο Λέφτερος είναι σε θέση να πετύχει μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Η ομάδα 
έχει πολύ καλά στοιχεία και μέσα από την πορεία της των τελευταίων χρόνων έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. 
Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και οι φίλοι της ομάδας είναι πάντα στο πλευρό της έτοιμοι να προσφέ-
ρουν κάθε βοήθεια και στήριξη. Το γεγονός ότι οι φίλοι του Λέφτερου είναι πάντα δίπλα στο σωματείο είναι στοι-
χείο το οποίο ευχαριστεί τη διοίκηση και γεμίζει τους πάντες με ικανοποίηση. 
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Π ρωταγωνιστικούς στόχους θα επιδιώξει ο Χαλκάνωρ στο 
νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Λάθη που ενδεχο-
μένως έγιναν στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε τον 

περασμένο Απρίλιο θα καταβληθεί προσπάθεια να μην επαναλη-
φθούν ώστε η ομάδα στο πρωτάθλημα της περιόδου 2019- 20 να 
πετύχει την άνοδο στην Β’ κατηγορία.  Το κλίμα στο σωματείο εί-
ναι πολύ καλό, όπως διαφάνηκε και στην εκλογική συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαϊου.  Το Δ.Σ του Χαλκάνορα όπως 
προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση αποτελούν ο Λοϊζος Παπαλο-
ϊζου, Πρόεδρος, ο Ανδρέας Ιεροδιακόνου, Αναπληρωτής Πρόε-
δρος, Γιώργος Οδυσσέως, Γενικός Γραμματέας, Σταύρος Λοϊζίδης, 
Ταμίας, Μάριος Κυριακίδης, Βοηθός Ταμία. Η εφορεία ποδοσφαί-
ρου αποτελείται από τον Τηλέμαχο Τηλεμάχου, τον Χαράλαμπο Αυγουστή, τον Πέτρο Παουλή και τον Θάσο Μαύρο. Ο 
Νίκος Παπαλοϊζου είναι υπεύθυνος για το πολιτιστικό τμήμα του σωματείου, ο Χρίστος Μιχαηλίδης εκπρόσωπος τύπου, 
έφορος νεολαίας ο Θεοδόσης Βρίκκης, έφορος περιουσίας η Λουκία Λάμπρου και μέλη ο Γιαννάκης Παπαπέτρου και ο Λευ-
τέρης Ελευθερίου.  Μεγάλη συμβολή στη νέα προσπάθεια που γίνεται θα έχει και ο κόσμος του Χαλκάνορα και όπως λέχθη-
κε στη Γ.Σ θα καταβληθεί προσπάθεια ο κόσμος να επιστρέψει στο γήπεδο και να δώσει ώθηση στους ποδοσφαιριστές να 
πετύχουν τον στόχο της ανόδου. Πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος η διοίκηση προσανατολίζεται να κυκλοφορή-
σει τα εισιτήρια διαρκείας. Σε συνδυασμό με καλή πορεία της ομάδας αναμένεται ότι ο κόσμος θα δώσει το παρόν του στο 
γήπεδο  και θα στηρίξει τους ποδοσφαιριστές και τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Το Δ.Σ άρχισε ήδη την προεργασία για την 

στελέχωση της ομάδας με στόχο να παρουσιαστεί πανέτοιμη στο νέο 
πρωτάθλημα και να διεκδικήσει τους στόχους που τέθηκαν. Στο τιμό-
νι της τεχνικής ηγεσίας παραμένει ο Νώντας Χριστινάκης ο οποίος θα 
έχει για συνεργάτη τον γυμναστή Έρικ Σακαρίδη. Ο κ. Χριστινάκης 
θα έχει την ευκαιρία στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο να εργαστεί 
από την αρχή με την ομάδα και να κάνει επιλογές ποδοσφαιριστών 
οι οποίοι κατά τη γνώμη του μπορούν να συμβάλουν στην επίτευ-
ξη των στόχων του σωματείου. Ο προγραμματισμός για την ομάδα 
των γαλάζιων του Δαλιού άρχισε από πολύ νωρίς και ήδη επιτεύχθη-
κε η ανανέωση της συμφωνίας με ποδοσφαιριστές που ανήκαν και 
στην περσινή ποδοσφαιρική περίοδο στο δυναμικό του σωματείου. 
Οι πρώτες ανανεώσεις συμφωνιών ποδοσφαιριστών αφορούσαν 

τους Νίκο Παπαζαχαρίου, Ζάνο Μυτίδη, Κωνσταντίνο Ανθίμου, Χριστόφορο Κωνσταντινίδη , Μαρίνο Πέζουνο, Χρίστο 
Νικολάου , Ανδρέα Δημητρίου και Μιχάλη Κοναρή. Είναι προφανές ότι πρόθεση του τεχνικού επιτελείου είναι η διατήρη-
ση του περσινού βασικού κορμού της ομάδας. Σ’ αυτό τον κορμό θα κτιστεί ο νέος Χαλκάνορας ο οποίος με την προσθή-
κη κάποιων ποδοσφαιριστών που θα ενταχθούν στο ρόστερ θα δημιουργηθεί ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέσει 
να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. O   Xαλκάνωρ δίδει μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες του. Η 
ομάδα των νεαρών ποδοσφαιριστών του 2004 κατάφερε και έφθασε στον τελικό του τουρνουά ακαδημιών της Αγίας Νά-
πας. Έχασαν στον τελικό από την ομάδα του ΘΟΙ Λακατάμιας με 2-0 ωστόσο κέρδισαν πολλές εμπειρίες οι οποίες θα τους 
φανούν χρήσιμες για τη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους σταδιοδρομίας. 

Θέλουν να κτίσουν ένα δυνατό Χαλκάνορα στο νέο πρωτάθλημα

Ι στορική ήταν η ποδοσφαιρική χρονιά 2018-19 για την Ολυμπιάδα 
Λυμπιών η οποία κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να 
φθάσει στον τελικό του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών. Στον τε-

λικό  η Ολυμπιάδα έχασε από το Διγενή Μόρφου με 3-1. Τα πράγματα 
εξελίχθηκαν δύσκολα από την αρχή του παιχνιδιού αφού οι πράσινοι  
βρέθηκαν να χάνουν από το πρώτο ημίχρονο με 3-0. Στο δεύτερο μέρος 
η ομάδα των Λυμπιών μείωσε στο σκορ ωστόσο ήταν αρκετά δύσκο-
λο να πετύχει ανατροπή του αποτελέσματος. «Θα θέλαμε να δώσουμε 
τα συγχαρητήρια μας στην ομάδα του Διγενή για την δίκαιη κατάκτηση 
τόσο του Κυπέλλου όσο και του Πρωταθλήματος» αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της Ολυμπιάδας η οποία ευχαριστεί τον κόσμο του σωματείου 
για τη στήριξη του. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας μας 
που έδωσε δυναμικό παρόν.  Η παρουσία του ήταν συγκλονιστική και απέδειξε ότι η ψυχή της Ολυμπιάς είναι ο κόσμος της». 
Με  τον τελικό ολοκληρώθηκαν οι φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η Ολυμπιάδα στη νέα ποδοσφαιρική περίο-
δο θα αγωνίζεται στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Η ομάδα, άδικα θεωρούν στο σωματείο, έπεσε κατηγορία, αναγνωρίζο-
ντας ασφαλώς και λάθη που έγιναν. Η Ολυμπιάδα δεν ήταν ομάδα για διαβάθμιση ωστόσο κάποια ατυχή αποτελέσματα κυρί-
ως στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος έφεραν την ομάδα στη θέση που βρέθηκε. Οι άνθρωποι του σωματείου δηλώνουν 
αποφασισμένοι να δουλέψουν σκληρά για να ανεβάσουν και πάλι την Ολυμπιάδα στην Γ’ κατηγορία. Ο στόχος αυτός απαι-
τεί συνεργασία , σκληρή δουλειά και επιστράτευση όλων των δυνάμεων. Αμέσως μετά τη διοργάνωση του τουρνουά ακαδη-

μιών που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική 
Συνέλευση του σωματείου. Εκεί θα ακουστούν απόψεις και εισηγήσεις και 
θα καταρτιστεί και το πλάνο για τη συνέχεια. Μετά τη Γενική Συνέλευση θα 
καθοριστεί και το πλάνο του προγραμματισμού για τη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο. Πρόθεση, όπως ανέφερε στέλεχος του σωματείου, θα είναι η ενί-
σχυση ώστε η ομάδα το συντομότερο να επιστρέψει στην Γ’κατηγορία. Σε 
εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις ημέρες το τουρνουά ακαδημιών που διοργα-
νώνει το σωματείο εις μνήμη του Σέργιου Λουρουτζιάτη και του Κούλλη 
Κυπριανού. Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία έχει καταστεί θεσμός 
και προσελκύει μεγάλο αριθμό συμμετοχών αλλά και φιλάθλων που το 
παρακολουθούν. Η σέντρα δόθηκε στις 21 Μαϊου και το τουρνουά θα 
ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου.  

To oίκημα της Ολυμπιάδας
Mε την ευκαιρία της συμπλήρωσης δυο χρόνων από την ημέρα έναρξης των εργασιών για ανέγερση του οικήματος της Ολυ-
μπιάδας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση η οποία περιελάμβανε πλούσιο φαγητό και μουσική. Παρευρέθηκε και ο Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.  Ήταν μια εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες 
στους εθελοντές για την τεράστια εργασία που επιτελούν και προσφέρουν στο σωματείο τους. Οι εργασίες για την ανέγερση 
του οικήματος προχωρούν με εθελοντική εργασία. 

Επιχειρούν ανασύνταξη δυνάμεων στην Ολυμπιάδα




