
Α ναδιαμορφώνεται το γήπεδο του Γ΄Δημοτικού Σχολείου Ιδα-
λίου και θα χρησιμοποιείται και σε ώρες που είναι κλειστό το 
σχολείο ενώ τα αθλητικά σωματεία του Δήμου θα μπορούν να 

το χρησιμοποιούν για προπονήσεις. Σύμφωνα με απόφαση του Τμήμα-
τος Πολεοδομίας η  αναδιαμόρφωση του γηπέδου στίβου σε γήπεδο πο-
δοσφαίρου θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο της Σχολικής Εφορείας όσο 
και του Δήμου Ιδαλίου. Τόσο η Σχολική Εφορεία όσο και ο Δήμος Ιδαλί-
ου, επισημαίνεται στην επιστολή, θα εποπτεύουν τις δραστηριότητες των 
χρηστών του γηπέδου και θα παρεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματι-
κά σε περίπτωση που παρατηρηθεί οχληρία και παρενόχληση των ανέ-
σεων των περιοίκων.  Η εξέλιξη με την απόφαση της Πολεοδομίας προ-
κάλεσε  μεγάλη ικανοποίηση.

Π ραγματοποιήθηκε στην 
Αγία Βαρβάρα εργαστήρι 
εκκαμίνευσης χαλκού. Δι-

οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο 
της Γενεύης και ήταν στο πλαίσιο του 
έργου  «Γεφυριάρης». Πρόκειται για  
ένα αρχαιολογικό έργο το οποίο γε-
φυρώνει φυσικά και πολιτιστικά τοπία 
στην καρδιά της Κύπρου και το όνομα 
του είναι εμπνευσμένο από την ονο-
μασία τμήματος του ποταμού Γυαλιά. 
Το έργο φιλοδοξεί ουσιαστικά να γε-

φυρώσει αρχαιολογικούς χώρους οι 
οποίοι συναντώνται κατά μήκος του 
ποταμού Γυαλιά. Κατά τη διάρκεια 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκει-
ας μιας εβδομάδας, κατασκευάστη-
κε αντίγραφο καμινιού το οποίο ανα-
σκάφηκε στην αρχαιολογική θέση 
Αλμυράς - Αγία Βαρβάρα από φοιτη-
τές αρχαιολογίας. Στο τελικό στάδιο 
εκκαμινεύθηκε μετάλλευμα, το οποίο 
πέρασε από κατάλληλη επεξεργασία, 
για την παραγωγή χαλκού.

Στην Κομ Λα Βιλ για τα 
40χρονα συνεργασίας
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Οι άριστοι μαθητές των 
Λυμπιών
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Ένα στολίδι στο κέντρο του 
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ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15
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 Έργο «Γεφυριάρης» στην Αγία Βαρβάρα
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 Γήπεδο ποδοσφαίρου στο 
Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

 σελ. 14 Κ οσμοσυρροή στα 
φετινά Αδώνεια που 
δ ι ο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν 

στις 26 Ιουλίου. Το μεγάλο 

πολιτιστικό γεγονός του κα-

λοκαιριού που διοργανώνει 

ο Άδωνης είχε μεγάλη επιτυ-

χία. Ήταν μια συναυλία αφιέ-

ρωμα στο έργο του συνθέτη 

και τραγουδοποιού Γρηγό-

ρη Μπιθικώτση. Τραγούδη-

σαν ο συνονόματος γιος του 

αξέχαστου καλλιτέχνη Γρη-

γόρης Μπιθικώτσης, η Έλε-

να Ανδρέου, ο Φίλιππος Κτε-

νάς και ο Σώτος Γονιός.  Η 

εκδήλωση ήταν υπό την αι-

γίδα του Προέδρου της Βου-

λής Δημήτρη Συλλούρη και 

του Γενικού Γραμματέα του 

ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού. 

 Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν 
τα Αδώνεια 2019

 σελ. 12

Σ τη Βουλή έφθασε το θέμα με τις μύγες που ταλαιπωρεί τους κατοί-
κους στην περιοχή Λυμπούραινας, σύνορα Νήσου και Δαλιού. 
Χρόνο με το χρόνο, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι το πρόβλη-

μα επιδεινώνεται δραματικά. Διαβίβασαν επιστολή  τόσο στις τοπικές αρ-
χές όσο και σε άλλους αρμόδιους φορείς ζητώντας τη λήψη μέτρων αφού 
καθημερινά όπως αναφέρεται αντιμετωπίζουν καθημερινά επιδρομή από 
σμήνη  από χιλιάδες μύγες στην περιοχή τους. Το θέμα ενέγραψε στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικο-
λόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης. 

Οι μύγες ταλαιπωρούν τους κατοίκους  
στην περιοχή Λυμπούραινας

45 χρόνια συμπλη-
ρώθηκαν φέτος 
από τον μαύρο 

Ιούλη του 1974. Ο Δήμος Ιδα-
λίου τίμησε και φέτος τη μνή-
μη των κατοίκων του που πρό-
σφεραν τη ζωή τους για την 
πατρίδα. Το μνημόσυνο τους 
τελέστηκε στις 21 Ιουλίου. Τι-
μήθηκε η μνήμη και των φο-
νευθέντων του 1963. Ομιλητής 
ήταν ο Λεωνίδας Παντελίδης, εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής επιτροπής 
στη ΔΕΑ. Αφού εξήρε την προσφορά των ηρώων του Ιδαλίου τόνισε ότι οι 
προσπάθειες για τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου 
θα συνεχιστούν. Μετά τη θεία λειτουργία τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατά-
θεση στεφάνων στους τάφους των ηρώων στο δημοτικό κοιμητήριο Ιδαλίου. 

Εκδηλώσεις για τις μαύρες 
επετείους

 σελ. 3

 σελ. 10

O χαλκός αποτέλεσε τη βάση της οικονομίας της Κύπρου
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δ ιανύουμε ήδη το δεύτερο μισό του 2019 και είναι 
πραγματικά να διερωτάται κάποιος  πως περνά ο 
καιρός. Πριν καλά – καλά καταλάβουμε πότε μπή-

κε το 2019 φθάσαμε ήδη στον Αύγουστο. Είναι ο κατεξοχήν 
μήνας των διακοπών αφού όλος ο κόσμος αυτή την περίοδο 
θα πάρει την άδεια του και θα απολαύσει μερικές στιγμές χα-
λάρωσης. Να ευχηθούμε σε όλους καλές διακοπές. Πάνω απ’ 
όλα να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προ-
στασίας της ζωής μας, όχι μεγάλες ταχύτητες στους δρόμους,  
αλλά και των χώρων στους οποίους θα διακινηθούμε, προ-
στατεύουμε το περιβάλλον για το καλό εμάς και των παιδιών 
μας. Ο χαλκός δια μέσου των αιώνων αποτέλεσε τη βάση της 
οικονομίας της Κύπρου. Στην Αγία Βαρβάρα πραγματοποιή-
θηκε εργαστήρι εκκαμίνευσης χαλκού. Διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιδαλί-
ου με επικεφαλής το Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο πήγε στη Γαλ-

λική πόλη Κομ Λα Βιλ και συμμετείχε στις εκδηλώσεις που έγι-
ναν με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέρσι 40χρόνων από 
τη διδυμοποίηση. Δάλι και Κομ Λα Βίλ για τέσσερις δεκαετίες 
έχουν στενές σχέσεις. Ο Δήμος Ιδαλίου αλλά και οι κοινότη-
τες της ευρύτερης περιοχής τίμησαν όπως τους αρμόζει τους 
ήρωες που έπεσαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. 
Η περιοχή πλήρωσε βαρύ τίμημα και αρκετοί κάτοικοι της πε-
ριοχής βρίσκονται ακόμα στον κατάλογο των αγνοουμένων 
της τουρκικής θηριωδίας. Στη Βουλή πάει το θέμα με την οχλη-
ρία που παρατηρείται στην περιοχή Λυμπούραινα με την επι-
δρομή από σμήνη  από χιλιάδες μύγες στα σπίτια. Οι κάτοικοι 
ζήτησαν τη βοήθεια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία 
Πολιτών και το θέμα θα απασχολήσει την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σημαντική απόφαση του Τμήματος 
Πολεοδομίας το οποίο άναψε το πράσινο φως ώστε το γήπε-
δο στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου να αναδιαμορφωθεί σε 

γήπεδο ποδοσφαίρου και να μπορεί να χρησιμοποιείται από 
τα αθλητικά σωματεία του Δήμου τα οποία θα μπορούν να 
το χρησιμοποιούν για προπονήσεις. Ένα στολίδι στην καρ-
διά του Ιδαλίου έχει μετατραπεί ο ναός των Αγίων Ανδρονί-
κου και Αθανασίας. Ο προαύλιος χώρος έχει αναμορφωθεί και 
μπορούν να πραγματοποιούνται και δεξιώσεις μετά από μυ-
στήρια που τελούνται στο ναό. Πρόκειται πραγματικά για μια 
εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει και συμβάλει στην ανάπτυ-
ξη του Δήμου Ιδαλίου. Πλούσια δράση στα πολιτιστικά πράγ-
ματα της περιοχής. Ο Λαογραφικός Όμιλος του Δήμου Ιδαλίου 
πήγε στην Εύβοια, η δημοτική χορωδία συμμετείχε σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις ενώ  στα Λύμπια ετοιμάζονται για το Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν  τα φε-
τινά Αδώνεια που διοργανώθηκαν στις 26 Ιουλίου. Το μεγά-
λο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού που διοργάνωσε ο 
Άδωνης περιελάμβανε αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση. 

Αύγουστος μήνας διακοπών

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
6 Αυγούστου Σωτήρης, Σωτηρία

8 Αυγούστου Μύρων, 
Τριαντάφυλλος

10 Αυγούστου Λαυρέντης, 
Λάουρα, Ηρώ

15 Αυγούστου Δέσποινα, Δέσπω, 
Παναγιώτης

16 Αυγούστου Αποστόλης, 
Πολίνα, Γεράσιμος, 
Σταμάτης

17 Αυγούστου Στράτος

18 Αυγούστου Αρσένιος, Φλώρος

20 Αυγούστου Θεοχάρης, 
Σαμουήλ

24 Αυγούστου Ευτύχης, Ευτυχία

26 Αυγούστου Ανδριάννα, 
Ναταλία

27 Αυγούστου Φανούριος

30 Αυγούστου Αλέξανδρος, 
Αλέξης, Αλεξία
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361 Τάγμα Πεζικού: Χρονικό 
προάσπισης προδομένης πατρίδας

Σ ε κλίμα συγκίνησης ο Σύνδεσμος Επιζησάντων Στρατιω-
τών του 361 ΤΠ (1974), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κυ-
πριακό Ινστιτούτο Επιστημονικών και Ιστορικών Ερευνών, 

παρουσίασαν το βιβλίο του Χαράλαμπου Α. Αλεξάνδρου με τίτλο: 
«361 Τάγμα Πεζικού: Χρονικό προάσπισης προδομένης πατρίδας». 
Το 361 Τ.Π πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος κατά τη διάρκεια της τουρ-
κικής εισβολής με  88 νεκρούς,  45 αιχμαλώτους και  42 τραυματίες. 
Μετά το πέρας της  εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση εκ μέρους της 
οικογένειας του αείμνηστου Φίλιππου Παττούρα, ο οποίος υπηρέτη-
σε στο 361 Τάγμα Πεζικού και διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσί-
ας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Ο  συγγραφέας, Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,  Χα-
ράλαμπος Αλεξάνδρου ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο Επιζησάντων 
Στρατιωτών του 361 Τάγματος Πεζικού για την εμπιστοσύνη που του 
έδειξαν, τον κάθε ένα από τους 163 επιζώντες στρατιώτες του Τάγμα-
τος που αποδέχτηκαν να μοιραστούν μαζί του τα τραγικά τους πολε-
μικά βιώματα, τους συγγενείς των πεσόντων και αγνοουμένων του 
Τάγματος για την παρουσία τους, τον τέως Υπουργό Άμυνας και το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς για την 
άδεια για πρόσβαση στο πολύτιμο υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας 
της Εθνικής Φρουράς, το προσωπικό του εκδοτικού οίκου για την 
άψογη συνεργασία και τον Ταξίαρχο εν αποστρατεία Μιχάλη Σιάη-
λο που συνέγραψε το παράρτημα της Στρατιωτικής Κριτικής. 

Μνημόσυνο θυμάτων της τραγωδίας της Ήλιος

Τ ελείται την Κυριακή 11 Αυ-
γούστου στο Μητροπολιτικό 
Ναό της Παναγίας Ευαγγελί-

στριας Ιδαλίου το  ετήσιο μνημόσυ-
νο της οικογένειας του Κυριάκου και 
της Αναστασίας Κυπριανού Κολοκά-
ση από το Δάλι και των παιδιών τους 
Στέλλας, Χρίστιας και Χριστόδουλου, 
θύματα του αεροπορικού δυστυχή-
ματος της Ήλιος που έγινε το 2005 
στo Γραμματικό. Καλούνται όσοι τι-
μούν τη μνήμη τους να παραστούν. 
Μετά το μνημόσυνο θα τελεστεί τρι-
σάγιο στο κοιμητήριο Ιδαλίου. 

15o Φεστιβάλ Θεάτρου 2019

Γ ια 15η συνεχή χρονιά η θεατρική ομάδα 
«Παράβαση» Λυμπιών διοργανώνει το φε-
στιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου το οποίο εί-

ναι μοναδικό στο είδος του σε ολόκληρη την Κύ-

προ. Στο φεστιβάλ  θα συμμετάσχουν φέτος έξι 

θεατρικές ομάδες. Η έναρξη του Φεστιβάλ είναι 

προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου και θα 

συνεχιστεί μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

«Ευχαριστούμε όλες τις ερασιτεχνικές ομάδες που 

δήλωσαν συμμετοχή στο Φεστιβάλ που διοργα-

νώνει η ομάδα μας. Η μεγάλη ανταπόκριση που 

είχαμε φέτος μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δί-

νει τη δύναμη να συνεχίζουμε το δύσκολο έργο 

μας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Το Φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου το οποίο διοργανώ-

νει η «Παράβαση» Λυμπιών έχει καθιερωθεί και χρόνο με το χρόνο και κερδίζει ολοένα και περισσό-

τερους θεατές. 

Ε κδήλωση με 
αφορμή τις μαύ-
ρες επετείους δι-

οργάνωσε το ΑΚΕΛ στο 
Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Ιδαλίου. Ομιλητής ήταν ο 
Γενικός Γραμματέας του 
κόμματος Άντρος Κυπρια-
νού ο οποίος ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι χιλιάδες 
δεν μπορούν και δεν θέ-
λουν να ξεχάσουν. «Θυ-
μούνται την προδοσία. 
Δεν ξεχνούν το έγκλημα. 
Οραματίζονται γι’ αυτόν 
τον τόπο ένα άλλο μέλ-
λον» είπε ο κ.Κυπριανού 
σημειώνοντας ότι στό-
χος και επιδίωξη είναι 
μια Κύπρος επανενωμέ-
νη και ειρηνική. Ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΑΚΕΛ 
αναφέρθηκε και στις τε-
λευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό  υποστηρίζοντας 
ότι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας πειραματίζε-
ται, ακροβατεί και αναλώ-
νεται σε τακτικισμούς.«Οι 
ενέργειες της πλευράς 
μας θα έπρεπε να στο-
χεύουν στον τερματισμό 
των  τουρκικών προκλή-
σεων  και στην επανέναρ-
ξη των διαπραγματεύσε-
ων. Πολύ φοβούμαστε ότι 
οι μέχρι στιγμής χειρισμοί 
και εξελίξεις κάθε άλλο 
παρά οδηγούν εκεί».    Η 
ΕΔΟΝ πραγματοποίησε 
πορεία με αφετηρία το οί-
κημα του Άδωνη Ιδαλί-
ου. Η πορεία κατέληξε στο 
χώρο της εκδήλωσης. 

Εκδήλωση του ΑΚΕΛ στο 
Δάλι για τις μαύρες επετείους 
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Ε κδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40χρόνων από τη διδυ-
μοποίηση του Ιδαλίου με την Κομ Λα Βιλ πραγματοποιήθηκαν στην 
Γαλλική πόλη. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιδαλίου με επικεφαλής τον 

Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο επισκέφθηκε την Κομ Λα Βιλ και συμμετείχε στις 
εκδηλώσεις που έγιναν με την ευκαιρία του σημαντικού γεγονότος. Kατά την 
παραμονή της αντιπροσωπείας του Ιδαλίου στην Κομ Λα Βιλ ο Δήμαρχος Λε-
όντιος Καλλένος συμμετείχε στην εκδήλωση των εγκαινίων πλάκας προς τι-
μήν του Αρθούρου Χάουζι, ενός από τους λίγους βουλευτές που αρνήθηκαν 
να ψηφίσουν τις εξουσίες του στρατάρχη Πετάιν στις 10 Ιουλίου 1940.  Επί-
σης εγκαινιάστηκε η έκθεση «Ανθρώπινα δικαιώματα, χθες, σήμερα και αύ-
ριο». Για τέσσερις δεκαετίες το Δάλι έχει αδελφικές σχέσεις με την Κομ Λα Βίλ. 
Τα 40χρόνια συμπληρώθηκαν πέρσι και σχετική μεγάλη εκδήλωση έγινε στο 
Δάλι. Φέτος ανταπέδωσαν οι Γάλλοι.  Οι διαδικασίες για διδυμοποίηση του 
Δήμου Ιδαλίου με την πόλη Κομ Λα Βιλ της Γαλλίας άρχισαν το 1976. Η διδυ-
μοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1978. Από τότε, Δάλι και Κομ Λα Βιλ ανέπτυ-
ξαν πλούσια συνεργασία με ανταλλαγές επισκέψεων κατοίκων των δυο Δή-
μων. Δάλι και Κομ Λα  Βιλ έχουν κοινά χαρακτηριστικά με βασικότερα την γεωγραφική γειτνίαση τους με την 
πρωτεύουσα, απέχουν και οι δυο περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα των χωρών τους, αλλά ταυτό-
χρονα έχουν και οι δυο σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία. Στη διδυμοποίηση με το Δάλι πρωτοστάτησε ο Αλέν 
Βιβιέν, Δήμαρχος της Κομ Λα Βιλ και Βουλευτής στο Γαλλικό κοινοβούλιο ο οποίος μέσω της διαδικασίας αυτής 
θέλησε να συμπαρασταθεί στην Κύπρο στα δύσκολα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Από τότε που έγινε η 
διδυμοποίηση μεταξύ Ιδαλίου και Κομ Λα Βιλ αναπτύχθηκε μια στενή συνεργασία των κατοίκων των δυο πόλε-
ων οι οποίες περιλαμβάνουν εκ περιτροπής ανταλλαγές επισκέψεων και φιλοξενίας.

Αντιπροσωπεία του Ιδαλίου 
στην Κομ Λα Βιλ

Γ ια άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ιδαλίου, οι οικογένειες των Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων 1974 και φονευθέ-
ντων 1963 και 1974 και εκτιμητές της προσφοράς τους έδωσαν το παρόν τους και προσευχήθηκαν για 
την ανάπαυση των ψυχών τους. Το μνημόσυνο τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγε-

λίστριας στο Δάλι.  Ομιλητής ήταν ο εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή 

για τους Αγνουμένους (ΔΕΑ) Λεωνίδας Παντελίδης. Οφείλουμε όλοι, ανέφερε ο κ. Παντελίδης να αναλογιστού-

με τις ευθύνες μας προς την πατρίδα και να ανανεώσουμε την πίστη μας προς τα δίκαια μας και να εργαστούμε 

αδελφωμένοι για τον τερματισμό της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης, στοχεύοντας στην επίτευξη μιας λύ-

σης που θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει την πατρίδα μας. Μνημονεύθηκαν ο Χριστόφορος Σκορ-

δή, ο Νίκος Τσελεπή, ο Νικόλας Περικλέους, ο Μιχαλάκης Γρούτας, ο Μιχάλης Σολομώντος, ο Σάββας Σαββί-

δης, ο Μάρκος Μάρκου Πιττή, ο Αντώνης Ευθυμίου Σταύρου, ο Γεώργος Κυριάκου, ο Δημήτρης Χάματσος και 

ο Γεώργιος Εικοσάρης. Στη λίστα των αγνοουμένων παραμένουν ο Λοϊζος Ζαβός, ο Μιχάλης Δημητρίου, ο Χρι-

στάκης Χριστοδούλου, ο Γιώργος Μηλικούρη, ο Νίκος Παντελή, ο Δημήτρης Δημητρίου, ο Ιωνάς Χρίστου, ο Αν-

δρέας Ταλιαδώρος και ο Χαράλαμπος Θεοχάρους. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε τρισάγιο και κατατέθηκαν 

στεφάνια στο μνημείο που ανεγέρθηκε στο δημοτικό κοιμητήριο Ιδαλίου.

To Δάλι τίμησε τα άξια τέκνα 
της πατρίδας
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Τ ο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος ενημερώνει το κοινό και τους επαγγελμα-

τίες ότι έχει παρατηρηθεί παραβίαση της πρόσβασης 
και πύλης του πρώην σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και 
παράνομη απόθεση στερεών αποβλήτων εκ μέρους 
επαγγελματιών μεταφορέων SKIP και φορτηγών.
Η ενέργεια αυτή είναι παράνομη και ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Οι παρα-
νομούντες υπόκεινται στις πρόνοιες της νομοθεσίας, 
εναντίον των οποίων θα ληφθούν όλα τα σχετικά μέ-
τρα, εξώδικα μέχρι 4.000 ευρώ, ποινική δίωξη και ανά-
κληση της άδειας μεταφοράς αποβλήτων.
Επιπρόσθετα η πιο πάνω παράνομη ενέργεια περι-
κλείει αισχροκέρδια, εφόσον οι πολίτες έχουν πληρώ-
σει τα σχετικά τέλη επεξεργασίας σε κατάλληλα αδειο-
δοτημένες μονάδες και όχι απόρριψη σε παράνομες 
περιοχές ή πρώην σκυβαλότοπους.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή 

Λευκωσίας – Λάρνακας αδειοδοτημένες μονάδες κα-

θώς και μονάδα υπό αδειοδότηση στο Δάλι, η θετι-

κή περιβαλλοντική Γνωμάτευση της οποίας εκδόθη-

κε από την Περιβαλλοντική Αρχή και στάληκε στην 

Πολεοδομία. Με την εν λόγω μονάδα είχαν γίνει δια-

πραγματεύσεις  με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάληξη 

για κόστος χρέωσης το οποίο είναι προσιτό για πλήρη 

επεξεργασία όλων των αποβλήτων και απόθεση των 

υπολειμμάτων μέχρι τέλους του 2019.

Τονίζεται ότι η μεταφορά και απόθεση στερεών απο-

βλήτων διέπεται από τις πρόνοιες των περί Αποβλή-

των Νόμων οι οποίες και θα εφαρμοστούν από το 

Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να παταχθεί το πιο πάνω 

φαινόμενο.

Παράνομη απόθεση στερεών 
αποβλήτων στον πρώην 
σκυβαλότοπο Κοτσιάτη

Π ροκηρύχθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έρ-
γων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, ο διαγωνισμός για την 

ανάληψη των κατασκευαστικών έργων της Φάσης 
Α1, του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. 
Πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο και εξαιρετικά 
σημαντικό έργο, το οποίο αποτελεί μέρος του στρα-
τηγικού σχεδιασμού του υπουργείου, για προώθηση 
έργων ανάπτυξης και αποσυμφόρησης της τροχαί-
ας κίνησης. Η υλοποίηση του περιμετρικού αυτοκι-
νητόδρομου Λευκω-
σίας, εκτιμάται ότι θα 
συμβάλει τα μέγιστα 
στην αντιμετώπιση 
του κυκλοφοριακού 
προβλήματος στην 
είσοδο της Λευκωσί-
ας. Η Φάση Α1 δια-
λαμβάνει αυτοκινη-
τόδρομο μήκους 7,5 
χλμ,  για σύνδεση του 
υφιστάμενου αυτοκι-
νητόδρομου Α1 (Λε-
μεσού – Λευκωσίας) 
παρά τον  κόμβο της 
Βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου με την Λεωφόρο Τσε-
ρίου, παρά την βιοτεχνική περιοχή Λακατάμιας.  Περι-
λαμβάνει επίσης, 10 χλμ συνδετήριων δρόμων, 3 ανι-
σόπεδους κόμβους και 1 ισόπεδο τερματικό κυκλικό 
κόμβο, για αποκατάσταση συνδέσεων με το υφιστά-
μενο οδικό δίκτυο. Το χρονοδιάγραμμα για την Φάση 
Α1 προβλέπει έναρξη των κατασκευαστικών εργασι-
ών κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 με συνολική διάρ-

κεια τριών ετών.  H εκτίμηση κόστους για την Φάση 

Α1 ανέρχεται στα €62 εκ. συν ΦΠΑ. Το Τμήμα Δημο-

σίων Έργων έχει διασφαλίσει την ένταξη του περιμε-

τρικού αυτοκινητόδρομου στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ως μέρος του Κεντρικού Δι-

κτύου της Κύπρου και του Διαδρόμου Orient / East-

Med και έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση ύψους 

€43,8 εκατομμυρίων, μέσω της Διευκόλυνσης «Συν-

δέοντας την Ευρώ-

πη – Connecting 

Europe Facility» 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στο σύ-

νολο του, ο περιμε-

τρικός αυτοκινητό-

δρομος Λευκωσίας 

προγραμματίζεται 

να κατασκευαστεί 

σε πέντε φάσεις, με 

κόστος που προ-

καταρκτικά εκτι-

μάται στα €350 εκατομμύρια. Με την ολοκλήρωση 

του θα συνδέσει περιφερειακά τους κύριους ακτι-

νωτούς δρόμους  Λευκωσίας – Λεμεσού( Α1), Λευ-

κωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς (Α9) και τον προτεινόμε-

νο αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας –  Παλαιχωρίου. Θα 

λειτουργεί ως ένας δακτύλιος, συμβάλλοντας στην 

ουσιαστική αποσυμφόρηση των αστικών δρόμων 

της πρωτεύουσας.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για 
την κατασκευή του περιμετρικού 
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας
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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

Ε πτά συνολικά ακίνητα της 
πρώην Συνεργατικής Κυ-
πριακής Τράπεζας στην 

ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου περι-
λαμβάνονται στη λίστα των ακι-
νήτων που θα καταλήξουν για 
χρήση από τις αρχές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για το κτίριο στην Αλά-
μπρα, το κτίριο, το κατάστημα και 
ένα χωράφι στα Λύμπια, ένα κα-
τάστημα στη Νήσου και δυο κτί-
ρια στο Πέρα Χωριό. Για σκοπούς 
τήρησης των Κοινοτικών Κανό-
νων για τις Κρατικές Ενισχύσεις, 
για την παραχώρηση της χρήσης 
των ακινήτων που θα αποκτηθούν, προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ισχύσουν τα ακόλουθα: Η παρα-
χώρηση των ακινήτων προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πραγματοποιηθεί μέσω της Μίσθωσης / Εκχώ-
ρησης των ακινήτων έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου. Το αντίτιμο της Μίσθωσης / Εκχώρησης να ανέρχεται 
ετήσια στο 0.3% της τιμής εκτίμησης του ακινήτου. Η διάρκεια της μίσθωσης να είναι για 20 χρόνια με δικαίω-
μα ανανέωσης. Στην περίπτωση που θα παραχωρηθούν ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται σε τρίτους, τα έσοδα 
από τα ενοίκια θα προσμετρούν στα έσοδα του Δήμου / Κοινότητας. Στην περίπτωση που ακίνητα τα οποία θα 
παραχωρηθούν στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενοικιασθούν σε οντότητες που ασκούν οικονομικές δρα-
στηριότητες, το ενοίκιο θα πρέπει να είναι το αγοραίο. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα είναι υπεύθυνοι για την 
επιδιόρθωση και συντήρηση των ακινήτων που θα τους παραχωρηθούν.

Ακίνητα της πρώην Συνεργατικής στις 
τοπικές αρχές

Σ τα πλαίσια του έργου «Γεφυριάρης», το οποίο διοργα-
νώνεται από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης με υπεύθυ-
νο τον αρχαιολόγο Δρ. Julien Beck, πραγματοποιήθηκε 

εργαστήρι εκκαμίνευσης χαλκού στην Αγιά Βαρβάρα, ανοικτό 
προς το κοινό. Το έργο «Γεφυριάρης» είναι ένα αρχαιολογικό 
έργο το οποίο γεφυρώνει φυσικά και πολιτιστικά τοπία στην 
καρδιά της Κύπρου και το όνομα του είναι εμπνευσμένο από 
την ονομασία τμήματος του ποταμού Γυαλιά στον χάρτη του 
Kitchener. Το έργο φιλοδοξεί ουσιαστικά να γεφυρώσει αρχαι-
ολογικούς χώρους οι οποίοι συναντώνται κατά μήκος του ποτα-
μού Γυαλιά. Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρ-
κειας μιας εβδομάδας, κατασκευάστηκε αντίγραφο καμινιού το οποίο ανασκάφηκε στην αρχαιολογική θέση 
Αλμυράς - Αγία Βαρβάρα από φοιτητές αρχαιολογίας. Στο τελικό στάδιο εκκαμινεύθηκε μετάλλευμα, το οποίο 
πέρασε από κατάλληλη επεξεργασία, για την παραγωγή χαλκού.  Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε υπό την κα-
θοδήγηση και εποπτεία του Ελβετού αρχαιολόγου κ. Walter Fasnacht, ο οποίος και έκανε της ανασκαφές στην 
αρχαιολογική θέση. Η αρχαιολογική θέση Αλμυράς,- Αγία Βαρβάρα ανακαλύφθηκε το 1982 και αντιπροσωπεύ-
ει τη μοναδική αρχαία μονάδα πλήρους επεξεργασίας παραγωγής χαλκού που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής στην 
Κύπρο. Ο Αλμυράς βρίσκεται σε μια περιοχή με ιστορία τεσσάρων χιλιάδων χρόνων στην παραγωγή χαλκού. 
Όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παραγωγή χαλκού στον Αλμυρά, χρονολογούνται στην Κυ-
προ-Αρχαϊκή γύρω στο 600 π.χ., στην Κυπρο-Κλασσική γύρω στο 400 π.χ και στην Κυπρο-Ελληνιστική περίο-
δο γύρω στο 150 π.χ. Στη θέση αυτή έχουν αποκαλυφθεί, μία φλέβα μεταλλεύματος με υπολείμματα ορυχείου, 
δύο κάμινοι φρύξης του μεταλλεύματος καθώς και διάφοροι τύποι καμίνων τήξεως του χαλκού. Οι λύχνοι που 
έχουν βρεθεί γύρω από τις καμίνους, μαρτυρούν νυχτερινή εργασία. Γραπτή κεραμική, δύο πήλινα ανθρωπό-
μορφα ειδώλια και το αγαλματίδιο κριαριού από ασβεστόλιθο, δείχνουν ότι στον χώρο γινόταν κάποιες εκδη-
λώσεις λατρείας. Αρχαιομεταλλουργικές έρευνες ήταν αναγκαίες για να γίνει η ανα-παράσταση της τεχνολογί-
ας παραγωγής χαλκού και για να επιβεβαιωθεί ο σημαντικός ρόλος του στο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα της 
αρχαίας Κύπρου. Το εργαστήρι εκκαμίνευσης χαλκού διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ̈ Αλμυράς Πο-
λιτιστικό και Περιβαλλοντικό Εργαστήρι¨ και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας. Το εργαστήρι παρακο-
λούθησαν φοιτητές αρχαιολογίας, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και ενδιαφερόμενα άτομα, ενώ 
στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ελβετίας Δρ Pierre-Yves Fux. Ο υπεύθυνος του έργου Δρ. Julien 
Beck δήλωσε ότι οι δραστηριότητες του έργου «Γεφυριάρης» κινούνται σε τρείς βασικούς πυλώνες έρευνα, εκ-
παίδευση και ενημέρωση του κοινού, ενώ φιλοδοξεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε όλα τα επίπεδα.

Πειραματικό Εργαστήρι Εκκαμίνευσης 
Χαλκού στην Αγία Βαρβάρα

Τ ην οφειλόμενη τιμή στους ήρωες της απέ-
δωσε η κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. 
Το μνημόσυνο τους τελέστηκε την Κυρια-

κή 21 Ιουλίου και αναπέμφθηκε δέηση για ανεύ-

ρεση των αγνοουμένων. Στην υπηρεσία του καθή-

κοντος έπεσαν ο Ανδρέας Σπανός και τα αδέλφια 

Νίκος και Σταύρος Χατζηνικολάου, ο Κώστας Πα-

πουτσής και ο Δημήτρης Παντέλας. Άλλα τρία πα-

λικάρια βρίσκονται στον κατάλογο των αγνοου-

μένων. Πρόκειται για τον Κωστάκη Ισιδώρου, τον 

Χριστόδουλο Λοίζου και τον Αντωνάκη Κεζαρίδη. 

Μνημονεύθηκαν επίσης ο Ανδρέας Χατζηγιακου-

μής και ο Πρόδρομος Χρυσοστόμου από την Κυθρέα οι οποίοι βρίσκονται θαμμένοι στην κοινότητα. Την ομι-

λία έκανε η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας Φωτεινή Παντελή. 

Τιμήθηκαν οι ήρωες της Αγίας Βαρβάρας

Π ραγματοποιήθηκε και φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδή-
λωση των Σωματείων Θ.Ο.Ι. Αγία Μαρίνα και Ελληνισμού Αλά-
μπρας που γίνεται με την ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, 

πολιούχου Αγίας της κοινότητας.  Παραδοσιακοί οργανοπαίχτες χάρισαν 

στους παρευρισκομένους τους υπέροχους ήχους της παράδοσης.  Τα παι-

διά του Λαογραφικού Ομίλου Νόστος Ελληνισμού Αλάμπρας παρουσία-

σαν παραδοσιακούς χορούς.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο πρωταθλητής του Σωματείου στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση Παντελής Κκαϊλής 

για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλείου στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση στο Ομαδικό στους Παγκόσμιους 

Αγώνες International Wheelchair and Amputee Sports Federation που έγιναν στα Αραβικά Εμιράτα.  Την τι-

μητική πλακέτα απένειμε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Θ.Ο.Ι. Αλάμπρας, του ΑΠΟΕΛ  και της Δόξας Δράμας 

Ανδρέας Σταύρου που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Εκδήλωση στην Αλάμπρα ανήμερα της 
γιορτής της Αγίας Μαρίνας

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπι-
ών διοργάνωσε και φέτος εκδή-
λωση βράβευσης των άριστων/ 

διακριθέντων μαθητών της κοινότητας 
κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 
Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. 
Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου Λυμπιών Μιχάλης Γεωργίου συνεχά-
ρη τους διακριθέντες τονίζοντας ότι με 
τα επιτεύγματα τους στο στίβο της γνώ-
σης αποτελούν παραδείγματα προς μί-
μηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
τραγούδησαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών οι οποίοι πήραν το 1ο βραβείο στον πανελλήνιο δι-
αγωνισμό «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2019». Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μουσικό πρόγραμμα από την κοινο-
τική χορωδία Λυμπιών. Από φέτος στα Λύμπια τέθηκε σε εφαρμογή ο θεσμός «Νέος – πρότυπο του χωριού». 
Εμπνευστές του θεσμού είναι τα μέλη της  ομάδας «Ενωμένη» Νεολαία Λυμπιών.  Θα τιμάτε ένας νέος του χω-
ριού για την δική του ιστορία, την προσφορά, το ήθος και την αξιοπρέπεια του. Φέτος κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης βράβευσης των μαθητών τιμήθηκε ο  Μάριος Δημητρίου για τον αγώνα ζωής του. 

Βραβεύτηκαν οι άριστοι μαθητές των Λυμπιών

H ζωή και η δράση του σωματείου Ερυθρός 
Αστέρας Πέρα Χωριού ξαναζωντάνεψαν σε 
εκδήλωση – αφιέρωμα που πραγματοποιή-

θηκε στο οίκημα του σωματείου. Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης έγινε ιστορική αναδρομή, αναλύθηκε η 

δράση του σωματείου δια μέσου των χρόνων ενώ λει-

τούργησε και έκθεση φωτογραφίας προκαλώντας συ-

γκίνηση στους παρευρισκομένους. Η εκδήλωση ήταν 

αφιερωμένη στη μνήμη του τέως Προέδρου της Δη-

μοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια ο οποίος έφυγε πρό-

σφατα από τη ζωή. Το παρόν τους έδωσαν η σύζυγος 

του Έλση Χριστόφια, παιδιά του τέως Προέδρου και 

βουλευτές και στελέχη του ΑΚΕΛ 

Εκδήλωση αφιερωμένη στο Δημήτρη ΧριστόφιαΓ ια άλλη μια χρονιά η κοινότητα Λυμπιών τί-
μησε τους ήρωες της. Το μνημόσυνο των πε-
σόντων της κοινότητας κατά την τουρκική ει-

σβολή του 1974 τελέστηκε στις 28 Ιουλίου στον Ιερό 
Ναό Αγίου Επιφανίου. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκ-
φώνησε ο Έπαρχος Λευκωσίας Μάριος Παναγίδης. 
Η κοινότητα Λυμπιών κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
εισβολής πλήρωσε βαρύ τίμημα. Ανδρέας Βαρνάβα, 
Λούκας Δημητρίου, Μιχάλης Καρανίκκης, Λευτέρης 
Κουζαπάς, Πέτρος Κυπριανού, Θεόδωρος Μαυρό-
σαββα, Κώστας Νικολάου, Θεόδωρος Παπακων-
σταντίνου και Γεώργιος Ττολαρή έγραψαν με χρυσά 
γράμματα το όνομα τους στο πάνθεον των ηρώων 
της Κύπρου. Κάποιων τα ονόματα βρίσκονταν στον 
κατάλογο των αγνοουμένων και η τύχη τους διακριβώθηκε μετά από χρόνια με τη μέθοδο του DNA. H κοινό-
τητα Λυμπιών τίμησε τους ήρωες της και με αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο . Οι κάτοικοι της κοινότητας έδωσαν το παρόν τους και βοήθησαν όλοι για τον συνάνθρωπο μας. 

Τα Λύμπια τίμησαν τους ήρωες τους

Το μνημόσυνο του Κωσταρά Κούστρουπου

T ελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου Λυμπι-
ών το ετήσιο μνημόσυνο του ηρωομάρτυρα Κω-
σταρά Κούστρουππου, ο οποίος φονεύθηκε από 

τους Τούρκους στις 13 Ιουλίου 1958. Τον επιμνημόσυ-
νο λόγο είπε ο Aντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής ο 
οποίος εξήρε την προσφορά στην πατρίδα. O Κωσταράς 
Κούστρουππος μυήθηκε στον αγώνα  από τον συγχωρι-
ανό του, αγωνιστή Μιχάλη Ολύμπιο και εντάχθηκε στον 
αγώνα της θρυλικής ΕΟΚΑ. Ο  Κωσταράς Κούστρουπ-
πος δημιούργησε το κρησφύγετο   στην περιοχή Λαξιά 
του Σκούλουκα μεταξύ των χωριών Λύμπια, Κόσιης και 
Λουρουτζίνας από το οποίο τροφοδοτούσε τους αγωνι-
στές της περιοχής προσφέροντας τους τεράστια στήρι-
ξη, φιλοξενία και προστασία. Στις 13 Ιουλίου 1958 πέντε 
Τούρκοι εξτρεμιστές, με οδηγίες του βασανιστή δολοφό-
νου της Intellingence Service, του Τούρκου Ασήμ Ερόλ, 
έστησαν καρτέρι στον Κωσταρά στα βοσκοτόπια του. 
Αφού πρώτα τον βασάνισαν βάναυσα, τον δολοφόνη-
σαν επιφέροντας του θανατηφόρα κτυπήματα στο κεφά-
λι με ρόπαλα και μαγγούρες. Η πενταμελής ομάδα των 
αδίστακτων Τούρκων δολοφόνων, εκτέλεσε τον 54χρο-

νο Κωσταρά Κούστρουππο που συνειδητά επέλεξε να 

δώσει και την ίδια την ζωή του για την αγάπη προς την 

πατρίδα και την πολυπόθητη ελευθερία. 

Το μνημόσυνο οργάνωσε το σωματείο του Απόλλωνα 

Λυμπιών.  Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο του Μου-

σείου Αγώνα κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συ-

γκρούσεων του 1956, 1957 και 1958 δολοφονήθηκαν 

από τους Τούρκους της Κύπρου 70 Έλληνες Κύπριοι.
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ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, η συλλογή ανακυκλώσι-
μων υλικών στο Δήμο Ιδαλίου δεν θα παραγματοποιηθεί στις 

12 και 13 Αυγούστου, 2019. 

Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
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Ανακαινίστηκε ο ναός των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας

Σ τολίδι στο κέντρο του Ιδαλίου έχει μετα-
τραπεί ο ναός των Αγίων Ανδρονίκου 
και Αθανασίας. Τα έργα ανακαίνισης του 

ναού έχουν ολοκληρωθεί. Ο προαύλιος χώρος 
του ναού και οι κήποι του που έχουν δημιουρ-
γηθεί, προσφέρονται για δεξιώσεις μετά από μυ-
στήρια που τελούνται. Τα έργα άρχισαν τον Φε-
βρουάριο του 2018 και ολοκληρώθηκαν τον 
περασμένο Ιούλιο. Δωρητής του έργου είναι ο 
Χρύσανθος Χατζηγιάννης ο οποίος ενίσχυσε οι-
κονομικά την προσπάθεια. Συνεργάστηκε με τη 
νέα εκκλησιαστική επιτροπή και κατάφεραν να 
φέρουν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο κάνει πε-
ρήφανους όλους τους Δαλίτες. Εκτός από τους 
κήπους του ναού αναμορφώθηκαν τα πλακό-
στρωτα και οι δόμες και γενικά έγινε ένας πανέ-
μορφος χώρος που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. 
Όποιος ενδιαφέρεται για παραχώρηση δεξίωσης 
στο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να επικοινωνήσει με μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής. Ο ιερός ναός των Αγίων Ανδρο-
νίκου και Αθανασίας βρίσκεται στο κέντρο του Ιδαλίου και αποτελούσε αρχικά τον κύριο ναό της κοινότητας, μέχρι που 
κτίστηκε ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε και το πρώτο σχολείο, ενώ υπήρ-
χε και το κοιμητήριο της πόλης. Τα εγκαίνια της εκκλησίας, όπως αναγράφεται σε σχετική επιγραφή στο βόρειο τοίχο, έγι-
ναν στις 24 Οκτωβρίου του 1893. Ο ναός ήταν αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών του ιερέα της κοινότητας, Χρύσαν-
θου Οικονόμου, ο οποίος όχι μόνο επέβλεπε τις εργασίες αλλά κατέβαλε και ό ίδιος ένα ποσό για την ολοκλήρωση του 
έργου. Μάλιστα ο ιερέας παρουσιάζεται σε ανάγλυφο πάνω από την αψίδα της εισόδου, αλλά και σε τοιχογραφία εντός 
του ναού. Από τον πετρόκτιστο ναό ξεχωρίζουν το εξαίρετης τέχνης τέμπλο, το οποίο χρονολογείται στον 19ο αιώνα. Οι 
εικόνες του τέμπλου αγιογραφήθηκαν από μαθητές του Ιωάννη Κορνάρου, ενώ οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας 
αγιογραφήθηκαν από το Βαρνάβα Σταυροβουνιώτη. Στο Ιερό διασώθηκε χαλκοτυπία της Παναγίας του Κύκκου, η οποία 
σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο της Μονής Κύκκου. Ο ναός εορτάζει στις 9 Οκτωβρίου όπου και τελείται στο χώρο θρη-
σκευτική πανήγυρις.

« Όλοι να συμβάλουμε για ένα καθαρό 
περιβάλλον»

Α πό τις 15 Ιουνίου τερματίστηκε η υπηρεσία συλλογής κλαδεμάτων 
και άλλων υλικών έξω από τα σπίτια. Πλέον είναι υποχρέωση όλων 
των δημοτών η μεταφορά αυτών των υλικών στο Πράσινο Σημείο 

που λειτούργησε πρόσφατα στα όρια του Δήμου Ιδαλίου και συγκεκριμένα 
στην περιοχή «Γεροκαρκά». Το Πράσινο Σημείο είναι ανοικτό καθημερινά 
εκτός Δευτέρας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και τις Κυριακές από 
τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό οι δημότες μπο-
ρούν να μεταφέρουν διάφορα άχρηστα υλικά για ανακύκλωση, όπως αδρα-
νή υλικά, έπιπλα, ογκώδη πλαστικά, κλαδέματα, υλικά καθαρισμού και άλλα. 
Ο Δήμαρχος  Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι ο Δήμος Ιδαλίου ήταν ο μονα-
δικός Δήμος ανά το παγκύπριο που προσέφερε αυτή την  υπηρεσία δωρε-
άν στους δημότες του, υπηρεσία που στοίχιζε ένα αρκετά μεγάλο ποσό στον 
Δήμο. Ο Δήμος Ιδαλίου καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό ετησίως για τη λει-
τουργία του Πράσινου Σημείου απαλλάσσοντας τους πολίτες από την επιβο-
λή τελών. Ο κ. Καλλένος κληθείς να σχολιάσει παράπονα δημοτών οι οποίοι 
διαμαρτυρήθηκαν για χόρτα που καθυστέρησαν να καθαριστούν, κλαδέματα που δεν μαζεύτηκαν έγκαιρα, ακα-
θαρσίες που ήταν αφημένες για καιρό σε χώρους του Δήμου ανέφερε ότι αυτές οι εικόνες ανήκουν πλέον  στο πα-
ρελθόν αφού έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των πεζοδρομίων, των οικοπέδων και των χώρων πρασίνου. Ανέ-
φερε ότι παρά τη φετινή πολυομβρία ο καθαρισμός στα δημοτικά όρια Ιδαλίου έγινε εντός των προκαθορισμένων 
χρονοδιαγραμμάτων. Ταυτόχρονα επισήμανε την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου λόγω της δρομολο-
γούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού. Ο κ. Καλλένος 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους δημότες για την κατανόηση που επέδειξαν και ζήτησε από όλους να συμβά-
λουν στην προσπάθεια να παραμείνει καθαρός ο Δήμος. «Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι αν εμείς οι ίδιοι 
δεν σεβαστούμε το περιβάλλον μας και αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η καθαριότητα του Δήμου μας είναι υπόθε-
ση όλων μας, τότε ποτέ δεν θα έχουμε μία καθαρή πόλη» είπε ο κ. Καλλένος. «Καλώ τους ιδιοκτήτες σκύλων να μα-
ζεύουν τα περιττώματα των ζώων τους, επίσης δεν πρέπει να αφήνουμε άχρηστα υλικά σε χωράφια ή πεζοδρόμια. 
Έχουμε όλη ευθύνη ώστε ο Δήμος να παραμείνει καθαρός» σημείωσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου. 

Φωνάζουν κάτοικοι για τις μύγες στα σπίτια τους 

Θ έμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περι-
βάλλοντος  ενέγραψε ο  Πρόεδρος του Κι-
νήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 

Γιώργος Περδίκης  για την οχληρία που προκαλείται 
από τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων  με απο-
τέλεσμα να παρατηρείται , όπως αναφέρει, υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. 
Ομάδα πολιτών, κάτοικοι της περιοχής διαβίβασαν 
επιστολή τόσο στις τοπικές αρχές όσο και σε άλλους 
αρμόδιους φορείς ζητώντας τη λήψη μέτρων αφού κα-
θημερινά όπως αναφέρεται αντιμετωπίζουν καθημε-
ρινά επιδρομή από σμήνη  από χιλιάδες μύγες στην 
περιοχή τους. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η περι-
οχή Λυμπούραινας, σύνορα Νήσου και Δαλιού απο-
τελεί μια περιοχή με μόνιμο πρόβλημα τις ακαθαρσί-
ες από τις χιλιάδες μύγες που κατακλύζουν τα σπίτια, 
πρόβλημα που επιδεινώνεται δραματικά χρόνο με το 
χρόνο. Η περιοχή είναι οικιστική ζώνη και όπως ανα-
φέρουν οι κάτοικοι σε καμία περίπτωση δεν απολαμ-
βάνουν την ίδια ποιότητα ζωής όπως οποιοσδήποτε 
άλλος κάτοικος οικιστικής ζώνης. Οι κάτοικοι στην επι-
στολή τους σημειώνουν ότι έγιναν πολλά διαβήματα 
προς τις τοπικές αρχές επισημαίνοντας ότι λόγω των 
ακαθαρσιών τίθεται σε κίνδυνο η υγείας τους. Στην 
επιστολή τονίζεται ότι οι κάτοικοι δεν ζητούν να φύ-
γουν οι φάρμες από τις εγκαταστάσεις τους, αλλά να 
βρεθεί ένας τρόπος να γίνεται σχολαστικός ψεκασμός 
και να απομακρυνθούν οι κοπριές από την περιοχή. 
«Εφόσον μας δόθηκε η άδεια δόμησης θα πρέπει να 
διασφαλιστεί και η ποιότητα της ζωής μας» αναφέρε-
ται στην επιστολή στην οποία επισημαίνεται το εξής: 
«Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης ή τελευταίας κατηγο-
ρίας. Αρνούμαστε να είμαστε πολίτες κατώτερης ποιό-
τητας. Απαιτούμε άμεση και μόνιμη λύση». Οι κάτοικοι 
της περιοχής όπως αναφέρουν στην επιστολή, εάν δεν 
υπάρξει λύση θα κινηθούν νομικά εναντίον τόσο των 
κτηνοτροφικών  μονάδων που δεν τηρούν τις ευρω-
παϊκές προδιαγραφές, αλλά και εναντίον των φορέων 
που οφείλουν να εξασφαλίσουν την ποιότητα της δια-
βίωσης τους. Το γεγονός ότι μια περιοχή είναι κτηνο-
τροφική δεν συνεπάγεται ότι είτε οι κτηνοτρόφοι είτε 
οι κάτοικοι θα πρέπει να αλλάξουν διαμονή αναφέρε-
ται τέλος στην επιστολή των κατοίκων της  περιοχής. 

Έντομα, δημόσια υγεία στο σπίτι

Η δημόσια υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση στην ζωή του σύγχρονου ανθρώ-
που και κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες 

του κόσμου. Εξασφαλίζει την πρόληψη των ασθενει-
ών, την επιμήκυνση της ζωή και την αποδοτικότητα 
του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων η δημόσια υγεία εξα-
σφαλίζεται με τον έλεγχο κυρίως των πληθυσμών των 
εντόμων σε δημόσιους χώρους αλλά και κυρίως στα 
υποστατικά και άλλους χώρους εργασίας και παρου-
σίας ανθρώπων (σπίτια, διαμερίσματα, εξοχικά). Τα 

έντομα με υγειονομικό ενδι-
αφέρον προκαλούν εντομο-
φοβία σε μεγάλο αριθμών 
ανθρώπων αλλά βέβαιος 
τα προβλήματα που προκα-
λούν πραγματικά και επη-
ρεάζουν την δημόσια υγεία 
οφείλονται στην απώλεια αί-
ματος στα τσιμπήματα, δηλη-
τηριάσεις κυρίως μέσω της 
τροφής  κατανάλωσης, δερ-
ματίτιδες, μυϊάσεις και αλ-
λεργίες. Μεταξύ πολλών τα 
κύρια έντομα υγειονομικής 

σημασίες είναι τα κουνούπια, οι φλεβοτόμοι, οι οι-
κιακές μύγες, οισιμουλίδες, οι σφήκες και οι μέλισ-
σες, τα μυρμήγκια, οι κατσαρίδες, οι κοργοί, οι ψεί-
ρες και οι ψύλλοι. 
Όλα τα πιο πάνω έντομα συνήθως απαντώνται ελεύ-
θερα στο φυσικό περιβάλλον και για κάποια ή όλη 
την περίοδο της ζωής τους μπορεί να μετακομίζουν 
μέσα στους χώρους παρουσίας ανθρώπων ή πολύ 
κοντά σε αυτούς. Οι λόγοι που απαντώνται κοντά 
στο περιβάλλον του ανθρώπου μπορεί να οφείλο-
νται στην ύπαρξη υγρασίας, τροφής, ευνοϊκού περι-
βάλλοντος για πολλαπλασιασμό και αποίκηση ή και 
για τυχαία μετανάστευση. Πιο εύκολα μπορούμε να 
εντοπίσουμε τα έντομα αυτά κατά το τέλος της άνοι-
ξης, τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. 
Κατά την περίοδο αυτή γίνεται ο πολλαπλασιασμός 
τους, υπάρχει μεγαλύτερη ενεργητικότητα των ατό-
μων και υπάρχει η ανάγκη για μετανάστευση και η 
εύρεση νέων σημείων ή περιοχών για αποίκηση των 
νέων μελών.

Για την ορθή αντιμετώπιση των πιο πάνω εντόμων 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασί-
ας. Μεταξύ αυτών πρέπει να καθαρίζονται οι χώροι 
και να απομακρύνονται εστίες τροφής για τα έντο-
μα όπως π.χ οργανικά υπολείμματα και υπολείμματα 
φαγητών, να απομακρύνονται ή να σφραγίζονται και 
να αποθηκεύονται ασφαλισμένα τροφές που προο-
ρίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και προσελ-
κύουν έντομα όπως π.χ. το μέλι, η ζάχαρη, το ψωμί 
κτλ. καθώς επίσης να αφυδατώνονται και να εκτίθε-
νται σημεία με περίσσια υγρασίας στον ατμοσφαιρι-
κό αέρα έτσι ώστε να μην μπορούν αρκετά έντομα να 
βρουν κατάλληλεςσυνθήκες επιβίωσης.
Τέλος σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση με την χρή-
ση εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων δημό-
σιας υγείας επιβάλλεται ιδίως σε περιπτώσεις έντο-
νου προβλήματος, σε περιόδους έξαρσης ή ακόμη 
και προληπτικά με τον καθαρισμό των αποχετευτι-
κών σωλήνων, ψεκασμούς σε επιφάνειες (πάγκους, 
πλακάκια), εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά του 
σπιτιού. Στις εφαρμογές μας χρησιμοποιούμε μόνο 
σκευάσματα δημόσιας υγείας όπου σε καμία περί-
πτωση δεν ενοχλούν κατοικίδια ζώα, ανθρώπους 
ή μολύνουν ρούχα και δηλητηριάζουν τροφές. Τα 
προϊόντα μπορεί να κυκλοφορούν σε υγρή μορφή, 
σκόνη, μικρόκοκκους, προσελκύστηκα σε σημεία πα-
γίδευσης κ.α. Δρουν με διάφορους τρόπους όπως με 
άμεση ή έμμεση θανάτωση, με παγίδευση, με αδυ-
ναμία σύζευξης ατόμων και πολλαπλασιασμού, με 
κανιβαλισμό ιδίων ατόμων, απώθηση, με προσκόλ-
ληση σε κολλώδης ή άλλες επιφάνειες κτλ. Πάντοτε 
συνίσταται να ενημερώνεστε από επαγγελματίες και 
να προμηθεύεστε πιστοποιημένα και εγγεγραμμένα 
προϊόντα μόνο δημόσιας υγείας από αδειοδοτημένα 
καταστήματα πώλησης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβου-
λές, προμήθεια προϊόντων δημόσιας υγείας 
και αλλων γεωργικών εφοδίων μπορείτε να 
επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεωπονικό», 
Χαλκάνωρος 55 Δάλι για να ενημερωθείτε από 
τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή 
συντήρηση και διατήρηση του κήπου, της οι-
κίας και των φυτών σας.

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc
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Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Το παγωτό είναι συνώνυμο του καλοκαιριού. Το λατρεύουν μι-
κροί και μεγάλοι. Σας προτείνουμε να φτιάξετε παγωτό σοκο-
λάτα καραμέλα. Η εκτέλεση της συνταγής είναι πολύ εύκολη. 

Υλικά 
•  250 γρ κρέμα γάλακτος
• 200 γρ ζάχαρη
• 30 γρ βούτυρο σε κυβάκια
• 140 γρ κουβερτούρα NESTLÉ DESSERT ψιλοκομμένη
• 1 κ.γ. κανέλα
• 1/2 κ.γ. αλάτι
• μια πρέζα μπούκοβο (προαιρετικά)
• 500 γρ γάλα πλήρες
• 4 κρόκοι
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 60 γρ κουβερτούρα ψιλοκομμένη και έξτρα λιωμένη για το 
σερβίρισμα

Εκτέλεση
1. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι αλλά 
δεν τη φτάνουμε σε βρασμό. Κρατάμε ζεστή.
2. Ετοιμάζουμε την καραμέλα. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι 
το 1/4 από τη ζάχαρη σε μέτρια φωτιά. Όταν λιώσει σχεδόν 
όλη η ζάχαρη συνεχίζουμε προσθέτοντας το άλλο 1/4 της 
ζάχαρης και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο με την υπόλοιπη 
ζάχαρη πάλι σε δύο δόσεις.
3. Αφαιρούμε την καραμέλα από τη φωτιά και προσθέτουμε 
μέσα τη ζεστή κρέμα ΠΟΛΥ προσεκτικά. Ανακατεύουμε με 
ένα σύρμα συνεχώς, το μείγμα θα αφρίσει στην αρχή αλλά 
σιγά σιγά θα πέσει και ηρεμήσει.

4. Προσθέτουμε το βούτυρο, τη σοκολάτα και ανακατεύουμε 
μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί. Προσθέτουμε την κανέλα, 
το αλάτι, το μπούκοβο και το γάλα. Μεταφέρουμε το μείγμα 
ξανά στη φωτιά μέχρι να ζεσταθεί καλά.
5. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε τους κρόκους με το σύρ-
μα. Με μία κουτάλα προσθέτουμε λίγο από μείγμα γάλακτος 
και ανακατεύουμε καλά με το σύρμα.
6. Παίρνουμε ακόμα μία κουτάλα από το μείγμα του γάλακτος 
και το ρίχνουμε στους χτυπημένους κρόκους. Χτυπάμε συνε-
χώς με το σύρμα.
7. Βάζουμε και άλλη μία και μετά ρίχνουμε το μείγμα με τα 
αυγά στο υπόλοιπο μείγμα με το γάλα και θερμαίνουμε σε 
χαμηλή φωτιά μέχρι να πήξει ελαφρά η κρέμα (αν έχουμε θερ-
μόμετρο ζαχαροπλαστικής, πρέπει το μείγμα μας να φτάσει 
στους 85ο C).
8. Περνάμε το μείγμα από μία σίτα και προσθέτουμε τη σοκο-
λάτα και τη βανίλια. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί 
το μείγμα.
9. Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να παγώσει καλά. Περ-
νάμε από την παγωτομηχανή. Διατηρούμε στην κατάψυξη.

Παγωτό σοκολάτα καραμέλα

Τ ην ξεκαρδιστική πο-
λιτική κωμωδία κα-
ταστάσεων «Κλαξόν, 

Τρομπέτες και Πλάκες» του 

ανατρεπτικού Ντάριο Φο, πα-

ρουσίασε στην Αλάμπρα το θέ-

ατρο ΑντίΛογος, σε διασκευή 

και σκηνοθεσία της Μαρίας 

Μανναρίδου Καρσερά.

Το έργο παρουσιάστηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος 

«Αποκέντρωση» των Πολιτιστι-

κών Υπηρεσιών του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Πολιτισμού.

Κλαξόν, Τρομπέτες και Πλάκες

Α 
φιερωμένα στο 

έργο του αξέχα-

στου τραγουδο-

ποιού Γρηγόρη Μπιθικώ-

τση ήταν τα φετινά Αδώνεια. 

Η εκδήλωση είχε πολύ με-

γάλη επιτυχία και ο κόσμος 

που παρευρέθηκε διασκέδα-

σε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές 

ώρες. Τραγούδησαν ο συ-

νονόματος γιος του αξέχα-

στου καλλιτέχνη Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης, η Έλενα Αν-

δρέου, ο Φίλιππος Κτενάς και 

ο Σώτος Γονιός.  Η εκδήλω-

ση ήταν υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Βουλής Δη-

μήτρη Συλλούρη και του Γε-

νικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ 

Άντρου Κυπριανού. O Πρό-

εδρος της Βουλής ο οποί-

ος λόγω άλλων υποχρεώ-

σεων που τον ανάγκασαν 

να απουσιάσει  στο εξωτερι-

κό σε οπτικογραφημένο μή-

νυμα του που προβλήθηκε 

στην εκδήλωση συνεχάρη 

τους διοργανωτές.  Συγχαρη-

τήρια στα μέλη και τα στελέ-

χη του Άδωνη απένειμε και 

ο Γενικός Γραμματέας του 

ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ο 

οποίος αναφέρθηκε στο ση-

μαντικό έργο που επιτελεί το 

ιστορικό σωματείο του Δαλι-

ού.  Τον κόσμο καλωσόρισε 

ο Πρόεδρος του Άδωνη Βά-

σος Ποταμίτης ο οποίος ανα-

φέρθηκε στις προσπάθειες 

που καταβάλλει το Δ.Σ του 

σωματείου ώστε ο Άδωνης 

να συνεχίσει να προσφέρει 

στα αθλητικά και πολιτιστικά 

δρώμενα του Ιδαλίου. 

Αφιέρωμα στον Μπιθικώτση στα Αδώνεια 2019

O Λαογραφικός Όμιλος του Δήμου 
Ιδαλίου συμμετείχε στο διήμερο 
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 

Βάϊ 2019 του συλλόγου Εν χορώ που πραγ-

ματοποιήθηκε στα Ψαχνά Εύβοιας. Χόρε-

ψαν κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς 

και χειροκροτήθηκαν από το κοινό. Πρόβα-

λαν ένα μικρό μέρος από την πλούσια κυ-

πριακή παράδοση. Στο φεστιβάλ  εκτός από 

το Λαογραφικό Όμιλο Ιδαλίου συμμετείχαν σύλλογοι από τη Μυτιλήνη και την 

Κρήτη.   Κατά την παραμονή τους στην Εύβοια τα μέλη του Λαογραφικού Ομί-

λου Ιδαλίου επισκέφθηκαν το λαογραφικό μουσείο Ψαχνών καθώς και το Δη-

μαρχείο όπου τους υποδέχτηκαν με θέρμη. Ο Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου 

έχει ιδρυθεί  το 2017 και υπάγεται στην Επιτροπή ιστορίας, πολιτιστικής  κλη-

ρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης  του Δήμου. Λαμβάνει μέρος σε διάφορες 

εκδηλώσεις και διοργανώσεις τόσο εντός όσο και εκτός των δημοτικών ορίων 

Ιδαλίου. Οι πρόβες του Λαογραφικού Ομίλου Ιδαλίου θα αρχίσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου και όσοι ενδιαφέρο-

νται μπορούν να εγγραφούν. Επίσης λειτουργεί και παιδικό χορευτικό τμήμα.

Στην Εύβοια ο Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου

Σ ημαντική συνεισφορά στα πολιτιστικά 
πράγματα του Ιδαλίου και όχι μόνο δια-
δραματίζει η δημοτική χορωδία. Υπό τις 

οδηγίες της Δρος Σοφίας Συλλούρη η δημοτική χο-
ρωδία έγινε συνώνυμο με τις εκδηλώσεις που διορ-
γανώνονται στο Δάλι. Η δημοτική χορωδία έχει πα-
ρουσία και σε εκδηλώσεις που γίνονται εκτός των 
δημοτικών ορίων του Ιδαλίου αλλά και στο εξωτερι-
κό. Πρόσφατα συμμετείχε στο 1ο Χορωδιακό Φεστι-
βάλ Κενταύρου 2019 που διοργανώθηκε στο Βόλο. 
Τα μέλη της δημοτικής χορωδίας Ιδαλίου παρουσί-
ασαν κομμάτια από το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Διονύσιου Σολωμού. Επίσης πριν από μερικές μέρες η δημοτική χορωδία Ιδαλίου 
συμμετείχε στο 5ο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Λειβαδιών. Αξιοπρόσεκτες ήταν οι παρουσίες που έκανε η δημοτική χορωδία και σε εκδηλώ-
σεις για τις μαύρες επετείους της τουρκικής εισβολής. . Η δημοτική χορωδία Ιδαλίου απέσπασε για άλλη μια φορά το θερμό χειροκρότημα των πα-
ρευρισκομένων αποδεικνύοντας το εξαιρετικό έργο που επιτελείται από όλα τα στελέχη της. Ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιδαλίου Ανδρέας Αντωνίου βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μελών της χορωδίας αποτελώντας το συνδετικό κρίκο με το δημοτικό συμβούλιο. 

Η δημοτική χορωδία Ιδαλίου παράγει πολιτισμό 
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Έ να πολύ συχνό φαινόμενο του καλοκαιρι-
ού είναι ότι πολλοί ασθενείς αναφέρουν 
ότι έπαθαν ψύξη στον αυχένα. Η πάθηση 

αυτή στην ιατρική ονομάζεται δυστονία του αυχέ-
να ή αλλιώς σπαστικό ραιβόκρανο. Ο ασθενής εκτός 
από τον πόνο που έχει, παρουσιάζει και ανικανότη-

τα στροφής του κεφαλι-
ού και σε αρκετές περι-
πτώσεις το κεφάλι έχει 
μια απόκλιση σε στροφή 
ή πλάγια κλίση δεξιά ή 
αριστερά  (ραιβόκρανο) 
ή πιο σπάνια σε κάμψη 
(προς τα κάτω) ή έκταση 
(προς τα πάνω).
Η δυσλειτουργία αυτή 
χαρακτηρίζεται από 
ακούσια παρατεταμέ-
νη σύσπαση των μυών 
στην περιοχή του αυχέ-
να και γι’ αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το κεφάλι να παρουσιάζει ραιβόκρα-
νο (στραβολαίμιασμα).Είναι συχνή σε νεαρές ηλικί-
ες και μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς κάποιο ιστορι-
κό τραυματισμού στον αυχένα.
Τα συμπτώματα είναι συνήθως ο πολύ οξύς πόνος 
(πιο σπάνια αμβλύς) ο οποίος εμφανίζεται στον αυ-
χένα και μπορεί να διαχέεται μέχρι και τον βραχίονα 
ή πιο σπάνια μέχρι και κάτω από τον αγκώνα.
Η αιτιολογία της πάθησης αυτής δεν είναι γνωστή 
όμως υπάρχουν πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες 
οι οποίοι μπορεί να είναι η αφορμή για την έναρ-
ξη της δυσλειτουργίας αυτής. Συνηθώς μετά από μια 
απότομη κίνηση του αυχένα ή από μια παρατεταμέ-
νη λανθασμένη θέση στον ύπνο ή στον υπολογιστή, 
ή μετά από έκθεση στο ψύχος ή από απότομη εναλ-
λαγή θερμοκρασίας από ζέστη σε κρύο ή ακόμα και 
από μεταφορά ενός βαριού αντικειμένου μπορεί να 
προκληθεί μικροτραυματισμός ή κλείδωμα των αρ-
θρώσεων στην σπονδυλική στήλη.

Η δυστονία μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερο-

παθής. Στην πρωτοπαθή δυστονία είναι ιδιοπαθείς η 

αιτιολογία,  δηλαδή δεν υπάρχει ένδειξη για ύπαρξη 

κάποιας άλλης αιτίας των συμπτωμάτων. Μπορεί να 

οφείλεται σε ένα τραυματικό περιστατικό ή σε χρό-

νιους επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς. 

Η κλινική εικόνα παρουσιάζει συν σύσπαση αγωνι-

στών και ανταγωνιστών μυών.   Ενώ η δευτεροπα-

θής δυστονία συνδέεται με άλλες διαταραχές συνή-

θως νευρολογικής φύσεως.

Η θεραπεία της δυσλειτουργίας  έχει ως στόχο  την 

ανακούφιση των συμπτωμάτων του οξύ πόνου, την 

χαλάρωση του μυϊκού σπασμού, την αύξηση του 

εύρους κίνησης του αυχένα καθώς επίσης και την δι-

όρθωση μυϊκών ανισορροπιών .  Όλα αυτά επιτυγ-

χάνονται με την φυσικοθεραπεία και συγκεκριμένα 

με την χρήση διάφορων φυσικών μέσων όπως είναι 

η θερμοθεραπεία, Tens, υπέρηχος, laser,βελονισμός 

, μάλαξη, taping κ.α  , καθώς επίσης και με εξειδι-

κευμένες τεχνικές κινητοποίησης και ειδικούς χει-

ρισμούς ( Manual therapy) για να κινητοποιηθούν 

και να ξεκλειδώσουν οι δύσκαμπτες μπλοκαρισμέ-

νες αρθρώσεις. Επίσης υποχρέωση του φυσικοθε-

ραπευτή είναι να εκπαιδεύσει τον ασθενή για την 

σωστή στάση του σώματος στις διάφορες καθημερι-

νές δραστηριότητες  και να του δώσει τις κατάλληλες 

οδηγίες για σωστή χρήση του μαξιλαριού, εφαρμο-

γή επιθεμάτων που θα ανακουφίσουν τον ασθενή 

καθώς και ήπιες κινήσεις – διατάσεις που δεν θα του 

αναπαράγουν τα συμπτώματα του . 

Η φαρμακευτική αγωγή με παυσίπονα  και μυοχα-

λαρωτικά έχει μέτρια αποτελέσματα στην αντιμετώ-

πιση της δυστονίας 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Η λοιμώδης περιτονίτιδα (Feline Infectious Peritonitis, FIP) είναι 
μια θανατηφόρα ιογενής ασθένεια που προκαλείται από ένα 
στέλεχος του ιού Coronavirus (FCoV) και επηρεάζει τις γάτες. Η 

μετάδοση του ιού γίνεται από γάτα σε γάτα και έχει παρατηρηθεί ότι από 

τον ιό νοσούν συνήθως γάτες που ζουν πολ-

λές μαζί (καταφύγια, εκτροφεία κ.α.).

Η νόσος δεν ξεκινάει απότομα, αλλά έχει χρό-

νια εξέλιξη. Οι περισσότερες γάτες προσβάλ-

λονται από την εντερική μορφή του Κορωναϊ-

ού (FECV) η οποία σπάνια προκαλεί ασθένεια 

από μόνη της. Ως εκ τούτου, μια γάτα χωρίς 

κλινικά συμπτώματα μπορεί να είναι φορέας 

του FECV και μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε 

μια άλλη γάτα. Η λοιμώδης περιτονίτιδα εί-

ναι μια ανοσολογική νόσος που εμφανίζεται 

σε μικρό ποσοστό γάτων που έχουν μολυνθεί από τον εντερικό κορωναϊό ο οποίος αποκτά την ικανότη-

τα να μεταλλαχτεί. Τα πρώτα συμπτώματα δεν είναι ούτε ξεκάθαρα, ούτε τυπικά, με αποτέλεσμα η διάγνω-

ση να είναι δύσκολη και ακόμη δυσκολότερη η διαφορική διάγνωση με άλλα νοσήματα της γάτας. Υπάρ-

χουν δύο κύριες μορφές της FIP: η υγρή και η ξηρή, καθώς και η δευτερεύουσας σημασίας: η μικτή. Ενώ και 

οι δύο μορφές είναι μοιραίες, η υγρή μορφή της νόσου παρατηρείται συχνότερα και εξελίσσεται ταχύτερα 

από τη ξηρή μορφή, με το θάνατο να επέρχεται σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών από την εμφάνι-

ση των πρώτων συμπτωμάτων. 

Υγρός τύπος: Η υγρή μορφή της FIP  παρουσιάζει συσσώρευση υγρού σε κοιλότητες του σώματος όπως η 

κοιλιά και ο θώρακας, προκαλώντας διάταση της κοιλιάς ή/και δυσκολία στην αναπνοή. Παράλληλα, το ζώο 

εμφανίζει ανορεξία, κατάπτωση και απώλεια βάρους.

Ξηρός τύπος: Η ξηρή μορφή έχει ως αποτέλεσμα φλεγμονώδεις βλάβες που εντοπίζονται σε όλο το σώμα 

της γάτας όπως οι οφθαλμοί, οι νεφροί, το ήπαρ, τα λεμφογάγγλια και το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώμα-

τα εξαρτώνται από το όργανο που επηρεάζεται περισσότερο από την ασθένεια.

Γενικά, όταν μια γάτα προσβληθεί από τη FIP, τα συμπτώματα και στις δύο μορφές είναι ασαφή, π.χ. πυρε-

τός, απώλεια της όρεξης, απώλεια βάρους, κατάπτωση, διόγκωση κοιλιάς, δύσπνοια, οφθαλμολογικά προ-

βλήματα και νευρολογικά προβλήματα.  

Η διάγνωση προκύπτει από την συνεκτίμηση των κλινικών ευρημάτων και των εργαστηριακών δοκιμών. 

Δυστυχώς, θεραπεία για τη συγκεκριμένη νόσο δεν υπάρχει. Ασυμπτωματικές γάτες όμως, μπορούν να ζή-

σουν για χρόνια χωρίς να εκδηλώσουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Σε γάτες που εμφανίζουν συμπτώμα-

τα, υπάρχει η πιθανότητα να ζήσουν για αρκετούς μήνες με υποστηρικτική αγωγή.

Τέλος, η πρόληψη της λοιμώδους περιτονίτιδας είναι δύσκολη, αφού υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της ασθένειας. Ένα σημαντικό μέτρο που θα ήταν καλό να ληφθεί είναι η ελαχι-

στοποίηση της έκθεσης της γάτας σας σε μολυσματικές ασθένειες κρατώντας την σε εσωτερικό προστατευ-

μένο χώρο μακριά από γάτες που μπορεί να νοσούν.

Λοιμώδης περιτονίτιδα της γάταςΔυστονία του αυχένα ή σπαστικό ραιβόκρανο ή  
λαϊκά «Ψύξη του αυχένα»

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπεί-
ας PhysiKALL στο Δαλι 
99881222
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ν έα ποδοσφαιρική περίοδος, νέες προκλήσεις για τη ΜΕΑΠ. Όλοι στο σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου, 
διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά με στόχο να επανα-
φέρουν την ομάδα στην Β’ κατηγορία. Η προετοιμασία της ομάδας έχει αρχίσει και οι ποδοσφαιριστές υπό 

τις οδηγίες του προπονητή Ανδρέα Μιτσίδη δείχνουν μεγάλη όρεξη ,  έτοιμοι να δουλέψουν σκληρά ώστε να ανεβά-
σουν το σωματείο. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει ενθουσιασμός και αισιοδοξία. Στην πρώτη προπόνηση  ο πρόεδρος 
της ΜΕΑΠ Μιχάλης Μιχαήλ ευχήθηκε σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας 
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο και τόνισε ότι η διοίκηση θα είναι συνεχώς δίπλα από τους ποδοσφαιριστές και το 
προπονητικό επιτελείο ώστε να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε  ενδεχόμενα απρόσμενα περιστατικά.  H MEAΠ στη φε-
τινή ποδοσφαιρική περίοδο αναμένεται να είναι από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος και θεωρείται ένα από 
τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. H MEAΠ κράτησε τον κορμό των ποδοσφαιριστών της περσινής περιόδου. 
Οι αλλαγές που έγιναν σε ποδοσφαιριστές είχαν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της ομάδας η οποία παρουσιά-
ζεται αρκετά φιλόδοξη στη φετινή χρονιά. Στην πρώτη ομάδα προωθήθηκαν και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες 
του σωματείου. Στόχος της διοίκησης του σωματείου είναι να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας  των ποδοσφαιριστών της 
ΜΕΑΠ με στόχο η νέα ομάδα που δημιουργείται να έχει συνέχεια και διάρκεια. H προετοιμασία της ομάδας αλλά κυρί-
ως τα φιλικά παιχνίδια θα δώσουν τη δυνατότητα στο τεχνικό επιτελείο να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές ώστε η 
ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη κατά την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.  Μέχρι την 1η αγωνιστική στις 21 του 
Σεπτέμβρη υπάρχει χρόνος για τον προπονητή ώστε να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Στο σωματείο το κλίμα 
είναι εξαιρετικό και όλοι ευελπιστούν ότι με τη συνεργασία όλων θα επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν. Η ΜΕΑΠ αρ-
χίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο νέο πρωτάθλημα με εκτός έδρας αγώνα. Στην 1η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος θα πάει στη Λακατάμια για να αντιμετωπίσει το ΘΟΙ. Στην 2η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νή-
σου θα φιλοξενήσουν την ομάδα της Ορμήδειας. Όλοι στο σωματείο θέλουν η ομάδα να κάνει καλό ξεκίνημα ώστε να 
μπορέσει να πάει καλά και στη συνέχεια. Στο πλευρό της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών βρίσκονται και οι φίλοι 
της ομάδας οι οποίοι σε κάθε εκδήλωση και κάθε δραστηριότητα του σωματείου κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
ενισχύοντας με κάθε τρόπο τη ΜΕΑΠ. Αυτό διαφάνηκε και στις διάφορες καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις που δι-

οργάνωσε το σωματείο στη διάρκεια του καλοκαιριού όταν δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το Δ.Σ της ΜΕΑΠ 

παρουσίασε το νέο έμβλημα του σωματείου.  Αποτυπώνει την ένωση των δύο σωματείων των κοινοτήτων Ερυθρού 

Αστέρα Πέρα Χωριού 1956 και Προόδου Νήσου 1958 μέσα από τα χρώματα κόκκινο και πράσινο και την επιβλητι-

κή γέφυρα που χωρίζει τις δύο κοινότητες. Το 1980 δημιουργήθηκε η ΜΕΑΠ. «Συνεχίζουμε την πορεία μας από τότε 

μέσα στις ίδιες αξίες χωρίς να μας παρασύρουν τα νέα δεδομένα του ποδοσφαίρου» αναφέρεται στην ανακοίνωση 

της ΜΕΑΠ. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ στην κλήρωση που έγινε στις 2 Ιουλίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Ευρώ ο αρ. 

700 και από 100 Ευρώ ο οι αριθμοί 417, 628, 820, 143 και 825.

Με φιλοδοξίες άρχισε την προετοιμασία της η ΜΕΑΠ

 Ο Άδωνης θα κυνηγήσει τη διάκριση

Δ ημιουργείται ένας δυνατός Άδωνης ο οποίος στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο θα επιδιώξει να κάνει 
την προσπάθεια για το μεγάλο άλμα, να βγει από το αγροτικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο εγχείρη-
μα, το γνωρίζουν στο σωματείο ωστόσο θα το επιδιώξουν. Στους πράσινους του Δαλιού θεωρούν ότι 

έφθασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε η ομάδα να επανέλθει εκεί που ανήκει, στις κατηγορίες της ΚΟΠ. Ο Άδω-
νης έχει νοικοκυρέψει τα οικονομικά του, τα οποία ήταν και η αιτία που έφεραν την ομάδα στο αγροτικό, και πλέ-
ον αντικρίζει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Ο Άδωνης ένα ιστορικό σωματείο, με κόσμο που τον στηρίζει, έχει 
όλα τα φόντα να πετύχει τους στόχους του. Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος ενδεχομένως να αποτελέσει ορόση-
μο για το σωματείο. Οι άνθρωποι του Άδωνη δεν βιάζονται και θέλουν το κάθε τους βήμα να είναι μελετημένο 
ώστε το αποτέλεσμα να είναι το αναμενόμενο. Δεν θέλουν να κάνουν λάθη και βεβιασμένες κινήσεις που θα επι-
φέρουν κόστος στο σωματείο. Στις 19 Αυγούστου ορίστηκε η επίσημη πρώτη του Άδωνη κατά την οποία ο προ-
πονητής της ομάδας θα προσπαθήσει να εφαρμόσει και στην πράξη τους σχεδιασμούς που έκανε επί χάρτου το 
τελευταίο χρονικό διάστημα. Η περίοδος προετοιμασίας θεωρείται σημαντική για κάθε ομάδα. Είναι η περίοδος 
κατά την οποία ο προπονητής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διάφορους σχεδιασμούς, πειράματα και δοκιμές 
ώστε να μπορέσει να πάρει το μέγιστο από τους ποδοσφαιριστές του. Ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να διορ-
θώσει λάθη που πιθανόν να εντοπιστούν ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη του πρωτα-
θλήματος. Ο Άδωνης θα επιδιώξει να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στο νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Στη διορ-
γάνωση, όπως ανακοινώθηκε, θα λάβουν μέρος 11 ομάδες. Στον Άδωνη θέλουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό 
σύνολο το οποίο θα μπορέσει να κυνηγήσει τη διάκριση. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγγραφική 
ενίσχυση της ομάδας. Ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές έβαλαν τα πράσινα ενώ αναμένεται και άλλοι να ενταχθούν 
στην ομάδα. Όλες οι κινήσεις γίνονται σε συνεργασία της διοίκησης με τον προπονητή και πάντα στις οικονο-
μικές δυνατότητες του σωματείου. Γνώμονας όλων των κινήσεων είναι το συμφέρον της ομάδας. Στην πρώτη 
ομάδα θα προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου. Οι φίλοι της ομάδας αναμένουν 
τα φιλικά παιχνίδια αφού εκεί θα αρχίσει να φαίνεται η δουλειά που γίνεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Τα φιλικά 
παιχνίδια ασφαλώς είναι για τους προπονητές οι οποίοι έχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να βγάλουν συμπε-
ράσματα και να κλείσουν κενά που ενδεχομένως να προκύψουν. Μεγάλο ρόλο στην προσπάθεια που θα γίνει 
θα έχει να διαδραματίσει ο κόσμος του Άδωνη. Στο σωματείο θεωρούν ότι όταν έρθουν τα πρώτα καλά αποτε-
λέσματα οι φίλοι του Άδωνη θα επιστρέψουν στο γήπεδο και θα βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές στην προ-
σπάθεια τους. Ο κόσμος του Άδωνη είναι κοντά στο σωματείο και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Απόδειξη η 
μεγάλη παρουσία τους στα Αδώνεια. Η  καλοκαιρινή εκδήλωση του σωματείου στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία γε-
γονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τα μέλη της διοίκησης του Άδωνη. Kατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν 
εργασίες στο γήπεδο του Άδωνη με τον αγωνιστικό χώρο να έχει γίνει ένα πραγματικό χαλί στο οποίο θα απο-
λαμβάνουν το άθλημα οι ποδοσφαιριστές και δεν θα διατρέχουν κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα.  

Γήπεδο ποδοσφαίρου στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο 
Ιδαλίου

H Πολεοδομία άναψε το πράσινο φως για να γίνει 
αναδιαμόρφωση του γηπέδου στο Γ’ Δημοτικό 
Σχολείο Ιδαλίου ώστε να μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί και από τους δημότες σε απογευματινό και βραδινό 

χρόνο και στις αργίες, για σκοπούς υγιούς ενασχόλησης με 

τον αθλητισμό ενώ τα αθλητικά σωματεία θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν το χώρο του γηπέδου μόνο για προπονή-

σεις και όχι για επίσημους αγώνες. Η αναδιαμόρφωση του 

γηπέδου στίβου σε γήπεδο ποδοσφαίρου θα εξυπηρετεί τις 

ανάγκες τόσο της Σχολικής Εφορείας όσο και του Δήμου 

Ιδαλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Πολεδο-

μίας η ανάπτυξη να πραγματοποιηθεί στη θέση που υποδεικνύεται στα εγκεκριμένα σχέδια. Η χρήση της ανάπτυ-

ξης και των επιμέρους χώρων της να είναι σύμφωνα με τα σχέδια που εγκρίθηκαν. Κατά τη διεξαγωγή  των εργασι-

ών της ανάπτυξης να ληφθεί ειδική πρόνοια ώστε να μην επηρεαστούν γειτονικά κτίρια, αυλές, δημόσιοι δρόμοι, 

χώροι πρασίνου κλπ. Η Σχολική Εφορεία σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη 

για την ομαλή λειτουργία του χώρου του γηπέδου εκτός του σχολικού χρόνου και με τρόπο που να διασφαλίζο-

νται οι ανέσεις και η ποιότητα ζωής των περιοίκων. Τόσο η Σχολική Εφορεία όσο και ο Δήμος Ιδαλίου, αναφέρει 

το Τμήμα Πολεοδομίας, θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του χώρου του γηπέδου 

εκτός του σχολικού χρόνου και με τρόπο που να διασφαλίζονται οι ανέσεις και η ποιότητα ζωής των περιοίκων. 

Τόσο η Σχολική Εφορεία όσο και ο Δήμος Ιδαλίου, επισημαίνεται στην επιστολή, θα εποπτεύουν τις δραστηριό-

τητες των χρηστών του γηπέδου και θα παρεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε περίπτωση που παρατη-

ρηθεί οχληρία και παρενόχληση των ανέσεων των περιοίκων. Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου κατά τις βραδι-

νές ώρες θα πρέπει να είναι προηγμένης τεχνολογίας και χαμηλής έντασης, ώστε να μην διαχέεται το φως εκτός 

του αγωνιστικού χώρου και ειδικότερα στα γειτονικά οικιστικά οικόπεδα. Το Τμήμα Πολεοδομίας υποδεικνύει ότι 

σε σχέση με τη χρήση του σχολικού γηπέδου κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες και από τα αθλητικά σω-

ματεία του Δήμου Ιδαλίου για προπονήσεις θα πρέπει να διευκρινιστεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, εάν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης από το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανά-

λογες κατάλληλες ενέργειες. Η εξέλιξη με την απόφαση της Πολεοδομίας προκάλεσε ικανοποίηση στην κοινωνία 

της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και ιδιαίτερα στα μέλη της ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ομάδα της Ενορίας Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης θα χρησιμοποιεί το γήπεδο για προπονήσεις και δεν θα χρειάζεται να περιπλανιέται 

πλέον από το ένα γήπεδο στο άλλο για τις προπονήσεις της. 

Μ ε στόχο μια καλή πορεία η οποία θα φέρει τη διάκριση για το σω-
ματείο θα κυνηγήσει η ΑΕΚ στις επερχόμενες διοργανώσεις της 
ΑΠΟΕΣΠ. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η στελέχωση 

της ομάδας και επιδίωξη της διοίκησης σε συνεργασία πάντα με τον προ-

πονητή είναι να δημιουργηθεί ένα δυνατό σύνολο. Επιδίωξη των ανθρώ-

πων του σωματείου είναι η ένταξη στην ομάδα όσο το δυνατόν περισσό-

τερων ποδοσφαιριστών από την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

όπου βρίσκεται η έδρα της ΑΕΚ ή γενικότερα της ευρύτερης περιοχής  Ιδα-

λίου. Η προετοιμασία για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αρχίσει μέσα 

στον Αύγουστο και ήδη πολλοί νεαροί κυρίως ποδοσφαιριστές εξέφρασαν 

ενδιαφέρον για να ενταχθούν στις τάξεις της ομάδας. Σε συνδυασμό με πιο 

έμπειρους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ΑΕΚ ο προπονητής Χρί-

στος Πέππος θα έχει πολλές επιλογές στο νέο πρωτάθλημα. Κόσμημα για 

την ΑΕΚ και γενικότερα για το ποδόσφαιρο αποτελεί ο Ρένος Δημητριάδης. 

Πήρε τη μεγάλη απόφαση και συνεχίζει στην ομάδα. Στα 46 του χρόνια δεί-

χνει ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και αποτελεί ένα πολύτιμο ερ-

γαλείο για τον προπονητή της ομάδας Χρίστο Πέππο. Πέραν από τις εμπει-

ρίες του ο Ρένος Δημητριάδης με τη συμπεριφορά του τόσο εντός όσο και 

εκτός γηπέδου αποτελεί πρότυπο για τους νεότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Το πότε θα κρεμάσει οριστικά τα ποδο-

σφαιρικά του παπούτσια αυτό παραμένει άγνωστο. Ο ίδιος δηλώνει ότι όσο είναι καλά στην υγεία του και αντέχει σωματικά 

θα παίζει ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ στην φετινή περίοδο θα χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο του Άδωνη εν αναμονή των εξελίξε-

ων με το γήπεδο στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου για το οποίο η Πολεοδομία άναψε το πράσινο φως να χρησιμοποιείται για 

τις προπονήσεις ποδοσφαιρικών σωματείων. Αναμένεται τώρα να αρχίσουν τα έργα ώστε το γήπεδο να μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί από την ΑΕΚ για τις ανάγκες της. 

Τη διάκριση θα επιδιώξει η ΑΕΚ Ιδαλίου
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Π ολύ διαφορετικά είναι τα πράγματα φέτος στο Χαλκάνορα. Ο προπονητής Νώντας Χριστινάκης και οι συνεργάτες 
του έφεραν ένα νέο τρόπο δουλειάς στο σωματείο, πιο επαγγελματικό, καθιστώντας την ομάδα πιο οργανωμέ-
νη. Αυτό ασφαλώς συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του συνόλου. Ο Χαλκάνωρ έχει υψηλές προσδοκίες στην 

επικείμενη διοργάνωση του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Οι άνθρωποι του σωματείου θα επιδιώξουν τη διάκριση. 
Ο Χαλκάνωρ έχει τα φόντα για να εξασφαλίσει ένα από τα εισιτήρια ανόδου. Το Δ.Σ του Χαλκάνορα δεν αφήνει τίποτα στην 
τύχη και επιδιώκει με κάθε τρόπο να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε. Στις 10 Ιουλίου τέλειωσαν οι διακοπές 
για τους ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των ποδοσφαιριστών στην παρουσία 
των μελών του Δ.Σ. Στη συνάντηση καθορίστηκαν οι στόχοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.  Ο προπονητής Νώντας Χριστι-
νάκης ανέλυσε το πρόγραμμα προετοιμασίας και όλοι έδωσαν την υπόσχεση ότι θα εργαστούν σκληρά με στόχο να ανε-
βάσουν τον Χαλκάνορα στην Β’ κατηγορία.  Η προετοιμασία της ομάδας άρχισε στις 22 Ιουλίου. Ο προπονητής κάλεσε 27 
συνολικά ποδοσφαιριστές μεταξύ των οποίων και νεαρούς οι οποίοι στη διάρκεια της χρονιάς θα έχουν τις ευκαιρίες τους 
να μπουν στην πρώτη ομάδα και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Στο Χαλκάνορα υπάρχει πλούσιο ταλέντο και επενδύ-
ουν πολλά σ’ αυτό οι άνθρωποι της ομάδας. Η πρώτη προπόνηση του Χαλκάνορα ήταν ανοικτή για τον κόσμο της ομά-
δας. Το παρόν τους έδωσαν και τα μέλη του Δ.Σ τα οποία διαβεβαίωσαν για άλλη μια φορά το τεχνικό επιτελείο και τους πο-
δοσφαιριστές ότι θα βρίσκονται συνεχώς δίπλα από την ομάδα έτοιμοι να συμβάλουν στην επίλυση κάθε θέματος που θα 
προκύψει στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου. Σε ανακοίνωση το Δ.Σ του Χαλκάνορα ευχαριστεί ποδοσφαιριστές 
για το ενδιαφέρον που επέδειξαν για να ενταχθούν στις τάξεις του σωματείου. Μετά την προετοιμασία και τις σκληρές προ-
πονήσεις θα αρχίσουν τα φιλικά παιχνίδια. Ο Νώντας Χριστινάκης θα έχει την ευκαιρία να κάνει δοκιμές και να βγάλει συ-
μπεράσματα για τη δυναμικότητα της ομάδας. Τα φιλικά παιχνίδια είναι μια καλή ευκαιρία και για τους φίλους του σωματεί-
ου να δουν την ομάδα που φτιάχνεται στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. Ο κόσμος του Χαλκάνορα στηρίζει το σωματείο 
κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει και στη φετινή περίοδο.  Αν φέτος έρθουν και καλά αποτελέσματα φυσιολογικά θα αυξη-
θούν οι φίλοι του Χαλκάνορα στις κερκίδες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας 

του Χαλκάνορα τα οποία θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι φίλοι του σωματείου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Χαλ-
κάνορα στη νέα διοργάνωση αρχίζουν από το Δάλι. Στην 1η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα παίξουν με τον Εθνι-
κό Άσσιας. Ακολουθεί η εκτός έδρας έξοδος στο Λυθροδόντα για τον αγώνα με την ΕΛΗΑ σ’ ένα γειτονικό ντέρμπι με μια 
ομάδα η οποία φέτος ανέβηκε στην κατηγορία και έχει πολλές φιλοδοξίες. Ο μεγάλος τυχερός του λαχείου του Χαλκάνορα 
ο οποίος κέρδισε το αυτοκίνητο είναι ο κάτοχος του λαχνού με αριθμό 1286. Άρχισαν  και οι προετοιμασίες για το 27ο Πα-
γκύπριο Φεστιβάλ Γάλακτος 2019 που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  6 Σεπτεμβρίου. Η επιτυχία των τελευταί-
ων χρόνων έχει ανοίξει την όρεξη στους διοργανωτές ώστε το φετινό Φεστιβάλ Γάλακτος να περιλαμβάνει και  νέες ευχάρι-
στες εκπλήξεις με πικάντικες και δημιουργικές συνταγές γαλακτοκομικών προϊόντων  τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν 
στους επισκέπτες.

Νέος αέρας φύσηξε στον Xαλκάνορα

Μ ε στόχο την άνοδο στην Γ’ κατηγορία άρχισε την προετοιμασία της για 
τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο η Ολυμπιάδα. Οι πράσινοι των Λυμπι-
ών θέλουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπο-

ρέσει να επαναφέρει το σωματείο στην Γ’ κατηγορία. Η διοίκηση σε συνεργασία 
με τον νέο προπονητή της ομάδας επιδιώκουν να φτιάξουν ένα δυνατό σύνολο 
το οποίο θα επιδιώξει τη διάκριση στη νέα διοργάνωση. Στο σωματείο υπάρχει 
πίστη και αισιοδοξία ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν. Στην ομάδα ήρ-
θαν νέα πρόσωπα και έγιναν αλλαγές οι οποίες δημιουργούν ευφορία στο σω-
ματείο αλλά κυρίως στον κόσμο ο οποίος θέλει μια δυνατή ομάδα η οποία θα κυ-
νηγήσει την άνοδο. 
O προπονητής Μάριος Ιορδάνους θα είναι το νέο αφεντικό στον πάγκο της Ολυ-
μπιάδας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η διοίκηση των πρασίνων των Λυ-
μπιών ανακοίνωσε επίσης ότι συνεχίζει της συνεργασία της με τον Τάσο Ιεροδι-
ακόνου και το Νεόφυτο Μακρυγιώργη. Το προπονητικό επιτελείο αμέσως μετά 
την ανακοίνωση της συνεργασίας άρχισε δουλειά προσπαθώντας να στελεχώ-
σει κατάλληλα την ομάδα.
Μετά τη συμφωνία με το τεχνικό επιτελείο άρχισε η ανανέωση με ποδοσφαιριστές 
από το ρόστερ της περασμένης ποδοσφαιρικής περιόδου. Ο Σταύρος Αντωνίου, 
ο Γιώργος Θεοδώρου, ο Ανδρόνικος Σοφοκλέου,  ο Πάρης Κουής, ο Γιώργος Κυ-
πριανού, ο Χρίστος Αντωνίου, o Νικόλας Κωνσταντίνου και o Δημήτρης Πρατζι-
ώτης θα συνεχίσουν να  φορούν και στη νέα χρονιά τη φανέλα με την φλόγα στο 
στήθος. Πρώτο μετεγγραφικό απόκτημα για τη νέα χρόνια της Ολυμπιάδας είναι 
ο Άριστος Αριστοδήμου. Πρόκειται για ποιοτική προσθήκη η οποία αναμένεται 
ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους πράσινους στην προσπάθεια τους για επάνο-
δο στην Γ’ κατηγορία. Aκολούθησε η ανανέωση της συνεργασίας με τον Freddy 
Westlake.  Ο Δημήτρης Γρούτας είναι η νέα προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας. 
Aκολούθησε η μετεγγραφή των αδελφών Φώτη και Θανάση Βασιλείου, του Χρι-
στόδουλου Δημητρίου και του τερματοφύλακα Ανδρέα Χήρα. 
Οι μετεγγραφικές κινήσεις γίνονται σε συνεργασία του προπονητικού επιτελείου 
με τη διοίκηση. Το κλίμα στο σωματείο των Λυμπιών είναι εξαιρετικό και αυτό φαί-
νεται από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις. Οι άνθρωποι της Ολυμπιάδας θέλουν 
στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο να δώσουν χαρά στον κόσμο τους ο οποίος 
διαχρονικά αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ομάδας. Οι οπαδοί της Ολυμπιάδας βρίσκονται πάντα στο πλευρό του σω-
ματείου και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία. Η διοίκηση των πρασίνων των Λυμπιών με την ευκαιρία της έναρξης της νέας περι-
όδου ευχήθηκε σε όλους τους ποδοσφαιριστές μια καλή σεζόν με υγεία. «Όλοι μαζί να θέσουμε τους στόχους που τέθηκαν» 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ολυμπιάδας. Στην πρώτη προπόνηση της Ολυμπιάδας σχολιάστηκε η άριστη κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται ο χορτοτάπητας του γηπέδου. Έγιναν προσπάθειες από το Δ.Σ και διενεργήθηκαν βελτιωτικά έργα 
τα οποία έφεραν πολύ καλά αποτελέσματα. Το γήπεδο της Ολυμπιάδας αποτελεί το στολίδι του σωματείου και οι άνθρωποι 
της ομάδας θέλουν εκεί να μπορούν να αγωνίζονται με ασφάλεια οι ποδοσφαιριστές. Η κατάσταση του γηπέδου συμβάλει 
και στην ποιότητα του θεάματος που προσφέρεται στον κόσμο. Κυκλοφόρησε ο καλοκαιρινός λαχνός της Ολυμπιάδας. «Στη-
ρίζουμε την ομάδα μας με κάθε τρόπο. Αγοράζουμε όλοι τους λαχνούς μας και μπαίνουμε στην κλήρωση για τα δύο μεγάλα 
δώρα μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου. Οι τυχεροί θα κερδίσουν μια κρουαζιέρα για δυο άτομα στα ελληνι-
κά νησιά και μια διανυκτέρευση για δυο άτομα σε καταλύματα της ΠΕΟ. Η κλήρωση θα γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιρι-
νού χορού του σωματείου. 

Άρχισε με φιλοδοξίες η Ολυμπιάδα Λυμπιών

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα 
Λυμπιών. Οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δημιουργήσουν 
ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο θα μπορεί να διακριθεί στις 

διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Στο πρωτάθλημα φέτος θα λάβουν μέρος 
συνολικά 11 ομάδες. Ο Απόλλων πέραν από την πρώτη ομάδα επικε-
ντρώνει τις προσπάθειες του και στην προώθηση και νεαρών ποδοσφαι-
ριστών από τις «μικρές» ομάδες του σωματείου. Στον πάγκο της ομάδας 
θα βρίσκεται και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο Δημήτρης Δημητρί-
ου ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με το σωματείο των γαλάζιων 
των Λυμπιών. Ταυτόχρονα έχει γίνει συμφωνία και άρχισε συνεργασία 
με τον Χριστόφορο Σατσιά ο οποίος θα έχει την θέση του βοηθού προ-
πονητή στην ομάδα. «Ευχόμαστε στους προπονητές του σωματείου μας 
καλή αρχή με πολλές επιτυχίες» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματεί-
ου. Το γεγονός ότι ο προπονητής γνωρίζει τα αποδυτήρια του Απόλλω-
να από την περσινή του θητεία είναι σημαντικό στοιχείο το οποίο βοηθά 
την ομάδα η οποία μπαίνει στις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ με όνειρα και 
φιλοδοξίες.Tο Δ.Σ του Απόλλωνα Λυμπιών ανακοίνωσε την  έναρξη συ-
νεργασίας με τον προπονητή Μιχάλη Βαρνάβα, για την γυναικεία ομά-
δα του σωματείου.

Με όνειρα και φιλοδοξίες στη νέα χρονιά ο Απόλλων 
Λυμπιών

Μ ε νέο προπονητή τον  Ανδρέα Χριστοδουλίδη και αρκετούς νε-
οφερμένους ποδοσφαιριστές άρχισε το στήσιμο του Λέφτερου 
της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Ο Λέφτερος, όπως τουλά-

χιστον υποστηρίζουν άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, αναμένε-
ται ότι στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να είναι πολύ πιο δυνατός από τα 
προηγούμενα χρόνια. «Γίνονται πολύ καλές κινήσεις και θα επιδιώξουμε 
να πετύχουμε υψηλούς στόχους στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο» δήλω-
σε στέλεχος της διοίκησης ο οποίος ωστόσο συνέστησε υπομονή μέχρι να 
μονταριστεί η ομάδα. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος υπάρχει χρό-
νος και ο προπονητής της ομάδας θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις καλύ-
τερες δυνατές επιλογές για το σωματείο. H επίσημη πρώτη του Λέφτερου 
προγραμματίζεται για τις 12 Αυγούστου. Μετά την προετοιμασία θα πραγ-
ματοποιηθούν φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στον προπονητή  να προβεί σε διάφορες δοκιμές. Η διοί-
κηση του Λέφτερου βρίσκεται συνεχώς κοντά στον προπονητή έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε θέμα το οποίο ενδεχομένως να 
προκύψει. Στην πρώτη συνάντηση των μελών του Δ.Σ με τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές αναφέρθηκε ότι στόχος 
στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο είναι η διάκριση της ομάδας. Ο προπονητής ευχήθηκε σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά. 
Η διοίκηση του Λέφτερου προτίθεται να κυκλοφορήσει και φέτος εισιτήρια διαρκείας τα οποία θα μπορούν οι φίλοι του σω-
ματείου να τα προμηθευτούν από μέλη του Δ.Σ. Ο Λέφτερος έχει πολύ δυνατή κερκίδα στοιχείο που ενισχύει σημαντικά την 
προσπάθεια των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο. Οι φίλοι του Λέφτερου πάντα σε αθλητοπρεπή πλαίσια ενισχύουν την ομάδα 
τους κάτι το οποίο αναμένεται να πράξουν και στη φετινή αγωνιστική περίοδο. 

«Κτίζεται» ο νέος Λέφτερος

Έ χουν ακόμα χρόνο για διακοπές και 
ξεκούραση στον Πανιδαλιακό. Τα 
πρωταθλήματα πετοσφαίρισης αρ-

χίσουν τον Οκτώβριο και μέχρι τότε υπάρ-
χει χρονικό περιθώριο για ακόμα μερικές μέ-
ρες χαλάρωση την ομάδα. Η προετοιμασία 
στον Πανιδαλιακό θα αρχίσει στο τέλος Αυ-
γούστου και μέχρι τότε η περίοδος αξιοποιεί-
ται από  το προπονητικό επιτελείο της ομάδας 
για καταρτισμό των πλάνων που θα υλοποιη-
θούν κατά την επερχόμενη αγωνιστική περί-
οδο. Στον Πανιδαλιακό αναμένεται να γίνουν 
κάποιες προσθήκες ώστε να ενισχυθεί η ομά-
δα και να καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική. Το προπονητικό επιτελείο του Πανιδαλιακού  θα αποτελέσουν και φέτος ο Αν-
δρέας Πιερή, η Γιώτα Γαβριήλ και ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Κατά τη διάρκεια του Ιούλη η διοίκηση του Πανιδαλιακού χάρισε 
όμορφες στιγμές στα παιδιά των ακαδημιών του σωματείου συνδυάζοντας τη θάλασσα και το βόλεϊ. Μετέφερε με λεωφορείο 
τα παιδιά στην παραλία του ΚΟΤ όπου περνούσαν ευχάριστα τη μέρα απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το αγαπημένο τους 
άθλημα, την πετόσφαιρα. 

Τέλος Αυγούστου αρχίζει ο Πανιδαλιακός

Σ 
υνεχίζει ο Φίλιππος Γιαπατός στο Δ.Σ της 

ΚΟΠ ως εκπρόσωπος της Γ’ κατηγορίας. 

Ο Φίλιππος Γιαπατός παραμένει στη θέση 

του αφού δεν υποβλήθηκε άλλη υποψηφιότητα για 

τη συγκεκριμένη θέση. Η επανεκλογή του χωρίς αν-

θυποψήφιο αποτελεί ένδειξη του σημαντικού έργου 

που επιτελεί το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο και στο-

χεύει στην πρόοδο του ποδοσφαίρου της Γ’ κατη-

γορίας και των μικρών κατηγοριών γενικότερα. Η 

θητεία του Φίλιππου Γιαπατού στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο της ΚΟΠ και την Γενική Συνέλευση είναι για 

τις ποδοσφαιρικές περιόδου 2019-2020 και 2020-

2021. Ο Φίλιππος Γιαπατός συμπλήρωσε ήδη μια 

δεκαετία στα υψηλά δώματα του κυπριακού ποδο-

σφαίρου.   Είναι ο νεαρότερος παράγοντας που εκλέ-

χθηκε ποτέ στο Δ.Σ της ομοσπονδίας. 

Επανεκλέχθηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Φίλιππος 
Γιαπατός




