
Τ η μορφή που θα έχει η με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης περιέγραψε σε 

συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙΝΕWS» ο 
Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης αναφέροντας ότι τα πράγ-
ματα μπήκαν στην τελική ευθεία. «Η 
πρόθεση μας  είναι μέσα από το νομο-
σχέδιο να συνενωθούν δήμοι με δή-
μους ή και με κοινότητες» ανέφερε ο 
κ.Πετρίδης τονίζοντας ότι επιδίωξη 
της κυβέρνησης είναι οι νέοι Δήμοι να 
καταστούν οικονομικά και διοικητικά 

αυτόνομοι, με περισσότερες και πιο 
ουσιαστικές αρμοδιότητες, προς όφε-
λος του πολίτη. Στη συνέντευξη του 
ο Υπουργός Εσωτερικών αποκαλύ-
πτει ότι οι συγχωνεύσεις των Δήμων 
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μεταξύ 
άλλων, το αναγκαίο μέσο για να δη-
μιουργηθεί μια πραγματική Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  Στόχος είναι η μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
να ψηφιστεί μέχρι  το 2020 από τη Βου-
λή και θα τεθεί σε εφαρμογή στις επό-
μενες δημοτικές εκλογές.

Η Αλάμπρα βράβευσε τους 
άριστους μαθητές
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ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15
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Στην τελική ευθεία η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανοίγει τα χαρτιά του στη «ΔΑΛΙΝΕWS»
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Ο Δήμος Ιδαλίου τί-
μησε και φέτος τους 
ήρωες του σε εκδή-

λωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Αυγούστου στο χώρο 
του Μνημείου Πεσόντων και 
Αγνοουμένων. Ήταν και φέτος 
μια εκδήλωση – χρέος τιμής 
προς αυτούς  που πρόσφεραν 
στην πατρίδα ότι πιο πολύτι-
μο είχαν. Το Δάλι γαλούχησε 
τους νέους του με αρχές και 

αξίες και είναι αυτές οι αξίες 

που τους οδήγησαν να αντα-

ποκριθούν με ηρωϊσμό και αυ-

ταπάρνηση στο κάλεσμα της 

πατρίδας. Η πιο τραγική πτυχή 

της κυπριακής τραγωδίας είναι 

οι αγνοούμενοι. Στον κατάλο-

γο των αγνοουμένων παραμέ-

νουν ακόμα εννέα Δαλίτες. Οι 

προσπάθειες για την ανεύρε-

ση τους συνεχίζονται. 

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής των ηρώων του Ιδαλίου
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T η δυνατότητα στους 
Δήμους να επι-
βάλλουν τσουχτε-

ρά πρόστιμα σε όσους ρυ-
παίνουν άδεια οικόπεδα 
ή ελεύθερους χώρους θα 
δώσει η Κυβέρνηση όπως 
προέκυψε από τη συνάντη-
ση που είχαν ο Υπουργός 
Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κώστας Καδής και Δήμαρχοι της Λευκωσίας. Όπως 
αναφέρθηκε στη σύσκεψη θα παραχωρηθούν στους 
Δήμους νομικά εργαλεία ώστε όπου δεν υπάρχει ευ-
αισθητοποίηση να υπάρξουν οι ανάλογες ποινές. Θα 
οριστούν επιθεωρητές με Υπουργικό διάταγμα ώστε 
εκεί που παρατηρούνται παρατυπίες να μπορούν να 
επιβάλουν εξώδικα πρόστιμα. Πρόθεση του Υπουρ-
γείου είναι να εξαντλήσει την αυστηρότητα του, ώστε 
να αποφευχθούν φαινόμενα απόρριψης σκουπιδιών 
σε ελεύθερα οικόπεδα ή σε ποταμούς. 

Πρόστιμα σε όσους 
ρυπαίνουν άδεια οικόπεδα

 σελ. 7

Ε πιστροφή στις τά-
ξεις για εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές.  Η 

νέα σχολική χρονιά άρχι-

σε χωρίς ιδιαίτερα προβλή-

ματα γεγονός που χαροποι-

εί όλους τους εμπλεκομένους. Ο Υπουργός Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθηλητισμού και Νεολαίας Κώστας Χα-

μπιαούρης δήλωσε ότι η νέα σχολική χρονιά αρχίζει 

με καλούς οιωνούς εκφράζοντας την πλήρη ικανο-

ποίηση του για την πορεία των έργων που έγιναν στα 

σχολεία και τον προγραμματισμό που έγινε για τη νέα 

σχολική χρονιά. Τα παιδιά με κέφι αρχίζουν τη νέα 

σχολική χρονιά προσδοκώντας ότι με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών τους θα πετύχουν τους στόχους και τις 

επιδιώξεις τους. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργεί-

ου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

ανακοίνωσαν τα έργα που έγιναν ή που βρίσκονται 

σε εξέλιξη σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Το κό-

στος τους ξεπερνά τις 700 χιλιάδες Ευρώ.

Πρώτο κουδούνι για τα 
σχολεία

 σελ. 4
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Π έρασαν οι διακοπές και ήδη όλοι επιστρέψαμε στη 
ρουτίνα και την καθημερινότητα μας. O Σεπτέμβρης 
είναι ο μήνας που είναι συνώνυμος με το άνοιγμα των 

σχολείων. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις 
έτοιμοι για μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη φιλοδοξίες και στό-
χους. Όλα είναι έτοιμα και όπως λέγεται από επίσημα χείλη δεν 
αναμένονται ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα. Στη δημο-
σιότητα έδωσαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την πορεία των έρ-
γων που έχουν δρομολογηθεί. Τρία από αυτά τα έργα αφορούν 
σχολικές μονάδες της περιοχής. Το κόστος των έργων αυτών 
ξεπερνούν τις 700 χιλιάδες Ευρώ. Στο τεύχος που έχετε στα χέ-
ρια σας η «ΔΑΛΙΝEWS» ανοίγει το φάκελο της μεταρρύθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα το 
οποίο αναμένεται να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης 
σε αποκλειστική συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙNEWS» ανοίγει τα 

χαρτιά του και αποκαλύπτει πολλά  στοιχεία τα οποία αφορούν 
τον κάθε πολίτη αφού η μεταρρύθμιση θα φέρει αλλαγές στην 
καθημερινότητα μας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευ-
ξη στην οποία φαίνεται η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης 
να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση η οποία όπως αναφέρει ο 
Υπουργός θα είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Αναμένουμε 
τις εξελίξεις. Ο Δήμος Ιδαλίου τίμησε και φέτος τους ήρωες του 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου στο 
χώρο του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων. Είναι το λι-
γότερο που μπορεί να γίνει για αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους 
για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Τον Αύγουστο τελέστηκε το μνη-
μόσυνο και του Γεώργιου Εικοσάρη ο οποίος έπεσε στις μάχες 
της Τηλλυρίας. Τους ήρωες της τίμησε με μνημόσυνο και η κοι-
νότητα της Αλάμπρας. Μια σημαντική καινοτομία, ένα ισχυρό 
νομικό εργαλείο προτίθεται να παραχωρήσει η κυβέρνηση στις 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα παραχωρηθεί η δυνατότητα 
στους  Δήμους να επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους ρυπαίνουν 

άδεια οικόπεδα ή ελεύθερους χώρους. Οι αποφάσεις λήφθη-
καν σε συνάντηση του Υπουργού  Γεωργίας, Περιβάλλοντος 
και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή με τους Δημάρχους  της 
επαρχίας  Λευκωσίας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των ελαστικών από 
την περιοχή Ιδαλίου. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο απασχόλη-
σε για χρόνια τις τοπικές αρχές της περιοχής αφού υπήρχαν με-
γάλοι κίνδυνοι. Τον Αύγουστο συνεχίστηκαν και οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα 
τον Ιούνιο γιορτή της μουσικής. Μεγάλος αριθμός κατοίκων του 
Ιδαλίου παρακολούθησε και τις προβολές θερινού κινηματο-
γράφου που άρχισαν τον Ιούλιο και συνεχίστηκαν και τον Αύ-
γουστο.  Το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα ποδοσφαιρικά πρωταθλή-
ματα. Η «ΔΑΛΙNEWS» εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες 
της περιοχής οι οποίες θα διεκδικήσουν τους στόχους τους. Θα 
παρακολουθούμε και θα καταγράφουμε την πορεία τους, ενη-
μερώνοντας  το φίλαθλο κοινό της περιοχής. 

Καλή σχολική χρονιά

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Αστυνομικός Σταθμός 
Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572, 
Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που 
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, 
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια, 
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, 
Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης, 
Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα, 
Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά 
και Βιομηχανική περιοχή.

Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του 
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή 
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020

Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α, 
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι. 
ΤΗΛ.22521922

Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πέρα Χωρίου και Νήσου

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

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
1 Σεπτεμβρίου Μαργαρίτα, 

Αθηνά, Αντιγόνη, 
Διαμάντω, 
Αφροδίτη, 
Θεανώ, Θάλεια, 
Κλειώ, Χαρίκλεια, 
Μαριάνθη

2 Σεπτεμβρίου Μάμας

3 Σεπτεμβρίου Άνθιμος, Άνθη, 
Φοίβος

5 Σεπτεμβρίου Ζαχαρίας

8 Σεπτεμβρίου Δέσποινα

11 Σεπτεμβρίου Εύα

14 Σεπτεμβρίου Σταύροςμ 
Σταυριανή

17 Σεπτεμβρίου Σοφία, Αγάπης, 
Πίστης

22 Σεπτεμβρίου Λοϊζος, Λουίζα

24 Σεπτεμβρίου Θέκλα, Περσεφόνη

30 Σεπτεμβρίου Κυριάκος, Κυριακή
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Η ανύψωσις του Τιμίου Σταυρού 

Κ άθε 14 Σε-
πτεμβρίου η 
εκκλησία πα-

νηγυρίζει την εορ-

τή της ανύψωσις του 

Τιμίου Σταυρού. Εί-

ναι μεγάλη δεσποτι-

κή εορτή της Χριστια-

νοσύνης, με την οποία 

τιμάται κάθε χρόνο 

στις 14 Σεπτεμβρίου 

η διπλή ανεύρεση του 

Σταυρού πάνω στον 

οποίο μαρτύρησε ο 

Ιησούς Χριστός. Στις 

εκκλησίες ψάλλεται, 

μεταξύ των άλλων, το 

πασίγνωστο απολυτίκιο «Σώσον Κύριε τον λαόν σου…» και στους 

πιστούς μοιράζονται κλώνοι βασιλικού, εκκλησιαστική συνήθεια 

που πηγάζει από την παράδοση ότι στο μέρος που βρέθηκε ο Τίμι-

ος Σταυρός είχε φυτρώσει το αρωματικό αυτό φυτό. Η εκκλησία επι-

τάσσει την ημέρα αυτή αυστηρά νηστεία. Η Ύψωση του Τιμίου Σταυ-

ρού εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στα Λύμπια. Το 

ξωκλήσι του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται κτισμένο στην κορυφή του 

ψηλότερου και πιο εντυπωσιακού λόφου της βόρειας περιοχής του 

χωριού και αποτελεί μέρος λοφοσειράς η οποία αποτελείται από κι-

μωλιούχες μάργες, τα «ασπροβούναρα». Το Μάρτιο του 1989 το ξω-

κλήσι του Τιμίου Σταυρού βρέθηκε στο επίκεντρο κατά την πορεία 

των γυναικών. Χιλιάδες γυναίκες κατάφεραν να ανέβουν στο λόφο 

που βρίσκεται το ξωκλήσι του Τιμίου Σταυρού. Κτυπήθηκαν βάναυ-

σα από τον τουρκικό στρατό. 31 γυναίκες συνελήφθησαν από τις κα-

τοχικές δυνάμεις.

Ταλαιπωρία κατοίκων της Νέας Λήδρας από 
διακοπή στην υδροδότηση

Μ εγάλη ταλαιπωρία υπέ-
στησαν κάτοικοι της πε-
ριοχής Νέα Λήδρα στην 

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης λόγω βλάβης σε αγωγό του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας με αποτέλεσμα να δια-

κοπεί  η παροχή νερού για τέσσερις 

συνολικά μέρες, μεσούσης του κα-

λοκαιριού και των υψηλών θερμο-

κρασιών. Συνεργεία του Συμβουλί-

ου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που πήγαν στην περιοχή διαπίστωσαν ότι υπήρξε βλάβη σε 

αγωγό που βρισκόταν σε άδειο οικόπεδο και χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να εντο-

πιστεί και να επιδιορθωθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής, στο διάστημα που διήρκεσε το πρόβλημα, 

να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους για να εφοδιάσουν τα ντεπόζιτα τους με νερό καταβάλ-

λοντας και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ξ ακουστό είναι στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου το παγωτό με γεύση τριαντά-
φυλλο που παρασκευάζει ο Θεόδωρος Γιάγκου από τη Νήσου. Είναι μυρωδά-
το, δροσερό και κυρίως γνήσιο χωρίς οποιεσδήποτε ουσίες και χρωστικά. Όσοι 

το δοκίμασαν μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε επί 

τω έργω. Ο Θεόδωρος Γιάγκου μεταλαμπάδευσε τη συνταγή και τα μυστικά της παρα-

σκευής του παραδοσιακού παγωτού στα παιδιά και τα εγγόνια του ώστε να συνεχίσουν 

την παράδοση που ο ίδιος ξεκίνησε.

To παγωτό του κυρ Θεόδωρου

Eργασίες επιδιόρθωσης 
του οδοστρώματος 

Τ ο Τμήμα Δημο-
σίων Έργων του 
Υπουργείου Με-

ταφορών Επικοινωνιών 
και Έργων προχώρησε 
σε εργασίες επιδιόρθω-
σης του οδοστρώματος 
του παλαιού δρόμου 
Λευκωσίας – Λεμεσού, 
από την Αλάμπρα μέχρι την Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ. Οι εργασίες 
άρχισαν στις 26 Αυγούστου. Οι εργασίες έγιναν τμηματικά. Κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, έκλεινε η μία λωρίδα κυκλοφορίας στη μία 
κατεύθυνση μόνο, σε τμήματα μήκους 250μ. περίπου, κάθε φόρα. 
Η τροχαία κίνηση διοχετευόταν ανάλογα στην αριστερή ή στη δεξιά 
λωρίδα με STOP & GO.

Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου στο Δάλι

Γ ια δυο σχεδόν εβδομά-
δες οι κάτοικοι του Δή-
μου Ιδαλίου είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν δω-

ρεάν την προβολή απολαυστι-

κών ταινιών, ρομαντικές κω-

μωδίες και ταινίες κινουμένων 

σχεδίων οι οποίες προβλήθη-

καν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

θερινού κινηματογράφου που διοργάνωσε και φέτος ο Δήμος Ιδαλίου. Οι προβολές έγιναν στο 

Πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στο Δημοτικό Αμ-

φιθέατρο Ιδαλίου στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας. Το Φεστιβάλ θερινού κινηματογρά-

φου για άλλη μια χρονιά αγκαλιάστηκε από τον κόσμο ο οποίος έδωσε το παρόν του στις προ-

βολές.
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Σ την τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της μεταρρύθμισης της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης αναφέρει σε συνέντευξη του στη «ΔΑ-
ΛΙNEWS» ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης απο-

καλύπτοντας ότι τα αιτήματα της Ένωσης Δήμων έχουν ικανοποιηθεί 
σχεδόν πλήρως. Πρόθεση της κυβέρνησης, αναφέρει ο Υπουργός, είναι 
μέσα από το νομοσχέδιο να συνενωθούν δήμοι με δήμους ή και με κοι-
νότητες. Βασική επιδίωξη, τονίζει, είναι οι νέοι Δήμοι  να καταστούν οικο-
νομικά και διοικητικά αυτόνομοι, με περισσότερες και πιο ουσιαστικές 
αρμοδιότητες, προς όφελος του πολίτη. 

1. Kύριε Υπουργέ, μετά την ολοκλήρωση των Ευρωεκλογών 
αναμένεται να επανέλθει στην επικαιρότητα το θέμα της με-
ταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ευελπιστείτε ότι 
τελικά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ή το θέμα θα κολλήσει 
σε πολιτικές σκοπιμότητες;

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Είναι η πρώτη φορά που έγι-
νε ένας τόσο εποικοδομητικός διάλογος και μια σοβαρή και επί της ου-
σίας συζήτηση για όλα όσα αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δια-
βουλεύσεις έχουν διεξαχθεί σε πολύ καλό κλίμα και φαίνεται ότι υπάρχει 
σύγκλιση απόψεων. Τα αιτήματα της Ένωσης Δήμων έχουν ικανοποιη-
θεί στο 90%. Τα πέντε από τα έξι κεφάλαια έχουν συμφωνηθεί. Εκκρεμεί το 
κεφάλαιο που αφορά τις συνενώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να επι-
τευχθεί η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση, αφού ο υφιστάμενος κατακερματι-
σμός με μικρές οντότητες πόρρω απέχει από το πραγματικό σύστημα Τ.Α.  

2. Οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις θα περιλαμβάνουν και 
συγχωνεύσεις Δήμων με κοινότητες ή το μοντέλο θα είναι Δή-
μοι με Δήμους και κοινότητες με κοινότητες;

Δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδιοίκηση με τις 380 τοπικές αρχές που έχου-
με σήμερα. Πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική μείωση ούτως ώστε να 
έχουν την κρίσιμη μάζα, το προσωπικό, τους πόρους για να μπορούν να 
διεκπεραιώσουν αρμοδιότητες έναντι του κεντρικού κράτους. Η πρόθε-
ση μας ουσιαστικά είναι μέσα από το νομοσχέδιο να συνενωθούν δήμοι 
με δήμους ή και με κοινότητες. Βασική μας επιδίωξη είναι οι νέοι Δήμοι 
πρέπει να καταστούν οικονομικά και διοικητικά αυτόνομοι, με περισσό-
τερες και πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες, προς όφελος του πολίτη. Αυτό 

που προέχει είναι επανακαθορισμός της σχέσης μεταξύ κεντρικού κρά-
τους και τοπικής αυτοδιοίκησης, και η μείωση της εξάρτησης των Δήμων 
από το κεντρικό κράτος, τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά. Οι συγχω-
νεύσεις των Δήμων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μεταξύ άλλων, το ανα-
γκαίο μέσο για να δημιουργήσουμε μια πραγματική τοπική αυτοδιοίκη-

ση.

3. H μεταρρύθμιση εξυπακούει και παράταση στη θητεία των 
υφιστάμενων τοπικών αρχόντων  και  μετακίνηση των δημο-
τικών εκλογών για το 2024 ώστε να διεξαχθούν μαζί με τις 
Ευρωεκλογές;

Εάν ψηφιστεί η μεταρρύθμιση από τη Βουλή μέχρι του χρόνου, όπως εί-
ναι και ο στόχος, θα τεθεί σε εφαρμογή στις επόμενες δημοτικές εκλογές, 
όποτε και αν είναι αυτές. Είτε τον Δεκέμβρη του 2021, που λήγει η πενταε-
τία κανονικά, είτε τον Μάιο του 2024, λόγω του ότι έχει τεθεί το ενδεχόμε-
νο κοινής διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών με τις ευρωεκλογές. Από 
τη ψήφιση της νομοθεσίας μέχρι την εφαρμογή θα χρειαστεί χρόνος για 
να γίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ώστε να είναι όλα έτοιμα για πλή-
ρη εφαρμογή χωρίς κανένα μεταβατικό στάδιο την 1η μέρα μετά τις δη-
μοτικές εκλογές.

4. Με την μεταρρύθμιση οι Δήμοι θα αποκτήσουν διευρυμέ-
νες εξουσίες και αρμοδιότητες ώστε να εξυπηρετούν καλύ-
τερα τους πολίτες. Τι είναι εκείνο που θα γίνει πιο έντονα αι-
σθητό στους πολίτες;

Όπως πολλάκις έχω αναφέρει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τις υπηρεσίες τις οποίες λαμ-

βάνουμε, την ευχέρεια και τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών, την 

αστυνόμευση και την επιβολή τάξης, την οχληρία, τα ωράρια, την οπτι-

κή ρύπανση, έργα υποδομής, όλες δηλαδή τις σχέσεις κράτους – πολίτη. 

Επηρεάζεται επίσης όχι μόνο το εύρος και η ποιότητα των υπηρεσιών αυ-

τών αλλά και το κόστος που σύμφωνα με όλες τις μέχρι σήμερα μελέτες, 

το κόστος των δημοτικών υπηρεσιών είναι δυσανάλογα μεγάλο λόγω 

ακριβώς του κατακερματισμού των Τ.Α. Χρειάζεται λοιπόν επανακαθορι-

σμός αυτής της σχέσης έτσι ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να εί-

ναι όντως μικρές κυβερνήσεις με περισσότερες αρμοδιότητες και υπηρε-

σίες, αντί του απρόσωπου και πιο γραφειοκρατικού κεντρικού κράτους 

και να ανταποκρίνονται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα προς όφε-

λος του πολίτη. 

Συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη για το θέμα που θα «τρέξει» το επόμενο διάστημα 

Η «ΔΑΛΙNEWS» ανοίγει το φάκελο της μεταρρύθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Τ ρία έργα σε σχολεία της περι-
οχής περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο που ανακοίνωσαν 

ότι βρίσκονται σε εξέλιξη για το 2019 

οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-

τισμού και Νεολαίας. Το συνολικό 

τους κόστος φθάνει τις 714 χιλιάδες 

250 Ευρώ. Συγκεκριμένα στο στά-

διο κατασκευής βρίσκεται η ανέγερ-

ση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο 

Α΄Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου το κό-

στος της οποίας ανέρχεται στις 327 χι-

λιάδες 250 Ευρώ. Το έργο θα συνεχι-

στεί κατά τη σχολική χρονιά 2019-20. 

Τα άλλα δυο έργα σε σχολικές μονά-

δες της περιοχής είναι στην Αγία Βαρ-

βάρα. Στο Δημοτικό Σχολείο της κοι-

νότητας θα συνεχιστεί και στη νέα 

σχολική χρονιά η επέκταση των αι-

θουσών διδασκαλίας του σχολείου,  

το κόστος του οποίου αναμένεται να 

φθάσει στις 342 χιλιάδες Ευρώ. Μι-

κρής κλίμακας έργο το οποίο αποπε-

ρατώθηκε πριν από την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς είναι ο τοίχος 

περίφραξης στο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, συνολικού κόστους 45 χιλιάδων Ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνω-

ση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στις σχολικές μο-

νάδες υλοποιήθηκαν και έργα μικρότερης κλίμακας  από τις σχολικές Εφορείες με την Τεχνική Υποστήριξη των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Έργα πέραν των 700 χιλιάδων 
Ευρώ σε σχολεία της περιοχής

Σ ε κανονικούς ρυθμούς μετά τις διακοπές 
του καλοκαιριού μπαίνουν μαθητές και 
εκπαιδευτικοί. Ήδη όλοι οι εκπαιδευτικοί 

επέστρεψαν  στα σχολεία τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρί-

ου. Μετά τις καθιερωμένες προετοιμασίες αρχίζει η 

προσέλευση των μαθητών. Την Παρασκευή 6 Σε-

πτεμβρίου κτύπησε το πρώτο κουδούνι για τα Γυ-

μνάσια και τα Λύκεια. Όσον αφορά τους μαθητές 

δημοτικών και νηπιαγωγείων, η πρώτη μέρα στο 

σχολείο είναι η Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουρ-

γός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαί-

ας Κώστας Χαμπιαούρης εμφανίστηκε ικανοποιη-

μένος όσον αφορά τον προγραμματισμό για την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. «Είμαστε έτοι-

μοι να λειτουργήσουμε τα σχολεία μας. Τα βιβλία 

έχουν ολοκληρωθεί, έχουν τυπωθεί. Ήρθαν και τα 

βιβλία από την Ελλάδα. Τα θέματα ασφάλειας, οι 

περιφράξεις, όλα αυτά, τα έχουμε δει. Είμαστε συ-

νεχώς σε εγρήγορση και ευελπιστώ ότι θα ξεκινή-

σουμε τη χρονιά με τους καλύτερους οιωνούς», 

συμπλήρωσε. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει χω-

ρίς ιδιαίτερα προβλήματα γεγονός που χαροποι-

εί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Oι φωτογρα-

φίες είναι από επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστα Χα-

μπιαούρη τον Μάρτιο του 2018 στην Ιδιωτική Ελ-

ληνική Σχολή Φόρουμ όπου παρακολούθησε τη 

γιορτή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Mε καλούς οιωνούς ξεκίνησε η νέα 
σχολική χρονιά
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ΝΕΑ

Τ ον ιεροψάλτη Θεόφιλο 
Πραστίτη τίμησαν την Πέ-
μπτη 25 Ιουλίου, παρα-

μονή της εορτής της Αγίας Παρα-

σκευής, στον Ιερό Ναό της Αγίας 

Παρασκευής στη Νήσου, για την 

επί 47 έτη υπηρεσία του στο δεξιό 

ιερό ψαλτήρι του ναού. Ο Μητρο-

πολίτης  Τριμυθούντας Βαρνάβας 

εξήρε τον ιεροψαλτικό βίο του τι-

μωμένου και τόνισε την αγάπη του 

και τον σεβασμό του  για την εκκλη-

σία.

Λίγο πριν το πέρας του εσπερινού ο εφημέριος του ναού πατέρας Θεόδωρος παρέδωσε στον τιμώμενο την ει-

κόνα της Αγίας Παρασκευής ως ένδειξη εκτίμησης.

Εκ μέρους του πρωτοψάλτη Θεόφιλου Πραστίτη μίλησε η κόρη του Κατίνα Πραστίτη η οποία ευχαρίστησε θερ-

μά τον Μητροπολίτη, τον πατέρα Θεόδωρο καθώς και όλα τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής για την τιμή 

που έκαναν στον πατέρα της.  Τόνισε ότι για τον Θεόφιλο Πραστίτη ο ναός της Αγίας Παρασκευής ήταν το δεύ-

τερο του σπίτι.  Υπηρέτησε την εκκλησία με όλη τη δύναμη της ψυχής του και ήταν πάντα πρόθυμος σε κάθε 

κάλεσμα της καμπάνας. Με βαθιά συγκίνηση και γεμάτος θετικά συναισθήματα και ικανοποίηση ο κ. Πραστί-

της αποχωρεί από το ιεροψαλτικό αναλόγιο, στα 92 του χρόνια, δίνοντας τη θέση του στους νεότερους να συ-

νεχίσουν το ιερό αυτό έργο.

Τιμήθηκε ο ιεροψάλτης Θεόφιλος 
Πραστίτης

Τ ο Τμήμα Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος, ανακοίνωσε ότι ολοκλη-

ρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη και 

τελευταία φάση μετακίνησης των 

αποβλήτων ελαστικών που βρίσκο-

νταν παράνομα αποθηκευμένα σε 

λατομικό χώρο στον Άγιο Σωζόμενο.

Υπενθυμίζεται, ότι είχε προηγηθεί η α’ 

φάση με τη μετακίνηση 1.800 τόνων 

αποβλήτων ελαστικών που βρίσκο-

νταν επίσης αποθηκευμένα παράνομα σε ιδιωτικό χώρο στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου. Συνολικά, έχουν με-

ταφερθεί πέραν των 6.750 τόνων αποβλήτων ελαστικών από τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιδαλίου σε αδειο-

δοτημένη εγκατάσταση, οι οποίοι ήδη τυγχάνουν ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Με τη μετακίνηση και διαχείριση των τεραστίων ποσοτήτων ελαστικών εκλείπει κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς και 

ρύπανσης του περιβάλλοντος ή θέματα δημόσιας υγείας. Η τοποθέτηση των ελαστικών στην περιοχή εγκυμο-

νούσε τεράστιους κινδύνους. To συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίστηκε ως ωρολογιακή βόμβα αφού λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κύπρο υπήρχαν τεράστιοι κίνδυνοι. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεό-

ντιος Καλλένος προειδοποιούσε για χρόνια ότι σε περίπτωση ανάφλεξης οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή 

αλλά και για το περιβάλλον θα είναι τεράστιες. Για να πείσει για το δίκαιο του αιτήματος ανέφερε μάλιστα χαρα-

κτηριστικά  ότι «η Κύπρος δεν  μπορεί να αντέξει ένα δεύτερο Μαρί».  Η ύπαρξη των ελαστικών στη συγκεκριμέ-

νη περιοχή και οι τρόποι διαχείρισης τους απασχόλησαν πολλές συσκέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών.  Το θέμα 

έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να συγκαλεί σύσκεψη στο 

Προεδρικό και να παρεμβαίνει προσωπικά ώστε να επιλυθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Μετακινήθηκαν τα ελαστικά, να ησυχάσει 
η περιοχή

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα 
με την οποία η χρήση εδαφοβελτιωτικών σε υπό καλλιέργεια τεμά-
χια γης για σκοπούς λίπανσης επιτρέπεται μόνον κατά την περίοδο 

23 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου. Προειδοποιεί μάλιστα ότι σε περιπτώσεις 
που διαπιστώνονται παραβάσεις θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομο-
θεσίας οι οποίες προβλέπουν και εξώδικο πρόστιμο. Σύμφωνα με το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Λυμπιών η χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων 
(κοπριάς)  για σκοπούς λίπανσης τεμαχίων επιτρέπεται κατά την προανα-
φερθείσα χρονική περίοδο μόνο σε γεωργικά τεμάχια που βρίσκονται τουλάχιστον σε απόσταση 500μ.από το 
όριο της οικιστικής περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου πρέπει να γίνει λίπανση τεμα-
χίου εντός οικιστικής περιοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλου είδους λίπανση. Θα πρέπει, αναφέρεται 
στην ανακοίνωση, να δίδεται ιδιαίτερη σημασία κατά τις μετακινήσεις των σωρών με τις καρότσες, έτσι ώστε να 
μην αφήνονται ακαθαρσίες στους δρόμους και στις γύρω  περιοχές. Η ενσωμάτωση των αποβλήτων στο έδα-
φος πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε 24 ώρες μετά τη διάθεση/ απόρριψη τους στο έδαφος και αυτό πρέ-
πει να γίνεται με τρόπο και σε χρόνο που να μην επηρεάζονται οι ανέσεις της κατοικημένης περιοχής. Θα πρέ-
πει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να μην επηρεάζονται οι ανέσεις του κοινού.

Οδηγίες για απόθεση κοπριάς σε 
αγροτεμάχια στα Λύμπια

H Αλάμπρα βράβευσε το 
μέλλον της, τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες της 

κοινότητας που με τις επιδόσεις 

τους ξεχώρισαν κατά τη σχολική 

χρονιά 2018-19. Οι άριστοι μαθη-

τές και μαθήτριες της Αλάμπρας 

αποτελούν παραδείγματα προς 

μίμηση, δήλωσε ο Πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλαχουρίδης ο οποίος τόνισε ότι οι τοπικές αρχές θα συνεχί-

σουν να στηρίζουν και κυρίως να επικροτούν τα παιδιά της κοινότητας που διακρίνονται με τις επιδόσεις τους 

στο στίβο της μάθησης. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος πολλοί μαθητές της Αλάμπρας κατάφεραν 

να πετύχουν τους στόχους τους και να διακριθούν με τις επιδόσεις τους στα σχολεία τους αφού 21 μαθητές και 

μαθήτριες πέτυχαν πολύ ψηλές επιδόσεις» αναφέρεται εξάλλου σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Αλάμπρας. Μετά την βράβευση των άριστων μαθητών της κοινότητας ακολούθησε η θεατρική παράσταση 

«Μαίρη, Μαίρη» της Τζην Κερ σε σκηνοθεσία του Άγι Παϊκου. Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα πολι-

τιστικής αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Η βράβευση των αρίστων της Αλάμπρας 

Σ το επίκεντρο βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα η κοινότητα 
Λυμπιών. Διοργανώθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το 15ο 
Φεστιβάλ Θεάτρου από τη θεατρική ομάδα Παράβαση Λυ-

μπιών. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε  σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Λυμπιών.
Το Φεστιβάλ, έχει καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια και κερδίζει ολοέ-
να και περισσότερους θεατές οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν επιλεγμένες ερασιτεχνικές παραστάσεις. Επίσης δίνει 
την ευκαιρία σε ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από όλη την Κύπρο 
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να γνωριστούν μεταξύ τους και ν’ ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σε 
ένα όμορφο θεατρικό συναπάντημα.
Φέτος με την ευκαιρία των 15 χρόνων λειτούργησε στην είσοδο του χώρου έκθεση αφιερωμένη στα 15 χρόνια 
του Φεστιβάλ. Η πρώτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Θεάτρου έγινε το 2003. Ως θεσμός καθιερώθηκε το 2006 
και από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση του κοινού στην παρακολούθη-
ση θεατρικών παραστάσεων, η δημιουργία θεατρικής παιδείας στην ύπαιθρο, η δυνατότητα προβολής της 
δουλειάς των ερασιτεχνικών ομάδων. Η διοργάνωση βασίζεται στις χορηγίες φίλων και υποστηρικτών της Πα-
ράβασης και στην εθελοντική δουλειά των μελών. Τα τελευταία τρία χρόνια το Φεστιβάλ έχει μετακομίσει στο 
χώρο στάθμευσης του Πολιτιστικού Κέντρου Λυμπιών εκεί όπου στήνεται μια μικρή θεατρική πολιτεία με μεγά-
λη σκηνή, κερκίδες για τους θεατές, σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και διάφορους άλλους θεματικούς χώρους.

Καλλιτεχνικό συναπάντημα στα Λύμπια

Κ αλοκαιρινή τόμπολα με όμορφη ελ-
ληνική μουσική, στη δροσιά του 
προαύλιου χώρου του συλλόγου 

Ομόνοια Αγία Βαρβάρας διοργανώθηκε 

από το Δ.Σ του σωματείου. Οι φίλοι της Ομό-

νοιας έδωσαν το παρόν τους, χάρηκαν  την 

εκδήλωση και απόλαυσαν τα πεντανόστιμα 

φαγητά που ετοίμασε το μπουφέ του σωμα-

τείου. Τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλουν στη 

σύσφιγξη των σχέσεων των φίλων του σω-

ματείου φέρνοντας μικρούς και μεγάλους 

κοντά στον ιστορικό σύλλογο της Αγίας Βαρ-

βάρας. 

Τόμπολα στην Ομόνοια Αγίας Βαρβάρας

Σ τις 10 Αυγούστου διοργανώθηκε 
στο χώρο του πρώην γηροκομεί-
ου Λυμπιών βραδιά αστρονομί-

ας. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση κατά 

την οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να «ξεναγηθούν» στο νυχτερινό 

ουρανό, να «ταξιδέψουν» σε πλανήτες και 

να μάθουν για τα αστέρια. Η είσοδος ήταν 

ελεύθερη. Όσοι επιθυμούσαν μπορού-

σαν να καταθέσουν εισφορά για το Καραϊσκάκειο ίδρυμα. Την εκδήλωση διοργάνωσε η «Ενωμένοι» Νε-

ολαία Λυμπιών. 

Βραδιά αστρονομίας στα Λύμπια

Mνημόσυνο ηρώων Αλάμπρας

Τ ιμήθηκαν οι ήρωες της Αλάμπρας. Στις 11 Αυ-
γούστου στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σω-
τήρος Χριστού μνημονεύθηκαν οι ήρωες της 

κοινότητας  που έπεσαν μαχόμενοι κατά των Τούρκων 
εισβολέων στις 14 Αυγούστου 1974. Πρόκειται για τον 
Ανδρέα Γεωργίου Σάββα, τον Ανδρέα Παύλου Χατζη-
χριστοδούλου, τον Γεώργιο Κυπριανού, τον Νίκο Γ. Νι-
κολάου, τον Παντελή Νικηφόρου, τον Σοφοκλή Γεωργί-
ου, τον Στυλιανό Κυριάκου και τον Σωτήρη Σ. Ιωάννου. 

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Ελληνοκύπριος Εκ-

πρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνο-

ουμένους Λεωνίδας Παντελίδης Κατά τη διάρκεια της 

Θείας Λειτουργίας θα αναπέμφθηκε δέηση για τη δια-

κρίβωση της τύχης των Αγνοουμένων της κοινότητας, 

Αγαθάγγελου Λαζάρου και Μιχάλη Η. Γεωργίου. Ακο-

λούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τά-

φους των ηρώων.
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Η δυνατότητα επιβολής αποτρεπτικών ποινών σε 
όσους ρυπαίνουν ελεύθερους χώρους στους δή-
μους και η δημιουργία νέων πράσινων σημείων, εί-

ναι τα βασικότερα όπλα με τα οποία εφοδίασε τους Δήμους ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κώστας Καδής, ύστερα από σύσκεψη που είχαν στο Υπουργείο 
για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων. Οι Δήμαρχοι της Λευ-
κωσίας συναντήθηκαν με τον Υπουργό Γεωργίας για να συζη-
τήσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη διαχείριση 
των σκυβάλων μετά το κλείσιμο του Κοτσιάτη, με κυριότερα το 
αυξημένο κόστος της μεταφοράς των σκουπιδιών στη Μονά-
δα Ολικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) Κόσιης, αλλά 
και την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκυβάλων από τους δημότες σε 
ελεύθερους χώρους στους δήμους. Στην έκκληση των δήμων 
για οικονομική ενίσχυση τους ώστε να ανταπεξέλθουν στη με-
ταβατική περίοδο που δημιουργείται με την αλλαγή της φιλο-
σοφίας στη διαχείριση των αποβλήτων, το Υπουργείο απάντη-
σε με στήριξη των δήμων για δημιουργία υποδομών, που σε αυτό το στάδιο φαίνεται να τους αφήνουν ικανοποιημένους. Μετά τη σύσκεψη 
οι δράσεις επικεντρώθηκαν στην δημιουργία περισσότερων πράσινων σημείων στου δήμους, στην ανάληψη εκστρατείας ευαισθητοποίη-
σης των πολιτών σε συνδυασμό με αποτρεπτικά πρόστιμα από τους δήμους για την απόρριψη αποβλήτων σε ελεύθερους χώρους και στη λει-
τουργία του διαμετακομιστικού σταθμού στη Λευκωσία, όπου τα σκυβαλοφόρα των δήμων θα μπορούν να παίρνουν τα σκουπίδια για να με-
ταφερθούν στη συνέχεια στην Κόσιη. Ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείου να πυκνώσει τα πράσινα σημεία με τη 
δημιουργία τριών νέων σημείων στην περιοχή της Λευκωσίας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν δωρεάν ογκώδη απόβλητα οικιακής 
προέλευσης.Τα τρία νέα πράσινα σημεία θα δημιουργηθούν στους δήμους Αγλαντζιάς, Λατσιών και Λακατάμιας, ενώ ο Υπουργός εξήγγειλε 
ότι σύντομα ο αριθμός των πράσινων σημείων θα πολλαπλασιαστεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο κ. Καδής είπε επίσης ότι θα δοθούν και νομικά 
εργαλεία στους δήμους, ώστε εκεί που δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση να υπάρξουν οι ανάλογες ποινές. Συγκεκριμένα θα οριστούν επιθεωρη-
τές με διάταγμα που θα εκδοθεί από το Υπουργείο μέσα στις επόμενες μέρες, ώστε εκεί που παρατηρούνται παρατυπίες να μπορούν να επιβά-
λουν εξώδικα πρόστιμα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να εξαντλήσει την αυστηρότητά του, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα απόρριψης 
σκουπιδιών σε ελεύθερα οικόπεδα ή σε ποταμούς. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα επιβολής προστίμων μέ-
χρι και 4000 Ευρώ από έναν πολύ μικρό αριθμό επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος. Με το διάταγμα που θα εκδοθεί αυτή τη δυνατό-
τητα θα διευρυνθεί, δίνοντάς την και στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα υποδειχθούν από τους δήμους. «Το Υπουργείο 
θα είναι αμείλικτο σε αυτές τις περιπτώσεις και θα εξαντλεί την αυστηρότητά του. Δε θα δεχθούμε πλέον παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών 
όπου να ’ναι», είπε. Μιλώντας μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι το κλείσιμο του σκυβαλό-
τοπου του Κοτσιάτη που πολύ σωστά έγινε έχει επιφέρει μια σειρά από προβλήματα που βρήκαν τους δήμους απροετοίμαστους. «Εμείς ως το-
πικές αρχές αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτά τα προβλήματα. Θέσαμε ενώπιον του αρμόδιου υπουργού, του κ. Καδή, τα ζητήματα που μας 
απασχολούν και φεύγουμε από αυτή τη σύσκεψη ενθαρρυμένοι ότι τα προβλήματα θα βρουν σιγά-σιγά τη λύση τους», ανέφερε. Είπε επίσης 
ότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση της νέας κατάστασης, η οποία απαιτεί και επιπλέον χρήμα και κάποια περίοδο προσαρμογής. Τόνισε επίσης 
τη σημασία οι δημότες να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να πετάνε ότι φτάσουν στο διπλανό οικόπεδο, δημιουργώντας πολύ άσχημες περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις για την πόλη.

Ποινές σε όσους ρυπαίνουν άδεια οικόπεδα 

Ά τυπη συμφωνία προέκυψε προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί το συνε-
χώς εντεινόμενο φαινόμενο απόρ-

ριψης ογκωδών στερεών αποβλήτων από 
εργολάβους και πολίτες σε κάμπους και χω-
ράφια της μείζονος Λευκωσίας. Σε συνά-
ντηση υπό τον Υπουργό Γεωργίας, Κώστα 
Καδή, στην οποία συμμετείχαν οι τεχνοκρά-
τες του Τμήματος Περιβάλλοντος και ο σύν-
δεσμος ιδιοκτητών σκιπ για συλλογή και 
μεταφορά αποβλήτων στη Λευκωσία, εξε-
τάστηκαν προσωρινές λύσεις, μέχρι τη λει-
τουργία της νέας μονάδας στο Δάλι η οποία 
θα συλλέγει και θα ανακυκλώνει τα ογκώδη 
υλικά. Στη συμφωνία προβλέπονται μειω-
μένες και προσιτές τιμές για απόρριψη των αποβλήτων στη μονάδα στο Δάλι 
ώστε οι επαγγελματίες συλλογείς σκουπιδιών να πετούν εκεί τα σκουπίδια. Ο 
Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου σε δηλώ-
σεις του εκτίμησε ότι με την προσωρινή αυτή συμφωνία θα μειωθεί η παράνο-
μη απόρριψη στερεών αποβλήτων που παρατηρείται ιδιαίτερα στη Λευκωσία, 
μετά και την αναστολή της λειτουργίας της μονάδας παραλαβής στερεών απο-
βλήτων στο Μιτσερό. Η άτυπη συμφωνία την οποία αποδέχτηκε ο σύνδεσμος 
ιδιοκτητών σκιπ, προβλέπει χαμηλές χρεώσεις οι οποίες διαφοροποιούνται τον 
Οκτώβριο οπόταν και υπολογίζεται ότι θα αρχίσει η λειτουργία της νέας μονά-
δα στο Δάλι, και αυξάνονται από το 2020 και έπειτα. Σύμφωνα με τον Διευθυ-
ντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, άμεσα αρχίζει καμπάνια για ενημέρωση του 
κοινού καθώς και διαβούλευση με τους Δήμους για λειτουργία νέων πράσινων 
σημείων. Ο κ. Χατζηπαναγιώτου κάλεσε τους Δήμους να εντείνουν τους ελέγ-
χους τους για αντιμετώπιση του φαινόμενου απόρριψης μπάζων στα δημοτι-
κά όρια από ασυνείδητους πολίτες. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε και μετά από ει-
δική σύσκεψη των Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας οι οποίοι σε ανακοίνωση 
τους έθεσαν μια σειρά από εισηγήσεις. Στην ανακοίνωση οι Δήμαρχοι ανέφε-
ραν επίσης ότι το κλείσιμο του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη άφησε μόνη  στο χει-
ρισμό των προβλημάτων που προέκυψαν και θυματοποίησε την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, οδηγώντας την σε μεγάλες επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις. 

Μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
η απόρριψη αποβλήτων σε 

ανοικτούς χώρους
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Μ ε απόλυτο σεβασμό στην προσφορά των ηρώων του Ιδα-
λίου ο Δήμος τίμησε και φέτος τα παλικάρια του στην κα-
θιερωμένη πλέον εκδήλωση που διοργανώνεται στις 14 

Αυγούστου, παραμονές της Κοίμησης της Θεοτόκου. «Αδέλφια και 
αν χαθήκατε, πάντα θα είστε κοντά μας, σας έχουμε στη σκέψη μας 
και μέσα στην καρδιά μας» αναφέρεται στην πλάκα του Μνημεί-
ου Ηρώων, Πεσόντων και Αγνοουμένων Ιδαλίου για να θυμίζει σε 
όλους τον ηρωϊσμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν αυτοί οι άν-
θρωποι στο κάλεσμα του καθήκοντος. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπι-
στεί και ταυτοποιηθεί τα οστά του Χριστόφορου Σκορδή, του Νίκου 
Τσιελεπή, του Νικόλα Περικλέους, του Μιχαλάκη Γρούτα, του Σάββα 
Σαββίδη, του Μάρκου Μάρκου, του Αντώνη Ευθυμίου, του Αντρέα  
Ποϊράζη, του  Αντώνη Αγγελή και του Μιχαλάκη Σολομώντος που 
αγνοείτο από το 63 ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα οστά του Γεώρ-
γιου Κυριάκου που χάθηκε στον Τράχωνα και η οικογένεια του δι-
αμένει στο Δάλι. Στον κατάλογο των αγνοουμένων παραμένουν ο 
Λοίζος Ζαβός, ο Δημήτρης Δημητρίου, ο Ιωνάς Χρίστου, ο Αντρέας 
Ταλιαδώρος, ο Νίκος Παντελή, ο Χαράλαμπος Θεοχάρους, ο Μιχα-
λάκης Δημητρίου, ο Χριστάκης Χριστοδούλου και Γεώργιου Μηλι-
κούρης. Τιμήθηκαν και οι πεσόντες της περιόδου 63-64 Γεώργιος Ει-
κοσάρης και Δημήτρης Χάματσος. Στην ομιλία της η Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνο-
ουμένων και Παθόντων Σκεύη Κουκουμά ανέφερε ότι ο κίνδυνος της 
οριστικής διχοτόμησης είναι ορατός. «Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι 
η οριστική διχοτόμηση του νησιού δεν θα είναι η κατάσταση που 
ζούμε εδώ και 45 χρόνια, το στάτους κβο» είπε η κα Κουκουμά και 
συμπλήρωσε: «θεωρούμε ως επιτακτική την ανάγκη για επανέναρξη 
των συνομιλιών στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες και των συμφω-
νηθείσων  συγκλίσεων».  Ο Δήμαρχος  Λεόντιος Καλλένος  αναφέρ-
θηκε στη σημασία της θυσίας των ηρώων του Ιδαλίου  τονίζοντας ότι 
έχουμε χρέος και υποχρέωση να τιμούμε τα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρόε-
δρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ιδαλίου Ανδρέας Αντωνίου. Eκ μέρους των οικογενειών των ηρώων πεσόντων και αγνοουμένων μί-
λησε ο Χρίστος Ευθυμίου.  Απαγγέλθηκαν ποιήματα  από τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, την Ανδρούλλα Σιάτη και τον Κωνσταντίνο Καμένο  ενώ τρα-
γούδησε η δημοτική χορωδία Ιδαλίου. Δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» μετέφεραν στο χώρο της εκδήλωσης φλόγα από τον Άγιο 
Σωζόμενο. Στο χώρο της εκδήλωσης τερμάτισε και πορεία με κεριά και δάδες η οποία εκκίνησε από τον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελί-
στριας μετά τον εσπερινό για την Κοίμηση της Θεοτόκου. 

«Αδέλφια και αν χαθήκατε πάντα θα είστε 
κοντά μας…»

Π ιστοί στο 
ρ α ν τ ε -
βού οι 

εκτιμητές της θυ-

σίας του ήρωα Γε-

ώργιου Εικοσάρη. 

Στις 4 Αυγούστου 

τελέστηκε το ετή-

σιο μνημόσυνο 

του στον Μητρο-

πολιτικό Ναό της 

Παναγίας Ευαγγε-

λίστριας στο Δάλι. 

Φέτος συμπλη-

ρώθηκαν 55χρό-

νια από την ημέρα 

που έπεσε ηρωϊκά 

μαχόμενος στην 

Μανσούρα στην 

περιοχή του Πύρ-

γου της Τηλλυρί-

ας κατά τους  βομ-

βαρδισμούς των 

Τούρκων τον Αύ-

γουστο του 1964. Ο ήρωας Γεώργιος Εικοσάρης ήταν τότε νεοσύλλεκτος 

εθνοφρουρός. Τραυματίστηκε στις μάχες και νοσηλευόταν στο πρόχει-

ρο νοσοκομείο του Παχυάμμου, όταν η περιοχή βομβαρδίστηκε από την 

τουρκική αεροπορία. Τον επιμνημόσυνο λόγο είπε ο Ευρωβουλευτής του 

ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στε-

φάνων στην προτομή του ήρωα η οποία βρίσκεται σε χώρο δίπλα από το οί-

κημα του Άδωνη. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, 

δημοτικοί σύμβουλοι και η οικογένεια του ήρωα.

Τιμήθηκε ο ήρωας  Γεώργιος 
Εικοσάρης

 Πωλείται   Ψητοπωλείο/ Γυράδικο
Πωλείται ψητοπωλείο/γυράδικο  στην Αγία Βαρβάρα λόγω 
άλλων υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη. Βρίσκεται  σε κεντρικό 
σημείο, είναι σε πλήρη λειτουργία,  εξοπλισμένο, σε άριστη 

κατάσταση και με καλή φήμη. Γειτνιάζει με  πέντε 
στρατόπεδα και Βιομηχανική Ζώνη. Μεγάλη πελατεία.  

Κερδοφόρα επιχείρηση. Δεκτός κάθε έλεγχος. 

Τιμή 40 000 Ευρώ συζητήσιμη

Τηλ. 96606025

Ε πί τάπητος τέθηκε το θέμα των αρνητικών 
επιπτώσεων που υπάρχουν στην περιοχή 
«Λυμπούραινα» μεταξύ Ιδαλίου και Πέρα 

Χωριού - Νήσου, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθ-

μού από μύγες οι οποίες ταλαιπωρούν τους κα-

τοίκους. Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - 

Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ο οποίος 

ενέγραψε το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτρο-

πή Περιβάλλοντος,  συνοδευόμενος από την Επαρ-

χιακή Γραμματέα Λευκωσίας Φρόσω Αποστολίδου 

και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γιώργο Ηλιά-

δη πραγματοποίησαν συνάντηση στα γραφεία των κοινοτικών συμβουλίων Πέρα Χωριού - Νήσου. Συζήτη-

σαν για τις αρνητικές επιπτώσεις και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής από την 

λανθασμένη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής. Επίσης για τον επηρεασμό από μύγες λόγω 

του μη ψεκασμού στις μονάδες. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Ιδαλίου, οι  κοινοτάρχες Πέρα Χω-

ρίου - Νήσου , εκπρόσωπος των αγελαδοτρόφων και υγειονομικοί λειτουργοί των τοπικών αρχών. Έγινε επί-

σης συζήτηση για τον συντονισμό των αγελαδοτρόφων ώστε να ψεκάζουν ταυτόχρονα όλες τις κτηνοτροφι-

κές μονάδες της περιοχής, άλλα και να γίνεται ορθολογιστική διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Ο κ. Περδίκης ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για την ενέργεια του να εγγράψει το θέμα στη Βουλή. Όπως 

αναφέρθηκε γίνονται συζητήσεις για μεταφορά στο μέλλον των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του 

Αγίου Σωζομένου. 

Σκέψεις για μεταφορά κτηνοτροφικών μονάδων 
στην περιοχή Αγίου Σωζομένου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Κινητή Μονάδα 
μεταφοράς υλικών 

στο Πράσινο Σημείο

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 

θα λειτουργήσει και 

κινητή μονάδα η οποία θα 

εξυπηρετεί πολίτες οι οποίοι 

δεν έχουν όχημα για να 

μεταφέρουν τα υλικά που 

δεν χρειάζονται στο Πράσινο 

Σημείο. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 7:00μ.μ.
Πλατεία απέναντι από την εκκλησία Αγίου Ανδρονίκου 

Αναπαράσταση Κυπριακών Εθίμων «Τα χαρτώματα» 
(αρραβωνιάσματα) με κυπριακή παραδοσιακή μουσική και χορούς 

από το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
(αναλυτικό πρόγραμμα θα αποσταλεί σε όλες τις οικίες του Δαλιού 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δημαρχείου 
www.dali.org.cy)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΜΟΥΣΙΚΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
εις μνήμη του Γιώργου Μουττά

Α’ Μέρος: Απαγγελίες ποιημάτων Δαλιτών ποιητών
Μελοποιημένη ποίηση

Β’ Μέρος: «Η σονάτα του σεληνόφωτος»  Γιάννη 
Ρίτσου

από τη φιλαρμονική του Σωματείου Χαλκάνορα
(αναλυτικό πρόγραμμα θα αποσταλεί σε όλες τις 

οικίες του Δαλιού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δημαρχείου www.dali.org.cy)

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 8:00μ.μ.
Συναυλία «ΛΑΪΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» με τον Χρίστο 

Αλεξάνδρου και τη «Λαϊκή Εστουδιαντίνα» 
(αναλυτικό πρόγραμμα θα αποσταλεί σε όλες τις 

οικίες του Δαλιού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δημαρχείου www.dali.org.cy)



10 ΔΑΛΙ   news
ΘΕΜΑΤΑ

Η Χρυσή Επέτειος του Ινστιτούτου Λογιστικής Κολαρίδης

Τ ο KOLARIDES INSTITUTE OF ACCOUNTANCY συμπληρώνει 50 χρό-
νια ζωής στην Κυπριακή Εκπαίδευση των Χρηματοοικονομικών Μα-
θημάτων  και με την ευκαιρία της «Χρυσής Επετείου» θα ήθελα να 

αναφερθώ εν συντομία στην ιστορία του ιδρύματος.
Νιώθω υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευλόγησε να  κάνω 
αυτή τη διαδρομή και που μου πρόσφερε  τα πάντα για να  μπορέσω να βο-
ηθήσω τις γενιές των μαθητών που πέρασαν από τις τάξεις του Ινστιτούτου, 
εκπληρώνοντας όσον ήταν δυνατό τα όνειρα τους και βελτιώνοντας σε ένα 
βαθμό τη ζωή τους.
Για 50 χρόνια, πολλές χιλιάδες είναι οι μαθητές που παρακολούθησαν τις τά-
ξεις Λογιστικής του Ινστιτούτου με εξαιρετική επιτυχία και άριστα αποτελέ-
σματα, για τις  εξετάσεις του LCCI, κερδίζοντας μετάλλια και διακρίσεις και Δε-
κάδες Παγκόσμια και Παγκύπρια Βραβεία.
Είναι μεγάλη  η χαρά και η ικανοποίηση που νιώθουμε όταν βλέπουμε  μα-
θητές που πέρασαν από τις τάξεις του KOLARIDES INSTITUTE να είναι σήμε-
ρα οι στυλοβάτες της Κυπριακής Οικονομίας. Θα τους είμαστε  πάντα ευγνώ-
μονες που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν την ευκαιρία να βοηθήσουμε 
στο μέτρο του δυνατού  την προσωπική και κοινωνική τους ανέλιξη.

ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1970-2020

ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970-1979
Στην αρχή, τα μέσα ήταν πολύ περιορισμένα, μαυροπίνακας, κιμωλίες και 
ελάχιστοι οι μαθητές. Ως εκ τούτου, ήταν  αναγκαία η  μερική απασχόληση 
μου σε Επτά Ιδιωτικά Σχολεία της Λευκωσίας για να καλύπτονται τα προσω-
πικά έξοδα. Το αποτέλεσμα της διαδρομής αυτής ήταν να γνωρίσω μαθητές 
διαφόρων κοινωνικών τάξεων και να κερδηθεί  μεγάλη εμπειρία στην τελει-
οποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και την ετοιμασία σημειώσεων που χρη-
σιμοποιήθηκαν αργότερα για τη συγγραφή των βιβλίων λογιστικής.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980 - 1989
Μια δεκαετία που μας βρίσκει να μετακομίζουμε σε μεγαλύτερο κτίριο με πε-
ρισσότερες αίθουσες διδασκαλίας και να έχουμε περισσότερους μαθητές. 
Αυτό ήταν  ένα φυσιολογικό επακόλουθο των πολύ καλών  αποτελεσμάτων 
των μαθητών μας στις εξετάσεις τους.
Υπηρετώντας την αποστολή μας κατανοούμε τις ανάγκες των μαθητών 
μας και έτσι αναβαθμίζουμε την τεχνολογία μας. Εισάγουμε τα Overhead 
Projectors και με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας αυτής, εξοικονομούμε Πο-
λύτιμο Χρόνο και έχουμε ωφέλιμα αποτελέσματα. 
Γίνονται προσλήψεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης και το διδακτικό 
προσωπικό μας αυξάνεται δημιουργώντας έτσι την ατμόσφαιρα ομαδικής 
εργασίας που οραματιστήκαμε για να επιτύχουμε μαζί τους στόχους του Ιν-
στιτούτου.
Τελειοποιούνται τα βιβλία λογιστικής του KOLARIDES PUBLICATIONS τα 

οποία  γίνονται τα πιο αξιόπιστα και πρακτικά εγχειρίδια στην Κύπρο. Γρα-
πτές οδηγίες για τη διδακτέα ύλη, κατάλληλα επιλεγμένες ασκήσεις. Είναι το 
κομμάτι που συμπληρώνει την πετυχημένη μέθοδο διδασκαλίας του Ινστι-
τούτου Λογιστικής Κολαρίδης και το ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές.
Επακόλουθο της οργάνωσης, προόδου και προσεγμένης δουλειάς μας εί-
ναι να αρχίσουν να έρχονται τα Πρώτα Βραβεία στις εξετάσεις λογιστικής 
του LCCI για μεγάλες επιδόσεις και διακρίσεις από μαθητές του Ινστιτούτου.

ΤΡΙΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990 - 1999
Η τρίτη δεκαετία ζωής μπορεί και να χαρακτηριστεί ως ‘Η ΧΡΥΣΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ’ 
του Ινστιτούτου. Γίνεται επέκταση των αιθουσών διδασκαλίας, αναβάθμιση 
υπόλοιπων αιθουσών, καθηγητών και προσωπικού. Οι διοργανώσεις καλ-
λιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων  του Ινστιτούτου σε ξενοδοχεία και κινη-
ματοθέατρα συνόδεψαν τα επιτυχημένα αυτά χρόνια.
Επιτυχίες που συγκλόνισαν πραγματικά. Μαθητές του KOLARIDES INSTITUTE 
OF ACCOUNTANCY κατακτούν τα περισσότερα Παγκόσμια και Παγκύπρια 
Βραβεία από κάθε άλλο εκπαιδευτικό φορέα ιδιωτικής και δημόσιας  εκπαί-
δευσης στην Κύπρο. Επιδόσεις πρωτοφανείς και αξεπέραστες μέχρι σήμερα. 
Υπήρξε χρονιά που φοιτούσαν   στο Ινστιτούτο πάνω από 1,000 μαθητές από  
όλα τα σχολεία και πολλές περιοχές της Κύπρου.
Το Ινστιτούτο γίνεται το μεγαλύτερο στο είδος του στην Κύπρο με τα καλύ-
τερα και περισσότερα αποτελέσματα σε όλο τον ανταγωνισμό. Τα δε βιβλία 
λογιστικής του KOLARIDES PUBLICATIONS γίνονται τα πιο αναγνωρισμένα 
στο είδος τους με πολύ μεγάλη ζήτηση από κυβερνητικούς και ιδιωτικούς 
φορείς εκπαίδευσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000 – 2009
Όταν ένας οργανισμός μπαίνει αισίως σε μια τέταρτη δεκαετία ζωής μπορεί 
από μόνο του να θεωρηθεί επιτυχία. Ήταν μια δεκαετία που οι Μεγάλες Προ-

κλήσεις αντιμετωπίστηκαν με δραστικές κινήσεις. Η δημιουργία των Πανεπι-
στημίων και Κολλεγίων και η αλλαγή στον τρόπο διακίνησης  των μαθητών,  
δημιουργεί την ανάγκη  για σημαντικές αλλαγές κυρίως στην τοποθεσία και 
στρατηγική του Ινστιτούτου.
Δημιουργούνται Τρία κατάλληλα παραρτήματα στο Στρόβολο/Λακατάμια , 
Λατσιά/Γέρι  και Πέρα Χωριό Νήσου, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των 
ενδιαφερομένων μαθητών. 

ΠΕΜΠΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2010 – 2019
Στην δεκαετία αυτή εκτός από τα μαθήματα Λογιστικής LCCI, προστίθενται 
και μαθήματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων όπως της Λογιστικής και Πολιτι-
κής Οικονομίας καθώς επίσης και μαθήματα για GCEA’ Level.
Τα βιβλία λογιστικής του KOLARIDES PUBLICATIONS ανανεώνονται δυο φο-
ρές ακολουθώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα λόγω αλλαγής της ύλης 
των εξετάσεων του LCCI και των Παγκυπρίων Λογιστικής. 
 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ 
Πολλές ήταν οι εξαιρετικές διακρίσεις των μαθητών του KOLARIDES 
INSTITUTE of ACCOUNTANCY σε Παγκόσμια και Παγκύπρια βραβεία από 
νεαρούς μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων που μας έδωσαν μεγάλη χαρά 
και ικανοποίηση, αλλά θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε στην Πρω-
τοφανή Επιτυχία της 11 Χρόνης  μικρής μαθήτριας Έκτης τάξης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
σχολείου   που πέρασε το Πρώτο Επίπεδο Λογιστικής LCCI καταρρίπτοντας 
κάθε προηγούμενο, και συνεχίζοντάς πέρασε το δεύτερο και τρίτο επίπεδο 
λογιστικής  στην πρώτη τάξη γυμνασίου σε ηλικία μόλις 12½ ετών, γεγονός 
αξιοθαύμαστο και  ανεπανάληπτο. 

Θέλω εδώ να εκμυστηρευθώ ειδικά στους νέους που θα διαβάσουν αυτές τις 
γραμμές ότι στο διάστημα των Πενήντα Χρόνων που ασχολούμαι με το Ινστι-
τούτο,  την Διδασκαλία και την Έκδοση Βιβλίων Λογιστικής, δεν έχω νιώσει 
ότι ήταν εργασία που σκοπό είχε το οικονομικό όφελος, αλλά μια ευχάριστη 
και ενδιαφέρουσα ενασχόληση και μια υποχρέωση για το καλύτερο δυνατό.
Θα παρομοίαζα το επάγγελμα που μου χάρισε ο Θεός με τη ‘Γυναίκα’ που 
αγαπώ με λατρεία και είμαι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος και πιστός.
Τα δε βιβλία Λογιστικής που ετοίμασα τα θεωρώ ότι είναι τα ‘Παιδιά’ που 
απόκτησα  στη ζωή μου και είμαι ικανοποιημένος και περήφανος για αυτά.
Τις δε  χιλιάδες μαθητές που με οποιοδήποτε τρόπο  βοηθηθήκαν και ακο-
λούθησαν τα Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Επαγγέλματα  είναι τα ‘Εγ-
γόνια’ που μου χάρισαν τα παιδιά μου.
Τώρα σε αυτή την ηλικία το μόνο που ήθελα να ευχηθώ είναι να  μπορώ να 
συνεχίσω αυτή την διαδρομή  μέχρι και το τέλος.

Ευγένιος Κολαρίδης
Ιδρυτής του Kolarides Institute Of Accountancy. 

FLCCI-Life-Fellow of London Chamber of Commerce and Industry.

Ά ρχισε από την 1η Αυγούστου το σχέδιο δωρεάν σή-
μανσης και εγγραφής σκύλων παγκύπρια με στόχο 
να σημανθούν 20.000 σκύλοι έως και τις 30 Νοεμβρί-

ου 2019. Στόχος του σχεδίου είναι η δωρεάν μαζική σήμανση 
και εγγραφή σκύλων και κατ’ επέκταση η διευκόλυνση εντοπι-
σμού των ιδιοκτητών σκύλων που έχουν εγκαταλειφθεί, απω-
λεσθεί ή κλαπεί.  Το σχέδιο συνίσταται από δύο μέτρα:Το πρώτο 
μέτρο αφορά όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να σημά-
νουν τους σκύλους τους. Στο μέτρο αυτό θα μπορούν να συμ-
μετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι κηδεμόνες σκύλων. 
Το δεύτερο μέτρο αφορά φιλοζωικές οργανώσεις και θα καλύ-
ψει τη σήμανση και εγγραφή αδέσποτων σκύλων. Τη σήμανση 
των σκύλων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Σκύλων θα δι-
ενεργούν δωρεάν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τις μέρες Τρίτη και 
Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. - 1 μ.μ. στα Επαρχιακά Κτηνι-
ατρικά Γραφεία και Σταθμούς Λευκωσίας, Λεμεσού, Αυδήμου, 
Λάρνακας, Σκαρίνου, Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς και Αμμοχώ-
στου. Κατά την επίσκεψη για διενέργεια της σήμανσης, ο ιδιοκτή-
της του σκύλου θα πρέπει να προσκομίζει την ταυτότητά του και 
το επικαιροποιημένο βιβλιάριο υγείας του σκύλου του. Καλού-
νται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν εγκαίρως στους πιο 
πάνω σταθμούς και γραφεία και να σπεύσουν για σήμανση των ζώων τους. Σχετική πληροφόρηση αναφορι-
κά με την υλοποίηση του σχεδίου υπάρχει στις ιστοσελίδες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIABCI

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ;
ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ; ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΤΕ;

● OIKIA  ● ΟΙΚΟΠΕΔΟ ● ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ● ΧΩΡΑΦΙ ● ΑΠΟΘΗΚΗ

Like us on facebook C. Kadis Estate Agents

Πέραν των 5000 Ακινήτων σε όλη την Κύπρο

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

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

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

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

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

γη €250,000, ΕΑΒ.

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

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

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

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

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

χώρο πρασίνου €120,000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Oμελέτα με λαχανικά εποχής σας προτείνουμε για αυτό το 
μήνα. Πρόκειται για μια εύκολη συνταγή η οποία δίδει συνέ-
χεια στην καλοκαιρινή διάθεση.

Υλικά 
• 8 αυγά
• 1 κουτ. σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 2 κουτ. σούπας φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
• 1 κουτ. σούπας φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα
• 2 πιπεριές Φλωρίνης+1 πράσινη κέρατο, σε μέτρια καρέ
• 3 κολοκυθάκια χοντροτριμμένα, ελαφρώς αλατισμένα και 
καλά στυμμένα με τα χέρια μας
• 50 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 150 γρ. φέτα μαλακή, θρυμματισμένη

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ χτυπάμε καλά τα αυγά με το αλεύρι, τον μαϊντα-
νό, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι (αν δεν έχουμε, ετοιμάζουμε 2 ομελέ-
τες, μοιράζοντας αναλόγως τα υλικά), ζεσταίνουμε το λάδι σε 

μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια και 
τα σοτάρουμε για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν 
ελαφρώς. Ρίχνουμε το μείγμα των αυγών και τηγανίζουμε για 
περίπου 3 λεπτά, μέχρι να πήξει λίγο η ομελέτα και να ροδί-
σει από την κάτω πλευρά. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στη 
λειτουργία του γκριλ. Αν το τηγάνι μας δεν είναι κατάλληλο 
για φούρνο, τυλίγουμε τη λαβή του καλά με αλουμινόχαρτο, 
το βάζουμε στον φούρνο ακριβώς κάτω από το γκριλ και ψή-
νουμε για άλλα 2 λεπτά, μέχρι να στερεοποιηθεί η επιφάνεια 
της ομελέτας και να φουσκώσει. Εναλλακτικά, γυρίζουμε την 
ομελέτα πολύ προσεκτικά, ως εξής: Σκεπάζουμε το τηγάνι 
με ένα μεγάλο πιάτο, αναποδογυρίζουμε και αφήνουμε την 
ομελέτα να «γλιστρήσει» στο τηγάνι και να ψηθεί για λίγο. 
Σκορπίζουμε τη φέτα και σερβίρουμε. Συνοδεύουμε με κρί-
θινα παξιμάδια.

Ομελέτα με κολοκυθάκια, 
πιπεριές και μυρωδικά Θ εσμός έχει καταστεί το River Party που 

διοργανώνει το Συμβούλιο Νεολαίας 
του Δήμου Ιδαλίου. Μικροί και μεγάλοι 

έδωσαν το παρόν τους στην πολύ ωραία εκδήλω-

ση που πραγματοποιήθηκε στον ποταμό Γυαλιά. Εί-

ναι η 3η συνεχής διοργάνωση και κάθε χρόνο η εκ-

δήλωση εμπλουτίζεται με νέες ιδέες και εκπλήξεις. 

Οι διοργανωτές δημιούργησαν χώρους όπου στον 

καθένα υπήρχαν δραστηριότητες για άτομα όλων 

των ηλικιών. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα 

πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής συμμετέχοντας 

στις διασκεδαστικές δραστηριότητες που διοργα-

νώθηκαν για μικρούς και μεγάλους. Με την ολο-

κλήρωση του River Party όλοι ανανέωσαν το ρα-

ντεβού για του χρόνου, για το 4ο River Party στο 

οποίο αναμένονται νέες πολλές εκπλήξεις.

Στo 3o River Party διασκέδασαν μικροί και 
μεγάλοι

Μ ε συναυλία του Κούλλη Θε-
οδώρου ο Δήμος Ιδαλίου γι-
όρτασε την παγκόσμια ημέρα 

μουσικής. Μαζί του ήταν επίσης η Μαρία 

Θεοδότου και η Φρειδερίκη Τομάζου. Η 

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθη-

κε το 1982 με πρωτοβουλία του, τότε, Γάλ-

λου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ, 

του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού 

και την αιγίδα του Δήμου του Παρισι-

ού. Η Γιορτή της Μουσικής, από το 1985, 

εξαπλώθηκε έξω από τα Γαλλικά σύνο-

ρα και η Αθήνα, 1η Πολιτιστική πρωτεύ-

ουσα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία της 

Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη 

στην οποία η Γιορτή πραγματοποιήθηκε 

εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια Ημέ-

ρα Μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγο-

νός, που διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε 

χρόνο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. H 

εκδήλωση έγινε στις 2 Αυγούστου αφού 

τον Ιούνιο αναβλήθηκε λόγω του θανά-

του του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας 

Δημήτρη Χριστόφια.

Γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα μουσικής

Σ άρωσε τα βραβεία η θε-
ατρική ομάδα «Παράβα-
ση» Λυμπιών στο 17ο 

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου 

«Κόρινθος 2019» το οποίο ολο-

κληρώθηκε στις 10 Αυγούστου. 

Η «Παράβαση» Λυμπιών η οποία 

ανέβασε τη θεατρική παράστα-

ση «Η Γιαλλουρού» εξασφάλισε 6 

βραβεία ως εξής: Έπαινος: Μαρία 

Ανδρέου Φουκαρή, Μουσικής 

σύνθεσης: Στέλιος Γερασίμου, Β’ 

ανδρικού ρόλου: Αντώνης Κοκω-

νάς, Α’ αντρικού ρόλου: Μάριος 

Δημητρίου, Σκηνοθεσίας: Μάριος 

Κακουλλή και 1ης καλύτερης πα-

ράστασης.

Το φεστιβάλ συνδιοργάνωσαν ο 

Δήμος Κορινθίων και το Κορινθι-

ακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» στο 

Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρχαί-

ας Κορίνθου. Το φεστιβάλ είχε δι-

αγωνιστικό χαρακτήρα και δόθη-

καν έπαινοι και βραβεία στους 

συμμετέχοντες ερασιτέχνες ηθο-

ποιούς και συντελεστές των πα-

ραστάσεων.

Βραβεύτηκε στην Κόρινθο η θεατρική ομάδα «Παράβαση» 
Λυμπιών

Μ εγάλη επιτυχία ση-
μείωσε η ξεκαρ-
διστική κωμωδία 

«Μουχτάρης Ποσπαστός» η 
οποία έλαβε χώρα στο Αμφι-
θέατρο του Σταυρού στην Αγία 
Βαρβάρα. Σύμφωνα με το σε-
νάριο ένας μουχτάρης αγνοεί-
ται αφήνοντας πίσω μοναδικό 
στοιχείο ένα σημείωμα με τίτλο 
«Ποσπαστός». Το χωριό ανά-
στατο προσπαθεί να συμβάλει 
στην εξιχνίαση του μυστηρίου μιας φαινομενικά στυγερής δολοφονίας χωρίς στοιχεία, αφού έχουν 
εξαφανιστεί κατά λάθος. Την προσπάθειά τους έρχεται να στηρίξει ο αστυνομικός, ο οποίος περιπλέ-
κει περισσότερο την κατάσταση. Έρωτας και έγκλημα συνέθεσαν μια ξεκαρδιστική, άκρως κυπριακή, 
αστυνομική κωμωδία.

«Μουχτάρης Ποσπαστός» στην Αγία 
Βαρβάρα   
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Η διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος σε οποια-
δήποτε ηλικία εμπερικλύει αναλόγως και  τε-
ράστιες ευθύνες. Οι διδασκαλίες που ακο-

λουθούνται, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά,  χρειάζεται να 
περιέχουν στρατηγικές οι οποίες όχι μόνο  μεταδίδουν 

τη γνώση του θέματος που 
διδάσκεται, αλλά και να βο-
ηθούν το παιδί να αναπτύσ-
σει την αυτοπεποίθηση και τις 
ικανότητές του, προσέχοντας 
πάντα να μην τραυματίζεται 
ο εύθραυστος ψυχισμός τους.
Όταν διδάσκουμε μια σωματι-
κή δραστηριότητα, οι ευθύνες 
αυτές προεκτείνονται και στη 
σωματική διάσταση. Το πιάνο, 
όπως όλα τα μουσικά όργα-
να, έχουν συνδεθεί με κάποι-
ους τραυματισμούς, κυρίως 

την τενοντίτιδα, η οποία σχετίζεται με την επαναληπτική 
φύση της χρήσης του πληκτρολογίου.
Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι δεν είναι γνωστή η 
σύνδεση αυτή μεταξύ της τενοντίτιδας και του πιάνου, 
ή για το ποιά είναι η σωστή τεχνική η οποία θα εμπο-
δίσει την εμφάνιση της τενοντίτιδας. Η τεχνική στο πιά-
νο θεωρείται συνήθως θέμα που αφορά τους «προχωρη-
μένους» μαθητές, κάτι που συνδέεται με την ικανότητα 
εκτέλεσης ενός πιο απαιτητικού ρεπερτορίου, παρά η 
βάση της παραγωγής του ήχου γενικότερα. Οι σχολές 
που ακολουθούν αυτή την πρακτική διδασκαλία,  συ-
γκεντρώνονται κυρίως στην εκμάθηση πολλών κομμα-
τιών, με σκοπό οι μαθητές να μαθαίνουν περισσότερα 
κομμάτια ούτως ώστε να δημιουργείται στους μαθητές 
και τους γονείς τους η αίσθηση της επιτυχίας, αγνοώντας 
συμπεριφορές των χεριών και των δακτύλων που μπο-
ρούν να αποβούν καταστροφικές για την υγεία τους, θε-
ωρώντας ότι οι συμπεριφορές αυτές είτε θα περάσουν με 
τον καιρό, είτε ότι μπορούν να διδαχθούν σε μεταγενέ-
στερο στάδιο.
Η πραγματικότητα είναι ότι η διδασκαλία της σωστής τε-
χνικής είναι δύσκολη. Όσο πιο μικρός είναι ο μαθητής, 
τόσο πιο «βαρετό» του φαίνεται να ασχολείται με τη σω-

στή τοποθέτηση, με τη χαλάρωση των χεριών ή τη φυ-
σική κίνηση. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς πώς 
μπορούμε να κινούμαστε χαλαρά, ενώ ένα 4χρονο, για 
παράδειγμα, παιδί δεν το νοιάζει κιόλας! Είναι όμως κρί-
σιμης σημασίας η υγιής τεχνική να διδαχθεί από την 
αρχή, αφού το μεγαλύτερο μέρος της εκτέλεσης στο πιά-
νο εξαρτάται από τη δύναμη της συνήθειας. Όσο περισ-
σότερο παίζει το παιδί, τόσο περισσότερο συνηθίζει να 
παίζει με τον τρόπο που παίζει.
Ο λόγος που η τενοντίτιδα είναι τόσο σοβαρή, είναι το 
γεγονός ότι δεν θεραπεύεται ποτέ πραγματικά. Μπορού-
με μεν να ανακουφίσουμε τον πόνο που προκαλεί, αλλά 
από τη στιγμή που την αποκτούμε, είμαστε για πάντα 
επιρρεπείς στην επανεμφάνισή της. Για τον λόγο αυτό η 
σωστή τεχνική η οποία θα την προλάβει θα έπρεπε να εί-
ναι ο πρωταρχικός στόχος κάθε δασκάλου πιάνου.
Όσο πιο σκληρά δουλεύουν οι μύες μας, τόσο πιο σκλη-
ρά χρειάζεται να δουλέψουν οι τένοντές μας για να στη-
ρίξουν τους μύες. Εάν χρησιμοποιούμε δύναμη για να 
«χτυπήσουμε» το πλήκτρο, οι μύες μας δουλεύουν σκλη-
ρά. Καθώς ένας έμπειρος πιανίστας μπορεί να παίζει πε-
ρίπου 200 φορές το λεπτό, είναι προφανές ότι η δύναμη 
δεν είναι φίλη μας!
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, είναι 
να διδάξουμε τους μικρούς μας μαθητές πώς να ελέγ-
χουν τις κινήσεις τους έτσι ώστε κάθε μία να είναι αβία-
στη και χαλαρή. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν ακόμα από-
λυτο έλεγχο των κινήσεών τους, άρα ξεκινούμε από τις 
μεγάλες μυϊκές ομάδες και προχωρούμε προς τις μικρό-
τερες. Χρησιμοποιώντας αναλογίες, μικρές ιστορίες και 
εικόνες, συγκρίνοντας τις κινήσεις τους με το αργό πέ-
ταγμα ενός μεγάλου πουλιού ή με τα φύλλα που κρέμο-
νται από τα κλαδιά των δέντρων κ.λπ., όσο η επιδίωξη 
της χαλάρωσης παραμένει ενδιαφέρουσα και διασκε-
δαστική, μπορούμε εύκολα να τους καθοδηγήσουμε 
σε χαλαρές, φυσικές κινήσεις των μεγάλων μυών. Ακο-
λουθώντας τις ίδιες στρατηγικές μπορούμε, αφού έχουν 
αφομοιώσει την έννοια, να προχωρήσουμε και στους μι-
κρότερους μύες, αποφεύγοντας για πάντα την πιθανό-
τητα της εμφάνισης τραυματισμών. Εξ’ άλλου, η τεχνική 
αυτή έχει και μια πολύ επιθυμητή παρενέργεια: έναν πα-
νέμορφο, πλούσιο ήχο!

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Ο ι μεταβολές στις αρθρώσεις που προκαλούνται από φυσιολογική ή μη φυσιολογική 
φθορά χαρακτηρίζεται με τον όρο ‘δυσκαμψία των αρθρώσεων’. Η φθορά αυτή προ-
καλεί πόνο που συχνά επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα και το πόσο καλά μπορεί να 

μετακινείται ένας σκύλος. Επίσης, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής του 

κατοικίδιου. Η δυσκαμψία στις αρθρώσεις εμφανίζεται όταν ο χόνδρος (ο ιστός που ‘προστατεύει’ 

την άρθρωση μεταξύ των οστών) φθείρεται  ταχύτερα από την ταχύτητα 

αντικατάστασης του. Για παράδειγμα, όταν φθαρεί ο χόνδρος στην άρ-

θρωση του ισχίου ενός σκύλου, η κινητικότητα μειώνεται, ενώ αυξάνε-

ται ο πόνος και η αδυναμία μετακίνησης του ζώου. Παρόλο που η αρ-

θρίτιδα είναι ανίατη, η υγεία των αρθρώσεων μπορεί να βελτιωθεί με 

ιατρική περίθαλψη, δίαιτα και άσκηση. 

Οι λόγοι για τους οποίους ένας σκύλος εμφανίζει συμπτώματα πόνου 

στις αρθρώσεις είναι:

• Ηλικία: Καθώς μεγαλώνουν οι σκύλοι, ο χόνδρος των αρθρώσεων 

φθείρεται σταδιακά έχοντας ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της αρθρί-

τιδας.

• Φυλή: Μερικές φυλές παρουσιάζουν προδιάθεση στην εμφάνιση της δυσκαμψίας των αρθρώ-

σεων. Στις φυλές που βρίσκονται ‘σε κίνδυνο’ περιλαμβάνονται τα Labrador Retriever, τα Golden 

Retriever, τα German Shepherd και τα Rottweiler κ.α.

• Υπερβολικό βάρος: Το υπερβολικό βάρος οδηγεί στην υπερβολική καταπόνηση των αρθρώσε-

ων και του χόνδρου.

• Συγγενείς ή κληρονομικές βλάβες: Ορισμένες φυλές μπορεί να έχουν συγγενείς ή κληρονομικές 

παθήσεις που τις κάνουν πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη δυσκαμψίας των αρθρώσεων.

• Ατυχήματα ή τραυματισμός: Οι τραυματισμοί του χόνδρου σε νεαρή ηλικία, μπορεί να προκαλέ-

σουν αρθρίτιδα μετέπειτα και να επηρεάσουν αρνητικά την κινητικότητα του ζώου.

Τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν και επιβάλλουν μια επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι:

• Δυσκαμψία, ειδικά μετά από ανάπαυση.

• Διστακτικότητα να ανέβει και να κατέβει σκάλες.

• Μένει πίσω στις βόλτες ή κουράζεται εύκολα.

• Προτιμά να είναι ξαπλωμένος.

• Πονάει όταν αγγίζετε τις αρθρώσεις του.

Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε νεαρά ζώα μπορεί να γίνει χειρουρ-

γική επέμβαση εάν είναι αναγκαίο. Στεροειδή και αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορούν να χορη-

γηθούν για τη μείωση του οιδήματος, της φλεγμονής, του πόνου και για ευκολότερη μετακίνηση. 

Υπάρχουν επίσης χονδροπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη 

και αποκαθιστούν τον εξαντλημένο και αραιωμένο ιστό του χόνδρου. Τέλος, η αρθρίτιδα χωρίς 

έγκαιρη θεραπεία μπορεί να ακινητοποιήσει κυριολεκτικά ένα ζώο και να του στερήσει μια πλήρη 

ζωή. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια θα μπορούσε να διατηρήσει την αρ-

θρίτιδα σε χαμηλό επίπεδο χωρίς επιπλοκές. 

Εμφανίζει ο σκύλος σας δυσκαμψία στις αρθρώσεις;
Το πιάνο χωρίς τραυματισμούς

Ελένη Ζένιου MSc
Πιανίστας-Παιδαγωγός
Mother of Arts Piano 
Studio



14 ΔΑΛΙ   news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ την τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΜΕΑΠ  ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Οι 
κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα επιδιώξουν να πρωταγωνιστήσουν και όλες οι ενέργειες που έγιναν 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποσκοπούν  προς αυτό το στόχο. Οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ γνωρίζοντας τις 

δυσκολίες που έχει το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας,  εργάζονται με μεθοδικότητα ώστε να καταφέρουν να δημιουρ-
γήσουν μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια της ανόδου στην Β’ κατηγορία. 
Τον τελευταίο μήνα στο δυναμικό της ομάδας εντάχθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο προπονητής 
Ανδρέας Μιτσίδης έκρινε ότι ήταν αναγκαίοι στην ομάδα που «κτίζει» για τη νέα διοργάνωση. Ανακοινώθηκε η  από-
κτηση του πολύπειρου μέσου Άριστου Αριστοδήμου. H oμάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου ανακοίνωσε και την  από-
κτηση του Βούλγαρου σέντερ φορ Γιόρνταν Γιορντάνοφ Ντιμιτρόφ. Η ΜΕΑΠ επίσης ανακοίνωσε την ανανέωση της 
συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Λευτέρη Χατζηαδαμίδη και τον Τάκη Κωνσταντίνου. Στην ομάδα εντάχθηκε 
και ο αμυντικός Στέλιος Ματθαίου, με την προσθήκη του οποίου η ΜΕΑΠ ενισχύθηκε στον μεσοαμυντικό τομέα. Λίγο 
πριν κλείσει η μετεγγραφική περίοδος στην ομάδα εντάχθηκαν ο Ανδρέας Αλεξανδρής, ο τερματοφύλακας Χρυσό-
στομος Κουκουμάς και ανανέωσε τη συνεργασία του ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Επίσης ανανέωσε ο Πάνος Δη-
μητρίου. Οι μετεγγραφές που έγιναν σε συνδυασμό με τους ποδοσφαιριστές που παρέμειναν στο ρόστερ, κρατήθη-
κε ο βασικός κορμός της περσινής ομάδας, δίδουν την υπόσχεση ότι η ΜΕΑΠ θα παρουσιαστεί στο νέο πρωτάθλημα 
πολύ δυνατή, ικανή να διεκδικήσει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Στην ομάδα του Πέρα Χωριού – Νή-
σου κρατούν χαμηλά τους τόνους αναμένοντας με ανυπομονησία την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτή την περίοδο 
πραγματοποιούνται φιλικά παιχνίδια τα οποία δίδουν την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει διάφορα σχήματα 
και γενικά να κάνει τους πειραματισμούς του ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη των επίσημων 
αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το ΘΟΙ Λα-
κατάμιας. Πρόκειται για μια δύσκολη έξοδο με αντίπαλο μια δυνατή ομάδα η οποία θα επιδιώξει και αυτή τη διάκριση. 
Μια νίκη στην πρεμιέρα πέραν από το βαθμολογικό κέρδος προσθέτει και ψυχολογική ένεση για τη συνέχεια. Δύσκο-
λος αγώνας και στη 2η αγωνιστική. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα φιλοξενήσουν  την ομάδα της Ορμήδει-
ας, μια παραδοσιακά δυνατή και δυσκολοκατάβλητη ομάδα της κατηγορίας. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική η εκτός 

έδρας έξοδος στη Λεμεσό για τον αγώνα με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Στην 4η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει 

τον Χαλκάνορα στο γειτονικό ντέρμπι και στην 5η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με τον Διγενή Ορόκλινης. Οι πρώ-

τες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας είναι αρκετά δύσκολες για την ομάδα του Πέρα Χωριού – Νή-

σου, η οποία ωστόσο αν καταφέρει να έχει ένα καλό ξεκίνημα θα στείλει πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. 

Η ΜΕΑΠ παρουσίασε τις εμφανίσεις της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Σε ανακοίνωση η διοίκηση του σω-

ματείου εκφράζει τις ευχαριστίες της στους χορηγούς. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά που διοργάνωσε 

το σωματείο. Ο Άγγελος Αυγουστή, ο Στέλιος Μάτσης και ο Αντρέας Καζέλης χάρισαν ωραίες στιγμές στους φίλους της 

ΜΕΑΠ που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Τυχερός της κλήρωσης του λαχείου της ΜΕΑΠ με δώρο το αυτοκίνητο εί-

ναι ο αριθμός 0446.Στην κλήρωση που έγινε στις 6 Αυγούστου κέρδισαν οι λαχνοί: ο αριθμός 944 κέρδισε 800 Ευρώ 

και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 128, 142, 854,040 και 652.

Θα διεκδικήσει την άνοδο η MEAΠ

Με ενθουσιασμό και αισιοδοξία άρχισε ο Άδωνης

Π ανέτοιμος για να καταβάλει προσπάθεια προς τη διάκριση είναι ο Άδωνης. Η ομάδα του Ιδαλίου στις 
19 Αυγούστου άρχισε την προετοιμασία της για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Οι πράσινοι του Δαλι-
ού θα επιδιώξουν στη νέα διοργάνωση της ΕΠΕΛ να κάνουν το βήμα παραπάνω, να διακριθούν και 

αν είναι δυνατόν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις που οδηγούν στους αγώνες προς την ΣΤΟΚ. Στον Άδωνη 
το κλίμα είναι εξαιρετικό και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας. Το τεχνικό 
επιτελείο και οι διοικούντες υποδέχτηκαν τα παλιά και τα νέα μέλη της ομάδας. Tους καλωσόρισαν και τους ευ-
χήθηκαν καλή αρχή, καλή επιτυχία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Όπως αναφέρθηκε μεταξύ άλλων από τα δι-
οικητικά στελέχη του σωματείου, «η ομάδα φέτος θα είναι εντελώς διαφορετική από πέρσι και με σκληρή δου-
λειά θα βελτιωνόμαστε καθημερινά, όπου στο τέλος της σεζόν θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας, οι οποίοι 
δεν είναι άλλοι από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα». Στο σωματείο πιστεύουν ότι έφθασε πλέον ο 
χρόνος για να αρχίσει η ομάδα να ανεβαίνει τα σκαλιά της διάκρισης.  Ο Πρόεδρος Βάσος Ποταμίτης και τα υπό-
λοιπα μέλη του Δ.Σ βρίσκονται συνεχώς κοντά στην ομάδα έτοιμοι να προσφέρουν κάθε βοήθεια. Ο προπονη-
τής του Άδωνη σε συνεργασία με τη διοίκηση προχώρησαν σε κάποιες μετεγγραφές ποδοσφαιριστών οι οποίοι 
θεωρείται ότι είναι σε θέση να βοηθήσουν το σωματείο να υλοποιήσει τους στόχους του. Ταυτόχρονα αναμέ-
νεται ότι μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος θα γίνουν κάποιες επιπρόσθετες προσθήκες σε θέσεις για 
τις οποίες ο προπονητής θα κρίνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα. Στην πρώτη ομάδα έχουν προωθηθεί και κάποια 
ταλέντα από τις ακαδημίες του σωματείου. Αναμένεται ότι οι νεαροί θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και εναπόκει-
ται στους ίδιους να τις εκμεταλλευτούν.  Ο προπονητής μέσα από την προετοιμασία αλλά κυρίως μέσα από τους 
φιλικούς αγώνες θα κρίνει την ποιότητα του διαθέσιμου ρόστερ και θα ετοιμάσει τα πλάνα του για τις επίσημες 
αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Στον Άδωνη αναμένουν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στο οποίο 
θα συμμετάσχουν συνολικά 11 ομάδες. Η ομάδα με τη στήριξη  του κόσμου της η οποία θεωρείται δεδομένη, 
αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί φέτος ιδιαίτερα δυνατή, έτοιμη να προσφέρει θέαμα στους φίλους της. Ο Άδω-
νης έχει όλες τις προδιαγραφές  για να πετύχει τους υψηλούς στόχους που τέθηκαν. Ιδιαίτερα στο Δάλι, ο Άδωνης 
θέλει να είναι ιδιαίτερα δυνατός και να κερδίσει αν είναι δυνατόν όλα τα παιχνίδια στην έδρα του. Στο σωματείο 
θεωρούν ότι η έδρα είναι ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια της ανάκαμψης του σωματείου. Σε συνδυασμό 
με την μεγάλη παρουσία φίλων του Άδωνη στο γήπεδο θεωρείται εφικτός ο στόχος της επιστροφής της ομάδας 
σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα. Οι πράσινοι του Δαλιού θα επιδιώξουν να έχουν ένα καλό ξεκίνημα στο πρω-
τάθλημα ώστε να έρθουν και άλλα καλά αποτελέσματα στη συνέχεια. Μια καλή αρχή στο πρωτάθλημα θα συμ-
βάλει στην καλή ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και γενικά θα βοηθήσει στη δημιουργία ακόμα καλύτερου 
κλίματος στο σωματείο. Επιπλέον θα φέρει ενθουσιασμό στον κόσμο ο οποίος διψά για διακρίσεις και αναμένει 
ότι ο  Άδωνης θα μπορέσει στο μέλλον να γίνει δυνατός όπως ήταν στο παρελθόν, φόβητρο για κάθε αντίπαλο. 

Με αισιοδοξία άρχισε η ΑΕΚ Ιδαλίου

Ν έα πο-
δ ο -
σ φ α ι -

ρική περίοδος, 
νέοι στόχοι και 
επιδιώξεις για 
την ΑΕΚ Ιδαλίου 
και τα μέλη της. 
Το σωματείο του 
Ιδαλίου άρχισε 
την προετοιμα-
σία του και όλοι 
δηλώνουν πανέ-
τοιμοι για να ρι-
χθούν στη μάχη 
των διοργανώ-
σεων της ΑΠΟ-
ΕΣΠ. Στην πρώ-
τη προπόνηση 
έδωσαν το πα-
ρόν τους παλιού 
και νέοι ποδο-
σφαιριστές και όπως φαίνεται ο προπονητής Χρίστος Πέππος θα έχει στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο ευχάρι-
στο πονοκέφαλο. Ο προπονητής βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τη διοίκηση και στόχος όλων στο σωματείο 
είναι να δημιουργηθεί μια δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Οι ποδοσφαιριστές 
παρουσιάζονται πολύ ορεξάτοι στις προπονήσεις και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του προπονητή τους. Η ΑΕΚ 
θα επιδιώξει και φέτος να διακριθεί στις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Με τη βοήθεια του κόσμου, κυρίως των κα-
τοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι άνθρωποι του σωματείου πιστεύουν ότι ο στόχος είναι εφι-
κτός. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας το Δ.Σ της ΑΕΚ δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές και την 
τεχνική ηγεσία. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό ενώ το παρόν τους έδωσαν περίπου 20 ποδοσφαιριστές παλιοί και νέοι. 
Φέτος η ομάδα  αναμένεται να είναι πάλι δυνατή και ανταγωνιστική. Ο Πρόεδρος του σωματείου Τζόζεφ Βασιλεί-
ου στην ομιλία του αφού καλωσόρισε τους ποδοσφαιριστές έκανε αναφορά στο εξαιρετικό και οικογενειακό κλί-
μα που επικρατεί στην ΑΕΚ ενώ ζήτησε όπως κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι και μέσα από την σκληρή δουλειά θα 
έρθουν και οι επιτυχίες. Λόγο απηύθυνε και ο προπονητής της ομάδας Χρίστος Πέππος ο οποίος ζήτησε πειθαρ-
χία και σεβασμό από όλους. Η διοίκηση της ΑΕΚ θα κυκλοφορήσει και φέτος τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία μπο-
ρούν να τα εξασφαλίσουν οι φίλοι της ΑΕΚ από τα μέλη του Δ.Σ. 

Μ ε στόχο μια καλή πο-
ρεία στο πρωτάθλημα 
της ΑΠΟΕΣΠ άρχισε την 

προετοιμασία του για την νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο ο Απόλλων Λυ-
μπιών. Στην ομάδα έχουν ενταχθεί 
κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
μαζί με τους ποδοσφαιριστές που 
παρέμειναν στο ρόστερ από την 
περσινή περίοδο υπόσχονται μια 
πολύ καλή πορεία. Ο προπονητής 
της ομάδας Δημήτρης Δημητρίου 
με τον βοηθό προπονητή Χριστό-
φορο Σατσιά καταστρώνουν τα 
πλάνα τους προετοιμάζοντας την 
ομάδα όσο καλύτερα γίνεται για το 
νέο πρωτάθλημα. Το προπονητικό 
επιτελείο βρίσκεται σε συνεχή επι-
κοινωνία με τη διοίκηση. Η συνερ-
γασία είναι άψογη και όλα στο σω-
ματείο των Λυμπιών κυλούν σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Στο πλευρό του σωματείου βρίσκονται οι οπαδοί του, έτοιμοι 
να συμβάλουν σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό του Απόλλωνα. Την προετοιμασία της για την νέα ποδοσφαιρι-
κή περίοδο άρχισε και η γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα. Οι κοπέλες παρουσιάζονται με κέφι στις προπονήσεις και εμφανί-
ζονται πανέτοιμες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εντός Σεπτεμβρίου αρχίζουν την προετοιμασία τους και οι ακαδημίες πο-
δοσφαίρου του σωματείου. Στον Απόλλωνα επενδύουν στα νέα παιδιά αφού μέσα από τις ακαδημίες το σωματείο κτίζει  το 
μέλλον του.

Mε στόχο μια καλή πορεία άρχισε ο Απόλλων
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Λ ίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Ο Χαλκάνωρ παρου-
σιάζεται πανέτοιμος για τη σέντρα και στο σωματείο των γαλάζιων του Δαλιού όλοι ευελπιστούν ότι φέτος η ομά-
δα θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα από τα εισιτήρια της ανόδου στην Β’ κατηγορία. Οι κινήσεις που έγιναν στη με-

τεγγραφική σκακιέρα ήταν ουσίας και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού. Εκτιμάται ότι οι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν στο 
ρόστερ είναι ποιοτικοί και θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση ώστε η ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω στη νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο. Ταυτόχρονα ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της περσινής ποδοσφαιρικής περιόδου αναμένεται με τις 
εμπειρίες που απεκόμισαν να παρουσιαστούν πιο ώριμοι στο παιχνίδι τους, στοιχείο που θα βοηθήσει τα μέγιστα την ομά-
δα. Η προετοιμασία του Χαλκάνορα έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή την περίοδο η προετοιμασία βρίσκεται στο τε-
λικό της στάδιο με τον προπονητή Νώντα Χριστινάκη να προσπαθεί μέσα από τους φιλικούς αγώνες να δημιουργήσει ένα 
δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επερχόμενων επίσημων αγωνιστικών υποχρε-
ώσεων της ομάδας. Στην προσπάθεια του προπονητή και των ποδοσφαιριστών βρίσκονται συνεχώς τα μέλη του Δ.Σ. Τώρα 
πλησιάζει η ώρα των φιλάθλων του Χαλκάνορα αφού η συμβολή τους στη νέα προσπάθεια που γίνεται είναι σημαντική. Ο 
κόσμος του Χαλκάνορα, όπως φαίνεται από τους ρυθμούς πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας, φαίνεται ότι θα στηρίξει και 
φέτος το σωματείο. Οι γαλάζιοι του Δαλιού ιδιαίτερα στην έδρα τους διαχρονικά ήταν μια δυνατή ομάδα η οποία δύσκολα 
έχανε βαθμούς. Αυτή την παράδοση θέλουν να συνεχίσουν και φέτος στο Χαλκάνορα. Το «Δημήτρη Χάματσος» να απο-
τελέσει ισχυρή έδρα ώστε η ομάδα να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Ο κόσμος αποτελεί σημαντικό στοιχείο και οι 
ποδοσφαιριστές θέλουν από τους φίλους της ομάδας να παραμείνουν κοντά στο σωματείο και να ενισχύσουν από την κερ-
κίδα την προσπάθεια. Στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος ο Χαλάνωρ κληρώθηκε με τον Εθνικό Άσσιας. Ο αγώνας 
θα γίνει στο Δάλι και είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους των γαλάζιων να δώσουν το παρόν τους και να βοηθήσουν 
το σωματείο στη νέα προσπάθεια που γίνεται. Το παιχνίδι της πρεμιέρας προμηνύεται σε αγώνα – ντέρμπι αφού και η ομά-

δα της Άσσιας είναι από τις παραδοσιακά δυνατές ομάδες της διοργάνωσης και έχει και αυτή φέτος υψηλούς στόχους στο 
πρωτάθλημα. Στη συνέχεια ο Χαλκάνωρ έχει και άλλους δυνατούς αγώνες όπως και παιχνίδια με ιδιαιτερότητες αφού έχουν 
το χαρακτήρα του γειτονικού ντέρμπι. Στην 2η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει στο γειτονικό ντέμπι εκτός έδρας με την 
ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Πρόκειται για μια νεοφώτιστη ομάδα η οποία έχει και αυτή τους δικούς της στόχους.  Ακολούθως στην 
3η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην αρχή του πρωταθλήματος τέτοιου 
είδους παιχνίδια κρύβουν παγίδες αφού όλες οι ομάδες είναι ικανές να κάνουν τη ζημιά στην οποιαδήποτε ομάδα. Χρειά-
ζεται προσοχή και συγκέντρωση.  Στην 4η αγωνιστική ακολουθεί  νέο γειτονικό ντέρμπι. Αυτή τη φορά ο Χαλκάνωρ θα πάει 
στο «Θεοδώρειο» για να παίξει με την ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου προέρχεται από τη Β’ κατηγορία και ανα-
μένεται να είναι από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Στην 5η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει με τον Ηρακλή σ’ 
ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Δάλι και η ομάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα της. 

Πανέτοιμος ο Χαλκάνωρ για το νέο πρωτάθλημα

Τ 
ην άνοδο στην Γ’ κατηγο-
ρία, εκεί όπου αγωνιζόταν 
τα τελευταία χρόνια και μά-
λιστα με πολύ θετικά απο-

τελέσματα, θα επιδιώξει στη νέα πο-

δοσφαιρική περίοδο η Ολυμπιάδα 

Λυμπιών. Από πλευράς διοίκησης έγι-

ναν οι απαραίτητες κινήσεις στη με-

τεγγραφική περίοδο του καλοκαιρι-

ού, το τεχνικό επιτελείο με επικεφαλής 

τον προπονητή Μάριο Ιορδάνους 

δουλεύει σκληρά για να ετοιμάσει την 

ομάδα για την νέα διοργάνωση, οι πο-

δοσφαιριστές δείχνουν μεγάλη όρεξη 

στις προπονήσεις και ο κόσμος δια-

χρονικά είναι κοντά στην ομάδα. Όλοι οι παράγοντες στο σωματείο των Λυμπιών δουλεύουν άψογα και τώρα ανα-

μένουν με ανυπομονησία την έναρξη του πρωταθλήματος. Το γήπεδο αποτελεί τον καθρέφτη και εκεί θα φανεί η δυ-

ναμικότητα της ομάδας που φτιάχνεται για τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. Στα φιλικά παιχνίδια που γίνονται αυτή 

την περίοδο οι ποδοσφαιριστές δείχνουν ενθαρρυντικά στοιχεία και όλοι στο σωματείο των Λυμπιών είναι αισιόδο-

ξοι για τη συνέχεια. Στο δυναμικό της ομάδας το τελευταίο διάστημα εντάχθηκε ο Ηλίας Χρυσοστόμου. Ακολούθη-

σαν οι μετεγγραφές του Λεωνίδα Αντωνίου, του  Γιώργου Μαυροφτή και του Βασίλη Τζιακουρή. Πρόκειται για ποδο-

σφαιριστές τους οποίους ο προπονητής έκρινε ότι ήταν χρήσιμοι για το πλάνο της ομάδας που ετοιμάζει. Στο πλευρό 

της ομάδας βρίσκεται ο κόσμος του σωματείου ο οποίος ενισχύει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες που καταβάλλο-

νται για τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Φέτος όπως και κάθε χρό-

νο έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαρκείας της Ολυμπιάδας τα οποία φεύγουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Οι 

φίλοι της ομάδας με τη στάση τους δείχνουν ότι αγκαλιάζουν τη νέα προσπάθεια που γίνεται και θέλουν να συμβά-

λουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο στην επίτευξη του στόχου της επιστροφής της ομάδας στην Γ’ κατηγορία. Πρώ-

τος αγώνας για τους πράσινους των Λυμπιών είναι εκτός έδρας με τον Άτλα Αγλαντζιάς. Η ομάδα θέλει να αρχίσει με 

το δεξί το νέο πρωτάθλημα. Στη 2η αγωνιστική οι φίλοι του σωματείου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την 

ομάδα σε επίσημο παιχνίδι. Η Ολυμπιάδα θα παίξει στην έδρα της με την ΑΕ Πολεμιδιών. Πάντα ένα παιχνίδι με νεο-

φώτιστη ομάδα στις αρχές του πρωταθλήματος κρύβει παγίδες. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική η έξοδος στα Λατσιά 

για τον αγώνα εναντίον του τοπικού Εθνικού, μια ομάδα η οποία προέρχεται και αυτή από το πρωτάθλημα της Γ’ κα-

τηγορίας και έχει και αυτή τις δικές της φιλοδοξίες στη διοργάνωση. Στην 4η αγωνιστική οι πράσινοι θα φιλοξενή-

σουν  στα Λύμπια τη Δόξα Παλιομετόχου και στην 5η αγωνιστική θα παίξουν εκτός έδρας με τον Ορφέα Λευκωσίας. 

Επιστροφή στην Γ’ κατηγορία θα επιδιώξει 
η Oλυμπιάδα

Ο 
Λέφτερος άρχισε με αισιοδοξία τη νέα πο-

δοσφαιρική χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές 

της ομάδας, παλιοί και νέοι, παρουσιάζο-

νται πολύ ορεξάτοι στις προπονήσεις στοιχείο που χα-

ροποιεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους του σωματείου. Ο 

Λέφτερος φέτος έχει ενισχυθεί και πολλά είναι τα νέα 

πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο σωματείο. Η ομάδα 

αναμένεται να παρουσιαστεί αρκετά δυνατή.Στο σω-

ματείο δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και όλοι, 

ενωμένοι, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε ο Λέφτερος να παρουσιαστεί πανέτοιμος στο νέο 

πρωτάθλημα και να διεκδικήσει τους στόχους που τέ-

θηκαν. Η ομάδα του Δαλιού αναμένεται να είναι από 

τις δυνατές ομάδες στις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ συ-

νεχίζοντας την παράδοση που κατάφερε να δημιουρ-

γήσει τα τελευταία χρόνια. Οι φίλοι του Λέφτερου ανα-

μένεται να στηρίξουν και φέτος την προσπάθεια που 

γίνεται από τη διοίκηση. Αυτό φαίνεται και από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα εισιτήρια διαρκεί-

ας τα οποία φεύγουν με γοργούς ρυθμούς. Η διάθεση  των εισιτηρίων διαρκείας του Λέφτερου για την ποδο-

σφαιρική περίοδο 2019-2020 δείχνει και τη στήριξη που απλόχερα προσφέρουν στο σωματείο οι οπαδοί του. 

Στα εισιτήρια διαρκείας απεικονίζεται η ομάδα που κέρδισε το κύπελλο κυπελλούχων την ποδοσφαιρική πε-

ρίοδο 2017-18. Όσοι φίλοι της ομάδας ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν εισιτήριο διαρκείας τιμώνται στα 20 

Ευρώ και μπορούν να τα προμηθευτούν από το σωματείο του Λέφτερου, το κουρείο Γιάννος και από μέλη του 

Δ.Σ. Από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας φαίνεται ότι ο Λέφτερος και 

στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα έχει στο πλευρό του, τους οπαδούς του. Οι φίλοι του Λέφτερου κάνουν αι-

σθητή την παρουσία τους στα παιχνίδια της ομάδας και σπρώχνουν τους ποδοσφαιριστές προς το καλύτερο.  

Ενισχυμένος και δυνατός ο Λέφτερος

Τ 
ην προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα πετό-

σφαιρας άρχισε ο Πανιδαλιακός ο οποίος στοχεύει 

σε μια πορεία καλύτερη από την περσινή. Έγιναν 

κάποιες προσθήκες οι οποίες σε συνδυασμό με το ρόστερ 

της περσινής περιόδου θα καταβληθεί προσπάθεια η ομά-

δα να κάνει καλύτερη πορεία από τα προηγούμενα χρόνια. 

Στο σωματείο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Οι αθλήτριες πα-

ρουσιάζονται με κέφι στις προπονήσεις, το Δ.Σ στηρίζει τις 

προσπάθειες του προπονητικού επιτελείου και γενικά στο 

σύλλογο υπάρχει εξαιρετικό κλίμα το οποίο ευνοεί τις συν-

θήκες για μια καλή πορεία στις επερχόμενες διοργανώσεις. 

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εγγραφές στις ακαδημίες 

του σωματείου. Ο Πανιδαλιακός επενδύει στις ακαδημίες 

του και δίδει την ευκαιρία σε νεαρά παιδιά της περιοχής να 

ασχοληθούν με το άθλημα της πετόσφαιρας. Ο Πανιδαλια-

κός έδωσε το παρόν του και στο River Party. Το προπονητι-

κό επιτελείο της ομάδας έδωσε συμβουλές και απάντησε σε ερωτήσεις όσων ενδιαφέρθηκαν να αντλήσουν 

πληροφορίες για το άθλημα της πετόσφαιρας. 

Ξεκίνησε για μια καλή πορεία ο Πανιδαλιακός
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