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.

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 8 l Τεύχος 99 l Δεκέμβριος 2019

Μεγάλες προοπτικές σε ένα νέο αγροβιομηχανικό Δήμο

Και εγένετο Δήμος Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου

Δ

άλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, Αλάμπρα, Λύμπια
και Ποταμιά θα αποτελούν το νέο δημοτικό διαμέρισμα
της Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου.
Θα είναι ένας από τους τέσσερις
Δήμους της Επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη. H κυβέρνηση
αποδέχθηκε το κοινό αίτημα που
υπέβαλαν οι κοινότητες για συνένωση τους με το Δήμο Ιδαλίου.
Τα κυβερνητικά νομοσχέδια που
αφορούν στη μεταρρύθμιση της

Η «ΔΑΛΙNEWS»
σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχές νέο έτος

Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα προωθηθούν στη Βουλή για ψήφιση.
Η Ένωση Δήμων πρόσφατα ενέκρινε ότι δεν θα γίνουν τοπικά δημοψηφίσματα για τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις.
Ο
Δήμος
Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου, όπως
θα ονομάζεται πλέον, θα αριθμεί
πέραν των 22 χιλιάδων κατοίκων.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών αλλά και τους τοπικούς άρχοντες της περιοχής διανοίγονται
τώρα νέοι ορίζοντες για ανάπτυξη
και πρόοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σελ. 3

Νέος, σύγχρονος σταθμός αστικών
λεωφορείων στην Αλάμπρα

Σ

τη διάθεση των κατοίκων
της Επαρχίας Λευκωσίας τέθηκε ο νέος, σύγχρονος σταθμός αστικών λεωφορείων
στην Αλάμπρα. Τα εγκαίνια τέλεσε
η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου. Η λειτουργία του σταθμού
αναβαθμίζει αισθητά τις συγκοινωνιακές υποδομές της πρωτεύουσας. Ο στρατηγικός στόχος του
ΟΣΕΛ για την επόμενη δεκαετία είναι σύγχρονες και ανθρώπινες δημόσιες συγκοινωνίες που αξίζουν
στους συμπολίτες μας. Με την απαράμιλλη τεχνογνωσία του σε θέματα δημοσίων συγκοινωνιών, τη μοναδική εμπειρία του στους δρόμους της πόλης και
με ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργεί με επαγγελματισμό και
αφοσίωση, ο ΟΣΕΛ είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ένα υψηλής ποιότητας συγκοινωνιακό δίκτυο.

σελ. 6

Κηδεύτηκε ο ήρωας Χριστάκης Χριστοδούλου,
εντοπίστηκε ο Γεώργιος Εικοσάρης

Μ

ε 45χρόνια καθυστέρηση επέστρεψε
στη γενέτειρα του ο Λοχίας Χριστάκης
Χριστοδούλου, άλλος ένας ήρωας του
Ιδαλίου, το όνομα του οποίου περιλαμβανόταν
στον κατάλογο των αγνοουμένων. Η κηδεία του
τελέστηκε την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου από τον
Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Τα οστά του Χριστάκη Χριστοδούλου ανευρέθηκαν στην περιοχή Μια Μηλιά και ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο
του DNA. Πρόσφατα εντοπίστηκαν τα οστά και του ήρωα Γεώργιου Εικοσάρη ο
οποίος χάθηκε στον Παχύαμμο το 1964 όταν η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε
το πρόχειρο νοσοκομείο της Εθνικής Φρουράς.

Δείπνο εργασίας με τον Υπουργό
Εξωτερικών

Τα εκλογικά βιβλιάρια
αυξάνουν τη χορηγία
ΣΕΛ. 4

Τ

ις σκέψεις, τους προβληματισμούς και
τις προτάσεις των
δημοτών για περαιτέρω
ανάπτυξη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης άκουσε ο Υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης διοργάνωσε δείπνο στο οποίο συζητήθηκαν τα ανοικτά ζητήματα της περιοχής. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας πολύ προνομιούχα την περιοχή στην
οποία διαμένει ανέφερε ότι θα παραμείνει συμπαραστάτης στην
προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη της.

Αρχίζουν δουλειά οι
επιτηρητές των σκουπιδιών
ΣΕΛ.10

σελ. 8

Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Η

ποιότητα του αέρα στην
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής.
Ζητούν από τους αρμοδίους να λάβουν μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα το οποίο φαίνεται να
προέρχεται από συγκεκριμένα εργοστάσια της περιοχής. Η Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης περιβάλλεται από πέντε βιομηχανικές περιοχές εκ των οποίων οι
δυο είναι οχληρές. Το θέμα τέθηκε εκ νέου στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα παιδιά στο Γ’
Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου απείχαν από τα μαθήματα τους πραγματοποιώντας εκδήλωση διαμαρτυρίας.
σελ.10

«Τα παντρολογήματα»
διακρίθηκαν στο Φεστιβάλ
ΘΟΚ
ΣΕΛ.12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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news

Καλές Γιορτές

Λ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι γιορτές αυτές είναι η πιο
αγαπημένη περίοδος για τα παιδιά τα οποία θα πάρουν τα
δώρα τους. Ήδη σιγά - σιγά άρχισαν εκδηλώσεις οι οποίες θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα για να μας εισαγάγουν στο κλίμα
των γιορτών. Ο κόσμος αναμένει αυτές τις εκδηλώσεις με ανυπομονησία. Με ανυπομονησία αναμένονται και οι εξελίξεις για τη μορφή
που θα έχει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. O Yπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Στην περιοχή διανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης και προόδου για το μέλλον. Η
πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση θα τεθεί ενώπιον της Βουλής η οποία έχει και τον τελικό λόγο. Ένα – ένα τα
παλικάρια του Ιδαλίου, οι ήρωες της περιοχής επιστρέφουν στη γενέτειρα τους. Το Νοέμβριο κηδεύτηκε με τις πρέπουσες τιμές ο ήρωας Λοχίας Χριστάκης Χριστοδούλου το όνομα του οποίου βρισκόταν στον κατάλογο των αγνοουμένων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του
κράτους ενημέρωσαν τους συγγενείς του Γεώργιου Εικοσάρη ότι

Άμεση βοήθεια
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

ταυτοποιήθηκαν τα οστά του. Ο ήρωας έπεσε στον Παχύαμμο το
1964. Η κάθε ταυτοποίηση αποτελεί και μια ανθρώπινη τραγωδία.
Οι ήρωες του Ιδαλίου έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα τους
στην ιστορία της μικρής μας πατρίδας. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης φωνάζουν για τα ασφαλτικά εργοστάσια που γειτνιάζουν με την περιοχή και προκαλούν με τις αναθυμιάσεις τους αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αναμένονται εξελίξεις για το
συγκεκριμένο θέμα το οποίο αφορά την υγεία των κατοίκων της περιοχής και των παιδιών τους. Όμορφη εκδήλωση – δείπνο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης. Καλεσμένος στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος διαμένει στην περιοχή. Κατατέθηκαν απόψεις και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής. Στην Αλάμπρα, στο σημείο όπου ενώνονται οι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν προς Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό και
Πάφο, σ’ ένα κομβικό σημείο δημιουργήθηκε ο νέος σταθμός λεωφορείων ο οποίος αντικατέστησε το σταθμό Κρυονέρι στη Νήσου.
Τα εγκαίνια του νέου σύγχρονου σταθμού ο οποίος συμβάλει στην

Ρούντολφ το ελαφάκι….Ένα
«αληθινό παραμύθι!»

Χ

ριστούγεννα χωρίς αφιέρωμα στο γλυκύτατο ελαφάκι τον Ρούντολφ δεν γίνονται! Πραγματικά, το υπέροχο παραμύθι της Robert Lewis May είναι σύγχρονο
όσο ποτέ, αληθινό όσο το αφήνει ο χρόνος. Οι σελίδες του αρχίζουν να ξεδιπλώνονται, και οι ήρωες του να ζωντανεύουν καθώς πλησιάζουν οι μαγικές μέρες των
Χριστουγέννων.
Η ιστορία του Ρούντολφ ταξιδεύει παντού, μέσα από το παραμύθι αλλά και το τραγούδι την οποία αξιόλογοι μουσικοί κατάφεραν να μελοποιήσουν.
Ναι! Ο Ρούντολφ το ελαφάκι με τη μύτη σαν λαμπιόνι είναι αναμφισβήτητα το πιο χαριτωμένο πλάσμα των Χριστουγέννων.
Τα άλλα ελαφάκια όμως τον αποφεύγουν, τον απορρίπτουν, τον κοροϊδεύουν και δεν
τον θέλουν στην παρέα τους, γιατί είναι διαφορετικός.
Δεν μοιάζει με αυτά και ο ρούντολφ νιώθει μοναξιά, είναι λυπημένος. Όμως , τις μέρες
των Χριστουγέννων μια αχτίδα αγάπης έρχεται να φωτίσει την καρδιά του μικρού ελαφιού. Η γέννηση του Χριστού γεμίζει την μοναξιά του με αγάπη και αρχίζει μια νέα ζωή
για το Ρούντολφ με τη φωτεινή μυτούλα.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπου η πυκνή ομίχλη έχει σκεπάσει τον ουρανό ο
Άη Βασίλης διαλέγει τον Ρούντολφ για να γίνει οδηγός του έλκηθρου και να φωτίσει τη
διαδρομή με τη μύτη του. Ο Ρούντολφ τώρα νιώθει τόσο χρήσιμος, τόσο σπουδαίος,
τόσο σημαντικός.
Αυτό το υπέροχο μήνυμα περνάει η ιστορία του Ρούντολφ. Η διαφορετικότητα είναι κάτι
που στο μέλλον μπορεί να βοηθήσει τον άλλο να ξεχωρίσει και να εξελιχθεί.
Για αυτό τις γιορτινές αυτές μέρες θα πρέπει ο καθένας από εμάς να πάρει το μήνυμα
του παραμυθιού και να το κάνει πράξη. Ο Σωτήρας Χριστός γεννιέται για κάθε άνθρωπο, πλούσιο, ή φτωχό, λευκό ή μαύρο, Χριστιανό ή αλλόθρησκο. Καθένας από εμάς ας
ανοίξει την καρδιά του για να αγκαλιάσει κάθε άνθρωπο.
Τα Χριστούγεννα είναι πηγή χαράς, αισιοδοξίας και αγάπης. Ας απαλλαγεί ο καθένας
από τον εγωϊσμό και ας αφεθεί στη μαγεία της αγάπης, της συγχώρεσης και της αποδοχής και της προσφοράς.
Το παραμύθι του Ρούντολφ δεν είναι ένα απλό παιδικό παραμύθι. Είναι ένα μήνυμα για
μικρούς και μεγάλους.
Χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά από τον μικρό χαριτωμένο Ρούντολφ με την κόκκινη
φωτεινή μυτούλα!
ΧΟ ΧΟ ΧΟ!!!!!!!!!!!!

ΔΑΛΙ news

Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342
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Εκδήλωση «cheese and wine» για καλό σκοπό

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η
εκδήλωση «cheese
and wine» που πραγματοποιήθηκε στο
προαύλιο του ιερού
ναού των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας με στόχο τη
συλλογή χρημάτων για την επιδιόρθωση της Στέγης Ηλικιωμένων Άγιος Δημητριανός. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη βραδιά η οποία περιελάμβανε και ζωντανή μουσική. Στην εκδήλωση κληρώθηκε ένας πίνακας προσφορά της Μαρίας Φραγκεσκίδου.

andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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Ε

Ανανεωμένη Νεολαία Ιδαλίου

νισχυμένο και ανανεωμένο βγήκε από τη
Γενική Συνέλευση το Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου. Νέα άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εμπλακούν στις δραστηριότητες του
Συμβουλίου Νεολαίας Ιδαλίου και να ενισχύσουν
τις προσπάθειες της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κυριακής Γρούτα και των συνεργατών της. Η ομάδα του Συμβουλίου Νεολαίας άρχισε ήδη δουλειά και αναμένεται σύντομα ότι θα
υπάρξουν ανακοινώσεις για σειρά δράσεων και εκδηλώσεων οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των νέων του Δήμου Ιδαλίου για θέματα που
τους ενδιαφέρουν όπως είναι το περιβάλλον, η πρόληψη των ναρκωτικών κ.α.

ανάπτυξη της περιοχής τέλεσε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στα Λύμπια χόρεψαν καλαματιανό κάτω από το κατεχόμενο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και έστειλαν μήνυμα ειρήνης. Η κρατική χορηγία προς το Δήμο Ιδαλίου για το 2020 παραμένει
στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια. Ο Δήμος Ιδαλίου μπορεί να επωφεληθεί αύξησης αυτής της χορηγίας με τη συμβολή και
κατοίκων του. Εκείνο που έχουν να κάνουν είναι απλά να μεταφέρουν τα εκλογικά τους βιβλιάρια, όσοι δεν το έχουν πράξει, στον
τόπο διαμονής τους. Σημαντική διάκριση για τη θεατρική ομάδα
του Άδωνη στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ. Η κωμωδία «Τα Παντρολογήματα» κρίθηκε ως επιλεγμένη παράσταση.
Ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε και φέτος εκδήλωση κατά την οποία
βραβεύτηκαν οι αθλητές και αθλήτριες του Δήμου που διακρίθηκαν
κατά την περσινή αθλητική περίοδο. Η «ΔΑΛΙΝΕWS» εύχεται στους
αναγνώστες της Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος. Το
2020 να φέρει στον καθένα ότι επιθυμεί και όλων οι προσδοκίες να
ευοδωθούν. Καλές γιορτές.

Αιμοδοσία – πράξη αλτρουϊσμού
και αγάπης

Ο

ι εθελοντές αιμοδότες
της
Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
πρόσφεραν για άλλη μια
φορά αίμα στο πλαίσιο της
αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γ’ Δημοτικού
Σχολείου Ιδαλίου. Την αιμοδοσία διοργάνωσαν η
Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας του Δήμου Ιδαλίου και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με: το
Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, το Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημόσιου και Κοινοτικού ΝηπιαγωγείουΙδαλίου,το Σωματείο
«Μιχαήλ Ολύμπιος», το Σωματείο «ΑΕΚ», το Σωματείο «Κίνηση Βελτίωσης
Ποιότητας Ζωής» και τον Σύνδεσμο Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αιμοδοσία διοργανώθηκε στις 14 Νοεμβρίου και στα Λύμπια. Η εκδήλωση ήταν εις μνήμη του Φάνου Θεοφάνους. Οι κάτοικοι των
Λυμπιών έδωσαν το παρόν τους και στήριξαν συνανθρώπους μας.

Εστράφης πίσω Τάκη μου
Εστράφης πίσω Τάκη μου
τζι ούλλα γινήκαν μαύρα.
Μέσα μου άψε μια φωθκιά
πυρούμενη σαν λαύρα.
Εφέραν σε μες την κασιού,
κόκκαλα κομματούθκια
τζιαι η ψυσιή μου Τάκη μου
εγίνηκε λουβούθκια.
Δείκλα γυρώ τζιαι άδε μας,
είμαστον συναμένοι,
παιθκιά αγγόνια συγγενείς
ούλλοι συνετριμμέμοι.
Τα όσα στερηθήκαμε
ποιος θα αναπληρώσει;
Ούτε μ’εκατομύρια
δεν μπόρει να πληρώσει.
Την αγκαλιά σου την ζεστή
για μεν τζιαι τα παιθκιά μας
εκλέψαν ανεπιστρεπτί
τζιαι ράην η καρκιά μας.
Τωρά εν η ώρα Τάκη μου
να σε μαυροφορήσω
τον άδικο σου τον χαμό
ξανά να τον θρηνήσω.
Πούντους γονιούς; Εφύασι

παρέα με τον πόνο,
για τόσα χρόνια είχασι
μίαν ελπίδα μόνο.
Να δουν ξανά το πρόσωπο,
το όμορφο σου γέλιο
μα Τάκη δεν ήταν γραφτό
σε χάρτα ή βαγγέλιο.
Ήρτες τζιαι η αναμονή
σαράντα πέντε χρόνων
ετέλειωσε μα έφερε
τζιαι δάκρυα τζιαι πόνο.
Να πάεις Τάκη στο καλό
εστάθης παλληκάρι,
της προδωσίας ήρωας,
της ζήσης μου καμάρι
τζιαι μες στο Δάλι λαμπερό
πανώριο φεγγάρι.
Το χώμα που σε γέννησε
τωρά θα σε σιεπάσει,
να πνάσει η ψυχούλα σου,
στους ουρανούς να φτάσει.
Στο καλό καλέ μου.
27/10/2019
Ανδρούλα Σιάτη

Εορτολόγιο του μήνα
1 Δεκεμβρίου
2 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου
6 Δεκεμβρίου
9 Δεκεμβρίου

Αρετή
Σολομών, Μερόπη
Βαρβάρα
Σάββας
Νικόλας, Νικολέτα
Άννα, Άννινος,
Αννίτα
12 Δεκεμβρίου Σπύρος
15 Δεκεμβρίου Λευτέρης,

Ελευθερία
17 Δεκεμβρίου Δανιέλα, Διονύσιος
22 Δεκεμβρίου Νατάσα,
Αναστασία
25 Δεκεμβρίου Χρυστάλλα,
Χρίστος,
Χρυσταλέννη
27 Δεκεμβρίου Στέφανος, Στέφανη
31 Δεκεμβρίου Μέλανη, Μέλανυ
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Τα νομοσχέδια της κυβέρνησης θα κατατεθούν στη Βουλή η οποία έχει τον τελικό λόγο

Δημιουργείται Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου

Δ

εύτερες σκέψεις έκαναν στο Υπουργείο Εσωτερικών και αποδέχθηκαν την πρόταση που υπέβαλαν στον Υπουργό Εσωτερικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη ο Δήμαρχος Ιδαλίου και οι κοινοτάρχες Λυμπιών, Αλάμπρας, Πέρα Χωρίου, Νήσου και Ποταμιάς για δημιουργία στην
ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου δημοτικού διαμερίσματος το οποίο θα μπορεί
να συνεχίσει την πορεία του στο μέλλον. Το βασικό επιχείρημα που τέθηκε μαζί με το αίτημα των κοινοτήτων να συνενωθούν με το Δήμο Ιδαλίου
ήταν ότι η περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί αυτόνομα αφού οι κάτοικοι της
έχουν κοινό τοπικό σχέδιο, κοινή κουλτούρα και ιδιαίτερους δεσμούς που
στρέφονται χρόνια πίσω. Πριν από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
στον Υπουργό υπήρξαν αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ιδαλίου και
των συμβουλίων των υπό αναφορά κοινοτήτων. Ο Υπουργός Εσωτερικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσιάζοντας την πρόταση της κυβέρνησης για
τις συνενώσεις ανέφερε ότι η σοβαρή δουλειά που έγινε στην ετοιμασία
του νομοσχεδίου, ο σεβασμός στην ταυτότητα της κάθε τοπικής οντότητας, ήταν κάτι το οποίο έτυχε αναγνώρισης και αρκετές κοινότητες, με δικές
τους πρωτοβουλίες αλλά και αποφάσεις των Κοινοτικών τους Συμβουλίων,
που παραμέρισαν τους τοπικισμούς του παρελθόντος έθεσαν ενώπιον του
Υπουργείου τις δικές τους προτάσεις. Ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου,
είπε ο Υπουργός, τηρεί όλα τα κριτήρια τα οποία είχαν τεθεί. «Η πρωτοβουλία της ίδιας της τοπικής κοινωνίας δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη έστω και αν άλλαζε κάπως τους σχεδιασμούς και τα σενάρια τα οποία
προνοούνταν για την επαρχία Λευκωσίας». Ο νέος Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, θα επέλθει από τη συνένωση του Δήμου Ιδαλίου με τις κοινότητες της Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς. Με τη συνένωση αυτή ο πληθυσμός του Ιδαλίου διπλασιάζεται από 10 χιλιάδες 466
κατοίκους σε 22 χιλιάδες 270 κατοίκους. Είναι μια περιοχή, είπε ο κ. Πετρίδης η οποία λόγω του ξεχωριστού, δικού της κοινωνικού και αναπτυξιακού
προφίλ, θεωρείται και πολεοδομικά μια ενιαία περιοχή, με το δικό της τοπικό σχέδιο. Είναι επίσης ένα σύμπλεγμα μεγάλων κοινοτήτων που συνεργάζονται ήδη σε αρκετούς τομείς και η μετάβαση τους σε Δήμο θα προσδώσει
μεγάλες προοπτικές σε ένα νέο αγροβιομηχανικό δήμο νοτίως της Λευκωσίας. Τα νομοσχέδια της κυβέρνησης που αφορούν την μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση. Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε σε εξοικονομήσεις που θα προκύψουν σημειώνοντας ότι
«οι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες θα έχουν τα εργαλεία παραγωγής πολιτικής και θα κρίνονται από τους δημότες τους για την αποτελεσματικότητα
τους». Στο νέο Δήμο παραχωρούνται μεταξύ άλλων αρμοδιότητες όπως η
Ενιαία Αρχή Ανάπτυξης που θα εκδίδει τόσο την πολεοδομική όσο και την
οικοδομική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Νοεμβρίου πραγματοποι-

ήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων στην οποία αποφασί-

Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, στη ψηφοφορία που πραγματοποι-

στηκε ότι δεν θα διεξαχθούν τοπικά δημοψηφίσματα για τις συνενώσεις και

ήθηκε επί του περί Δήμων τροποποιητικού νόμου, η συντριπτική πλειοψη-

συγχωνεύσεις Δήμων, ενώ εγκρίθηκε το προσχέδιο του νόμου που τροπο-

φία με 77 ψήφους υπέρ και δύο αποχές έκανε αποδεκτό το προσχέδιο της

ποιεί τον περί Δήμων νόμο. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων,

νομοθεσίας.
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Στο πάνθεον των αθανάτων ο ήρωας Xριστάκης
Χριστοδούλου

Μ

ε τις πρέπουσες τιμές όπως αρμόζει στα παλικάρια που πρόσφεραν τη ζωή τους για την πατρίδα κηδεύτηκε ο Λοχίας
του 305 Τάγματος Πεζικού Χριστάκης Χριστοδούλου. Ο
Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου φάνηκε πολύ
μικρός για να χωρέσει τον κόσμο ο οποίος συνέρρευσε για να απευθύνει το ύστατο χαίρε στον 29χρονο το 1974 Χριστάκη Χριστοδούλου. Τα
οστά του ανευρέθηκαν στην περιοχή της Μιας Μηλιάς και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Συγκλονισμό και δέος προκαλούν τα τελευταία λόγια του Λοχία Χριστάκη Χριστοδούλου όπως τα περιέγραψε
στον επικήδειο λόγο του ο γιος του Ανδρέας ο οποίος δεν γνώρισε ποτέ
τον πατέρα του. Στην τουρκική εισβολή η μητέρα του ήταν στον πέμπτο
μήνα της εγκυμοσύνης της . «Αν δεν πάμε να πολεμήσουμε εμείς, ποιος θα το κάνει» είπε σε φίλους του ο Χριστάκης Χριστοδούλου ο οποίος ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της πατρίδας άφησε πίσω του εκτός
από την έγκυο σύζυγο του Κυριακή και μια κόρη, τη Μαρία, ηλικίας,
τότε, μόλις 15μηνών. Ο Ανδρέας Χριστοδούλου αναφέρθηκε στη τσάντα με τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του την οποία φεύγοντας
για να υπερασπιστεί την πατρίδα, άφησε στη δουλειά του. Στη τσάντα
εντοπίστηκε και ένα παιδικό παιχνίδι το οποίο φαίνεται να αγόρασε για
την κορούλα του, ωστόσο δεν πρόλαβε να της το δώσει. Τα αντικείμενα
παραδόθηκαν στην οικογένεια από τον εργοδότη του ήρωα. Ο Λοχίας
Χριστοδούλου και οι συνάδελφοι του στο ηρωικό 305 Τάγμα Πεζικού,
υπό του Ταγματάρχου Τάσου Μάρκου, ως σύγχρονοι Λεωνίδες, φύλαξαν Θερμοπύλες στην περιοχή Μιας Μηλιάς, ενάντια στα πάνοπλα

τουρκικά στρατεύματα. Από το μαύρο καλοκαίρι του 1974 μέχρι πρόσφατα ο Λοχίας Χριστάκης Χριστοδούλου βρισκόταν στον κατάλογο
των αγνοουμένων. Τα οστά του παλικαριού από το Δάλι αναπαύονται
πλέον στα σπλάχνα της γης για την οποία έχυσε το αίμα του και η ψυχή
του μπορεί πλέον να πετάξει ελεύθερη και να ανταμωθεί με τους δικούς
του ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή περιμένοντας νέα για την τύχη
του. Ο Χριστάκης Χριστοδούλου ήταν πολύ αγαπητός και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στην κοινότητα. Στην κηδεία την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσσα Πηλείδου η οποία με ευγνωμοσύνη και σεβασμό εξήρε την προσφορά του ήρωα αναφερόμενη
στη μεγάλη αξία της θυσίας του. Η κα Πηλείδου απένειμε στη σύζυγο

Μεταφέρω το εκλογικό μου
βιβλιάριο, αυξάνεται η κρατική
χορηγία, απολαμβάνω καλύτερης
ποιότητας ζωής

Σ

το 1 εκ. 154 χιλ. 811 ανέρχεται η
κρατική χορηγία στο Δήμο Ιδαλίου για το 2020 η οποία είναι στο
ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια.
Ο Δήμος Ιδαλίου μπορεί να επωφεληθεί
αύξησης αυτής της χορηγίας με απλές κινήσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν δημότες του. Στην περιοχή Ιδαλίου, κυρίως στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που
παρατηρείται, έχουν εγκατασταθεί άτομα
τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τα
εκλογικά τους δικαιώματα στο Δήμο που
κατοικούν. Υπολογίζεται ότι σχεδόν οι μισοί εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δεν
ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, παράλειψη η οποία στερεί το Δήμο από χρήματα της κρατικής χορηγίας τα οποία θα μπορούσε να λαμβάνει από το κράτος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε κοινότητες της
περιοχής στις οποίες έχουν εγκατασταθεί πολίτες οι οποίοι προέρχονται από άλλες περιοχές της Κύπρου.
Η παράλειψη τους να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στον τόπο διαμονής τους είναι προς το
συµφέρον όλων, γιατί και οι ίδιοι έχουν λόγο στις εκάστοτε εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα
έσοδα της τοπικής αρχής αυξάνονται, γιατί αυξάνεται η κρατική χορηγία, η οποία υπολογίζεται µε βάση
τον αριθµό των εκλογέων. Η αύξηση της κρατικής χορηγίας είναι στοιχείο που θα βοηθήσει σημαντικά
στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τις τοπικές αρχές για την εκτέλεση σημαντικών έργων με σκοπό
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων. Τα επιπλέον χρήματα που αναμένεται να εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου και των κοινοτήτων της περιοχής από μια ενδεχόμενη αύξηση της κρατικής
χορηγίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Επιπρόσθετα όλων των πιο πάνω η µεταφορά των εκλογικών βιβλιαρίων είναι υποχρεωτική. Με βάση τη σχετική
νοµοθεσία οποιοσδήποτε µετακοµίζει σε νέο ∆ήµο ή Κοινότητα οφείλει εντός έξι (6) µηνών να µεταφέρει
το εκλογικό του βιβλιάριο στη νέα του διεύθυνση. Η μεταφορά του εκλογικού δικαιώματος των ψηφοφόρων στον τόπο διαμονής τους γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο συμπληρώνοντας μια αίτηση την οποία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τυπώσουν από το διαδίκτυο και να την διαβιβάσουν στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το εκλογικό βιβλιάριο και να είναι πιστοποιημένη από τον κοινοτάρχη για την αλλαγή της διεύθυνσης του τόπου διαμονής τους.

Τ

του ήρωα εκ μέρους της πολιτείας τιμητικό μετάλλιο. Είναι το ελάχιστο
που κάνει η πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους που πρόσφεραν τη
ζωή τους για την πατρίδα. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και εκπρόσωποι κομμάτων. Τον ήρωα αποχαιρέτισαν η εγγονή του Κυριακή και ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Ποίημα απήγγειλε η Ανδρούλα Σιάτη. Ο Χριστάκης Χριστοδούλου
όπως και οι άλλοι ήρωες του Ιδαλίου έγραψαν με χρυσά γράμματα το
όνομα τους στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Οι παρακαταθήκες της
θυσίας τους αποτελούν φάρο για τις νεότερες γενιές. Oι δικοί τους άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται περήφανοι. Αθάνατοι.

Δημιουργείται αρχαιολογικό
πάρκο στην Ακρόπολη Ιδαλίου

η δημιουργία αρχαιολογικού
πάρκου στο χώρο της αρχαίας Διοικητικής Ακρόπολης του
Ιδαλίου, ξεκίνησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέσα στο πλαίσιο της πράξης
«Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης», με το
ακρωνύμιο «Ελκυστικοί Προορισμοί».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, το έργο χρηματοδοτείται κατά 85%
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και κατά 15% από
εθνικούς πόρους. Τα έργα υλοποιούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων που είναι ο Κύριος Δικαιούχος, το Δήμο Ιδαλίου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας. Στόχος είναι η
προώθηση κοινής μεθοδολογίας για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Κύπρου και Ελλάδας, μέσα από την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων στους αρχαιολογικούς
χώρους Ιδαλίου (στην Κύπρο) και Ηφαιστίας (στη Λήμνο), για την τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος. Όπως αναφέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, από το 2018, οπότε άρχισε να υλοποιείται
η πράξη αυτή, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης (σε συνεργασία με
το αρχιτεκτονικό γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης) για έργα υποδομής εντός του αρχαιολογικού χώρου
Ιδαλίου. Συγκεκριμένα, θα περιφραχτεί ο απαλλοτριωμένος χώρος της αρχαίας Διοικητικής Ακρόπολης του Ιδαλίου, εντός της οποίας υπάρχουν πολλές ανασκαμμένες θέσεις, ώστε να λάβει τη μορφή
ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου. Ως προθάλαμος για τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο θα
λειτουργεί το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008. Επίσης, έχει
εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή δύο στεγάστρων, τα οποία θα καλύψουν ευαίσθητους χώρους
του αρχαίου ανακτόρου. Τα στέγαστρα θα είναι στη μορφή των δύο στεγάστρων που τοποθετήθηκαν στο αρχαίο ανάκτορο το 2016. Τα έργα για την περίφραξη και τα στέγαστρα αναμένεται να αρχίσουν εντός του Δεκεμβρίου 2019. Παράλληλα με τα έργα υποδομής, προγραμματίζεται μέχρι τον
Μάιο του 2020 να εγκατασταθούν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος πληροφοριακές πινακίδες, καθώς
και η ετοιμασία φυλλαδίων με πληροφοριακό υλικό και σύντομο οδηγό του χώρου, που θα διανέμονται δωρεάν στους επισκέπτες. Τέλος, μέχρι τον Ιούλιο 2020 θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή εφαρμογή, την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να κατεβάζουν στις έξυπνες συσκευές τους (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κλπ) και η οποία θα λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός του χώρου με πληροφοριακό και
εποπτικό υλικό. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στόχο του Τμήματος Αρχαιοτήτων για δημιουργία ενός μείζονος σημασίας αρχαιολογικού χώρου στον Δήμο Ιδαλίου, στο κέντρο
του νησιού, σε καίριο σημείο σύνδεσης των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας.

Εκδηλώσεις για την επέτειο μνήμης του
Πολυτεχνείου και καταδίκης του ψευδοκράτους

Τ

α σχολεία της περιοχής Ιδαλίου πραγματοποίησαν και φέτος
εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου και καταδίκης
του ψευδοκράτους. Στη Σχολή Φόρουμ πραγματοποιήθηκε

εκδήλωση στις 12 Νοεμβρίου η οποία ήταν αφιερωμένη στην 46η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και της καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Με ποιήματα, τραγούδια και ομιλίες, οι μαθητές έστειλαν ηχηρό το μήνυμα τους: Το αίμα του Πολυτεχνείου ας
καθοδηγεί τα βήματά μας στον αγώνα για την απελευθέρωση της κατεχόμενης γης μας και για την προάσπιση της δημοκρατίας.

Η Υπεραγορά Μικρόπολις ζητά
ταμίες - πωλήτριες
Τηλ. 22525300

ΔΑΛΙ

news

Αναγνωρίστηκε και
ο ήρωας Γεώργιος
Εικοσάρης

Ά

λλος ένας ήρωας του
Ιδαλίου θα επιστρέψει μετά από χρόνια
στη γενέτειρα του και θα ταφεί
με τις πρέπουσες τιμές. Πρόκειται για τον Γεώργιο Εικοσάρη τα οστά του οποίου εντοπίστηκαν πρόσφατα στο χώρο
όπου βρισκόταν κατά τα γεγονότα του 1964 στον Παχύαμμο, στο πρόχειρο νοσοκομείο της Εθνικής Φρουράς. Οι
συγγενείς του ήρωα ενημερώθηκαν πρόσφατα για τα ευρήματα των επιστημόνων. O αδελφός του ήρωα Παναγιώτης Εικοσάρης ενημερώθηκε σχετικά από τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου. Σε δήλωση
του ανέφερε ότι με την εξέλιξη που σημειώθηκε θα ησυχάσει η οικογένεια.
«Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του αδελφού μου έστω και μετά από 55 χρόνια» ανέφερε ο Παναγιώτης
Εικοσάρης. Τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων κατέδειξαν ότι ο Γεώργιος Εικοσάρης έφερε τραύματα τόσο από τις βόμβες ναπάλμ που έπληξαν
το πρόχειρο νοσοκομείο στον Παχύαμμο, αλλά και τραύματα του πολέμου.
Ο Γεώργιος Εικοσάρης θα επιστρέψει στο Δάλι και θα ταφεί στο κενοτάφιο
που έχει ανεγείρει η οικογένεια του. Ο Γεώργιος Εικοσάρης ως νεοσύλλεκτος εθνοφρουρός που ήταν το 1964, τραυματίστηκε στις μάχες της Τηλλυρίας και νοσηλευόταν στο πρόχειρο νοσοκομείο του Παχυάμμου, όταν
η περιοχή βομβαρδίστηκε από την τουρκική αεροπορία. Ο ήρωας από το
Δάλι χάθηκε μαζί με όσους βρίσκονταν εκεί. Ο Γεώργιος Εικοσάρης ήταν
ποδοσφαιριστής του Άδωνη Ιδαλίου. Η διενέργεια των εκταφών στο συγκεκριμένο σημείο γίνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για
αναγνώριση λειψάνων πεσόντων του Αυγούστου του 1964, που έχασαν τη
ζωή τους κατά τους βομβαρδισμούς της τουρκικής αεροπορίας με βόμβες
ναπάλμ στο πρόχειρο νοσοκομείο Παχυάμμου.
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Το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου
στην Ισπανία

Τ

ο Δημοτικό Σχολείο Δαλιού Γ΄ συμμετέχει, για τη διετία 2018-2020, μαζί με άλλα
τέσσερα σχολεία από την Πορτογαλία (Ermesinde, Πόρτο), την Πολωνία (Κρακοβία), την Ισπανία (Alcala del Rio, Σεβίλλη) και την Ιταλία (Avola, Σικελία) στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 με θέμα «Together We Can». Ο γενικός στόχος του έργου είναι η κοινωνική ένταξη, η εξάλειψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων στην κοινωνία και ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί με τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών όσον αφορά στην
αποδοχή, στην κριτική σκέψη και στη συνεργασία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής,
την εβδομάδα 18-22 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σχολείο IES
ILIPA MAGNA της πόλης Alcala del Rio στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Το θέμα της συνάντησης στην Ισπανία ήταν η Ισότητα των Φύλων. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν δύο
εκπαιδευτικοί και έξι μαθητές από κάθε συνεργαζόμενο σχολείο. Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών/τριών του σχολείου που διοργάνωσε τη συνάντηση
και συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες που οργανώθηκαν από το σχολείο φιλοξενίας.
Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή των συμμετεχόντων στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης, στην οποία παραβρέθηκε και ο δήμαρχος της πόλης. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσική και παραδοσιακούς χορούς της περιοχής από μαθητές του σχολείου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης Alcala del Rio και επισκέφτηκαν το δημαρχείο. Ακολούθησαν αθλητικές δραστηριότητες στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, οι οποίες ήταν με τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προάγουν
την ισότητα των φύλων και τη συνεργασία ανάμεσα σε παιδιά διαφορετικής χώρας καταγωγής. Η μέρα ολοκληρώθηκε με τα παιδιά να φτιάχνουν διάφορες κατασκευές με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, οι μαθητές του κάθε σχολείου παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν προετοιμάσει σχετικά με το θέμα της Ισότητας των Φύλων. Συγκεκριμένα, το κάθε σχολείο έπρεπε να παρουσιάσει δύο γυναίκες που με το έργο τους συνέβαλαν στη βελτίωση της
θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, καθώς και δύο γεγονότα που να αποτελούν σταθμό στον αγώνα για ισότητα των φύλων. Επιπλέον, το
κάθε σχολείο παρουσίασε και ένα βίντεο που ετοίμασαν τα παιδιά και παρουσίαζε περιπτώσεις ανισότητας στην αντιμετώπιση ατόμων διαφορετικού φύλου. Οι μαθητές έκαναν εισηγήσεις ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα αυτή. Η μέρα ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά, αφού περιλάμβανε μάθημα Φλαμένκο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μάθουν κάποια βήματα και κινήσεις του συγκεκριμένου
χορού και να εξασκηθούν.
Η Πέμπτη, 21η Νοεμβρίου, ήταν αφιερωμένη στη Σεβίλλη. Εκπαιδευτικοί και μαθητές, με την καθοδήγηση ξεναγού περιηγήθηκαν στα
αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου της πόλης και γνώρισαν την πλούσια ιστορία της. Ούτε και η καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε συνεχώς κατά τη διάρκεια της ξενάγησης δεν ήταν ικανή να εμποδίσει τους συμμετέχοντες από το να θαυμάσουν τον πολιτισμό της Σεβίλλης.
Το βράδυ της Πέμπτης, το σχολείο της Ισπανίας παρέθεσε αποχαιρετιστήριο δείπνο προς όλους τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του
οποίου επιδόθηκαν και τα πιστοποιητικά συμμετοχής στην κινητικότητα.
Παρά το πολύωρο και κουραστικό ταξίδι, μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στην Κύπρο πλούσιοι σε εμπειρίες. Τέτοιου είδους κινητικότητες προωθούν αφενός τη συνεργασία και την αλληλεγγύη και αφετέρου δίνουν την ευκαιρία, ιδιαίτερα στα παιδιά με τη φιλοξενία
τους από οικογένειες, για γνωριμία με μια κουλτούρα διαφορετική από τη δική τους. Η συνύπαρξη αυτή συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και στην κατανόηση του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σας ευχόµαστε
καλές γιορτές
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΝΕΑ

news

Λειτούργησε ο νέος σταθμός λεωφορείων Αλάμπρας

Σ

την Αλάμπρα, στο σημείο όπου ενώνονται οι αυτοκινητόδρομοι
που οδηγούν προς Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό και Πάφο, σ’
ένα κομβικό σημείο δημιουργήθηκε ο νέος σταθμός λεωφορείων ο οποίος έχει αντικαταστήσει το σταθμό Κρυονέρι στη Νήσου. Ο σταθμός «Αλάμπρας» όπως ονομάζεται τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Tα εγκαίνια τελέστηκαν στις 14 Νοεμβρίου από την Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου η οποία
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει στην μεταρρύθμιση του τομέα των μεταφορών 2020-2030 και που
συνδυάζεται με χώρο στάθμευσης ιδιωτικών οχημάτων και επιβίβασης
χρηστών Δημόσιων Μεταφορών (park and ride). Συγχαρητήρια στους
συντελεστές», σημείωσε η κα Αναστασιάδου.
Πρόκειται για ένα νέο και σύγχρονο σταθμό αστικών λεωφορείων, ο
οποίος διαθέτει γραφειακούς χώρους, χώρο ξεκούρασης των επαγγελματιών οδηγών, χώρο στάθμευσης «park and ride», χώρους υγιεινής, καθώς και καφετέρια. Αναμένεται να εξυπηρετεί 68 λεωφορεία και περίπου
3 χιλιάδες επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου των μαθητών που χρησιμοποιούν τον Σταθμό καθημερινά για ανταποκρίσεις με τις γραμμές που
ενώνουν τη Λευκωσία με τις γύρω κοινότητες και Δήμους.
Με τη λειτουργία του σταθμού, ο ΟΣΕΛ βελτιώνει σημαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό, καθώς έχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να προσφέρει συνεχή παρουσία προσωπικού εξυπηρέτησης
αλλά και σύγχρονες ανέσεις, αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Πρόεδρος του ΟΣΕΛ, Χριστάκης Ματθαίου, είπε ότι «για τον ΟΣΕΛ η σημερινή μέρα (14 Νοεμβρίου) αποτελεί την έναρξη μιας νέας εποχής για
τις Δημόσιες Συγκοινωνίες της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της επαρ-

χίας», προσθέτοντας ότι «η ανέγερση και λειτουργία τέτοιων, μοντέρνων
υποδομών αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την προσέλκυση
νέων επιβατών».
«Τα έργα πρέπει να ενταχθούν ψηλά στις προτεραιότητες του κράτους. Η
χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί τη μοναδική λύση για επίλυση του σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος που μαστίζει τις πόλεις μας», πρόσθεσε.
Ο κ. Ματθαίου είπε ακόμα πως «πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας
αναλογεί, ώστε οι πολίτες να έχουν τη συγκοινωνιακή υποδομή που τους
αξίζει».
Το έργο κόστισε περίπου μισό εκατομμύριο Ευρώ και υλοποιήθηκε από
πιστώσεις του Υπουργείου Μεταφορών. Η επιλογή της τοποθεσίας για την
κατασκευή του Σταθμού αποτελεί πρόταση της μελέτης για την «Παροχή

Χόρεψαν στα Λύμπια

Μ

έσα απο την διοργάνωση του
challenge 72 ωρών, που διοργανώνει η «ΕΝΩΜΕΝΟΙ».ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ, το 299ον Σύστημα Προσκόπων περιφέρειας Ιδαλίου μαζι με την Σχολή
χορού Γιώτας Τουμάζου έχουν κληρωθεί να
αποδεχτούν το challenge και να οργανώσουν το μεγαλύτερο Καλαματιανό κάτω απο
το κατεχόμενο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στα Λύμπια. Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, κάτω από το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού χόρεψαν καλαματιανό και έστειλαν ένα
ισχυρό μήνυμα ειρήνης.

O Yπουργός Εξωτερικών στο Λύκειο Ιδαλίου

Ο

Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε το Λύκειο Ιδαλίου και ενημερώθηκε για το έργο που επιτελείται στο
μεγαλύτερο εκπαιδευτήριο της περιοχής. Ο Υπουργός
συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους. Εξήρε επίσης το Σύνδεσμο Γονέων και τη Σχολική Εφορεία που βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση έτοιμοι
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος προκύψει. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα
συνεχίσει να βρίσκεται κοντά τους έτοιμος να συμβάλει στην πρόοδο της εκπαίδευσης της περιοχής.

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Πέρα
Χωρίου Νήσου

15

Ιταλοί εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS+ επισκέφθηκαν το Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου –

Νήσου. Ξεναγήθηκαν στον χώρο του σχολείου και
συζήτησαν με τη Διεύθυνση και τον Καθηγητικό
Σύλλογο εκπαιδευτικά θέματα.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων.
Οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί αποχώρησαν αποκομίζοντας
τις καλύτερες εντυπώσεις για το σχολείο.

H Ποταμιά το καθαρότερο χωριό
της Λευκωσίας

Μ

εγάλη διάκριση για την κοινότητα της Ποταμιάς. Της απονεμήθηκε το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό
καθαριότητας και ευπρεπισμού της επαρχίας Λευκωσίας για το 2019. Η κοινότητα της Ποταμιάς μαζί
με το βραβείο πήρε ως δώρο και το χρηματικό ποσό των 1000 Ευρώ. Πρόκειται για μια βράβευση
η οποία αντικατοπτρίζει το έργο που επιτελείται στην κοινότητα και γι’ αυτό θα πρέπει να αισθάνονται περηφάνια όλοι οι κάτοικοι αλλά και τα κοινωνικά σύνολα του χωριού.

Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Συστήματος Υπεραστικών Συγκοινωνιών
στους Διευρωπαϊκούς Άξονες της Κύπρου».
Όλα τα δρομολόγια των Διαδρομών 121, 158, 302, 312 και όλα τα βοηθητικά δρομολόγια της περιοχής εκκινούν και τερματίζουν στον Σταθμό Αλάμπρας.
Το Κρυονέρι παραμένει ως στάση, που εξυπηρετεί συγκεκριμένες διαδρομές.
Από τις 4 Νοεμβρίου που λειτούργησε ο σταθμός στο πρόγραμμα έχει
περιληφθεί και νέα διαδρομή η υπ’ αριθμόν 159 «Σταθμός Αλάμπρας –
Πέρα Χωριό/Νήσου – Κρυονέρι – Σχολή Φόρουμ – Γιάννου Κρανιδιώτη/Λατσιά – Γενικό Νοσοκομείο», με δρομολόγια από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Από τη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου
αρχίζει ο περιμετρικός αυτοκινητόδρομος
Λευκωσίας

Α

ρχίζει σύντομα η κατασκευή
του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας (Φάση Α΄).
Το έργο αφορά στο Τμήμα από την Βιοτεχνική Ζώνη Λακατάμειας μέχρι τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου. Οκτώ συνολικά προσφορές υποβλήθηκαν για την
κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας (Φάση Α’), στο
πλαίσιο διαγωνισμού που προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το έργο
εντάσσεται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του υπουργείου για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
Το κόστος του έργου, το οποίο είναι διάρκειας τριών ετών, εκτιμάται στα €62 εκ. Αναμένεται να ξεκινήσει εντός του
2020 και να ολοκληρωθεί το 2023.
Η Φάση Α1 αφορά αυτοκινητόδρομο μήκους 7,5 χλμ. περίπου για σύνδεση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) με την Λεωφόρο Στροβόλου/Τσερίου καθώς και 10 χλμ. συνδετήριων δρόμων
για αποκατάσταση συνδέσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνει 2 ανισόπεδους κόμβους παρά τη
Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου για σύνδεση με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο και την παρακείμενη περιοχή, 1
ανισόπεδο κόμβο παρά τη Βιομηχανική περιοχή Τσερίου και το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο και 1 ισόπεδο τερματικό κυκλικό κόμβο στη Λεωφόρο Στροβόλου/Τσερίου.
Το χρονοδιάγραμμα για τη Φάση Α1 προβλέπει έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2020, νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα στη διαδικασία των προσφορών και διάρκεια κατασκευής τρία χρόνια.

«Ημέρα Αγάπης» στα Λύμπια

Η

Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών, με τη
συμμετοχή και τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου
Λυμπιών και όλων των οργανωμένων συνόλων της κοινότητας,
διοργανώθηκε εκδήλωση με τίτλο: «Ημέρα Αγάπης». Σκοπός της
εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση
χρημάτων για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του Αντρέα Δημητρίου, ηλικίας 28 ετών, ο οποίος πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Ο Αντρέας με τη μητέρα του θα μεταβούν
στις Βρυξέλλες για να μπορέσει να μπει στην Ευρωπαϊκή λίστα μεταμοσχεύσεων, γεγονός που απαιτεί χρόνο και
χρήματα. Η εκδήλωση περιελάμβανε και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Κύπριους τραγουδιστές.

Mια ταβέρνα στην Αλάμπρα

Γ

ια 2η συνεχή χρονιά έχοντας ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία από πέρσι πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκδήλωση «Μια ταβέρνα στην
Αλάμπρα». Η εκδήλωση περιελάμβανε φαγητό,
ποτό, χορό και τραγούδι. Οι κάτοικοι της Αλάμπρας
και όχι μόνο γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του
Δημοτικού Σχολείου Αλάμπρας και απόλαυσαν την
εκδήλωση. Συμμετείχαν το χορευτικό συγκρότημα
και η χορωδία της κοινότητας πλαισιωμένοι από το
σχήμα «Μουσικές Περιπλανήσεις».
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ΔΑΛΙ

Κοινωνική συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών με δημότες της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
είπνο εργασίας στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης

κουβέντιασε με συνδημότες του και συζήτησαν
τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής. Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χαράλαμπος
Χαραλάμπους καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους αναφέρθηκε στα πολλά πλεονεκτήματα της
περιοχής. Τόνισε τις προοπτικές που υπάρχουν
επισημαίνοντας ότι η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς.
Την ποιότητα των ανθρώπων που κατοικούν στην
περιοχή και κυρίως της νεολαίας επισήμανε ο εφημέριος της Ενορίας πατήρ Μάριος Καλλένος. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος επισήμανε τις
προσπάθειες του Δήμου για αντιμετώπιση θεμάτων που αναφύονται στην κοινωνία της περιοχής
σημειώνοντας τις μελλοντικές προκλήσεις που έχει
να αντιμετωπίσει η τοπική αρχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση εξέφρασε χαρά και ικανοποίηση που του δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθεί
με ανθρώπους τους οποίους συναντά καθημερινά στο δρόμο ή στην εκκλησία. Χαρακτηρίζοντας προνομιούχα την περιοχή στην οποία κατοικεί, είπε ότι επικροτεί κάθε προσπάθεια βελτίωσης
της ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι ο ίδιος θα παραμείνει συμπαραστάτης σ’ αυτή την προσπάθεια.

news

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ:
ΤΕΛΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ, ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Τελευταία ημερομηνία πληρωμής Παρασκευή 20 /12/2019 για:
• Ταμείο του Δήμου
• Τράπεζες
• Εκτέλεση Εντολών Sepa
2. Μέσω www.jccsmart.com.cy
Πέμπτη 26/ 12/2019
Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβληθεί 10%
επιβάρυνση στο οφειλόμενο ποσό

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, έχοντας ως
στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου τρόπου αποκομιδής των σκυβάλων στο Δήμο Ιδαλίου, έχει
προχωρήσει στην αξιολόγησή του. Μέσα από την
αξιολόγηση έχουν διαφανεί κάποιες αδυναμίες
που υποβαθμίζουν το επίπεδο της παρεχόμενης
προς το δημότη αναφερόμενης υπηρεσίας.
Ένα από τα μέτρα που ο Δήμος θεωρεί ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατό
ομαλότερη λειτουργία των εργασιών, είναι αυτό
της αλλαγής του προγράμματος περισυλλογής
των σκυβάλων.
Ως εκ τούτου πληροφορήστε ότι από την Κυριακή
15 Δεκεμβρίου 2019, θα τεθεί σε εφαρμογή το παρακάτω ΝΕΟ πρόγραμμα αποκομιδής των σκυβάλων:
Ημέρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Δήμος / Κοινότητα (Ενορία – Περιοχή)
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Δάλι – Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας
Ποταμιά – Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου
-------------------------------------------------Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Δάλι – Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας
Ποταμιά – Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου

Επίσης σημειώνεται ότι το συνεργείο θα ξεκινά τη
συλλογή των σκυβάλων κατά τις πρωινές ώρες της
εκάστοτε ημέρας, γι΄ αυτό καλείστε όπως τοποθετείτε τον κάλαθο των σκυβάλων σας έξω από την
οικία σας, από το βράδυ της προηγούμενης μέρας.

ΔΑΛΙ
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ΘΕΜΑΤΑ

Στο πόδι η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ο

ι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με τη βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου Ιδαλίου παρουσιάζονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους δικαίωση στο αίτημα τους
που σχετίζεται με βελτίωση της ποιότητα του αέρα της περιοχής. Οι κινητοποιήσεις βρίσκονται στο κάδρο των ενεργειών τους ενώ παράλληλα γίνονται
και άλλες προσπάθειες ώστε να ασκηθούν πιέσεις για τερματισμό της υφιστάμενης κατάστασης. Στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου τέθηκε εκ νέου το θέμα με τις έντονες οσμές
και την αποπνικτική ατμόσφαιρα που προκαλείται στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι η οποία βρίσκεται περικυκλωμένη από πέντε
βιομηχανικές ζώνες, με τις δύο εξ αυτών μάλιστα να χαρακτηρίζονται οχληρές. Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα δεδομένα και η μεγάλη ανησυχία που
υπάρχει από πλευράς των κατοίκων αφού εργοστάσια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από κατοικίες επηρεάζοντας δυσμενώς την ποιότητα του αέρα
που αναπνέουν οι κάτοικοι της περιοχής. Πρόκειται για τη μοναδική περιοχή της Κύπρου στην οποία περιμετρικά υπάρχουν πέντε βιομηχανικές ζώνες.
Στις 19 Νοεμβρίου οι μαθητές του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου πραγματοποίησαν μονόωρη αποχή από τα μαθήματα τους και εκδήλωση διαμαρτυρίας θέλοντας να στείλουν μηνύματα στους αρμοδίους. Στο σχολείο, στο
οποίο φοιτούν 443 μαθητές, βρίσκεται στον κλοιό των βιομηχανικών περιοχών Λατσιών, Γερίου, Τσερίου, Ιδαλίου και Πέρα Χωρίου Νήσου. Τα παιδιά καθημερινά αναπνέουν ουσίες που υπάρχουν στον αέρα ως αποτέλεσμα της λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού στην περιοχή. Το
πρόβλημα στην περιοχή δεν είναι σημερινό αλλά υφίσταται εδώ και πέντε

χρόνια, καθώς οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες έχουν γίνει ένα και παρά τις
κατά καιρούς παρεμβάσεις, ενέργειες και καταγγελίες που έχουν γίνει, διαπιστώνεται έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος που άπτεται της ποιότητας ζωής και της υγείας των κατοίκων της
περιοχής. Κάτοικοι της περιοχής σε δυο περιπτώσεις που ήταν ανυπόφορη
η κατάσταση, κατά τη διάρκεια της νύχτας, απέκοψαν με τα αυτοκίνητα τους
την είσοδο εργοστασίου, σταμάτησαν την παραγωγή εκφράζοντας με αυτό
τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους. Το θέμα βρίσκεται ενώπιον Διυπουργικής

Aρχίζουν δουλειά οι επιθεωρητές
επιτήρησης των σκουπιδιών

74

επιθεωρητές σε 18 Δήμους της Κύπρου
θα αναλάβουν το έργο της αυστηρής
επιτήρησης της ρίψης σκουπιδιών,
εντός των διοικητικών ορίων που θα τους ανατεθούν.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής υπέγραψε σχετικό διάταγμα με στόχο την πάταξη της ανεξέλεγκτης ρίψης
και της συσσώρευσης σκουπιδιών στην ύπαιθρο, σε
δρόμους, σε οικόπεδα κτλ. Ο διορισμός των επιθεωρητών ήταν ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβάλει
οι Δήμοι για να διευκολυνθεί το έργο τους στην τήρηση των νόμων και της καθαριότητας.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι νέοι επιθεωρητές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις αλλά και να
εκδίδουν εξώδικα ύψους μέχρι και 4 χιλιάδες Ευρώ,
σε πολίτες που ανεξέλεγκτα αποθέτουν τα απόβλητά τους σε χώρους μη εγκεκριμένους, προκαλώντας
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και
συμβάλλοντας, παράλληλα, στην αισθητική υποβάθμιση των αστικών περιοχών και της υπαίθρου
της χώρας μας.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι θα
ελέγχουν τη νομιμότητα απόρριψης τεσσάρων κα-

Επιτροπής που συστάθηκε αρχές Οκτωβρίου και αποτελείται από τέσσερα
Υπουργεία, ενώ παλαιότερα το ζήτημα είχε απασχολήσει και την Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής. Στο πλευρό των κατοίκων τάσσεται και ο Δήμος
Ιδαλίου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή συμπορεύεται στον αγώνα των δημοτών του. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερο σοβαρό σημειώνοντας ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να αφήσει
μόνους τους κατοίκους στην προσπάθεια που καταβάλλουν για αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Πρέπει να αλλάξουν οι σχεδιασμοί»
για αντιπλημμυρικά έργα

Σ
τηγοριών αποβλήτων: απόβλητα συσκευασιών, δημοτικά απόβλητα, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και άλλα, μη προδιαγραφόμενα είδη
αποβλήτων, όπως τα ελαστικά.
Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου των νέων επιθεωρητών, ενημερώνοντας τον Δήμο στον οποίο διαμένουν για παράνομες ρίψεις απορριμμάτων στα
πεζοδρόμια, στα πάρκα και τους ακάλυπτους χώρους της γειτονιάς τους, ώστε να παταχτεί σταδιακά
το φαινόμενο και να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες
ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον.

«Ο σκύλος μου βήχει σα να έχει κάτι στο
λαιμό του». Μήπως κόλλησε kennel cough;

Ο

news

βήχας του κυνοκομείου ή αλλιώς λοιμώδης τραχειοβρογχίτιδα είναι μια πολύ μεταδοτική ασθένεια του σκύλου που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή της τραχείας και των βρόγχων. Η μετάδοση της γίνεται μέσω του
αέρα ή και αντικειμένων που μολύνονται από τις εκκρίσεις των άρρωστων ζώων. Λόγω αυτού, η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε χώρους που φιλοξενούν πολλά ζωάκια τα οποία βρίσκονται σε στενή επαφή, όπως κυνοκομεία, εκθέσεις σκύλων, ξενοδοχεία σκύλων κ.α. Η λοιμώδης τραχειοβρογχίτιδα προκαλείται από συνδυασμό διαφορετικών ιών και βακτηρίων, και όχι μόνο από ένα συγκεκριμένο παθογόνο οργανισμό.
Για παράδειγμα, ο ιός της παραγρίπης μαζί με το Mycoplasma είναι από τις πιο κοινές αιτίες που συμβάλουν στη λοιμώδη τραχειοβρογχίτιδα και χαρακτηρίζονται από ήπια συμπτώματα που διαρκούν λιγότερο από μια εβδομάδα. Αντίθετα, ο συνδυασμός της λοίμωξης parainfluenza – Bordetella Bronchiseptica προκαλεί συμπτώματα που μπορεί να
διαρκέσουν μέχρι και τρείς εβδομάδες.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει βήχα που εμφανίζεται 3-10 μέρες μετά τη μόλυνση
του σκύλου και μπορεί να είναι από ήπιος εως πολύ έντονος και παροξυστικός. Το ζωάκι που έχει προσβληθεί βήχει περισσότερο όταν παίζει, τρέχει ή ενθουσιάζεται. Ο βήχας
του συχνά μας δίνει την εντύπωση ότι κάτι έχει σταθεί στο λαιμό του. Άλλες φορές, μετά
από ένα επεισόδιο βήχα το ζώο μοιάζει σαν να προσπαθεί να κάνει εμετό και βγάζει υδαρείς προς λευκωπές εκκρίσεις. Πιο σπάνια, παρουσιάζεται έκκριμα από τη μύτη ή και τα
μάτια του, πυρετός, ανορεξία και κατάπτωση.
Συνήθως, η πρόγνωση σε αυτά τα ζώα είναι καλή, και η λοίμωξη αυτοπεριορίζεται σε 2-3 εβδομάδες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, και ιδιαίτερα σε νεαρά ή ηλικιωμένα σκυλάκια και σε σκύλους που πάσχουν από άλλες ασθένειες, η τραχειοβρογχίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία αφού επιπλακούν άλλα μικρόβια.
Για την πρόληψη της νόσου, υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού από την ηλικία των 8 εβδομάδων. Το εμβόλιο γίνεται με την ενστάλαξη του υγρού στη μύτη του ζώου και είναι απαραίτητο πριν το σκυλί μείνει σε ξενοδοχείο σκύλων
ή συμμετάσχει σε διαγωνισμό.
Τέλος, ορισμένες φορές ο επίμονος βήχας μπορεί να προκαλείται από καρδιοπάθεια, είσοδο ξένων σωμάτων στην
αναπνευστική οδό, άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος ή και ακόμα νεοπλασματικά νοσήματα. Σε κάθε
περίπτωση, η επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι απαραίτητη εάν κάτι μας ανησυχεί με το ζωάκι μας.

την κωδικοποίηση των προβλημάτων που
προκαλούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και στην καταγραφή όλων των αναγκών, προχώρησαν οι Δήμοι της Μείζονος Λευκωσίας,
οι οποίοι ανακοίνωσαν τα αιτήματά τους για αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία υπέβαλαν στην Κυβέρνηση, ζητώντας τη συμμετοχή και τη συνεισφορά της στις
δαπάνες, προς αντιμετώπιση και επίλυση των εν λόγω
προβλημάτων.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσαν εννέα
Δήμαρχοι της Μείζονος Λευκωσίας τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν σε επίπεδα του 1960 και δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές αυξανόμενες ανάγκες των πόλεων και δη τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων χρόνων, που έχουν γίνει συχνότερα. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλλένος, είπε
ότι οι Δήμοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που γινόταν
πριν 40 χρόνια.

Π

Ενημέρωση για το βραβείο LUX
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο του
Δήμου Ιδαλίου ενημέρωση για το βραβείο
LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από
ομάδα μαθητών του Λυκείου Ιδαλίου. Οι μαθητές
(Junior Ambassadors) της Α’ τάξης του Λυκείου Ιδαλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ανέλαβαν τη δράση που αφορά την ενημέρωση
του κοινού, προώθηση των προβολών και παρακολούθηση των ταινιών που είναι υποψήφιες για το βραβείο Ευρωπαϊκού κινηματογράφου LUX του Ευρωκοινοβουλίου.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές
μαζί με τον υπεύθυνο του προγράμματος (Senior
Ambassador) μαθηματικό Γιάννη Λαζάρου, κατασκεύασαν μεγάλη πλακέτα κινηματογράφου και ενημέρωσαν τους δημότες των κοινοτήτων της περιοχής
για το βραβείο και τις μέρες και ώρες προβολής των
τριών υποψήφιων ταινιών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άγνοια για το συγκεκριμένο ζήτημα και έτσι η ενημέρωσή αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Ενημερώ-

Έ

«Φαίνεται», είπε, «ότι όλοι σχεδιασμοί των υποδομών
μας πρέπει να αλλάξουν, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Τα φαινόμενα φαίνεται ότι είναι μόνιμα και θα
μας ακολουθούν τα επόμενα χρόνια».
Ζήτησε χρηματοδότηση για αλλαγές και τοποθέτηση
μεγαλύτερων οχετών ομβρίων υδάτων και κονδύλια
για το καθάρισμα των οχετών.

θηκαν περισσότεροι από 300 πολίτες/ θαμώνες στα
καφεστιατόρια της περιοχής οι οποίοι φάνηκαν να ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες που τους δόθηκαν
τόσο προφορικά από τους μαθητές όσο και γραπτώς
σε ενημερωτικό φυλλάδιο.

Εκδρομή συνταξιούχων Ιδαλίου
να όμορφο Σάββατο πέρασαν οι συνταξιούχοι του Ιδαλίου που συμμετείχαν στην εκδρομή που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου και το

Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας Ιδαλίου. Η εκδρομή περιελάμβανε επίσκεψη στο φράγμα της Αγίας Μα-

ρίνας Ξυλιάτου και προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη
τον Λαμπαδιστή. Οι εκδρομείς γευμάτισαν στον Ορκόντα. Αργά το απόγευμα επέστρεψαν στο Δάλι ευχαριστώντας τους διοργανωτές για την όμορφη εκδρομή που τους πρόσφεραν.

ΔΑΛΙ
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

5 χρόνια Μικρόπολις

Η

Ρολό γαλοπούλας με γέμιση
μανιταριών
H γαλοπούλα είναι το κατ’ εξοχήν χριστουγεννιάτικο φαγητό.
Για αυτή την έκδοση και ενόψει του ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα προτείνουμε ρολό γαλοπούλας με
γέμιση μανιταριών.
Υλικά
• 4κ. σούπας ελαιόλαδο
• 1/2 στήθος γαλοπούλας (περίπου 700γρ.) χωρίς τα κόκκαλα
• 250γρ. μανιτάρια
• 2κ. σούπας ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια
• 2 σκελίδες σκόρδου λιωμένες (χωριστά)
• 2κ. φρέσκο θυμάρι
• 1 κουταλιά της σούπας soy sauce
• 3κ. σούπας μαρμελάδα δαμάσκηνο
• 1+1/2κ. γλυκού αλάτι
• 3/4κ. μαύρο πιπέρι
• 1/2φλ. φέτες κρεμμυδιού
• 2+1/2φλ. ζωμό κοτόπουλου
• 1/4φλ. λευκό κρασί
• 1κ. σούπας ζωμό κοτόπουλου
• 1κ. σούπας καλαμποκάλευρο
Εκτέλεση
• Σε έναν επεξεργαστή τροφίμων πρόσθεσε τα μανιτάρια,
τα κρεμμυδάκια, 1 σκελίδα σκόρδο και χτύπησέ τα.
• Σ ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια θερμοκρασία ρίξε
με 2κ. σούπας λάδι.
• Πρόσθεσε στο τηγάνι το μείγμα μανιταριών, 1κ. σούπας
θυμάρι, τη σάλτσα σόγιας, 1/2κ. γλυκού αλάτι και 1/4κ.
γλυκού πιπέρι.
• Ανακάτεψε καλά.
• Όταν απορροφηθεί όλο το υγρό σβήσε το μάτι.
• Πρόσθεσε μέσα 1κ. σούπας μαρμελάδα και άφησέ το
να κρυώσει.
• Προθέρμανε το φούρνο στους 170°C.
• Τοποθέτησε τη γαλοπούλα επάνω σε ένα ξύλο κοπής.
• Στέγνωσέ το με χαρτί κουζίνας.
• Τοποθέτησε μια μεμβράνη πάνω στη γαλοπούλα και

χτύπησέ την με ένα βαρύ αντικείμενο για να γίνει πιο λεπτό το φιλέτο.
• Πασπάλισε τη γαλοπούλα με 1κ. γλυκού αλάτι και 1/4κ.
γλυκού πιπέρι.
• Άπλωσε το μείγμα μανιταριών πάνω στη γαλοπούλα.
• Δίπλωσε σαν ρολό το φιλέτο.
• Δέσε τη γαλοπούλα με ένα νήμα οριζόντια και κάθετα.
• Σε ένα μεγάλο πυρίμαχο τηγάνι πρόσθεσε 2κ. σούπας
λάδι.
• Ζέστανέ το σε μέτρια θερμοκρασία και πρόσθεσε τη γαλοπούλα.
• Ψήσε τη γαλοπούλα για 4 λεπτά από κάθε πλευρά.
• Τοποθέτησε τις φέτες κρεμμυδιού γύρω από τη γαλοπούλα και ρίξε 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου.
• Βάλε το τηγάνι στο φούρνο και ψήσε τη γαλοπούλα για
1 ώρα περίπου.
• Όταν ψηθεί τοποθέτησέ την σε ένα ξύλο κοπής και σκέπασέ την με αλουμινόχαρτο.
• Τοποθετήστε το τηγάνι στο μάτι σε μέτρια θερμοκρασία.
• Πρόσθεσε το υπόλοιπο 1 λιωμένο σκόρδο και το κρασί,
και άφησέ τα να πάρουν βράση.
• Σιγόβρασε για 5 λεπτά και πρόσθεσε το ζωμό κοτόπουλου.
• Συνέχισε να σιγοβράζεις μέχρι να μειωθεί κατά το ένα
τρίτο.
• Πρόσθεσε το καλαμποκάλευρο και μαγείρεψε μέχρι να
πήξει ελαφρώς.
• Ανακατέψτε τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα και 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι. Κόψε τη γαλοπούλα σε 6 κομμάτια και σέρβιρε με σάλτσα.

Επίσκεψη εκπαιδευτικών του Β΄ Δημοτικού
Ιδαλίου στην Ελλάδα

Σ

τo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+ που τρέχει στο
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, εκπαιδευτικοί του σχολείου επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας,
στην περιοχή της Νέας Μάκρης, στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη
συνάντηση ήταν η 4η από τις 6 συνολικά συναντήσεις με θέμα:
«Magical Maths: 6 stations, 60 materials» και πραγματοποιήθηκε από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Στο πρόγραμμα αυτό εκτός από την Κύπρο, συμμετέχουν η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ισπανία και η
Τουρκία. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μαθήματα μαθηματικών που πραγματοποίησαν στις τάξεις τους. Τα μαθήματα αυτά είχαν ως θεματικό
άξονα τα «παιχνίδια», είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου της τάξης. Επίσης έγιναν παρακολουθήσεις μαθημάτων στο σχολείο
της Αγίας Μαρίνας, τα οποία είχαν τον ίδιο θεματικό άξονα. Η
συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική και οι συνάδελφοι όλων
των χωρών απεκόμισαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που θα
τους φανούν χρήσιμες στο έργο τους. Η επόμενη συνάντηση θα
γίνει στην πόλη της Βαλένθια, στην Ισπανία.

«Ο όρκος του χθες, του σήμερα και του αύριο»

Ο

news

ι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, το Σ.Ι.Μ.Α.Ε.
και το ΙΔ.Α.Ε οργάνωσαν εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 60 χρόνια από τη λήξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 «Ο όρκος του χθες, του σήμερα
και του αύριο» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας και την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού
και Ορεινής. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Χαιρετισμό απηύθυνε ο
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστας Χαμπιαούρης. Το χορόδραμα «Ο όρκος του χθες, του σήμερα και του αύριο» ανέβασε η «Ακαδημία Χορού Αντιγόνη
Τασουρή». Ήταν μια παράσταση που αφορά το δικαίωμα του
ανθρώπου στην ελευθερία και τη ζωή. Ήταν μια ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου 1955-59. Μια ουσιαστική καλλιτεχνική προσέγγιση για τη θυσία τριών ηρώων του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, του Χαράλαμπου Καλαϊτζή και του Παντελή Κατελάρη. Οι συμμετέχοντες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα
των παρευρισκομένων. Η σκηνοθεσία ήταν του Νεοκλή Νεοκλέους, οι χορογραφίες της Αντιγόνης Τασουρή και βοηθός χορογράφος η Σταυρίνα Κούσπαρου.

υπεραγορά Μικρόπολις γιόρτασε τα 5 χρόνια παρουσίας της στην περιοχή με δείπνο στο εστιατόριο «Οι Μύλοι» του Δαλιού. Οι ιδιοκτήτες, τα διευθυντικά στελέχη
και το προσωπικό πέρασαν μια πολύ όμορφη βραδιά και έστειλαν
το μήνυμα ότι θα συνεχίσουν την στενή τους συνεργασία προς
όφελος των πελατών τους. Η υπεραγορά Μικρόπολις εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης καταφέρνει να έχει ικανοποιημένο το προσωπικό της, στοιχείο το οποίο έχει αντίκτυπο στις
σχέσεις που έχουν οι υπάλληλοι με τους πελάτες. Πάντα χαμογελαστοί, ευδιάθετοι, εξυπηρετικοί κερδίζουν τον πελάτη με τον τρόπο τους. Σε συνδυασμό με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που
προσφέρει και τις χαμηλές της τιμές η Υπεραγορά Μικρόπολις έχει
καταστεί ένας από τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς στην περιοχή. Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δένδρου της υπεραγοράς Μικρόπολις. Έδωσαν το παρόν τους συνεργάτες, πελάτες και πλήθος
κόσμου. Το εορταστικό κλίμα της εκδήλωσης, ενισχύθηκε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και διάφορα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα.
Μεγάλη ατραξιόν της εκδήλωσης ήταν οι φιγούρες κινηματογραφικών σχεδίων που ήταν στο χώρο, την ίδια στιγμή που τα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό. Η εκδήλωση μεταδιδόταν ζωντανά από το ραδιοσταθμό Zenith.

Διακρίσεις στο 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Ο

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του32ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
απονέμοντας διακρίσεις και ειδικά βραβεία. Τιμητική διάκριση στην κατηγορία καλύτερες παραστάσεις για τη θεατρική ομάδα του
Άδωνη Ιδαλίου, για την παράσταση Παντρολογήματα του Νικολάι Γκογκολ. Η συγκεκριμένη κωμωδία κρίθηκε από την επιτροπή ως επιλεγμένη
παράσταση, απέσπασε το χρηματικό βραβείο των 1000 Ευρώ και θα ανεβεί εκ νέου μέσα στο Δεκέμβριο με δωρεάν είσοδο για τους θεατές. Τα
Πουλιά του Αριστοφάνη, παράσταση την οποία ανέβασε η θεατρική ομάδα Παράβαση Λυμπιών απέσπασε
επίσης τιμητική διάκριση για τις καλύτερες παραστάσεις του Φεστιβάλ. Το βραβείο Α’ Αντρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Ανώτη Κοκωνά για τον ρόλο του Πεισθέταιρου στην παράσταση Τα Πουλιά του Αριστοφάνη της Θεατρικής Ομάδας «Παράβαση» Λυμπιών. Βραβείο Β’ αντρικού ρόλου απέσπασε ο Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης για τον ρόλο του Ομελέτα στην παράσταση Παντρολογήματα του Νικολάι Γκόγκολ της Θεατρικής Ομάδας Άδωνη Ιδαλίου.

«Λαβύρυνθος»: έκθεση της Μαρίας Κυριάκου

Π

ραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 3ης ατομικής έκθεσης της Μαρίας Κυριάκου η οποία φέρει τον τίτλο «Λαβύρινθος». Αποτελεί συνέχεια, μια λαβυρινθική συνέχεια, των προηγούμενων εικαστικών
της δημιουργιών. Εμπνευσμένη από το φως του λαβύρινθου , της διαφορετικότητας της μονάδας και της ομάδας συνάμα. Στα έργα δεν συναντάμε κάτι
ξένο η κάτι πρωτόγνωρο αλλά κάτι που υπάρχει στην πραγματικότητα του
περιβάλλοντος , ανθρώπινες μορφές, χαρακτηριστικά, εκφράσεις, φως και
σκοτάδι, συναισθήματα. Η δημιουργική ενότητα που παρουσιάζεται σε αυτή
την έκθεση είναι μέσα από μια προσπάθεια της καλλιτέχνιδας (εργάτριας της
τέχνης) να αποσυνθέσει το είναι της και να κάνει μια επιστροφή στο μηδέν,
από το οποίο οδηγήθηκε σε μια συλλογική δημιουργική πράξη. Αφού εγκατέλειψε την προσπάθεια να δημιουργήσει κάτι νέο και εξολοκλήρου δικό της
αφέθηκε επιτρέποντας με ένα θαυμαστό και μυστήριο τρόπο στο περιβάλλοντα κόσμο της να μεταδώσει παλμό ζωής στα έργα. Χαρίζοντας τους ένα χάδι
φωτός. «Μια συλλογική δουλειά γεννημένη από την επιθυμία να διδαχθώ και
να γνωρίσω πως οι άλλοι δημιουργούν μια εικόνα, η προσπάθεια συνεχίζεται» ανέφερε η Μαρία Κυριάκου. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
των φίλων της Μαρίνας Σφικτού που οργάνωσε και συντόνισε την έκθεση,
του Οδυσσέα Τουμάζου που συνόδευσε τα έργα με αυτοσχέδιες και πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις και του Γκαράζ που φιλοξένησε τα έργα.

1o Βραβείο στο Γ΄ Δημοτικό Δαλιού στο
διαγωνισμό για τη 2η Μπιενάλε Χαρακτικής
Κύπρου

Σ

την Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, στη Λευκωσία, πραγματοποιήθηκε η 2η Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου, την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου
2019. Η Μπιενάλε Χαρακτικής αποτελεί διοργάνωση της Σχολής – Μουσείου
Χαρακτικής Χαμπή σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η
2η Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου για παιδιά και νέους από 5 μέχρι 18 ετών έχει στόχο
τη διάδοση, ενθάρρυνση της διδασκαλίας της και την ανάπτυξη της σύγχρονης χαρακτικής δημιουργίας στην Κύπρο μέσα από πρακτικές εφαρμογές. Ειδικότερα, στόχος της
είναι να εμπνεύσει και να παρακινήσει τα παιδιά και τους νέους να έρθουν σε επαφή με
τη χαρακτική εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω από αυτήν και τις καλλιτεχνικές της
αξίες, εισάγοντάς τους σε ένα πολυδιάστατο φάσμα τεχνικών και μηνυμάτων. Οι μαθητές του Δ΄3 τμήματος του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Δαλιού κέρδισαν πρώτο βραβείο στην
κατηγορία «Μικτές Τεχνικές Χαρακτικής» με ομαδικό τους έργο υπό την καθοδήγηση
της δασκάλας Τέχνης Φρύνης Καλογήρου .

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ;
ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ; ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΤΕ;
●

OIKIA

●

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ● ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ● ΧΩΡΑΦΙ ● ΑΠΟΘΗΚΗ

Πέραν των 5000 Ακινήτων σε όλη την Κύπρο
Οικίες

• ∆άλι ανεξάρτητη οικία 4υπν., σε 1/2 οικόπεδο 270τ.µ., 180τ.µ. + γκαράζ + βεράντες, 3WC,
shower + WC στο κυρίως υπνοδωµάτιο, αυλή γύρω - γύρω, µεγάλη κουζίνα µε γρανίτη,
€185,000
• Τσέρι µοντέρνα οικία 3υπν. υπό ανέγερση, ύψωµα, 155τ.µ. + γκαράζ για 2 αυτοκίνητα +
βεράντες, σε 190τ.µ γη, shower & WC στο κυρίως υπνοδωµάτιο, σε ανοικτή περιοχή µε
καινούριες κατοικίες, χώρος για πλυντήριο – στεγνωτήριο στον όροφο, €200,000, ΕΑΒ.
• Λακατάµια – Στέλµεκ µοντέρνες οικίες 4υπν., υπό ανέγερση από €300,000, ΕΑΑ.
• ∆άλι- Carlsberg οικίες 3υπν. υπό ανέγερση από €234,000, ΕΑΑ.
• Λατσιά προς Γέρι οικία ανεξάρτητη, µοντέρνα 3υπν., 170τ.µ. + γκαράζ + βεράντες, σε 270τ.µ.
γη €250,000, ΕΑΒ.

Οικόπεδα

• Λατσιά, 3 εµπορικά οικόπεδα, µε καθαρό εµβαδό 1626 τ.µ., στην είσοδο της Λ/σίας, σε γωνιά
επί του αυτοκινητόδροµου Λ/σίας – Λ/σού και Αρχ.Κυπριανού, µε πολεοδοµική άδεια για
κτίριο συνολικού εµβαδού 1715τ.µ., χωρητικότητας πέραν των 50 αυτοκινήτων.
• Αγλαντζιά, 2 εµπορικά επί της Λεωφ. Λάρνακος.
• Λυκαβητός πάροδος Καλλιπόλεως κατάλληλο για πολυκατοικία 4 ορόφους.
• Λακατάµια – Πεύκου, µισό µεγάλο οικόπεδο 372τ.µ., µε τίτλο ιδιοκτησίας το όλον, Σ.∆.100%,
3 ορόφους, €120,000.
• ∆άλι - Carlsberg µεγάλο οικόπεδο 680τ.µ., µε τίτλο ιδιοκτησίας, µεγάλο πρόσωπο, Σ.∆.90%,
ύψωµα, €120,000.
• Λακατάµια περιοχή ΘΟΙ, γωνιακό, εφαπτόµενο σε πεζόδροµο, 596τ.µ., Σ.∆.90%, €195,000.
• ∆άλι – Carlsberg 515τ.µ., µεγάλο πρόσωπο µε τίτλο, Σ.∆.90%, εφαπτόµενο σε πεζόδροµο και
χώρο πρασίνου €120,000.

∆ιαµερίσµατα

• Έγκωµη, Λυκαβητό, Στρόβολο, Λατσιά υπό ανέγερση, 1, 2 & 3 υπν. ΕΑΒ
• Αγλαντζιά διαµέρισµα 2υπν., 75τ.µ. + 18τ.µ. καλυµµένες βεράντες + γκαράζ στεγασµένο +
αποθήκη, 3όροφη οικοδοµή, πιεστικό σύστηµα, Κ/Θ, A/C, φούρνο, µάτια, αποσµητήρα, µε
τίτλο ιδιοκτησίας, ύψωµα, σε πολύ καλή τοποθεσία, €140,000.

Γραφεία και καταστήµατα / Βιοµηχανικά Κτίρια

• Κτίριο στην είσοδο της Λ/σας, 2500τ.µ., κατάλληλο για show room και γραφείο, µε 90
parkings.
• Κτίριο εις Λ/σία, για γραφεία 415τ.µ.
• Βιοµηχανική αποθήκη εις Αγ. Βαρβάρα, κέντρο Κύπρου, 10.000τµ.µ., µµε παρκινγκ για 200
αυτοκίνητα.
• ∆άλι Βιοµηχανική ζώνη ∆αλιού, σε 2853τ.µ., γη 1050τ.µ. + 200τ.µ. γραφεία
• ∆άλι, βιοµηχανική ζώνη, 2 αποθήκες ανεξάρτητες, 900τ.µ. και 1050τ.µ. µε 200 τ.µ. γραφεία.
Πωλούνται µαζί ή και χωριστά
• ∆άλι 3200τ.µ., βιοµ. Αποθήκη σε βιοµηχανική ζώνη.
• Καταστήµατα υπό ανέγερση, επί του κύριου δρόµου Πέρα Χωρίου Νήσου, µε άνετους
χώρους στάθµευσης, από €155,000 µε εξασφαλισµένη απόδοση 4.75%.

Ενοικιάζονται

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

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

Εµπορικά Καταστήµατα

• Κτίριο 1400τ.µ. showroom και γραφεία µε 2 υπόγεια πάρκινγκ, σε κεντρικό άξονα (Λεωφ.).
• Λατσιά, στην είσοδο της Λ/σιας, επί του αυτοκινητόδροµου Λ/σιας-Λ/σού, ενιαίο κτίριο 1715
τ.µ. το οποίο αποτελείται από καλυµµένους ισόγειους εκθεσιακούς χώρους 520τ.µ., πατάρι
260τ.µ., υπόγειο χώρο 925τ.µ. και υπαίθριο εκθεσιακό χώρο 906τ.µ. Υπάρχει χωρητικότητα
πέραν των 50 αυτοκινήτων, είναι µεγάλης διαφηµιστικής αξίας.
• Κτίριο, 1.000τ.µ., επί της Σταυρού, σε 1.032 τ.µ. γη.

Κτήµατα

• Πωλούνται βιοµηχανικά κτήµατα εις Στρόβολο, Λατσιά, ∆άλι, Αλάµπρα και Αγ. Βαρβάρα
από 1500τ.µµ. – 25000τ.µ.
• Βιοµηχανικό Κτήµα, εις Βιοµηχανική ζώνη ∆αλιού, 2000τ.µ., µε σχέδια για 1000τ.µ. αποθήκη.
• Αλάµµπρα Βιοµηχανικό 2026τ.µ.
• Κόρνος – ∆ελίκηπος 3085τ.µ., πευκόφυτη περιοχή, δρόµος νερό, ρεύµα.
• ∆άλι κτηνοτροφικό 8594τ.µ., δρόµο, νερό, ρεύµα.
• Αλάµπρα βιοµηχανικό 2000τ.µ. µε σχέδια για 1000τ.µ. κτίριο, µε δρόµο.
• Τσέρι βαριά βιοµηχανική 1960τ.µ.
• ∆άλι οικιστικό, 2 δρόµους 5398 τ.µ. µε σχέδια για 6 οικόπεδα.
• ∆άλι οικιστικό µε δρόµο, 1338τ.µ.
• Αγία Βαρβάρα, 25 δεκάρια βιοµηχανικό, €2.500.000
• ∆άλι, κτήµα µε άδεια διαχωρισµού 6 οικοπέδων, Σ∆60%.
• Λατσιά, εµπορικό, κτήµα καθαρού εµβαδού, 1725τ.µ.. στην είσοδο της Λ/σιας-Λ/σου και
Αρχ. Κυπριανού µε πολεοδοµική άδεια για κτίριο συνολικού εµβαδού 2000τ.µ.,
χωρητικότητα πέραν των 50 αυτοκινήτων.
• ∆άλι Βιοµηχανικό, 23 σκάλες.
• ∆άλι, 2 ½ σκ., Σ.∆. 10%, µε δρόµο.
• ∆άλι, Βιοµηχανική ζώνη, 2 ½ σκ., πλησίον Cybarco
• Λυθροδόντας, οικιστικό, 575µ., 90%
• ∆άλι 2 σκ., βιοµηχανικό.
• Νήσου 2815τ.µ., Σ∆10%
• Πέρα Χωριό, πλησίον Οµονοίας, µε δρόµο, 8 ½ σκ., Σ∆6%.
• ∆άλι, γεωργικό, Σ∆10%, 3299τ.µ., µε πέρασµα.
• Αλάµπρα, 3.011τ.µ., γεωργικό, Σ∆10%
• Λύµπια, οικιστικό, 920τ.µ. Σ∆90%.
• Νέα Λήδρα, 41σκ.
• ∆άλι, Βιοµηχανικό, 2-1-0το.
• ∆άλι, Βιοµηχανικό, 2843, εις βιοµηχανική ζώνη ∆αλιού, €616.096
• ∆άλι, εντός του χωριού, οικιστικό 1.236τ.µ. 90% ½ αντιπαροχή.
• ∆άλι, οικιστικό 40%, 1.152τ.µ.
• ∆άλι, 4051τ.µ. γεωργικό 6%.
• Τσέρι, βιοµηχανικό, 1 σκάλα.
• Νήσου, πλησίον γηπέδου Οµόνοιας, 16 σκ.
• Αγ. Βαρβάρα, Βιοµηχανική ζώνη, 20σκ., βιοµηχανικό.
• ∆άλι κτηνοτροφικό 8993τ.µ. µε δρόµο.
• ∆άλι – περιοχή Carlsberg οικιστικό 6560τ.µ., κατάλληλο για 8 οικόπεδα.

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

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟΥΧΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ. 506 Α.Α.62Ε
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Βραβεύτηκαν αθλητές και σωματεία του Ιδαλίου

Γ

ια 15η συνεχή χρονιά ο Δήμος Ιδαλίου δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη του προς τους αθλητές και τα αθλητικά σωματεία του Δήμου,
διοργάνωσε εκδήλωση κατά την οποία βραβεύτηκαν αθλητές και
αθλητικές ομάδες από το Δάλι, που έχουν πετύχει επιδόσεις ή διακρίσεις
σε αγώνες και πρωταθλήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της δημοτικής ομάδας παιδείας και
αθλητισμού Μιχάλης Χατζηκυριάκος. Χαιρετισμό απηύθυνε η Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Αννίτα Δημητρίου η οποία συνεχάρη όλους τους βραβευθέντες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν από το Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο οι ετήσιες
χορηγίες προς τα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου. Σχολές που δραστηριοποιούνται στο Δάλι παρουσίασαν
επιδείξεις.

Ο καλύτερος Άδωνης των τελευταίων χρόνων

T

ην καλύτερη ποδοσφαιρική περίοδο των τελευταίων ετών
κάνει ο Άδωνης. Η ομάδα του Ιδαλίου έχει εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Οι πράσινοι έδειξαν από την
αρχή ότι θα είναι ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες ομάδες της διοργάνωσης. Παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα το επιβεβαιώνει. Ο Άδωνης δείχνει μέσα από τους αγώνες του ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τους
υψηλούς στόχους που έθεσε η διοίκηση. Πέραν από τις πολύ καλές
εμφανίσεις της ομάδας οι ποδοσφαιριστές του Άδωνη προσφέρουν
και πλούσιο θέαμα πανηγυρίζοντας και αρκετά γκολ τα οποία χαίρονται οι φίλοι του σωματείου που παρακολουθούν τα παιχνίδια από
την κερκίδα. Στον Άδωνη φέτος γίνεται πολύ καλή δουλειά και αυτό
φαίνεται μέσα από τους αγώνες. Στις τάξεις του σωματείου υπάρχει
ικανοποίηση αφενός για τα πολύ καλά αποτελέσματα της ομάδας
και αισιοδοξία αφετέρου για τη συνέχεια. Όσο οι αγωνιστικές περνούν και η ομάδα συνεχίζει να κερδίζει και να βρίσκεται εντός στόχων ανεβαίνει και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών οι οποίοι διψούν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην 4η αγωνιστική ο
Άδωνης κέρδισε στην έδρα του την Ομόνοια Ορμήδειας με 3-1. Στην
5η αγωνιστική νέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τους πράσινους του
Δαλιού οι οποίοι κέρδισαν με 3-0 τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Στην
6η αγωνιστική ο Άδωνης δέχθηκε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Έχασε στο Δάλι με 2-1 από τον Σπάρτακο Κιτίου. Ήταν ένας αγώνας – ντέρμπι στον οποίο η ομάδα φάνηκε άτυχη. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα είχε τις δικές της ευκαιρίες. Ο Σπάρτακος φάνηκε πιο τυχερός στις δικές του ευκαιρίες και πήρε τους τρεις
βαθμούς. Οι πράσινοι επανήλθαν στις επιτυχίες στην 7η αγωνιστική. Πέρασαν με εντυπωσιακό τρόπο από την
Αθηένου κερδίζοντας με 5-0 τον Ορφέα και προχωρούν προς το στόχο τους. Η ήττα στην 8η αγωνιστική από τη
Δυναμό Περβολιών με 4-0 μέσα στο Δάλι δεν αποσυντονίζει την ομάδα. Αντίθετα το ατυχές αποτέλεσμα έχει
πεισμώσει τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να επαναφέρουν
τον Άδωνη στο δρόμο των επιτυχιών ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ο Άδωνης αρχίζει τις αγωνιστικές του
υποχρεώσεις μέσα στο Δεκέμβριο με εκτός έδρας αποστολή. Θα αντιμετωπίσει τον Όλυμπο Ξυλοφάγου. Με το
συγκεκριμένο αγώνα ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Πρόκειται για ένα παιχνίδι – ντέρμπι και ενδεχόμενη επιτυχία στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέραν από τους τρεις βαθμούς θα συμβάλει στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕ Πυργών.
Στη συνέχεια οι πράσινοι θα παίξουν με την ομάδα της Δρομολαξιάς και ύστερα εκτός έδρας με την ΑΛΚΗ Ψευδά. Στις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται ο Χριστουγεννιάτικος χορός του Άδωνη στο εστιατόριο Bella Luna
στο Δάλι. Η διοίκηση του Άδωνη πέραν από το καλό φαγητό και την πλούσια διασκέδαση υπόσχεται και εκπλήξεις για τους φίλους του σωματείου.

Διακρίσεις σε αγώνες τοξοβολίας

T

ην Κυριακή 17 Νοεμβρίου διεξήχθη
στο Ομοσπονδιακό Γήπεδο Τοξοβολίας στην Λευκωσία ο 2ος Αγώνας του

O Χρίστος Δημητρίου στο τιμόνι της ΜΕΑΠ

Ν

έος αέρας πνέει στη ΜΕΑΠ μετά την αλλαγή προπονητή. Η διοίκηση
του σωματείου έδωσε τα κλειδιά των αποδυτηρίων στον Χρίστο Δημητρίου, προπονητή της ομάδας Κ19. Ο κ. Δημητρίου ανέλαβε τις τύχες της ομάδας μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ανδρέα Μιτσίδη. Η ομάδα
στα παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός προπονητής παρουσιάστηκε βελτιωμένη και η διοίκηση αποφάσισε να του αναθέσει τις τύχες της ΜΕΑΠ
για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. H χειμερινή μετεγγραφική περίοδος αναμένεται ότι θα αξιοποιηθεί δεόντως από τη διοίκηση της ΜΕΑΠ. Δυο ποδοσφαιριστές της ομάδας φάνηκαν πολύ άτυχοι και υποβλήθηκαν σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις . Η ποδοσφαιρική περίοδος για αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχει
λήξει πρόωρα. Το Δ.Σ της ΜΕΑΠ αναμένεται κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις ώστε
να καλύψει τα κενά που παρουσιάστηκαν. Στην ομάδα προωθήθηκαν νεαροί ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του σωματείου, γεγονός που χαροποιεί τη διοίκηση και τους φίλους του συλλόγου ενώ η φετινή ΜΕΑΠ αποτελείται κυρίως από
ποδοσφαιριστές που κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή Η λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Ανδρέα Μιτσίδη έγινε κοινή συναινέσει με στόχο η αλλαγή να επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών. Ο Ανδρέας Μιτσίδης έχει
υπηρετήσει το σωματείο για αρκετά χρόνια (ποδοσφαιριστής, γυμναστής, προπονητής) και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο της ΜΕΑΠ. «Η κίνηση του για αποχώρηση για να αλλάξει το κλίμα δείχνει το επίπεδο του και την
αγάπη του προς το σωματείο μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δ.Σ με την οποία εκφράζονται ευχαριστίες στον
κ. Μιτσίδη για τις υπηρεσίες του στο σωματείο. Στην πρώτη αγωνιστική του Νοεμβρίου και 6η του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ δέχθηκε εντός έδρας ήττα από την ΑΠΟΝΑ με 2-1. Nέα ήττα για τη ΜΕΑΠ στην 7η αγωνιστική. Ηττήθηκε εκτός έδρας με 3-0 από τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Η ήττα για τους κόκκινους του Πέρα Χωριού – Νήσου οδήγησε
τον προπονητή Ανδρέα Μιτσίδη στην απόφαση να υποβάλει παραίτηση από το πόστο του . Στην 8η αγωνιστική
η ΜΕΑΠ φιλοξένησε την ΠΑΕΕΚ. Μετά από ένα ωραίο παιχνίδι οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Στον πάγκο
ήταν ο Χρίστος Δημητρίου. Στην 9η αγωνιστική η ΜΕΑΠ είχε δύσκολη αποστολή. Έπαιξε εκτός έδρας με τον Κούρρη Ερήμης. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 5-4, σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι φίλαθλοι απόλαυσαν γκολ και θέαμα. Το
τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στην 10η αγωνιστική η ΜΕΑΠ πέτυχε μεγάλη
νίκη με 5-0 σε βάρος του Κορμακίτη. Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την εικόνα του συγκεκριμένου αγώνα. Η ΜΕΑΠ
στην 11η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με τον Εθνικό Άσσιας. Ακολουθεί το εντός έδρας γειτονικό ντέρμπι με
την ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται για τη ΜΕΑΠ με τον εκτός
έδρας αγώνα με την Ελπίδα Αστρομερίτη. H MEAΠ συνεχίζει στην επόμενη φάση του κυπέλλου χωρίς αγώνα. Πρόκειται για ένα θεσμό στον οποίο η ομάδα θα επιδιώξει τη διάκριση. Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ
στις 3 Δεκεμβρίου κέρδισαν οι λαχνοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 727. Από 100 Ευρώ οι αριθμοί 883, 148, 088, 625 και
158. Eκπληκτική πορεία κάνει η ομάδα των Κ19. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας παίζουν σύγχρονο ποδόσφαιρο και όπως δείχνουν μέσα στο γήπεδο το μέλλον τους ανήκει. Στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ρετρό
πάρτυ στο εστιατόριο Bella Luna ενώ τις μέρες των γιορτών προγραμματίζεται εορταστική τόμπολα στην Βοnanza.

Από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου άρχισε
το School Project

Πρωταθλήματος. Η Έλενα Μουσικού κατέκτησε την 1η θέση τόσο στο ατομικό όσο και στο
αγώνα mix team στην κατηγορία του Ολυμπιακού Τόξου. Στη 2η θέση στο Ολυμπιακό
Τόξο κατετάγη η Άννα Καλλένου. Τη 2η θέση
κατέλαβε επίσης και η Σοφία Τσαγκάρη στην
κατηγορία του Σύνθετου Τόξου στο mix team.

Σ

ταθμός για το κυπριακό βόλεϊ αποτελεί η εφαρμογή του προγράμματος
School Project που αποτελεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετόσφαιρας. Το school project αποτελεί μια τεράστια καινοτομία για την πετόσφαιρα αφού το βόλεϊ μπαίνει στα σχολεία. Το πρώτο μάθημα έγινε στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου από τον ομοσπονδιακό προπονητή της
Εθνικής Ανδρών Jorje Canestraci και τον τεχνικό σύμβουλο της ΚΟΠΕ Γιώργο Στεφανίδη. Το μάθημα της πετόσφαιρας παρακολούθησαν μαθητές της Δ, Ε και Στ τάξης του Δημοτικού με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και
σε άλλα σχολεία.

Άρχισε η αντεπίθεση του Πανιδαλιακού

Σ

υνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θα επιδιώξει
στα επόμενα παιχνίδια ο Πανιδαλιακός ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα κορίτσια του Πανιδαλιακού έκαναν πολύ καλά
παιχνίδια ωστόσο σε κάποια από αυτά έχασαν στις λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να φύγουν ηττημένες από το
γήπεδο. Στο σωματείο δεν τα βάζουν κάτω και αισιοδοξούν ότι στους επόμενους αγώνες η τύχη δεν θα τους
γυρίσει την πλάτη αλλά θα μπορέσουν να πετύχουν νίκες οι οποίες θα ανεβάσουν την ομάδα στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Πανιδαλιακός στα μέχρι τώρα παιχνίδια
του μετρά 2 νίκες και 3 ήττες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι αγώνες των «μικρών» ομάδων του Πανιδαλιακού. Στις ακαδημίες του σωματείου γίνεται πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Στην ομάδα υπάρχει πλούσιο ταλέντο και φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια ο Πανιδαλιακός θα έχει μια δυνατή ομάδα η
οποία θα μπορέσει να επιστρέψει στην Α’ κατηγορία στην οποία γιατί να πρωταγωνιστήσει και να φέρει τίτλους στο Δάλι.

ΔΑΛΙ

Ν

news
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο Χαλκάνωρ θα διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλους

α παραμείνει στα ψηλά και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον ένα από τα εισιτήρια της
ανόδου στη Β’ κατηγορία θέλει ο Χαλκάνωρ Ιδαλίου. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, στις τάξεις του σωματείου
υπάρχει ικανοποίηση για την μέχρι τώρα παρουσία των ποδοσφαιριστών και όλοι στο Χαλκάνορα αισιοδοξούν
ότι στο τέλος θα επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου. Ο Νώντας Χριστινάκης και οι ποδοσφαιριστές του εμφανίζονται αποφασισμένοι να τα καταφέρουν. Aπό τους μέχρι τώρα αγώνες που έδωσε η ομάδα φάνηκε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Oι
γαλάζιοι του Δαλιού έδειξαν ότι είναι ένα υπολογίσιμο σύνολο, από τις πρωταγωνίστριες ομάδες της διοργάνωσης. Ο Νοέμβριος δεν άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Δαλιού. Στην 6η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ ηττήθηκε με 3-0 από
το ΘΟΙ στη Λακατάμια. Η ομάδα δεν έκανε καλή παρουσία στον αγώνα και φυσιολογικά δέχθηκε την ήττα. Στην 7η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού επανήλθαν στις νίκες. Κέρδισαν στο Δάλι με 3-2 την ομάδα της Ορμήδειας. Ήταν ένα παιχνίδι
το οποίο πρόσφερε πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινήσεις σε όσους το παρακολούθησαν. Πλούσιο θέαμα και στο επόμενο παιχνίδι του Χαλκάνορα. Οι γαλάζιοι του Δαλιού αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα στο πλαίσιο της
8ης αγωνιστικής. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Επιστροφή στο Δάλι στην 9η αγωνιστική για το Χαλκάνορα. Κέρδισε
εύκολα με 4-1 την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς και έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα από τα εισιτήρια ανόδου
στη Β’ κατηγορία. Nέα νίκη με 4-0 στην 10η αγωνιστική. Ο Χαλκάνωρ κέρδισε εύκολα στο Δάλι το Διγενή Ορόκλινης και συνεχίζει την πορεία του προς την άνοδο. Οι γαλάζιοι του Δαλιού θα επιδιώξουν και στη συνέχεια να έχουν ανάλογη πορεία
ώστε να μπορέσουν στο β’ γύρο του πρωταθλήματος να παραμείνουν στα ψηλά και να εξασφαλίσουν στο τέλος την άνοδο στην Β’ κατηγορία. Στις τάξεις του σωματείου υπάρχει ενθουσιασμός. Οι φίλοι του Χαλκάνορα βρίσκονται κοντά στην
ομάδα και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια. Οι οπαδοί της ομάδας παιχνίδι με παιχνίδι αυξάνονται στην κερκίδα και αυτό έχει

Ανεβαίνει η Oλυμπιάδα

Τ

ην αντεπίθεση της κάνει η Ολυμπιάδα Λυμπιών η
οποία προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος και
να ανέβει στις προνομιούχες θέσεις της βαθμολογίας οι οποίες θα της επιτρέψουν στο τέλος να πάρει ένα από
τα εισιτήρια που οδηγούν στην Γ’ κατηγορία. Στα τελευταία
παιχνίδια οι πράσινοι των Λυμπιών εμφανίζονται πολύ βελτιωμένοι αποδεικνύοντας ότι κάποια άσχημα αποτελέσματα που έτυχαν στην ομάδα στην αρχή του πρωταθλήματος
οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη ομοιογένειας. Η Ολυμπιάδα μέσα από τους αγώνες που έδωσε το Νοέμβριο έδειξε ότι
είναι ένα πολύ καλό σύνολο το οποίο χρειαζόταν το χρόνο
του για να μπορέσει να μπει στο δρόμο των επιτυχιών. Στην
6η αγωνιστική η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες. Οι πράσινοι μετά από μια καλή εμφάνιση και ένα παιχνίδι το οποίο
πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους κέρδισε την
Πέγεια με 3-2. Oι ποδοσφαιριστές του Σάββα Θεοδώρου
έδωσαν συνέχεια στις επιτυχίες στην 7η αγωνιστική. Κέρδισαν εκτός έδρας με 1-0 την ομάδα της Ασπίδας Πύλας. Τρίτη
συνεχόμενη νίκη για την Ολυμπιάδα στην 8η αγωνιστική.
Κέρδισε στα Λύμπια με 2-0 την ομάδα του Φοίνικα. Nέα μεγάλη επιτυχία στην 9η αγωνιστική για την Ολυμπιάδα. Κέρδισε εκτός έδρας την ΑΠΕ Ακρωτηρίου με 2-0 και προωθήθηκε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία. Το ντέρμπι της
10ης αγωνιστικές με αντίπαλο την πρωτοπόρο ΑΠΕΠ στα
Λύμπια έληξε ισόπαλο 1-1. Τα καλά αποτελέσματα φυσιολογικά φέρνουν κόσμο στα γήπεδα. Οι οπαδοί της Ολυμπιάδας βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και την υποστηρίζουν με πάθος σε κάθε παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές θέλουν
να κάνουν χαρούμενους τους οπαδούς της ομάδας και στο
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τέλος να τους αφιερώσουν την άνοδο στην Γ’ κατηγορία.
Με γειτονικό ντέρμπι αρχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η Ολυμπιάδα. Θα παίξει εκτός έδρας με την ομάδα του
Κόρνου. Στη 12η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα
φιλοξενήσουν την ομάδα της Κοράκου. Τελευταίο παιχνίδι
της Ολυμπιάδας για το Δεκέμβριο είναι με την Γεροσκήπου
στην Πάφο. H Ολυμπιάδα αποκλείστηκε από την επόμενη
φάση του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών. Στο παιχνίδι
με αντίπαλο τον Κορμακίτη έχασε με 3-1 και αποχαιρέτησε
το θεσμό. Κυκλοφόρησε το λαχείο της Ολυμπιάδας με μεγάλο δώρο ένα Honda Civic Diesel. Διατίθενται 300 λαχνοί
των €50. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν
με το τηλέφωνο: 99511739.

Μπορεί καλύτερα η AEK Iδαλίου

τη μέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται η ΑΕΚ Ιδαλίου. Μέσα από τα
παιχνίδια της έδειξε ότι μπορεί το επόμενο διάστημα
να κερδίσει παιχνίδια και να πάρει βαθμούς που θα την ανεβάσουν πιο ψηλά στη βαθμολογία. Στα παιχνίδια της ΑΕΚ σημειώνονται πολλά γκολ και οι φίλαθλοι που τα παρακολουθούν απολαμβάνουν πλούσιο θέαμα. Πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της
ΑΕΚ Ιδαλίου για το Νοέμβριο ήταν ο εκτός έδρας αγώνας με αντίπαλο την ομάδα του Εθνικού Καϊμακλίου. Τελικό σκορ 4-3 υπέρ
των γηπεδούχων. Ακολούθησε ο εξ αναβολής αγώνας με την
ΕΝΑΔ. Ο αγώνας έγινε στον Άγιο Δομέτιο. Οι δυο ομάδες χάρισαν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους και τελικά νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Αγίου Δομετίου με 4-3. Στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος η ΑΕΚ φιλοξένησε την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου την οποία κέρδισε εύκολα με 4-0. Στο πλαίσιο της 7η αγωνιστικής η ΑΕΚ
έπαιξε με τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. Τελικό αποτέλεσμα 3-1 υπέρ της ομάδας της προσφυγικής κοινότητας. Στην 8η
αγωνιστική η ΑΕΚ είχε ρεπώ. Στην 9η αγωνιστική η ΑΕΚ κέρδισε την Ακανθού με 3-0. Στον πρώτο αγώνα της ομάδας
για το Δεκέμβριο η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στο τοπικό ντέρμπι το Λέφτερο. Ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο τον Ελληνισμό Ακακίου. Στη συνέχεια η ομάδα του Χρίστου Πέππου έχει δυο γειτονικά ντέρμπι. Πρώτα με τον
ΑΠΟ Μαθιάτη στο Δάλι και ύστερα με τον Απόλλωνα στα Λύμπια.

Ψ

Κοντά στους πρωτοπόρους ο Απόλλων
ηλά στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι των Λυμπιών θέλουν να φθάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται με την ομάδα

στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο να παρουσιάζεται πολύ ανεβασμένη χαρίζοντας χαρά στους οπαδούς της. Το Νοέμβριο ο Απόλλων συνέχισε απ’ εκεί που έμεινε τον Οκτώβριο. Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Ελληνισμό Ακακίου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Στην 7η αγωνιστική
οι γαλάζιοι των Λυμπιών υποδέχθηκαν τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς στο μεγάλο ντέρμπι το οποίο παρακολούθησε και
αρκετός κόσμος. Τελικό σκορ 3-1 για τους φιλοξενουμένους με την ομάδα των Λυμπιών να δέχεται την πρώτη της
ήττα στο πρωτάθλημα. Mετά το ρεπώ της 8ης αγωνιστική οι γαλάζιοι έπαιξαν στην 9η αγωνιστική εκτός έδρας με τον
ΑΠΟ Μαθιάτη. Τελικό σκορ 4-2 υπέρ των γηπεδούχων. Ακολούθησε νέα νίκη με το ίδιο μάλιστα σκορ στην 10η αγωνιστική. Οι μπλε των Λυμπιών κέρδισαν στην έδρα τους την Ε.Ν. Αγίου Δομετίου. Πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του
Απόλλωνα μέσα στο Δεκέμβριο είναι ο εκτός έδρας αγώνας με τον Εθνικό Καϊμακλίου. Ακολουθεί νέα εκτός έδρας
αποστολή με αντίπαλο την ομάδα της Αγκαστίνας. Στη συνέχεια ο Απόλλων θα φιλοξενήσει την ομάδα της Ψημολόφου. Ακολουθεί το γειτονικό ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ Ιδαλίου.

άμεση σχέση με τα καλά αποτελέσματα και την πορεία του Χαλκάνορα. Στην 11η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός
έδρας με την ομάδα της Ανάγυιας. Στην 12η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν τον Αχυρώνα Λιοπετρίου.
Στην 13η αγωνιστική εκτός έδρας αποστολή για το Χαλκάνορα με αντίπαλο την ΠΑΕΕΚ. O Χαλκάνωρ συνεχίζει στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Στην κλήρωση που έγινε φάνηκε τυχερός και συνεχίζει στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Τόμπολα διοργάνωσε ο Χαλκάνωρ , εκδήλωση η οποία στέφθηκε για άλλη μια φορά με μεγάλη επιτυχία.

Βρήκε τον καλό του εαυτό ο Λέφτερος
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α πατήματα του άρχισε να βρίσκει ο Λέφτερος. Η ανάκαμψη της ομάδας έχει αρχίσει και στόχος είναι να συνεχιστεί η βαθμολογική άνοδος του σωματείου. Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλει να δώσει ο Λέφτερος και στις επόμενες αγωνιστικές. Η ομάδα του Ιδαλίου έδειξε σε κάποια παιχνίδια ότι έχει δυνατότητες και μπορεί
να κάνει καλύτερες εμφανίσεις και να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Η ομάδα σε κάποια
παιχνίδια έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και σε αυτά τα στοιχεία θα επενδύσει η ομάδα στην
προσπάθεια της να ανακάμψει. Στην 1η αγωνιστική του Νοεμβρίου ο Λέφτερος αντιμετώπισε στο Δάλι την ομάδα του Μαθιάτη. Τελικό σκορ 3-1 υπέρ των φιλοξενουμένων. Στην επόμενη αγωνιστική ο Λέφτερος έπαιξε εκτός έδρας με την ΕΝΑΔ. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 3-3. Στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Λέφτερος πέτυχε
μεγάλη νίκη κερδίζοντας εκτός έδρας με 3-2 τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. Ήταν μια νίκη η οποία πέραν από τους τρεις βαθμούς
ανεβάζει τη ψυχολογία της ομάδας για τη συνέχεια. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λέφτερος παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένος
και έδειξε ότι είναι ομάδα που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στη διοργάνωση. Ακολούθησε στην 8η αγωνιστική
η νίκη με το ευρύ σκορ 4-0 σε βάρος του Εθνικού Καϊμακλίου. Οι συνεχείς νίκες πέραν του ότι έδωσαν ώθηση στην ομάδα στο
βαθμολογικό πίνακα έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ψυχολογίας όλων στο σωματείο.
Σε αγώνα που εκκρεμούσε ο Λέφτερος εξήλθε ισόπαλος 2-2 με την ομάδα της Ψημολόφου. Στην 1η αγωνιστική του Δεκέμβρη
ο Λέφτερος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο τοπικό ντέρμπι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό φιλάθλων αφού πέραν από τους βαθμούς υπάρχει στη μέση και το γόητρο. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με
την ομάδα της Ακανθούς. Στη συνέχεια ο Λέφτερος θα φιλοξενήσει στο Δάλι τον Ελληνισμό Ακακίου και ακολούθως θα παίξει
εκτός έδρας με την ομάδα του ΑΠΟ Μαθιάτη.

