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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 94 l Ιούλιος 2019

H θυσία των παλικαριών που έπεσαν στις μάχες κατά του Αττίλα αποτελεί φάρο για τις νεότερες γενιές

Αποκαλυπτήρια προτομής του ήρωα Μάρκου Μάρκου Πιττή

Η

προτομή του ήρωα Μάρκου
Μάρκου Πιττή, στην περιοχή
του Λυκείου Ιδαλίου θα θυμίζει
τη θυσία του αλλά και το χρέος όλων για
απελευθέρωση της πατρίδας. Ο Δήμος
Ιδαλίου πλήρωσε βαρύ τίμημα κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Τέτοιες μέρες το μυαλό και η σκέψη πάει πίσω,
στις μέρες του μαύρου Ιούλη του 1974.
Ο Μάρκος Μάρκου Πιττής, όπως και όλοι
οι πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή έγραψαν με ανεξίτηλα γράμματα το

όνομα τους στο πάνθεον των αθανάτων
της κυπριακής ελευθερίας. O Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου ο οποίος τέλεσε τα αποκαλυπτήρια και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας εξήρε την προσφορά του ήρωα ο
οποίος μαζί με τους συμπολεμιστές του,
του 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του
αγώνα προάσπισης της ελευθερίας και
της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Πριν από την κατάταξη
στην Ε.Φ

σελ. 3

ΣΕΛ. 4

Ο Χριστόφιας είχε στενούς
δεσμούς με την περιοχή Ιδαλίου

Ο

Τιμήθηκαν οι πεσόντες του 398 Τ.Π

Τ

α παλικάρια του 398 Τ.Π τίμησε και φέτος η κοινότητα της Ποταμιάς. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκπρόσωποι
κομμάτων, οι στρατιωτικές, εκκλησιαστικές και τοπικές αρχές της
περιοχής έδωσαν το παρόν τους στην εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκαν οι ηρωϊκοί πεσόντες του 398 Τ.Π, τα παλικάρια που πρόταξαν τα στήθη τους στον Αττίλα δίδοντας για την πατρίδα την ζωή τους. Το 398 Τ.Π
ήταν από τις μονάδες της Ε.Φ οι οποίες πλήρωσαν πολύ βαρύ τίμημα κατά
την τουρκική εισβολή του 1974.

σελ. 8

Πρώτευσε μαθητής της Σχολής
Φόρουμ

O

μαθητής της Σχολής Φόρουμ Ανδρέας Δαμιανού είναι ανάμεσα
στους πρώτους των πρώτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
Παγκύπριων εξετάσεων. Ο Ανδρέας Δαμιανού εξασφάλισε θέση
στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών. Σε δήλωση του στην εφημερίδα Πολίτης
ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος», προσθέτοντας
ότι είναι «αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και πολύ καλών εφοδίων, τόσο
από το σχολείο μου όσο και από τους γονείς μου». Όπως είπε, οι Αγγλικές
Σπουδές ήταν η πρώτη του επιλογή και σκοπεύει να ακολουθήσει τον κλάδο αυτό.

τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης
Χριστόφιας ήταν επίτιμος
δημότης του Ιδαλίου. Στην ευρύτερη
περιοχή είχε στενούς δεσμούς. H παρουσία του σε εκδηλώσεις και άλλα
γεγονότα στην περιοχή ήταν συχνή.
Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων μνήμης και τιμής των
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα
Μισιαούλη δήλωνε παρόν και τιμούσε τους δυο δολοφονηθέντες από την ΤΜΤ, οι οποίοι έγιναν σύμβολο της
επαναπροσέγγισης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Ο θάνατος του Δημήτρη Χριστόφια προκάλεσε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν. Είτε συμφωνούσες, είτε διαφωνούσες μαζί του ο σεβασμός στην προσωπικότητα του ήταν
δεδομένος.

Βραβείο στο Πέρα Χωριό –
Νήσου
ΣΕΛ.6

σελ. 4

Τ

Στεγαστικό σχέδιο ακριτικών
περιοχών

ο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών και
αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για
απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά
νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και
απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας. Το σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα Λύμπια και η Ποταμιά χρηματοδοτείται
από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου που αναφέρονται στην προκήρυξη του Σχεδίου.
σελ. 6

Oι Πυξ – Λαξ μάγεψαν στο Πέρα
Χωριό – Νήσου

Ο

ι θρυλικοί Πυξ – Λαξ ξεσήκωσαν
το Πέρα Χωριό – Νήσου στη μαγευτική συναυλία που διοργάνωσε η ΜΕΑΠ. Στο γήπεδο έγινε το αδιαχώρητο
αφού το αγαπημένο συγκρότημα το οποίο
συμπλήρωσε 30 χρόνια από την ίδρυση του
τράβηξε σαν μαγνήτης τον κόσμο ο οποίος
τους χειροκρότησε με θέρμη. Οι Πυξ – Λαξ
ήταν απολαυστικοί. Παρουσίασαν κομμάτια από την 30χρονη πορεία τους, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Νέα γραφεία Ένωσης
Αγελαδοτρόφων
ΣΕΛ.10

Γιορτάστηκε η μέρα
του παιδιού
ΣΕΛ.12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ. 12

σελ.14 - 15
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Αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές

Ά

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές. Μικροί
και μεγάλοι αναμένουν να πάρουν την άδεια τους
και να χαλαρώσουν για λίγες μέρες από το βεβαρημένο πρόγραμμα όλης της χρονιάς. Ήλιος, ταξίδια, θάλασσα
και χαλάρωση είναι οι μικρές απολαύσεις της ζωής οι οποίες προσφέρουν στον άνθρωπο μια δυνατή ένεση για τη συνέχεια. Ο Ιούλιος θεωρείται μαύρος μήνας αφού συνέβησαν
οι μεγαλύτερες τραγωδίες που έπληξαν την Κύπρο. Πραξικόπημα, τουρκική εισβολή είναι από τις πλέον μαύρες σελίδες
της κυπριακής ιστορίας. H περιοχή Ιδαλίου πλήρωσε βαρύ
τίμημα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής και ακόμα
κάτοικοι της παραμένουν στον κατάλογο των αγνοουμένων.
Αυτό το μήνα τελούνται τα μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Μια
τέτοια περίπτωση ήταν και ο Μάρκος Μάρκου Πιττής από το
Δάλι. Πριν από μερικές μέρες έγινε η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του που βρίσκεται στην περιοχή του Λυκεί-
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Βαρβάρας
Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία
Βαρβάρα. Τηλ. 22521715,
22441151. ΦΑΞ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα.
ΤΗΛ:22522457, 99384530,
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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

ΔΑΛΙ news

Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342
andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια

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

ου Ιδαλίου. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου. Η κοινότητα Ποταμιάς τίμησε τα παλικάρια
του 398 Τ.Π τα οποία έδωσαν τη ζωή τους στις άνισες μάχες
με τους τούρκους κατακτητές. Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ήταν ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση.
Έφυγε από την ζωή ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Ήταν επίτιμος δημότης Ιδαλίου και οι δεσμοί
του με την ευρύτερη περιοχή ήταν πολύ στενοί. Η Ποταμιά και
τα Λύμπια περιλαμβάνονται στο νέο στεγαστικό σχέδιο ακριτικών περιοχών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πρόκειται για
σχέδιο το οποίο ασφαλώς έγινε δεκτό με ικανοποίηση από
τις τοπικές αρχές των δυο ακριτικών κοινοτήτων. Στα Λύμπια
βρέθηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός του Χόλιγουντ
Νίκολας Κέϊτζ. Στο χωριό έγινε μέρος των γυρισμάτων της νέας
ταινίας του με τίτλο «Jiu Jitsu». Όμορφη εκδήλωση διοργανώθηκε στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 50χρόνων λειτουργίας του. Ήταν μια καλή ευ-

Oνομαστήρια Μητροπολίτη Τριμυθούντος
Βαρνάβα

Σ

τις 11 Ιουνίου, ημέρα της μνήμης του
Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της εκκλησίας της Κύπρου είχε τα
ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβάς. Στις 10 Ιουνίου τελέστηκε αρχιερατικός εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Επίσης στον
ίδιο ναό τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο
στις 11 Ιουνίου, ανήμερα της γιορτής του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος δέχθηκε τις ευχές των πιστών με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του στο Επισκοπειό στη
Μοσφιλωτή.

Ε

Από το δρεπάνι στη θεριστική μηχανή

ικόνες που θυμίζουν σε όλους τον
αγροτικό χαρακτήρα της Κύπρου βλέπουμε αυτή την περίοδο στην ύπαιθρο. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας του θέρους. Τα
παλιότερα χρόνια οι γεωργοί περίμεναν πώς
και πως τη στιγμή του θερισμού και από το
μήνα Μάιο άρχιζαν οι σχετικές μ’ αυτόν προετοιμασίες. Έπρεπε να ετοιμαστούν τα σύνεργα, η δουλειά ήταν σκληρή, το ψωμί έβγαινε
δύσκολα εκείνα τα χρόνια και οι άνθρωποι,
παρ’ όλη τους τη δοκιμασία μέσα στο λιοπύρι, την κούραση, ήταν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και
ευχαριστημένοι. Στο μυαλό όλων παραμένει χαραγμένη η εικόνα των αγρών με τα κατακίτρινα
στάχια και μέσα τους διάσπαρτοι οι θεριστές, όλων των ηλικιών και φύλων, με τα δρεπάνια στα
χέρια να κόβουν τον πολύτιμο καρπό. Οι εποχές άλλαξαν. Στα χωράφια τώρα μπαίνει η θεριστική μηχανή. Οι εποχές άλλαξαν το χρυσοκίτρινο όμως χρώμα των χωραφιών παραμένει εντυπωσιακό για να θυμίζει εκείνα τα χρόνια.

Επίσκεψη εκπαιδευτικών του Β΄ Δημοτικού Ιδαλίου στην Ιρλανδία

Τ

ο Β΄ Δημοτικό Ιδαλίου συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ : «Magical
Maths, 6 Stations 60 Materials». Στο πλαίσιο
του προγράμματος αυτού εκπαιδευτικοί του σχολείου μαζί με εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, την
Τουρκία, την Ισπανία και την Βόρεια Μακεδονία επισκέφθηκαν την Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα
το δημοτικό σχολείο Ballymacrickett, στο Μπέλφαστ
την περίοδο 17-21 Ιουνίου. Το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση των εταίρων με
θέμα: «Μαθηματικά και Ζωή». Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα,
σε διάφορες τάξεις του σχολείου, τα οποία είχαν ως αντικείμενο μελέτης τα μαθηματικά μέσα από τη ζωή.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί κάθε χώρας παρουσίασαν τα μαθήματα που έγιναν στα δικά τους σχολεία και
ήταν σχετικά με το θέμα της συνάντησης. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν συνεδριάσεις μεταξύ των
εταίρων όπου γινόταν ανταλλαγή απόψεων και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Παράλληλα μέσω
των συναντήσεων οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα των υπόλοιπων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η χώρα που φιλοξένησε τη συνάντηση προγραμμάτισε σειρά
επισκέψεων και ξεναγήσεων κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μετέβησαν σε ιστορικούς χώρους, αξιοθέατα και μουσεία της χώρας και γνώρισαν τον πολιτισμό, την κουλτούρα αλλά και τη σύγχρονη ιστορία
των Ιρλανδών. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν θα αναλάβουν να
μεταφέρουν τις εμπειρίες τους αλλά και τις καλές πρακτικές που συνάντησαν τόσο στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές του σχολείου.

Εορτολόγιο του μήνα
7 Ιουλίου
8 Ιουλίου
10 Ιουλίου
14 Ιουλίου
17 Ιουλίου
18 Ιουλίου
20 Ιουλίου

Κυριακή, Κίκα
Θεόφιλος, Προκόπης
Αμαλία
Νικόδημος
Μαρίνος, Μαρίνα, Αλίκη
Αιμιλιανός, Αιμιλιανή
Ηλίας, Ηλιάνα

22 Ιουλίου

Μαγδαληνή, Μαρκέλλα,
Μενέλαος

25 Ιουλίου

Άννα, Ολυμπία, Αννίτα

27 Ιουλίου

Παντελής, Παντελίτσα

28 Ιουλίου

Χρυσοβαλάντης, Ειρήνη,
Ειρηναίος

31 Ιουλίου

Ιωσήφ

καιρία να ξανασυναντηθούν παλιοί απόφοιτοι και δάσκαλοι
του σχολείου και να αναπολήσουν άλλες εποχές, όταν παιδιά μάθαιναν τα πρώτα τους γράμματα και έπαιζαν ατέλειωτες
ώρες στην αυλή του σχολείου. Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοβουλία του Κοινοτάρχη της Ενορίας Παναγίας Ευαγγελίστριας Παναγιώτη Χαραλάμπους. Παρέδωσε στη Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός» τα χρήματα που έχουν συλλεχθεί
από τα δικαιώματα του για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Τέτοιες πράξεις δείχνουν το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που αναπτύσσουν τέτοιες πρωτοβουλίες για το καλό του κοινωνικού
συνόλου. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συναυλία των Πυξ Λαξ
η οποία διοργανώθηκε από τη ΜΕΑΠ. Ο κόσμος κατέκλυσε το
«Θεοδώρειο» Στάδιο και απόλαυσε τα πολύ ωραία τραγούδια
που τους χάρισε το δημοφιλές συγκρότημα. Mε όμορφες εκδηλώσεις γιορτάστηκε και η παγκόσμια ημέρα του παιδιού.

Αιμοδοσία εις μνήμη Φίλιππου Παττούρα

Η

Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας Δήμου Ιδαλίου και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας,
σε συνεργασία την Κοινοτική Αστυνόμευση, διοργάνωσαν στις 26 Ιουνίου εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου.
Η αιμοδοσία ήταν εις μνήμη του Φίλιππου Παττούρα ο οποίος ήταν εθελοντής αιμοδότης και πρωτοστάτης στη
δημιουργία της Τοπικής Επιτροπής Αιμοδοσίας του Δήμου Ιδαλίου. Οι αιμοδότες του Ιδαλίου έδωσαν για άλλη
μια φορά το παρόν τους δείχνοντας και
εμπράκτως ότι είναι κοντά στο συνάνθρωπο τους.

Γιαννάκης Φυτίδης Ταγματάρχης
Μία ανάσα η ζωή.
Έρχεσαι ξημερώνει
τζιαι πριν προλάβεις τζιαι πολλά,
φεύκεις, πάλαι νυχτώνει.
Ανάμεσα στούντες στιγμές
κάμνεις ότι προλάβεις.
Να φέρεις τζι άλλους στην ζωήν,
πιστά να μεταλάβεις.
Δώσε αγάπη τζι αγκαλιά,
άφησε πίσω τα παλιά
συγχώρεση να δώσεις,
να είσαι άνθρωπος σωστός,
ποττέ να μεν προδώσεις.
Άν τούτα εκατάφερες,
άξιζε που γεννήθης
τζιει που’ θελαν βοήθεια
εσύ επολοήθεις.
Τούτα ούλλα γινήκασιν
που τον γνωστό Φυτίδη
που η ψυχή του εν πουλί
τζιαι φτερουγίζει ήδη.
Σύζυγος πάντοτε καλός
με πίστη στην πατρίδα
έδωσε μάχη για ζωήν
μα χάθην η ελπίδα.
Αντρούλλα μου και κόρες,
Ποδά τζιαι δα εσείς μαζί
τωρά να πορευτείτε,
να αλληλοστηρίζεστε,
να παρηορηθείται.
Λόγια πολλά εν να σας πουν
φίλοι, δικοί τζιαι ξένοι.
Ο πόνος της απώλειας
μες στην ψυσιή θα μένει.
Για χρόνια θα ‘ναι σύντροφος,
θ’ ακολουθεί πιστά,
αντέχει πάντα στην ζωή
όποιος πολλά αγαπά.
Να είσαστε περήφανες ,
πάντα να τον θυμάστε,
θα είναι πάντοτε παρόν
όπου και να κοιμάστε.
Στο καλό Γιαννάκη Φυτίδη
Φεύγει μα θα είναι εδώ
ορμήνιες να σας δίνει,
να απαλύνει τους καμούς
και την πικρή οδύνη.
31/5/2019
Εν πτήση προς Βελιγράδι
Ανδρούλα Σιάτη

ΔΑΛΙ
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Έπεσε στο πεδίο της μάχης και το όνομα του βρισκόταν στον κατάλογο των αγνοουμένων

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Μάρκου Μάρκου Πιττή

Μ

ε δέος και απέραντο σεβασμό στην προσφορά και τη θυσία του ήρωα Μάρκου Μάρκου Πιττή από το Δάλι τελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του για να θυμίζει σε
όλους την θυσία του. Ο Μάρκος Μάρκου Πιττής έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομα του στο πάνθεον των αθανάτων της κυπριακής ελευθερίας. Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου ο οποίος τέλεσε τα αποκαλυπτήρια και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου
της Δημοκρατίας εξήρε την προσφορά του ήρωα. «Ο Μάρκος Πιττής
δεν δείλιασε μπροστά στην υπεροπλία και την αριθμητική υπεροχή
του εχθρού. Μαζί με τους άλλους συμπολεμιστές του της διμοιρίας
του αγνοούμενου ανθυπολοχαγού Ιωσήφ Σεργίδη πρόβαλε αντίσταση στον εχθρό που καταπάτησε τα ιερά και τα όσια μας. Πολέμησε μέχρις εσχάτων και τίμησε τον όρκο του Έλληνα στρατιώτη. «Νυν υπέρ
πάντων ο αγών». Μαρτυρίες συμπολεμιστών του περιγράφουν το μεγαλείο της θυσίας του. Τον είδαν για τελευταία φορά να χάνεται το
Δεκαπενταύγουστο μέσα στους καπνούς και τη φωτιά της μάχης της
Σκυλλούρας μαζί με τους άλλους άνδρες του 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. Τα οστά του, ανευρέθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού
κοντά στην Σκυλλούρα. Ο Μάρκος Μάρκου Πιττής γεννήθηκε στις 28
Αυγούστου του 1955 στο Δάλι. Μετά την κατάταξη του στην Εθνική
Φρουρά και τη βασική του εκπαίδευση τοποθετήθηκε στο 286 ΜΤΠ και
εντάχθηκε στον 1o λόχο. Αφού έζησε το προδοτικό πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου, το επόμενο Σάββατο 20 Ιουλίου ο Μάρκου εντάχθηκε
σε φάλαγγα της μονάδας η οποία διατάχθηκε να μεταβεί στα παράλια
της Κερύνειας, για αντιμετώπιση των τουρκικών αποβατικών δυνάμεων. Κοντά στο Κοντεμένο, η μονάδα δέχθηκε επίθεση από την τουρκική πολεμική αεροπορία που έλεγχε κάθε κίνηση σε όλη την περιοχή,
με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες. Παρά το μεγάλο
πλήγμα, οι εναπομείναντες άνδρες του τάγματος, μεταξύ των οποίων
και ο Μάρκος, συνέχισαν την πορεία τους και αφού ανασυγκροτήθηκαν στη Μύρτου, έφθασαν στην περιοχή Έξι Μίλι του Καραβά. Οι απώλειες όμως της μονάδας σε οπλισμό, πυρομαχικά και οχήματα ήταν
τρομακτικές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι άνδρες του Τάγματος
μαζί με τους άνδρες άλλων μονάδων της Εθνικής Φρουράς κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να αναχαιτίσουν την προέλαση των Τούρκων εισβολέων που εν τω μεταξύ κατάφεραν να αποβιβάσουν στην
στεριά, χωρίς να συναντήσουν μεγάλη αντίδραση, πολυάριθμα τμήματα στρατού, μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης, καθώς και άλλα οχήματα. Στις 22 Ιουλίου επιτυγχάνεται εκεχειρία και η μονάδα επιστρέφει
στη Λευκωσία όπου και ανασυγκροτήθηκε παραμένοντας σε επιφυλακή. Στις 10 Αυγούστου, μετά από νέες διαταγές, μεταβαίνει στην περιο-

χή Αγίου Ερμολάου. Με την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής
εισβολής, στις 14 Αυγούστου, το 286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού
ενεπλάκη σε μάχες με τα τουρκικά στρατεύματα σε μια προσπάθεια να
κρατηθεί η περιοχή. Με το πρώτο φως της επόμενης μέρας, οι Τούρκοι εξαπολύουν σφοδρά πυρά. Ο λόχος επιστρέφει στη Σκυλλούρα. Οι
Τούρκοι εξαπολύουν νέα επίθεση με όλμους και πολυβόλα, ενώ μαζί
αρχίζει να βάλλει και η τουρκική αεροπορία. Ο εχθρικός κλοιός γίνε-

ται όλο και πιο στενός. Τα παλικάρια της Ε.Φ πολέμησαν για την τιμή
των όπλων για να μην παραδοθούν. Σαν γνήσιοι απόγονοι του Λεωνίδα, τα υψώματα «Λαπάτσα» έμελλε να γίνουν οι νέες Θερμοπύλες.
Ένα - ένα τα παλικάρια έπεφταν στο πεδίο της μάχης και περνούσαν
στο πάνθεο των αθανάτων. Ανάμεσά τους και ο γενναίος στρατιώτης
Μάρκος Πίττης. Στη θυσία του ήρωα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος ενώ συγκλονιστικά ήταν τα λόγια της αδελφής του.

ΔΑΛΙ
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Η σχέση του Χριστόφια με την περιοχή Ιδαλίου

Σ

τενούς δεσμούς με την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου είχε
ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας o οποίος από τις 21 Ιουνίου πέρασε στην ιστορία. Η
πολυετής παρουσία του στην πολιτική σκηνή του τόπου σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Ο Δημήτρης Χριστόφιας
έφθασε στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2008.
Προηγουμένως ήταν Πρόεδρος της Βουλής και πιο πριν Γενικός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Συχνά – πυκνά επισκεπτόταν την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου τιμώντας με την παρουσία του εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα. Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου, όπως
έπραξε και για άλλες προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής σκηνής της Κύπρου, τον ανακήρυξε ως επίτιμο δημότη του
Ιδαλίου. Αυτό έγινε το 2003 επί δημαρχίας του Δρος Νίκου Νικολάου. Ο Δημήτρης Χριστόφιας είχε ένα μοναδικό χάρισμα.
Ήταν απλός και επικοινωνούσε με όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής των Κώστα Μισιαούλη και Ντερβίς Αλί Καβάζογλου που πραγματοποιούνται
κάθε Απρίλιο στο Δάλι. Ακόμα και όταν ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν παρόν. Με άτομα στην περιοχή, στο Δάλι,
στα Λύμπια, στο Πέρα Χωριό – Νήσου, στην Ποταμιά είχε στενή φιλία και τον συνέδεαν μαζί τους οι κοινοί αγώνες στο ΑΚΕΛ
και την αριστερά.

Tα 50χρονα του Β’ Δημοτικού
Σχολείου Ιδαλίου

Ο κοινοτάρχης προσφέρει για καλό σκοπό

Η

αγάπη του για τον συνάνθρωπο, εκδηλώνεται
με κάθε τρόπο από τον Κοινοτάρχη της Ενορίας Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου Παναγιώτη Χαραλάμπους. Στην Υπεραγορά Αμπελερή, τοποθέτησε κουμπαρά όπου οι δημότες άφηναν, ο καθένας όσα
επιθυμούσε, για να παραχωρηθούν στη Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός» ως οικονομική ενίσχυση.
Έξι μήνες μετά ο κουμπαράς γέμισε, ανοίχθηκε και ποσό
740 Ευρώ κατέληξε στην Στέγη Ηλικιωμένων. Η κοινωνική προσφορά του Κοινοτάρχη τον τιμά ως άνθρωπο και
η ενέργεια του αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο κ.
Χαραλάμπους ουδέποτε εισπράττει οποιαδήποτε δικαιώματα και εξυπηρετεί τον κόσμο αφιλοκερδώς.

50

χρόνια προσφοράς συμπληρώνονται
φέτος
από την ημέρα που λειτούργησε το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Με την ευκαιρία διοργανώθηκε
μεγάλη εκδήλωση – συνεστίαση στην
οποία συμμετείχαν απόφοιτοι του σχολείου και εκπαιδευτικοί που δίδαξαν
μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν
μια καλή ευκαιρία για όλους να θυμηθούν τα μαθητικά χρόνια, να γυρίσουν
το ρολόι του χρόνου πίσω και να αναπολήσουν στιγμές που σχετίζονται με
τα παιδικά τους χρόνια. Στην εκδήλωση
υπήρξε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη
συμμετοχή αποφοίτων υπό τις οδηγίες δασκάλων που έχουν αφυπηρετήσει
και ζουν στο Δάλι. Στο χώρο του σχολείου λειτούργησε και έκθεση φωτογραφίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα
50 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς
του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αποφοίτων και
εκπαιδευτικών του σχολείου. Το μνημόσυνο τελέστηκε στις 12 Μαϊου στον
Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου.

Δείπνο πριν βάλουν το χακί

O

Σύνδεσμος Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διοργάνωσε στις 25
Ιουνίου, στο πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη»

στην Ηλιούπολη, εκδήλωση για τους νεοσύλλεκτους
στρατιώτες της 2019Β ΕΣΣΟ. Προσφέρθηκε φαγητό
και ποτό στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες που κατοικούν στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
του Δήμου Ιδαλίου. Η κατάταξη των νεοσυλλέκτων
στην Ε.Φ ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου.

Για την το-

ποθέτηση των οπλιτών από τα Κέντρα Εκπαίδευσης
στις Μονάδες, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των υπηρεσιακών κριτηρίων και της επιθυμίας των νεοσυλλέκτων και τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης
θέματα που αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και
το είδος των θεμάτων (ειδικοί λόγοι), οι νεοσύλλεκτοι
πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων.
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Πέραν των 5000 Ακινήτων σε όλη την Κύπρο
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.

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

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟΥΧΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ. 506 Α.Α.62Ε

Τηλ.: 22344842, 22343278 - Fax: 22347288
email: kadis@cytanet.com.cy, www.kadis.com.cy

Like us on facebook

C. Kadis Estate Agents

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
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Βράβευση Κοινοτήτων Πέρα Χωριού
και Νήσου

Α

ντιπροσωπεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού και Νήσου με επικεφαλής
τον Πρόεδρο του Γιαννάκη Γεωργίου, προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση
Ποιότητας 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 26 Ιουνίου, 2019.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου παρέλαβε από τον
Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη το πιστοποιητικό για έλεγχο εγκατάστασης του παιχνιδότοπου του Κοινοτικού Πάρκου Αγίας Παρασκευής στη
Νήσου.
Στην εκδήλωση που ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρευρέθηκαν πολλές εταιρείες και οργανισμοί.

Το κτίριο της ΣΠΕ Αλάμπρας
παραχωρείται στην κοινότητα

Έ

γινε αποδεκτό το αίτημα του
Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας και το κτίριο της ΣΠΕ της
κοινότητας θα παραχωρηθεί προς όφελος των κατοίκων της κοινότητας. Αναμένεται ότι το κτίριο θα αξιοποιηθεί από
το Κοινοτικό Συμβούλιο για δημόσια
χρήση. Το αίτημα για παραχώρηση του
κτιρίου της ΣΠΕ Αλάμπρας έγινε μετά
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο αποφάσισε την απόκτηση
από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ),
ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων τα οποία ανήκουν στην πρώην Συνεργατική Τράπεζα. Συνολικά το κράτος απόκτησε συνολικά 309 ακίνητα της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας, αξίας 82 εκ. Ευρώ. Συνολικά τα 305
ακίνητα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα παραχωρηθούν για χρήση σε 153 κοινότητες και σε 14 Δήμους.

ΔΑΛΙ
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Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης
ακριτικών περιοχών

Τ

α Λύμπια και η Ποταμιά περιλαμβάνονται στο στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών που ανακοίνωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών. Το σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής
ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη
ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο
τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι
δαπάνες που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της
συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις 20000 Ευρώ. Δηλαδή η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον 20000 Ευρώ και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι
10000 Ευρώ. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου που αναφέρονται στην προκήρυξη του Σχεδίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών σε ανακοίνωση του αφού εκφράζει ικανοποίηση σημειώνει ότι η κατάργηση του προηγούμενου στεγαστικού σχεδίου ως απόρροια της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα
στην ανάπτυξη των κοινοτήτων. Το συγκεκριμένο σχέδιο επισημαίνεται στην ανακοίνωση θα βοηθήσει σημαντικά τους νέους να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία και να παραμείνουν στις κοινότητες τους. Το εν λόγω
Σχέδιο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και η ημερομηνία Έναρξης του ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή, για το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης
Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών και στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και Παθόντων, για το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης για τη Στέγαση Εκτοπισθέντων και
Παθόντων.
Σχετική πληροφόρηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

Γυρίσματα ταινίας του Νίκολας Κέιτζ στα Λύμπια

Σ

τα Λύμπια έγινε μέρος των γυρισμάτων της νέας ταινίας του
Νίκολας Κέιτζ «Jiu Jitsu». Ο
βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός του
Χόλιγουντ έφθασε στην Κύπρο στις 24
Ιουνίου για τα γυρίσματα της ταινίας τα
οποία έγιναν στα Λύμπια και στο Μάμμαρι. Πρόκειται για μια ταινία επιστημονικής φαντασίας και πολεμικών τεχνών η οποία θα έχει τίτλο «Jiu Jitsu» και της οποίας το κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 24,6 εκατομμύρια. Το
καστ συμπληρώνουν οι καταξιωμένοι επίσης ηθοποιοί του Χόλιγουντ, Frank Grillo, Alain Moussi, Rick Yune,
Marie Avgeropoulos και JuJu Chan.

Τ

Κρυμμένοι παράδεισοι σε αυλές σπιτιών

ο Παράρτημα Φιλοδασικού Ολυμπίων, που
επαναδραστηριοποιήθηκε πρόσφατα , ενθαρρύνει και επικροτεί την αγάπη προς τη φύση,
που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο. Αποφασίστηκε, όπως ο Μαϊος του 2019 αφιερωθεί για τη φωτογράφιση των Λυμπιανών κήπων. «Πολλοί ήταν εκείνοι, που μας άνοιξαν τις πόρτες των κήπων τους, για
να φωτογραφίσουμε το κομμάτι γης τους που κάποιος θα μπορούσε να το παρομοιάσει σαν παιδί τους»
αναφέρεται σε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται επίσης: «Κρυμμένοι παράδεισοι, με απίστευτη ενέργεια, φυτά που δε βρίσκεις πλέον σε φυτώρια, φυτά που
πέρασαν από γενιά σε γενιά, από γειτονιά σε γειτονιά,
άπειρα χρώμα και μυρωδιές. Μέσα σε κάθε κήπο, νιώθεις την αγάπη που οι ιδιοκτήτες αφιέρωσαν σε εκείνο το κομμάτι γής.
Η γή μας, το χώμα μας, είναι το στοιχείο της φύσης που
πρέπει να κρατήσουμε υγειές, είναι η κληρονομιά που
θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».
Όραμα των μελών του Παραρτήματος Φιλοδασικού
Ολυμπίων είναι η ομορφιά των ιδιωτικών κήπων να
επεκταθεί και στους δημόσιους χώρους των Λυμπιών.
Είναι προνόμιο να ζεις κοντά στη φύση.
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H Ποταμιά τίμησε τους ήρωες του 398 Τ.Π

Γ

ια άλλη μια χρονιά, πιστή στο ραντεβού με την ιστορία, η κοινότητα Ποταμιάς τίμησε τους ήρωες
του 398 Τάγματος Πεζικού. Τα παλικάρια που ύψωσαν το ανάστημα τους στον Τούρκο εισβολέα και
έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα το καλοκαίρι του 1974.Το 398 Τ.Π. κατά την πρώτη ημέρα της
τουρκικής εισβολής, στις 20 Ιουλίου 1974, έλαβε διαταγή και μαζί με το 305 Τάγμα Επιστράτευσης επιτέθηκαν στον τουρκοκυπριακό θύλακα του Τζιάος, όπου και συνάντησαν σθεναρή αντίσταση. Μετά από σφοδρές μάχες και ενώ το Τάγμα βρισκόταν στο στάδιο της αναδιοργάνωσης για να ολοκληρώσει την επιθετική
του προσπάθεια, δόθηκε διαταγή για κατάπαυση του πυρός. Τις επόμενες μέρες, συνεχίστηκε σποραδική
ανταλλαγή πυρών, ενώ το Τάγμα κρατούσε σταθερά τις θέσεις του μέχρι την εκδήλωση της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Στις 14 Αυγούστου, ισχυρή δύναμη τουρκικών στρατευμάτων, υποστηριζόμενη από την πολεμική αεροπορία, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των θέσεων της Εθνοφρουράς. Οι άνδρες
του 398 Τάγματος Πεζικού έπεσαν ηρωικά στο πεδίο της μάχης, κερδίζοντας μια χρυσή και ένδοξη σελίδα
στην εθνική μας ιστορία και σφραγίζοντας με το όνομα και τη δράση τους, τους διαχρονικούς αγώνες για
ελευθερία και δικαιοσύνη.
Το 398 Τ.Π μέτρησε 28 πεσόντες και 10 αγνοουμένους. Τραγικές φιγούρες στην εκδήλωση ήταν οι συγγενείς των ηρώων. Κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο που ανεγέρθηκε στην κοινότητα. Προηγήθηκε μνημόσυνο στο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και εκπροσώπων κομμάτων. O Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά ανέφερε
ότι η Ποταμιά αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης ελληνοκυπρίων και τουρκοκουπρίων. Eκ μέρους

των συγγενών μίλησε ο γιος του ήρωα Βαρνάβα Κούβαρου, Μιχάλης Κούβαρος. Στην εκδήλωση τραγούδησε η δημοτική χορωδία Ιδαλίου ενώ δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» μετέφεραν φλόγα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου υπενθυμίζει όλους τους Ιδιοκτήτες Ακίνητης Ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα
όρια του Δήμου ότι έχουν αποσταλεί οι λογαριασμοί Δημοτικών Τελών Ακινήτου Ιδιοκτησίας για
το έτος 2019 όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία του περί Δήμων Νόμου.
Όσοι είναι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ακίνητης
περιουσίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και δεν έχουν παραλάβει τους σχετικούς
λογαριασμούς παρακαλούμε όπως αποταθούν
στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου.
Προτρέπονται όσοι δεν έχουν εξοφλήσει ακόμη
τα πιο πάνω τέλη να το πράξουν άμεσα.
Μπορείτε να πληρώσετε χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση μέχρι τις 30/07/2019 στο Ταμείο του Δήμου - Ώρες Λειτουργίας Ταμείου Δήμου: 8:00π.μ.
– 13:00 μ.μ.
ή μέσω www.JCCsmart.com.cy
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο
Οικονομικό Τμήμα του Δήμου στα τηλέφωνα
22444822 και 22444895.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
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Εγκαίνια νέων γραφείων της Ένωσης
Αγελαδοτρόφων στην Αθηένου

Η αδελφοποίηση του Β΄Δημοτικού Σχολείου
Ιδαλίου και του Δωδεκαθέσιου Δημοτικού
Σχολείου Περιβολίων – Χανίων

Η

κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει
την προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης
της υπαίθρου και τη στήριξη των παραγωγών
που δραστηριοποιούνται σε αυτή, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κώστας Καδής. Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή των
εγκαινίων των γραφείων της Ένωσης Αγελαδοτρόφων
Κύπρου στην Αθηένου, ο Υπουργός ανέφερε ότι η ζωή
των κατοίκων της περιοχής «είναι συνυφασμένη με σημαντικές αγροτικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων
και η εκτροφή αγελάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται στη
γύρω περιοχή, με την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων να αποτελεί βασική ασχολία για αρκετούς κατοίκους και να προσφέρει σημαντικό εισόδημα στην τοπική κοινωνία». Πρόσθεσε ότι «η σύσταση
της Ένωσης Αγελαδοτρόφων Κύπρου τον Απρίλιο του
2015, ήταν το φυσικό επακόλουθο της έντονης δραστηριοποίησης των αγελαδοτρόφων στην περιοχή και της
αναζήτησης των όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους. Σήμερα, η Ένωση Αγελαδοτρόφων Κύπρου, γνωστή ως ΕΝΑΚ, απαριθμεί 16 μέλη, με κτηνοτροφικές μονάδες που εδρεύουν σε
Αραδίππου, Αθηένου, Δάλι και Μαρκί». Σημείωσε πως «οι
μονάδες αυτές παράγουν πάνω από το 10% της παγκύπριας ετήσιας παραγωγής γάλακτος, το οποίο διοχετεύουν σε οκτώ συνολικά γαλακτοβιομηχανίες».
Αφού ανέφερε ότι πρόσφατα το Δ.Σ. της ΕΝΑΚ πέτυχε
την αναγνώριση της Ένωσης ως «Ομάδας Παραγωγών
Αγελαδινού Γάλακτος» πρόσθεσε πως «είναι γνωστά τα
οφέλη της από κοινού παραγωγής και διάθεσης γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο αναγνωρισμένων Ομάδων
και Οργανώσεων Παραγωγών, αφού, μέσω αυτών, επιτυγχάνεται ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά
εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση του κόστους παραγωγής, με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Στόχος της κάθε ομάδας παραγωγών, είναι η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της παραγωγής και ένα καλό βιοτικό επίπεδο για τα μέλη της».
Ειδικά οι αγελαδοτρόφοι, συνέχισε, «με τον συνασπισμό τους σε ομάδα παραγωγών, επωφελούνται από την ενίσχυση της
διαπραγματευτικής τους θέσης έναντι των μεταποιητών γαλακτοκομικών προϊόντων και τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού».
Ο κ. Καδής μετέφερε «την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης
της υπαίθρου και τη στήριξη των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Η ενθάρρυνση για δημιουργία ομάδων
παραγωγών, η νομοθεσία που ετοιμάσαμε για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, το νομοσχέδιο
που θα συμβάλει στην ανάδειξη της μοναδικότητας και αυθεντικότητας των κυπριακών προϊόντων και η αναδιάρθρωση
του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης, είναι μόνο μερικές από τις νέες πολιτικές και δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος».
Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε «για τη συνεχή ετοιμότητα του Υπουργείου Γεωργίας για την παροχή κάθε δυνατής στήριξης
και βοήθειας».
Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΚ Γιάννης Καϊλάς ανέφερε ότι τα μέλη της Ένωσης είναι «μια ομάδα παραγωγών αγελαδινού γάλακτος που ενώσαμε τις δυνάμεις μας και οργανωθήκαμε με κοινό όραμα και πορεία. Συνεπεία αυτού μπορούμε να εξυπηρετούμε σε γάλα τους συνεργάτες μας αλλά και να εξυπηρετούμαστε
από αυτούς σε πρώτες ύλες και προϊόντα που χρησιμοποιούμε σε μεγαλύτερο όγκο, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πιο δυνατή παρουσία και αντιμετώπιση στην αγορά». Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε παράδοση χορηγίας ύψους από
2000 Ευρώ στα ιδρύματα «Ηλιαχτίδα Ζωής» και «Αγιος Γεώργιος – Χριστάκη Χασάπη».

Πρώτο βραβείο για μαθητή της Σχολής Φόρουμ

Ο

μαθητής της Σχολής Φόρουμ Ορέστης Κωνσταντίνου εξασφάλισε το 1ο
βραβείο στο διαγωνισμό «Ζωή-ΙδέαΚαινοτομία». Ο μαθητής της Σχολής
Φόρουμ παρουσίασε την εργασία
του με τίτλο : «Πως μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός δοτών μυελού των
οστών». Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από την Κυπριακή Μαθηματική
Εταιρεία (ΚΥΜΕ) με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής τους
προσφοράς και της γενικότερης επιδίωξης για ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτών της Κύπρου με δεξιότητες
δημιουργικότητας, καινοτομίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα σημειώνεται η σύνδεση της όλης προσπάθει-

ας με το πρόγραμμα IDEA (Innovate,
Develop, Excel, Accomplish) της
Τράπεζας Κύπρου εκπρόσωπος του
οποίου συμμετείχε στην επιτροπή
κριτών. Ο διαγωνισμός είχε ως στόχο τη διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων αντιμετώπισης προβλημάτων
της καθημερινής ζωής μέσα από την
αξιοποίηση και χρήση των Θετικών
Επιστημών, της Τεχνολογίας, των
Μαθηματικών, της Τέχνης και των Οικονομικών Επιστημών. Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν ο προσδιορισμός ενός προβλήματος της καθημερινής ζωής
και η παρουσίαση, μέσα από ένα κείμενο επιστημονικού λόγου, μιας καινοτόμου ιδέας/πρότασης/εισήγησης για την αντιμετώπισή του.

news

Γ

ια τέταρτη συνεχόμενη σχολική χρονιά το Β΄ Δημοτικό
Σχολείο Ιδαλίου και το Δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο
Περιβολίων – Χανίων υλοποιούν το πρόγραμμα αδελφοποίησης των δυο σχολείων. Στη διάρκεια της χρονιάς, παιδιά και εκπαιδευτικοί των δυο σχολείων επικοινωνούν μεταξύ
τους με διάφορους τρόπους, όπως επιστολές και τηλεδιασκέψεις, μοιράζονται σκέψεις και ιδέες και ανταλλάζουν κάρτες κι
άλλες χειροτεχνίες. Αποκορύφωμα, κάθε φορά, είναι η επίσκεψη μεγάλων ομάδων παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων στο
αδελφό σχολείο. Αυτή τη χρονιά, το Δημοτικό Σχολείο Χανιών
φιλοξένησε μια αποστολή με 22 μαθητές, 4 εκπαιδευτικούς και
21 γονείς από το Β΄Ιδαλίου. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά γι αυτό
που έχει βιώσει η αποστολή της Κύπρου σε αυτή την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο αδελφό σχολείο. Μια θερμότατη και συγκινητική υποδοχή και φιλοξενία εξέπεμψε την
αφειδώλευτη και αυθεντική αγάπη των αδελφών από τα Χανιά.
Συναισθήματα συγκίνησης και πληρότητας συνόδευαν στη
διάρκεια της επίσκεψης όλους τους φιλοξενούμενους από την
Κύπρο και έχουν χαράξει, με ανεξίτηλα γράμματα στην μνήμη τους, την ξεχωριστή εμπειρία: Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Μονής Αγίας Κυριακής, Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα στο
Μουσείο Ελευθέριου Βενιζέλου, Αρχαία Ελεύθερνα, Μοναστήρι Αρκαδίου, Ρέθυμνο, Χανιά, πολιτιστικές κοινές δραστηριότητες στο σχολείο. Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει γεμάτοι όμορφα συναισθήματα. Ο νέος στόχος είναι
να συνεχιστεί το κτίσιμο αυτής της ανθρώπινης σχέσης γιατί
έχει ανυπολόγιστη εκπαιδευτική αξία, είναι πολύτιμη, καλλιεργεί τους ανθρώπους και σίγουρα μπορεί να αντικαταστήσει
εκατοντάδες σελίδες βιβλίων μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.

Δημιουργούνται επιτροπές για καλύτερη διαχείριση
θεμάτων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Δ

ιευρύνει τις δραστηριότητες του ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Δήμου Ιδαλίου
και δημιουργεί επιτροπές με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος της Ενορίας. Συγκεκριμένα
δημιουργούνται επιτροπή εκδηλώσεων, επιτροπή
περιβάλλοντος, επιτροπή νεολαίας και εφήβων και
επιτροπή επικοινωνίας και ενημέρωσης. Οι δημότες
που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τις προαναφερθείσες επιτροπές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με
μέλη του Συνδέσμου μέχρι τις 10 Αυγούστου. Εντός
Φθινοπώρου θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το Δ.Σ θα αποτελείται από 13 μέλη. Ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από την ημέρα σύ-

στασης του έχει αναπτύξει πλούσια δράση
και με τις προσπάθειες του συνέβαλε στην
επίλυση προβλημάτων
που απασχολούν τον
δημότη στην καθημερινότητα του. Σημαντική ήταν η συμβολή των
μελών του Συνδέσμου
Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Μέλη
του Συνδέσμου με τη συμβολή του Δήμου Ιδαλίου
ανέλαβαν πρωτοβουλία και λειτούργησαν εθελοντικά το Κοινωνικό Παντοπωλείο στην Ενορία και
βοήθησαν οικογένειες της περιοχής που αντιμετώπισαν προβλήματα.

Το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου φιλοξένησε
εκπαιδευτικούς και μαθητές

Τ

ο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου συμμετέχει, για τη
διετία 2019-2021, μαζί με άλλα τέσσερα σχολεία
από την Πορτογαλία (Ermesinde, Πόρτο), την Πολωνία (Κρακοβία), την Ισπανία (Alcala del Rio, Σεβίλλη)
και την Ιταλία (Avola, Σικελία) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 με θέμα «TogetherWeCan». Ο γενικός
στόχος του έργου είναι η κοινωνική ένταξη, η εξάλειψη
των διακρίσεων και των προκαταλήψεων στην κοινωνία και ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία
μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών όσον αφορά στην αποδοχή, στην
κριτική σκέψη και στη συνεργασία. Την εβδομάδα 13-17
Μαΐου φιλοξένησαν στην Κύπρο και στις εγκαταστάσεις
του σχολείου 10 εκπαιδευτικούς και 25 μαθητές από τα
συνεργαζόμενα σχολεία. Το θέμα ήταν οι «Κοινωνικές
και Οικονομικές Διακρίσεις». Για τη συνάντηση αυτή οργανώθηκαν διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Την πρώτη μέρα οι μαθητές παρουσίασαν
εργασίες σχετικά με το σχολείο τους, την πόλη τους και τη
χώρα τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες και ασχολήθηκαν με εργαστήρια Μουσικής και
Τέχνης. Στη Μουσική τα παιδιά δημιούργησαν ένα κοινό τραγούδι με βάση ένα τετράστιχο στα αγγλικά και στη
γλώσσα της κάθε χώρας, το οποίο είχαν ετοιμάσει πριν
την άφιξή τους. Στην Τέχνη, αφού μελέτησαν τις εργασίες
που δημιούργησε το κάθε σχολείο, αποτύπωσαν τις απόψεις και τα συνθήματα σχετικά με το θέμα της συνάντησης σε βαρέλια. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν σε κοινή συνάντηση την πολιτική του σχολείου και
της χώρας τους σχετικά με την πρόληψη των κοινωνικών
και οικονομικών διακρίσεων στο χώρο του σχολείου. Περαιτέρω, λειτουργοί του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Κοινωνικής και Σχολικής Ένταξης) παρουσίασαν
τους στόχους και τις επιδιώξεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκδρομή με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και
τον πολιτισμό της Κύπρου. Η εκδρομή περιελάμβανε ξε-

νάγηση σε διάφορους αρχαιολογικούς και άλλους χώρους όπως η Χοιροκοιτία, το κάστρο Κολοσσίου, η Πέτρα
του Ρωμιού, το κάστρο και ο αρχαιολογικός χώρος της
Πάφου. Την τρίτη μέρα οργανώθηκαν τρία εργαστήρια
στον χώρο του σχολείου, βιωματικό εργαστήρι Αγωγής
Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Τέχνης. Όλα τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να περάσουν και από τα τρία εργαστήρια και
να εργαστούν σε μικτές ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες
πτυχές του θέματός μας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ξενάγηση στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο
Ιδαλίου και στην παλιά Λευκωσία. Με την ολοκλήρωση
της συνάντησης στην Κύπρο έκλεισε η πρώτη χρονιά του
προγράμματος. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη σχολική χρονιά και τις επισκέψεις σε Ισπανία και Ιταλία.

ΔΑΛΙ
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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Οι Πυξ – Λαξ «σκόραραν» στο γήπεδο της ΜΕΑΠ

Α

Koτόπουλο με φασολάκια
στην κατσαρόλα

Γι’ αυτό το μήνα σας προτείνουμε κοτόπουλο με
φασολάκια στην κατσαρόλα.
Υλικά
1 κοτόπουλο γύρω στα 1.200 –1.500 γρ. κομμένο σε 8 κομμάτια
500 γρ. φρέσκα φασολάκια
2 μέτριες πατάτες
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 μέτριο καρότο ψιλοκομμένο
500 γρ. ντομάτες
1 φλ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
1/4 φλ. ελαιόλαδο
Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα φασολάκια. Αν είναι κατεψυγμένα δεν τα
ξεπαγώνουμε. Πλένουμε τις ντομάτες και τις τρίβουμε στον
τρίφτη. Καθαρίζουμε τις πατάτες και κόβουμε την κάθε μία
στα τέσσερα. Τις βάζουμε σε κρύο νερό να μην μαυρίσουν.
Πλένουμε το κοτόπουλο, βγάζουμε αν θέλουμε την πέτσα και

το στεγνώνουμε καλά. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε καθιστή
κατσαρόλα (πλατιά και χαμηλή) σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε
το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει από όλες τις μεριές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το καρότο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα
μέχρι να μαλακώσουν, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Ρίχνουμε τη ντομάτα, κουνάμε την κατσαρόλα, τη σκεπάζουμε
και μόλις πάρει βράση το φαγητό, χαμηλώνουμε τη φωτιά να
σιγοβράζει και μαγειρεύουμε για 30 λεπτά. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τα φασολάκια, κουνάμε την κατσαρόλα
και μαγειρεύουμε άλλα 20 λεπτά. Προσθέτουμε τις πατάτες,
κουνάμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε άλλα 10 λεπτά. Ρίχνουμε τον μαϊντανό, κουνάμε την κατσαρόλα, αφήνουμε το
φαγητό να μείνει εκτός εστίας 10 λεπτά και σερβίρουμε.

Δήμος Ιδαλίου τίμησε τη γιορτή του παιδιού με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου στο
Δημοτικό Αμφιθέατρο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η τελετή βράβευσης των παιδιών που
κέρδισαν τον διαγωνισμό ζωγραφικής ο οποίος διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την Ημέ-

ρα της Ευρώπης και είχε ως θέμα «Η Ενωμένη Ευρώπη μέσα από τα μάτια ενός παιδιού». Ακολούθησε η παιδική
θεατρική παράσταση «Ο Γαργαλιστής».

πολαυστικοί ήταν οι Πυξ – Λαξ στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε η ΜΕΑΠ στο γήπεδο της
στις 7 Ιουνίου. Η εκδήλωση στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Οι θρυλικοί
Πυξ – Λαξ τράβηξαν σαν μαγνήτης τον κόσμο ο οποίος κατέκλυσε κάθε γωνιά του γηπέδου και απόλαυσε το σπουδαίο μουσικό γεγονός. Οι Πυξ – Λαξ διέγραψαν λαμπρή
πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο και μέσα από το πέρασμα των χρόνων πρόσφεραν μουσικά αριστουργήματα
τα οποία τραγουδιούνται από γενιά σε γενιά. Οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να εξυπηρετήσουν τον κόσμο ο οποίος έφυγε με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Αναδρομή στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι

Τιμήθηκε η Γιορτή του παιδιού

Ο

news

A

ναδρομή στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι απόλαυσαν όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση
που διοργάνωσαν η «Διατονική» χορωδία Πέρα Χωριού – Νήσου, η κοινοτική χορωδία Λυμπιών «Μελωδία» και το μουσικό σχήμα «Εξιτήριο». Όμορφα μουσικά ακούσματα χάρισαν

ωραίες στιγμές στους παρευρισκομένους οι οποίοι από πλευράς τους χάρισαν στους συντελεστές της
εκδήλωσης το θερμό χειροκρότημα τους. Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για το Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή».

Παρουσιάστηκαν τα Πράσινα Σημεία

Τ

ο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων
παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη τα Πρασινά Σημεία της Επαρχίας Λευκωσίας. Στην περιοχή Ιδαλίου λειτουργεί Πράσινο Σημείο στην περιοχή «Γεροκαρκά»
έδαφος Αλάμπρας. Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι, στους οποίους οι πολίτες
μπορούν να αφήνουν ειδικά απόβλητα οικιακής προέλευσης από τηλεοράσεις και άλλο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μέχρι στρώματα, έπιπλα, κλαδέματα ή άλλα ογκώδη αντικείμενα εντελώς δωρεάν. Τα Πράσινα Σημεία είναι προορισμός μόνο για τα απόβλητα οικιακής
χρήσης των πολιτών και σε καμία περίπτωση για απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες,
γεωργικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Η
λειτουργία των πράσινων σημείων έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεξέλεγκτη και παράνομη διάθεση αποβλήτων, να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και η δημόσια υγεία,
να εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και να εξοικονομούνται φυσικοί
πόροι για τις μελλοντικές γενιές.Το ωράριο λειτουργίας για την καλοκαιρινή περίοδο (Απρίλιο
με Σεπτέμβριο) είναι Δευτέρα – Σάββατο 09:00 – 20:00, Κυριακή 09:00 – 14:00 και τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο – Μάρτιο) Δευτέρα – Σάββατο 09:00 – 18:00, Κυριακή 09:00 – 14:00.

Οι Οικολόγοι τίμησαν την
Κίνηση Ποιότητας Βελτίωσης
Ζωής Ιδαλίου

Σ

ε εκδήλωση του Κινήματος Οικολόγοι – Συνεργασία Πολιτών με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος τιμήθηκαν ενεργοί πολίτες για τη στάση τους απέναντι στη ζωή και την αειφορία. Ανάμεσα στους βραβευθέντες του Κινήματος Οικολόγοι - Συνεργασία Πολιτών ήταν η Κίνηση Ποιότητας
Βελτίωσης Ζωής Ιδαλίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου.
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τα ζώα

ο καλοκαίρι έφτασε! Εποχή ξενοιασιάς, χαλάρωσης και ηρεμίας. Ας
φροντίσουμε λοιπόν, να είναι και ασφαλές για τα κατοικίδια μας.
Εδώ θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα που ίσως χρειαστεί να
αντιμετωπίσει κάποιος ιδιοκτήτης ζώου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
διακοπών, με απώτερο σκοπό να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις.
Αφυδάτωση και θερμοπληξία: Η αφυδάτωση και η θερμοπληξία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις για τα κατοικίδια μας. Πρέπει πάντα να τους παρέχουμε
άφθονο, φρέσκο, καθαρό νερό και να έχουμε
πάντα μαζί μας μπουκάλι με νερό στις καθημερινές μας βόλτες, καθώς επίσης και σε μακρινά
ταξίδια με το αυτοκίνητο. Οι βόλτες τις πολύ ζεστές ώρες, δηλαδή από τις 12:00 μέχρι τις 16:00,
πρέπει να αποφεύγονται. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίνεται στα σκουρόχρωμα ζώα, στα
υπέρβαρα και στα ζώα με πλούσιο τρίχωμα. Παράλληλα, δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ μόνο
του στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο το ζώο μας.
Ακόμη και αν τα παράθυρα είναι λίγο ανοιχτά, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο ξεπερνάει εύκολα τους 40 βαθμούς μέσα σε λίγα λεπτά έχοντας ως
αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των θερμορυθμιστικών μηχανισμών του οργανισμού και μετέπειτα, το θάνατο. Συμπτώματα όπως λήθαργο και τάση
για ύπνο, μειωμένη ποσότητα και συχνότητα ούρων, ξηρότητα στη στοματική κοιλότητα, κόκκινα ούλα με πηκτά σάλια, εμετός, αδιαφορία και άρνηση φαγητού και τέλος, μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος παρουσιάζονται σε αφυδατωμένα ή θερμόπληκτα ζώα και θα πρέπει να διερευνηθούν
περαιτέρω από τον κτηνίατρο.
Ηλιακή δραστηριότητα: Ο ήλιος, η ηλιακή ακτινοβολία, είναι σοβαρή απειλή για τα ζώα. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή
καρκίνου σε σκύλους και η δεύτερη συνηθέστερη στις γάτες, παρόλο που η
γούνα παρέχει κάποια προστασία από τον ήλιο. Γι’ αυτό η έκθεση των ζώων
στον ήλιο, ιδιαίτερα στις μεσημεριανές και όλες τις ζεστές ώρες, πρέπει να είναι περιορισμένη.
Νερό, θάλασσα και πισίνες: Αρκετοί σκύλοι απολαμβάνουν τις βουτιές και το νερό. Ωστόσο, το χλώριο, το αλάτι και τα βακτήρια σε θάλασσα, πισίνες και λίμνες μπορεί να είναι επιβλαβή. Λόγο αυτών, ένα καλό ξέπλυμα
είναι αναγκαίο μετά το τέλος του μπάνιου. Επίσης, τα ζώα πρέπει να έχουν
μια σκιερή περιοχή κοντά μας, όπου θα μπορούμε να τα ελέγχουμε και να
τους παρέχουμε καθαρό νερό για να πιούν.
Φίδια: Ο περισσότερος χρόνος των διακοπών των κατοικίδιων μας ξοδεύεται σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες συνάντησης με φίδια. Τα πιο πολλά φίδια είναι αβλαβή, αλλά μερικές φορές το δά-

Πώς πρέπει να περιποιείσαι
το πρόσωπό σου τώρα
το καλοκαίρι

Η

γκωμα φιδιού μπορεί να αποβεί μοιραίο, όπως το δάγκωμα της οχιάς (φίνα).
Καλό θα ήταν, οι εξωτερικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί, αφού τα φίδια
αγαπούν να κρύβονται μέσα στα χόρτα, σε σωρούς σκουπιδιών και κάτω
από πέτρες. Εάν ένα ζώο δαγκωθεί από φίδι, το καλύτερο είναι να μεταφερθεί στο πλησιέστερο κτηνιατρείο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

ενυδάτωση
προσώπου
αποτελεί
τη
πιο βασική θεραπεία για
απαλή και ελαστική επιδερμίδα κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού. Η έκθεση στον ήλιο, μπορεί να
στοιχίσει αρκετά στο δέρμα μας, ειδικά αν αυτό
δεν τύχει της κατάλληλης φροντίδας πριν αλλά
και μετά την έκθεσή του.
Η θάλασσα, ο ήλιος και ο
αέρας αφυδατώνουν το δέρμα μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιδερμίδα μας να χάνει την ελαστικότητα της, να γεμίζει με λεπτές γραμμές και να φαίνεται πρόωρα γερασμένη. Η αφυδάτωση είναι μια κατάσταση του δέρματος που μπορεί να προσβάλλει όλους τους τύπους
δέρματος. Ένα ενυδατωμένο δέρμα έχει καλύτερη ελαστικότητα και
σφριγηλότητα ενώ ευαισθητοποιείται λιγότερο από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έτσι, η συστηματική ενυδάτωση στο σπίτι
αλλά και στο κέντρο αισθητικής είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική
και δεν υπάρχει όριο στη συχνότητα εφαρμογής.
Τα στάδια που ακολουθούμε είναι τα εξής:
-Ντεμακιγιάζ προσώπου με γαλάκτωμα ή σαπούνι
-Πίλινγκ προσώπου για την απομάκρυνση ρύπων και νεκρών κυττάρων
-Εφαρμογή σερουμ και κρεμών κατάλληλων για την ενυδάτωση του
κάθε δέρματος
-Εφαρμογή μάσκας προσώπου
-Κρέμα προσώπου και ματιών
Το αποτέλεσμα που θα δούμε στο πρόσωπό μας; Είναι φωτεινή όψη,
λάμψη και υγεία. Αυτό εξάλλου δεν είναι που χρειαζόμαστε;
ΠΗΓΗ: queen.gr

50 Χρόνια Αριστείας, 54 Βραβεία και
πέραν των 13.000 Επιτυχιών LCCI
• ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ από 2 Σεπτεμβρίου
Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ LCCI (IAS)
Από 2 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ.
Κοντά μας Μπορείτε και Εσείς, Σίγουρα και
Σύντομα.

Πληροφορίες-Εγγραφές : 22 510 611
Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο LCCI

1. Στρόβολος /Λακατάμια: Ξανθίππης 13
2. Πέρα Χωριό-Νήσου: Ιπποκράτους 10
3. Λατσιά: Δημήτρη Σταύρου 9
www.facebook.com/kolarides.institute
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Στόχος της ΜΕΑΠ η επάνοδος στη Β’ κατηγορία

Σ

τις 22 Ιουλίου αρχίζει την προετοιμασία της η ΜΕΑΠ με στόχο μια καλή πορεία η οποία θα φέρει ξανά την ομάδα στην Β’ κατηγορία. Ο προπονητής Ανδρέας Μιτσίδης σε συνεργασία με τα μέλη της διοίκησης του σωματείου επιδιώκουν να φτιάξουν μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να ανεβάσει ξανά τη ΜΕΑΠ στην Β’ κατηγορία. Στις εμπειρίες που απεκόμισε η ομάδα στην περσινή ποδοσφαιρική περίοδο, θέλουν να κτίσουν οι άνθρωποι
της ΜΕΑΠ οι οποίοι μέσα από σκληρή δουλειά θέλουν να πετύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Το μέλλον του σωματείου, οι σχεδιασμοί για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο συζητήθηκαν στην ετήσια εκλογική Γενική Συνέλευση του σωματείου που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου. Ο Πρόεδρος της ΜΕΑΠ Μιχάλης Μιχαήλ και ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Χρυσοστόμου ενημέρωσαν για την κατάσταση του σωματείου και κυρίως για τα οικονομικά δεδομένα
που υπάρχουν. To κλίμα στη ΜΕΑΠ είναι άριστο και αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά και στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του σωματείου αποφάσισαν ομόφωνα όπως το απερχόμενο Δ.Σ συνεχίσει και για την νέα χρονιά. Μαζί με
τον Μιχάλη Μιχαήλ ο οποίος παραμένει στη θέση του Προέδρου, το Δ.Σ αποτελούν οι εξής:
Αντιπρόεδρος: Αντρέας Χρυσοστόμου, Γενικός Γραμματέας: Μάριος Αντωνίου, Ταμίας: Γιώργος Χρυσοστόμου, Αρχηγός ποδοσφαιρικού τμήματος: Δώρος Καλογήρου, Υπεύθυνος Κ19 , Κ16 , Κ14: Αντώνης Πίττας, Υπέυθυνος Ακαδημιών : Έμιλυ Αντωνίου, Εκπρόσωπος Tύπου: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Έφορος ποδοσφαίρου: Αντρέας Αντρέου, Έφορος Κ19 : Χριστόφορος Χριστοφόρου
Μέλη: Θεοδόσης Παρπή, Απόστολος Τσακιστός, Χριστάκης Ηρακλέους και Γιάννος Μέλιος, Γραμματεία
/ Λογιστήριο: Ελένη Κωνσταντίνου.
To Δ.Σ της ΜΕΑΠ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Πανίκο Σουτζιή ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισε να αποχωρήσει από τα διοικητικά του σωματείου. Ο κ. Σουτζιής θα παραμείνει κοντά στο σωματείο ως απλό μέλος.
Μετά τη Γ.Σ μπαίνει στα βαθιά ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η προσπάθεια ενίσχυσης θα είναι στοχευμένη και θα επιδιωχθεί να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερες επιλογές ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Η ΜΕΑΠ αναμένεται ότι θα είναι από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Στον πάγκο
της ομάδας συνεχίζει ο Ανδρέας Μιτσίδης ο οποίος θα έχει για συνεργάτες τον Γιώργο Γιασεμή, Βοηθό προπονητή, τον
Ρίκκυ Νίλσεν, προπονητή τερματοφυλάκων και τον Χρίστο Δημητρίου ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ομάδα Κ-

19. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ προγραμματίζει για τις 3 Αυγούστου τον καλοκαιρινό χορό του σωματείου στη διάρκεια του
οποίου θα γίνει η κλήρωση του μεγάλου δώρου. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τους λαχνούς τους από μέλη του Δ.Σ του σωματείου. Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συναυλία των Πυξ Λάξ
που διοργάνωσε το σωματείο. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους δεκάδες εθελοντές που εργάστηκαν για την συναυλία καθώς και όλο τον κόσμο που τίμησε το σωματείο με την παρουσία του. «Υπόσχεση μας
είναι ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιότητα και πολιτισμό» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δ.Σ. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ και στην κλήρωση που έγινε στις 4 Ιουνίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 674 και
από 100 Ευρώ οι αριθμοί 389, 996, 811, 280 και 636.

Σ

Νέες διακρίσεις στην τοξοβολία

τον 6ο και τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος τοξοβολίας τα κορίτσια από το Δάλι πέτυχαν νέες διακρίσεις. Η Έλενα Μουσικού κατέκτησε την 1η θέση στο ατομικό γυναικών του ολυμπιακού τόξου και την
1η θέση στο μικτό. Η Άννα Καλλένου κατέλαβε τη 2η θέση στο ατομικό γυναικών του ολυμπιακού τόξου. Η Σοφία Βαρβαρίτη – Τσαγγάρη πήρε την 3η θέση
στο σύνθετο τόξο γυναικών. Στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος η Έλενα Μουσικού κατέκτησε την 1η θέση, η Άννα Καλλένου τη 2η θέση και η Σοφία
Βαρβαρίτη – Τσαγγάρη την 3η θέση του πρωταθλήματος.

Δημιουργείται ένας δυνατός Άδωνης

Π

ρωταγωνιστικούς στόχους θα επιδιώξει στο νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ ο Άδωνης. Οι πράσινοι του Δαλιού αναμένεται να παρουσιαστούν αρκετά ενισχυμένοι στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Στην ομάδα
έχουν ενταχθεί έμπειροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι σε θέση να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση ώστε το σωματείο να αρχίσει σιγά – σιγά να μπαίνει σε πορεία ανόδου σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα. Η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή εργάζονται σκληρά με στόχο να πετύχουν την άνοδο
του Άδωνη και να δώσουν χαρά στους φίλους του σωματείου. Η ενίσχυση της ομάδας των πρασίνων του Δαλιού γίνεται πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του σωματείου και σε καμία περίπτωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από στέλεχος της διοίκησης, δεν πρόκειται να γίνουν αλόγιστες σπατάλες οι οποίες
θα φέρουν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση τον Άδωνη. Η προετοιμασία του Άδωνη θα αρχίσει στις 19 Αυγούστου και μέχρι τότε οι άνθρωποι του σωματείου θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την πρώτη προπόνηση της ομάδας να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι εκκρεμότητες. Στην πρώτη ομάδα θα προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ο προπονητής
της ομάδας θα αξιολογήσει το υλικό και στα φιλικά που θα ακολουθήσουν θα δώσει σε όλους τους ποδοσφαιριστές τις απαραίτητες ευκαιρίες ώστε να πάρει από όλους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στόχος όλων στο
σωματείο είναι ο Άδωνης να παρουσιαστεί πανέτοιμος με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Μια καλή πορεία του Άδωνη αναμένεται να φέρει και άλλο κόσμο κοντά στο σωματείο ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Με μεγάλη ικανοποίηση ο Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης παρέλαβε το βραβείο ήθους της ΕΠΕΛ. Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών των ανθρώπων του
Άδωνη οι οποίοι πέραν από την ευγενή άμιλλα καλλιεργούν στο σωματείο και το ήθος και αυτό αντικατοπτρίζεται από τη βράβευση της ομάδας. Στην εκδήλωση εκ μέρους του ΚΟΑ το μέλος του Δ.Σ Ανδρόνικος Ανδρονίκου συνεχάρη όλα τα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, «δημιουργώντας την ευγενή άμιλλα για ανάδειξη των καλυτέ ρων. Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε το έργο
και την προσφορά της ΕΠΕΛ στον αθλητισμό και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΚΟΑ θα είναι πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης των προσπαθειών της Ομοσπονδίας, καθώς και των
σωματείων μελών της». Το Δ.Σ του Άδωνη διοργάνωσε Gala Dinner, εκδήλωση η οποία στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία. Το παρόν τους έδωσαν ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο Γενικός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Ο Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για
τη βοήθεια και τη στήριξη τους και αναφέρθηκε στους στόχους και τις επιδιώξεις του σωματείου στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Άδωνης στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θέλει να πρωταγωνιστήσει και με τη βοήθεια των
φίλων του ο συγκεκριμένος στόχος είναι εφικτός, είπε ο Πρόεδρος του σωματείου. Στις 26 Ιουλίου πραγματοποιούνται τα Αδώνεια, η μεγάλη καλοκαιρινή καλλιτεχνική εκδήλωση του σωματείου. Θα είναι μια συναυλία αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή, συνθέτη και τραγουδοποιού Γρήγορη Μπιθικώτση. Το κοινό
μέσα από τα μάτια και τη φωνή του συνονόματου γιου του μεγάλου καλλιτέχνη, θα ταξιδέψει στην ιστορία που
έγραψε στην ελληνική μουσική σκηνή. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού.

Ξανά στη σέντρα

Τ

ο Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου
2019-2020. Το νέο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων και θα ολοκληρωθεί στις 30
αγωνιστικές στις 2-3 Μαϊου 2020. Από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θα
λάβουν μέρος ο Χαλκάνωρ και η ΜΕΑΠ.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων του πρωταθλήματος.
Κανονικό εισιτήριο: 6 Ευρώ
Μαθητικό εισιτήριο: 3 Ευρώ

Η

Πληρούν τα κριτήρια
ΚΟΠ ανακοινώνει ότι τα σωματεία που θα λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα Β’ και Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019 - 2020 εξασφάλισαν
αδειοδότηση μέσα από τη διαδικασία ελέγχου κριτηρίων της Πρω-

τοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κριτηρίων, όλα τα
σωματεία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων και δεν θα επιβληθεί
οποιαδήποτε ποινή.

Π

Νέα διοίκηση στον Απόλλωνα Λυμπιών

ολύ ισχυρός βγήκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του ο Απόλλων Λυμπιών. Με την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα στελέχη:
Προεδρείο: Δημήτρης Δημητρίου, Θωμάς Κλεάνθους, Κωνσταντίνος Μούντουκκος,
Επιτροπή Αθλητισμού:, Χαράλαμπος Πλάτου, Γιώργος Σκουλιάς, Σταύρος Χαραλάμπους, Ανδρέας Γιάγκου.
Το Προεδρείο εντός των ημερών με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης θα εντοπίσει άτομα - στελέχη για την Επιτροπή Πολιτισμού καθώς και για άλλες καίριες θέσεις
του σωματείου. Μετά τη Γενική Συνέλευση η νέα διοίκηση του σωματείου αρχίζει διαβουλεύσεις και καταστρώνει σχέδιο ώστε να ετοιμάσει την ομάδα για το επερχόμενο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Ο Απόλλων θα επιδιώξει στη νέα διοργάνωση να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 5ο τουρνουά Football Challenge 3 X 3 που διοργάνωσε ο Απόλλων Λυμπιών. Η διοίκηση του σωματείου εκφράζει ευχαριστίες στους συμμετέχοντες.

ΔΑΛΙ

Έ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο Χαλκάνωρ θα επιδιώξει την άνοδο στην Β’ κατηγορία

να δυνατό σύνολο το οποίο θα στοχεύσει στην άνοδο του Χαλκάνορα στην Β’ κατηγορία επιχειρεί να δημιουργήσει ο προπονητής Νώντας Χριστινάκης. «Με υπομονή θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό σύνολο» ανέφερε στη «ΔΑΛΙNEWS» ο κ. Χριστινάκης. Με προσεγμένες κινήσεις και σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση το προπονητικό επιτελείο της ομάδας των γαλάζιων του Δαλιού επιδιώκει να κτίσει μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις ανάγκες του επερχόμενου πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των φίλων του σωματείου. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές αφού ο προπονητής και
η διοίκηση βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με στόχο την καλύτερη στελέχωση της ομάδας ώστε με την έναρξη της προετοιμασίας να είναι όλα έτοιμα. Κάποιες κινήσεις στη μετεγγραφική σκακιέρα έχουν γίνει και εκτιμάται ότι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνουν και άλλες, πάντα με βάση το τι θέλει ο Νώντας Χριστινάκης και οι συνεργάτες του. Μετεγγραφή – ουσίας θεωρείται η προσθήκη του Ρόμαν Μπολμποσιάν ο οποίος θεωρείται εγγυημένη λύση για την αμυντική
γραμμή της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής θα δώσει εμπειρία αλλά και θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο κενά στα μετόπισθεν
της ομάδας. Στο ρόστερ του Χαλκάνορα έχουν ενταχθεί ο επιθετικός Ανδρέας Πιτταράς, ο αριστεροπόδαρος οπισθοφύλακας Γιώργος Κουμπαρής, ο αμυντικός μέσος Ιωάννης Τσαγκάρης και οι επιθετικοί Ττίμης Γεωργίου και Γιώργος Γραμματικόπουλος. Από την περσινή αγωνιστική περίοδο ανανέωσαν τη συνεργασία τους με το Χαλκάνορα και παραμένουν
στην ομάδα ο Ζάνος Μυτίδης, ο Νίκος Παπαζαχαρίου, ο Φάνος Βασιλείου, ο Μιχάλης Κίκας, ο Μιχάλης Κοναρή, ο Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος Νικολάου, ο Μαρίνος Πέζουνος, ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Κωνσταντίνος Ανθίμου και
Γιώργος Μαλάης. Στην ομάδα θα ενσωματωθούν και 4 νεαροί από την ακαδημία του σωματείου ενώ επιστρέφουν οι νεαροί Κυριάκος Σέπος, Δημήτρης Γρούτας και Μάριος Κυπριανού. Η τεχνική ηγεσία είναι πολύ ικανοποιημένη για το ρόστερ
της ομάδας και τώρα θα αρχίσει δουλειά ώστε να δημιουργηθεί ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέσει να πετύχει τους
στόχους που τέθηκαν. H προετοιμασία της ομάδας θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου και στόχος όλων στο σωματείο είναι μέχρι
τότε να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα ώστε το τεχνικό επιτελείο απερίσπαστο να μπορέσει να καταστρώσει τα πλάνα του
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία θα μπορούν

Με Ανδρέα Χριστοδουλίδη θα πορευτεί ο Λέφτερος

Σ

τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ανδρέα Χριστοδουλίδη ανέθεσε τα κλειδιά των αποδυτηρίων η
διοίκηση του Λέφτερου. Ο Χριστοδουλίδης ο οποίος
είναι νέος προπονητής, γεμάτος όρεξη για δουλειά έχει ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα, γνωρίζει πολύ καλά το κλίμα στο σωματείο και ξέρει πώς να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο Λέφτερος θα έχει και
πάλι υψηλούς στόχους και θα επιδιώξει να επιτύχει τη διάκριση. Στο σωματείο άρχισαν αμέσως τον προγραμματισμό και
σε πρώτο στάδιο θα επιδιωχθεί να καλυφθούν κενές θέσεις
που υπάρχουν. Όλες οι κινήσεις στην μετεγγραφική σκακιέρα θα γίνουν σε συνεννόηση της διοίκησης με τον προπονητή. Στόχος να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Πολύ ενισχυμένο βγήκε το σωματείο από τη Γενική του
Συνέλευση. Έγινε ο απολογισμός της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019 από το απερχόμενο Δ.Σ. Ακολούθησαν εκλογές του νέου Δ.Σ το οποίο απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
Πρόεδρος: Μιχάλης Καλλής, Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Κουσιουμάρης, Γραμματέας: Αντιγόνη Καλλή,
Ταμίας: Θεοκλής Καλλή, Βοηθός Ταμία: Ελισάβετ Καραμανή, Εκπρόσωπος Τύπου: Γιάννος Κλεάνθους,
Βοηθός Εκπρόσωπου Τύπου: Μαρία Χ’Βααίλη, Αρχηγός ποδοσφαίρου: Πέτρος Παουλής, Έφοροι Ποδοσφαίρου:, Αντρέας Κυπριανού , Γιώργος Μιχαήλ,
Μιχάλης Δημητριάδης.

Στο Λέφτερο επενδύουν και σε άλλα αθλήματα. Επιτυχημένη ήταν η αγωνιστική περίοδος 2018-19 για τα τμήματα χάντμπολ του Λέφτερου. Οι ομάδες U-11 και U-13 συμμετείχαν
στα παγκύπρια πρωταθλήματα έχοντας επιδείξει σημαντικές
διακρίσεις. Αισθητή την παρουσία τους έκαναν και στη διοργάνωση Beach Handball. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν
ολοκληρωθεί και όλοι έδωσαν ραντεβού για την 1η εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Προπονητής στα τμήματα χάντμπολ του
Λέφτερου είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής Πέτρος Προκοπίου. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα τμήματα χάντμπολ του Λέφτερου μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ.
Προκοπίου στο τηλέφωνο 99752674.

«Όλοι μαζί» για επαναφορά της Ολυμπιάδας
στην Γ΄κατηγορία

Τ

ις μηχανές για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο έχουν
ανάψει στην Ολυμπιάδα Λυμπιών. Με νέα διοίκηση, μαζί παλιά
και νέα στελέχη θέλουν να κάνουν
ανασύνταξη δυνάμεων, με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, να ανεβάσουν την ομάδα στην Γ’ κατηγορία. Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος
βρίσκει τους πράσινους των Λυμπιών στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Τα όσα έγιναν στην
ποδοσφαιρική περίοδο που έχει ολοκληρωθεί, ενδεχόμενα λάθη και παραλείψεις, παραμένουν στο περιθώριο. Όλοι
ενωμένοι αρχίζουν μια νέα προσπάθεια για το καλό του σωματείου. Η Ολυμπιάδα μετά τη Γενική Συνέλευση βγήκε ενδυναμωμένη και όλοι τώρα επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για το σωματείο. Η προσπάθεια δεν θα είναι εύκολη και το γνωρίζουν όλοι πολύ καλά. Τα τελευταία χρόνια
το πρωτάθλημα της Επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ έχει αναβαθμιστεί,είναιαρκετάανταγωνιστικόκαιοιομάδεςπουσυμμετέχουν σ’ αυτό επιδιώκουν να πρωταγωνιστήσουν αφού
γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι ο προθάλαμος για τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Η Ολυμπιάδα με τη βοήθεια του κόσμου της μπορεί να πετύχει υψηλούς στόχους.
Μετά τη Γενική Συνέλευση το νέο Δ.Σ άρχισε αμέσως δουλειά με στόχο να δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα η οποία
θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου της. Άρχισαν
ήδη διαδικασίες για πρόσληψη προπονητικού επιτελείου.
Ο προπονητής σε συνεργασία με τη διοίκηση θα προχωρή-

σουν σε στελέχωση της ομάδας με
ποδοσφαιριστές. Ταυτόχρονα στην
πρώτη ομάδα θα προωθηθούν και
ποδοσφαιριστές από την ακαδημία
του σωματείου. Στις τάξεις της Ολυμπιάδας υπάρχει πλούσιο ταλέντο
και επιδίωξη είναι να αξιοποιηθεί
στο μεγαλύτερο βαθμό. Μέχρι την
έναρξη του πρωταθλήματος υπάρχει αρκετός χρόνος και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Στο
σωματείο όλοι θέλουν μέχρι την πρεμιέρα να μην υπάρχουν
εκκρεμότητες, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό. Η προετοιμασία σε συνεννόηση πάντα με τον
προπονητή θα αρχίσει προς τα τέλη Ιουλίου. Η διοίκηση της
Ολυμπιάδας θα κυκλοφορήσει και φέτος εισιτήρια διαρκείας. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα. To νέο Δ.Σ της
Ολυμπιάδας έχει καταρτιστεί σε σώμα ως εξής:Πρόεδρος: Ανδρέας Μανώλη, Γραμματέας: Γιώργος Ζαβρή, Ταμίας: Σταύρος Μανώλη, Έφορος Ποδοσφαίρου: Κωνσταντής Κωνσταντίνου, Έφοροι Ποδοσφαίρου: Μιχάλης Ρουβήμ, Χριστάκης
Χρίστου, Πέτρος Σταυράκη και Κυριάκος Πέζουνος. Υπεύθυνος Γηπέδου: Γιώργος Γεωργίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΣΤΟΚ- ΚΟΠ: Μιχάλης Πέζουνος. Το
νέο Δ.Σ καλεί τον κόσμο της Ολυμπιάδας να στηρίξει τη νέα
προσπάθεια. «Σύντομα θα ανακοινώσουμε διάφορες δράσεις του σωματείου μας όπου ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να
βάλει το λιθαράκι του και όλοι μαζί να προχωρήσουμε για το
καλό της ομάδας μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το 9ο τουρνουά ακαδημιών της Ολυμπιάδας Λυμπιών

Γ

ια 15 περίπου μέρες το γήπεδο της Ολυμπιάδας Λυμπιών έσφυζε από ζωή και παιδικές φωνές με τους μικρούς ποδοσφαιριστές να χαρίζουν όμορφες στιγμές με το ήθος αλλά και το ταλέντο τους. Το 9ο τουρνουά
ακαδημιών της Ολυμπιάδας αγκαλιάστηκε από σωματεία
και ακαδημίες καθώς και από τους γονείς των παιδιών που
κάθε βράδυ γέμιζαν τις κερκίδες. Στο τέλος του τουρνουά

πραγματοποιήθηκε η φαντασμαγορική τελετή λήξης με τις
απονομές στις ομάδες. Το τουρνουά ήταν και φέτος αφιερωμένο στη μνήμη των δύο μελών του σωματείου Σέργιου Λουρουτζιάτη και Κούλλη Κυπριανού. «Ευχαριστούμε
όλους τους εθελοντές της Ολυμπιάς για την πολύτιμη προσφορά τους και τη βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

να προμηθευτούν οι φίλοι του σωματείου. Στα προημιτελικά του κυπέλλου παλαιμάχων της ΚΟΠ έφθασαν οι παλαίμαχοι
του Χαλκάνορα. Αποκλείστηκαν από τον ΑΠΟΕΛ σ’ ένα πολύ όμορφο παιχνίδι το οποίο πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους
φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Η ομάδα του Ιδαλίου φάνηκε άτυχη αφού αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 3-1. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1.
Στο Χαλκάνορα ετοιμάζονται και για το Φεστιβάλ Γάλακτος το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου. Είναι η μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση του σωματείου στην οποία δίδουν το παρόν τους χιλιάδες κόσμου. Οι άνθρωποι του σωματείου προετοιμάζονται πυρετωδώς ώστε ο κόσμος που θα παρευρεθεί να απολαύσει το γεγονός. Φέτος θα τραγουδήσει στο
Φεστιβάλ Γάλακτος ο Νίκος Οικονομόπουλιος.

Καταστατικές αλλαγές στον Πανιδαλιακό

Σ

ε καταστατικές αλλαγές προέβη η Γενική Συνέλευση του Πανιδαλιακού ώστε να
εναρμονιστεί με τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018. Σύμφωνα με το νόμο κάθε εγγεγραμμένο Σωματείο και Ίδρυμα θα έπρεπε να προχωρήσει σε
τροποποίηση του καταστατικού του, ώστε αυτό να συνάδει με τις απαιτήσεις που τίθενται
από την εν λόγω νομοθεσία, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Μεταξύ των αλλαγών,
που προκύπτουν στο νέο νόμο τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή/και ενώσεων έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία,
στα οποία θα καταχωρούνται όλες οι πράξεις των δοσοληψιών. Οι λογαριασμοί των σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή/και ενώσεων πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με ίδια έξοδα. Υπάρχει απαλλαγή από την ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή σε περίπτωση που τα ετήσια έσοδα ενός σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης δεν
υπερβαίνουν τις 40 χιλιάδες Ευρώ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός εφτά μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους,
τους λογαριασμούς και τη σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή. Στο αγωνιστικό κομμάτι αυτή είναι περίοδος ξεκούρασης για τις αθλήτριες ενώ η διοίκηση προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε το σωματείο να είναι πανέτοιμο με
την έναρξη των πρωταθλημάτων. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εγγραφές στις ακαδημίες του Πανιδαλιακού για την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Οι εγγραφές κοστίζουν 15 Ευρώ. Στο ποσό της εγγραφής συμπεριλαμβάνεται και μια φανέλα προπόνησης. Η έναρξη των προπονήσεων προγραμματίζεται για τις 2 Σεπτεμβρίου. Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στα 25Ευρώ. Το
δεύτερο παιδί θα πληρώνει 15 Ευρώ.

Μ

Θέλουν να δημιουργήσουν μια δυνατή ΑΕΚ

ια δυνατή ΑΕΚ η οποία θα μπορέσει να διακριθεί στο νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ θέλουν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι του σωματείου. Η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή άρχισαν να σκέφτονται τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Στις τάξεις
της ομάδας θα ενταχθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές με τη σύμφωνο πάντα γνώμη του προπονητή. Στόχος είναι η ομάδα να αποτελείται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή Ιδαλίου. Ο προπονητής
Χρήστος Πέππος ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει πολύ καλά το κλίμα στην ΑΕΚ. Η σχέση του με
το σωματείο είναι παραπάνω από επαγγελματική και όλοι στην ΑΕΚ είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο που επιτελεί. Η
ΑΕΚ έχει καθιερωθεί στο αγροτικό ποδόσφαιρο ως μια υπολογίσιμη δύναμη. Κατά την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο έκαναν αισθητή την παρουσία τους στους αγώνες και οι φίλοι της ομάδας. Νεαροί κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Ιδαλίου δημιούργησαν σύνδεσμο φιλάθλων ο οποίος έδωσε το παρόν του στους αγώνες του συλλόγου και υποστήριξε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Η παρουσία τους ήταν πάντα σε αθλητοπρεπή πλαίσια γεγονός που αποδεικνύει
ότι στην ΑΕΚ πέραν από ποδόσφαιρο έχουν να επιδείξουν και σημαντικό κοινωνικό έργο. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ ευελπιστούν
ότι με την κατασκευή των απαραίτητων βελτιωτικών έργων στο γήπεδο του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου οι φίλοι της ομάδας θα αυξηθούν και όλοι μαζί θα σπρώξουν το σωματείο σε νέες μεγάλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Μέχρι να ξεκαθαρίσει
το θέμα με το γήπεδο η ΑΕΚ θα χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο του Άδωνη. Η διοίκηση της ΑΕΚ εκφράζει τις ευχαριστίες της
στο Δ.Σ του Άδωνη για την αγαστή συνεργασία.

Διακρίσεις ακαδημίας ποδηλασίας ΑΕΚ Ιδαλίου

Σ

ημαντικές διακρίσεις πέτυχαν τα παιδιά της ακαδημίας ποδηλασίας της ΑΕΚ Ιδαλίου. Συμμετείχαν στην 3η ακαδημία ποδηλασίας την οποία συνδιοργάνωσαν η Ομόνοια και η Ολυμπιάδα. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση η ακαδημία ποδηλασίας της ΑΕΚ
Ιδαλίου πέτυχε τρεις πρώτες θέσεις. Τζόσουα Ζαχαριάδης Α1 αντοχής,
Γεωργία Παπαγεωργίου Α1 αντοχής και επίσης με τη Γεωργία Παπαγεωργίου Α1 δεξιοτεχνίας. Την 2η θέση κατέλαβε η Σωτηρία Ευαγγέλου
στην κατηγορία Α1 αντοχή
H ακαδημία ποδηλασίας της ΑΕΚ Ιδαλίου ήταν παρούσα και στις βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Βραβεύτηκαν η
Κωνσταντίνα Γεωργίου, Κυριακή Αννίβα, Τσόζουα Ζαχαριάδης και
Γεωργία Παπαγεωργίου. Στον προπονητή της ακαδημίας Χρίστο Λοϊζου απονεμήθηκαν θερμά συγχαρητήρια για το ζήλο και την αφοσίωση του στα άθλημα.

