
Ά ρχισε η αντίστρο-
φη μέτρηση για την 
ανάπλαση του πυ-

ρήνα του Ιδαλίου, ένα έργο 
το οποίο θα αναβαθμίσει 
ολόκληρη την περιοχή. Το 
έργο έχει προσφοροδοτη-
θεί. Υπολογίζεται ότι το κό-
στος του θα φθάσει τα 3,5 εκ. 
Ευρώ και αναμένεται να εί-
ναι έτοιμο το καλοκαίρι του 
2021.O Δήμος Ιδαλίου θα 
καλύψει το 1/3 του κόστους 
ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα κα-
λυφθούν από κρατικά τα-

μεία. Το έργο της ανάπλα-

σης του πυρήνα του Ιδαλίου 

ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης αφού περιλαμ-

βάνεται στο πρόγραμμα 

«Εξάντας» στο οποίο κατα-

γράφεται η πρόοδος όλων 

των έργων που έχουν εξαγ-

γελθεί από την πολιτεία. Ο 

πυρήνας του Ιδαλίου μετά 

τον εξωραϊσμό του θα απο-

τελέσει σημείο αναφοράς 

για τους επισκέπτες.
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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.
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Η ανάπλαση του  πυρήνα αλλάζει την όψη του Ιδαλίου
Προσφοροδοτήθηκε το έργο το οποίο θα κοστίσει περίπου 3,5 εκ Ευρώ

Η «ΔΑΛΙNEWS» γιορτάζει τα όγδοα γενέθλια της.  
Η  περιφερειακή εφημερίδα της ευρύτερης περι-
οχής Ιδαλίου με την αγάπη και τη στήριξη σας με-

γαλώνει και καθιερώνεται στην κοινωνία. Η «ΔΑΛΙΝΕWS» 
έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της τον Οκτώβριο του 
2011. Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας  προβάλλονται 
όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τους αν-
θρώπους της περιοχής.   Μοναδικός στόχος της εφημερί-
δας, όπως εξάλλου το αναφέραμε από την πρώτη μέρα 
κυκλοφορίας της εφημερίδας,  είναι η συμβολή της στην 
προβολή και ανάπτυξη της ομολογουμένως πολύ προνο-
μιούχας περιοχής στην οποία ζούμε. Θερμές ευχαριστί-
ες εκφράζουμε  στους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι 
μόνο,  οι οποίοι εμπιστεύονται την «ΔΑΛΙNEWS» για την 
προβολή των εταιρειών τους. 

8 χρόνια «ΔΑΛΙNEWS»
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599
e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ

Βιολί
Πιάνο

Κλασσική Κιθάρα
Κόντρα Μπάσο

Φλάουτο
Σαξόφωνο

Κλαρίνο
Θεωρία Μουσικής

Μπουζούκι
Μπαγλαμάς

Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα
Ηλεκτρικό Μπάσο

Ντράμς
Σύγχρονο Μοντέρνο Πιάνο

Κλασσικό, Σύγxρονο & Jazz Tραγούδι
Μουσική Προπαίδεια

Μουσικό Θεατρικό Εργαστήρι
Μικρά Μουσικά Σχήματα

Χορωδία

odeonidaliou@cytanet.com.cy
τηλ: 22525293  - 99543293

Έλενας Μιχαηλίδου Κυριάκου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ

Ο λοκληρώθηκαν 
οι κατασκευα-
στικές εργασί-

ες του κυκλικού κόμβου 
ο οποίος βρίσκεται στα 
όρια των Δήμων Ιδαλίου, 
Λατσιών και Γερίου. Το 
συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην οδική ασφά-
λεια αφού πολλές φορές στο παρελθόν σημειώθη-
καν οδικές συγκρούσεις και τραυματισμοί οδηγών. 
Από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται καθημερι-
νά χιλιάδες αυτοκίνητα και η κατασκευή του κυκλι-
κού κόμβου μειώνει τα προβλήματα τόσο για τις αρ-
χές των τριων Δήμων αλλά και της Τροχαίας.

Έτοιμος ο κυκλικός 
κόμβος στα όρια τριων 

Δήμων

 σελ. 4



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ε ορταστική είναι η έκδοση που έχετε στα χέρια σας. Πριν 
από 8 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2011 έκανε την εμφάνιση 
της η «ΔΑΛΙNEWS», η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της 

περιοχής Ιδαλίου. Μέσα από τις σελίδες της σε αυτά τα 8 χρόνια πα-
ρουσιάσαμε όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή και ενδιαφέρουν 
τους κατοίκους της. Η «ΔΑΛΙNEWS» κατάφερε να διατηρηθεί χάρη 
στη δική σας αγάπη και τη δική σας στήριξη. Σας ευχαριστώ. Δε-
σμεύομαι ότι θα συνεχίσω την προσπάθεια πάντα με γνώμονα το 
καλό της προνομιούχας περιοχής μας. Στο επίκεντρο ήταν και θα 
παραμείνει ο άνθρωπος και η καθημερινότητα του. Με αντικειμε-
νικότητα, σωστή ενημέρωση και καταγραφή των γεγονότων στη 
σωστή τους διάσταση επιδιώκεται η ενημέρωση της κοινής γνώ-
μης της περιοχής για τα τόσα πολλά που τους αφορούν. Ιδιαίτε-
ρες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω σε αυτούς που επέλεξαν την 
«ΔΑΛΙNEWS» για να διαφημίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους. Χωρίς τη δική τους συμβολή, αφού η εφημερίδα διανέμε-
ται δωρεάν, δεν θα μπορούσε να κρατηθεί  όλα αυτά τα χρόνια.  
Η εορταστική έκδοση της «ΔΑΛΙNEWS» συνέπεσε με την προσφο-

ροδότηση του πυρήνα του Ιδαλίου και ως άνθρωποι που γεννη-
θήκαμε και μεγαλώσαμε σ’ αυτό τον τόπο είμαστε πολύ χαρούμε-
νοι γι’ αυτό. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα αλλάξει 
την εικόνα ολόκληρης της περιοχής.  Το έργο της ανάπλασης του 
πυρήνα του Ιδαλίου ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης αφού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
«Εξάντας» στο οποίο καταγράφεται η πρόοδος όλων των έργων 
που έχουν εξαγγελθεί από την πολιτεία. Πιστή εφαρμογή της νομο-
θεσίας αναφορικά με τη στάθμευση αυτοκινήτων σε πεζοδρόμια 
ζήτησε ο Δήμος Ιδαλίου από την Αστυνομία μετά τη δημοσιοποίη-
ση φωτογραφίας στην οποία απεικονίζεται παραπληγική η οποία 
αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το δρόμο την ίδια στιγμή που 
στα πεζοδρόμια υπήρχαν σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το δημοτικό 
συμβούλιο Ιδαλίου αποφάσισε τη σύγκληση πανδημοτικής συ-
γκέντρωσης στη διάρκεια της οποίας θα γίνει ενημέρωση για την 
πορεία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέση του 
δημοτικού συμβουλίου η οποία θα επανατονιστεί στη συγκέντρω-
ση είναι ότι ο Δήμος Ιδαλίου δεν πρέπει να συγχωνευθεί με άλλους 

Δήμους αλλά να εξευρεθούν άλλοι τρόποι. Υπάρχουν συγκεκρι-

μένα επιχειρήματα τα οποία θα αναλυθούν στη συγκέντρωση.  

Βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Αλάμπρας και της Αγίας Βαρβά-

ρας περιλαμβάνονται στα έργα που σχεδιάζει η κυβέρνηση στην 

περιοχή. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε για την ανακαίνιση του 

Κινηματοθέατρου Πανόραμα αλλά και την ανακαίνιση της Στέγης 

Ηλικιωμένων Άγιος Δημητριανός. Πρόκειται για έργα τα οποία θα 

αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ενδιαφέ-

ρονται για τον πολιτισμό αλλά και των ατόμων της τρίτης ηλικίας. 

Ο Δήμος Ιδαλίου με σειρά εκδηλώσεων τίμησε και φέτος την πα-

γκόσμια ημέρα τουρισμού. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν το Φεστι-

βάλ Γάλακτος στο Δάλι αλλά και τα Απολλώνεια 2019 στα Λύμπια. 

Όμορφη εκδήλωση διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποτα-

μιάς για τους απόδημους κατοίκους της κοινότητας. Η εκδήλωση 

τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλ-

λούρη ο οποίος ως γνωστό, κατάγεται από την Ποταμιά. Τιμήθηκε 

για την πολυεπίπεδη προσφορά του ο κ.Λουκής Παπαφιλίππου.

8 χρόνια «ΔΑΛΙNEWS»

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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

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

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

Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πέρα Χωρίου και Νήσου

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

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
2 Οκτωμβρίου Κυπριανός

7 Οκτωμβρίου Σέργιος

8 Οκτωμβρίου Πελαγία

9 Οκτωμβρίου Αβραάμ

10 Οκτωμβρίου Ευλάμπιος

12 Οκτωμβρίου Ανδρομάχος, 
Ανδρομάχη

14 Οκτωμβρίου Ιγνάτιος

15 Οκτωμβρίου Λουκιανός

18 Οκτωμβρίου Λούκας, Λουκία

19 Οκτωμβρίου Κλεοπάτρα

20 Οκτωμβρίου Αρτέμιος, Άρτεμις

21 Οκτωμβρίου Σωκράτης

23 Οκτωμβρίου Ιάκωβος

25 Οκτωμβρίου Χρυσάνθη

26 Οκτωμβρίου Δημήτρης, 
Δήμητρα

30 Οκτωμβρίου Απολλώνια, 
Αστέριος
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Το Δάλι γιορτάζει τον Άγιο 
Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία 

Π λήθος πιστών 
αναμένεται συρ-
ρεύσει στον ανα-

καινισμένο ναό των Αγίων 
Ανδρονίκου και Αθανασί-
ας στο κέντρο του Ιδαλί-
ου. Ο ναός εορτάζει στις 
9 Οκτωβρίου όπου  τελεί-
ται στο χώρο θρησκευτι-
κή πανήγυρις. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που εκ-
δόθηκε, την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στις 18:00 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπε-
ρινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. Την Τε-
τάρτη 9 Οκτωβρίου θα ψαλεί η πανηγυρική θεία λειτουργία η οποία θα 
αρχίσει στις 06:30 το πρωί. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα ψαλεί ο παρα-
κλητικός κανόνας στους Οσίους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία. Ο ναός 
στις 8 και 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοικτός μέχρι τις 22:30 το βράδυ. Η 
Μητρόπολη Τριμυθούντος καλεί τους πιστούς να τιμήσουν με τη συμμε-
τοχή τους στις ακολουθίες τους θαυματουργούς Οσίους του Δήμου Ιδαλί-
ου. Ο ιερός ναός των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας βρίσκεται στο κέ-
ντρο 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 υπήρχε και το κοιμη-
τήριο της πόλης. Μετά την ανακαίνιση του προαύλιου χώρου του ναού 
που έγινε πρόσφατα με δωρεά του Χρύσανθου Χατζηγιάννη ο οποίος ενί-
σχυσε οικονομικά την προσπάθεια, έχει αλλάξει ο χώρος εντυπωσιάζο-
ντας τον επισκέπτη. 

Εκπαιδεύεται το προσωπικό του Δήμου Ιδαλίου

Τ ο προσωπικό του Δήμου Ιδαλίου παρακάθισε σε σεμινάρια με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς το δημότη. Τα σεμινάρια τα οποία έγιναν σε δυο μέρες 
αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ομαδικότητας και τη συνεργασίας, της διαχείρισης του 

χρόνου, της αποτελεσματικής επικοινωνίας, των διευθυντικών δεξιοτήτων και της συναδελφικό-
τητας. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί κλειδί στην ανάπτυξη ενός οργανισμού. Στο νέο 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις ο τομέας της εκπαίδευσης 
είναι νευραλγικής σημασίας. Το προσωπικό θα πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και 
να ενημερώνεται για νέες πρακτικές και νέες τεχνολογίες που προκύπτουν , ώστε να τα εφαρμό-
ζει καθημερινά στην εργασία του.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε στις 
6 Σεπτεμβρίου με χαμόγελα 
και ενθουσιασμό, τόσο από 

τους μαθητές όσο και από τους εκπαι-
δευτικούς. Η σχολική χρονιά άρχισε χω-
ρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Την παρά-
σταση έκλεψαν και φέτος τα πρωτάκια. 
Για πρώτη φορά βρέθηκαν στο θρανίο, 
μπαίνοντας στο στίβο της μάθησης. Τα 
φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από την 
πρώτη ημέρα των σχολείων στην Ιδιωτι-
κή Ελληνική Σχολή Φόρουμ. Η Διεύθυν-
ση και το ακαδημαϊκό προσωπικό της 
Σχολής ευχήθηκαν σε όλους μια όμορ-
φη και δημιουργική χρονιά.

Επιστροφή 
στα θρανία

Καθορίστηκαν τα τέλη σκυβάλων 
στο Δήμο Ιδαλίου

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοίνωσε τα 
τέλη σκυβάλων που θα κληθούν 
να καταβάλουν οι δημότες. Άρχι-

σε ήδη η αποστολή της σχετικής φορολογί-
ας την οποία οι δημότες θα πρέπει να απο-
πληρώσουν σύμφωνα με την ημερομηνία 
που αναγράφεται σ’ αυτή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιδαλίου λήφθη-
καν και φέτος υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στον καθορισμό των 
κατηγοριών με τα τέλη σκυβάλων που θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες. 
Σημειώνεται ότι ο  Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατο ύψος Τέλους Σκυβά-
λων €250 για κάθε οικία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για οικίες μεγαλύτε-
ρες από 400 τετραγωνικά μέτρα το τέλος ανέρχεται στα 180 Ευρώ, για διαμερί-
σματα το τέλος σκυβάλων ανέρχεται στα 130 Ευρώ, για χήρες/χήρους το τέλος 
καθορίστηκε στα 84 Ευρώ και για τους πολύτεκνους στα 105 Ευρώ. Δεν θα επι-
βαρυνθούν με τέλος τα κενά υποστατικά νοουμένου ότι προσκομίζεται βεβαί-
ωση ετήσιας κατανάλωσης από ΑΗΚ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα 
τέλη σκυβάλων είναι ανταποδοτικό τέλος και επιβάλλεται στον κάτοχο του υπο-
στατικού. Τα τέλη σκυβάλων τα οποία επιβάλλονται σκοπό έχουν, επισημαίνε-
ται στην ανακοίνωση, να καλύψουν τις εξής δαπάνες του Δήμου: Περισυλλογής 
σκυβάλων με σκυβαλοφόρα, δικαιώματα απόρριψης σκυβάλων στα ΧΥΤΥ ( Κό-
σιη ),  εκμίσθωση ντίκερ και φορτηγών για σκοπούς καθαριότητας δρόμων, πε-
ζοδρομίων και δημόσιων χώρων, κόστος λειτουργίας Πράσινου Σημείου, αγο-
ρά υπηρεσιών για κόψιμο χόρτων και καθάρισμα πεζοδρομίων και παγκέτων, 
καθαριότητα και συντήρηση ανοικτών δημόσιων χώρων ( Νησίδες, κυκλικούς 
κόμβους κ.α. ), καθάρισμα και συντήρηση χώρων πρασίνου, αγορά υπηρεσιών 
για συντήρηση πάρκων και καθάρισμα δρόμων με σάρωθρο.

Εισφορά στο Iδρυμα «ΜAJESTIC» miniature 
horse therapy

Χ ρηματική εισφορά έκα-
νε η ExxonMobil/Εsso 
Κύπρου στο ίδρυμα 

«ΜAJESTIC» Miniature Horse 
Therapy. Η εισφορά εμπίπτει στα 
πλαίσια του Βραβείου Ασφαλεί-
ας Πρατηριούχων και Συνεργα-
τών που καθιέρωσε η εταιρεία τα 
τελευταία 15 χρόνια και λειτουρ-
γεί σαν κίνητρο για συνεχή εγρή-
γορση όσο αφορά την εργασία με 
ασφάλεια και ταυτόχρονα προω-
θεί την στήριξη ευάλωτων ομά-
δων της κοινωνίας.   Για κάθε 12 
συνεχείς εβδομάδες χωρίς οποιο-
δήποτε περιστατικό ατυχήματος η Εταιρεία επιχορηγεί ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο προ-
τείνουν διαδοχικά πρατηριούχοι και συνεργάτες της.   Το ίδρυμα «ΜAJESTIC» Miniature Horse 
Therapy είναι ένας νεοσύστατος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που σκοπό έχει να παρέχει μια 
πρωτοποριακή μέθοδο προσέγγισης και θεραπείας παιδιών με σωματικές αναπηρίες και ψυχι-
κές διαταραχές αλλά και ηλικιωμένων,  μέσω μικρόσωμων αλόγων-μινιατούρων.  Τα άλογα-μι-
νιατούρες επισκέπτονται στέγες ηλικιωμένων και την παιδική πτέρυγα του Μακάρειου Νοσο-
κομείου και προσφέρουν ευχάριστες στιγμές μόνο με το άγγιγμα τους, λειτουργώντας έτσι σαν 
εναλλακτική ψυχοθεραπεία. To ίδρυμα πρότεινε η εταιρεία Μ. Michael Engineers Ltd.
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Έ να πολυαναμενόμενο έργο το οποίο θα αλλάξει το Δήμο Ιδαλίου 
αναβαθμίζοντας και καθιστώντας ακόμα πιο ελκυστική την πε-
ριοχή έχει δρομολογηθεί. Έχει προσφοροδοτηθεί το έργο που 

αφορά στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Ιδαλίου το οποίο θα 
αλλάξει την εικόνα της περιοχής. Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 
3,5 εκ. Ευρώ και αναμένεται να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2021. O Δή-
μος Ιδαλίου θα καλύψει το 1/3 του κόστους ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα κα-
λυφθούν από κρατικά ταμεία. Ο εξωραϊσμός του πυρήνα του Ιδαλίου δεν 
προχώρησε μέχρι σήμερα γιατί παρουσιάστηκαν προβλήματα που αφο-
ρούν στη γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρεσίας. Τη διαχείριση του έρ-
γου θα είχε η Πολεοδομία αλλά λόγω του ότι  αδυνατούσε να το διαχειρι-
στεί έγινε συμφωνία όπως το έργο αναλάβει τελικά ο Δήμος. Υποβλήθηκε 
σχετική πρόταση από το Δήμο Ιδαλίου η οποία έγινε αποδεκτή από τις αρ-
μόδιες κρατικές υπηρεσίες.  Μετά το πράσινο φως που έδωσε η κυβέρ-
νηση ώστε το έργο να προχωρήσει με αυτό τον τρόπο δρομολογήθηκαν 
οι σχετικές διαδικασίες υλοποίησης. Το έργο της ανάπλασης του πυρή-
να του Ιδαλίου ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης αφού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Εξάντας» στο οποίο 
καταγράφεται η πρόοδος όλων των έργων που έχουν εξαγγελθεί από την 
πολιτεία. Ο πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον εξωραϊσμό του θα αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το στο-
λίδι για την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην ακόμα μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου. Η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου θα 
καλύπτει από το Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας μέχρι τον 
ποταμό Γυαλιά και μέρος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από 
τον ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας μέχρι το τουρκοκυ-
πριακό τέμενος. Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα τοποθετηθούν σκέπαστρα 
και άλλες υποδομές και γενικά τα έργα που θα κατασκευαστούν θα αλ-
λάξουν την εικόνα του Ιδαλίου αναμορφώνοντας την περιοχή. Θα γίνει 
μια σύγχρονη πόλη την οποία θα χαίρεται ο επισκέπτης ενώ οι κάτοικοι 
του θα νιώθουν περηφάνια απολαμβάνοντας υψηλού επιπέδου ποιότη-
τα ζωής. Στην ευρύτερη περιοχή του πυρήνα του Ιδαλίου βρίσκονται σε 
εξέλιξη τα έργα κατασκευής της πεζογέφυρας και του γραμμικού πάρκου, 
έργα τα οποία θα συνδεθούν άμεσα με τον πυρήνα του Ιδαλίου. Η ολο-
κλήρωση τους αναμένεται στις αρχές του 2020. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λε-

όντιος Καλλένος μετά την προσφοροδότηση του έργου που αφορά στην 
ανάπλαση του πυρήνα εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του τονίζοντας 
ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα δώσει νέα διάστα-
ση στην πόλη του Ιδαλίου. «Με σταθερά βήματα υλοποιούμε τα έργα που 
έχουμε προγραμματίσει, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επό-
μενες γενιές και καθιστώντας το Ιδάλιο μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη 
την οποία θα χαίρονται οι κάτοικοι του αλλά και οι επισκέπτες του». Στον 
πυρήνα του Ιδαλίου θα στεγαστεί και η Μητρόπολη Τριμυθούντος, στο 

χώρο όπου λειτουργούσε στο παρελθόν η ΣΠΕ Ιδαλίου. Γίνεται αντιλη-
πτό ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα  η συγκεκριμένη περιοχή θα 
αλλάξει πρόσωπο και θα γίνει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς όχι μόνο 
για το Δάλι αλλά και για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.  Πρόσφατα το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου προχώρησαν 
σε προσφοροδότηση των έργων για την κατασκευή του Αρχαιολογικού 
Πάρκου το οποίο θα περιλαμβάνει περίφραξη του αρχαιολογικού χώ-
ρου, κατασκευή πεζοδρομίων και νέων στεγάστρων.

Η περιοχή  θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες

Προσφοροδοτήθηκε το έργο της ανάπλασης 
του πυρήνα του Ιδαλίου
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Ο λοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευ-
ής του κυκλικού κόμβου στα σύνορα 
των Δήμων Λατσιών, Ιδαλίου και Γερί-

ου. Για την ολοκλήρωση του έργου υπήρξε στενή 
συνεργασία τόσο τριων Δήμων όσο και των αρμό-
διων κρατικών υπηρεσιών. Με την κατασκευή του 
κυκλικού κόμβου διευκολύνεται η διακίνηση στις 
οδούς Δημήτρη Σταύρου, Ιδαλίου, Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου και Φιλίππου. Επιπρόσθετα, προσφέρε-
ται περεταίρω ασφάλεια στους κατοίκους των τρι-
ών Δήμων και σε όλους όσοι χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Στο συγκεκριμένο 
σημείο του δρόμου στο παρελθόν σημειώθηκαν 
οδικές συγκρούσεις γεγονότα τα οποία ανάγκα-
σαν τους τοπικούς άρχοντες των τριων Δήμων 
να αποφασίσουν τη λήψη μέτρων προβαίνοντας 
στις αναγκαίες διευθετήσεις ώστε να προχωρήσει 
η κατασκευή του έργου. Χιλιάδες αυτοκίνητα χρη-
σιμοποιούν καθημερινά το συγκεκριμένο δρόμο 
ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολυσύ-
χναστος. Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου επι-
λύει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν το 
τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο το Τμήμα Τρο-
χαίας της Αστυνομίας όσο και οι αρχές των τριων 
Δήμων. 

Ολοκληρώθηκε ο κυκλικός κόμβος στα 
σύνορα Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου

Η δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
η οποία όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο 
Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης μπήκε στην τελι-

κή ευθεία, απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και τους πολίτες. Η επόμε-
νη μέρα είναι ένα ζήτημα που σχολιάζεται από την κοινή γνώμη. Το δημο-
τικό συμβούλιο Ιδαλίου αποφάσισε να καλέσει πανδημοτική συγκέντρωση 
στο αμφιθέατρο του Λυκείου Ιδαλίου. Θα γίνει ενημέρωση των πολιτών για 
τις εξελίξεις στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέση 
του δημοτικού  συμβούλιου είναι ότι ο Δήμος Ιδαλίου είναι ένας ιστορικός 
Δήμος, έχει απόσταση από τα αστικά κέντρα και είναι ένας Δήμος ο οποί-
ος όχι μόνο κατάφερε να μην χρεοκοπήσει, πέτυχε να αντεπεξέλθει στην 
περίοδο της οικονομικής κρίσης και με τη νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική που ακολουθεί μπορεί και 
υλοποιεί έργα ανάπτυξης για το καλό των δημοτών του. «Έχουμε τεκμηριωμένα επιχειρήματα με τα οποία 
μπορούμε να πείσουμε ότι ο Δήμος Ιδαλίου μπορεί να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, την πορεία της 
ανάπτυξης είτε αυτόνομα είτε με κάποιες γειτονικές κοινότητες με τις οποίες έχει κοινή κουλτούρα και ιδιαί-
τερους δεσμούς» ανέφερε ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος. Στη πανδημοτική συγκέντρωση θα γίνει ενημέ-
ρωση των πολιτών για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια θα κατα-
βληθεί προσπάθεια να μεταφερθεί η βούληση τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.  Ο Υπουργός Εσωτερικών κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών ανέφερε ότι η μεταρ-
ρύθμιση θα βασιστεί σε τρία νομοσχέδια και ο στόχος είναι οι επόμενες δημοτικές εκλογές μέσω τις μεταρ-
ρύθμισης να συμπέσουν με τις ευρωεκλογές.

Πανδημοτική συγκέντρωση 
στο Δάλι για τη μεταρρύθμιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ντροπή μας
Μ όνο αποτροπιασμό 

προκαλεί η αχα-
ρακτήριστη ενέρ-

γεια κάποιων που επιμένουν 
να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα 
τους σε πεζοδρόμια αποκόπτο-
ντας την ελεύθερη διέλευση σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν κι-
νητικά προβλήματα. Το φωτο-
γραφικό στιγμιότυπο λήφθηκε 
από αναγνώστη της εφημερί-
δας ο οποίος μας την έστειλε με 
τη λεζάντα «Ντροπή μας». Το 
συγκεκριμένο περιστατικό κα-
ταγράφηκε σε δρόμο του Δή-

μου Ιδαλίου. Σ’ αυτό τον τόπο 
φαίνεται πως δεν αντιλαμβα-
νόμαστε ότι τα πεζοδρόμια εί-
ναι μόνο για τους πεζούς και 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ).  Λόγω της εγκληματικής 
αμέλειας κάποιων αυτή η κοπέ-
λα διέτρεξε άμεσο κίνδυνο να 
έχει  την τύχη του άτυχου πα-
ραπληγικού Μιχάλη Σεβαστίδη 
από το Καϊμακλί ο οποίος πριν 
από λίγες μέρες λόγω  της κατά-
ληψης των πεζοδρομίων από 
σταθμευμένα αυτοκίνητα, ανα-
γκάστηκε να χρησιμοποιήσει το 

δρόμο με αποτέλεσμα να παρα-

συρθεί από διερχόμενο αυτο-

κίνητο.  Γι α το συμβάν ενημε-

ρώθηκε και ο Δήμος Ιδαλίου ο 

οποίος ζήτησε από την Αστυ-

νομία να παρέμβει. Όπως μας 

αναφέρθηκε υποβλήθηκε αίτη-

μα για πιστή εφαρμογή της νο-

μοθεσίας και καταγγελία όσων  

συνεχίζουν να μη συμμορφώ-

νονται και  αφήνουν τα αυτο-

κίνητα τους σε  χώρους στους 

οποίους απαγορεύεται η στάθ-

μευση. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΝΕΑ

Μ ε την πρέπουσα εκκλησιαστική 
τάξη και ευλάβεια, τελέσθηκε, την 
Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα 

της γιορτής της γέννησης της Θεοτόκου, η χει-

ροτονία σε διάκονο του Δημήτρη Δημαρά ο 

οποίος θα είναι ο διάκονος του Μητροπολίτη 

Τριμυθούντος. Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητρο-

πολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας , συμπαρα-

στατούμενος από κληρικούς της μητροπολι-

τικής περιφέρειας και με τη παρουσία πλήθος 

πιστών.

Χειροτονία του διάκονου Δημήτρη Δημαρά

Β ελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Αγίας Βαρβάρας και 
της Αλάμπρας περιλαμβάνονται στα έργα που θα γί-
νουν με κρατική δαπάνη ύψους 4,7 εκ. Ευρώ που θα 

παραχωρηθεί σε 103 κοινότητες για την κατασκευή συνο-

λικά 124 μικρών έργων, επιπρόσθετων από αυτών που πε-

ριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2019. Στην Αγία 

Βαρβάρα θα διατεθούν 30 χιλιάδες Ευρώ για ασφαλτόστρω-

ση και βελτίωση δρόμων. Το ίδιο ποσό θα διατεθεί για τον 

ίδιο σκοπό και στην Αλάμπρα. Πρόκειται, όπως ανακοινώθη-

κε, για μικρά ώριμα έργα.Το ποσό που θα διατεθεί στις κοινό-

τητες, εξοικονομήθηκε από τον προϋπολογισμό του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που 

εφαρμόζεται για τρίτη χρονιά.

Βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Αγίας Βαρβάρας 
και της Αλάμπρας

Σ ε εκστρατεία ενημέρωσης για την πρό-
ληψη του κινδύνου από πλημμύρες 
και την ανάγκη λήψης μέτρων, τόσο 

από τις τοπικές αρχές όσο και από τους ίδι-
ους τους πολίτες οργανώνει αυτή την περίο-
δο η Πολιτική Άμυνα.  Άκρως ενδιαφέρουσες 
και φυσικά χρήσιμες για όσους ζουν σε περιο-
χές που κινδυνεύουν περισσότερο από πλημ-
μύρες είναι οι πληροφορίες που κυκλοφό-
ρησαν από την Πολιτική Άμυνα, η οποία έχει 
οριστεί ως επικεφαλής φορέας υλοποίησης 
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύ-
ρας αναφορικά με τους χάρτες επικινδυνότη-
τας. Η Νήσου, το Πέρα Χωριό και το  Δάλι από 
τον ποταμό Γιαλιά και η βιομηχανική περιοχή 
Δαλιού από τον Αλμυρό και τον Αλυκό, παρα-
πόταμους του Γιαλιά, περιλαμβάνονται στις 19 
περιοχές δυνητικού κινδύνου πλημμυρών οι 
οποίες αφορούν ποτάμιες ροές.

Περιοχές δυνητικού κινδύνου από πλημμύρες

Η «Ενωμένοι»Νεολαία Λυμπιών διοργάνωσε ένα διασκεδαστικό βράδυ με θέμα «Πέφτει η νύχτα 
στο Παλέρμο».  Ήταν μια όμορφη βραδιά, διασκεδαστική με πολλύ γέλιο. Οι διοργανωτές έδω-
σαν ραντεβού για το 2ο Gaming Night.

1ο Gaming Night στα Λύμπια

Τ ην ευκαιρία να ξανασυναντηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμι-
άς  είχαν οι κάτοικοι και οι απόδημοι της κοινότητας στο πλαίσιο 
της χοροεσπερίδας των αποδήμων του χωριού. Η χοροεσπερί-

δα τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλού-
ρη. «Νιώθω συγκίνηση γιατί βλέπω συγχωριανούς και φίλους που μεγα-
λώσαμε μαζί, με κάποιους πήγαμε στο ίδιο σχολείο, με κάποιους παίζαμε 
μαζί ποδόσφαιρο στο τουρκικό σχολείο» είπε. Το καλωσόρισμα έκανε ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποδήμων Δρ. 
Γιώργος Μενελάου. «Η χοροεσπερίδα αυτή, όπως και οι προηγούμενες, 
θεωρούμε ότι έχει επιτυχία, γιατί αγαπήθηκε από εσάς και γίνεται πάντα 
με την ενεργό βοήθεια και στήριξη του εκάστοτε κοινοτικού συμβουλί-
ου». Στην εκδήλωση τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής για την πο-

λυεπίπεδη προσφορά του ο γνωστός δικηγόρος και Πρόεδρος του Δ.Σ 
του ΑΝΤ1 Kύπρου Λουκής Παπαφιλίππου. Την πλακέτα παρέλαβε   εκ μέ-
ρους της οικογένειας του κ.  Παπαφιλίππου ο Δρ. Γιώργος Μενελάου. «Το 
Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισε όπως απονείμει τιμής ένεκεν τιμητική πλακέτα 
στον κ. Λουκή Παπαφιλίππου για την πολυετή και πολυεπίπεδη προσφο-
ρά του τόσο στον Σύνδεσμο, όσο και στην Κοινότητα Ποταμιάς» αναγρά-
φεται στην τιμητική πλακέτα. Ο Λουκής Παπαφιλίππου, είναι μια από τις 
εξέχουσες προσωπικότητες της κυπριακής κοινωνίας. Οι ηθικές του αξί-
ες, η ισχυρή του προσωπικότητα, το υψηλό αίσθημα δικαίου που τον δι-
ακρίνει,  η αφειδώλευτη προσφορά του στην πατρίδα και την κοινωνία 
τον έχουν καταστήσει πρότυπο για τις νεότερες γενιές. Με καταγωγή από 
την Ποταμιά ποτέ δεν ξεχνά τις ρίζες και την καταγωγή του. Πάντα μιλά 

για το χωριό του με τα καλύτερα λόγια. Η Ποταμιά και οι άνθρωποι της εί-
ναι μέσα στην καρδιά του.  Για τη σημασία διεξαγωγής εκδηλώσεων που 
ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ κατοίκων και αποδήμων, μίλησε ο Κοι-
νοτάρχης Ποταμιάς, Γιάννος Μηνά. «Δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους, 
στους αποδήμους και ξένους επισκέπτες να διασκεδάσουν μαζί, Ε/κ και 
Τ/κ, να ψυχαγωγηθούν σε όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον και να δι-
ευρύνουν τις μεταξύ τους σχέσεις». Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρό-
σωποι κομμάτων, βουλευτές και ευρωβουλευτές.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά, να ανα-
πολήσουν τα παιδικά τους χρόνια και να νοσταλγήσουν μέρες του παρελ-
θόντος.  Την όμορφη βραδιά συμπλήρωσε πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα. 

Τιμήθηκε ο Λουκής Παπαφιλίππου στη χοροεσπερίδα αποδήμων Ποταμιάς

Τ η διοργάνωση του  παιχνιδιού Challenge προγραμματίζει για τον Οκτώβριο στα Λύμπια η «Ενωμένοι» 
Νεολαία Λυμπιών. Πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου οργανωμένα σύνολα του χωριού θα κληθούν να 
φέρουν εις πέρας τη δοκιμασία που θα τους αναθέσει η προηγούμενη ομάδα. Θα έχουν στη διάθεση 

τους 72 ώρες για να την ολοκληρώσουν και να τη δημοσιεύσουν στη σελίδα της ομάδας «Ενωμένοι» Νεολαί-

ας στο Facebook. Σκοπός του Challenge είναι η υγιής συναναστροφή των νέων αλλά και των κατοίκων των Λυ-

μπιών στην προσπάθεια για βελτίωση της εικόνας της κοινότητας. Περισσότερα για το παιχνίδι Challenge ανα-

φέρονται στην ιστοσελίδα της ομάδας «Ενωμένοι» Νεολαίας στο Facebook.

Challenge στα ΛύμπιαΠ ραγματοποιήθηκε αιμοδο-
σία στο Δημοτικό Σχολείο Αλά-
μπρας. Για άλλη μια φορά οι κά-

τοικοι της κοινότητας έδωσαν το παρόν 

τους δείχνοντας την αγάπη τους προς τους 

συνανθρώπους τους που τους έχουν ανά-

γκη. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις φαίνε-

ται η αλληλεγγύη και η στήριξη σε ανθρώ-

πους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υγείας. 

Αιμοδοσία στην Αλάμπρα



7ΔΑΛΙ   news
ΘΕΜΑΤΑ

Τ ην ανάγκη για επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση του Ηλε-
κτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων υλικών στις Βιομηχα-
νικές Περιοχές/Ζώνες που είχε δημιουργηθεί με πρωτοβουλία 

του ΕΒΕ Λευκωσίας το 2011 σε πιλοτική βάση   μόνο για τη Βιομηχανι-
κή Περιοχή/Ζώνη Στροβόλου επαναφέρει το ΚΕΒΕ. Αφορμή αποτέλεσε 
η πρόσφατη πυρκαγιά στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου , που είχε 
ως αρνητική κατάληξη  τον θάνατο ενός εργαζομένου. Ο  πιλοτικός αυτός 
χάρτης  έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και την CYTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) και επιχορηγή-
θηκε  από το Υπουργείο Ενέργειας,  Εμπορίου και  Βιομηχανίας.
Σκοπός  του ηλεκτρονικού χάρτη/πλατφόρμας είναι  να αποτελεί ένα χρή-
σιμο εργαλείο για τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ώστε να παρεμβαί-
νουν χωρίς καθυστερήσεις και με ακρίβεια προορισμού στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν πυρκαγιές σε Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές. Στόχος εί-
ναι να έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως Πυροσβεστική, Αστυνομία, 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Πολιτική Άμυνα, Δημοτική Αρχή κλπ την 
δυνατότητα καθορισμού του ενδεικνυόμενου σχεδίου δράσης για αντι-
μετώπιση μιας πυρκαγιάς μέσα από μια ασφαλή διαδικασία πρόσβασης, 
αξιοποιώντας τους πιο πάνω ηλεκτρονικούς χάρτες/μητρώα. 
Μέσα από τον χάρτη θα μπορούν να ενημερώνονται για το βαθμό επι-
κινδυνότητας υποστατικών, τα επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά και τις ποσό-
τητες που είναι αποθηκευμένες, τα διάφορα σημεία πρόσβασης, κλπ ώστε 
να αποφασίζουν για το είδος του εξοπλισμού που θα χρειαστούν (αφρό, 
νερό κλπ), πόσα οχήματα χρειάζονται, εάν υπάρχει ανάγκη για σχέδιο εκ-
κένωσης περιοχής, την ακριβή τοποθεσία του υποστατικού  κλπ. Η πλατ-
φόρμα παρέχει τη δυνατότητα εικονικής απεικόνισης των βιομηχανικών 
υποστατικών, καταχώρησης αρχιτεκτονικών  σχεδίων και προοπτική μέ-
χρι και για  τρισδιάστατη απεικόνιση.   
Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου είχαν  οριστεί 
κάποιοι ελάχιστοι παράμετροι όσον αφορά τη βάση δεδομένων και κα-
ταβλήθηκε  προσπάθεια ώστε ο κατάλογος επικίνδυνων/εύφλεκτων υλι-
κών να στηρίζεται με βάση κάποιο διεθνή κώδικα/πρότυπο. Tο ΚΕΒΕ  επα-
ναφέρει το θέμα επαναλειτουργίας της   πλατφόρμας προβάλλοντας την 
ανάγκη όπως αυτή  εκσυγχρονιστεί και επεκταθεί ώστε να καλύψει όλες 
τις βιομηχανικές ζώνες / περιοχές, βιοτεχνικές ζώνες/περιοχές παγκύπρια 
αλλά και  βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε άλλες  πολε-
οδομικές ζώνες όπως είναι τα οινοποιεία.  

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής δήλωσε ότι το Επιμελη-
τήριο έστειλε ήδη στα μέλη του επιστολή που τους επισύρει την προσοχή 
ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις εργασίες, να ακολου-
θούν πιστά τα σχέδια και τις εκτιμήσεις κινδύνου και θέματα ασφάλει-
ας και υγείας. Το ΚΕΒΕ, πρόσθεσε, είναι στη διάθεσή τους για να αναπτύ-
ξουν και να επικαιροποιήσουν αυτά τα σχέδια ώστε να μην υπάρχουν 
ατυχήματα.
Από πλευράς του ο Διευθυντής της Πυροσβεστική Υπηρεσίας  Πολύβιος 
Χατζηβασιλείου ευχαρίστησε το ΚΕΒΕ για την πρωτοβουλία επανασύστα-
σης  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Ερωτηθείς για τους ελέγχους που γίνονται από την Πυροσβεστική για τις 
υποδομές των βιομηχανιών είπε ότι τίθενται κάποιοι όροι από τις αρμό-
διες πολεοδομικές αρχές πριν από την έναρξη λειτουργίας των βιομηχα-
νιών οι οποίοι μελετώνται από την Πυροσβεστική από τη στιγμή που θα 
έρθουν τα σχέδιο.
Ανέφερε ωστόσο ότι μετά από κάποια χρόνια κάποιες βιομηχανίες αλλά-
ζουν χρήση χωρίς να ενημερώνονται οι αρχές. Είπε επίσης ότι είναι χιλι-
άδες οι βιομηχανίες που υπάρχουν διάσπαρτες στην Κύπρο, ότι γίνονται 
επιθεωρήσεις βιομηχανιών κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής αλλά 
και κατόπιν αίτησης βιομηχάνων.

Ηλεκτρονικός Χάρτης Επικίνδυνων/Εύφλεκτων υλικών στις Βιομηχανικές 
Περιοχές/Ζώνες
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8 χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας συμπλη-
ρώνει αυτό το μήνα η «ΔΑΛΙNEWS». Η  περι-
φερειακή εφημερίδα της ευρύτερης περιοχής 

Ιδαλίου με την αγάπη και τη στήριξη σας μεγαλώνει 
και καθιερώνεται στο κοινωνικό περιβάλλον της πε-
ριφέρειας.  Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 
σας. Μας δίδει δύναμη για να συνεχίσουμε μαζί, για 
καλύτερες μέρες.  Ήταν Οκτώβριος του 2011 όταν η 
δική σας εφημερίδα έκανε για πρώτη φορά την εμ-
φάνιση της. Στόχος και επιδίωξη μας είναι η ενημέ-
ρωση των κατοίκων της περιοχής για τα όσα συμβαί-
νουν στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Μέσα από τις 
σελίδες της εφημερίδας όλα αυτά τα χρόνια προβλή-
θηκαν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχο-
λούν τους ανθρώπους της περιοχής. Τη δική τους 
θέση στις σελίδες της εφημερίδας είχαν και αποφά-
σεις που λήφθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση και 
είχαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων 
της περιοχής. Στην προσπάθεια μας ενδεχομένως να 
έγιναν λάθη και να υπήρξαν παραλείψεις. Δεν ήταν 
ηθελημένα και σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε σκο-
πιμότητα.   Μοναδικός στόχος της εφημερίδας είναι η 
συμβολή της στην προβολή και ανάπτυξη της ομολο-
γουμένως πολύ προνομιούχας περιοχής στην οποία 
ζούμε. Η πρόοδος της περιοχής και των ανθρώπων 
της αποτελεί για εμάς θέμα πρωταρχικής σημασίας. 
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και μέσω των σελί-
δων της εφημερίδας θα αναζητούμε λύσεις σε προ-
βλήματα που απασχολούν τους κατοίκους. Ο πολί-
της βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας μας.  
Δεσμευτήκαμε για αυτό από την πρώτη μέρα κυκλο-
φορίας της εφημερίδας. Ανανεώνουμε τη δέσμευση 
μας. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε  στους επιχει-
ρηματίες της περιοχής και όχι μόνο,  οι οποίοι εμπι-
στεύτηκαν την «ΔΑΛΙNEWS» για να προβάλουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Χωρίς τη δική τους 

8 χρόνια 
στην υπηρεσία 
της κοινωνίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

συμβολή η εφημερίδα δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. 
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Μαζί συνεχίζουμε, 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που 
έπονται.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ 

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών 
του Δήμου: 

• Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας

• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων

καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή 
αυτόματης πληρωμής (SEPA) στο Λογιστήριο του Δήμου προσκομίζοντας το 

IBAN του λογαριασμού σας.

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο 
στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας για ενημέρωση αναγράφοντας ότι έχει 

υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

H  εκτέλεση της εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 24/2019
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 

Ο Δήμος Ιδαλίου ζητά προσφορά για την αγορά υπηρεσιών για τη 
φροντίδα του πάρκου του Συνοικισμού Αυτοστέγασης του Δήμου 

Ιδαλίου, για την περίοδο από 01/01/2020 – 31/12/2022.

Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας 
από 20 μέχρι 65 ετών.  Νοείται ότι τα άτομα που θα υποβάλουν 

προσφορά θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι 
υγιή και αρτιμελή.  Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να 

υποβάλουν το Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εγγράφων του 
διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην 

Γραμματεία του Δήμου στα τηλέφωνα:  22 444880 και 99664929.

Ο Δήμος Ιδαλίου δεν είναι υπόχρεος να αποδεκτεί τη χαμηλότερη ή 
οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Οι προσφορές να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο 
κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 

11/10/2019.

Από το Δήμο Ιδαλίου 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 25/2019

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

[τεμ.: 2017 Φ/Σχ.: 30/47.Ε1 τμήμα 13]

Ο Δήμος Ιδαλίου ζητά προσφορά για την αγορά υπηρεσιών για τη φροντίδα του πάρκου 
Καλλιθέας [τεμ.: 2017 Φ/Σχ.: 30/47.Ε1 τμήμα 13] του Δήμου Ιδαλίου, για την περίοδο 

από 01/11/2019 – 31/12/2022.

Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 20 μέχρι 65 
ετών.  Νοείται ότι τα άτομα που θα υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να έχουν λευκό 
ποινικό μητρώο και να είναι υγιή και αρτιμελή.  Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει 

να υποβάλουν το Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Γραμματεία του Δήμου στα τηλέφωνα:  

22 444880 και 99664929.

Ο Δήμος Ιδαλίου δεν είναι υπόχρεος να αποδεκτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη 
προσφορά.

Οι προσφορές να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του 
Δήμου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 11/10/2019.

Από το Δήμο Ιδαλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΙΟΥ 

2019 7:00μμ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΝΕΟΙ ΑΠΟ 14-35 ΕΤΩΝ:

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΤΥΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΑΠΟ FB ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ή ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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ΘΕΜΑΤΑ

Η ποιότητα των πρωτεϊνών του σιτηρεσίου μηρυκαστικών γαλακτοπαραγωγής  

Ο ρόλος των πρωτεϊνών στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγε-
λάδων συμβάλει στη συνολική βιωσιμότητα της εκτροφής αφού 
οι πρωτεΐνες μπορούν να καθορίσουν: 1) Την συνολική πρόσλη-

ψη ξηρής ουσίας (Ξ.Ο) από τα ζώα, την απόδοση γάλακτος αλλά και τη σύν-
θεση του γάλακτος, 2) Το κόστος των ζωοτροφών ανά κιλό παραγόμενου 
γάλακτος, 3) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγο απωλειών αζώτου και 4) Σε 

αρκετές περιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της 
αναπαραγωγής. Σιτηρέσια με μειωμένη περιεκτικό-
τητα σε πρωτεΐνες μειώνουν την πρόσληψη αζώ-
του από τα ζώα, βελτιώνουν την απόδοση αζώτου 
στην μεγάλη κοιλία (ΜΚ) και μειώνουν ενδεχομέ-
νως απώλειες περίσσειας αζώτου στη κοπριά. Η 
μείωση χορήγησης πρωτεϊνών, μειώνει το κόστος 
των ζωοτροφών και βελτιώνει τη συνολική κερδο-
φορία της εκμετάλλευσης αν τα ζώα διατηρήσουν 
τα επίπεδα παραγωγής τους. Η ελεγχόμενη μείωση 
χορήγησης πρωτεϊνών του σιτηρεσίου, πρέπει να 
αντισταθμίζεται με τον κίνδυνο απώλειας μέρους 
της παραγωγής ή και της ποιότητας γάλακτος. Εάν 
δεν πληρούνται οι πραγματικές ανάγκες των ζώων 
σε μεταβολιστέα πρωτεΐνη, η υψηλή παραγωγή γά-
λακτος δεν μπορεί να διατηρηθεί. Η συνολική πρω-

τεΐνη του σιτηρεσίου δεν πρέπει να μειώνεται σε σιτηρέσια που δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις του ζώου για άλλα θρεπτικά συστατικά, και πρώτιστος για την 
ενέργεια. Παράλληλα οι εκτροφές προσπαθούν να βελτιώσουν την παραγω-
γή γάλακτος σε ποσότητα και ποιότητα που απαιτούν οι σύγχρονες γαλακτο-
βιομηχανίες όμως, πως όλα αυτά αντισταθμίζονται σε σχέση με την διατρο-
φή της εκτροφής και το κόστος της, και σε ένα τομέα που απαιτεί και αναζητά 
την συνεχή ποσοτική και ποιοτική εξέλιξη των τυροκομικών προϊόντων;    
Για την γαλακτοβιομηχανία ιδιαίτερη σημασία έχει η σταθερή παραλαβή γά-
λακτος με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το ποσοστό λίπους, πρω-
τεΐνης, ολικών στερεών αλλά και ο βαθμός οξύτητας. Όλα τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά επηρεάζουν τον τυροκομικό συντελεστή ενώ παράλληλα 
βελτιώνουν και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων. 
Όπως προαναφέρθηκε, οι ανάγκες του ζώου σε μεταβολιστέα πρωτεΐνη πρέ-

πει να ικανοποιούνται για να μπορεί να διατηρηθεί και η γαλακτοπαραγωγή. 
Ως μεταβολιστέα πρωτεΐνη, ορίζεται το συνολικό ποσό πρωτεΐνης που περ-
νάει στο έντερο για απορρόφηση αμινοξέων και αποτελεί το άθροισμα των 
πρωτεϊνών που συντίθενται στους προστομάχους και της πρωτεΐνης του σι-
τηρεσίου που περνάει ανέπαφη από τους προστομάχους και πάει κατευθεί-
αν στο έντερο. Επομένως, η ποιότητα των πρωτεϊνών του σιτηρεσίου δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην τελική απορρόφηση των αμινοξέων. Πόσο 
μπορεί να μειωθεί η μεταβολιστέα πρωτεΐνη στα σιτηρέσια πριν επηρεαστεί 
η συνολική παραγωγή των ζώων;  
Μελέτες δείχνουν ότι σε αγελάδες χαμηλής γαλακτοπαραγωγής (30L/ζώο/
ημέρα) η συνολική ακατέργαστη πρωτεΐνη του σιτηρεσίου δεν φαίνεται να 
επηρεάζει ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν τα ζώα είναι υψηλής παραγω-
γής. Συγκεκριμένα, για να διατηρηθεί η παραγωγή γάλακτος η ακατέργα-
στη πρωτεΐνη μπορεί να μειωθεί μόνο όταν το ποσοστό της μεταβολιστέας 
πρωτεΐνης διατηρείται αυξημένο. Αυτό βέβαια αυξάνει το κόστος του σιτη-
ρεσίου αλλά μειώνει κατά πολύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκτροφής 
αφού μειώνονται οι απώλειες αζώτου. Το ίδιο ισχύει και για γαλακτοπαρα-
γωγά πρόβατα και αίγες. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι τα μικρά μηρυκα-
στικά χρειάζονται μερικώς πιο ψηλά επίπεδα πρωτεϊνών αφού η διάσπαση 
τους στην μεγάλη κοιλία επηρεάζει και την ζύμωση των ινωδών ουσιών. Η 
ικανότητα των ζώων αυτών στο να ζυμώνουν τις ινώδεις ουσίες είναι αυξη-
μένη και συγκεκριμένα μεγαλύτερη των αγελάδων για αυτό και διατηρούν 
τα υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος και κυρίως της λιπο-
περιεκτικότητας και των ολικών στερεών. Οι απώλειες παραγωγής γάλακτος 
με σιτηρέσια χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες προκαλούνται κυρίως 
από: (1) υποβαθμισμένη λήψη ξηράς ουσίας λόγω της εξασθένισης της λει-
τουργίας των προστομάχων ή/και της φυσιολογικής ρύθμισης κατανάλω-
σης τροφής, (2) έλλειψη πρωτεϊνών που διασπώνται στους προστομάχους 
για περεταίρω πρωτεϊνοσύνθεση, που συνεπώς μπορεί να προκαλέσει και 
μειωμένη πέψη ινωδών ουσιών και τέλος (3) την έλλειψη των βασικών αμι-
νοξέων που περιορίζουν τη σύνθεση πρωτεϊνών γάλακτος κυρίως από τις 
πρωτεΐνες που περνούν ανέπαφες από τους προστομάχους (R.U.P, Rumen 
Undegradable Protein). Όπως αποδείχτηκε σε σειρά από πειράματα, η πε-
ρίσσεια πρωτεϊνών του σιτηρεσίου που διασπώνται την μεγάλη κοιλία (RDP, 
Rumen Degradable Protein) αυξάνει τις απώλειες αζώτου και ουρίας και 

κατά συνέπεια, τις εκπομπές αμμωνίας από την κοπριά (van Duinkerken et 
al., 2005, Agle et al., 2010). Ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας για 
την επιτυχή μείωση της ακατέργαστης πρωτεΐνης στα σιτηρέσια με ικανοποι-
ητικά ποσοστά μεταβολιστέας  πρωτεΐνης, είναι η διατήρηση της ισορροπί-
ας στις ενεργειακές ανάγκες του ζώου ή και η ελαφρώς περίσσεια ενέργειας 
σε αυτά. Τα αμινοξέα ως τελικό προϊόν απορρόφησης από την ζύμωση και 
πέψη των πρωτεϊνών, χρησιμοποιούνται αναπόφευκτα σε πολλές περιπτώ-
σεις για τη σύνθεση γλυκόζης στο μεταβολισμό των ζώων, αλλά ο ρόλος τους 
ως πηγή ενέργειας για τη διατήρηση της παραγωγής γίνεται πιο σημαντι-
κός εάν η ενέργεια του σιτηρεσίου είναι ανεπαρκής. Άρα, σιτηρέσια ελλειμ-
ματικά σε ενέργεια με την ταυτόχρονη υψηλή ακατέργαστη πρωτεΐνη, είναι 
η αρχή της αποδιοργάνωσης της λειτουργίας των προστομάχων με επιπτώ-
σεις όπως η μειωμένη ζύμωση κυτταρίνης, μειωμένη παραγωγής πτητικών 
λιπαρών ουσιών (πρόδρομη πηγή ενέργειας για τα μηρυκαστικά) και μειω-
μένη διάσπαση της ακατέργαστης πρωτεΐνης συνεπώς αύξησης των απωλει-
ών αζώτου και ουρίας. Τα ζώα που βρίσκονται σε αυτό το μεταβολικό στρες 
θα παρουσιάσουν συνήθως και άλλες μεταβολικές ασθένειες με αποτέλεσμα 
την περεταίρω μείωση του παραγωγικού και αναπαραγωγικού τους δυνα-
μικού, αυξάνοντας το κόστος διατήρησης τους στις μονάδες. Αυτά τα σιτη-
ρέσια είναι παραδοσιακά πολύ φτηνά σε κόστος αγοράς ανά κιλό και διατί-
θενται στην αγορά με στόχο την ικανοποίηση του παραγωγού και όχι των 
πραγματικών αναγκών του ζώου. Στο τέλος καταλήγουν να είναι οικονομι-
κή καταστροφή για τους ίδιους, αφού το κόστος παραγωγής 1 λίτρου γάλα-
κτος διατρέφοντας τα ζώα με τέτοιου είδους διατροφή, είναι αυξημένο κατά 
πολύ σε σχέση με ισόρροπα σιτηρέσια σε ποσότητα και ποιότητα ενέργειας 
και πρωτεϊνών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάζεται συνυ-
πολογίζοντας παράγοντες οικονομικότητας και βιωσιμότητας της μονάδας 
δεδομένου ότι το ποιοτικό γάλα πληρώνεται ακριβότερα από τις γαλακτοβι-
ομηχανίες. Είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να αυξήσουμε την αποδοτι-
κότητα των ζωοτροφών και των χορηγούμενων σιτηρεσίων παρά να αλλά-
ξουν ραγδαία οι τιμές της αγοράς γάλακτος στον ευρύτερο γαλακτοκομικό 
τομέα και των προϊόντων του συνυπολογίζοντας και την ολοένα αύξηση του 
πληθυσμού παγκοσμίως που απαιτεί περισσότερα και πιο ποιοτικά γαλακτο-
κομικά προϊόντα. 

ΤΖΙΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
DODONI (CYPRUS) Limited

Ουρολογικό σύνδρομο της γάτας

Τ ο Ουρολογικό Σύνδρομο Γάτας χαρακτηρί-
ζεται από διαταραχές στην ούρηση της γά-
τας που σχετίζονται με έντονη κρυσταλλου-

ρία (κρυσταλλοειδή στρουβίτης), η οποία προκαλεί 
ακόμη και έμφραξη της ουρήθρας. Συνήθως εμφα-

νίζεται σε νεαρά στειρω-
μένα αρσενικά ζώα, 1-7 
ετών, που ζουν κυρίως 
μέσα στο σπίτι.

Αιτιολογία: 
•Μειωμένη δραστηριό-
τητα του γάτου λόγω του 
τρόπου ζωής (διαβίωση 
σε διαμέρισμα, συχνά χω-
ρίς ερεθίσματα)
• Μειωμένη συχνότητα 

ούρησης
• Παχυσαρκία λόγω λανθασμένης διατροφής μετά τη 

στείρωση
• Κακής ποιότητας τροφή με αυξημένη ποσότητα Μα-

γνησίου (Mg) και μειωμένη πεπτικότητα

Συμπτώματα:
Το ζώο παρουσιάζει συχνοουρία, δυσκολία και πόνο 
κατά την ούρηση. Οι επισκέψεις στην άμμο του εί-
ναι συχνές, αν και μερικές φορές μπορεί να λερώσει 
και εκτός άμμου. Μερικές φορές φαίνεται να νιαουρί-
ζει επίμονα που είναι σημάδι έντονου πόνου. Επίσης, 
γλύφει τη περιοχή των γεννητικών οργάνων, που συ-
χνά παρατηρείται να είναι υγρή από σάλια ή και από 
ούρα. Πολλές φορές υπάρχει και αίμα στο ούρο. Ακό-
μη, η γάτα παρουσιάζει αδυναμία, δυσφορία, ανορε-
ξία και μπορεί να κάνει και εμέτους.
Εάν υπάρχει έμφραξη της ουρήθρας και κατακράτη-
ση ούρων, τότε το ζώο πρέπει να μεταφερθεί επει-
γόντως στον κτηνίατρο. Σίγουρα υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος η γάτα να εμφανίσει νεφρική και καρδιακή 
ανεπάρκεια με κακή πρόγνωση (αζωθαιμία, υπερκα-
λιαιμία κτλ.). Σ’ αυτή τη περίπτωση, παρατηρείται δι-
άταση και πόνο στη κοιλιά και αν δεν παρέμβει κτηνί-
ατρος, το ζώο πέφτει σε κώμα (ουραιμικό κώμα) μετά 
από 72-98 ώρες και πεθαίνει.

Διάγνωση: 
Η διάγνωση γίνεται βάση το ιστορικό (διαταραχές 
ούρησης σε παχύσαρκα ζώα, αρσενικά νεαρής και 
μέσης ηλικίας). Στη γενική εξέταση του ούρου υπάρ-
χουν άφθονοι κρύσταλλοι στρουβίτη ή και αίμα, ενώ 
η καλλιέργεια ούρου συνήθως είναι στείρα. Γενική 
εξέταση αίματος και βιοχημικό προφίλ είναι απαραί-
τητες. Η ακτινογραφία και το υπερηχογράφημα είναι 
χρήσιμα διότι αποκλείουν άλλες παθολογικές κατα-
στάσεις και επιβεβαιώνουν τα συμπτώματα του ου-
ρολογικού συνδρόμου.

Θεραπεία: 
Τα ζώα χωρίς έμφραξη ουρήθρας πρέπει να διατρέ-
φονται αποκλειστικά με κλινική δίαιτα – τροφή που 
αυξάνει την οξύτητα του ούρου και περιέχει λιγότερο 
Μαγνήσιο. Στα ζώα με έμφραξη μπαίνει καθετήρας, 

ενώ όταν αυτό είναι αδύνατο, η ουροδόχος κύστη 

αδειάζεται με παρακέντηση και το ζώο χειρουργείται. 

Επιπλέον, σημαντικό είναι ότι και αυτά τα ζώα πρέπει 

να διατρέφονται με κλινικές δίαιτες.

Aνακαινίζεται η Στέγη Ηλικιωμένων 
«Άγιος Δημητριανός»

Ά ρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης και ανακαί-
νισης της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημη-
τριανός». Στόχος είναι όπως η Στέγη καταστεί 

λειτουργική και να μπορεί να ανταποκρίνεται με επι-
τυχία στις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο δημιουρ-
γήθηκε . Το κόστος των εργασιών που γίνονται ανα-
μένεται να ξεπεράσει τις 30 χιλιάδες Ευρώ. Πριν από 
μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκε το Εαρινό Πανη-
γύρι τα έσοδα του οποίου δόθηκαν για τις ανάγκες 
της Στέγης Ηλικιωμένων. Είναι ένα ποσό που ανέρχε-
ται στις 7 χιλιάδες Ευρώ και για να ολοκληρωθούν τα 
έργα απαιτούνται και άλλα χρήματα. Σημαντική είναι 
η συμβολή στην προσπάθεια συλλογής χρημάτων της 
Μητρόπολης Τριμυθούντος, άλλων φορέων αλλά και 
των απλών πολιτών που συμβάλλουν στην οικονο-

μική ενίσχυση του ταμείου της Στέγης Ηλικιωμένων. 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην οικονομι-
κή βοήθεια της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητρι-
ανός» μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση 
της Στέγης. Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει και ευχε-
τήριες κάρτες. Το αντίτιμο της αγοράς τους θα δοθεί 
για τα έξοδα ανακαίνισης της Στέγης. Η Στέγη Ηλικιω-
μένων «Άγιος Δημητριανός» διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στην κοινωνία της ευρύτερης περιοχής Ιδα-
λίου. Προσφέρει προγράμματα παροχής φροντίδας 
για τους ηλικιωμένους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τα κατώτατα επίπεδα ποιότητας σύμφωνα με σχετικές 
νομοθεσίες και κανονισμούς οι οποίες είναι προσαρ-
μοσμένες στις νέες και πραγματικές ανάγκες των ατό-
μων τρίτης ηλικίας.

Σκουλήκια στον κήπο μας

Β αδίζοντας πλέoν τους φθινοπωρινούς μήνες 
του έτους και έχοντας ξεπεράσει τις πολύ υψη-
λές θερμοκρασίες του καλοκαιριού ανεβαί-

νει και η διάθεση μας για περιποίηση του κήπου και 
των φυτών μας. Μεταξύ άλλων ο ψεκασμός των φυ-

τών μας για προστασία από 
εχθρούς και ασθένειες απο-
τελεί απαραίτητη καλλιερ-
γητική πρακτική. Ένας πολύ 
σημαντικός εχθρός των φυ-
τών σήμερα είναι τα διάφο-
ρα σκουλήκια που προσβάλ-
λουν σχεδόν όλα τα είδη των 
φυτών όπως τα αρωματικά, 
τα ανθοκομικά, τα λαχανικά 
και βεβαίως τα καλλωπιστικά 
και το γρασίδι. Τα σκουλήκια 
γνωστά και ως σηριβίδι απο-
τελούν τις προνύμφες διάφο-

ρων ειδών πεταλούδων. Ως γνωστό οι πεταλούδες εί-
ναι έντομα τα οποία γεννούν τα αυγά τους πάνω στα 
φύλλα και τους καρπούς των φυτών. Ακολούθως από 
τα αυγά επωάζονται τα σκουλήκια τα οποία μετέπειτα 
θα εξελιχτούν και αυτά σε νέες πεταλούδες με την σει-
ρά τους. Τα σκουλήκια καθ όλη τη διάρκεια της ολιγο-
ήμερης ζωής τους καταναλώνουν ασταμάτητα κυρίως 
τα φύλλα των φυτών. Κλασική περίπτωση αποτελεί η 
καταστροφή του γρασιδιού αφού η καταστροφή του 
μπορεί να επιτευχθεί μόλις σε λίγες ώρες! Συνήθως συ-
ναντούμε τα πράσινα σκουλήκια (Helicoverpa)  και τα 

καφέ (Spodoptera). Παρόλα αυτά υπάρχουν και πολ-
λά είδη πού όλα όμως προέρχονται από διάφορα είδη 
πεταλούδων και είναι όλα επιζήμια. Η περίοδος του 
φθινοπώρου συνήθως αποτελεί την ιδανικότερη περί-
οδο για την έξαρση και την εμφάνιση μεγάλων πληθυ-
σμών που μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να καταστρέ-
ψουν τα φυτά. Επίσης φυτά τα οποία παρουσιάζουν 
νέα τρυφερή βλάστηση αποτελούν πρώτη επιλογή για 
τα σκουλήκια! Ο έλεγχος του πληθυσμού γίνεται πά-
ντα με το ψεκασμό κατάλληλων εντομοκτόνων. Σημα-
ντική παράμετρος για την καταπολέμηση τους είναι η 
σωστή επιλογή εντομοκτόνων, η εναλλαγή των φυτο-
φαρμάκων τουλάχιστον μία φορά και η επιλογή της 
κατάλληλης ώρα του ψεκάσματος για άριστα αποτε-
λέσματα. Τα φυτοφάρμακα μπορεί να είναι χημικά, βι-
ολογικά ή συνδυασμός και των δύο. Επίσης ένα φυ-
τοφάρμακο μπορεί να ψεκαστεί σε διάφορα φυτά του 
κήπου μας που παρουσιάζουν προσβολή από σκου-
λήκια χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουμε πολλά και 
διαφορετικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και 
προμήθεια βιολογικών ή χημικών φυτοφαρμάκων 
μπορείτε επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεωπο-
νικό», Χαλκάνορος 55 Δάλι, τηλέφωνο 97767986 
όπου μπορείτε να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο 
για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση και δι-
ατήρηση του κήπου και των φυτών σας.

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc
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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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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Μια εύκολη συνταγή για ένα απλό, κομψό, νόστιμο και πάντα 
ευπρόσδεκτο ορεκτικό ή μεζέ για το κρασί ή το ουζάκι ή τη 
μπύρα σας. Υπέροχες ψητές πιπεριές γεμιστές με τυριά, ντο-
ματίνια, προαιρετικά με ζαμπόν και μυρωδικά.

Υλικά 
• 6 μεγάλες κόκκινες πιπεριές κέρατο (Φλωρίνης)
• 300 γρ. κατσικίσιο τυρί
• 200 γρ. τυρί φέτα
• 100 γρ. τυρί τσένταρ, τριμμένο
• 1/2 φλ. τσαγιού φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
• 5 ντοματίνια κομμένα σε κύβους
• 3 κ.σ. φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο
• 4 κ.σ. φύλλα φρέσκου μαϊντανού ψιλοκομμένο
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 100 γρ. μπέικον, κομμένο σε μικρούς κύβους (προαιρετικά)
• 1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνετε το φούρνο σας στους 200 βαθμούς. Σε πε-

ρίπτωση που βάλετε και το μπέικον το σοτάρετε σε ένα 

μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά για 3-4 λ.
2. Σε ένα μπολ βάζετε το κατσικίσιο τυρί και τη φέτα και τα 

θρυμματίζετε με ένα πιρούνι. Προσθέτετε το τριμμένο τσέ-
νταρ, τα ντοματίνια, το δυόσμο, το θυμάρι, το μαϊντανό και 
πιπέρι και ανακατεύετε καλά να αναμιχθούν. Αν προτιμή-
σετε και το μπέικον, το προσθέτετε στο μπολ και ανακα-
τεύετε καλά.

3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι, κόβετε κατά μήκος 
τις πιπεριές (αφήνετε το κοτσάνι) και αφαιρείτε τους σπό-
ρους και τα κομμάτια σάρκας που προεξέχουν. Χωρίζετε 
το μείγμα σε 6 ίσα μέρη και γεμίζετε τις πιπεριές. Μπορείτε 
να κλείσετε τις πιπεριές με μια οδοντογλυφίδα ώστε να μην 
ανοίξουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

4. Τοποθετείτε τις πιπεριές σε ένα ρηχό ταψί τις περιχύνετε 
με το ελαιόλαδο και τις ψήνετε για 40 λ περίπου ή μέχρι να 
ψηθούν καλά οι πιπεριές και πάρουν ένα ωραίο χρώμα.

Πιπεριές γεμιστές με τυριά, 
ντοματίνια και μυρωδικά Χ ιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν το 27ο 

Φεστιβάλ Γάλακτος, το πολιτιστικό γεγονός 
που έχει καταστεί θεσμός και η κάθε χρο-

νιά είναι πιο επιτυχημένη από την προηγούμενη. Στο 
φετινό Φεστιβάλ Γάλακτος τραγούδησε η δημοφιλής 
τραγουδίστρια Πάολα η οποία πραγματικά ξεσήκω-
σε τον κόσμο. Το Φεστιβάλ Γάλακτος αποτελεί μια γι-
ορτή που προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τη ντόπια παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων, καθώς όπως έχει καθιερωθεί, στο πλαί-
σιο της διοργάνωσης, πέραν της μεγάλης συναυλίας, 
οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν δωρεάν φρέσκα 
εγχώρια προϊόντα. Τους παρευρισκομένους καλω-
σόρισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Χαλκάνορα Λοϊζος 
Παπαλοϊζου ενώ η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή. Στο χαιρετισμό του ο 
Υπουργός εξήρε την προσφορά των αγελαδοτρόφων 
στην οικονομία του τόπου.«Τους ανθρώπους που 
έχουν κάνει με τον αγώνα τους και το μεράκι τους αυ-
τόν τον κλάδο να προοδεύσει και να είναι ανταγω-
νιστικός όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επί-
πεδο και έχουν καταξιωθεί πραγματικά» δήλωσε ο 
Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής. 
Το Φεστιβάλ Γάλακτος πραγματοποιείται με την στή-
ριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης.

H εκρηκτική Πάολα στο Φεστιβάλ 
Γάλακτος

Σ ε πραγματικά νέο σπίτι θα βρεθεί το επόμενο διάστη-
μα η θεατρική ομάδα του Άδωνη Δαλιού. Οι εργασίες 
ανακαίνισης του Κινηματοθεάτρου «Πανόραμα» βρί-

σκονται σε πλήρη εξέλιξη και εκτιμάται ότι μέχρι το Δεκέμβριο 
τα έργα θα ολοκληρωθούν.  Θα δημιουργηθεί ένας άνετος χώ-
ρος ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενήσει 300 καθήμενους θεα-
τές.  Οι αλλαγές που θα γίνουν αφορούν τις καρέκλες, τα φώτα, 
την τοιχοποιϊα και γενικά θα γίνει ένα σύγχρονο και λειτουργι-
κό θέατρο το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες για τα επόμε-
να 20 χρόνια. Στη διεκπεραίωση των εργασιών συμβάλουν και 
πολλοί εθελοντές οι οποίοι με το ζήλο και την βοήθεια  τους δεί-
χνουν περίτρανα την αγάπη τους για το σύλλογο. Τα εγκαίνια 
του ανακαινισμένου θεάτρου του Άδωνη θα γίνουν με τη συμ-
μετοχή γνωστού καλλιτέχνη. Ανακοινώσεις αναμένονται προ-
σεχώς.

Εργασίες ανακαίνισης του Κινηματοθεάτρου 
«Πανόραμα»

Μ ια ξεχωριστή 
βραδιά πέρασαν 
όλοι όσοι παρευ-

ρέθηκαν στα Απολλώνεια 

2019. Η εκδήλωση του σω-

ματείου Απόλλων Λυμπιών 

περιελάμβανε όμορφα μου-

σικά ακούσματα, μπόλικο 

φαγητό και πλούσια διασκέ-

δαση. Ο Μάριος Αλουπός και 

η Εβελίνα Αντωνίου μαζί με 

την τριμελή ορχήστρα τους 

διασκέδασαν τον κόσμο μέ-

χρι τις πρωϊνές ώρες. Τα 

Απολλώνεια 2019 ήταν υπό 

την αιγίδα του Προέδρου 

του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλί-

δη. Οι άνθρωποι του Απόλ-

λωνα Λυμπιών κατέβαλαν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να φιλοξενήσουν όσο το δυ-

νατόν καλύτερα τον κόσμο ο 

οποίος έφυγε από την εκδή-

λωση με τις καλύτερες των 

εντυπώσεων.  

Μεγάλη επιτυχία τα  Απολλώνεια 2019

Τ ριήμερο εκδηλώσεων διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου με την ευκαιρία την Παγκόσμιας Ημέρας 
Τουρισμού η οποία γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν αναπαρά-
σταση κυπριακών εθίμων με κυπριακή παραδοσιακή μουσική και χορούς από το Λαογραφικό 

Όμιλο του Δήμου Ιδαλίου. Πραγματοποιήθηκε μουσικο-ποιητική βραδιά εις μνήμη του πρώην Αντιδή-

μαρχου Γιώργου Μουττά. Το πολιτιστικό φεστιβάλ του Δήμου Ιδαλίου περιελάμβανε απαγγελίες ποι-

ημάτων Δαλιτών ποιητών και μελοποιημένη ποίηση από τη φιλαρμονική του σωματείου «Χαλκάνωρ». 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε συναυλία «Λαϊκό Αρχονταρίκι» με τον Χρίστο Αλε-

ξάνδρου και τη «Λαϊκή Εστουδιαντίνα». Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 

Σεπτεμβρίου, ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970. 

Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας.

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
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Τ α μαθήματα πιάνου παραδοσιακά διεξάγονται με 
το μαθητή να κάθεται στο πιάνο, ενώ ο δάσκαλος 
κάθεται πλάι του, δείχνοντας διάφορα στις σελί-

δες, εξηγώντας και θέτοντας ερωτήσεις. Αυτό οπωσδήπο-
τε είναι ένα σημαντικό μέρος της 
διδασκαλίας και πάντα θα είναι. 
Καθώς όμως η ηλικία των αρχά-
ριων μαθητών μειώνεται (υπάρ-
χουν έρευνες που δείχνουν ότι 
η καλύτερη ηλικία να ξεκινά κα-
νείς να μαθαίνει πιάνο είναι τα 
3), ο τρόπος αυτός αποδεικνύε-
ται ανεπαρκής. Τα μικρά παιδιά 
μπορούν να συγκεντρωθούν σε 
μία δραστηριότητα για το διπλά-
σιο της ηλικίας τους σε λεπτά (6 
λεπτά για ένα 3χρονο, 8 για ένα 
4χρονο κ.ο.κ.) κατά μέσο όρο, εί-

ναι άρα επιτακτική η ανάγκη οι δραστηριότητες να εναλ-
λάσσονται συχνά και να ποικίλουν.
Η επανάληψη είναι επίσης απαραίτητη. Οι αρχαίοι Ρωμαί-
οι την αποκαλούσαν μητέρα της μάθησης, ενώ η κατανό-
ηση των διαφόρων εννοιών που συνδέονται με την πια-
νιστική εκτέλεση απαιτεί πολλές επαναλήψεις. Όταν όμως 
κάποια έννοια ενισχύεται μέσω του παιχνιδιού, ο αριθ-
μός των επαναλήψεων που απαιτούνται μειώνεται δρα-
ματικά.
Το παιχνίδι μπορεί να μη φαίνεται σαν διδασκαλία. Μπο-
ρεί, μάλιστα, να σας φαίνεται ότι ο δάσκαλος αναλαμ-
βάνει το ρόλο ενός πολύ ακριβού baby sitter και θα εί-
σασταν απόλυτα δικαιολογημένοι να τον θεωρήσετε ως 
τέτοιο εάν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επέλεγε να 
παίξει ένα τυχαίο παιχνίδι.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο σχεδιασμός, η δημιουργία 
και η αγορά των παιχνιδιών, ιδιαίτερα αυτών που απευ-
θύνονται σε μικρά παιδιά, απαιτεί πολλή σκέψη, πολύ 
χρόνο και αρκετό κόστος. Ακόμα και το να ρίχνουμε μια 

μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο ενισχύει το χωρικό συλ-
λογισμό, βελτιώνει την ισορροπία, εκαπιδεύει το συτνονι-
σμό ματιών και χεριών, ενισχύει τον τρόπο με τον οποίο 
οι μύες αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω μας και άλ-
λες ικανότητες που συνδέονται με την πιανιστική εκτέλε-
ση. Υπάρχει όμως μια ατέλειωτη γκάμα επιτραπέζιων και 
άλλων παιχνιδιών που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να 
ενισχύουν την κατανόηση και εκμάθηση συγκεκριμένων 
εννοιών που μαθαίνουν τα παιδιά στα μαθήματά τους. 
Όταν βρίσκουν κάτι διασκεδαστικό, τα παιδιά αφοσιώνο-
νται σε αυτό. Όταν ασχολούνται με ένα παιχνίδι, η συγκέ-
ντρωσή τους εστιάζεται στη διαδικασία του παιχνιδιού 
και τη διασκέδαση, αφήνοντας τη γνώση και την κατανό-
ηση να εμπαιδώνεται χωρίς καν να προσπαθούν. Αυτός 
είναι και ο τρόπος που μαθαίνουν γενικότερα τα μικρά 
παιδιά μέσω του παιχνιδιού.
Αν έχετε απορίες για το πώς κάποιο συγκεκριμένο παιχνί-
δι βοηθά το παιδί σας να μάθει, μη διστάζετε να ρωτήσε-
τε το δάσκαλό του. Οι περισσότεροι από εμάς απολαμ-
βάνουμε να μιλάμε για τη δουλειά μας, άρα θα χαρούμε 
πολύ να τη συζητήσουμε μαζί σας!

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Ο ρόλος του παιχνιδιού στα μαθήματα πιάνου

Ελένη Ζένιου MSc
Πιανίστας-Παιδαγωγός
Mother of Arts Piano 
Studio

Α ν είχαμε ένα ευρώ για 
κάθε φορά που μας ρω-
τούν «ανταύγειες ή βαφή» 

θα ήμασταν πολύ πλούσιες! Είναι η 
απορία των περισσότερων γυναικών 
που θέλουν να αλλάξουν τα μαλλιά 
τους ή που αποφασίζουν να τα βά-
ψουν για πρώτη φορά και η διαφο-
ρά τους βρίσκεται στο αποτέλεσμα 
αλλά και στις ανάγκες των μαλλιών. 
Τα εξηγούμε όλα παρακάτω…
Οι ανταύγειες, όπως ίσως ξέρεις, είναι η βαφή των μαλλιών τμηματικά. Υπάρχουν 
διάφορες τεχνικές (balayage, lowlights, αλουμινόχαρτο) που χαρίζουν διαφορετι-
κό αποτέλεσμα αλλά το βασικότερο είναι πως οι ανταύγειες δεν πειράζουν το χρώ-
μα που έχει η βάση σου.
Μπαίνουν από πάνω του για να το ανοίξουν ή να το σκουρύνουν διακριτικά και να 
δώσουν διάσταση. Είναι με λίγα λόγια, η ιδανική τεχνική αν δεν θέλεις να πειράξεις 
το φυσικό σου χρώμα.
 Δεν είναι ωστόσο η ιδανική τεχνική αν έχεις πολλά λευκά. Καθώς οι ανταύγειες δεν 
βάφουν όλα τα μαλλιά και πολλές τεχνικές δεν ξεκινούν από τη ρίζα, δεν είναι η κα-
τάλληλη περίπτωση για εσένα που εντόπισες λευκά στα μαλλιά σου και θέλεις να τα 
εξαφανίσεις. Είναι όμως ιδανική για εσένα που θέλεις μία διακριτική αλλαγή ή διά-
σταση στο χρώμα σου και κυρίως, είναι τέλεια για εσένα που δεν θέλεις κάθε 20 μέ-
ρες να είσαι στο κομμωτήριο.
Η βαφή από την άλλη περνά σε όλα τα μαλλιά. Αυτό την κάνει τέλεια για εσένα που 
έχεις λευκά ή για εσένα που θέλεις μία πολύ μεγάλη αλλαγή στο χρώμα σου.
Το μοναδικό πρόβλημα με την βαφή είναι ότι, ανάλογα με το χρώμα που θα επι-
λέξεις, θα πρέπει να πηγαίνεις συχνά στο κομμωτήριο για τη ρίζα σου και όχι, οι 
ανταύγειες πάνω από τη βαφή δεν θα σε βοηθήσουν. Αν δηλαδή θέλεις να πειρά-
ξεις και τη βάση σου και να προσθέσεις ανταύγειες, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα 
χρειάζεται ανανέωση το χρώμα σου… Τα δικά σου μαλλιά (λευκά ή μη) θα εμφανι-
στούν έτσι κι αλλιώς μετά από 20 μέρες.
Σε κάθε περίπτωση, ένα ραντεβού και μία κουβέντα με τον κομμωτή συ επιβάλλε-
ται πριν αποφασίσεις και εμείς θέλουμε να θυμάσαι ένα πράγμα: Αν θέλεις να έχεις 
όμορφα μαλλιά, δεν πρέπει να έχεις παράλογες απαιτήσεις.

Ανταύγειες VS Βαφή: Τι είναι 
καλύτερο τελικά να κάνεις;
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ά τυχη φάνηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ η οποία έφερε εκτός έδρας ισοπαλία με αντίπαλο 
το ΘΟΙ στη Λακατάμια. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και κρα-
τούσαν τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα. Τελικά το ΘΟΙ ισοφάρισε και οι δυο ομάδες πήραν από 

ένα βαθμό. Ήταν ένα παιχνίδι – ντέρμπι με δυο ομάδες οι οποίες πέρσι αγωνίζονταν στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγο-
ρίας. Στο σωματείο ήξεραν ότι το παιχνίδι της πρεμιέρας είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας αφού και η ομάδα του ΘΟΙ έχει 
υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα.  Η ΜΕΑΠ έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και όπως 
φάνηκε μέσα από το παιχνίδι θα είναι από τις δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Στο σωματείο άφησαν ήδη πίσω τους 
το παιχνίδι της πρεμιέρας και άρχισαν την προετοιμασία για τους επόμενους αγώνες. Το πρωτάθλημα μόλις έχει αρ-
χίσει και ο δρόμος μέχρι το τέλος είναι μακρύς.  Η ΜΕΑΠ αρχίζει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της για τον Οκτώβριο 
με τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Π.Ο Ορμήδειας. Στην 3η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νή-
σου θα πάνε στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσουν την Αμαθούς. Ακολουθεί το γειτονικό ντέρμπι με τον Χαλκάνορα το 
οποίο θα διεξαχθεί στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Η ΜΕΑΠ στο τελευταίο παιχνίδι για τον Οκτώβριο θα παίξει με τον Διγε-
νή Ορόκλινης.  Αρχηγοί της MEAΠ στο νέο πρωτάθλημα έχουν οριστεί ο Βαγγέλης Καλλικάς , ο Πάνος Δημητρίου και 
ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η 
ομάδα βασίζεται σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από το Πέρα Χωριό - Νήσου. Σε ανακοίνωση του σωμα-
τείου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι 10 από τους 22 ποδοσφαιριστές του ρόστερ κατάγονται από το Πέρα Χωρίο - 
Νήσου. «Μέσα από την σωστή δουλειά η οποία γίνεται στα τμήματα υποδομής του σωματείου μας ευελπιστούμε ότι 
στα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας θα αυξηθεί 
και άλλο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ εκφράζει ευχαριστίες στα μέλη του Δ.Σ  
Ανδρέα Χρυσοστόμου, Έμιλυ Αντωνίου και Αντώνη Πίττα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη των τμημάτων 
υποδομής. Στη ΜΕΑΠ δίδουν μεγάλη σημασία στις ακαδημίες ποδοσφαίρου και αυτό φαίνεται από τα πολύ καλά απο-

τελέσματα που προκύπτουν για το σωματείο.  Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΜΕΑΠ. Τι-

μώνται στα 60 Ευρώ και οι φίλοι της ομάδας μπορούν να τα προμηθευτούν από μέλη του Δ.Σ. Στο μηνιαίο λαχείο της 

ΜΕΑΠ στην κλήρωση που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου κέρδισαν 800 Ευρώ ο αρ. 925 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 300, 

874, 149, 277 και 212. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έντεχνη βραδιά που διοργάνωσε η διοίκηση του σωματείου στο 

εστιατόριο Bella Luna στο Δάλι. 

Πρωταγωνιστικούς στόχους έχει η ΜΕΑΠ

Πανέτοιμος για τη σέντρα ο Άδωνης

Σ την τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του Άδωνη ο οποίος φέτος έχει υψηλούς στόχους στη νέα δι-
οργάνωση της ΕΠΕΛ η οποία αρχίζει στα μέσα Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την κλήρωση ο Άδωνης θα αρ-
χίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από το Δάλι. Στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη θα αντιμετωπίσει 

την ΑΕ Πυργών. Μια νίκη στην πρεμιέρα θα ανεβάσει τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών για τη συνέχεια. Στη 
2η αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλιού θα παίξουν εκτός έδρας με την Α.Ε.Ν Δρομολαξιάς. Το παιχνίδι θα γίνει 
στις 19 Οκτωβρίου. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με την ΑΛΚΗ Ψευδά στις 25 Οκτωβρίου. Όλοι στην ομάδα 
του Άδωνη εργάζονται σκληρά με στόχο να παρουσιαστούν πανέτοιμοι στο νέο πρωτάθλημα. Ο προπονητής 
της ομάδας καταστρώνει τα σχέδια του και προσπαθεί μέσα από φιλικά παιχνίδια που γίνονται αυτή την περίο-
δο να μοντάρει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα παρουσιαστεί έτοιμο για να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν 
από τη διοίκηση. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και όλοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να ανεβάσουν 
τον Άδωνη επίπεδο.  Οι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν στο ρόστερ της ομάδας σε συνδυασμό με τους ποδο-
σφαιριστές που παρέμειναν από την περσινή περίοδο υπόσχονται ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα προσφέρει 
υψηλής ποιότητας ποδόσφαιρο. Ο προπονητής της ομάδας αναμένεται να έχει κάθε εβδομάδα ευχάριστο πο-
νοκέφαλο όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Ο συνωστισμός πολλών ποιοτικών ποδοσφαιρικών οι 
οποίοι έχουν πλούσιο βιογραφικό και εμπειρίες σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα είναι στοιχεία που δείχνουν 
ότι η ομάδα φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστική.  Στις τάξεις του σωματείου υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Άδωνης 
στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο θα παρουσιαστεί δυνατός και θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διάκριση.  Το 
Δ.Σ των πρασίνων βρίσκεται συνεχώς κοντά στην ομάδα έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει.  
Όλοι στον Άδωνη αναμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Ένα καλό ξε-
κίνημα στο πρωτάθλημα θα συμβάλει στη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και θα δημιουργήσει ενθουσιασμό 
στις τάξεις του σωματείου. Ο κόσμος του Άδωνη περιμένει  να δει το νέο πρόσωπο της ομάδας. Οι φίλοι των πρα-
σίνων  αναμένεται ότι θα στηρίξουν και φέτος την προσπάθεια. Η ώθηση από την κερκίδα είναι αναγκαία  και 
αναμένεται ότι μέσα από τα καλά παιχνίδια που υπόσχεται ότι θα παρουσιάσει φέτος ο Άδωνης οι φίλαθλοι θα 
αυξάνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. 

Υψηλούς στόχους έχει ο Λέφτερος

Μ ε εκκωφαντικό τρόπο μπή-
κε στο νέο πρωτάθλημα 
της ΑΠΟΕΣΠ ο Λέφτερος. 

Στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος ο Λέφτερος φιλοξένησε την ομάδα 
της Ακανθούς. Τελικό σκορ 8-0 για την 
ομάδα του Ιδαλίου. Το παιχνίδι εξελί-
χθηκε σε μονόλογο για την ομάδα του 
Λέφτερου η οποία έδειξε από την αρχή 
ότι θα ήταν το αφεντικό στο γήπεδο. Το 
τελικό αποτέλεσμα στέλνει πολύ σημα-
ντικά μηνύματα για το μέλλον. Ο Λέφτε-
ρος στη νέα διοργάνωση έχει υψηλούς 
στόχους και το έδειξε με το καλημέρα.  
Στη 2η αγωνιστική η ομάδα έχει ρεπώ. 
Οι επόμενες επίσημες αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις του Λέφτερου είναι στην 3η 
αγωνιστική, στις 12 Οκτωβρίου. Θα φι-
λοξενήσει στο Δάλι τον Ελληνισμό Ακα-
κίου. Στην 4η αγωνιστική ο Λέφερος θα 
πάει στην Κοκκινοτριμιθιά για τον εκτός 
έδρας αγώνα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. 
Στην 5η αγωνιστική θα πάει στα Λύμπια για το γειτονικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ο Λέφτερος στη φετινή διορ-
γάνωση της  ΑΠΟΕΣΠ θα κυνηγήσει τη διάκριση. Οι άνθρωποι του σωματείου βλέπουν το κάθε παιχνίδι με τη 
δέουσα σοβαρότητα και στο τέλος θα κάνουν τον απολογισμό. Στην ομάδα έγιναν πολλές αλλαγές προσώπων 
και είναι αναμενόμενο ο προπονητής να χρειάζεται χρόνο ώστε να δέσει η ομάδα και να παρουσιάσει το καλό 
της πρόσωπο. «Πρόκειται για καινούρια ομάδα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε πολύ καλά στο νέο πρωτά-
θλημα» δήλωσε στη «ΔΑΛΙΝEWS» μέλος της διοίκησης του Λέφτερου.  Η ομάδα του Δαλιού ποντάρει και φέτος 
στη στήριξη του κόσμου της. Οι οπαδοί του Λέφτερου αποτελούν το στήριγμα της ομάδας και η βοήθεια που πα-
ρέχουν στο σωματείο είναι πολύ μεγάλη. Αναμένεται και στο φετινό πρωτάθλημα να αποτελέσουν τον 12ο παί-
κτη της ομάδας. Η στήριξη των φίλων του Λέφτερου σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου είναι ανεκτίμητη. Με 
γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας του Λέφτερου με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν έμπρα-
κτα την αγάπη τους για το σωματείο. Από την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας φαίνεται ότι και φέτος ο Λέφτε-
ρος θα έχει δυνατή κερκίδα η οποία θα σπρώχνει σε κάθε παιχνίδι τους ποδοσφαιριστές προς τη νίκη.  Όσοι φίλοι 
της ομάδας ακόμα δεν έχουν προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας τους μπορούν να το κάνουν επικοινωνώντας 
με μέλη του Δ.Σ του σωματείου. 

Ο ι κινήσεις που έγιναν στον Απόλλωνα Λυμπιών δεί-
χνουν ότι φέτος η ομάδα θα είναι αρκετά δυνατή. 
Το που μπορεί να φθάσει η ομάδα αυτό θα φανεί 

στην πορεία με τους φίλους του σωματείου να δηλώνουν αι-

σιόδοξοι ότι ο Απόλλων θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Οι 

προσθήκες που έγιναν στην ομάδα σε συνδυασμό με τους 

ποδοσφαιριστές που παρέμειναν από το περσινό ρόστερ 

έχουν προσδώσει μεγάλη ποιότητα στην ομάδα η οποία φέ-

τος δείχνει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Το κλίμα στο 

σωματείο των Λυμπιών είναι εξαιρετικό. Ποδοσφαιριστές, 

προπονητής, διοίκηση και οπαδοί του Απόλλωνα συνεργά-

ζονται στενά για το καλό του σωματείου. Στην 1η αγωνιστι-

κή του νέου πρωταθλήματος ο Απόλλων φιλοξένησε το Δικέ-

φαλο Αγκαστίνας την περσινή πρωταθλήτρια της ΑΠΟΕΣΠ. 

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και οι δυο ομάδες συμβιβά-

στηκαν στην ισοπαλία 2-2. Στη 2η αγωνιστική οι γαλάζιοι των 

Λυμπιών θα παίξουν εκτός έδρας με την Ποδοσφαιρική Λέ-

σχη Ψημολόφου. Στην 3η αγωνιστική ακολουθεί το γειτονι-

κό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Δάλι. Στην 4η αγωνιστική ο Απόλλων θα υποδεχθεί στα Λύμπια την ομάδα της Ακανθούς. Οι αγω-

νιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για τον Οκτώβριο συμπληρώνονται με τον αγώνα στα Λύμπια με αντίπαλο τον Λέφτερο.  Οι 

φίλοι του Απόλλωνα στηρίζουν το σωματείο τους σε κάθε εκδήλωση και αναμένεται αυτό να συνεχίσουν να πράττουν και με 

την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου. Στους αγώνες που θα γίνουν κυρίως στα Λύμπια αναμένεται ότι οι ποδοσφαιριστές 

θα έχουν μεγάλη στήριξη από τους οπαδούς της ομάδας. Οι κάτοικοι των Λυμπιών στηρίζουν με θέρμη και τα άλλα τμήματα 

του σωματείου. Η γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα Λυμπιών άρχισε με το δεξί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Κέρδισε εκτός 

έδρας με 3-1 τη Νέα Σαλαμίνα. Τα γκολ σημείωσαν η Φωτεινή Σεργίδη, η Μαρία Πλάτωνος και η Μαρία Στασίνου.

Θα είναι ανταγωνιστικός ο Απόλλων Λυμπιών
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Μ ε το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ο Χαλκάνωρ. Οι γαλάζιοι του Δαλιού κέρδισαν εντός 
έδρας τον Εθνικό Άσσιας με 2-1. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι το οποίο πρόσφερε πολύ καλό θέαμα στους φιλά-
θλους που το παρακολούθησαν. Η νίκη στην πρεμιέρα συμβάλει στο ψυχολογικό ντοπάρισμα της ομάδας  του 

Νώντα Χριστινάκη. Ο Χαλκάνωρ φέτος έχει θέσει υψηλούς στόχους και θα επιδιώξει τη διάκριση. Η συνολική παρουσία της 
ομάδας στον πρώτο αγώνα έδειξε ότι οι γαλάζιοι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλό στο πρωτάθλημα.  Το πρώτο παιχνίδι 
του πρωταθλήματος έχει πάντα ιδιαιτερότητες και το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε να τις ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκο-
λίες δείχνει ότι ο Χαλκάνωρ βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Κάποιες αδυναμίες που εντοπίστηκαν θα διορθωθούν μέσα από τα 
παιχνίδια που ακολουθούν. Φέτος στο Χαλκάνορα άρχισαν από πολύ νωρίς το στήσιμο της ομάδας γεγονός το οποίο βοή-
θησε τον προπονητή να προετοιμάσει τα πλάνα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην προετοιμασία και στα φιλικά παι-
χνίδια που ακολούθησαν έγινε σκληρή δουλειά η οποία ευτυχώς κύλησε χωρίς προβλήματα.  Στόχος του προπονητή ήταν 
να προσδώσει ποιότητα στην ομάδα, στοιχείο που φαίνεται, τουλάχιστον στο παιχνίδι της πρεμιέρας,  να έχει επιτευχθεί. Ο 
βασικός κορμός του ρόστερ αποτελείται από έμπειρους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πλαισιώνονται από πολύ καλούς και φι-
λόδοξους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο Χαλκάνορα υπάρχει πλούσιο ποδοσφαιρικό ταλέντο και δεν αποκλείεται στα επό-
μενα λίγα χρόνια μεγάλες ομάδες της Κύπρου να στρέψουν την προσοχή τους σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στους 
γαλάζιους του Δαλιού. Εξάλλου στο παρελθόν πολλοί ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα στελέχωσαν με μεγάλη επιτυχία 
ομάδες της Α’ κατηγορίας. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και όλοι μαζί, διοίκηση, προπονητής, ποδοσφαιριστές και 
φίλοι της ομάδας εργάζονται σκληρά για το καλό του Χαλκάνορα. Στόχος του Χαλκάνορα στο φετινό πρωτάθλημα είναι η 
διάκριση και αυτή θα επιδιώξει μέχρι τέλους, λένε άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο σωματείο. Η προσοχή της ομάδας 
είναι πλέον στους επόμενους αγώνες στους οποίους η ομάδα θα επιδιώξει να έχει καλή βαθμολογική συγκομιδή. Κανένα 
παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στο «Δημήτρης Χάματσος». Το φετινό πρωτάθλημα της Γ’ κατη-

γορίας αναμένεται να είναι και φέτος συναρπαστικό. Με γειτονικό ντέρμπι συνεχίζεται το πρωτάθλημα για το Χαλκάνορα. 

Οι γαλάζιοι του Δαλιού στη 2η αγωνιστική θα πάνε στο Λυθροδόντα για να αντιμετωπίσουν την ΕΛΗΑ. Ακολουθεί στην 3η 

αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 4η αγωνιστική είναι προγραμματισμένο νέο γειτονικό 

ντέρμπι, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη ΜΕΑΠ στο «Θεοδώρειο» Στάδιο. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Χαλκάνορα για τον 

Οκτώβριο ολοκληρώνονται με τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ηρακλή Γερολάκκου.

Με θετικό πρόσημο άρχισε το πρωτάθλημα ο Χαλκάνωρ

Α 
νταγωνιστική αναμένεται να είναι στο 

φετινό πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ η 

ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ομάδα της Ενορίας Αγί-

ων Κωνσταντίνου και Ελένης  παρουσιάζεται αρ-

κετά δυνατή και όπως φαίνεται θα διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη νέα διοργάνωση. Στην πρε-

μιέρα του νέου πρωταθλήματος η ΑΕΚ κέρδισε 

στο Δάλι  τον Ελληνισμό Ακακίου με 1-0 και έστει-

λε ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. Στη 

2η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου θα πάει στην 

Κοκκινοτριμιθιά για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟ 

Κοκκινοτριμιθιάς. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική 

το γειτονικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα Λυμπιών. 

Ο αγώνας θα γίνει στο Δάλι. Στην 4η αγωνιστική η 

ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟ Μαθιάτη και στην 5η 

αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Ε.Ν Αγί-

ου Δομετίου. Ο προπονητής Χρίστος Πέππος λόγω 

και της πολύχρονης παρουσίας του στον πάγκο της 

ομάδας έχει εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές το 

αίσθημα του νικητή.  Οι ποδοσφαιριστές που εντά-

χθηκαν στην ομάδα αναμένεται να καλύψουν κάποια κενά που παρατηρήθηκαν στην περσινή περίοδο. Η δι-

οίκηση της ΑΕΚ είναι κοντά στον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές έτοιμοι να διαχειριστούν κάθε θέμα που 

θα προκύψει. Στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται και οι φίλοι του σωματείου. Χρόνο με το χρόνο παρατηρείται 

όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα στις τάξεις των φίλων της ομάδας. Φέτος νέα άτομα, κυρίως κάτοικοι της Ενο-

ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να βοηθήσουν το σωματείο, στοιχείο 

το οποίο δείχνει ότι η ΑΕΚ μέσα από το πέρασμα των χρόνων καθιερώνεται στη συνείδηση των φίλων του πο-

δοσφαίρου, κυρίως στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύεται και για 

την ένταξη παιδιών στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του σωματείου. Στην ΑΕΚ πέραν από ποδόσφαιρο θέλουν 

να δημιουργήσουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία οι οποίοι θα αποτελούν πρότυπα αλληλοσεβασμού, 

συνεργασίας και ομαδικότητας. Στην ΑΕΚ δουλεύουν σκληρά και θεωρείται θέμα χρόνου κάποιοι ποδοσφαι-

ριστές από την ακαδημία του σωματείου να στελεχώσουν σε πρώτη φάση την πρώτη ομάδα και γιατί όχι  να 

πάρουν μετεγγραφή σε μεγαλύτερες ομάδες. Άτομα που βρίσκονται κοντά στην ακαδημία ποδοσφαίρου της 

ομάδας δηλώνουν ότι υπάρχει πλούσιο ταλέντο στις μικρές ομάδες του σωματείου. 

Η ΑΕΚ Ιδαλίου στοχεύει στη διάκριση

Μ ε τους καλύτερους οιωνούς άρχισε τις φετινές 
αγωνιστικές της υποχρεώσεις η Ολυμπιάδα. Οι 
πράσινοι των Λυμπιών μπήκαν με τον καλύτε-

ρο τρόπο στο νέο πρωτάθλημα της επίλεκτης κατηγορίας 
της ΣΤΟΚ. Στην πρεμιέρα κέρδισαν με 4-1 τον Άτλα Αγλα-
ντζιάς. Ο αγώνας έγινε στα Λύμπια στην παρουσία αρκε-
τών φίλων της ομάδας. Η επιτυχής έναρξη των αγωνιστι-
κών υποχρεώσεων της ομάδας ανεβάζει τη ψυχολογία των 
ποδοσφαιριστών και ταυτόχρονα ανοίγει την όρεξη των 
φίλων της ομάδας οι οποίοι ευελπιστούν ότι τα πράγματα 
φέτος θα είναι πολύ καλύτερα από πέρσι. Η Ολυμπιάδα θα 
επιδιώξει στο φετινό πρωτάθλημα να πρωταγωνιστήσει και 
να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στην Γ’ 
κατηγορία. Ο αγώνας της πρεμιέρας κρύβει πάντα παγίδες 
αφού όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν καλό ξεκίνημα. Το 
γεγονός ότι η Ολυμπιάδα άρχισε με εκκωφαντικό τρόπο το 
πρωτάθλημα στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέ-
χεια.  Στους φίλους της ομάδας υπάρχει ενθουσιασμός και 
όλοι ευελπιστούν ότι η ομάδα θα μπορέσει φέτος να πετύχει 
τους στόχους της. Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος η 
Ολυμπιάδα θα αντιμετωπίσει στα Λύμπια την Α.Ε Πολεμιδι-
ών. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας 
με αντίπαλο τον Εθνικό Λατσιών. Αναμένεται να γίνει ένα 
δυνατό παιχνίδι αφού οι δυο ομάδες πέρσι αγωνίζονταν 
μαζί στην Γ’ κατηγορία. Επίσης ο Εθνικός άρχισε και αυτός 
με μεγάλη νίκη το πρωτάθλημα δείχνοντας ότι θα επιδιώ-
ξει να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Στην 4η αγωνι-
στική οι πράσινοι των Λυμπιών θα παίξουν εκτός έδρας με 
τη Δόξα Παλιομετόχου. Άλλη μια δύσκολη έξοδος για την 
ομάδα των Λυμπιών  η οποία ολοκληρώνει τις αγωνιστικές 
της υποχρεώσεις για τον Οκτώβριο με τον εκτός έδρας αγώ-

να με αντίπαλο τον Ορφέα Λευκωσίας. Η διοίκηση της Ολυ-
μπιάδας κυκλοφόρησε και φέτος τα εισιτήρια διαρκείας της 
ομάδας. Όσοι από τους φίλους του σωματείου δεν έχουν 
ακόμα προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας τους μπορούν 
να το πράξουν επικοινωνώντας με μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. H προσπάθεια ανέγερσης του νέου οικήμα-
τος της Ολυμπιάδας συνεχίζεται. Το έργο βρίσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα 
μέλη του σωματείου δεν θα σταματήσουν στιγμή μέχρι το 
έργο να ολοκληρωθεί. Η Ολυμπιάδα καλεί όλους όσοι μπο-
ρούν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν με μέλη του Δ.Σ. 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά που πραγ-
ματοποίησε η Ολυμπιάδα στο κοινοτικό πάρκο Λυμπιών. 

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Ολυμπιάδα

Σ εσυνάντηση του Προέδρου του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Αθλητισμού Ανδρέα Μιχαηλίδη και του 
Προέδρου της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα, υπογράφηκε 

η συμφωνία εκμίσθωσης προς την ΚΟΠ του τεμαχίου γης 
στον Κόρνο, στο οποίο θα ανεγερθεί το Αθλητικό Κέντρο 
Εθνικών Ομάδων.
Η εξέλιξη αυτή, αναφέρεται σε ανακοίνωση, αποτελεί άλλο 
ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της ΚΟΠ για υλο-
ποίηση του μεγάλου στόχου της ανέγερσης του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου, κάτι που αποτελεί βασική προτεραι-
ότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ομοσπονδίας για 
την επόμενη πενταετία. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κού-
μας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΚΟΑ για τη συμβολή 
του Οργανισμού στην προσπάθεια δημιουργίας του Εθνι-
κού Αθλητικού Κέντρου. «Χαίρομαι που από τη θέση μου 
ως Προέδρου του ΚΟΑ, συμβάλλω στην υλοποίηση ενός 
έργου το οποίο αποτελεί όνειρο πολλών χρόνων», ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων ο κ. Μιχαηλίδης. Η επιτροπή Hat Trick της 

UEFA, στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ   με 
την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής,  ενέκρινε 
την χρηματοδότηση του Αθλητικού Κέντρου στον Κόρνο 
και πλέον, η ΚΟΠ προχωρεί στα επόμενα βήματα με στόχο 
την έναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατό.

Στον Κόρνο το Αθλητικό Κέντρο 
Εθνικών Ομάδων

Ο διεθνής σκο-
πευτής της Σκο-
πευτικής Οργά-

νωσης Λευκωσίας Πέτρος 
Ιωάννου, ήταν ο μεγά-
λος νικητής στον αγώνα 
κόμπακ για το «Κύπελ-
λο Λάρνακας», αφού εν 
τω μεταξύ χρειάστηκε να 
κερδίσει σε αγώνα μπα-
ράζ τον συναθλητή του 
στη ΣΚΟΛΕΥ Ανδρέα Βα-
σιλείου, με τον οποίο ισο-
βάθμησε με 97/100. Στο 
μπαράζ ο Ιωάννου πέτυ-
χε 23/25, έναντι 20/25 του 
Βασιλείου.

Ο Πέτρος Ιωάννου κέρδισε το «Κύπελλο 
Λάρνακας»

Σ τη μάχη του νέου πρωταθλήμα-
τος ετοιμάζεται να ριχθεί ο Πα-
νιδαλιακός. Η προετοιμασία της 

ομάδας κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλή-
ματα και στο σωματείο υπάρχει μεγάλη 
αισιοδοξία για μια καλή πορεία στο πρω-
τάθλημα. H γυναικεία ομάδα έχει ενισχυ-
θεί και φέτος ο Πανιδαλιακός στοχεύει σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διοργά-
νωση. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαι-
ρετικό. Το Δ.Σ καλεί τον κόσμο να στη-
ρίξει την ομάδα. Ο πρώτος εντός έδρας 
αγώνας της ομάδας είναι προγραμμα-
τισμένος για τις 16 Οκτωβρίου. Είναι μια 
καλή ευκαιρία για τους φίλους του σω-
ματείου να βρεθούν στο γήπεδο και να 
συμβάλουν στις προσπάθειες των αθλη-
τριών. Πολύ καλή δουλειά γίνεται και στις ακαδημίες του σωματείου. Ο Πανιδαλιακός διαχρονικά δίδει μεγάλη σημασία 
στις ακαδημίες του. Πολλά παιδιά της περιοχής αθλούνται στο σωματείο  γεγονός που ικανοποιεί τους ανθρώπους του 
Πανιδαλιακού. Τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα Κ14 και Κ16 αρχίζουν στις 26 Οκτωβρίου. 

Έτοιμος για το πρωτάθλημα 
ο Πανιδαλιακός




