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 100 l Ιανουάριος 2020

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Καλογήρου

«Ο πολίτης στο επίκεντρο των προσπαθειών μας»

Ν

έος Σταθμάρχης στον
Αστυνομικό Σταθμό Πέρα
Χωριού – Νήσου ανέλαβε
ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Παναγιώτης Καλογήρου. Σε συνέντευξη
του στη «ΔΑΛΙNEWS» αναφέρεται
στους στόχους και τις επιδιώξεις του
τονίζοντας ότι ο πολίτης και η ασφάλεια του βρίσκονται στο επίκεντρο
των προσπαθειών της Αστυνομίας. Ο κ. Καλογήρου τονίζει ότι το
μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή είναι τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας που παρατηρούνται
σημειώνοντας ότι σε συνεργασία

και με άλλες υπηρεσίες καταβάλλεται προσπάθεια για την αντιμετώπιση του. Αναφέρεται στις στοχευμένες επιχειρήσεις που γίνονται για
έλεγχο της γραμμής αντιπαράταξης
με στόχο συγκεκριμένα εγκλήματα
να περιοριστούν. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωριού – Νήσου στον πετυχημένο θεσμό του
Παρατηρητή της Γειτονιάς ο οποίος
εφαρμόστηκε πρώτα στο Δάλι και
σιγά – σιγά εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρη την Κύπρο.

Η ΔΑΛΙΝΕWS
σας εύχεται
Καλή Χρονιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σελ. 4

Σε τρεις πυλώνες η μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τ

ο
πλαίσιο στο
οποίο θα κινηθεί η Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση όπως προνοείται από τα νομοσχέδια
που ετοίμασε η κυβέρνηση σκιαγράφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Δήμων. Ο πρώτος πυλώνας, σχετίζεται με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων από
το κεντρικό επίπεδο στους Δήμους, καθιστώντας τους ως τους πλέον ουσιαστικούς φορείς τοπικής ανάπτυξης. Ο δεύτερος πυλώνας άπτεται της διοικητικής
και το σημαντικότερο, οικονομικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των Τοπικών
Αρχών. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την υιοθέτηση νέων μηχανισμών ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις για
την ποιότητα του αέρα στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Μ

ε αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για
την ποιότητα του αέρα
στην περιοχή. Αντιπροσωπεία των κατοίκων
πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο και επέδωσε ψήφισμα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παναγιώτη Σεντόνα στον οποίο ανέλυσαν το πρόβλημα που
υπάρχει στην περιοχή. Την ίδια στιγμή μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου πραγματοποίησαν ολοήμερη αποχή από τα μαθήματα τους. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας κάτοικοι προχώρησαν σε δεντροφύτευση
στον Ιερό Ναό της Ενορίας στο πλαίσιο των αντιδράσεων τους
για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή.

Οι εγγραφές στα σχολεία
ΣΕΛ. 5

Oνάσιλος στο διάστημα
ΣΕΛ.10

σελ. 10

σελ. 3

Με πυροτεχνήματα στο
πνεύμα των γιορτών

Α

ναβαθμισμένη ήταν η φετινή εκδήλωση φωταγώγησης στο
Δήμο Ιδαλίου. Τα πυροτεχνήματα έκαναν
τη νύχτα μέρα ενώ οι
χριστουγεννιάτικες μελωδίες έβαλαν τον κόσμο στο πνεύμα των
γιορτών. Μικροί και
μεγάλοι πέρασαν ένα
πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές
στέλνοντας το μήνυμα ότι τέτοιες μέρες φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Εκδήλωση φωταγώγησης της κοινότητας έκαναν και στα Λύμπια.

Yιοθεσία ζώου
ΣΕΛ.12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

σελ. 8
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Καλή και παραγωγική δεκαετία

Ν

Του Ανδρέα Ιωσήφ

έα χρονιά, νέες ελπίδες και νέοι στόχοι με την έλευση της
νέας δεκαετίας. Το 2020 έχει ήδη εισέλθει και όλοι οι άνθρωποι ευχόμαστε όπως το νέο έτος είναι πολύ καλύτερο από όλα τα προηγούμενα. Υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό.
Όταν υπάρχει υγεία όλα τα άλλα ακολουθούν. Η «ΔΑΛΙΝΕWS» μπαίνει με πολλές υποσχέσεις στη νέα χρονιά. Ήδη με το παρόν τεύχος
συμπληρώθηκαν 100 εκδόσεις της δικής σας εφημερίδας. Ο Θεός
να μας έχει καλά και συνεχίζουμε. Στόχος και επιδίωξη η προβολή
και η αναβάθμιση της προνομιούχας περιοχής στην οποία ζούμε.
Σημαντική σε περιεχόμενο είναι η συνέντευξη του νέου Σταθμάρχη Πέρα Χωριού – Νήσου Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Καλογήρου. Ο πολίτης και η ασφάλεια του βρίσκονται στο επίκεντρο
των προσπαθειών της Αστυνομίας. Ο κ. Καλογήρου έστειλε μέσω
της συνέντευξης του πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία
αφορούν ολόκληρη την κοινωνία της περιοχής. Ένα από τα μεγάλα θέματα που αναμένεται να έχει σοβαρές εξελίξεις μέσα στη νέα
χρονιά είναι αυτό της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συ-

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

νέλευσης της Ένωσης Δήμων ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα κινηθεί σε τρεις πυλώνες. Αναμένεται ότι τα
νομοσχέδια που αφορούν το θέμα θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Οι συζητήσεις αναμένονται με εξαιρετικά μεγάλο
ενδιαφέρον αφού οι αλλαγές που θα προκύψουν θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε κρίσιμη φάση έχει περιέλθει το θέμα της μετακίνησης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου που γειτνιάζουν με την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Οι κάτοικοι συνέχισαν τις αντιδράσεις τους οι οποίες κορυφώθηκαν
με το κλείσιμο για μια μέρα του δημοτικού σχολείου της περιοχής και
τη μετάβαση αντιπροσωπείας στο Προεδρικό όπου επιδόθηκε ψήφισμα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντόνας χαρακτήρισε δίκαιο το
αίτημα των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι
οποίοι ζητούν να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Η περιοχή ζει στο
πνεύμα των ημερών. Στο Δάλι πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση κατά την οποία φωτίστηκε ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος. Η
ρίψη πυροτεχνημάτων έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην πολύ όμορ-

φη εκδήλωση του Δήμου Ιδαλίου την οποία απόλαυσαν μικροί και
μεγάλοι. Όμορφη εκδήλωση με φωταγώγηση και χριστουγεννιάτικες μελωδίες διοργανώθηκε και στα Λύμπια. Αυτό το μήνα θα γίνουν οι εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Πρόκειται για
ένα θέμα που αφορά τους γονείς και η «ΔΑΛΙNEWS» παρουσιάζει
όλες τις λεπτομέρειες. Σ’ αυτή την έκδοση έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Ευρωκοινοβούλιο μαθητές της Σχολής Φόρουμ. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο χάρισε μοναδικές εμπειρίες στους μαθητές που έλαβαν μέρος. Η αρχαία
ονομασία της νήσου Κύπρου, «Αλάσια», θα κοσμεί με την λάμψη
του άστρου της ένα κομμάτι από το σύμπαν, ταξιδεύοντας μαζί με
τον εξωπλανήτη «Ονάσιλο», τον αρχαιότερο ιατρό της Κύπρου, 137
έτη φωτός μακριά από την Γη, στον αστερισμό του Οφιούχου. Στα
φετινά βραβεία Madame Figaro είναι υποψήφια στην κατηγορία
της κοινωνικής προσφοράς η εξ Ιδαλίου Δέσποινα Σκορδή. Μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια ψηφίζοντας την υποψηφιότητα της.

Κοντά στους ασθενείς
του Μακάρειου Νοσοκομείου

Α

ντιπροσωπεία μαθητών
και δασκάλων, καθώς και
μέλη του Συνδέσμου Γο-

«Η Άλλη Εγώ» της
Αντρούλλας Σιάτη

Η

Αντρούλλα Σιάτη παρουσιάζει

νέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείο Ιδα- στις 10 Ιανουαρίου η
λιου, επισκέφθηκαν το Μακάρειο ώρα 19:00 την ποιητιΝοσοκομείο και παρέδωσαν επιτα- κή συλλογή «Η Άλλη
γή, προσφορά του Συνδέσμου Γονέων, για την οικονομική ενίσχυση
του Νοσοκομείου.

«Το κορίτσι με τα σπίρτα»

Τ

ο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου παρουσίασε τη Χριστουγεννιάτικη
Μαθητική Θεατρική Παράσταση «Το κορίτσι με τα σπίρτα» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Ακολούθησε Τόμπολα του Συνδέσμου Γονέων. Ήταν μια εκδήλωση η οποία ενθουσίασε
τους παρευρισκομένους οι οποίοι εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους σε όλους όσοι είχαν εμπλοκή στη διοργάνωση.

Εγώ». Την εκδήλωση
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα

Καστελλιώτισσα

στη Λευκωσία θα παρουσιάσει ο Τάκης
Χ’’Δημητρίου. Συντονίζει η Χρύσα Σολδάτου. Θα απαγγείλουν και θα πουν δυο λόγια ο
Τάκης Χ’’Γεωργίου, η Αίγλη Καμμίτση και ο Κώστας Βασιλείου. Φιλική συμμετοχή: Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδιού.

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

Ό

Καλή χρονιά από το ΟΧΙ
Πέρα Χωριού - Νήσου

μορφη, εορταστική
εκδήλωση πραγματοποίησε το σωματείο ΟΧΙ Πέρα Χωριού -Νήσου,
στις 26 Δεκεμβρίου. Τη βασιλόπιττα έκοψε ο Εκπρόσωπος
Τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης
Δημητρίου. Οι ευχές για τη νέα
χρονιά έδιναν και έπαιρναν.
Το 2020 είναι ήδη εδώ. Τέτοιες
εκδηλώσεις δίδουν την ευκαιρία στους πολίτες να έρθουν
κοντά στα σωματεία τους και
συμβάλουν στη σύσφιγξη των
σχέσεων ανάμεσα τους.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Ιανουαρίου

Πρωτοχρονιά,
Βασίλης, Βάσος,
Βασιλεία, Βάσω,
Βάσια
2 Ιανουαρίου Σεραφείμ,
Σιλβέστρος
5 Ιανουαρίου Θεώνη
6 Ιανουαρίου Φώτης, Φωτεινή,
Θεοφάνης,
Ιορδάνης, Ουρανία
7 Ιανουαρίου Γιάννης, Ιωάννης,
Πρόδρομος
8 Ιανουαρίου Αγάθη, Έλσα,
Παρθένα
17 Ιανουαρίου Αντώνης, Αντωνία,
Τόνια, Θεοδόσιος,
Θεοδοσία
18 Ιανουαρίου Αθανάσιος,

Αθανασία
20 Ιανουαρίου Ευθύμιος, Ευθυμία
21 Ιανουαρίου Αγνή, Ευγένιος,
Ευγενία, Μάξιμος,
Νεόφυτος,
Πάτροκλος
22 Ιανουαρίου Αναστάσιος,
Ανέστης
23 Ιανουαρίου Διονύσιος,
Διονυσία,
Αγαθάγγελος
24 Ιανουαρίου Ξένιος, Ξένια
25 Ιανουαρίου Μαργαρίτα,
Γρηγόργς
26Ιανουαρίου Ξενοφών
27 Ιανουαρίου Χρυσόστομος
30 Ιανουαρίου Τριών Ιεραρχών
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Νουρής: θα αναβαθμιστούν
κοινότητες που θα
συνενωθούν με Δήμους

Ο

Δ

Οι αρμοδιότητες των νέων σχημάτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ημιουργούνται οι προϋποθέσεις για
μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα είναι
προς όφελος όλων των πολιτών, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Δήμων Κύπρου. Οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας αφορούσαν τη δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η
όλη φιλοσοφία της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης
εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
Ο πρώτος πυλώνας, σχετίζεται με τη μεταφορά νέων
αρμοδιοτήτων από το κεντρικό επίπεδο στους Δήμους, καθιστώντας τους ως τους πλέον ουσιαστικούς φορείς τοπικής ανάπτυξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, εκχωρούνται οι
πιο κάτω αρμοδιότητες στους Δήμους: Δημιουργία
Ενιαίας Αρχής Ανάπτυξης σε κάθε νέο Δήμο, που
θα εκδίδει τόσο την πολεοδομική όσο και την οικοδομική άδεια.
Ίδρυση δημοτικής αστυνόμευσης, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες.
Δυνατότητα στους Δήμους να αναλαμβάνουν την

ευθύνη, ως αναθέτουσες Αρχές, υλοποίησης έργων αναπτυξιακής υφής.
Μεταφορά στους νέους Δήμους του συνόλου σχεδόν των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων που σήμερα
εκδίδονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.
Ο δεύτερος πυλώνας άπτεται της διοικητικής και το
σημαντικότερο, οικονομικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των Τοπικών Αρχών.
Εκχωρούνται πλέον στους Δήμους τα ακόλουθα:
Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση
των εσόδων κατά 40%-50% σε σχέση με την υφιστάμενη κρατική χορηγία. Η δυνατότητα επιβολής
ειδικού τέλους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
για υλοποίηση τοπικών έργων αναπτυξιακής υφής.
Οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις και τις σχετικές οικονομίες κλίμακας, κυμαίνονται μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων Ευρώ.
Ο τελευταίος πυλώνας αφορά την υιοθέτηση νέων
μηχανισμών ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Τίθενται νέες ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέπουν τα όποια φαινόμενα αυθαιρεσίας και μη
λογοδοσίας που είχαν, σε μεμονωμένες έστω περι-

πτώσεις, παρατηρηθεί στο παρελθόν.
Οι Δήμοι υποχρεούνται εφόσον υιοθετηθεί το νομοσχέδιο: Να έχουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.
Να δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο όλες τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, των προϋπολογισμών, των εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή, πράξεων διορισμού, αλλά και κάθε δαπάνης πέραν των
5.000 ευρώ.
Να δημιουργήσουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου για όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να θέσουν οροφή στις δαπάνες προσωπικού ως ποσοστού του συνόλου των εξόδων του
προϋπολογισμού. Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεν ήταν απλά η συνένωση των Δήμων, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η
αναβάθμιση και στήριξη των τοπικών κοινωνιών
και η αντιμετώπιση των διαχρονικών, οικονομικών
και όχι μόνο, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
στη βάση ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

νέος Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
στις πρώτες του αναφορές για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ξεκαθάρισε κάποια πράγματα σχετικά με τις αντιδράσεις που παρατηρούνται για την ένταξη μερικών
κοινοτήτων σε Δήμους και εξηγεί
τους λόγους για τους οποίους οι
κοινότητες αυτές, δεν πρέπει να ανησυχούν. Οι αντιδράσεις των συνενώσεων έχουν τοπικιστική χροιά, είπε ο κ. Νουρής επισημαίνοντας ότι τις θεωρεί δικαιολογημένες και εύλογες, καθώς όπως εξηγεί, όταν μιλάμε για μια τεράστια
μεταρρύθμιση, όπως αυτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι πολύ προφανές
ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Όπως επισήμανε ο κ. Νουρής, οι αντιδράσεις
αυτές, ενδεχομένως να οφείλονται στο ότι δεν έχει γίνει καλή ενημέρωση. Εξηγώντας ότι σε περιπτώσεις που έγιναν πρόσθετες και πιο λεπτομερείς ενημερώσεις και δόθηκαν οι κατάλληλες επεξηγήσεις, το σκηνικό αυτό άλλαξε, τονίζοντας πως στόχος είναι να προχωρήσουν με συναίνεση όλοι μαζί σε αυτή
την προσπάθεια. Αναφερόμενος στους προβληματισμούς των κοινοταρχών
για το ενδεχόμενο οι κοινότητες να χαθούν, εάν συνενωθούν με Δήμους, τους
διαβεβαίωσε ότι όχι μόνο δεν θα χαθούν, αντιθέτως, θα υπάρξει σημαντική
αναβάθμιση. Όπως εξήγησε, θα τους παραχωρηθούν πολλές διοικητικές
εξουσίες, ο προϋπολογισμός θα υπερπολαπλασιαστεί, θα έχουν αυτοδυναμία και ο επικεφαλής της κοινότητας θα αναβαθμιστεί από Κοινοτάρχη σε Αντιδήμαρχο της νέας συγκεκριμένης οντότητας, ο οποίος θα είναι το εκτελεστικό
όργανο του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μπορεί να υλοποιεί έργα
στο δικό του διαμέρισμα. «Επομένως έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν» είπε
ο Υπουργός. Ο κ. Νουρής ανέφερε ότι, μια άλλη σημαντική πηγή αντιδράσεων από τις κοινότητες, προέρχεται από οικονομικές ανησυχίες και κυρίως από
το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, πάρα πολλές κοινότητες είχαν στην δικαιοδοσία
τους, την διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξέδιδαν λογαριασμούς και τιμολογούσαν τους κατοίκους στην κοινότητα τους. «Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο πολυπλεγματισμός και ο κάθε ένας σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό ακόμη και σε ένα Δήμο, επειδή ο θεός έτυχε να του δώσει δυο πηγές, να πρέπει να
τις διαχειρίζεται από μονός του».Διευκρίνισε ότι «είναι αδιανόητο ένας πολίτης που έτυχε να ζει σε μια περιοχή που δεν έχει αυτές τις παροχές, να πληρώνει πολύ ακριβότερο νερό» τόνισε ο κ. Νουρής.
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Συνέντευξη του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Καλογήρου, Υπεύθυνου Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωριού - Νήσου

«Προτεραιότητα μας είναι ο πολίτης»

Τ

α χαρτιά του στη «ΔΑΛΙNEWS» άνοιξε σε συνέντευξη του ο νέος Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωριού – Νήσου, Ανώτερος Υπαστυνόμος Παναγιώτης Καλογήρου. Θέτει τις προτεραιότητες του, αναλύει τους
στόχους του και αποκαλύπτει ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια της
περιοχής. Βασικός στόχος αλλά και επιδίωξη του κ. Καλογήρου είναι ο σεβασμός
και η προσφορά των υπηρεσιών της Αστυνομίας στον πολίτη.
1. Κύριε Καλογήρου, μετά από μερικά χρόνια επιστρέφεται στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού – Νήσου, αυτή τη φορά ως Σταθμάρχης.
Από την προηγούμενη θητεία σας στην περιοχή έχετε εικόνα του τρόπου που λειτουργεί η κοινωνία της περιοχής. Ποιοι είναι οι στόχοι και
επιδιώξεις σας από το νέο σας πόστο;
Επιστρέφω στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου μετά από μία δεκαετία με τον
ίδιο ενθουσιασμό που υπηρέτησα πριν, αλλά με ακόμη περισσότερο ζήλο. Αναντίλεκτα, τα τελευταία χρόνια ο τόπος μας βιώνει μια πρωτόγνωρη δοκιμασία κοινωνικοοικονομικής υφής. Μια δοκιμασία η οποία σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος αλλά και την
πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή κυπριακή κοινωνία έχουν δημιουργηθεί αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες από τους πολίτες προς την Αστυνομία.
Γι αυτό και ως Σταθμάρχης στο Πέρα Χωρίο Νήσου, για να μπορέσουμε αρχικά
ως σταθμός να ανταποκριθούμε με επάρκεια στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες
που έχουν δημιουργηθεί πρέπει πρωτίστως να εντοπίσουμε μέσα από μια ενδελεχή ενδοσκόπηση τα όποια προβλήματα υπάρχουν, είτε αυτά είναι διαχρονικά είτε
όχι και αφού πρώτα παραδεχθούμε τα όποια λάθη ή παραλήψεις μας να προβούμε σε διορθωτικές αλλαγές και αποφάσεις .
Έχω ως γνώμονα μου την πλήρη υιοθέτηση των αρχών του εξορθολογισμού, της
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης. Μόνο με αφοσίωση και
στοχοπροσήλωση θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις όποιες προκλήσεις
αλλά και απαιτήσεις της κοινωνίας.
Βασικός στόχος αλλά και επιδίωξη μου είναι ο σεβασμός και η προσφορά των υπηρεσιών μας στον πολίτη, η συνεχής προσπάθεια για ένα ασφαλές περιβάλλον για
την κοινωνία και τους πολίτες με αίσθημα ευθύνης, με αποφασιστικότητα και αυτοσυγκράτηση, με ενθουσιασμό και νηφαλιότητα, με ορθοφροσύνη και μαχητικότητα. Αποτελεί σύνθημα όχι μόνο για έμενα αλλά και όλων των μελών του Σταθμού,
Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση προς κάθε κατεύθυνση χωρίς υπερβολές και χωρίς εκπτώσεις.
Βασική επιδίωξη μου και υπό την καθοδήγηση μου όλοι οι αστυνομικοί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του τοπικού σταθμού η αντιεγκληματική δράση του προσωπικού να εκδηλώνεται με στρατηγικό και τακτικό επίπεδο με επιμέρους σχεδιασμό ανά τομέα δράσης. Σε στρατηγικό επίπεδο ο σχεδιασμός βασίζεται στη συνεχή
χαρτογράφηση των εγκληματογόνων περιοχών και των αιτίων που γεννούν ή
υποθάλπτουν την εγκληματικότητα, στις παραμέτρους που συνθέτουν το σημερινό περιβάλλον ασφάλειας και ειδικότερα την ποιοτική μεταβολή των χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας της περιοχής, στις μαζικές μεταναστευτικές προσφυγικές
ροές από τις κατεχόμενες περιοχές (πλησίον των κοινοτήτων Λυμπιών – Ποταμιάς)
και στις απόψεις των κοινωνικών φορέων και ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης .
Σε τακτικό επίπεδο υλοποιούμε μια σειρά από ευέλικτες και στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις, προσαρμοσμένες στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες και ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κοινότητα.
Επίσης έχει τεθεί ως στόχος η πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και ο χειρισμός ανάλογων κοινωνικών προβλημάτων, ο οποίος επιτυγχάνεται με την εμπλοκή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών στα πλαίσια της κοινωνικής αστυνόμευσης. Ακόμη ένας άλλος στόχος είναι και η δραστική μείωση των ευκαιριών,
ανάλογων αδικημάτων όπως η οχληρία, μικροκλοπές και η οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς άδεια ασφάλεια κτλ, με την ενίσχυση της παρουσίας των
μελών του σταθμού μας στις γειτονιές.

Στόχος αλλά και επιδίωξη μας αποτελεί επίσης η οδική ασφάλεια και η πρόληψη
τροχαίων δυστυχημάτων με εποχούμενες περιπολίες, συνεχείς ελέγχους και στοχευμένη παρουσία στα επικίνδυνα/μελανά σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής.
2. Ποιο θα ιεραρχούσατε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή;
Για μας τα μέλη της Αστυνομίας μοναδική μας φιλοδοξία και ταυτόχρονα διαχρονικός στόχος αλλά και υποχρέωση ως εκ της φύσεως της αποστολής μας είναι να υπηρετούμε διαρκώς τους πολίτες μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα τους. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με τον ίδιο
ζήλο, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρινόμαστε επαρκώς και με άρτιο επαγγελματισμό και δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαμε να ιεραρχήσουμε παρά μόνο η άμεση ανταπόκριση
μας αλλά και επίλυση τους στο μέτρο φυσικά των δυνατοτήτων μας εκπληρώνοντας άλλωστε και την αποστολή μας.
Κυριότερο πρόβλημα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Σε καθημερινή βάση, παρουσιάζονται στο σταθμό μέλη οικογενειών τα οποία καταγγέλλουν τους συμβίους
τους για άσκηση σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας. Η οικογένεια είναι το
κύτταρο της κοινωνίας. Όταν αυτά τα κύτταρα της κοινωνίας ασθενούν τότε ολόκληρο το σώμα/κοινωνία ασθενεί. Οι θύτες στέλνονται στο δικαστήριο και τα θύματα στο Γραφείο Ευημερίας.
3. Η εγκληματικότητα στην περιοχή θα μπορούσε να πει κάποιος βρίσκεται ευτυχώς σε ύφεση. Η Αστυνομία ποιο μήνυμα στέλνει σε αυτούς που ακόμα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην παρανομία;
Η εγκληματικότητα αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες στην ανέχεια και τις σύγχρονες αρχές του κοινωνικού κανιβαλισμού και του ατομισμού. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ευτυχώς στην περιοχή του σταθμού ότι όντως η εγκληματικότητα βρίσκεται σε ύφεση αλλά αυτό δεν μας καθησυχάζει. Αντίθετα, εντατικοποιεί τις προσπάθειες μας για συνεχή και σε καθημερινή βάση ώστε να γίνονται
περιπολίες και έλεγχοι ειδικότερα κατά την διάρκεια της νύκτας σε όλη την εδαφική αρμοδιότητα του Σταθμού με στόχο την πρόληψη και καταστολή οποιοδήποτε παρανομιών. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο η Αστυνομία είναι παρούσα για να επιβάλει τον νόμο, να διερευνά όλες τις περιπτώσεις και να προσαγάγει ενώπιον των
Δικαστηρίων όλους τους παρανομούντες, με μηδενική ανοχή σε όλους όσοι συνεχίζουν να παρανομούν με κύριο σκοπό την πάταξη αλλά και την ολική εξάλειψη
κάθε μορφή παρανομίας.
4. Η περιοχή εφάρμοσε και υλοποίησε το θεσμό του Παρατηρητή της
Γειτονιάς. Ο Δήμος Ιδαλίου ήταν ο πρώτος Δήμος της Κύπρου που
υλοποίησε το συγκεκριμένο πετυχημένο μέτρο κατά του εγκλήματος.
Πως προτίθεστε να ενισχύσετε αυτό το θεσμό;
Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας αντικατοπτρίζεται και από την ποιότητα
σχέσεων που οικοδομούμε με την κοινωνία. Η Aστυνομία έχει ως φιλοσοφία της

το επίκεντρο της να είναι ο πολίτης με μοντέλο αυτό της κοινοτικής αστυνόμευσης.
Έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στον τομέα
του παρατηρητή της γειτονιάς δημιουργώντας ένα δίκτυο επικοινωνίας. Το πρόγραμμα του παρατηρητή της γειτονιάς έχει πλέον καταστεί θεσμός αλλά και γενικής
αποδοχής. Μέσω του συντονιστή των παρατηρητών της γειτονιάς αλλά και μέσω
του αστυνομικού της γειτονιάς γίνεται προώθηση ενδυνάμωσης του προγράμματος με την προσέλκυση νέων παρατηρητών της γειτονιάς. Έχω ως στόχο να γνωρίσω κατ΄ιδίαν τους συντονιστές αλλά και όσους παρατηρητές επιθυμούν για να βελτιωθεί αυτός ο θεσμός όσο το δυνατό καλύτερα. Θέλουμε να καταστεί σαφές ότι η
Αστυνομία θέλει τον πολίτη δίπλα της, σύμμαχο της για ένα καλύτερο μέλλον τόσο
εμάς όσο και των παιδιών μας .
5. Η επικοινωνία με τους πολίτες είναι σημαντικό κομμάτι της αποστολής της Αστυνομίας. Προτίθεστε να ανοίξετε κύκλο επαφών με τα οργανωμένα σύνολα, τους φορείς, τους καταστηματάρχες, τους επιχειρηματίες της περιοχής για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία;
Όπως έχω αναφερθεί πιο πάνω ως Αστυνομία επιθυμούμε την ασφάλεια των πολιτών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Καλούμαστε να λειτουργήσουμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον ασφάλειας παγκοσμιοποιημένο που χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες και μη απειλές, από ρευστότητα από αλλαγή στα βιοτικά
χαρακτηριστικά της εγκληματικότητας από νέα τυπολογία στο οργανωμένο έγκλημα και τώρα όσο ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε τους πολίτες δίπλα μας. Η συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες είναι σημαντικό κομμάτι της αποστολής της Αστυνομίας.
Η πρόληψη της παραβατικότητας και ο χειρισμός ανάλογων κοινωνικών προβλημάτων επιτυγχάνεται - αντιμετωπίζεται με την εμπλοκή των πολιτών, των επιχειρηματιών, των καταστηματαρχών, των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της κοινωνικής αστυνόμευσης. Αναφέρομαι ειδικά στην τοπική
αυτοδιοίκηση γιατί μέσω αυτών αλλά και μέσω του «Αστυνομικού της Γειτονίας»
έχω ως στόχο μου να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία περαιτέρω με όλους τους φορείς, τα οργανωμένα σύνολα, τους καταστηματάρχες της περιοχής, μέσα από συναντήσεις, για την αντιμετώπιση έτσι των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται
στην περιοχή που εδρεύει ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου - Νήσου με γνώμονα πάντα την αίσθηση και την σιγουριά της ασφάλεια των πολιτών.
Ενημερώνω τους συμπολίτες μας ότι εργάζομαι καθημερινά στο σταθμό από η
ώρα 07:00 μέχρι η ώρα 15:00 και είμαι στην διάθεση τους για επικοινωνία, εισηγήσεις και έχω την διάθεση να επιλύσω οποιαδήποτε προβλήματα εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα μου.
6. H περιοχή που αστυνομεύει ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού
– Νήσου εφάπτεται με την Γραμμή Αντιπαράταξης. Υπάρχουν σχέδια
ενίσχυσης των μέτρων επιτήρησης ώστε να κλείσουν τρύπες τις οποίες εκμεταλλεύονται εγκληματικά στοιχεία και από τις δυο πλευρές;
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει η Αστυνομία για τη αντιμετώπιση σύνθετων μορφών εγκληματικότητας όπως η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα καθώς και η διακίνηση λαθρομεταναστών μέσω της
γραμμής αντιπαράταξης με πρωτοβουλία μου έχει καθιερωθεί μια στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήμα της Αστυνομίας (Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Γραφείο Εμπορίας Προσώπων)
στα οποία διαβιβάζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και με την εμπλοκή όλων
των φορέων και υπηρεσιών υλοποιούνται στοχευμένες επιχειρήσεις για έλεγχο της
γραμμής αντιπαράταξης με στόχο τα συγκεκριμένα εγκλήματα να περιοριστούν.
Επίσης θα υπάρξει και ακόμη πιο στενή συνεργασία και με τους παρατηρητές της
πράσινης γραμμής. Έχουμε επίσης ανοίξει δίαυλους επικοινωνίας με τα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή μας έτσι ώστε να μας ενημερώνουν για ύποπτες
κινήσεις και άμεση συνεργασία για επίλυση τυχών προβλημάτων προκύψουν.

Στην κατηγορία κοινωνικής προσφοράς

H Δέσποινα Σκορδή υποψήφια για
τα Μadame Figaro Awards

Επιδιώκουμε καλύτερη
ποιότητα ζωής,
γι' αυτό ψηφίζουμε στον
τόπο διαμονής μας.

Σ

την κατηγορία της κοινωνικής προσφοράς είναι
υποψήφια για τα Madame Figaro Awards 2019, η Δέσποινα Σκορδή. Η κα Σκορδή που γεννήθηκε στην
Άσσια αλλά ζει με την οικογένειά της από το 1969 στο Δάλι,
δραστηριοποιήθηκε στους Συνδέσμους Γονέων και ήταν
μέλος της Σχολικής Εφορίας Ιδαλίου για 14 χρόνια. Από το
2010 είναι ενεργό μέλος φιλανθρωπικών συνδέσμων της
περιοχής. Το 2013 με μια μικρή ομάδα γυναικών ίδρυσαν
τον Γυναικείο Σύλλογο Ιδαλιάδες, του οποίου είναι Γραμματέας, με Πρόεδρο την Κούλλα Ζωνιά. Ο Σύλλογος προσφέρει στα μέλη του, μη εργαζόμενες και συνταξιούχες γυναίκες, που έχουν απομονωθεί ή έχουν ανάγκη από κοινωνική
επαφή διάφορα προγράμματα κοινωνικοποίησης. Το οίκημα των Ιδαλιάδων ανοίγει την αγκαλιά του κάθε Πέμπτη στα
100 μέλη του. Το 2018 οι γυναίκες του Συλλόγου έφτιαξαν
800 τσάντες από ανακυκλώσιμα υλικά για γνωστή υπεραγορά. Έκαναν ακόμα έκθεση χειροτεχνημάτων και τα έσοδα δόθηκαν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Διοργανώθηκαν, επίσης, 4 προγεύματα αγάπης
για την οικονομική στήριξη αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας.
Τα βραβεία, που εδώ και 15 χρόνια αναδεικνύουν και τιμούν τις γυναίκες της Κύπρου, θα απονεμηθούν τον Απρίλιο του 2020 μετά από ψήφους του κοινού. Ψηφίστε στο https://mfwomenawards.
ilovestyle.com

Μεταφέρω
τα εκλογικά
μου δικαιώματα
τώρα
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Οι εγγραφές στα Δημόσια
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Α

νακοίνωση αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές
μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά
Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2020-2021 εξέδωσε το
Υπουργείο Παιδείας. Οι εγγραφές μαθητών/τριών για τη σχολική χρονιά 2020-2021 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Α’-Στ’), θα πραγματοποιηθούν από τις 13 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2020. Νέα περίοδος εγγραφών δεν θα
υπάρξει, εκτός από μαθητές/τριες, οι οποίοι για εύλογη αιτία δεν
ήταν δυνατόν να εγγραφούν κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο. Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από
αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου. Ως εκ
τούτου, όσοι μαθητές/τριες δεν εγγραφούν τον Ιανουάριο, θα
υποχρεώνονται να εγγραφούν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους στο οποίο υπάρχουν θέσεις. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε
εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/
κηδεμόνων τους στη χώρα. Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα
παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα
γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Δεκτά για εγγραφή
στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.
Δεκτά για εγγραφή στην Α’ τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 10 μήνες πριν από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η
Οκτωβρίου 2014. Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά
μικρότερης ηλικίας 3 – 48/12 χρονών, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017. Οι εγγραφές όλων των μαθητών/τριών (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση, Προδημοτική τάξη, Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου, νέες εγγραφές σε άλλες τάξεις)
γίνονται στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και αν
κάποιος/α μαθητής/τρια προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται μόνο στο οικείο ΕΓΠ. Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν θα εξετάζεται, εάν ο/η μαθητής/τρια δεν
είναι εγγεγραμμένος/η στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας. Απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή όλων των μαθητών/τριών είναι: το έντυπο ΔΔΕ11
«Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση
και Προδημοτική τάξη)», επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο, δύο λογαριασμοί (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) οι οποίοι να αποδεικνύουν ότι η οδός της
κατοικίας διαμονής του/της μαθητή/τριας είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική
περιφέρεια του σχολείου, κατάσταση εμβολιασμού (αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη) και πιστοποιητικό φοίτησης σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο (αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη).

Ευρωβουλευτές για
μια μέρα

Σ

τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο κάθισαν στις αρχές του Δεκέμβρη μαθητές της Ιδιωτικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ ως junior – ambassadors συμμετέχοντας στο
πρόγραμμα ΕUROSCOLA. Οι μαθητές βρεθήκαν στην κάρδια της
Ευρώπης κερδίζοντας τη μοναδική εμπειρία να γίνουν για μια μέρα
ευρωβουλευτές.
Οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής της
Ευρώπης » για το σχολικό έτος 2018-2019, έναν τίτλο που κέρδισε
η Σχολή ως Σχολείο –Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους γύρω από τον ευρωπαϊκό
κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και τον ρόλο και τη λειτουργία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.
Οι μαθητές της Ιδιωτικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ, οι όποιοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συνοδευόμενοι από τον
εκπαιδευτικό Φίλιο Φάνη ως senior –ambassador εξασφάλισαν ξεχωριστές εμπειρίες ζωής, κερδίζοντας καινούργιες φιλίες, γνωρίζοντας νέες κουλτούρες και μαθαίνοντας πώς λαμβάνονται κρίσιμες και καθοριστικές
αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Υπεραγορά Μικρόπολις ζητά
ταμίες - πωλήτριες
Τηλ. 22525300
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Ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο-Νικολήδες και Τζίρπουλο

Η

έβδομη ανασκαφική περίοδος, που διήρκεσε από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου 2019, κάτω από τη διεύθυνση της
Δρος Δέσπως Πηλείδου, Εφόρου Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, είχε ως στόχο την διερεύνηση της κάτοψης του οχυρού στη θέση
Νικολήδες και του συμπλέγματος κτηρίων στη θέση Τζίρπουλος. Η ανασκαφή εναλασσόταν στους δύο χώρους σύμφωνα με το πρόγραμμα βολών της Εθνικής Φρουράς.
Νικολήδες
Φέτος οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο σημείο πρόσβασης προς τον πύργο, που αποτελείτο από την κλίμακα από πελεκητές πέτρες και την προσκείμενη ράμπα, επίσης από πελεκητές πέτρες διαφόρων μεγεθών (περίπου 1Χ0,50μ.) ούτως να προσδιοριστεί η επέκταση προς τα νότια. Παρ’
όλον ότι μόνο μερικά σκαλοπάτια έχουν διατηρηθεί στη θέση τους όπως
και η πέτρινη κτιστή βάση που τα στήριζε, η κλίμακα μάλλον θα οδηγούσε μέχρι το ψηλότερο σημείο του πύργου. Στην ανατολική πλευρά βρέθηκε το γύψινο δάπεδο πάνω από τον φυσικό βράχο. Ένα αυλάκι με επιχρισμένες πλευρές διαπερνούσε το δάπεδο με κατεύθυνση από ανατολή
προς δύση (προς την πλαγιά). Σε δύο σημεία, το αυλάκι ήταν γεφυρωμένο
με επίπεδους λίθους. Δύο ακόμα παράλληλα αυλάκια εντοπίστηκαν στα
βόρεια και νότια του πρώτου, τα οποία ωστόσο δεν έχουν διατηρηθεί δυστυχώς σε καλή κατάσταση. Και αυτά φαίνεται να γεφυρώθηκαν σε μερικά σημεία με πέτρες ή με κονίαμα και πιθανόν να λειτουργούσαν ως μικροί οχετοί για τα όμβρια. Στην δυτική πλευρά της ανασκαφής δίπλα από
το πρώτο αυλάκι, υπήρχε διαμόρφωση στο βράχο, ορθογώνιας περίπου
κάτοψης με ένα τετραγωνισμένο επίπεδο λίθο τοποθετημένο στο κέντρο
(0,42Χ0,40Χ0,18μ.). Στα νότια αυτής της διαμόρφωσης υπήρχε εστία από
πηλό και σημάδια καύσης. Τα μόνα ευρήματα από τον χώρο ήταν μερικά
όστρακα Λευκής Ακόσμητης κεραμικής με εναποθέσεις ερυθρού χρώματος στο εσωτερικό τους.
Όπως είχε διαπιστωθεί κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο, το
οχυρό είχε διαμορφωθεί με την προσθήκη του ισχυρού πύργου ο οποίος
εφαπτόταν του αμυντικού τείχους. Το παλαιότερο τείχος ήταν κατασκευασμένο με στρώσεις από μικρού μεγέθους ακατέργαστες πέτρες τοποθετημένες σε σειρές που εναλλάσονταν με σειρές από μικρές ορθογώνιες πελεκημένες πέτρες. Το τείχος που κτίστηκε για να στηρίζει τον πύργο, στην
δεύτερη φάση, ήταν από ογκώδεις πέτρες και το εξωτερικό ήταν επενδυμένο με μεγάλες πελεκητές ορθογώνιες πέτρες. Η έρευνα επικεντρώθηκε
στο σημείο όπου τα δύο, το παλιό και το νεώτερο θα τέμνονταν με κάποιο
τρόπο, αφού τα δύο δεν ήταν σε ευθεία γραμμή. Δυστυχώς η περιοχή
αυτή διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό από κατασκευαστικές εργασίες εκσκαφέα με αποτέλεσμα να χαθεί για πάντα η ευκαιρία να μάθουμε πώς
έγινε η σύνδεση των δύο φάσεων του οχυρού. Όπως και στις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους στο οχυρό, η παντελής έλλειψη αντικειμένων και η λιγοστή κεραμική που αποτελείται από πολύ μικρά όστρακα κυρίως μικρών αγγείων είναι χαρακτηριστική και χρήζει ερμηνείας. Μετά τις
βροχές του χειμώνα βρέθηκε, ωστόσο, μια ορειχάλκινη αιχμή βέλους, σε
σημείο εκτός των ωρυγμάτων ανασκαφής.

Παρ’ όλες τις μεγάλες καταστροφές που επιτελέσθησαν από σύγχρονες
ενέργειες και την απουσία ευρημάτων, η αρχιτεκτονική και το σχέδιο του
οχυρού δεν παύουν από το να είναι εντυπωσιακά. Είναι φανερό ότι ο στόχος δεν ήταν μόνο η άμυνα η οποία προφανώς είχε μεγάλη σημασία αλλά
και η μνημειακή του υπόσταση. Επομένως οπωσδήποτε θα είχε αντίκτυπο
στις τοπικές κοινωνίες ως ένα ισχυρότατο ορατό οχυρό. Επιπλέον τόσο η
κάτοψη, η κατασκευή και η προσθήκη του πύργου υποδεικνύουν σημαντικές γνώσεις της πολεμικής/ αμυντικής τακτικής και αρχιτεκτονικής, που
δεν γνωρίζουμε κατά πόσον ήταν προϊόν τοπικού σχεδιασμού και εκτέλεσης ή αν ακολουθούσε πρότυπα από περιοχές εκτός Κύπρου, με παράδοση στον τομέα. Σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι ποιός ήταν ο επικείμενος κίνδυνος ή εχθρός, από τον οποίο έπρεπε να προστατευθούν; Η
συνέχιση της έρευνας και μελέτη των ευρημάτων, σε συνάρτηση με αυτή
του οχυρού στο γειτονικό Barsak αλλά και των θέσεων Αμπέλια και Τζίρπουλος πιθανόν να διαφωτίσει τα ερωτήματα αυτά και να εμπλουτίσει τις
γνώσεις μας για τον κοινωνικό και πολιτικό ιστό των κοινωνιών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.
Τζίρπουλος
Κατά τις ημέρες που δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν ανασκαφές στο οχυρό (Νικολήδες) λόγω των ασκήσεων της Εθνικής Φρουράς, συνεχίστηκαν οι ανασκαφές στο κτηριακό σύμπλεγμα στη θέση Τζίρπουλος. Στόχος ήταν η συμπλήρωση του κτηριακού συμπλέγματος που βρέθηκε το
2016, δηλαδή της ΒΔ πλευράς με την ΝΑ, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν
πρόκειται για ενιαίο σύμπλεγμα ή ξεχωριστά παρόμοια κτήρια. Ένας νέος
τοίχος (802) παράλληλος του 403 βρέθηκε στη ΒΔ πλευρά σχηματίζοντας
ένα στενό δωμάτιο ή διάδρομο, πολύ χαρακτηριστικό του αρχιτεκτονικού ιστού. Στο εσωτερικό βρέθηκαν πήλινη λεκάνη, πίθος, αποθηκευτικό αγγείο και κάρβουνα. Ανευρέθηκε επίσης η συνέχεια του τοίχου 403, ο
οποίος ουσιαστικά συνεχίζει με τον 401 και ενώνεται σε γωνία με τον 400,
δημιουργώντας ακόμα ένα δωμάτιο. Ο τοίχος 403 διακόπτεται από το Μεσαιωνικό αυλάκι που βρέθηκε ήδη το 2016, το οποίο διασχίζει τον χώρο

Καυστικός ο κοινοτάρχης με όσους
αφήνουν σκουπίδια στους δρόμους

Έ

ντονος και καυστικός είναι ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά με όσους αφήνουν τα σκουπίδια τους στους δρόμους
της κοινότητας. Τα θέματα καθαριότητας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα
για την Ποταμιά η οποία πρόσφατα κατέκτησε το 1ο βραβείο καθαριότητας και ευπρεπισμού των κοινοτήτων της Λευκωσίας. Πρόκειται για μια διάκριση που τιμά την
μικρή κοινότητα της Ποταμιάς και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν είναι
διατεθειμένος να αφήσει κανένα να αμαυρώσει αυτή τη διάκριση. Ο Γιάννος Μηνά
πρόσφατα ανήρτησε στο Facebook φωτογραφίες με ακαθαρσίες στην κοινότητα.
Επέκρινε με έντονο τρόπο αυτούς που ευθύνονται για την συγκεκριμένη κατάσταση
προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η τοπική αρχή θα είναι αμείλικτη σε τέτοιες συμπεριφορές. «Δεν θα διστάσω να καταγγείλω τον οποιονδήποτε παραβάτη που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς» επισήμανε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς. Έξω από την αποθήκη του Κοινοτικού Συμβουλίου έχουν τοποθετηθεί δυο μεγάλα σκιπ όπου
εκεί μπορούν οι κάτοικοι του χωριού να εναποθέτουν τα αντικείμενα που δεν χρειάζονται. Ο κ. Μηνά υπενθύμισε ότι η Ποταμιά πρόσφατα κατέκτησε το 1ο βραβείο καθαριότητας και ευπρεπισμού στη Λευκωσία και τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές δεν τιμούν την κοινότητα. Η ενέργεια του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς σχολιάστηκε θετικά από τους κατοίκους, τονίζοντας ότι με αποφασιστικότητα θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές.

Τα βραβεία φοιτητών αρχιτεκτόνων του 2019

H

Eλένη Πλάτωνος και η Κατερίνα Νικολεττή
πήραν τα βραβεία φοιτητών αρχιτεκτόνων
τουΣυλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2019.
Η εκδήλωση ήταν στο πλαίσιο της έκθεσης φοιτητών
αρχιτεκτονικής στην οποία συμμετείχαν φοιτητές
από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση σκοπός των βραβείων ήταν να αναδείξουν την ευρεία συμβολή της
αρχιτεκτονικής στην κοινωνία και να παρουσιάσουν
την καινοτομία και αριστεία στην εκπαίδευση. Οι νέοι
αρχιτέκτονες, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αποτελούν ένα ευαίσθητο δέκτη των επερχόμενων αλλαγών και οι προτάσεις τους συνιστούν μια κριτική
προσέγγιση στο «καθιερωμένο», μια κριτική παρέμβαση στα νέα δεδομένα.

Τ

από ΒΔ σε ΝΑ. Το αυλάκι, επενδυμένο με γύψο, διακόπτεται από λίθινη
πέτρα που τοποθετήθηκε όρθια στην ανατολική πλευρά του. Από κάτω,
εκεί όπου η γύψινη βάση του αυλακιού δεν διατηρήθηκε, διαφάνηκαν τα
ίχνη του αρχαίου τοίχου (403), ενώ το ίδιο κανάλι προκάλεσε και την καταστροφή μέρους του τοίχου 802. Στα νότια του Μεσαιωνικού καναλιού
διατηρήθηκε μέρος του δαπέδου από γύψινο κονίαμα με ένα πέτρινο τριβείο στη θέση του, όπως και μια πέτρινη σφαίρα σφενδόνης. Στη βόρεια
πλευρά βρέθηκε εστία κυκλικού σχήματος, καμωμένη με πηλό γύρω από
την οποία βρέθηκε μαγειρική κεραμική με σημάδια καύσης, μια αναποδογυρισμένη λεκάνη και πολλά θραύσματα πίθων, στάχτες, κάρβουνα
και ένα λίθινο τριβείο. Μια μικρή χάλκινη χάντρα επικαλυμμένη με ασήμι
βρέθηκε στο χώμα που περιμαζεύτηκε από την εστία για το νεροκόσκινο.
Ένας μακρύς τοίχος (811), που αποτελεί τη συνέχεια του τοίχου 203, ενώνει το κτήριο που βρέθηκε στις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους
με αυτά της φετινής, δηλαδή την ΒΔ πλευρά του κτηρίου. Το δάπεδο από
πατημένο χώμα στα βόρεια του τοίχου 811 με σημεία καύσης, κάρβουνο, ένα θραύσμα λύχνου και σκουριά μαρτυρούν την εργαστηριακή και
οικιακή χρήση του κτηρίου. Στη νότια πλευρά του ίδιου τοίχου βρέθηκαν
θραύσματα αποθηκευτικών αγγείων και πίθων με ανάγλυφες κυματιστές
ταινίες, μαγειρικά αγγεία και λεκάνες πάνω στο δάπεδο, όπως και ένα κυκλικό πήλινο αντικείμενο, ίσως μέρος τροχού κεραμικής.
Οι τοίχοι 803 και 804 είναι παράλληλοι και επαναλαμβάνουν το αρχιτεκτονικό σχέδιο του υπόλοιπου κτηρίου που βρέθηκε το 2016 με μακριά
στενά δωμάτια ή διαδρόμους. Στα ψηλότερα στρώματα, κάτω από εναποθέσεις διάβρωσης από αργιλώδες χώμα, στρώμα από χώμα και κονίαμα αντιπροσωπεύει χαλάσματα της οροφής και των τοίχων. Από κάτω,
βρέθηκε στρώμα από πέτρες χωρίς συνοχή που αντιπροσωπεύει το κάτω
μέρος των τοίχων και στη συνέχεια το δάπεδο από κονίαμα, το οποίο συνεχίζει προς το πέτρινο κανάλι που βρέθηκε το 2016. Το δάπεδο από κονίαμα ανήκει στην πρώιμη φάση, όπως υποδεικνύει ο τοίχος 803 που είναι
κτισμένος από πάνω. Εντός της περιοχής μεταξύ των τοίχων 803 και 804,
ανευρέθηκαν δύο νέοι τοίχοι (814, 815) που πρέπει επίσης να ανήκουν
στην πρώιμη φάση. Στα νότια αυτών των ευρημάτων, περισυλλέχθηκαν
λίθινα τριβεία, θραύσματα πίθων, μαγειρικών σκευών, κάρβουνο και σημάδια καύσης. Μερικά όστρακα Λευκόχριστης κεραμικής Ι και όστρακα
Μυκηναϊκής κεραμικής βρέθηκαν πάνω από το δάπεδο. Μια μικρή κοιλότητα στο δάπεδο περιείχε ώχρα, μικρά οστά ζώου και θραύσματα Λευκόχριστης κεραμικής. Στη βόρεια πλευρά του τοίχου 804 βρέθηκε άλλο
δάπεδο με άψητους πηλούς και άψητα θραύσματα αγγείων, επιβεβαιώνοντας την εργαστηριακή και οικιακή χρήση των κτηρίων και στη δεύτερη φάση, όπως διαπιστώθηκε και το 2016.
Η συνέχιση της έρευνας θα συμπληρώσει το αρχιτεκτονικό σχέδιο και θα
τεκμηριώσει κατά πόσον το σχέδιο της νεώτερης φάσης ακολουθεί το ίδιο
σχέδιο με την παλιότερη, όπως διαπιστώθηκε στην ΝΑ πλευρά και κατά
πόσον τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που βρέθηκαν φέτος στην ΒΔ πλευρά ανήκουν στο ίδιο ή σε ξεχωριστό σύμπλεγμα με παρόμοια κάτοψη.

Άρωμα Χριστουγέννων στα Λύμπια
ο Κοινοτικό Συμβούλιο και η «Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικη εκδήλωση η οποία περιελάμβανε και φωταγώγηση καθώς και όμορφες γιορτινές μελωδίες. Παρουσιάστηκε το

καινούριο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Έλενας Νικολάου ενώ το μουσικό
πρόγραμμα ανέλαβε ο Νικόλας Παττούρας. Από την εκδήλωση δεν έλειπε ο Άης
Βασίλης ο οποίος πρόσφερε δώρα στα παιδιά.

Τ

Περιφερειακή σύσκεψη της ΕΚΥΣΥ στην
περιφέρεια Ιδαλίου

α προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΕΚΥΣΥ στην περιφέρεια Ιδαλίου. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση των συνταξιούχων από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΥΣΥ Κώστα Σκαρπάρη και
τον Επαρχιακό Γραμματέα της Οργάνωσης στη Λευκωσία Μάρκο
Τσιηφτέ για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και για τις θέσεις
και τις προσπάθειες της ΕΚΥΣΥ για την επίλυσή τους .
Η σύσκεψη ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας και κάλεσαν τους αρμοδίους
να τα επιλύσουν.

Δεντροφύτευση στα Λύμπια

Σ

τις 7 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε
μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την
αναδάσωση και την ανάπτυξη του πρασί-

νου στην κοινότητα Λυμπιών απο τον Φιλοδασικό
Σύνδεσμο της κοινότητας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης
είναι από τα σημαντικότερα βήματα στον δρόμο
προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Στη δεντροφύτευση
συμμετείχαν κοινωνικά σύνολα της κοινότητας καθώς επίσης και αντιπροσωπεία του Κινήματος Οικολόγοι- Συνεργασία Πολιτών.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με πυροτεχνήματα στο κλίμα
των γιορτών ο Δήμος Ιδαλίου

Ε

ντυπωσιακή ήταν και φέτος η εκδήλωση για
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου του Δήμου Ιδαλίου. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με
τον Άγιο Βασίλη. Τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα
μέρα χαρίζοντας όμορφες εικόνες στους παρευρισκομένους οι οποίοι πέρασαν ένα γιορτινό απόγευμα Κυριακής. Ο Δήμος Ιδαλίου πρόσφερε δωρεάν κρασί, ζιβανία και ζεστά ροφήματα στον κόσμο ενώ περίπτερα

οργανωμένων φορέων και κοινωνικών συνόλων του
Ιδαλίου πωλούσαν φαγητά, γλυκά και χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του
στην εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους κάθε καλό με
την ευκαιρία των γιορτών. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλαχουρίδης ο οποίος επίσης ευχήθηκε στον κόσμο.

Ο

news

Οι κτηματομεσίτες τίμησαν
τον Κώστα Καδή
Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματικών Κύπρου στο πλαίσιο της καταστατικής
συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό τίμησε τον Κώστα Καδή για την πολύχρονη προσφορά του στο Σύνδεσμο. Ο Κώστας Καδής ένα από τα πλέον δραστή-

ρια μέλη του Συνδέσμου υπηρέτησε το Σύνδεσμο από διάφορα πόστα προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του και τις πολλές γνώσεις του στον τομέα της κτηματαγοράς. Ο Κώστας Καδής,
όπως αναφέρθηκε, μέσα από τη δουλειά του προσφέρει για το καλό όχι μόνο του επαγγέλματος
του, αλλά και της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Πράσινο Σημείο περιοχής Ιδαλίου
Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στο Πράσινο Σημείο ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε
χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν μπορεί
να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς
φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου:
•Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
•Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Υδατοπρομήθειας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.

Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
Πλαστικό
Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
Γυαλί
Αλουμίνιο
Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ.)
Ξύλο
Υφάσματα
Παιχνίδια
Ακτινογραφίες
Θερμόμετρα
Φάρμακα
Λαμπτήρες
Υλικά καθαρισμού
Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
Φορητές Μπαταρίες
Μηχανέλαια
Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο Πράσινο Σημείο,
μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη
με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα – Σάββατο
09:00 – 18:00 Xειμερινό Ωράριο
09:00 – 20:00 Θερινό Ωράριο
Κυριακή
09:00 -14:00

Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα
πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού.
Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για
εξόφληση.
Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά ιδρύματα.
H εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ημέρα
Δήμος / Κοινότητα (Ενορία – Περιοχή)
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση του υφιστάΔευτέρα
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
μενου τρόπου αποκομιδής των σκυβάλων στο Δήμο Ιδαλίου, έχει προχωρήσει
Δάλι – Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας
στην αξιολόγησή του. Μέσα από την αξιολόγηση έχουν διαφανεί κάποιες αδυνα- Τρίτη
Ποταμιά – Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου
μίες που υποβαθμίζουν το επίπεδο της παρεχόμενης προς το δημότη αναφερό- Τετάρτη
μενης υπηρεσίας.
Πέμπτη
-------------------------------------------------Ένα από τα μέτρα που ο Δήμος θεωρεί ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπη- Παρασκευή
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
ρέτηση των δημοτών, αλλά και θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατό ομαλότερη
Σάββατο
Δάλι – Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας
λειτουργία των εργασιών, είναι αυτό της αλλαγής του προγράμματος περισυλλοΚυριακή
Ποταμιά – Βιομηχανικές Ζώνες Ιδαλίου
γής των σκυβάλων.
Ως εκ τούτου πληροφορήστε ότι από την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 έχει τεθεί σε
Επίσης σημειώνεται ότι το συνεργείο θα ξεκινά τη συλλογή των σκυβάλων κατά τις
εφαρμογή το παρακάτω ΝΕΟ πρόγραμμα αποκομιδής των σκυβάλων:
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.
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ΘΕΜΑΤΑ

Ολοήμερη αποχή από το σχολείο και
ψήφισμα για τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

Σ

ε αποχή από τα μαθήματα τους κατήλθαν οι μαθητές του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κακή ποιότητα του αέρα
στην περιοχή τους λόγω της λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου, κοντά στην οικιστική περιοχή. Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου αποφάσισε ολοήμερη αποχή
από τα μαθήματα και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Γονέων μαζί με μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου πήγαν
στο Προεδρικό Μέγαρο και επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Ζητάμε επιτακτικά όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δράσουν
άμεσα, προληπτικά και αποτελεσματικά, προκειμένου να
προστατεύσουν το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, την υγεία των παιδιών». Την αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Γονέων και των μαθητών του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου την οποία συνόδευσε και ο Δήμαρχος Λεόντιος
Καλλένος υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντόνας. Αναλύθηκε λεπτομερώς
το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή και ο κ. Σεντόνας
δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε δικαιολογημένο
το αίτημα των κατοίκων επισημαίνοντας ότι το θέμα βρίσκεται ενώπιον διυπουργικής επιτροπής. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως εποικοδομητική
και αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία η κατάληξη των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους εμπλεκόμενους στο θέμα εργοστασιάρχες.

Συμμετοχή του Γ’ Δημοτικού Iδαλίου
στο πρόγραμμα «Safe Water Sports»

Τ

ο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου ξεκίνησε την υλοποίηση
του προγράμματος Safe Water Sports, για τους κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα
θαλάσσια σπορ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας. Η Ε΄1 τάξη του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, με 19
μαθητές και εκπαιδευτικό την Ευρυδίκη Αννίβα, αποφάσισε
να συμμετέχει την τρέχουσα σχολική χρονιά στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Safe Water Sports». Συγκεκριμένα η Safe Water
Sports Academy (Ελλάδα) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που γίνονται στη
θάλασσα και το νερό.

news

Απέκοψαν τις Χαλεπιανές λόγω
ποιότητας του αέρα

Ν

έα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι διαμαρτυρόμενοι για

τη λειτουργία κοντά στην οικιστική περιοχή εργοστσίου παραγωγής ασφάλτου. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκοψαν το δρόμο στην περιοχή Χαλεπιανών παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την είσοδο και την έξοδο βαρέων
οχημάτων από το εργοστάσιο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων. Στο
πλευρό των κατοίκων τάχθηκαν οι Δήμαρχοι Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος, Λατσιών Χρίστος Πιτταράς και Γερίου Νεόφυτος Παπαλαζάρου οι οποίοι ανέφεραν ότι θα
συνεχίσουν την προσπάθεια για να επιλυθεί το ζήτημα.
Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο καλώτας τις αρμόδιες υπηρεσίες να
πάρουν μέτρα. «Η υγεία μας είναι αδιαπραγμάτευτη»
φώναζαν οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι οι οποίοι μελετούν τα επόμενα βήματα τους. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για επ’ αόριστον κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου
και του νηπιαγωγείου της περιοχής.

Μ

Δεντροφύτευση, απάντηση στα
εργοστάσια ασφάλτου

ε δεντροφύτευση εκδήλωσαν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι την αντίθεση τους στη
λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην
κατοικημένη περιοχή. Τη δεντροφύτευση η οποία πραγματοποιήθηκε στον περίβολο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιδαλίου διοργάνωσαν ο Δήμος Ιδαλίου, η εκκλησιαστική επιτροπή του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τα οργανωμένα σύνολα της περιοχής. Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγοι –
Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης. Μήνυμα της εκδήλωσης ήταν
ότι το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για προστασία της υγείας μας απαιτώντας την επίσπευση των διαδικασιών για μετακίνηση των εργοστασίων
παραγωγής ασφάλτου από το σημείο που βρίσκονται σήμερα, κοντά
στην οικιστική περιοχή». Ανάμεσα στους διοργανωτές ήταν και η Αhepa
CY004 «Φώτος Φωτιάδης» Ιδάλιον.

Το Ιδάλιο, μέσω Ονάσιλου θα ταξιδέψει
στο διάστημα

Η

αρχαία ονομασία της νήσου Κύπρου, «Αλάσια», θα κοσμεί με την λάμψη του άστρου της ένα κομμάτι
από το σύμπαν, ταξιδεύοντας μαζί με τον εξωπλανήτη «Ονάσιλο», τον αρχαιότερο ιατρό της Κύπρου,
137 έτη φωτός μακριά από την Γη, στον αστερισμό του Οφιούχου. Μετά από εκστρατεία, η οποία διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες, η Κύπρος επέλεξε τον όνομα που θα δώσει στο άστρο και τον εξωπλανήτη της,
ένα προνόμιο που απορρέει από την ένταξη του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος CSEO, στη
Διεθνή Αστρονομική Ενωση, ΔΑΕ. Αλάσια λοιπόν, θα είναι το όνομα του λαμπερού άστρου, ενώ ο αέριος γίγαντας πλανήτης που το συνοδεύει, θα ονομαστεί Ονάσιλος. Η πρώτη με διαφορά στην κατηγορία Αρχαιότητες και Βασίλεια της Κύπρου ήταν η αρχαία ονομασία της Κύπρου «Αλάσια», έτσι για την ονομασία του Άστρου
δόθηκε η αρχαία ονομασία της χώρας μας, Αλάσια ή Αλασία. Η ονομασία Αλάσια είναι η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη ονομασία της Κύπρου που ήταν σημαντικό κέντρο εμπορίου στην ευρύτερη γεωγραφική μας
περιοχή. Για τον εξωπλανήτη δόθηκε το επικρατέστερο όνομα από την κατηγορία Αρχαίοι Ιατροί ή Φιλόσοφοι
της Κύπρου, το οποίο είναι το όνομα του αρχαιότερου ιστορικά καταγεγραμμένου ιατρού της Κύπρου, Ονάσιλος, που αναγράφεται στην πλάκα του Ιδαλίου που θεωρείται το αρχαιότερο εύρημα συμβολαίου παγκοσμίως. Το άστρο και ο εξωπλανήτης της Κύπρου βρίσκονται στον αστερισμό του Οφιούχου – Ασκληπιού – ο Θεός
της Ιατρικής, έτσι ονομάζοντας το άστρο με το αρχαιότερο όνομα της Κύπρου, και τον εξωπλανήτη ή/και μελλοντικούς εξωπλανήτες με τα ονόματα των αρχαίων ιατρών της χώρας μας, συνάδει και με την τοποθεσία του
συγκεκριμένου εξώκοσμου (στον αστερισμό του Οφιούχου του Θεού της Ιατρικής) καθώς και εξαίρει την βαθιά ιστορία και πολιτισμό της χώρας μας σαν κέντρο εμπορίου, την Αλάσια, τα βάθη της επιστήμης της Ιατρικής
στην Κύπρο, καθώς και την πλάκα του Ιδαλίου.
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

3+1 τρόπους για να οδηγήσεις το παιδί σου στην επιτυχία!

Π

ώς ονειρεύεσαι το παιδί σου;
Ευτυχισμένο θα πεις, επιτυχημένο θα εννοείς. Αλήθεια ποιος είναι
ο επιτυχημένος; Αυτός που έχει ένα βιογραφικό βαρυφορτωμένο;
Αυτός που κατάφερε χωρίς πολλές σπουδές να στήσει τη δική του δουλειά ή
αυτός που βγάζει πολλά λεφτά;
mathetora τι πρέπει να κάνεις για να το οδηγήσεις στην επιτυχία
1. Κράτα Στάση Αμυντική
Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αντιληφθείς ότι η δική σου στάση παίζει καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη και στις αποφάσεις του παιδιού σου.
Ο τρόπος που θα εκφράσεις τις σκέψεις σου, τις ανησυχίες σου, που ίσως είναι
πολλές, τις απόψεις σου θα πρέπει να είναι απαλός και καθόλου επιθετικός.
Πολλές φορές οι γονείς κουβαλώντας τις δικές τους εμπειρίες, ζώντας τα δικά
τους άγχη και μοιράζοντας διάφορες σκέψεις με άλλους μεταφέρουν, χωρίς να το θέλουν, με τρόπο επιβλητικό αυτά που θέλουν να πουν στα παιδιά τους.
2. Άκουσε και Στήριξε
Δώσε βάση σε όσα σου λέει το παιδί. Μη βιάζεσαι να κρίνεις, να υποτιμήσεις
ή να απορρίψεις τα λεγόμενα του. Τα όνειρα του είναι η πυξίδα του και εσύ ο
φανοστάτης. Στάσου καθοδηγητικά και βοήθησε το να ερευνήσει περισσότερο αυτά που κινούν το ενδιαφέρον.
3. Σπάσε τα Κατεστημένα
Ανήκεις σε μια άλλη γενιά και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ευτυχώς ή δυστυχώς ζούμε στην εποχή της ανατροπής. Το να βρει μια δουλειά που θα του
προσφέρει μισθό και ασφάλεια (ναι κάποτε το λέγαμε αυτό είναι αλήθεια!)
– βλ. δημοσιουπαλληλικού δεν μετακινούμαι από τη θέση μου στυλ- δεν είναι σενάριο στο οποίο μπορείς να βασιστείς. Τα επαγγέλματα του δικού σου
-τότε- μέλλοντος (δικηγόρος, καθηγητής, γιατρός, κ.α.) δεν είναι του δικού
του. Δες τι γίνεται γύρω, πάρε μια ιδέα από τα επαγγέλματα που συνεχώς αναδεικνύονται ως επικερδή και μπες στο παιχνίδι.
4. Καινοτόμησε μαζί του
Αν ακούς διάφορες -παράξενες για σένα- ιδέες από το στόμα του, μην ξαφνιαστείς αν κάποτε βρει τρόπο να τις υλοποιήσει. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι τομείς που αναζητούν άτομα με μεγάλα όνειρα, ευφάνταστες ιδέες και τόλμη. Για αυτό μην φοβηθείς να ονειρευτείς μαζί με το παιδί
σου και να του δώσεις κίνητρο για να κυνηγήσει τους στόχους του!
Κλείνοντας λοιπόν, η επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευτυχία.
Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι ο επιτυχημένος είναι ευτυχισμένος ή ο ευτυχισμένος είναι ο επιτυχημένος. Αλλά για να προκύψει το ένα χρειάζεται το άλλο.
Άρα ο επιτυχημένος για να διατηρήσει όσα κατέκτησε θα πρέπει να γουστάρει αυτό που κάνει.
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Ο Χαλκάνωρ τιμήθηκε για την κοινωνική
του δράση

Ο

Ψάρια τηγανιτά
Ο πρώτος μήνας του νέου έτους φέρνει στο καλάθι μας ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, που γεμίζουν θρεπτικά συστατικά τη χειμερινή διατροφή μας, αλλά και ψάρια και θαλασσινά
για ένα διάλειμμα μετά τα γιορτινά πιάτα με κρέας.
Η συνταγή για ψάρια τηγανιτά είναι εύκολη και δίνει μια γρήγορη και νόστιμη λύση για το γεύμα σας. Θα το λατρέψετε!
Υλικά
• 5-6 ψάρια για τηγάνισμα
• αλεύρι
• ηλιέλαιο
• αλάτι
Εκτέλεση
Αρχικά καθαρίζουμε καλά τα ψάρια μας και βάζουμε το
τηγάνι μας στην φωτιά να κάψει.Αλατίζουμε τα ψάρια
καλά, πριν τα βάλουμε στο τηγάνι, γιατί το αλάτι δεν
στέκεται στην κρουστά του ψαριού μετά το τηγάνισμα.
Στη συνέχεια, αλευρώνουμε τα ψάρια μας σε ένα πιατάκι.
Προσοχή, τα τινάζουμε καλά ώστε να φύγει το περιττό
αλεύρι.
Αφού έχουμε βάλει το λάδι στο τηγάνι, είμαστε έτοιμοι και
ξεκινάμε το τηγάνισμα.
Προσοχή: Το λάδι θα πρέπει να καλύπτει το πάχος του
ψαριού κατά 1/3.
Επίσης, στο τηγάνι βάζουμε λίγα ψάρια την κάθε φορά,
για να μην κολλήσουν και να μην αρχίσουν να ρουφάνε

news

όλο το λάδι.
Μόλις τηγανιστούν καλά και από τις δυο πλευρές, βάζουμε τα τηγανιτά ψάρια μας σε μια πιατέλα με στρωμένες
χαρτοπετσέτες, για να απορροφηθεί όλο το περιττό λάδι.
Και αυτό ήταν τα τηγανιτά ψάρια μας είναι έτοιμα. Σερβίρουμε και καλή μας απόλαυση!
Συμβουλές
• Επιλέγουμε ψάρια για τηγάνισμα τα οποία να είναι λεπτά σε πάχος.
• Το ψάρι πρέπει να είναι στεγνό μέσα και έξω πριν το
τηγάνισμα.
• Κατά το τηγάνισμα δεν σκεπάζουμε το τηγάνι.
• Δεν αναποδογυρίζουμε συνέχεια το ψάρι μας, περιμένουμε να γίνει, να ροδίσει δηλαδή, η μια πλευρά και μετά
πάμε στην άλλη.
• Τα τηγανιτά ψάρια συνοδεύονται τέλεια με ρυζάκι για
μια πιο υγιεινή λύση ή και με τηγανίτες πατατούλες για
μια γευστική απογείωση...

Χαλκάνωρ Ιδαλίου δείχνοντας το κοινωνικό του
πρόσωπο υπήρξε ενεργό μέλος στην προσπάθεια
ενημέρωσης του κοινού και ειδικά των αντρών της
Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σ.Π.Α.Β.Ο (Σύνδεσμος για
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια) ,
που διοργανώθηκε σε όλη την Κύπρο από τις 25 Νοεμβρίου
μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων το Δ.Σ, καθώς και η ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου
συμμετείχε στην συλλογή υπογραφών από άντρες και ταυτόχρονη ενημέρωση τους για τις δράσεις του οργανισμού
Σ.Π.Α.Β.Ο . Στις 10 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔY
ο Xαλκάνωρ τιμήθηκε ως το μοναδικό οργανωμένο αθλητικό σύνολο μέλος της Κ.Ο.Π που ανταποκρίθηκε θετικά στο
θεσμό . Η διοίκηση του Χαλκάνορα σε ανακοίνωση της ευχαριστεί την Πρόεδρο του Σ.Π.Α.Β.Ο Κική Πογιατζή για την
τιμητική διάκριση. Ταυτόχρονα διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις εκδηλώσεις ενημέρωσης το οργανισμού γιατί η Κύπρια γυναίκα αξίζει σεβασμού
και τιμής.

Σ

Οι βραβεύσεις του 32ου Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου

ε ειδική τελετή απονεμήθηκαν τα βραβεία του
του32ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου. Στην κατηγορία καλύτερες παραστάσεις περιλήφθηκε η θεατρική ομάδα του Άδωνη Ιδαλίου,
για την παράσταση Παντρολογήματα του Νικολάι Γκογκολ. Της απονεμήθηκε το χρηματικό βραβείο των 1000
Ευρώ και ανέβηκε 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.

Υιοθεσία ενός ζώου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Α
Τ

2 χρόνια Green Tree Kαλλιθέας

α 2α της γενέθλια γιόρτασε η υπεραγορά Green Tree Καλλιθέας με ωραία εκδήλωση που περιελάμβανε πολλές
εκπλήξεις. Τα γενέθλια της υπεραγοράς πραγματοποιήθηκαν τα Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Το Ζenith Radio με
τον Ρίκκο Ιωάννου και τη Φρειδερίκη Μενελάου έβαλαν τον κόσμο στο πνεύμα των γιορτών. Η υπεραγορά ειδικά τη συγκεκριμένη μέρα πρόσφερε τα προϊόντα της σε χαμηλές τιμές. Εκπλήξεις για τους μικρούς αφού όλα τα παιδάκια πήραν από τον Άη Βασίλη τη σακούλα με τα δωράκια τους. Στο χώρο της εκδήλωσης και η αγαπημένη των παιδιών
Μίνι με την οποία είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και γενικά να περάσουν ένα πολύ όμορφο πρωϊνό Σαββάτου.

Θ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
του Υiannas Creation’s

εσμός έχει καταστεί η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του καταστήματος Υiannas Creation’s που βρίσκεται
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Δάλι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκυρίακο 14 & 15 Δεκεμβρίου. Η Γιάννα Χαραλάμπους υποδέχθηκε τον κόσμο στον όμορφο,
άνετο και φιλόξενο χώρο της. Οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δημιουργίες της όπως και τα άλλα είδη που βρίσκονται στο κατάστημα της. Απίθανα δώρα όπως
χειροποίητα κοσμήματα, ασημένια & faux, όπως
και εισαγόμενα, δακτυλίδια, καρφίτσες, βραδινές
τσαντούλες, διακοσμητικά χώρου, Χριστουγεννιάτικα και πολλά άλλα. Όλα προσφέρθηκαν στις
καλύτερες τιμές της αγοράς αλλά και με ειδικές
εκπτώσεις για το διήμερο. Οι παρευρισκόμενοι
μπήκαν σε κλήρωση με δώρο ένα εκλεκτό χειροποίητο σετ κοσμημάτων, κολιέ & σκουλαρίκια
με μαργαριτάρια (fresh water pearls) κρύσταλλα και ασήμι (Sterling Silver 925) αξίας 85 Ευρώ.

ρκετές φορές η απόφαση για υιοθεσία ενός ζώου λαμβάνεται βεβιασμένα και συνήθως από επιφανειακό ενθουσιασμό, χωρίς ώριμη σκέψη. Ένα γατάκι ή σκυλάκι μπορεί να είναι χαριτωμένο και
όμορφο, παρόλα αυτά απαιτεί ευθύνη, χρόνο, χρήμα, μα και κατάθεση ψυχής. Είναι ένα νέο μέλος στην οικογένεια και ως αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Πριν λοιπόν μπείτε στον κόπο να ξεκινήσετε
την αναζήτηση για υιοθεσία ενός τετράποδου, δείτε τι θα πρέπει να λάβετε σοβαρά
υπόψη για να είστε συνειδητοποιημένοι για τις ευθύνες που πρόκειται να αναλάβετε, και τις καταστάσεις που ίσως να συναντήσετε μεγαλώνοντας και φροντίζοντας
ένα κατοικίδιο.
• Οι διατροφικές ανάγκες ενός ζώου είναι συγκεκριμένες. Γι’ αυτό, ιδανικά θα πρέπει να τρέφεται με μια καλής ποιότητας τροφή που βοηθά στη διατήρηση της υγείας του. Αποφάγια ή μη μαγειρεμένα κρέατα θα πρέπει να αποφεύγονται, αφού δεν
αποτελούν μια ισορροπημένη διατροφή.
• Το ζώο έχει συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες ρουτίνας όπως εμβόλια, αποπαρασιτώσεις, check ups, και ίσως οδοντιατρική φροντίδα. Επίσης, ενδέχεται να ασθενήσει
και να χρειαστεί κτηνιατρική περίθαλψη. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν είναι
δωρεάν, έτσι θα πρέπει να γνωρίζετε εξαρχής ότι θα πρέπει να διαθέσετε ένα χρηματικό ποσό για τη διασφάλιση της υγείας του ζώου.
• Κάποια στιγμή το κατοικίδιο σας θα φτάσει στην τρίτη ηλικία και δεν θα μπορεί πλέον να τρέχει, να παίζει ή
να φυλάει το σπίτι τόσο καλά όσο στα νιάτα του. Θα πρέπει λοιπόν να είστε έτοιμοι να το γηροκομήσετε και
να το φροντίσετε στα τελικά στάδια της ζωής του, ακόμα και αν η απώλεια όρασης ή ακοής και η κακοσμία
σας ‘ενοχλούν’.
• Ο σκύλος γαυγίζει και η γάτα νιαουρίζει. Είναι η φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων και είναι παράλογο
να περιμένετε να είναι σιωπηλά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επιπρόσθετα, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι
ότι το ζώο αλλάζει τρίχωμα και το σπίτι θα χρειάζεται τακτικό καθάρισμα.
• Τα ζώα ακολουθούν το δικό τους ωράριο δραστηριοτήτων και ύπνου. Ιδιαίτερα με τα μικρά σε ηλικία τετράποδα, μην περιμένετε να καταφέρνετε την απόλυτη ησυχία όταν την αναζητάτε.
• Οι ζημιές είναι αναπόφευκτες με ένα ζώο στο σπίτι και θα πρέπει να το εκπαιδεύσετε σωστά ώστε να αντιληφθεί την ύπαρξη μέτρων και τι είναι κακό και λάθος.
• Οι βόλτες θα πρέπει να γίνονται καθημερινά, 2-3 φορές την ημέρα, όταν υιοθετήσετε ένα σκύλο. Το ζώο έχει
ανάγκη για ούρηση και αφόδευση, και έτσι όπως δεν στερείτε από τον εαυτό σας την ανάγκη για τουαλέτα
ολημερίς, το ίδιο θα πρέπει να σκέφτεστε και για το σκύλο σας.
• Υπάρχουν κατοικίδια που το τρίχωμα τους έχει ανάγκη από εξειδικευμένη περιποίηση και η παραμέληση
τους μπορεί να οδηγήσει σε δερματικά προβλήματα, ή κατάποση μεγάλων μαζών τριχών και ανάπτυξη τριχοβεζοαρίων (τριχόμπαλες που προκαλούν εμετό ή προβλήματα στο πεπτικό σύστημα).
• Το ζώο απαιτεί συντροφιά. Μην υιοθετήσετε ένα ζώο εάν θα είναι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μόνο
του. Όσο δύσκολη και να ήταν η μέρα σας, θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο παιχνιδιού στο κατοικίδιο σας
όταν επιστρέφετε σπίτι.
• Πρέπει να έχετε υπομονή με τα κουταβάκια και τα γατάκια. Όπως και με τα παιδιά, θα πρέπει να τους μάθετε
να συμπεριφέρονται σωστά και να τους προσφέρετε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.
• Η ευθύνη αναπαραγωγής ενός ζώου είναι δική σας. Η στείρωση είναι η πιο εύκολη λύση για αποφυγή ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων και για την πρόληψη διαφόρων παθολογικών προβλημάτων.
• Εάν έχετε παιδιά, θα πρέπει να υιοθετήσετε ένα ζώο που θα μπορεί να συμβιώσει άνετα μαζί σας και να ανέχεται τα παιδικά πειράγματα.

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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news

Η MEAΠ άρχισε την αντεπίθεση της

Κ

αλύτερη παρουσία θα επιδιώξει η ΜΕΑΠ στο β’ γύρο του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Οι κόκκινοι του Πέρα
Χωριού – Νήσου έμειναν λίγο πίσω από τους αρχικούς τους στόχους
και θα επιδιώξουν στη συνέχεια να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Μετά την
αλλαγή προπονητή τα πράγματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν επανέλθει
στην ομαλότητα και όλοι στο σωματείο ενωμένοι ευελπιστούν σε καλύτερες
μέρες. Οι δυνατότητες υπάρχουν εκείνο που χρειάζεται η ΜΕΑΠ αυτή τη στιγμή είναι κάποια θετικά αποτελέσματα τα οποία θα συμβάλουν στην τόνωση της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών. Στην 11η αγωνιστική η ΜΕΑΠ και
έχοντας επίσημα ως πρώτο προπονητή στον πάγκο της τον Χρίστο Δημητρίου έφερε εκτός έδρας ισοπαλία με τον Εθνικό Άσσιας. Τελικό αποτέλεσμα 3-3.
Πολλά γκολ και στο επόμενο παιχνίδι της ΜΕΑΠ. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κέρδισαν στο γειτονικό ντέρμπι την ΕΛΗΑ Λυθροδόντα με 4-3.
Στην 13η αγωνιστική η ΜΕΑΠ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την Ελπίδα Αστρομερίτη και προωθήθηκε στο βαθμολογικό πίνακα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μέσα στο 2019 έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο. Στο σωματείο θα επιδιωχθεί να δοθεί συνέχεια. Στην 14η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει
εκτός έδρας με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τον Ηρακλή Γερολάκκου στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Στην 16η
αγωνιστική η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου θα φιλοξενήσει το ΘΟΙ Λακατάμιας και στην 17η αγωνιστική θα ταξιδέψει στην Ορμήδεια για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Στις 15 Ιανουαρίου η ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας

Κ

στο κύπελλο με την ομάδα του Κορμακίτη. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το ρετρό πάρτυ που διοργάνωσε η ΜΕΑΠ στο εστιατόριο Bella Luna στο Δάλι. Οι
φίλοι της ομάδας απόλαυσαν την ωραία βραδιά. Επίσης απόλυτα επιτυχής
ήταν και η διοργάνωση της εορταστικής τόμπολας που πραγματοποιήθηκε
στις 29 Δεκεμβρίου στη Bonanza. To κλίμα στο σωματείο παρά τις δυσκολίες
που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, είναι εξαιρετικό.
Το Δ.Σ παρέθεσε δείπνο στους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων του σω-

Στα ψηλά θέλει να παραμείνει ο Άδωνης

οντά στις ομάδες που προπορεύονται του πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ
βρίσκεται ο Άδωνης ο οποίος στο β’
γύρο της διοργάνωσης θα επιδιώξει να καλύψει το χαμένο έδαφος και στο τέλος να σηκώσει το τρόπαιο. Ο στόχος είναι εφικτός και όλοι
στο σωματείο ευελπιστούν ότι η ομάδα στο τέλος θα τα καταφέρει. Η ομάδα βρίσκεται στο
γκρουπ των πρωτοπόρων και εμφανίζεται πανέτοιμη να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπατήματα των δυο ομάδων που βρίσκονται στις
πρώτες θέσεις. Ο Άδωνης στο παιχνίδι του
βγάζει σοβαρότητα και οι ποδοσφαιριστές
του δείχνουν ότι θα το παλέψουν μέχρι τέλους. Στο σωματείο θέλουν φέτος να κάνουν
μια νέα αρχή, να προχωρήσουν μπροστά και
να επαναφέρουν τον Άδωνη σε κατηγορίες
της ΚΟΠ. Οι δυνατότητες υπάρχουν και μέσα
από τα μέχρι τώρα παιχνίδια στη διοργάνωση
ο Άδωνης ξεχώρισε αποδεικνύοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επανόδου σε
πιο προηγμένα πρωταθλήματα. Κοντά στην
ομάδα βρίσκονται και οι φίλοι του Άδωνη
οι οποίοι κάθε εβδομάδα συμβάλουν με τον
τρόπο τους από την κερκίδα στην όλη προσπάθεια. Στο τελευταίο παιχνίδι του α’ γύρου
του πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ ο Άδωνης εξήλθε ισόπαλος εκτός έδρας με τον Όλυμπο Ξυλοφάγου. Τελικό σκορ 2-2. Στη 2η αγωνιστική
του β’ γύρου οι πράσινοι του Δαλιού κέρδισαν την ομάδα της Δρομολαξιάς με το ευρύ
σκορ 5-1. Η επιθετική γραμμή του Άδωνη είναι η 2η καλύτερη του πρωταθλήματος. Στο
σωματείο των πρασίνων του Δαλιού αναμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια. Στην 3η
αγωνιστική του β’ γύρου του πρωταθλήματος
της ΕΠΕΛ οι πράσινοι θα παίξουν εκτός έδρας
με την ΑΛΚΗ Ψευδά. Ακολουθεί ο επίσης εκτός
έδρας αγώνας με αντίπαλο την Ομόνοια Ορμήδειας. Το επόμενο παιχνίδι του Άδωνη στο
Δάλι είναι προγραμματισμένο για τις 24 Ιανουαρίου. Εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης
αγωνιστικής του β’ γύρου και αντίπαλος θα
είναι ο Κόκκινος Αστέρας Μενεού. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας
αγώνα με αντίπαλο τον Σπάρτακο Κιτίου. O
αναβληθείς εκτός έδρας αγώνας στο πλαίσιο
της 1ης αγωνιστικής του β’ γύρου με την Α.Ε
Πυργών ορίστηκε για τις 5 Ιανουαρίου. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Χριστουγεννιάτικος χορός του Άδωνη ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου στο Bella Luna στο
Δάλι στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη. Οι φίλοι του σωματείου έδωσαν το παρόν τους και έδειξαν ότι
στηρίζουν τις προσπάθειες της διοίκησης. Τον
κόσμο καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Άδωνη
Βάσος Ποταμίτης ο οποίος αφού ευχαρίστησε
όλους για την παρουσία του αναφέρθηκε στις
συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει η διοίκηση για την πρόοδο του σωματείου.

ματείου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την προπόνηση και όλοι έστειλαν το μήνυμα ότι θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να
ανεβάσουν την ομάδα εκεί που της αξίζει. Ο Πρόεδρος της ομάδας Μιχάλης
Μιχαήλ ευχαρίστησε όλους για την προσπάθεια και τόνισε ότι η διοίκηση θα
συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Ομάδα ήθους οι Απόλλων Λυμπιών Ladies

Μ

εγάλη τιμητική διάκριση για ολόκληρο το
οικοδόμημα του Απόλλωνα Λυμπιών αποτελεί η επιλογή της γυναικείας ομάδας του

σωματείου ως ομάδα ήθους του γυναικείου πρωτα-

θλήματος. Η διάκριση των κοριτσιών του Απόλλωνα
Λυμπιών ως ομάδα ήθους αποδεικνύει την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Οι ομάδες ήθους προκύπτουν από τις βαθμολογίες των Παρατηρητών οι οποίοι συμπληρώνουν ειδικό
έντυπο στους αγώνες, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται από τη FIFA. Τα κριτήρια αυτά είναι το θετικό
παιχνίδι, οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες, η συμπεριφορά παραγόντων, ποδοσφαιριστών και προπονητών, η
συμπεριφορά των φιλάθλων, ο σεβασμός στις αποφάσεις των διαιτητών και ο σεβασμός στον αντίπαλο. Το
έντυπο fair play συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και στο τέλος της χρονιάς, προκυπτεί αυτόματα η ειδική βαθμολογία fair play των ομάδων και βάσει της βαθμολογίας αυτής, επιλέγονται οι ομάδες που
βραβεύονται. Πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της
ΑΠΟΕΣΠ κάνει και η ανδρική ομάδα η οποία βρίσκεται κοντά στους πρωτοπόρους και θα επιδιώξει να παραμείνει εκεί ευελπιστώντας ότι θα κάνουν λάθη τα οποία θα εκμεταλλευτούν οι γαλάζιοι των Λυμπιών ώστε να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Απόλλων παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένος στο φετινό πρωτάθλημα και αυτό φαίνεται και από τη βαθμολογική θέση της ομάδας. Στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ ο Απόλλων Λυμπιών έχασε εκτός έδρας με 2-1 από τον Εθνικό Καϊμακλίου. Στην
1η αγωνιστική του β΄γύρου οι γαλάζιοι των Λυμπιών έχασαν εκτός έδρας με 3-1 από τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. O
Aπόλλων Λυμπιών έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα ωστόσο προς το τέλος του α’ γύρου η ομάδα έκανε κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμους βαθμούς. Στο β’ γύρο οι γαλάζιοι των Λυμπιών θα επιδιώξουν να επανέλθουν στο δρόμο των επιτυχιών και η ομάδα να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα
έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες και μέσα από την φετινή της πορεία διαφάνηκε ότι είναι μια από τις δυνατές ομάδες
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. Tις μέρες των γιορτών το Δ.Σ του Απόλλωνα διοργάνωσε εορταστικές τόμπολες,
εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν οι φίλοι και υποστηρικτές του σωματείου. Στις 28 Δεκεμβρίου το σωματείο διοργάνωσε και φέτος την εκδήλωση «Οδός Χριστουγέννων».
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Ο Χαλκάνωρ φλερτάρει τον τίτλο

Σ

τα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος της Γ΄κατηγορίας βρίσκεται ο Χαλκάνωρ Ιδαλίου ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τέλους για την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και όπως φαίνεται μέσα από τα παιχνίδια η ομάδα στο β’ γύρο του πρωταθλήματος θα εντείνει τις προσπάθειες για να σηκώσει το τρόπαιο. Το κλίμα στο σωματείο των γαλάζιων είναι εξαιρετικό και όλοι αναμένουν ότι στο δεύτερο
μισό του πρωταθλήματος η ομάδα θα πετύχει να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς ώστε στο τέλος όλοι μαζί να
πραγματοποιήσουν το γύρο του θριάμβου. Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των γιορτών δίδει την ευκαιρία σε όλους
στο σωματείο να ξεκουραστούν αλλά ταυτόχρονα να ανασυνταχθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους στόχους
της ομάδας. Oι γαλάζιοι του Δαλιού διαθέτουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος στοιχείο που δείχνει ότι η ομάδα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο χαρίζοντας θέαμα στον κόσμο που παρακολουθεί τα παιχνίδια. Στο Χαλκάνορα φέτος γίνεται πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται στην εικόνα που βγάζει η ομάδα στο γήπεδο. Tώρα είναι η ώρα που θα πρέπει
την ομάδα να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο οι φίλοι του σωματείου. Τους έχει ανάγκη η ομάδα αφού το πρωτάθλημα
έχει εισέλθει σε κρίσιμο σημείο και όλα παίζουν το ρόλο τους. Οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται το σπρώξιμο από την κερκίδα. Με εντυπωσιακό τρόπο άρχισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τον Δεκέμβριο ο Χαλκάνωρ. Στο πλαίσιο της 11ης
αγωνιστικής κέρδισε εκτός έδρας με 4-1 την ΑΠΟΝ Ανάγυιας. Το τελικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Γκολ και θέαμα απόλαυσαν όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι του Χαλκάνορα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.
Ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής. Χαλκάνωρ και Αχυρώνας εξήλθαν ισόπαλοι με το εντυπωσιακό σκορ 5-5. Νέο ντέρμπι
στην 13η αγωνιστική. Οι γαλάζιοι του Δαλιού έπαιξαν εκτός έδρας με την ΠΑΑΕΚ. Τελικό σκορ 2-0 για τους γηπεδούχους.
Στο Χαλκάνορα θέλουν να αφήσουν πίσω το συγκεκριμένο παιχνίδι και στη νέα χρονιά να κάνουν την αντεπίθεση τους

Καλύτερη συνέχεια θα επιδιώξει
η Oλυμπιάδα

Η

Ολυμπιάδα θα προσπαθήσει για καλύτερη συνέχεια στο πρωτάθλημα της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Η ομάδα έκανε κάποια εκπληκτικά
παιχνίδια στα οποία θέλουν να κτίσουν οι άνθρωποι του
σωματείου για τη συνέχεια. Οι πράσινοι των Λυμπιών έδειξαν ότι μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και να
ανεβάσουν το σωματείο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Η
Ολυμπιάδα έχει πολύ καλό σύνολο αλλά ταυτόχρονα έχει
και μεγάλο αριθμό οπαδών οι οποίοι την ακολουθούν σε
κάθε παιχνίδι. Oι επόμενες αγωνιστικές θεωρούνται καθοριστικής σημασίας αφού θα διαφανεί κατά πόσον η ομάδα
θα μπορέσει να προλάβει το τραίνο που οδηγεί στην Γ’ κατηγορία. Όλοι στο σωματείο είναι συσπειρωμένοι και επικεντρωμένοι στο στόχο που τέθηκε από τη διοίκηση. Μέσα
από τα παιχνίδια της η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Φτάνει να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο την
έδρα της. Στην 11η αγωνιστική η Ολυμπιάδα εξήλθε εκτός
έδρας ισόπαλη 0-0 με την ομάδα του Κόρνου. Στην 12η
αγωνιστική νέα ισοπαλία χωρίς τέρματα για την Ολυμπιάδα. Ο αγώνας ο οποίος ήταν με αντίπαλο την ομάδα της
AE Κοράκου έγινε σε δυο μέρη αφού ξεκίνησε Σάββατο
και ολοκληρώθηκε Τετάρτη λόγω βροχόπτωσης. Στην 13η
αγωνιστική οι πράσινοι παρουσιάζοντας το καλό τους πρόσωπο κέρδισαν εκτός έδρας με 2-1 την ομάδα της Γεροσκήπου. Ήταν μια νίκη η οποία ήρθε με ανατροπή και δίδει πολλαπλά οφέλη ενόψει της συνέχειας. Στην 14η αγωνιστική οι
πράσινοι των Λυμπιών θα παίξουν εντός έδρας με την ΑΕΝ.
Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με την Ομόνοια 1948 στο

Να καλύψει το χαμένο έδαφος θέλει
ο Πανιδαλιακός

Π
πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Στην 16η αγωνιστική, 1η του
β’ γύρου του πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός
έδρας με τον Άτλα Αγλαντζιάς. Ακολουθεί η έξοδος στα Πολεμίδια για τον αγώνα με την ΑΕΠ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι εορταστικές τόμπολες του σωματείου. Οι φίλοι του σωματείου
βρίσκονται πάντα κοντά στο σωματείο τους και το δείχνουν
με κάθε τρόπο σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται.
Στις 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο
χώρο ανέγερσης του νέου οικήματος του σωματείου. Στη
συγκέντρωση κατατέθηκε έκθεση για την μέχρι σήμερα πορεία ανέγερσης του οικήματος και για τα επόμενα βήματα
για ολοκλήρωση του έργου. Επίσης έγινε ενίσχυση - στελέχωση της τεχνικής και οικονομικής επιτροπής.

Στη μέση της βαθμολογίας η ΑΕΚ Ιδαλίου

Κ

ώστε να επανέλθουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Τα μέχρι στιγμής παιχνίδια έδειξαν ότι αυτός ο στόχος είναι
εφικτός. Στην 14η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Ιδαλίου θα παίξουν με τον Κούρρη Ερήμης. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας
στην 15η αγωνιστική με τον Κορμακίτη. Στην 16η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με τον Εθνικό Άσσιας, παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία του β’ γύρου του πρωταθλήματος. Ακολουθεί το γειτονικό ντέρμπι στο Δάλι με αντίπαλο
την ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Η κλήρωση του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών έβγαλε παιχνίδι με γειτονικό αντίπαλο. Ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας στις 15 Ιανουαρίου με την ομάδα του Κόρνου.

αλύτερη συνέχεια και περισσότερους
βαθμούς στο β’ γύρο του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ θα επιδιώξει η ΑΕΚ

Ιδαλίου η οποία βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Σε κάποια παιχνίδια η ομάδα
παρουσίασε το καλό της πρόσωπο με τους ποδοσφαιριστές του σωματείου να ξεδιπλώνουν
το ταλέντο τους στον αγωνιστικό χώρο. Σε άλλα
παιχνίδια είτε από ατυχία, είτε από αστοχία ή ακόμα και από λάθη χάθηκαν βαθμοί . Η ΑΕΚ μπορεί στη συνέχεια να καλύψει το χαμένο έδαφος
και να ανέλθει σε πιο ψηλή θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Στο τελευταίο παιχνίδι του α’ γύρου
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ η ΑΕΚ κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι το Λέφτερο με 4-3. Η ομάδα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

ίσω από τους αρχικούς του στόχους έμεινε ο Πανιδαλιακός. Η ομάδα μέσα από την μέχρι τώρα πορεία που
είχε στο πρωτάθλημα δικαίως θα πρέπει να αισθάνεται
ότι δικαιούτο κάτι παραπάνω. Ο Πανιδαλιακός έκανε πολύ καλές
εμφανίσεις σε πολλούς αγώνες και θα έπρεπε να είχε και άλλους
βαθμούς. Η ατυχία είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό δεν αποπροσανατολίζει τους ανθρώπους της ομάδας οι οποίοι συνεχίζουν
την προσπάθεια για να ανεβάσουν τον Πανιδαλιακό εκεί που του
αξίζει. Στα επόμενα παιχνίδια η ομάδα θα επιδιώξει να καλύψει το
χαμένο έδαφος και να επανέλθει κοντά στους πρωτοπόρους. Σε
εξέλιξη βρίσκονται και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα στα οποία
συμμετέχουν οι ακαδημίες του σωματείου. Στις τάξεις του Πανιδαλιακού υπάρχει πλούσιο ταλέντο και αναμένεται τα επόμενα χρόνια ότι θα φανεί η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Η εορταστική τόμπολα του Πανιδαλιακού πραγματοποιήθηκε
στις 23 Δεκεμβρίου στην Bonanza. Η εκδήλωση του σωματείου στέφθηκε με επιτυχία αφού μεγάλος αριθμός φίλων και υποστηρικτών του Πανιδαλιακού έδωσαν το παρόν τους.

Toυ ύψους και του βάθους ο Λέφτερος

Η

φετινή πορεία του Λέφτερου δεν ήταν η αναμενόμενη. Η ομάδα ξεκίνησε για μια καλή πορεία με στόχο να βρίσκεται κοντά στους πρωτοπόρους ωστόσο ο βαθμολογικός πίνακας δείχνει ότι ο Λέφτερος
δεν ήταν σταθερός και η απόδοση της ομάδας παρουσίασε διακυμάνσεις. Ο
Λέφτερος σε παιχνίδια με πρωτοπόρους παρουσιάστηκε δυνατός, ήταν ανταγωνιστικός και στο τέλος κατάφερε να πανηγυρίσει μεγάλες νίκες. Σε παιχνίδια με ομάδες μικρότερης δυναμικότητας παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και έχασε πολύτιμους βαθμούς. Το γεγονός αυτό προβληματίζει
τους ιθύνοντες του σωματείου. Οι νίκες σε βάρος των πρωτοπόρων δείχνουν
ότι η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες ωστόσο σε κάποια παιχνίδια φαίνεται
εκ των αποτελεσμάτων ότι δεν τις παρουσίασε με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμους βαθμούς. Ο Λέφτερος στο β’ γύρο θα επιδιώξει να ανακάμψει, να μαζέψει βαθμούς και να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Στόχος είναι η ομάδα να
μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και να φθάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Ο Λέφτερος έδειξε ότι
μπορεί για κάτι τέτοιο. Σύντομα αρχίζει και ο θεσμός του κυπέλλου μια διοργάνωση η οποία ενδιαφέρει το σωματείο. Θα επιδιωχθεί μέσω του θεσμού του κυπέλλου η ομάδα να διακριθεί και να αποδείξει ότι η μέχρι σήμερα πορεία στο πρωτάθλημα
ήταν μια κακής παρένθεση. Ο Λέφτερος στο τοπικό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του α’ γύρου
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ έχασε με 4-3. Με άσχημο αποτέλεσμα άρχισε τον β΄γύρο του πρωταθλήματος ο Λέφτερος.
Η ομάδα έχασε εκτός έδρας με 6-2 από την ομάδα της Ακανθούς.

Νέες επιτυχίες στο πρωτάθλημα τοξοβολίας

Ν

έες επιτυχίες πέτυχαν

στον 3ο παγκύπριο αγώνα τοξοβολίας τα κορίτσια

στο συγκεκριμένο παιχνίδι παρουσίασε το καλό

από το Δάλι. Η Έλε-

της πρόσωπο και κατάφερε να εξασφαλίσει τους

να Μουσικού πέτυ-

τρεις βαθμούς της νίκης. Στην 1η αγωνιστική του

χε την 1η θέση στο

β’ γύρου η ΑΕΚ ηττήθηκε εκτός έδρας με 3-2 από τον Ελληνισμό Ακακίου. Οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι. Στο σωμα-

ατομικό γυναικών

τείο θέλουν να αφήσουν πίσω τα κακά αποτελέσματα και να κτίσουν στη συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις νί-

ολυμπιακού τόξου

κες. Κοντά στην ομάδα σ’ αυτή την προσπάθεια βρίσκονται οι φίλοι του σωματείου . Η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου

και την 1η θέση στο

και Ελένης έχει αγκαλιάσει το σωματείο το οποίο πρόσφατα συμπλήρωσε 7 χρόνια ζωής. Ήταν το 2012 όταν κάτοι-

ομαδικό. Η Άννα

κοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα ώστε να

Καλλένου πέτυχε

φέρουν κοντά τον κόσμο της περιοχής. Με την πάροδο του χρόνου φάνηκε ότι το εγχείρημα τους ήταν απόλυτα επι-

την 3η θέση γυναι-

τυχές. Οι φίλοι της ΑΕΚ αγκαλιάζουν το σωματείο και χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι οπαδοί που παρακολουθούν

κών ολυμπιακού

τους αγώνες της ομάδας. Πέραν από την ποδοσφαιρική ομάδα δημιουργήθηκε και η ποδοσφαιρική ακαδημία του

τόξου και η Σοφία

σωματείου η οποία επίσης έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ενώ δημιουργήθηκε και ακαδημία ποδηλασίας. Η ΑΕΚ Ιδα-

Τσαγγάρη Βαρβα-

λίου παρέχει τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής, κυρίως της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης να

ρίτη την 3η θέση

παραμείνουν κοντά στον αθλητισμό.

στο σύνθετο τόξο.

