
Ο Υπουργός Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας Δρ. 

Κώστας Χαμπιαούρης άνοιξε τα 
χαρτιά του στη «ΔΑΛΙΝΕWS» για 
το μέλλον της παιδείας στην πε-
ριοχή. Αναμένονται σημαντικά 
έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν 
ακόμα περισσότερο την περιο-
χή. Ο Υπουργός αποκαλύπτει ότι 
θα επανεξεταστεί η ανέγερση Δ’ 
Δημοτικού Σχολείου στο Δάλι και 
αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέ-
λιξη διαδικασίες για μελέτη της 
βιωσιμότητας και αναγκαιότη-

τας ανέγερσης Τεχνικής Σχολής 

στην περιοχή. Ο Υπουργός Παι-

δείας σημειώνει τα έργα σε σχο-

λικές μονάδες που θα γίνουν το 

επόμενο διάστημα και αφορούν 

εργασίες επέκτασης του Β’ Νηπι-

αγωγείου Ιδαλίου και αναβάθμι-

σης , επέκτασης και διαμόρφω-

σης του Λυκείου Ιδαλίου. Στην 

αποκλειστική του συνέντευξη 

στη «ΔΑΛΙNEWS» ο κ. Χαμπιαού-

ρης αναφέρεται και στις στρατη-

γικές προτεραιότητες του Υπουρ-

γείου για την επόμενη διετία. 

Προχωρούν τα έργα στην 
πεζογέφυρα
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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

 σελ. 3

Υπό μελέτη η ανέγερση Δ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου και 
Τεχνικής Σχολής στην περιοχή 

Aποκαλυπτική συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας Δρος Κώστα  Xαμπιαούρη στη «ΔΑΛΙΝΕWS»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599

e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

Η ευρύτερη περιοχή 
Ιδαλίου τίμησε και 
φέτος με μεγαλοπρέ-

πεια την εθνική επέτειο της 

28ης Οκτωβρίου. Τα μηνύμα-

τα του έπους του 40 είναι πά-

ντα επίκαιρα για τις νεότερες 

γενιές.  Επίκεντρο των φετινών 

εορτασμών ήταν τα Λύμπια 

όπου πραγματοποιήθηκε η με-

γάλη παρέλαση στην οποία 

συμμετείχαν μαθητές, σωμα-

τεία και οργανώσεις. Το παρόν τους έδωσαν και αγήματα της Εθνικής Φρου-

ράς. Την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τίμησαν με διάφορες εκδηλώσεις 

σχολεία και σωματεία. 

Τιμήθηκε η επέτειος του ΟΧΙ
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Ε πίσκεψη στο Δάλι 
πραγματοποίησε 
ο Πρόεδρος της 

Βουλής Δημήτρης Συλ-
λούρης ο οποίος συνα-
ντήθηκε με πολίτες και 
άκουσε τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινότητα 
τους. Περπάτησε στους δρόμους του Ιδαλίου και συνομίλησε 
με τον κόσμο που βρισκόταν στα οικήματα των σωματείων του 
Χαλκάνορα και του Άδωνη. Κατά την παρουσία του στο Δάλι 
ενημερώθηκε από το Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο για την πρωτο-
βουλία που αναλήφθηκε το τελευταίο διάστημα και την πρόταση 
που υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών για συνένωση των 
κοινοτήτων της περιοχής με το Δήμο Ιδαλίου στο πλαίσιο της 
δρομολογούμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα προβλήματα των πολιτών 
στον Πρόεδρο της Βουλής
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Π έρασαν επτά χρόνια από το 2012, 
χρονολογία – ορόσημο για την ολο-
κλήρωση του αποχετευτικού συστή-

ματος. Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος 

και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής απέ-

δωσε την καθυστέρηση σε διοικητικά, νομι-

κά και οικονομικά προβλήματα. Στην περιο-

χή, στο Δήμο Ιδαλίου και στις κοινότητες Πέρα Χωριού - Νήσου και Λυμπιών δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος. Συ-

νολικά 57 Δήμοι ή κοινότητες στην Κύπρο δεν έχουν αποχετευτικό και σύμφωνα 

με το Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής της Οδηγίας η εφικτή ημερομηνία συμμόρ-

φωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2027.

Δαλι, Πέρα Χωριό – Νήσου και Λύμπια 
έμειναν χωρίς αποχετευτικό σύστημα
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Τ ην επιθυμία τους να συ-
νενωθούν οι κοινότητες 
τους  με το Δήμο Ιδαλίου 

υπέβαλαν στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών οι Πρόεδροι των Κοινοτι-
κών Συμβουλίων Πέρα Χωριού 
– Νήσου, Αλάμπρας, Ποταμιάς 
και Λυμπιών. Θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο θα έχουν καλύ-
τερη ανάπτυξη αφού με το Δήμο Ιδαλίου έχουν κοινά χαρακτη-
ριστικά, κοινή κουλτούρα και κοινή πορεία η οποία αρχίζει από 
τα πολύ παλιά χρόνια. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος 
ανέφερε ότι το Δάλι και οι κοινότητες της περιοχής έχουν κοινό 
τοπικό σχέδιο και μαζί μπορούν να προχωρήσουν στην ανά-
πτυξη και την πρόοδο. 

Οι κοινότητες της περιοχής θέλουν 
συνένωση με το Δήμο Ιδαλίου

 σελ. 4



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σ ημαντικά νέα για την παιδεία της περιοχής φέρνει μέσω 
της συνέντευξης του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο Υπουργός Παιδεί-
ας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού  Δρ. Κώστας Χα-

μπιαούρης. Επανέρχονται τα θέματα της ανέγερσης Δ’ Δημοτικού 
Σχολείου Ιδαλίου και Τεχνικής Σχολής στην περιοχή. Ο Υπουργός 
αναφέρεται και σε έργα που προγραμματίζονται σε υφιστάμενες 
σχολικές μονάδες. Το Δάλι αποτελεί μήλο της έριδος και κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά. Ο Δήμος Ιδαλίου βρίσκεται στο επίκεντρο των 
συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από 
τη μια βρίσκεται η πρόταση για συνένωση του Δήμου Ιδαλίου με 
τους Δήμους Λατσιών και Γερίου και από την άλλη προέκυψε η πρω-
τοβουλία των κοινοτήτων της περιοχής οι οποίες υπέβαλαν επίση-
μα αίτημα για συνένωση τους με το Δήμο Ιδαλίου ώστε όλοι μαζί να 
προχωρήσουν στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου. Η κατά-
ληξη του θέματος έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και όπως δεί-
χνουν τα πράγματα όλα «θα παίζουν» μέχρι το τέλος. Το σίγουρο εί-
ναι ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα φέρει πολλές 
αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Οι αλλαγές στο πλαίσιο της με-

ταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα καλύψουν και τις Σχο-
λικές Εφορείες για τις οποίες υπάρχει πρόθεση  να καταργηθούν.   
Επίσκεψη στο Δάλι πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής Δη-
μήτρης Συλλούρης ο οποίος συναντήθηκε με πολίτες και άκουσε τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Περ-
πάτησε στους δρόμους του Ιδαλίου και συνομίλησε με τον κόσμο 
που βρισκόταν στα οικήματα των σωματείων του Χαλκάνορα και 
του Άδωνη.  Στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να δια-
βάσετε τα νέα για το αποχετευτικό το οποίο καθυστερεί λόγω διοι-
κητικών, νομικών και οικονομικών προβλημάτων. Στην περιοχή ο 
Δήμος Ιδαλίου  και οι κοινότητες Πέρα Χωριού – Νήσου και Λυμπι-
ών δεν συμμορφώθηκαν με τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου. Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου τίμησε και φέτος 
με μεγαλοπρέπεια την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.  Η μεγά-
λη παρέλαση στην οποία συμμετείχαν μαθητές, σωματεία και ορ-
γανώσεις πραγματοποιήθηκε φέτος στα Λύμπια. Οι συμμετέχοντες 
στην παρέλαση εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα όλων όσοι την 
παρακολούθησαν. Η  παρέλαση για άλλη μια φορά σκόρπισε ρίγη 

συγκίνησης και αισθήματα εθνικής υπηρηφάνειας.  Τον Οκτώβριο 
πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας του πάρκου «Αντώνη 
Ευθυμίου». Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος εξήρε την προσφορά 
των παλικαριών του Ιδαλίου στις μάχες για την αντιμετώπιση του 
τούρκου εισβολέα. Τα έργα υποδομής προχωρούν και όπως μπο-
ρούν να διαπιστώσουν όσοι τύχει να περάσουν από το γεφύρι του 
ποταμού Γυαλιά έχει τοποθετηθεί η πεζογέφυρα αλλάζοντας την 
όψη της περιοχής. Στο Δάλι τελέστηκε παραδοσιακός Κρητικός γά-
μος. Επίσης οι Κρητικοί του  Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Γεώργιος 
της Ασή Γωνιάς Κρήτης συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που διοργα-
νώθηκαν με την ευκαιρία του πανηγυριού των Αγίων Ανδρονίκου 
και Αθανασίας. Ήρθαν στην Κύπρο στο πλαίσιο της συνεργασίας 
που έχουν με τις Ιδαλιάδες. Η Θεατρική Ομάδα του Άδωνη Ιδαλίου 
και η «Παράβαση» Λυμπιών συμμετέχουν στον 32ο Παγκύπριο Φε-
στιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει ο ΘΟΚ. Προσκυ-
νηματικές εκδρομές διοργάνωσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποτα-
μιάς και ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήταν δυο 
εκδρομές τις οποίες απόλαυσαν οι συμμετέχοντες. 

Μήλος της έριδος η περιοχή Ιδαλίου

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 Νοεμβρίου Δαμιανός, Κοσμάς, 

Ανάργυρος

8 Νοεμβρίου Άγγελος, Γαβριήλ, 
Μιχάλης, Ραφαήλ

9 Νοεμβρίου Νεκταρία

10 Νοεμβρίου Ορέστης

11 Νοεμβρίου Μηνάς, Βίκτωρ

13 Νοεμβρίου Χρυσόστομος

14 Νοεμβρίου Γρηγόρης, 
Φίλιππος

16 Νοεμβρίου Ιφιγένεια

21 Νοεμβρίου Μάριος, Μαρία

25 Νοεμβρίου Αικατερίνη

26 Νοεμβρίου Στέλλα, Στυλιανός

30 Νοεμβρίου Αντδρέας, Άνδρεα

ΔΑΛΙ news
Η πρώτη περιφερειακή 

εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου 

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ 

Διευθυντής Έκδοσης

Ανδρέας Ιωσήφ

Τηλ. 99606599, 22341342

andreasjoseph@hotmail.com

Δημοσιογραφική επεξεργασία 
και τεχνική επιμέλεια

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β, 

Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005

Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Aιμοδοσία στο Δάλι

Η Τοπική Επι-
τροπή Αιμο-
δοσίας Ιδαλί-

ου, η Επιτροπή Υγείας 

Δήμου Ιδαλίου και το 

Κέντρο Αίματος του 

Υπουργείου Υγείας δι-

οργάνωσαν  αιμοδοσία 

για ενίσχυση της Τράπε-

ζας Αίματος του Δήμου. 

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτβωβρίου και η προσέλευση 

των πολιτών ήταν αθρόα.

Γ ια άλλη μια χρονιά οι εκτοπισμέ-
νοι κάτοικοι της Αφάνειας έδωσαν 
ραντεβού στο παρεκκλήσι του Αγί-

ου Αρτεμίου, παρά τη Βιομηχανική Περιο-
χή Ιδαλίου όπου γιόρτασαν τη μνήμη του 
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου. Η πα-
νήγυρη έγινε σε συνεργασία της Εκκλη-
σιαστικής Επιτροπής του ιερό ναού Αγίου 
Αρτεμίου της κατεχόμενης Αφάνειας, σε 
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Τρι-
μυθούντος και την Εκκλησιαστική Επιτρο-
πή του Παρεκκλησίου του Αγίου Αρτεμί-
ου, παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου. 
Το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου ο Επίσκοπος 
Μεσαορίας Γρηγόριος χοροστάτησε και 
κήρυξε κατά την ακολουθία του Μεγά-
λου Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Αρτεμίου. Ο Θεοφιλέστατος 
στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στις αξίες 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον κάθε 
χριστιανό και ιδιαίτερα μίλησε για τη ση-
μασία της υπακοής, χωρίς την οποία δεν 
μπορεί να υπάρξει τάξη ούτε μέσα στο 
χώρο της Εκκλησίας αλλά ούτε μέσα στην 
κοινωνία. Γι΄ αυτό και τόνισε πόσο σημα-
ντικό και αναγκαίο είναι ο μικρότερος να 
ρωτά και να παίρνει συμβουλές από τον 
μεγαλύτερό του ή μέσα στο χώρο εργασί-
ας ο καθένας να συμβουλεύεται τον ανώ-
τερό του. Η υπακοή και η ταπείνωση υπο-
δεικνύει την ταυτότητα και τη συνείδηση 
του κάθε χριστιανού. Αυτές οι αρετές, μετα-
ξύ πολλών άλλων, διακόσμιζαν την ψυχή 
του τιμώμενου Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Αρτεμίου, που έζησε όχι μόνο το μαρτύ-
ριο της συνειδήσεως, το οποίο ζει ο κάθε 
χριστιανός, αλλά και το μαρτύριο του αί-
ματος δίνοντας τη ζωή του για την αληθινή 
πίστη στον Θεό.Την επομένη, ανήμερα της 
εορτής, Κυριακή 20 Οκτωβρίου τελέστηκε 
όρθρος και θεία Λειτουργία στον ίδιο ιερό 
Ναό, προισταμένου του Μητροπολίτη Τρι-
μυθούντος Βαρνάβα.

Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι 
της Αφάνειας γιόρτασαν 

τον Άγιο Αρτέμιο

Ο Ποτής
Β άσανα θκια του καθενού ο Πλάστης όσα σώνει.
Σαν το καυτό το σίδερο χτυπά μας πά’ στ’ αμόνι.
Συνοδοιπόροιστην ζωή μα φεύκουμεντε μόνοι.
Κράτα καλά Αννίτσα μου γιατ’ έσιεις παρακλάδια 
τζιαι μ’ έτσι τρόπο η ζωή ποττέ δεν θα ‘ναι άδεια.

Ποτής,
Παναγιώτης Γεωργίου Κομοδρόμου Περικλέους

Άνθρωπος ίσιος, τίμιος πάντα μ’ αξιοπρέπεια, 
έφυγε όπως έζησε μακρά που μικροπρέπεια.

Απλός, ευθύς και αυστηρός να ζει μες στην αλήθκεια 
πεποίθηση δημοκρατική, βαθκιά μέσα στα στήθκια.
Γι’ αυτό στο πραξικόπημα με άλλους τον συνάξαν, 

τα παλληκάρκα της φατζιής στην φυλακή στηβάξαν.
Πέντε γενιές σιδηρουργοί τα σίδερα δαμάζουν, 

θωρούσιν ούλλοι που γυρών, κατά Θεό θαυμάζουν.
Κάγκελα τζιαι παράθυρα, σβάρνες μαζί τζιαι πόρτες, 

τσάπες να νυάζουσι την γη, πό ‘ν του ντουνιά οι σόρτες.
Όπως τον Ήφαιστο, θεός με μάτσαν εις το σιέρι, 
σχήμα διά στο σίδερο τζιαι η ψυσιή του χαίρει.

Ήρταμεν να σε κλάψουμεν με τα παιθκιά τζι αγκόνια 
μα σου θα μείνεις πιον  δαμαί μες στην ζωή αιώνια 

γιατί πολλ’ αγωνίστηκες να ζήσεις με αξίες, 
τρία παιθκιά αξιώθηκες μες στην ζωή τζιαι είες 
να κάμνουν οικογένεια, να ζουν με περηφάνια 

μακρά απού μικρότητες τζιαι της ψυσιής την άνοια.
Ο Παναγιώτης, ο Ποτής δεν έφυεν λαλώ σας 

τζιαι μ’ ένα χειροκρότημα, θερμοπαρακαλώ σας, 
το ίστατο το χαίρε μας εις το φθαρτό του σώμα 

να βάλουμεν μες στου Δαλιού το  άγιο το χώμα.
Χαίρε Αντιστασιακέ Ποτή μας δημοκράτη,

έφυες μα θα ‘σαι δαμαί σαν της ζωής τ’ αλάτι.

Ανδρούλα Σιάτη
Εν Κωνσταντινούπολη

28/9/2019

Διάκριση για μαθήτρια της Σχολής Φόρουμ

Η μαθήτρια της Σχολής 
Φόρουμ Εμμέλεια Κόκ-
κινου του τμήματος Α4 

απέσπασε το 2ο βραβείο  στην 
κατηγορία Γυμνάσιο, στον πα-
γκύπριο διαγωνισμό S-Factor 
Cyprus 2019. Στο διαγωνισμό 
υπήρχαν 54 συμμετοχές. Η μαθή-
τρια της Σχολής Φόρουμ κατάφε-
ρε με επιτυχία να εξηγήσει το φαι-
νόμενο του κοχλία του Αρχιμήδη 
και τη σχέση του με ένα σιντριβάνι σοκολάτας μέσα σε τρία λεπτά. 
Ο Διαγωνισμός «S-Factor» διοργανώθηκε φέτος για ένατη συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Έρευ-
νας και Καινοτομίας, την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Thales Foundation στο πλαίσιο 
της Εκδήλωσης «European Researchers’ Night 2019». Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να προκαλέ-
σει τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων να ασχοληθούν με ένα επιστημονικό φαι-
νόμενο και να βρουν ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο να το παρουσιάσουν μπροστά 
στο κοινό σε τρία μόνο λεπτά.
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Ν έα έργα σε σχολικές μονάδες της περιοχής Ιδαλίου προαναγγέλει σε αποκλειστική συ-
νέντευξη του στη «ΔΑΛΙΝEWS» ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας Δρ. Κώ-
στας Χαμπιαούρης. Αφορούν επέκταση του Β’ Νηπιαγωγείου Ιδαλίου και αναβάθμιση 

και επέκταση του Λυκείου Ιδαλίου. Ο Υπουργός αποκαλύπτει ότι θα επανεξεταστεί η ανέγερση Δ’ 
Δημοτικού Σχολείου στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα και αναγκαιότητα της ανέγερσης Τε-
χνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην περιοχή Ιδαλίου. Στη συνέ-
ντευξη ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και των επιδιώξεων του Υπουρ-
γείου για τα επόμενα χρόνια. 

Καλή σχολική χρονιά κύριε Υπουργέ. Φέτος η σχολική χρονιά άρχισε χωρίς ιδι-
αίτερα προβλήματα. Βλέπουμε ότι καταβάλλονται πολλές προσπάθειες από το 
Υπουργείο για να αλλάξουν πράγματα στην παιδεία, ποιες είναι οι προτεραιότη-
τες για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και ευρύτερα για τη βελτίωση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος;
Για την επόμενη διετία, στο πλαίσιο του Στρατηγικού του Σχεδιασμού και των επιδιώξεών του, το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) θα επικεντρωθεί κυρίως σε 
πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, για τις οποίες εκπονείται πρόγραμμα δράσης όλων 
των διευθύνσεων και υπηρεσιών του, με στόχο πάντοτε την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στις προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνονται:
1. Η αξιολόγηση του μαθητή σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος
2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
3. Η πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στις σχολικές μονάδες
4. Η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
5. Η Ενιαία Εκπαίδευση

Επιπρόσθετα, έχουμε, μεταξύ άλλων, προχωρήσει και: 
• Στην επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α’ τάξη Δη-
μοτικού Σχολείου. Η Απόφαση άρχισε να εφαρμόζεται από φέτος στην Προδημοτική Εκπαίδευση.
• Στην εφαρμογή του προγράμματος S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering και Mathematics) 
σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2019-2020.
•Στην εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ενιαίων Ολοήμε-
ρων Δημοτικών Σχολείων. 
• Στην ενίσχυση της διδασκαλίας δεξιοτήτων χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών στις Ε’ και Στ’ τάξεις 
Δημοτικών Σχολείων.
• Στην εισαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων τετραμήνων στην Α’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.
• Στη συνέχιση της παροχής, σε προαιρετική βάση, μέσω του μαθήματος της Πληροφορικής, της 
πιστοποίησης ECDL σε μαθητές γυμνασίου.
• Στην κατάρτιση προγράμματος επανένταξης των μαθητών/μαθητριών που εγκαταλείπουν την 
Εκπαίδευση, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Στην εισαγωγή της Ρομποτικής στο μάθημα της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου. 
• Στη μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή ειδικού 

ενδιαφέροντος, με τη λειτουργία του λυκειακού κύκλου σπουδών να αρχίζει από τη φετινή σχο-
λική χρονιά. 
• Στην αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την έναρξη 
της λειτουργίας νέων κλάδων και ειδικοτήτων, την επέκταση του θεσμού των Εσπερινών Σχολών 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παγκύπρια -ιδρύθηκαν τρεις νέες σχολές- και τη σύνα-
ψη συμφωνιών συνεργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ώστε να αξιοποιηθούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το ΥΠΠΑΝ η πείρα, η τεχνογνωσία και η υλικοτεχνική υποδο-
μή των μελών των δυο οργανώσεων. 

Ένα από τα θέματα που κατά καιρούς που παρουσιάζονται στα σχολεία είναι η πα-
ρουσία εξωσχολικών. Πώς θα το αντιμετωπίσετε;
Το θέμα της παρουσίας εξωσχολικών, το οποίο όντως παρουσιάζεται κατά καιρούς, θα περιορι-
στεί μέσα από την πρόληψη, η οποία επιτυγχάνεται με την ύπαρξη περιφράξεων και ελεγχόμενων 
εισόδων στα σχολεία μας. Με την εφαρμογή αυτών των μεθόδων, η είσοδος εξωσχολικών στα 
σχολεία γίνεται πιο δύσκολη.  Από την άλλη, με την ύπαρξη Επιτηρητή Ασφαλείας στα Λύκεια και 
τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δίνεται δυνατότητα αντιμετώ-
πισης των όποιων ανεπιθύμητων καταστάσεων.
Συγκεκριμένα, από τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται για πρώτη φορά και σε πιλοτική βάση 
ο θεσμός του Επιτηρητή Ασφαλείας σε όλα τα Λύκεια, Τεχνικές Σχολές και Εξατάξια Γυμνάσια. Οι 
φρουροί ασφαλείας έχουν ήδη εργοδοτηθεί και βρίσκονται στα σχολεία από τις 7 το πρωί μέχρι 
τις 2 το μεσημέρι.
Επιπρόσθετα, οι περιφράξεις έχουν ολοκληρωθεί στα περισσότερα σχολεία, ενώ άρχισε και η 
εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας εισόδου επισκεπτών στις σχολικές μονάδες, με την εισαγωγή, 

μεταξύ άλλων, της κάρτας επισκέπτη. 
Θεωρούμε πως το τρίπτυχο περιφράξεις – επιτηρητές ασφαλείας και κάρτα επισκέπτη θα βελτι-
ώσει σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, θα προβούμε σε αξιολόγηση των μέτρων αυτών με στόχο τη βελτίωσή τους 
τα επόμενα χρόνια. 
Επιπρόσθετα, γίνεται μελέτη για τοποθέτηση καμερών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, στο-
χευμένα και με συγκεκριμένα κριτήρια.
Φυσικά θα ήταν ευχής έργον αν δεν χρειάζονταν όλα όσα έχω προαναφέρει και πετυχαίναμε να 
μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα στις σχολικές μονάδες, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τέτοια 
κουλτούρα στα παιδιά μας με τη σωστή διαπαιδαγώγηση. Αυτό είναι κάτι που φυσικά επιδιώκου-
με, αλλά χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθεί.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου τα έργα 
που ολοκληρώθηκαν ή γίνονται σε σχολικές μονάδες. Η περιοχή Ιδαλίου είχε το 
δικό της μερίδιο. Να αναμένουμε και άλλα έργα στην περιοχή τα επόμενα λίγα χρό-
νια;
Υπάρχουν δυο άλλα έργα, τα οποία θα προχωρήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά στην περιοχή 
Ιδαλίου. Το ένα αφορά στις εργασίες επέκτασης του Β’ Νηπιαγωγείου Ιδαλίου με προϋπολογιζόμε-
νη δαπάνη ύψους €70.000 και το άλλο στην αναβάθμιση, επέκταση και διαμόρφωση του Λυκείου 
Ιδαλίου με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους € 490.000. Εννοείται ότι εάν υπάρξει κι οποιαδήπο-
τε άλλη ανάγκη για έργα στην περιοχή θα εξεταστεί άμεσα από το Υπουργείο.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ιδαλίου αφορά στον υπερ-
πληθυσμό των δημοτικών του σχολείων. Στο παρελθόν υποβλήθηκε αίτημα για 
ανέγερση Δ’ Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, κοντά στα Λατσιά. Με την οικονομική κρίση το θέμα μπήκε στο ψυγείο 
τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να μελετηθεί εκ νέου το συγκεκριμένο αίτημα;
Τόσο τα αριθμητικά δεδομένα της περιοχής όσο και η τάση που αφορά στην αύξηση του αριθ-
μού των μαθητών/μαθητριών παρακολουθούνται σε ετήσια βάση από τη Διεύθυνση Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ. Η ανέ-
γερση Δ’ Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα επα-
νεξεταστεί και εάν αυτό κριθεί αναγκαίο δεν είμαστε αρνητικοί να δρομολογήσουμε τις απαραί-
τητες διαδικασίες.

Η ανέγερση Τεχνικής Σχολής στην περιοχή Ιδαλίου είχε επίσης τεθεί στο παρελ-
θόν.  Θα προχωρήσω ένα βήμα πιο πέρα και θα αναφέρω Τεχνικής – Γεωργικής 
Σχολής, λόγω του γεωργικού χαρακτήρα της περιοχής. Είναι εφικτό ένα τέτοιο έργο 
στην περιοχή; 
Στο παρόν στάδιο, από πλευράς ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών γίνονται 
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα και αναγκαιότητα της ανέγερ-
σης Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην περιοχή Ιδαλίου. Στη 
συνέχεια θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και θα τύχουν ενημέρωσης όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι φορείς.

Μπήκαν στο κάδρο η ανέγερση Δ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου και 
Τεχνικής Σχολής

Αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρος Κώστα Χαμπιαούρη στη «ΔΑΛΙNEWS»
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Koινότητες ζήτησαν να συνενωθούν με το Δήμο Ιδαλίου
Σ υνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη 

είχαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου και οι κοινοτάρχες Λυμπιών, Αλά-
μπρας, Πέρα Χωρίου, Νήσου και Ποταμιάς, στη διάρκεια της 

οποίας υπέβαλαν κοινό αίτημα για συνένωση και δημιουργία ενός 
νέου Δήμου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που προωθείται στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, τα κοινοτικά συμβούλια των τεσσάρων 
κοινοτήτων (Λύμπια, Αλάμπρα, Πέρα Χωρίο και Νήσου) έλαβαν ήδη 
ομόφωνες αποφάσεις για τη συνένωση με τον Δήμο Ιδαλίου. Υπεν-
θυμίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Δήμος Ιδαλίου  
μπορεί να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, την πορεία της ανάπτυ-
ξης είτε αυτόνομα είτε με κάποιες γειτονικές κοινότητες με τις οποίες έχει 
κοινή κουλτούρα και ιδιαίτερους δεσμούς. Σε περίπτωση που το αίτη-
μα γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, δημιουργείται σύμ-
φωνα με τους εμπλεκόμενους τοπικούς άρχοντες ένας αρκετά ισχυρός 
Δήμος, με πολλές προοπτικές, που πληροί τα βασικά κριτήρια συνε-

νώσεων που τέθηκαν μέσω της τεχνοοικονομικής με-

λέτης που ετοιμάστηκε για λογαριασμό του Υπουργεί-

ου Εσωτερικών. Με βάση την απογραφή του 2011, ο 

Δήμος Ιδαλίου και οι προαναφερθείσες κοινότητες 

έχουν πληθυσμό 20 χιλιάδων κατοίκων, όμως με ση-

μερινά στοιχεία εκτιμάται ότι ο πληθυσμός τους ξεπερ-

νά τις 30 χιλιάδες. Ο υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώ-

σει πρόσφατα, ότι δέχεται τις τελευταίες μέρες αιτήματα 

κοινοτήτων για συνενώσεις μεταξύ τους ή με γειτονι-

κούς Δήμους και ανέφερε ότι τα αιτήματα αυτά θα λη-

φθούν υπόψη και θα εξεταστούν. Με βάση την τεχνοοι-

κονομική μελέτη, πριν από τις αποφάσεις των εν λόγω 

κοινοτικών συμβουλίων, ο Δήμος Ιδαλίου προοριζό-

ταν για συνένωση με τους Δήμους Λατσιών και Γερίου.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει 
αλλαγές στις Σχολικές Εφορείες

H δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης θα καλύψει και τις Σχολικές Εφορείες. Όπως έγινε 
γνωστό η κυβέρνηση ετοίμασε νομοσχέδιο με το οποίο 

καταργούνται οι Σχολικές Εφορείες και τις αρμοδιότητες τους ανα-
λαμβάνουν οι Δήμοι και οι κοινότητες. 
 Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος θα προεδρεύ-
ει της Σχολικής Εφορείας, μειώνεται ο αριθμός των μελών τους από 
11 σε 7, διευρύνεται η Συμβουλευτική Επιτροπή των σχολείων και 
την ανάληψη της περιουσίας των σχολείων αναλαμβάνουν οι Δή-
μοι. Η Σχολική Εφορεία θα απαρτίζεται από 7 μέλη, τον Δήμαρχο ως 
Πρόεδρο και άλλα 6 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία θα 
επιλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά το δυνατό τα 6 αυτά 
μέλη πρέπει να ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς 
κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων κατ’ αναλογία. Από τα 6 αυτά 
μέλη το Συμβούλιο διορίζει ένα από αυτά ως Αντιπρόεδρο της Σχο-
λικής Εφορείας ο οποίος αναπληροί τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή 
κωλυόμενο.   Σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, 

η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή ή από το Βοηθό Διευθυντή ή 
από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός Παιδείας που θα είναι 
άνευ αμοιβής ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπή και από τα 
ακόλουθα μέλη:
Από ένα εκπρόσωπο του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου 
που θα ορίζεται ανάμεσα από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του 
σχολείου, από δύο εκπροσώπους του Συνδέσμου, από τον Πρόεδρο 
του Μαθητικού Συμβουλίου στη Μέση Εκπαίδευση και από  ένα από 
τα μέλη της Σχολικής Εφορείας που ορίζεται ως εκπρόσωπος της. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη 
μέτρων αναφορικά με την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών.
Υποβάλλει εισηγήσεις σε σχέση με τις ανάγκες για την αγορά και την 
εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού των 
σχολείων. Κάθε Σχολική Εφορεία σύμφωνα πάντα με το προτεινόμε-
νο νομοσχέδιο, αναλαμβάνει σύμφωνα με το ειδικό Κεφάλαιο του 
προϋπολογισμού του Οικείου Δήμου, την οικονομική διαχείριση των 

σχολείων του Δήμου που βρίσκονται στα 

όρια του, εποπτεύει προσωπικό που διο-

ρίζει ο Δήμος ή που της παραχωρείται από 

την κυβέρνηση και συνεργάζεται με τις δι-

ευθύνσεις των σχολείων και τις συμβου-

λευτικές επιτροπές για την καλύτερη λει-

τουργία τους.

Παράλληλα ετοιμάζει και υποβάλλει, κατά 

τον καθορισμένο τρόπο προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο το κεφάλαιο του προϋπολογισμού κάθε σχολείου σε συ-

νεργασία με τον διευθυντή και εκπρόσωπο της συμβουλευτικής επι-

τροπής.

Επιπρόσθετα, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από 

σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Παιδείας την ανέγερση, επέ-

κταση και βελτίωση των οικείων σχολικών κτηρίων με Κανονισμούς 

που θα εκδώσει ο αρμόδιος Υπουργός.

Άρχισε να διαμορφώνεται 
η πεζογέφυρα

Σ ε πλήρη εξέλι-
ξη βρίσκονται τα 
έργα κατασκευ-

ής της πεζογέφυρας δί-

πλα από το γεφύρι του 

ποταμού Γυαλιά και κατα-

σκευής γραμμικού πάρ-

κου. Το έργο άρχισε ήδη 

να παίρνει μορφή και απο-

τελεί θέμα συζήτησης από 

όσους διέρχονται από τη 

συγκεκριμένη περιοχή και 

βλέπουν την εξέλιξη του. 

Το κόστος του έργου υπο-

λογίζεται στο 1 εκ. Ευρώ. 

Τα 2/3 του έργου θα καλυ-

φθούν από το κράτος και το 

υπόλοιπο 1/3 θα προέλθει 

από τα ταμεία του Δήμου. 

Η πεζογέφυρα κατασκευά-

ζεται 15 περίπου μέτρα δί-

πλα από το παλαιό γεφύρι. 

Με την κατασκευή της πεζογέφυρας θα δημιουργηθεί ασφαλής πρόσβαση των πολιτών. Τα έργα για την 

κατασκευή της πεζογέφυρας και του γραμμικού πάρκου τα οποία συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα, ανα-

μένεται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2020. Η κατασκευή της πεζογέφυρας, πέρα από τα οφέλη που 

θα προσφέρει στους πολίτες, έχει στόχο να συμβάλει και στην αισθητική του Ιδαλίου και να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς. Η κατασκευή της πεζογέφυρας κρίνεται ως υψηλής κρισιμότητας έργο για τον Δήμο, 

διότι εξασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των δημοτών, μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων, 

εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση των ευπαθών ατόμων, προωθείται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πό-

λης, υποστηρίζεται η βιώσιμη κινητικότητα, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής, μεγιστοποιείται η χρήση των 

υπαίθριων χώρων, ενισχύονται οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας, περιπάτου και περπατήματος, δίνεται 

έμφαση στην ισορροπημένη σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων, προωθείται η αει-

φορική ανάπτυξη της πόλης και τέλος βελτιώνεται η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Το Γραμμι-

κό Πάρκο θα ξεκινά από το γεφύρι του ποταμού Γυαλιά και κατά μήκος του ποταμού θα φθάνει μέχρι το 

χώρο στάθμευσης του κοιμητηρίου Ιδαλίου. Το έργο θα συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα του Ιδαλίου ο 

οποίος έχει προσφοροδοτηθεί πρόσφατα και αναμένεται να εξωραϊστεί τα επόμενα χρόνια.

Nέος αστυνομικός της 
γειτονιάς στο Δάλι

Κ αθήκοντα Αστυνομικού της Γειτονιάς στο Δήμο Ιδαλίου εκτελεί ο αστυφύλακας Λεόντιος Λε-
οντή. Σκοπός του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης είναι η  παρουσία των Αστυνομικών 
της Γειτονιάς στις κοινότητες, συμβάλλοντας στην ασφάλεια, ευημερία, πρόληψη και αντιμε-

τώπιση της εγκληματικότητας .Έχουν πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών. 

Φροντίζουν για την ασφάλεια της γειτονιάς κυρίως μέσα από προληπτικές διαδικασίες. Είναι σημείο 

επαφής με τον πολίτη όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, στον τομέα τους. 

Ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονίας αποτελεί μια σύγχρονη στρατηγική πρόληψη του εγκλήμα-

τος, η οποία εφαρμόζεται με τη συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκη-

σης και των πολίτων. Στόχος του θεσμού είναι η ευαισθητοποίηση των πολίτων και η ενεργή συμμε-

τοχή τους στην πρόληψη του εγκλήματος με απώτερο στόχο την μείωση της εγκληματικότητας, την 

αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στις γειτονιές των Δήμων και κοινοτήτων  και γενικότερα την ευρύ-

τερη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο Δήμος Ιδαλίου είναι ο πρώτος Δήμος της Κύπρου που εφάρμο-

σε το θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς. Σήμερα ο θεσμός   εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Κύπρο 

με πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον Αστυνομικό της Γειτονιάς 

στο τηλέφωνο 97620231 ή με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριό – Νήσου στο τηλέφωνο 22607400. 

Ο αστυφύλακας Λεοντή έχει στενή συνεργασία με τον Αρχισυντονιστή του θεσμού του Παρατηρητή 

της Γειτονιάς Σταύρο Νεοφύτου. 
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Σ την έγκριση ειδικού τέλους παροχής νερού προερχόμενου από την υπερχείλιση συγκεκριμένων μι-
κρών φραγμάτων, για σκοπούς γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης ή για υδατοκαλλιέργεια, προ-
χώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος  Κώστα Καδή.  Το νέο τέλος θα ανέρχεται σε €0,05 ανά κυβικό μέτρο και θα ισχύει από την 

1η Δεκεμβρίου μέχρι την 31η Μαΐου, κάθε έτους. Το ειδικό τέλος υπερχείλισης θα αφορά στην παροχή νερού 

για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση ή για υδατοκαλλιέργεια  σε περιοχές που βρίσκονται κατάντη συγκεκρι-

μένων φραγμάτων, μεταξύ των οποίων είναι το φράγμα Λυμπιών. Λόγω της ικανοποιητικής εισροής νερού στα 

φράγματα κατά το υδρολογικό έτος 2018 – 2019, αποφασίστηκε το ειδικό τέλος υπερχείλισης να τεθεί σε ισχύ 

αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ειδικό τέλος παροχής νερού άρδευσης από 
την υπερχείλιση μικρών φραγμάτων 

Σ ε διοικητικά, νομικά και οικονομικά προβλήματα αποδίδει ο 
Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, την πολύχρονη αργοπορία 
στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στην κα-

τασκευή αποχετευτικών συστημάτων σε όλους τους οικισμούς της Κύ-
πρου. Σημειώνεται ότι οι υποδομές για τα αστικά λύματα θα έπρεπε να εί-
χαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2012, όμως μέχρι σήμερα μόνο 26 κοινότητες 
έχουν συμμορφωθεί από ένα σύνολο 57 που περιλαμβάνονται στο Εθνι-
κό Πρόγραμμα.
Στη περιοχή δεν ολοκληρώθηκε το αποχετευτικό στο Δάλι στο Πέρα Χω-
ριο Νήσου και στα Λύμπια. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αποχε-
τευτικών Συστημάτων Νόμου ο οποίος έχει εναρμονίσει την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα, θα έπρεπε σε κάθε οικισμό με 
ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 χιλιάδων να υφίστανται και να λειτουρ-
γούν δίκτυα συλλογής λυμάτων, καθώς και σταθμός επεξεργασίας λυμά-
των, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.
 Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας ο οποίος απαντούσε σε κοινοβου-
λευτική ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, τον Ιούλιο 
του 2018 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρημένο Εθνι-
κό Πρόγραμμα Εφαρμογής της Οδηγίας για την Κύπρο με κατάλογο 57 
οικισμών (επτά αστικούς και 50 αγροτικούς) και με εφικτή ημερομηνία 
συμμόρφωσης την 31η Δεκεμβρίου 2027, λαμβανομένων υπόψη των μη 
συμμορφούμενων με τις πρόνοιες της Οδηγίας οικισμούς.

 Τα προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των αποχετευτικών 
έργων στους οικισμούς αυτούς, ο υπουργός Γεωργίας τα αποδίδει στους 
διοικητικούς, νομικούς και οικονομικούς λόγους ως ακολούθως:
 α) Στην οικονομική κρίση που προηγήθηκε και της συσσώρευσης υπο-

χρεώσεων, λόγω των οποίων οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επιτρέπουν 
στο υπουργείο να κινηθεί όσο γρήγορα θα το επιθυμούσε

β) Στην έλλειψη χρηματοδότησης για την υλοποίηση των απαιτούμενων 
έργων σε δημαρχούμενους οικισμούς

γ) Στα διοικητικά προβλήματα στις περιπτώσεις των δημαρχούμενων οι-

κισμών

δ) Στη μη ένταξη αγροτικών οικισμών στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύ-

σεων για τη διασφάλιση της κατασκευής των έργων τους και

ε) Στη δυσκολία κατακύρωσης έργων που έχουν προκηρυχθεί λόγω αλ-

λεπάλληλων προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή και στο Διοικητι-

κό Δικαστήριο.

Λόγω της μη συμμόρφωσης του κράτους με τις υποχρεώσεις του, η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Κύπρου καταχωρώ-

ντας προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ στις 20 Μαρτίου 2019, ενώ προη-

γουμένως είχε αποστείλει δύο προειδοποιητικές επιστολές ημερομηνίας 

14 Ιουλίου 2017 και 8 Ιουνίου 2018.

Για πρόληψη των όποιων συνεπειών, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρει ότι 

το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν απο-

στείλει στη Νομική Υπηρεσία στοιχεία και τεκμήρια που στηρίζουν την 

πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να αποσταλεί από τις κυ-

πριακές Αρχές στην Ε.Ε το σχετικό «Υπόμνημα Αντίκρουσης». O Δήμος 

Ιδαλίου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο έχει ασκήσει εδώ και 

καιρό πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένει από το ΣΑΛ να 

προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί το έργο. 

Διοικητικά, νομικά και οικονομικά προβλήματα καθυστερούν το αποχετευτικό

Π ολύ θετικά σχόλια απέσπασε η διοργά-
νωση από την «Ενωμένοι» Νεολαία Λυ-
μπιών του  παιχνιδιού Challenge.Πρό-

κειται για ένα παιχνίδι όπου οργανωμένα σύνολα 

του χωριού κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας  συγκε-

κριμένη δοκιμασία την οποία τους ανέθεσε η προ-

ηγούμενη ομάδα. Είχαν στη διάθεση τους 72 ώρες 

για να την ολοκληρώσουν και να τη δημοσιεύσουν 

στη σελίδα της ομάδας «Ενωμένοι» Νεολαίας στο 

Facebook. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού έγινε καθα-

ρισμός δρόμων, εκκλησιών της κοινότητας,έγιναν 

δεντροφυτεύσεις,  κοτσίδες μαλλιών παραχωρή-

θηκαν στο Καραϊσκάκείο Ίδρυμα και πώματα δό-

θηκαν στο εθελοντικό ίδρυμα Ανάσα Ζωής. Σκο-

πός του Challenge ήταν η υγιής συναναστροφή 

των νέων αλλά και των κατοίκων των Λυμπιών 

στην προσπάθεια για βελτίωση της εικόνας της κοι-

νότητας. Περισσότερα για το παιχνίδι Challenge 

αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ομάδας «Ενω-

μένοι» Νεολαίας στο Facebook. 

Challenge για κοινωφελή σκοπό

Τ ρεις κοινότητες της περιοχής το Πέρα 
Χωριό, η Αλάμπρα και τα Λύμπια 
θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

WiFi4EU.Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινο-

τομίας και Δικτύων (INEA), ο εκτελεστικός ορ-

γανισμός της Κομισιόν που είναι επιφορτι-

σμένος με την εφαρμογή του προγράμματος 

WiFi4EU,δημοσίευσε τον κατάλογο των 1.780 

δήμων σε όλη την Ε.Ε που θα επωφεληθούν 

από χρηματοδότηση. Οι τρεις κοινότητες της 

περιοχής θα λάβουν κουπόνι αξίας 15 χιλιά-

δων Ευρώ για τη δημιουργία hotspot Wi-Fi σε 

δημόσιους χώρους. 

Πέρα Χωριό, Αλάμπρα και Λύμπια στο 
πρόγραμμα WiFi4EU

Ο ι μαθητές και οι μαθήτριες του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου Νήσου ευαισθητοποιημένοι 
από την ενημέρωση για τα παιδιά της Κένυας από τον πατέρα Τίτο, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο, 
διεξήγαγαν έρανο και έκαναν παζαράκι με γλυκά που έφτιαξαν οι ίδιοι, για τα παιδιά της Κένυας. Το 

ποσό που συγκεντρώθηκε στάλθηκε στην Κένυα για τις ανάγκες των παιδιών.

Προσφορά στα παιδιά της Κένυας

Ο πρόεδρος της  Kοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στο Λύκειο Ιδαλίου κατά την 

οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Δήμαρχο 
Ιδαλίου, τη διεύθυνση του Λυκείου, τη σχολική εφορεία, 
τα μέλη του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων, καθώς 
και το μαθητικό συμβούλιο για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει το σχολείο κατά τη λειτουργία του. Συγκεκρι-
μένα, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέμα-
τα γύρω από τη λειτουργία του Λυκείου Ιδαλίου, όπως 
η κτηριακή επιδιόρθωση του σχολείου, καθώς και η ανάγκη για δημιουργία μιας περιφερειακής τεχνικής σχο-
λής στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Ο κ. Χατζηγιάννης δήλωσε τη σθεναρή στήριξή του στη δημιουργία πρό-
σθετης τεχνικής σχολής, που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπαίθρου σε μια ευρύτερη περιοχής μεταξύ Λευκωσί-
ας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Επίσκεψη στο Λύκειο Ιδαλίου
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Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης 
επισκέφθηκε το Δάλι, συνομίλησε με τον κό-
σμο και άκουσε τα προβλήματα και τις ανη-

συχίες τους. Ο Πρόεδρος της Βουλής περπάτησε στους 

δρόμους του Δήμου και ενημερώθηκε για την πορεία 

των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα 

έργα κατασκευής πεζογέφυρας και γραμμικού πάρ-

κου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ενώ πρό-

σφατα προσφοροδοτήθηκε ο πυρήνας του Ιδαλίου, 

έργα τα οποία αναμένεται να αλλάξουν την όψη του 

Δήμου. Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημερώθηκε από 

τον Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο και για τη συ-

νάντηση που είχαν ο Δήμαρχος και οι Πρόεδροι των 

Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής με τον Υπουργό 

Εσωτερικών για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης. «Υποβλήθηκε αίτημα από τις κοι-

νότητες για συνένωση με το Δήμο Ιδαλίου» ανέφερε ο 

κ. Καλλένος σημειώνοντας ότι το Δάλι και οι γύρω κοι-

νότητες έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν μαζί 

στη νέα εποχή. Ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε 

τα οικήματα των σωματείων του Ιδαλίου, του Χαλκά-

νορα και του Άδωνη. 

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 
στο ΔάλιT o όνομα του ήρωα Αντώνη Ευθυμίου φέρει το πάρκο το 

οποίο βρίσκεται στην οδό Θεοδόση Πιερίδη στο Δάλι. Η 
τελετή ονοματοδοσίας έγινε στις 13 Οκτωβρίου. Τα απο-

καλυπτήρια τέλεσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Ο 

Αντώνης Ευθυμίου για 43χρόνια βρισκόταν στον κατάλογο των 

αγνοουμένων. Τα οστά του εντοπίστηκαν στην περιοχή του Κου-

τσοβέντη και κηδεύτηκε με τις πρέπουσες τιμές το 2017. Ο Αντώ-

νης Ευθυμίου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το καλοκαίρι 1973 

και επέστρεψε στην Κύπρο με τον ενθουσιασμό και τη διάθεση 

κάθε νέου ανθρώπου να εργαστεί και να υπηρετήσει την επιστή-

μη του. Ο Αντώνης άρχισε τη φοίτηση σε μεταπτυχιακό κλάδο 

στο Κέντρο Παραγωγικότητας με παράλληλη τοποθέτηση σε ιδι-

ωτική βιομηχανία. Την 1η Ιουνίου 1974 προσελήφθη στην Αρχή 

Ηλεκτρισμού. Με την έναρξη της τουρκικής εισβολής και την επι-

στράτευση ο Αντώνης Ευθυμίου κατετάγη στο 305 Τάγμα Επι-

στράτευσης στο Δάλι, παρόλο ότι μπορούσε να επικαλεστεί ερ-

γασία σε ουσιώδη υπηρεσία και να αποφύγει την κατάταξη. Κατά 

την πρώτη φάση της εισβολής, το τάγμα παρέμεινε στο Δάλι. Στη 

συνέχεια μέρος του τάγματος μετακινήθηκε στα υψώματα του 

Κουτσοβέντη. Οι στρατιώτες του τάγματος τοποθετήθηκαν στην 

πρώτη γραμμή του μετώπου. Στις 14 Αυγούστου  έσπασε η γραμ-

μή του ΣΟΠΑΖ και άρχισε η προέλαση. Μετά από σφοδρή επίθε-

ση από τις τουρκικές δυνάμεις οι δυνάμεις της Ε.Φ αναγκάστηκαν 

να καταφύγουν σε άτακτη οπισθοχώρηση. Ο Αντώνης Ευθυμίου 

αδυνατώντας να ακολουθήσει τους συμπολεμιστές του, τους ζή-

τησε να προχωρήσουν με την προϋπόθεση ότι θα τους έφτανε σε 

λίγο. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδαν. Μέσα στη φρίκη του 

πολέμου χάθηκε στην πλαγιά του Κουτσοβέντη, εκεί όπου εντο-

πίστηκαν χρόνια μετά τα οστά του. «Ο Αντώνης Ευθυμίου και οι 

άλλοι ήρωες του Ιδαλίου αποτελούν πρότυπα για τις νεότερες γε-

νιές» ανέφερε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Ιδαλίου ο οποίος χα-

ρακτήρισε ως την πιο ιδιαίτερη στιγμή κατά την  παρουσία του 

στο ύπατο αξίωμα του Δήμου τις κηδείες των παλικαριών που 

έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή.  Εκ μέρους της οικογένειας 

του ήρωα μίλησε στην τελετή ο αδελφός του Χρίστος Ευθυμίου. 

Πάρκο «Αντώνη Ευθυμίου» στο Δάλι
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M ε μεγάλη παρέλαση η οποία φέτος έγινε 
στα Λύμπια η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτω-

βρίου.  Για άλλη μια χρονιά τιμήθηκε το έπος του 

1940, τιμήθηκε η αποφασιστικότητα των Ελλήνων 

να πουν ένα μεγαλοπρεπέστατο ΟΧΙ  στις δυνάμεις 

του φασισμού και του ναζισμού της τότε εποχής. Το 

δικό τους ΟΧΙ, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Έλ-

ληνες του σήμερα. Τα κατορθώματα των ηρώων του 

40 αποτελούν παραδείγματα για τις νεότερες γενιές. 

Το νόημα της εθνικής επετείου είναι σαφές: «Έχου-

με την ανάγκη να βαδίσουμε στα μονοπάτια της θυ-

σίας των ηρώων του 40 να συνειδητοποιήσουμε 

το βάρος της κληρονομιάς που ως λαός κουβαλά-

με από τα βάθη των αιώνων ώστε να ορθώσουμε κι 

εμείς το δικό μας ανάστημα, σε όσους επιβουλεύο-

νται σήμερα την εθνική μας υπόσταση και κυριαρ-

χία». Στην παρέλαση έδωσε το παρόν του και άγημα 

της Εθνικής Φρουράς. Προηγήθηκε δοξολογία στον 

Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου Λυμπιών.

Τιμήθηκε το ΟΧΙ του Ελληνισμού

Τ ο Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενημερώνει τα Σωμα-
τεία, Ιδρύματα και Λέσχες ότι έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παράταση για ακό-
μα 6 μήνες  για την εφαρμογή του νόμου «Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμου του 2017» (Νόμος 104(Ι) του 2017, 76(Ι) του 2018) και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018.
Ως εκ τούτου θα πρέπει μέχρι τις 31Δεκεμβρίου να γίνουν από τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες οι ανα-
γκαίες αλλαγές, ούτως ώστε να εναρμονιστούν με την σχετική νομοθεσία.  Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν 
ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και χρηστής διοίκησης των οργανώσεων και τη δημι-
ουργία ενός εν δυνάμει αξιόπιστου περιβάλλοντος.

Παράταση του νόμου για 
σωματεία, ιδρύματα και λέσχες

Α κόμα ένας ήρωας του 1974, ο αγνοούμενος ο Χριστάκης Χρι-
στοδούλου, του τάγματος 305 πεζικού, από το Δάλι, επιστρέ-
φει στο χωριό του για να ταφεί. Η κηδεία θα τελεστεί την Κυ-

ριακή, 17 Νοεμβρίου 2019,  η ώρα 11:00 π.μ. από τον  Μητροπολιτικό 

Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Τα οστά του Χριστάκη Χρι-

στοδούλου ανευρέθηκαν στην περιοχή Μια Μηλιά και ταυτοποιήθη-

καν με την μέθοδο DNA.  Ήταν έγγαμος με την Κυριακή Λαγού και έχει 

δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Ανδρέα Χριστοδούλου.   

Ο ήρωας Χριστάκης Χριστοδούλου

E 
κπρόσωποι του διδασκαλικού συλλόγου του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, μαζί με δυο μαθητές 

και δυο μαθήτριες της Στ’ τάξης συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα : «The European 

Heritage in the politically and culturally changing world as means against radicalization» 

(EU.H.A.R.monic)». Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου πραγματοποίησαν συνάντηση με τους 

εταίρους του προγράμματος στην Πορτογαλία (Apulia). Το θέμα της συνάντησης ήταν η φυσική κληρονο-

μία στην περιοχή της Apulia, της πόλης Esposende,  του Φυσικού  πάρκου της Βόρειας Ακτής και της πόλης 

Πόρτο. Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν  το ναυτικό μου-

σείο στο Esposende,  να μελετήσουν την πανίδα και χλωρίδα του Φυσικού Μουσείου της Βόρειας Ακτής, να 

πραγματοποιήσουν δραστηριότητες προσανατολισμού, αναρρίχησης και κωπηλασίας και να μελετήσουν 

σε βάθος τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων. Γενικά, έγινε σημαντική προσπάθεια να κατανο-

ήσουν τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες, την αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της φυσι-

κής κληρονομιάς στη ζωή μας. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά του σχολείου είχαν 

την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με παιδιά από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα [Ελλάδα, Πο-

λωνία, Κροατία, Πορτογαλία]. Η επόμενη συνάντηση για τις εργασίες του  προγράμματος θα πραγματοποι-

ηθεί στο Στρασβούργο. 

Επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών του 
Β΄Δημοτικού Ιδαλίου στην Πορτογαλία

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
10:00π.μ. - 2:00 μ.μ.

ΧΟΡΗΓΟΣ:   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:
  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ηΤο Colour Me Up! συνεχίζεται για 3  χρονιά!
Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λευκωσίας στα πλαίσια του στόχου για εξωραϊσμό 

της πόλης και αφορά τη φιλοτέχνηση τοίχων σε Δήμους της Λευκωσίας.

Τη φιλοτέχνηση θα αναλάβουν καλλιτέχνες ή μια σχολή 
καλών τεχνών/εργαστήρι  ζωγραφικής από τον κάθε συμμετέχοντα Δήμο.  

Έτσι οι δημότες θα εμπλακούν ενεργά  στην καλλιτεχνική αυτή παρέμβαση. 

Τη φιλοτέχνηση στο Δήμο Ιδαλίου ανέλαβε το εργαστήρι ζωγραφικής 
«La Bella Maniera» της κ. Μαρίας Κυριάκου μαζί με την Επιτροπή 

Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιδαλίου.

COLOUR
   
       

ME
UP

Εκδροή Συνταξιούχων αλιού 
 

Ο ήος Ιδαλίου και το Σ.Κ.Ε. Ιδαλίου  
διοργανώνουν εκδροή την 

 

Σάββατο 9 Νοεβρίου 2019 
 

Προορισός: 
Φράγα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου 

Προσκήνυα στο Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Λαπαδιστή 
Γεύα και διασκέδαση στο εστιατόριο «Μάρκος» στον Ορκόντα 

 

 
 
 

Αναχώρηση λεωφορείων από: 
  

             Χώρος         Πλατεία έξω από σωατεία 
               Λαϊκής Αγοράς               Χαλκάνορα και Άδωνη 
     (Ενορία Αγίων Κων/νου και Ελένης)       (Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας) 
           8:30 π..         8:45 π.. 

 
Η ώρα αναχώρησης θα τηρηθεί αυστηρά,  γι’ αυτό να είστε όλοι εκεί έγκαιρα. 

     
 

 
Για καλύτερη οργάνωση παρακαλούε να προκρατήσετε θέση 

στο τηλέφωνο   Λοΐζος Ποσίδειας: 99629137 
το αργότερο έχρι την Τετάρτη 7/11/2019 

 
 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ:      ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 
  

ΚΑΙ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΧΟΡΗΓΙΩΝ  ΣΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 7:00 μ.μ.
Αμφιθεατρική Αίθουσα Λυκείου Ιδαλίου

Διοργανωτής:  Eπιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Στήριξης Δήμου Ιδαλίου

Για κρατήσεις θέσεων παρακαλούμε δηλώστε
σ τ ο  τ η λ .  2 2 4 4 4 8 8 8 / 2 2 4 4 4 8 9 2
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22/11/19.
Λ ό γ ω  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  θ έ σ ε ω ν  
θ α  τ η ρ η θ ε ί  σ ε ι ρ ά  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς .

Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας
την Τελετή Βράβευσης των Αθλητών και Αθλητικών Σωματείων 
του Δήμου Ιδαλίου που διακρίθηκαν σε Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά
ή Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Αγώνες κατά την αγωνιστική 
περίοδο 2018-2019.                                                                                           .
Θα γίνει επίσης, η απονομή των ετήσιων χορηγιών στα αθλητικά 
σωματεία, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Ιδαλίου.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Διοργανωτές:    
Πολιτιστική Επιτροπή 
και Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ιδαλίου

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12/2019 3:30μ.μ. - 8:00μ.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (δίπλα από τον ποταμό Γυαλιά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ FB ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟ-
ΜΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 Ο Δήμος Ιδαλίου μέσα στα πλαίσια της προσφοράς του 
προς τους αθλητές και τα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου 

μας, προγραμματίζει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 
εκδήλωση, κατά την οποία θα βραβευτούν αθλητές και 

αθλητικές ομάδες από το Δάλι, που έχουν πετύχει επιδό-
σεις ή διακρίσεις σε αγώνες και πρωταθλήματα στην Κύ-
προ ή στο εξωτερικό και θα απονεμηθούν οι ετήσιες χο-
ρηγίες προς τα Αθλητικά Σωματεία και Πολιτιστικούς και 

Κοινωνικούς Φορείς του Δήμου.

 Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε τα Σωματεία και Αθλη-
τές από το Δάλι που έχουν πετύχει Παγκύπριες (1η, 2η, 3η 
θέση), Πανευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες επιδόσεις ή διακρί-
σεις κατά την περίοδο 2018-2019, επικοινωνήσουν με το 
Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ιδαλίου για να δηλώσουν/
επιβεβαιώσουν τις διακρίσεις τους, το αργότερο μέχρι τις 

8 Νοεμβρίου 2019.

Από το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ιδαλίου
Τηλ. 22 444892 / 22 444888

UPCYCLING DON’T 
WASTE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ 

“ERASMUS+”

13 – 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2019, ΔΑΛΙ

Η Ομάδα Tesura Cyprus, μέσα από την 
πρωτοβουλία και εποπτεία του συμπολί-

τη μας Αλέξανδρου Ιωάννου Πελετιέ, δρα-
στηριοποιείται στον τομέα της περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και πρακτικής στα 

θέματα μείωσης αποβλήτων και δημιουρ-
γικής αξιοποίησής τους.

Η δράση «UPCYCLING DON’T WASTE» 
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμμα-
τος ERASMUS+ και θα πραγματοποιηθεί 

στο Δάλι κατά τις ημερομηνίες 13-23 Νοεμ-
βρίου 2019.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 24 νέοι από 
την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ισπανία και την 

Ιταλία και θα υλοποιήσουν διάφορες δρά-
σεις όπως:

- 13-23 Νοεμβρίου 2019 
Ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετε-
χόντων με σκοπό το συντονισμό δράσεων 
ενημέρωσης του κοινού για τρόπους μεί-
ωσης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης 
υλικών και καλλιτεχνικής επιμέλειας μέσα 

από τη χρήση απορριμάτων.
- 21 Νοεμβρίου 18:30-19:00 
Έκθεση των αποτελεσμάτων του προγράμ-

ματος ανοικτή για το κοινό.
Χώρος:  Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Ιδα-

λίου και Πολιτιστικό Χώρο Σωματείου 
«Ιδαλιάδες»

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Το πρόγραμμα επιχορηγεί ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου.

Στηρίζουν:  Δήμος Ιδαλίου και Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου
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Γραπτοί και άγραφοι νόμοι του κυνηγίου

Λ ίγες μόλις μέρες μετά  από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και 
η «ΔΑΛΙNEWS» αναδημοσιεύει από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Θήρας και Πανίδας στοιχεία και πληροφορίες τα οποία ενδιαφέρουν 

κάθε κυνηγό . Στο κυνήγι εκτός από τους γραπτούς νόμους υπάρχουν οι 
άγραφοι νόμοι και κώδικες, τους οποίους οι κυνηγοί θα πρέπει να ακολου-
θούν. Οι άγραφοι νόμοι και οι κώδικες του κυνηγού έχουν να κάνουν με το 
σεβασμό στο θήραμα, το σεβασμό στη γη που ζούμε. Έχουν να κάνουν με 
το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων αλλά και το σεβασμό 
του εαυτού τους. Οι άγραφοι αυτοί κώδικες δεν είναι νόμοι, είναι όμως το 
ίδιο σημαντικοί μ’ αυτούς. Έχουν να κάνουν με το τι είναι ηθικό, σεβαστό, δί-
καιο και ορθό. Ο κυνηγός θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους γραπτούς 
νόμους, κανένας όμως νόμος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, 
όλα τα ενδεχόμενα. Γι’ αυτό, στους γραπτούς νόμους που πρέπει να ακολου-
θεί και να τηρεί ο κυνηγός, πρέπει να προσθέσει και τους άγραφους νόμους 
και κώδικες. Οι άγραφοι νόμοι και οι κώδικες καθορίζουν συγκεκριμένο τρό-
πο συμπεριφοράς το οποίον πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι θέλουν να 
ονομάζονται αθλητές κυνηγοί (sportsmen). Σημειώστε ότι υπάρχουν πολ-
λές «γκρίζες ζώνες» -θέματα δηλαδή που είτε δεν ερμηνεύονται πάντοτε με 
σαφήνεια, είτε επιδέχονται διπλή ερμηνεία- όσον αφορά τη γενική δεοντο-
λογία. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο κυνηγός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την 
προσωπική του κρίση και λογική.  Ένας σωστός και ηθικός κυνηγός πρέπει 
να ακολουθεί και να τηρεί όλους τους νόμους του κυνηγιού για τους εξής 
βασικούς λόγους: 1. Διασφαλίζουν την ασφάλεια και το συμφέρον των πο-
λιτών. 2. Εξασφαλίζουν και εγγυώνται ίσες ευκαιρίες κυνηγιού για όλους. 3. 
Προστατεύουν και διατηρούν την άγρια ζωή. Οι νόμοι του κυνηγιού δια-

φέρουν από κράτος σε κράτος  έχουν όμως όλοι ως βασικό άξονά τους τις 
πιο πάνω αρχές. Όσοι παραβιάζουν τους νόμους θεωρούνται εγκληματίες. 
Πολλοί νόμοι αφορούν την προστασία του άγριου θηράματος. Σ΄ αυτούς 
περιλαμβάνεται και ο νόμος των κλειστών περιόδων κυνηγιού που σκοπό 
έχει να προστατέψει το θήραμα σε εποχές που θεωρούνται καθοριστικές για 
την ανάπτυξη και τη διατήρησή του. Τέτοια περίοδος είναι αυτή της ανα-
παραγωγής. Άλλος νόμος, ο νόμος για τον Ανώτατο Αριθμό Θηραμάτων 
(Quota), σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσό-

τερους κυνηγούς να συμμετάσχουν στην επιτρεπόμενη συγκομιδή. Ο κα-
λός και «σωστός» κυνηγός κατανοεί και σέβεται τους περιορισμούς όσον 
αφορά τις κλειστές περιόδους και τον Ανώτατο Αριθμό Θηραμάτων (Quota).  
Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και η συνεχής μείωση των περιο-
χών για κυνήγι καθιστούν αναγκαία την επιβολή ρυθμίσεων για την ορ-
θολογική διεξαγωγή του κυνηγιού. Παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων εί-
ναι: 1. Η απαγόρευση του κυνηγιού σε ακτίνα 500 μέτρων από οικιστικές 
περιοχές και σε ακτίνα 200 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες. 2. Η απα-
γόρευση των πυροβολισμών από, προς ή πάνω από δημόσιους δρόμους. 
3. Η απαγόρευση της ρίψης σκυβάλων. 4. Η απαγόρευση της μεταφοράς 
συναρμολογημένων ή έμφορτων όπλων σε οχήματα.  Ο «σωστός» κυνη-
γός υπακούει τόσο στους γραπτούς νόμους της Δημοκρατίας, όσο και στους 
άγραφους ή ηθικούς νόμους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο, ο κυ-
νηγός έχει το δικαίωμα να αποκομίσει μιαν ορισμένη ποσότητα θηράματος, 
το λεγόμενο Quota,. Ένας «σωστός» όμως κυνηγός, θα φροντίσει να κυνηγή-
σει μόνο το θήραμα που χρειάζεται, ασχέτως αν αυτό είναι λιγότερο απ’ αυτό 
που δικαιούται να πάρει. Το μέλλον του κυνηγιού είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με την ευσυνειδησία του κυνηγού να λειτουργεί με βάση όχι το δικό του 
συμφέρον αλλά το καλό του αθλήματος γενικότερα. Τα σύγχρονα μέσα συ-
γκοινωνίας και τα υψηλής αποτελεσματικότητας όπλα, δίνουν στον κυνηγό 
μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στο θήραμα. Επιπλέον, εφόσον το κυνήγι της 
τροφής δεν αποτελεί πια άμεση και επιτακτική ανάγκη, ο κυνηγός δηλαδή 
δεν κυνηγά πλέον για να επιβιώσει, να τραφεί, αφού την τροφή του την εξα-
σφαλίζει πολύ πιο εύκολα, επικρατεί γενικά η εντύπωση ότι οι κυνηγοί έχουν 
χάσει το σεβασμό τους προς την άγρια ζωή.

Δάγκωμα από φίδι

Κ αταρχήν το φίδι ποτέ δεν επιτίθεται αν δεν 
απειληθεί. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν 
το κατοικίδιο ζώο ή ο άνθρωπος το χτυπή-

σει ή το πατήσει. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα φί-
δια παραμένουν στις φω-
λιές τους. Στη χώρα μας 
δηλητηριώδες φίδι είναι η 
οχιά (φίνα). Το δάγκωμα 
της οχιάς μπορεί να απο-
βεί μοιραίο για τη ζωή του 
αγαπημένου μας τετρά-
ποδου και συχνά γίνεται 
στα άκρα των ζώων ή στο 
κεφάλι τους.
Τοξικολογικές πληροφο-
ρίες: Η μορφή και η βα-
ρύτητα της τοξίκωσης στο 

δηλητήριο του φιδιού εξαρτάται από το είδος του φι-
διού. Για παράδειγμα, το δάγκωμα από οχιά περιέχει 
5 εως 50 mg δηλητηρίου. Μετά από γεύμα και μετά 
από αλλαγή δέρματος, παρατηρείται πιο δυνατό δη-
λητήριο.
Συμπτώματα: Το ζώο αφού δαγκωθεί από φίδι αισθά-
νεται μεγάλο πόνο, είναι τρομαγμένο και μπορεί να 
γρυλίζει. Το δάγκωμα προκαλεί μεγάλο οίδημα (πρή-
ξιμο), υπεραιμία και ισχυρό πόνο μέσα στο πρώτο 
εικοσάλεπτο. Επίσης, παρατηρείται ερύθημα γύρω 
από το τραύμα και μούδιασμα εως και παράλυση του 
δαγκωμένου σημείου ή άκρου. Μπορεί να υπάρχει 
ναυτία και εμετός, ασθενικός σφυγμός, χαμηλή αρτη-
ριακή πίεση και αδυναμία. Επιπλέον, το ζώο μπορεί 
να εμφανίσει πυρετό με ή χωρίς ρίγος, εφίδρωση, μυ-
ϊκός τρόμος και σπασμοί που σταδιακά αυξάνονται.
Θεραπεία: Αρχικά το πιο σημαντικό είναι ο ιδιοκτήτης 
να διατηρήσει τη ψυχραιμία του, έτσι ώστε να μπο-
ρέσει να βοηθήσει το ζώο του. Εάν εντοπίσει τις χα-
ρακτηριστικές τρύπες από τα δόντια του φιδιού, τότε 
μάλλον πρόκειται για οχιά. Στη συνέχεια το ζώο πρέ-
πει να ακινητοποιηθεί, ώστε να μειωθεί ο βασικός με-
ταβολισμός και η εξάπλωση του δηλητηρίου. Κάθε 
λεπτό είναι πολύτιμο και η μεταφορά σε κάποιο κτη-
νιατρικό κέντρο θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ο ιδιοκτή-
της δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να ρουφήξει το 

δηλητήριο, αφού δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα! 

Η αναγκαιότητα το αντιοφικού ορού έχει σχεδόν 

εκλείψει και εφαρμόζεται μόνο σε πολύ σοβαρές πε-

ριπτώσεις αφού η συντήρηση του είναι εξαιρετικά 

δύσκολη και εύκολα λόγω θερμοκρασίας καταστρέ-

φεται. Εάν όμως τελικά χορηγηθεί ο αντιοφικός ορός, 

αυτό πρέπει να γίνει τοπικά μέχρι 2 ώρες από το δά-

γκωμα και ενδοφλεβίως μετά τις 2 ώρες. Επίσης, πά-

ντα συνδυάζεται με υποστηρικτική και συμπτωματι-

κή θεραπεία  του ζώου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

σίγουρα πρέπει να χορηγηθούν κορτιζονούχα και 

αντισταμινικά σκευάσματα, αντιβιοτικά, καρδιοτο-

νωτικά, οροί ενδοφλεβίως και βέβαια απαιτείται ει-

κοσιτετράωρη παρακολούθηση του δαγκωμένου 

ζώου. 

Πρόληψη: Δεν πρέπει να αφήνουμε το κατοικίδιο μας 

ελεύθερο σε μέρη που μπορεί να ζουν φίδια. Όταν 

βρισκόμαστε στην εξοχή και ο σκύλος μας κυκλοφο-

ρεί ελεύθερος, πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή μαζί 

του και να κρατάμε πάντα μαζί μας ένα κουτί πρώ-

των βοηθειών πλήρες και ενημερωμένο από τον κτη-

νίατρο μας.  

Ενημερωτική εκπαίδευση των αγροτών 
για το νέο σύστημα διαχείρισης 

κινδύνων

Τ ο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος, διοργανώνει ενημερωτικές εκπαιδεύσεις 

στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης των αγρο-
τών για το νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων στη Γε-
ωργία. Με το νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων επι-
τυγχάνεται ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ζημι-
ών και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Το νέο σύστημα θα λαμβάνει υπό-
ψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι 

καλλιέργειες.Η στήριξη προς τους αγρότες θα παρέχε-

ται  μέσα από τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Προστα-

σίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, μέσω 

του οποίου θα καλύπτονται δράσεις για τη διαχείρι-

ση κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες. 

Το νέο Σύστημα θα είναι βιώσιμο και συμβατό με το 

κοινοτικό κεκτημένο, θέτοντας μια γερή βάση για την 

ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας, με περιο-

ρισμό της γραφειοκρατίας και κατάργηση πεπαλαιω-

μένων πρακτικών.

Εκδρομή συνταξιούχων Ποταμιάς

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς δι-
οργάνωσε εκδρομή των συνταξιού-
χων της κοινότητας. Πρώτος σταθμός 

ήταν ο Άγιος Γεώργιος Αλαμάνος. Ακολούθη-
σε προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο Σπηλαί-
ων. Οι συνταξιούχοι της Ποταμιάς επισκέφθη-
καν το εργοστάσιο παρασκευής παστελιού 
και χαρουπόλεμου στην Ανώγυρα. Προορι-
σμός ήταν η Πάφος όπου προσφέρθηκε δω-
ρεάν φαγητό. Πριν από την επιστροφή στην 
Ποταμιά προσκύνησαν στον ιερό ναό του Αγί-
ου Νεοφύτου. Οι εκδρομείς επέστρεψαν στη 
βάση τους με τις καλύτερες των εντυπώσεων 
και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στο κοινο-
τικό συμβούλιο για την δωρεάν εκδρομή που 
τους πρόσφερε. 

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc

Εκδρομή προσκυνητών σε ιστορικά 
μοναστήρια

Ά λλη μια προσκυνηματική εκδρομή που διορ-
γάνωσαν ο πατήρ Μάριος Καλλένος και οι επί-
τροποι του Ιερού Ναού Αγίων  Κωνσταντίνου 

και Ελένης Ιδαλίου πρόσφερε πλούσιες εμπειρίες στους 
συμμετέχοντες. Η εκδρομή περιελάμβανε προσκυνήμα-
τα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων 
στην Ερήμη, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του 
Σύμβουλα που βρίσκεται ανάμεσα στη Σωτήρα Λεμεσού 
και την Επισκοπή και στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύ-
του στην Πάφο. Οι προσκυνητές επέστρεψαν με τις καλύ-
τερες των εντυπώσεων. Τα τρία μοναστήρια είναι ιστορι-
κά και έχουν σημαντική αξία για την χριστιανοσύνη. 

Χειμερινοί βολβοί στον κήπο μας

Ή δη διανύουμε τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου και παραμένει η καλύτερη περίοδος για την φύτευ-
ση των χειμερινών βολβών στον κήπο μας. Τα φυτά τα οποία θα φυτρώσουν θα μας δώσουν υπέροχα 
άνθη κατά τις χειμερινές κρύες μέρες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Μερικά γνωστά φυτά από βολ-

βούς είναι ο Υάκινθος (ζουμπούλι), η τουλίπα, ο νάρκισσος, οι ανεμώνες, οι φρεζιές (κρινάκια), οι ίριδες κτλ. Βολ-
βούς μπορούμε να προμηθευτούμε από επιλεγμένα καταστήματα πώλησης του, οι οποί-
οι εισάγονται στην Κύπρο μετά από κατάλληλη προετοιμασία κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες και εγγυημένα θα δώσουν άνθη ή φυτεύουμε τους δικούς μας εφόσον τους έχου-
με αποθηκεύσει από τον προηγούμενο χρόνο. Η σωστή προετοιμασία πριν και κατά την 
φύτευση επιφέρει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος!
Μπορούμε να φυτέψουμε σε γλάστρες καθώς και ελεύθερα στο έδαφος. Ο συνδυασμός 
70% φυτόχωμα και 30% έδαφος ή τύρφης και ενσωμάτωση μικρής ποσότητα βασικής 
λίπανσης στο μείγμα, αποτελούν το ιδανικό υπόστρωμα φύτευσης. Τους βολβούς μπο-
ρούμε να τους τοποθετήσουμε με κάλυψη στα 3/4 στο έδαφος έως μέχρι πλήρως. Προ-
σοχή, δεν πιέζουμε ποτέ τους βολβούς μέσα στο υπόστρωμα όταν τους φυτεύουμε γιατί 
συμπιέζεται το μίγμα μας ακριβός στο σημείο όπου θα βγουν οι ρίζες. Η άρδευση γίνεται 
συστηματικά αλλά πάντα με προσοχή χωρίς να έχουμε περίσσια υγρασίας ενώ παράλ-
ληλα μπορούμε να τους λιπάνουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε πιο εύρωστα φυτά. 
Εχθροί και ασθένειες γενικά δεν επηρεάζουν τους χειμερινούς βολβούς και αυτό τους κα-

θιστά εύκολη επιλογή για να ομορφύνουμε τον κήπο και τους χώρους μας χωρίς ιδιαίτερες έγνοιες. 
Η χειμερινή περίοδος επίσης προσφέρεται για την καλλιέργεια των χειμερινών λαχανικών. Μεταξύ αυτών είναι 
τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των Σταυρανθών (κραμπί, κουλούμπρα, μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο 
βρυξελλών κτλ.)καθώς επίσης και για πολλά άλλα φυλλώδη λαχανικά όπως ο κόλιανδρος, η ρόκα, το λάχανο, το 
σέλινο τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα μαρούλια κτλ. Βεβαίως η σωστή προετοιμασία του εδάφους πριν την φύτευση, 
με την καλλιέργεια του και την προσθήκη βασικής λίπανσης καθώς και κάποιας μορφής οργανικής ουσίας (π.χ. 
κοπριάς), αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας για να επιφέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα 
στον λαχανόκηπο μας. Σε αντίθεση με τους καλλωπιστικούς βολβούς, τα πιο πάνω λαχανικά συνήθως προσβάλ-
λονται από ορισμένες ασθένειες όπως ο περονόσπορος, η αλτερνάρια και η σεπτόρια καθώς και από ορισμένους 
εχθρούς, όπου κατά περιόδους η προσβολή τους είναι έμμονη, όπως τα σκουλήκια, ο αλευρώδης και οι αφίδες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβολές και προμήθεια βολβών και γεωργικών εφοδίων μπο-
ρείτε επισκεφτείτε το κατάστημα το Γεωπονικό, Χαλκάνορος 55 Δάλι για να ενημερωθείτε από 
τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυ-
τών σας.



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

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

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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Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Φθινοπωρινό εύγεστο πιάτο με παντζάρια τα οποία υπάρ-
χουν σε αφθονία κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. Η εκτέλεση 
της συνταγής είναι πανεύκολη.

Υλικά 
• 3 φλιτζάνια ρύζι καρολίνα
• 4 παντζάρια (τους βολβούς)
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 1 κρεμμύδι μέτριο, ψιλοκομμένο
• 1 ποτήρι κρασιού κρασί κόκκινο
• 1 κύβο κοτόπουλου ή λαχανικών, φρέσκο
• 2 κουτ. σούπας βούτυρο
• ½ φλιτζάνι γραβιέρα Κρήτης, τριμμένη
• 1 γεμάτη κουτ. σούπας τυρί κρέμα
• λίγο θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο + 4 κλαδάκια ολόκληρα
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Πλένετε καλά τα παντζάρια κάτω από τρεχούμενο νερό, 
τρίβοντάς τα με τη σκληρή πλευρά του σφουγγαριού για 
να φύγουν τα χώματα. Σε μια κατσαρόλα βράζετε τα πα-
ντζάρια με 2 λίτρα νερό, μέχρι να μαλακώσουν. Τα βγάζε-
τε στην άκρη με τρυπητή κουτάλα και κρατάτε το ζωμό, 
διατηρώντας τον ζεστό. Μετράτε την ποσότητα ώστε να 
είναι 1½ λίτρο τουλάχιστον (προσθέτετε καυτό νερό αν 
χρειαστεί) και διαλύετε μέσα τον κύβο.
Ξεφλουδίζετε τα παντζάρια και, αφού πολτοποιήσετε τα 
μισά με λίγο από το ζωμό τους, κόβετε τα υπόλοιπα σε 

κυβάκια.
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε 
το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει και να γυαλίσει. Προ-
σθέτετε το ρύζι, λίγο αλάτι και σοτάρετε το ρύζι ανακα-
τεύοντας διαρκώς μέχρι να γυαλίσει και να γίνει διάφανο.
Σβήνετε με το κρασί και, αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, 
προσθέτετε μια κουτάλα της σούπας από το ζωμό ανα-
κατεύοντας τακτικά ώσπου να απορροφηθεί από το ρύζι. 
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία μέχρι το ρύζι να απορ-
ροφά όλο το ζωμό κάθε φορά, να μαγειρευτεί al dente 
και να μείνει ζουμερό στην κατσαρόλα. Ρίχνετε τότε τον 
πολτό και τα κυβάκια των παντζαριών μαζί με το θυμάρι 
και ανακατεύετε ελαφρά.
Προσθέτετε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την τριμμένη 
γραβιέρα. Ανακατεύετε να ενσωματωθούν στο ριζότο και 
κατεβάζετε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Δοκιμάζετε και 
αλατοπιπερώνετε ανάλογα.
Μετά από 1 λεπτό σερβίρετε σε πιάτα προσθέτοντας 
από ένα κλαδάκι θυμάρι σε κάθε πιάτο.

Ριζότο με παντζάρια
O ι Iδαλιάδες σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Γεώργιος της Ασή Γωνιάς Κρή-

της, διοργάνωσαν αναπαράσταση του Κρητικού Γάμου. Η τελετή άρχισε στο παραδοσιακό 
σπίτι του Νικολάτζιη Καλλένου στην οδό Μιχαήλ Ολυμπίου, όπου έγινε η παραλαβή του γα-

μπρού. Ακολούθησε πορεία μέσω της οδού Δημήτρη Χάματσου προς το οίκημα των Ιδαλιάδων, στο 
Αρχοντικό του Λοΐζου. Εκεί έγινε η παραλαβή της νύφη και όλοι μαζί πήγαν στον ιερό ναό του Αγίου 
Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας για τον γάμο. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι. Όλα έγιναν σύμ-
φωνα με την Κρητική παράδοση. 

Aναπαράσταση Κρητικού γάμου στο Δάλι

Τ ην έκθεση ζωγραφικής του 
Κώστα Αντωνέλλου με τίτλο 
«Τα Αγκάθια της Κύπρου», 

εγκαινίασε  ο Πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων Δημήτρης 
Συλλούρης, αναφερόμενος σε έναν 
«γνήσιο εραστή και αποτυπωτή της 
ομορφιάς της ελλαδίτικης και κυ-
πριακής φύσης». Μιλώντας στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Ιδαλίου, ο κ. Συλ-
λούρης ανέφερε ότι ο ζωγράφος, 
Κώστας Αντωνέλλος παραμένει ένας 
σημαντικός εκπρόσωπος της καλλι-
τεχνικής εκείνης έκφρασης, η οποία 
συνθέτει τον πυρήνα του ελληνικού 
πολιτισμού, ένας καταξιωμένος, στο 
ακέραιο, ζωγράφος και αυστηρός 
φυσιοδίφης.
 «Ένας ζωγράφος είναι μεγάλος, 
όταν μπορεί να εκφράζει αυτό που 
θέλει με το χρώμα και το σχέδιο, και 
ένας ποιητής με τις λέξεις. Σε κάθε 
περίπτωση, η ποιητικότητα που δι-
ακρίνει τα έργα του Αντωνέλλου εί-
ναι ένας συνδυασμός των δύο» είπε 
ο Πρόεδρος της Βουλής.

Έκθεση ζωγραφικής Κώστα Αντωνέλλου

9 Θεατρική Ομάδα του 
Άδωνη Ιδαλίου και 
η θεατρική ομάδα 

«Παράβαση» Λυμπιών συμ-

μετέχουν στον 32ο Παγκύ-

πριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 

Θεάτρου που διοργανώνει ο 

ΘΟΚ. Η θεατρική ομάδα του 

Άδωνη συμμετέχει με την κω-

μωδία του Νικολάι Γκόγκολ, 

«Παντρολογήματα».Ένας ανα-

ποφάσιστος και άτολμος ερ-

γένης, πείθεται να παντρευτεί. 

Ακολουθώντας τις επιταγές 

της εποχής, προσλαμβάνει 

μια προξενήτρα, η οποία δι-

ευθετεί συνάντηση στο σπίτι 

της νύφης, όπου φτάνουν και 

άλλοι επίδοξοι γαμπροί. Εκεί 

πραγματώνεται ένα όργιο ψέ-

ματος, συναλλαγής και γελοι-

ότητας, που, καταλύει τη χρονική και τοπική επιφάνεια της Ρωσίας των αρχών του 19ου αιώνα και πε-

ριγράφει την όποια εποχή και πλαίσιο. Ποιος από τους υποψήφιους γαμπρούς θα κερδίσει την καρδιά 

της όμορφης Αγάφιας;

Η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών παρουσίασε την παραγωγή «Τα Πουλιά» με βάση τις Όρνιθες 

του Αριστοφάνη σε διασκευή-προσαρμογή και σκηνοθεσία της Αλεξίας Παπαλαζάρου. 

Η θεατρική ομάδα του Άδωνη και η 
Παράβαση Λυμπιών στο Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου ΘΟΚΠ λούσια μουσική και παραδοσιακούς ελληνικούς και κυπριακούς χορούς και τραγούδια είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στο πανηγύρι των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Συμμετείχε ο Λαογρα-
φικός Όμιλος Ιδαλίου και άλλα μουσικά και χορευτικά σχήματα τα οποία πρόσφεραν όμορφα μουσικά ακού-

σματα. Όλοι οι συμμετέχοντες απέσπασαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να 

απολαύσουν την πολύ όμορφη εκδήλωση.

Μουσική και χοροί στο πανηγύρι των Αγίων 
Ανδρονίκου και Αθανασίας
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Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο πολλα-
πλών αλλαγών σε γνωστικό, βιοσωμα-
τικό, συναισθηματικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Κατά την εφηβεία, η οποία διαρκεί από 
την ηλικία των 12 μέχρι και τα 21 έτη περίπου, 

ο έφηβος βρίσκεται 
σε μια συνεχή προ-
σπάθεια για αναζή-
τηση της ταυτότητάς 
του, διαφοροποίησης  
και ανεξαρτητοποί-
ησης από τους γο-
νείς του. Ως αποτέλε-
σμα, πολλές φορές 
εκδηλώνει αδιαφορία, 
θυμό, δυσφορία και 
αντιδραστικότητα στα 
όρια και κανόνες που 
του επιβάλλονται από 
τους γονείς και άλλες 

μορφές εξουσίας (π.χ. σχολείο και καθηγητές). 
Η εφηβεία δεν αποτελεί κρίση μόνο για τον έφη-
βο, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια, αφού 
όλα τα μέλη της συχνά έρχονται αντιμέτωποι με 
τις έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζονται 
στη συμπεριφορά του εφήβου. Οι ισορροπίες 
ταράζονται και οι γονείς καλούνται να επανα-
προσδιορίσουν το ρόλο, τα όρια και τους κανό-
νες τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην 
αυτονομία του έφηβου παιδιού τους.

Πώς μπορείτε, λοιπόν, ως γονείς να μειώσετε 
τις εντάσεις ανάμεσα σε εσάς και το έφηβο παι-
δί σας;
Πρωτίστως, χρειάζεται να ακούσετε και να ανα-
γνωρίσετε την οπτική του εφήβου. Ακόμη, κι αν 
διαφωνείτε με το έφηβο παιδί σε κάποιο ζήτη-

μα, ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει και βε-
βαιωθείτε ότι καταλάβατε σωστά τι εννοεί.  Εκ-
φράστε τη γνώμη σας, χωρίς ωστόσο να του 
επιβάλετε τι να κάνει. Αναγνωρίστε ότι ίσως να 
έχει δίκαιο, δείξτε του ότι τον εμπιστεύεστε και 
αποδεχτείτε τις επιλογές του, ακόμη κι αν δε 
συμφωνείτε με αυτές. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη 
να αισθάνονται ότι οι άλλοι τους υπολογίζουν 
και τους αποδέχονται, ούτως ώστε να νιώσουν 
ασφάλεια για να μοιραστούν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους.
Επιπλέον,  συζητήστε τις αγωνίες του εφήβου 
και βρείτε λύσεις από κοινού. Αποφύγετε την 
επιβολή λύσεων, αφού πιθανόν να επιφέρει 
αντιδραστικότητα και ένταση από μέρους του 
εφήβου. Αντί αυτού, διαπραγματευτείτε όλες τις 
πιθανές επιλογές και συμφωνείστε σε μια λύση 
που να προσφέρει ασφάλεια και στους δύο σας.
Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και τον προσωπι-
κό χώρο του εφήβου, χωρίς να επεμβαίνετε σε 
αυτά έχοντας άποψη για όλα όσα συμβαίνουν 
στη ζωή του. Δείξτε εμπιστοσύνη στην ικανό-
τητα του εφήβου να λειτουργεί ανεξάρτητα και 
επιτρέψτε του να κάνει λάθη. Σίγουρα είναι δύ-
σκολο για ένα γονέα να βλέπει το παιδί του να 
οδηγείται σε λάθος επιλογές, όμως, μόνο έτσι 
θα μπορέσει να ωριμάσει και να αυτονομηθεί 
πραγματικά. Φυσικά, σε περιπτώσεις όπου ο 
έφηβος ξεφεύγει χρειάζεται να θέσετε όρια και 
να είστε αποφασιστικοί στην επιβολή κανόνων. 
Είναι σημαντικό να διαχειριστείτε το δικό σας 
άγχος χωρίς να το μεταδίδετε στον έφηβο. Άλ-
λωστε, αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη ο 
έφηβος είναι να αισθάνεται ασφάλεια και στή-
ριξη από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της 
ζωής του, τους γονείς του!

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Εφηβικά Ξεσπάσματα: Πώς να μειώσετε τις εντάσεις 
στο σπίτι!

Η κοινωνική φοβία είναι μια φοβία η οποία 
περιλαμβάνεται στις Αγχώδης διαταραχές 
και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που υπο-

φέρουν από αυτή την φοβία. Στα πλαίσια της φοβί-
ας το άτομο φοβάται ότι θα γίνει το κέντρο του εν-
διαφέροντος και της κριτικής αφού θεωρεί ότι το 

περιβάλλον παρατηρεί 
και σχολιάζει αρνητικά 
τη συμπεριφορά, τις κι-
νήσεις ή τα λόγια του 
προκαλώντας σε εκείνο 
ντροπή και άγχος.   
Ψυχολογικά Συμπτώμα-
τα της Κοινωνικής Φοβί-
ας 
Το άτομο που υποφέρει 
από κοινωνική φοβία βι-
ώνει έντονο άγχος όταν 
καλείται να ανταποκριθεί 
σε κοινωνικές περιστά-
σεις, αισθάνεται θλίψη 
και μοναξιά, απομονώ-

νεται από το περιβάλλον του. Χαρακτηρίζεται από 
χαμηλή αυτοεκτίμηση σχηματίζοντας αρνητική εικό-
να για τον εαυτό του. Ενώ, ο τρόπος σκέψης του εί-
ναι δυσλειτουργικός. 
Σωματικά Συμπτώματα της Κοινωνικής Φοβίας
Κάθε φορά που το άτομο εκτίθεται κοινωνικά εκδη-
λώνει συγκεκριμένες σωματικές αντιδράσεις όπως 
το κοκκίνισμα του προσώπου, η ναυτία, ο εμετός, 
η συχνουρία, η ταχυκαρδία, η εφίδρωση, ο κόμπος 
στον λαιμό, οι κράμπες στο στομάχι και η αδυνα-
μία ελέγχου της αναπνοής. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
τα σωματικά συμπτώματα είναι ιδιαίτερα έντονα και 
μπορούν να καταλήξουν σε κρίση πανικού.
Αιτίες Εκδήλωσης της Κοινωνικής Φοβίας
Τραυματικά γεγονότα: το άτομο σκέφτηκε ή παρα-
τήρησε ότι οι άλλοι φέρονται υποτιμητικά σε αυτό 

κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας με αποτέ-

λεσμα να αξιολόγησε ως αρνητική την εμπειρία και 

έκτοτε να αποφεύγει παρόμοιες καταστάσεις. Μίμη-

ση προτύπων: το άτομο έμαθε να φοβάται ορισμέ-

νες καταστάσεις παρατηρώντας τις αντιδράσεις και 

υιοθετώντας τις αντιλήψεις άλλων προσώπων κυρί-

ως εκείνων που θεωρεί σημαντικούς στη ζωή του. 

Ο φαύλος κύκλος της Κοινωνικής Φοβίας 

Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεωρία υποστηρίζει ότι 

ο τρόπος σκέψης επηρεάζει το συναίσθημα και τη 

συμπεριφορά μας. Άρα ο αρνητικός τρόπος σκέψης 

ευθύνεται τόσο για τα αρνητικά συναισθήματα όσο 

και για τις προβληματικές συμπεριφορές μας. Στην 

Κοινωνική Φοβία, ο άνθρωπος υιοθετεί ένα συγκε-

κριμένο τρόπο σκέψης, τον φαύλο κύκλο της δια-

ταραχής, ο οποίος είναι ικανός να ενισχύσει την εμ-

φάνιση των σωματικών συμπτωμάτων άρα και την 

κατάλληλη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, ο άν-

θρωπος αντιλαμβάνεται λανθασμένα τις σωματικές 

του αντιδράσεις, ενισχύοντας την έκκριση αδρενα-

λίνης στο σώμα του. Η έκκριση αδρεναλίνης με τη 

σειρά της δυναμώνει την ένταση των σωματικών συ-

μπτωμάτων και την πεποίθηση του ατόμου ότι οι άλ-

λοι θα αντιληφθούν το άγχος του. 

Θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η γνωσιακή-συμπερι-

φορική ψυχοθεραπεία έχει θετικά και άμεσα απο-

τελέσματα στον έλεγχο της Κοινωνικής Φοβίας. Εάν 

υποφέρεται από κοινωνική φοβία ή εάν γνωρίζεται 

κάποιον που υποφέρει από αυτή την φοβία, μην δι-

στάσετε να ζητήσετε βοήθεια από έναν ειδικό, για-

τί όλα μπορούν να θεραπευτούν φτάνει να ζητήσετε 

βοήθεια από το κατάλληλο άτομο και τον κατάλλη-

λο θεραπευτεί.

Κοινωνική Φοβία

Πολυνίκη Σταύρου,
Σχολική/Εκπαιδευτική 
Ψυχολόγος

Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμμένη Κλινική 
Ψυχολόγος
Τηλ: 97640832
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Π ρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θα είναι η ΜΕΑΠ όπως έδειξε από τα μέχρι τώρα παιχνί-
δια της. Η διοίκηση έθεσε υψηλούς στόχους και η ομάδα θα τους διεκδικήσει μέχρι τέλους. Η ΜΕΑΠ θέλει να 
επιστρέψει στη Β΄κατηγορία και από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της δείχνει ότι μπορεί να το καταφέρει. Την 

πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα την πέτυχε η ΜΕΑΠ στον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Ορμήδεια στο πλαίσιο 
της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Τελικό σκορ 2-1. H νίκη ήρθε μετά από ανατροπή αφού η ομάδα του Πέρα 
Χωριού – Νήσου βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στην 3η αγωνιστική η ΜΕΑΠ είχε δύσκολη εκτός έδρας 
αποστολή. Αγωνίστηκε με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Τελικό σκορ 3-3. Στην 4η αγωνιστική ήταν το πρώτο γειτονικό 
ντέρμπι της χρονιάς με αντίπαλο τον Χαλκάνορα. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κέρδισαν με 1-0, έσπασαν το 
απόλυτο της ομάδας του Ιδαλίου και έστειλαν ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. Σ’ ένα παιχνίδι το οποίο είχε 
ιδιαιτερότητες λόγω του χαρακτήρα που έχουν αυτά τα παιχνίδια ως γειτονικά ντέρμπι, η ομάδα φάνηκε αντάξια των 
περιστάσεων και πέτυχε το τρίποντο, ένα τρίποντο το οποίο όταν επιτυγχάνεται σε τέτοια παιχνίδια έχει πολλαπλά οφέ-
λη.  Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έδωσε το παρόν του και ο κόσμος , η παρουσία του οποίου ήταν σημαντική στην επί-
τευξη της νίκης. Στην 5η αγωνιστική η ΜΕΑΠ δέχθηκε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Έχασε εκτός έδρας με 2-1 
από το Διγενή Ορόκλινης. Η ΜΕΑΠ αρχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το Νοέμβριο με τον εντός έδρας αγώ-
να με αντίπαλο την ΑΠΟΝΑ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Την 7η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με τον Αχυρώ-
να. Στην 8η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει την ΠΑΕΚ. Στην 9η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού θα φιλο-
ξενηθούν από τον Κούρρη Ερήμης και στην 10η αγωνιστική θα υποδεχθούν τον Κορμακίτη.
Στην κλήρωση του λαχείου της ΜΕΑΠ που έγινε την 1η Οκτωβρίου κέρδισαν τα 800 Ευρώ ο αρ. 562 και από 100 Ευρώ 
οι αριθμοί 083, 916, 956, 420, 907. Στις 5 Νοεμβρίου διοργανώνεται τόμπολα στο οίκημα του σωματείου Πρόοδος 

Νήσου. 
Ο πρώην πρόεδρος της ΜΕΑΠ Κούλλης Πογιατζιής, παρέθεσε δείπνο στους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της ομά-
δας. Ήταν μια ευκαιρία για όλους τους παρευρισκομένους να θυμηθούν τα παλιά και να αναπολήσουν στιγμές από 
το παρελθόν .  

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η ΜΕΑΠ

Από νίκη σε νίκη ο Απόλλων Λυμπιών

Σ τα ψηλά της βαθμολογίας της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται ο Απόλλων Λυμπιών ο οποίος κάνει φέτος εντυπωσι-
ακή πορεία χαρίζοντας μεγάλη χαρά στους οπαδούς της ομάδας. Από τα φιλικά προετοιμασίας φάνη-
κε ότι ο Απόλλων θα ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο φετινό πρωτάθλημα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται 

και από τα αποτελέσματα των πρώτων αγωνιστικών.  Στη 2η αγωνιστική ο Απόλλων πέτυχε εκτός έδρας νίκη. Κέρ-

δισε με 4-2 την ομάδα της Ψημολόφου. Νέα νίκη στην 3η αγωνιστική για τον Απόλλωνα ο οποίος κέρδισε εκτός 

έδρας με 3-0 την ΑΕΚ Ιδαλίου στο γειτονικό ντέρμπι. Nέα μεγάλη νίκη στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας με την 

Ακανθού. Τελικό σκορ 5-0.  Στην 5η αγωνιστική οι γαλάζιοι κατάφεραν να περάσουν και το εμπόδιο του Λέφτε-

ρου κερδίζοντας με 2-1. Το κλίμα στο σωματείο των Λυμπιών είναι εξαιρετικό. Τα θετικά αποτελέσματα της ομά-

δας συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση και πλέον όλοι στο σωματείο ευελπιστούν ότι η ομάδα στη φετινή 

ποδοσφαιρική περίοδο θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει.Στην 6η αγωνιστική ο Απόλλων θα πάει στο Ακάκι 

για να παίξει με τον Ελληνισμό. Ακολουθεί στην  7η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμι-

θιάς. Στην 8η αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών έχουν ρεπώ. Στην 9η αγωνιστική θα παίξουν εκτός έδρας με 

τον ΑΠΟ Μαθιάτη και στην 10η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν στα Λύμπια την Ε.Ν Αγίου Δομετίου. Μεγάλη επιτυ-

χία σημείωσε το φιλανθρωπικό τουρνουά ακαδημιών που διοργάνωσαν από κοινού ο Απόλλων Λυμπιών και η 

Ομόνοια Ψευδά. Τα έσοδα του τουρνουά δόθηκαν για την ιατρική περίθαλψη δυο συνανθρώπων μας που αντι-

μετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

Κ οντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας βρί-
σκεται η ΑΕΚ η οποία δέχθηκε δυο ήττες από τις 
ομάδες που προπορεύονται στο βαθμολογικό 

πίνακα. Η ομάδα του Ιδαλίου έδειξε καλά στοιχεία και 
αν οι ποδοσφαιριστές συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά 
θα έρθουν καλύτερες μέρες για το σωματείο της Ενορί-
ας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στα δυο παιχνίδια 
που η ομάδα δέχθηκε την ήττα μπορούσε για πολύ κα-
λύτερο αποτέλεσμα ωστόσο από τη μια η ατυχία και από 
την άλλη η αστοχία στις ευκαιρίες που παρουσιάστη-
καν στην ομάδα δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θα ήθε-
λαν οι φίλοι της ΑΕΚ.  Στη 2η αγωνιστική η ΑΕΚ έχασε 
εκτός έδρας με 1-0 από τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Ήταν 
ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα η οποία έδειξε ότι 
θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Aκολού-
θησε η εντός έδρας ήττα με 3-0 από τον Απόλλωνα Λυ-
μπιών. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα του Χρίστου 
Πέππου έμεινε πίσω από τον καλό της εαυτό και μοι-
ραία δέχθηκε την ήττα. Mετά από δυο συνεχόμενες ήτ-
τες,  στην 4η αγωνιστική επέστρεψαν τα χαμόγελα στην 
ομάδα. Η ΑΕΚ Ιδαλίου σ’ ένα δυνατό παιχνίδι κατάφερε 
να κερδίσει με 3-2 τον ΑΠΟ Μαθιάτη, να ανέβει στο βαθ-
μολογικό πίνακα και να στείλει ενθαρρυντικά μηνύμα-
τα για τη συνέχεια. Η ΑΕΚ στην 5η αγωνιστική δεν αγω-
νίστηκε αφού λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, αναβλήθηκε το παιχνίδι με αντίπαλο την ΕΝΑΔ. 
Η ΑΕΚ στην πρώτη της αγωνιστική της υποχρέωση μέσα στο Νοέμβριο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Εθνικό Καϊμακλίου 
στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Στην 7η αγωνιστική θα φιλοξενήσει στο Δάλι το Δικέφαλο Αγκαστίνας και στην 8η αγωνιστι-
κή την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου. Στην 9η αγωνιστική η ΑΕΚ έχει ρεπώ και στην 10η αγωνιστική θα φιλοξενήσει την 
ομάδα της Ακανθούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προπονήσεις της ακαδημίας της ομάδας. Στο σωματείο γίνεται πολύ καλή 
δουλειά από τις μικρές ηλικίες οι οποίες τα επόμενα χρόνια θα κληθούν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. 

Μπορούσε ακόμα καλύτερα η  AEK Iδαλίου

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε ο Άδωνης 

Ο νειρικό ξεκίνημα έκανε στο 
νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ 
ο Άδωνης Ιδαλίου ο οποί-

ος βρίσκεται κοντά στην κορυφή  
του βαθμολογικού πίνακα και ατενί-
ζει με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον. 
Οι πράσινοι στα μέχρι τώρα παιχνί-
δια τους είναι εντυπωσιακοί και δεί-
χνουν αποφασισμένοι να διαδρα-
ματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
πρωτάθλημα. Η επίθεση του Άδωνη 
βγάζει φωτιές ενώ η άμυνα είναι στα-
θερή. Γενικά ο Άδωνης δείχνει ότι εί-
ναι καλά δουλεμένο σύνολο και μπο-
ρεί να κυνηγήσει τους στόχους που 
τέθηκαν από τη διοίκηση. Όσο οι 
αγωνιστικές περνούν αναμένεται ότι 
η ομάδα θα παρουσιάζεται ακόμα 
καλύτερη.  Στις τάξεις του σωματείου 
υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και όλοι θεωρούν ότι η φετινή ομάδα είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Το 
κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό και θα καταβληθεί προσπάθεια οι καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέ-
σματα να συνεχιστούν και στις επόμενες αγωνιστικές. Ο κόσμος της ομάδας αισθάνεται χαρά από την πορεία 
της ομάδας και δίδει το παρόν του στο γήπεδο στηρίζοντας τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Οι αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις του Άδωνη στο νέο πρωτάθλημα άρχισαν με μεγάλη εντός έδρας νίκη.  Η ομάδα του Δαλιού 
κέρδισε με το ευρύ σκορ 5-2 την ομάδα της Α.Ε. Πυργών στέλνοντας ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. 
Η νίκη στην πρεμιέρα έχει πάντα θετικές παρενέργειες. Όταν κολλήσει και δεύτερη νίκη τότε τα πράγματα γίνο-
νται ακόμα καλύτερα. Στη 2η αγωνιστική οι πράσινοι φιλοδώρησαν εκτός έδρας την Α.Ε.Ν Δρομολαξιάς με 9-0. 
Το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του και δείχνει τη μεγάλη δυναμική που έχει φέτος ο Άδωνης. Στην 3η αγωνιστι-
κή ο Άδωνης φιλοξένησε στο Δάλι την Αλκή Ψευδά. Ήταν ένα παιχνίδι – ντέρμπι αφού οι δυο ομάδες έδειξαν ότι 
θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα, το οποίο εξήλθε ισόπαλο με σκορ 3-3. Οι φίλαθλοι που το παρακολού-
θησαν απόλαυσαν γκολ και θέαμα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη για το Νοέμβριο αρχίζουν με το παι-
χνίδι της 4ης αγωνιστικής. Οι πράσινοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την Ομόνοια Ορμήδειας. Ακολουθεί στην 
5η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Στην 6η αγωνιστική ο Άδωνης θα φιλοξε-
νήσει τον Σπάρτακο Κιτίου. Επόμενος αντίπαλος στην 7η αγωνιστική ο Ορφέας στην Αθηαίνου και τέλος στην 7η 
αγωνιστική ο Άδωνης θα παίξει στο Δάλι με τη Δυναμό Περβολιών. Όσο οι αγωνιστικές περνούν και ο Άδωνης 
συνεχίζει την ανοδική του πορεία τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται η χαρά των φίλων και των οπαδών του σωματείου. 

Από την Ποταμιά άρχισε το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Μοtocross

Δ ιεξήχθη την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου στην πίστα MXPRO στην Ποταμιά, ο εναρκτήριος αγώνας για το 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Motocross 2019/2020, με διοργανωτή τη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Λευκωσί-
ας και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας.

 Η μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας έγινε στην κατηγορία ΜΧ1, όπου ο πρωτοεμφανιζόμενος  Μιχάλης Πάμπουκ-
κας ξεκίνησε με νίκη το φετινό πρωτάθλημα.
 Επίσης, σημείο αναφοράς μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Παγκυπρί-
ου Πρωταθλήματος Motocross αγωνίστηκαν και δυο Τουρκοκύπριοι, στην κατηγορία ΜΧ OPEN FREE.
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Π ολύ καλό ξεκίνημα έκανε στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ο Χαλκάνωρ. Οι γαλάζιοι του Δαλιού μέτρησαν τρεις 
νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος ενώ στην 4η αγωνιστική ηττήθηκαν από τη ΜΕΑΠ στο γει-
τονικό ντέρμπι. Η ομάδα δείχνει πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι της και όλοι στο σωματείο ελπίζουν ότι τα θετι-

κά αποτελέσματα θα συνεχιστούν και στις επόμενες αγωνιστικές. Ο Χαλκάνωρ έδειξε ότι είναι από τις δυνατές ομάδες του 
πρωταθλήματος και ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση. Στο σωματείο γίνεται πολύ καλή δουλειά και αυτό 
αποτυπώνεται στο γήπεδο. Οι φίλοι του Χαλκάνορα βρίσκονται κοντά στο σωματείο και επικροτούν τις προσπάθειες που 
γίνονται. Εξάλλου τα καλά αποτελέσματα σε μια ομάδα φέρνουν πάντα χαρά στους οπαδούς. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
του Χαλκάνορα για τον Οκτώβριο άρχισαν με τον καλύτερο τρόπο. Η ομάδα κέρδισε εκτός έδρας με 3-2 την ΕΛΗΑ Λυθρο-
δόντα μετά από ένα θεαματικό παιχνίδι με πολλά τέρματα. Στην 3η αγωνιστική η ομάδα των γαλάζιων του Ιδαλίου κέρδισε 
εντός έδρας με 3-0 την Ελπίδα Αστρομερίτη, σ’ ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίστηκε ντέρμπι κορυφής αφού οι δυο ομά-
δες στις δυο πρώτες αγωνιστικές είχαν το απόλυτο. Στην 4η αγωνιστική στο γειτονικό ντέρμπι με την ΜΕΑΠ οι γαλάζιοι εί-
χαν τις πρώτες τους βαθμολογικές απώλειες. Έχασαν με 1-0 μ’ ένα γκολ που πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο τελευταίο δεκάλε-
πτο του αγώνα.  Στην 5η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ επανήλθε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 3-0 τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στην 
6η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με το ΘΟΙ Λακατάμιας. Στην 7η αγωνιστική θα φιλοξενήσει την ομάδα της 
Ορμήδειας. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής 
θα αντιμετωπίσει στο Δάλι την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς και στην 10η αγωνιστική το Διγενή Ορόκλινης. Η ομάδα τον εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή τον έδωσε στο γήπεδο της Αθηαίνου λόγω επανασποράς στο στάδιο «Δημήτρης Χάματσος».

Οδηγεί την κούρσα ο Xαλκάνωρ

Ο 
ι τραυματισμοί που κτύπησαν βασικούς ποδοσφαιριστές του Λέφτερου χάλασαν τα σχέδια του 

προπονητή ο οποίος δεν μπόρεσε να παρατάξει στα μέχρι σήμερα παιχνίδια πλήρως την ομάδα. 

Οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών και η ανομοιογένεια που φυσιολογικά παρατηρήθηκε εί-

χαν ως αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει βαθμούς στις πρώτες αγωνιστικές. Στο σωματείο ευελπιστούν σε καλύ-

τερη συνέχεια. Όπως φάνηκε ο Λέφτερος έχει αρκετές δυνατότητες και αν ξεπεραστούν τα προβλήματα που 

παρατηρήθηκαν η ομάδα θα βρει το δρόμο της, θα πετύχει θετικά αποτελέσματα και θα ανέβει στο βαθμολογι-

κό πίνακα. Ο Λέφτερος είναι από τις ομάδες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα αφού έχει 

ποιοτικό ρόστερ. Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Λέφτερος είχε ρεπώ. Ακολούθησε στην 3η αγωνι-

στική ο εντός έδρας αγώνας με αντίπαλο τον Ελληνισμό Ακακίου. Οι δυο ομάδες έμειναν στο 0-0 και πήραν 

από ένα βαθμό. Στην 4η αγωνιστική η ομάδα του Δαλιού είχε δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟ Κοκ-

κινοτριμιθιάς. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι στο οποίο τελικά η ομάδα έχασε με το στενό 1-0. Στην 5η αγωνιστική 

ο Λέφτερος έχασε στο γειτονικό ντέρμπι από τον Απόλλωνα Λυμπιών με 2-1. Η ομάδα προηγήθηκε στο σκορ 

ωστόσο στο τέλος έφυγε από το γήπεδο χωρίς βαθμολογικό όφελος. Στην ομάδα άρχισε η ανασύνταξη δυνά-

μεων και όλοι εργάζονται μεθοδικά για τη συνέχεια. Στην 6η αγωνιστική ο Λέφτερος θα παίξει στο Δάλι με τον 

ΑΠΟ Μαθιάτη. Ακολουθεί στην 7η αγωνιστική η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ε.Ν Αγίου Δομετίου. Στη συ-

νέχεια η ομάδα του Δαλιού θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Καϊμακλίου. Στην 9η αγωνιστική ο Λέφτερος θα παίξει 

εκτός έδρας με τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. Τελευταία αγωνιστική υποχρέωση του Λέφτερου για το Νοέμβριο 

είναι στο Δάλι με την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου. 

Ο Λέφτερος αρχίζει την αντεπίθεση

Ε κμετάλλευση της έδρας της θα πρέπει να επιδιώξει 
στη συνέχεια του πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα Λυ-
μπιών.  Ταυτόχρονα στόχος θα πρέπει να είναι και 

η συγκομιδή βαθμών σε εκτός έδρας αγώνες ώστε η ομά-
δα να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Οι πράσινοι 
στα δυο παιχνίδια που έδωσαν τον Οκτώβριο στην έδρα 
τους έμειναν πίσω από τον καλό τους εαυτό και δέχθηκαν 
ισάριθμες ήττες. Τα εντός έδρας παιχνίδια είναι πολύ σημα-
ντικά. Στο σωματείο θεωρούν ότι η ομάδα φάνηκε άτυχη 
και δεν είχε βαθμολογικό κέρδος σε αυτά τα παιχνίδια. Στην 
Ολυμπιάδα βλέπουν τη συνέχεια κατά την οποία θα επιδι-
ώξουν να επανορθώσουν λάθη και να πάρουν βαθμούς 
ώστε να καλύψουν τη βαθμολογική διαφορά. Η Ολυμπι-
άδα έδειξε και πολύ καλά στοιχεία στα παιχνίδια της. Εκτι-
μάται ότι τα άσχημα αποτελέσματα ήρθαν σε μια περίοδο 
κατά την οποία η ομάδα δεν έχει βρει ακόμα την ομοιογέ-
νεια της. Είναι θέμα χρόνου η Ολυμπιάδα να επανέλθει στα 
θετικά αποτελέσματα τα οποία θα την ανεβάσουν και στο 
βαθμολογικό πίνακα. Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος η Ολυμπιάδα έμεινε πίσω από τον καλό της εαυτό. 
Οι πράσινοι των Λυμπιών κατέγραψαν την πρώτη εντός 
έδρας ήττα με 1-0 από την Α.Ε. Πολεμιδιών. Στην 3η αγω-
νιστική η Ολυμπιάδα αγωνίστηκε εκτός έδρας με τον Εθνι-
κό Λατσιών. Τελικό σκορ 1-1. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι 
πράσινοι των Λυμπιών μπορούσαν να κερδίσουν, ωστόσο 
και η ισοπαλία δεν προκάλεσε απογοήτευση στις τάξεις της 
ομάδας. Στην 4η αγωνιστική η Ολυμπιάδα φιλοξένησε την 
ΔΟΞΑ Παλιομετόχου. Νέα εντός έδρας ήττα για την ομάδα 
των Λυμπιών η οποία έχασε με 2-1. Στον εκτός έδρας αγώνα 
για την 5η αγωνιστική με αντίπαλο τον Ορφέα Λευκωσίας η 
ομάδα έχασε με 2-1. Στην 6η αγωνιστική οι πράσινοι των 
Λυμπιών θα φιλοξενήσουν την ομάδα της Πέγειας. Ακολου-

θεί στην 7η αγωνιστική η έξοδος στην Πύλα για το παιχνί-

δι με την ΑΣΠΙΣ. Στην 8η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν στα 

Λύμπια το Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Εκτός έδρας 

αποστολή στην 9η αγωνιστική με αντίπαλο την ΑΠΕ Ακρω-

τηρίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ολυμπιάδας για το 

Νοέμβριο ολοκληρώνονται με το παιχνίδι στα Λύμπια με 

αντίπαλο την ΑΠΕΠ.

Η Ολυμπιάδα θέλει να καλύψει το 
χαμένο έδαφος Μ ια ενέργεια του ποδοσφαιρι-

στή του Χαλκάνορα Ρόμαν 
Μπολμποσιάν στο παιχνίδι με 

τη ΜΕΑΠ σχολιάστηκε θετικά και ο ποδο-
σφαιριστής απέσπασε τα συγχαρητήρια 
του φίλαθλου κοινού. Στο τελευταίο λε-
πτό του αγώνα και ενώ ο Χαλκάνωρ έχα-
νε με 1-0 έβγαλε την μπάλα εκτός αγω-
νιστικού χώρου για να παρασχεθούν οι 
πρώτες βοήθειες σε αντίπαλο ποδοσφαι-
ριστή που βρισκόταν στο χορτάρι σφα-
δάζοντας από τους πόνους. Σε εκείνη τη 
φάση ο Χαλκάνωρ έβγαινε με προϋποθέ-
σεις στην επίθεση αναζητώντας την ισο-
φάριση. Ο ποδοσφαιριστής σε δήλωση 
του στην ιστοσελίδα «kerkida net» ανέφε-
ρε ότι πέρα από τα αποτελέσματα προέχει η υγεία και ο αλληλοσεβασμός. Ο Μπολμποσιάν ευχήθηκε ταχεία 
ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή της ΜΕΑΠ αφού ο τραυματισμός του αποδείχθηκε σοβαρός. Την ενέργεια 
του αμυντικού μέσου του Χαλκάνορα εξήρε με ανακοίνωση της η ΜΕΑΠ.

Ενέργεια fair play, άξια συγχαρητηρίων

Μ ε το δεξί άρχισε τις αγωνιστικές του 
υποχρεώσεις ο Πανιδαλιακός. Το 
νέο πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγω-

νιστικό και όπως φαίνεται από τους μέχρι τώρα 

αγώνες θα γίνουν ωραία και θεαματικά παιχνί-

δια. Στην 1η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου 

κέρδισε με 3-0 την ομάδα του Ροτσίδη Μάμμα-

ρι στέλνοντας πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα 

για τη συνέχεια.  Στη 2η αγωνιστική η ομάδα του 

Ιδαλίου έχασε με 3-0 στον εκτός έδρας αγώνα με 

αντίπαλο την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Στον 

Πανιδαλιακό ευελπιστούν σε ακόμα καλύτερη 

συνέχεια στη διοργάνωση. Ενθαρρυντικά μη-

νύματα έστειλαν στα πρώτα τους παιχνίδια και 

οι νεάνιδες. Στον Πανιδαλιακό γίνεται εξαιρετική 

δουλειά και στις ακαδημίες του σωματείου και 

αυτό φαίνεται στο παρκέ. Στις τάξεις του σωμα-

τείου υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και όλοι ελ-

πίζουν ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία της 

ομάδας. 

Αρκετά δυνατός φέτος ο Πανιδαλιακός




