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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 105 l Ιούνιος 2020
Η ανάπλαση του πυρήνα θα αναμορφώσει την περιοχή Ιδαλίου

Άρχισε το πολυαναμενόμενο έργο ανάπτυξης

Ά

ρχισαν τα έργα ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου. Η υλοποίηση του
έργου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Ιδάλιο και θα αλλάξει την εικόνα του Δήμου. Τα έργα
κατασκευής του έργου αναμένεται
σύμφωνα με τη σχετική ρήτρα που
υπάρχει στα συμβόλαια να ολοκληρωθούν σε 18 μήνες.
Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος
δήλωσε ότι πρόκειται για ένα έργο
η υλοποίηση του οποίου θα καταστήσει το Ιδάλιο μια σύγχρονη

Η

πόλη την οποία θα την χαίρονται
οι κάτοικοι του και θα την απολαμβάνουν οι επισκέπτες του. Ο Δήμος
Ιδαλίου ανέλαβε πρωτοβουλία και
προώθησε το έργο αξιοποιώντας
ίδιους πόρους.
Το κόστος του έργου υπολογίζεται
περίπου στα 3,5 εκ. Ευρώ. O Δήμος
Ιδαλίου θα καλύψει το 1/3 του κόστους ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα καλυφθούν από κρατικά ταμεία. Ο
πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον εξωραϊσμό του θα αποτελέσει σημείο
αναφοράς.

Nέες στάσεις λεωφορείων
ΣΕΛ.6

σελ. 3

Άρχισε η μετά - κορονοϊού
περίοδος

Μουσείο Ιδαλίου

Τοπική Αυτοδιοίκηση προσαρμόστηκε στα μέτρα της κυβέρνησης
για σταδιακή επάνοδο στη μετά του
κορονοϊού περίοδο. Ο Δήμος Ιδαλίου και τα
Κοινοτικά Συμβούλια της περιοχής επαναλειτούργησαν στις 4 Μαϊου, σύμφωνα με τις
οδηγίες της κυβέρνησης, με συγκεκριμένους
κανόνες ασφαλείας για προστασία της υγείας. Με σημάνσεις στο έδαφος για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μέσα και έξω
από τους ναούς άνοιξαν στις 4 Μαϊου τις πύλες
τους οι εκκλησίες αφού βάσει του διατάγματος
του Υπουργείου Υγείας οι πιστοί είχαν δικαίωμα να προσέλθουν στις εκκλησίες για ατομική προσευχή, αρκεί να τηρείτο η πρόνοια της ταυτόχρονης παρουσίας εντός του ναού μόνο δέκα ατόμων. Ειδικές οδηγίες για την οργάνωση των
χώρων εστίασης εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

σελ. 4

Eισβολή βανδάλων στο πάρκο της Καλλιθέας

Ε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ικόνες ντροπής στο
πάρκο της Καλλιθέας.
Άγνωστοι προκάλεσαν μεγάλες ζημιές εξοργίζοντας το Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο, δημοτικούς
συμβούλους που πήγαν επί
τόπου και κατοίκους της περιοχής. Το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να κλείσει το πάρκο αφού η συνέχιση της λειτουργίας του εγκυμονούσε
κινδύνους για τους χρήστες του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία μέλη της
οποίας άρχισαν τη λήψη καταθέσεων στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν τους δράστες.
Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο πάρκο ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες Ευρώ τα οποία θα
καταβληθούν από τα ταμεία του Δήμου ο οποίος με τη σειρά του θα τα μετακυλήσει στους
δημότες, μέσω φορολογιών.
σελ. 7

ΣΕΛ.10

Παρανομία η τοποθέτηση διαφημιστικών
πινακίδων στους δρόμους

Ο

Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής στέλνει εγκύκλιο προς
όλες τις Τοπικές Αρχές ώστε να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη όσων επιχειρήσεων και οργανώσεων συνεχίζουν να παρανομούν με την τοποθέτηση σε πασσάλους της ΑΗΚ ή του οδικού φωτισμού ή των οδικών σημάνσεων διάφορων διαφημιστικών αφισών και
άλλων κατασκευασμάτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον και καταστρέφουν αισθητικά τις πόλεις και τα χωριά.
Ο Υπουργός Εσωτερικών όπως αναφέρει σε απάντηση του σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργου Περδίκη οι Τοπικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα λήψης νομικών μέτρων εναντίον των παρανομούντων σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής τους.
σελ. 8

Μέτρα στις Λαϊκές Αγορές
ΣΕΛ.12

H Boυλή εξετάζει τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο

Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής παρουσίασε σε συνεδρία
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εσωτερικών τα νομοσχέδια που αφορούν
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος όπως αναφέρθηκε είναι όλα
τα νομοσχέδια να ψηφιστούν σε νόμους
εντός Σεπτεμβρίου. Σε ανακοίνωση του το
Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη.
Στην ανακοίνωση, σημειώνεται ότι είναι «ζητούμενο η δημιουργία
ενός νέου, εκσυγχρονιστικού αυτοδιοικητικού μοντέλου, βιώσιμου
οικονομικά και διοικητικά αυτόνομου που θα έχει δυνατότητες προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος».
σελ. 11

Αϋπνίες
ΣΕΛ.13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599
e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

ΔΑΛΙ

2

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

news

Καλό καυτό καλοκαίρι

Μ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

πήκαμε στο καλοκαίρι, για πολλούς η καλύτερη εποχή του χρόνου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ίσως
έχουν δίκαιο, ωστόσο το φετινό καλοκαίρι λόγω των
πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω κορονοϊού αναμένεται ότι θα είναι αρκετά καυτό. Αυτό δεν θα οφείλεται
μόνο στις καιρικές συνθήκες. Όλοι θέλοντας και μη προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο κορονοϊός. Με υπομονή και πειθαρχία θα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις νέες
συνθήκες που είμαστε αναγκασμένοι ως κοινωνία να ζήσουμε. Η
ζωή δεν σταματά στον κορονοϊό και στις συνέπειες του. Στο Δήμο
Ιδαλίου εδώ και μερικές μέρες άρχισε ένα πολύ σημαντικό έργο
το οποίο αναμενόταν για χρόνια από τους κατοίκους. Πρόκειται
για την ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου. Η υλοποίηση ενός
σημαντικού και πολυαναμενόμενου έργου το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Ιδάλιο και θα αλλάξει την εικόνα του
Δήμου. Τα έργα κατασκευής αναμένεται σύμφωνα με τη σχετική
ρήτρα που υπάρχει στα συμβόλαια να ολοκληρωθούν σε ενάμισι περίπου χρόνο. Το Δάλι αλλάζει και γίνεται μια σύγχρονη

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

Σ

πόλη το οποίο θα το χαίρονται οι δημότες του και θα το απολαμβάνουν οι επισκέπτες του. Για να προχωρήσει όμως στην πρόοδο
και την ανάπτυξη θα πρέπει να απομονωθούν κάποιοι ανεγκέφαλοι νεαροί οι οποίοι προκαλούν βανδαλισμούς σε περιουσίες του Δήμου. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος κατήγγειλε δημόσια και καλά έκανε την πράξη αγνώστων οι οποίοι προκάλεσαν
μεγάλες ζημιές στο πάρκο της Καλλιθέας. Τέτοιες πράξεις προκαλούν την αγανάκτηση και τη δυσφορία των δημοτών οι οποίοι
αναδεικνύουν και θέμα ευθυνών για τους γονείς αυτών των νεαρών προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες.
Οι κοινότητες Λυμπιών και Ποταμιάς περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενίσχυσης των ακριτικών περιοχών και κοινοτήτων
της επαρχίας Λευκωσίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε, προτίθεται να αποστείλει εγκύκλιο προς όλες τις Τοπικές
Αρχές ώστε να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη όσων επιχειρήσεων και οργανώσεων συνεχίζουν να παρανομούν με την τοποθέτηση σε πασσάλους της ΑΗΚ ή του οδικού φωτισμού ή των
οδικών σημάνσεων διάφορων διαφημιστικών αφισών και άλ-

Αλλάζουν οι είσοδοι του Ιδαλίου
ε τοπιοτέχνηση των κυκλικών κόμβων οι οποίοι βρίσκονται στις εισόδους των

λων κατασκευασμάτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον και καταστρέφουν αισθητικά τις πόλεις και τα χωριά. Το φυσικό περιβάλλον έχουμε ευθύνη να το διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο και αυτό
το μέτρο θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα της μετακίνησης των δυο εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κυβέρνηση φαίνεται
ότι εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις στην πρόταση της προς τους
δυο εργοστασιάρχες για μετακίνηση. Στο τραπέζι τέθηκε και Σχέδιο Β το οποίο αφορά εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή εργασιών. Παράλληλα μέσω του Δήμου Ιδαλίου προχωρά και το νομικό κομμάτι. Αυτό το μήνα ανακοινώθηκε από τις
αρμόδιες υπηρεσίες το τέλος των πρωταθλημάτων των μικρών
κατηγοριών με όλους τους εμπλεκομένους εξ ανάγκης λόγω κορονοϊού να αρχίζουν ενωρίτερα τις καλοκαιρινές τους διακοπές
αναμένοντας ασφαλώς τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.

Αντρούλλα Κκόση
Βασιλειάδη
Βουβάθηκε το σπίτι σου

δυο Ενοριών του Ιδαλίου προχώρη-

που έφυες Αντρούλλα.

σαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δή-

Παράθυρα χωρίς το φως

μου. Η τοπιοτέχνηση, τουλάχιστον

σκοτεινιασμένα ούλλα.

στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστρι-

Οι τόσες αξιώτες σου,

ας που έχουν ολοκληρωθεί οι εργα-

η τέχνη σου η τόση

σίες, έχει αλλάξει την εικόνα η οποία

κάτι που είπασιν πολλοί

είναι πολύ πιο ευχάριστη για όποιον

τζιαι εκτιμούν καμπόσοι.

εισέρχεται στα δημοτικά όρια του Ιδαλίου. Η φωτογραφία απεικονίζει τη μακέτα της τοπιοτέχνησης

Έναν μελίσσιν έσσω σου

που θα γίνει στον κυκλικό κόμβο της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Έ

μέσα στο κομμωτήριο,

Όμορφες εικόνες από το θέρος

να μπαινοφκαίνουν οι κυρές
με ύφος και μυστήριο.

φθασε το καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες
άρχισαν να ανεβαίνουν και οι γεωργοί ασχολούνται επισταμένα με το θέρος. Η
φύση αυτή την περίοδο προσφέρει όμορφες εικόνες τις
οποίες αποτυπώνει ο φωτογραφικός φακός. Οι θεριστικές μηχανές πηγαινοέρχονται
στα χωράφια και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν τη σοδειά τους για το χειμώνα. Τα χωράφια γέμισαν με μπάλες σανού οι οποίες
περιμένουν κάτω από τον ζεστό ήλιο τους κτηνοτρόφους να τις μεταφέρουν στις αποθήκες τους.

Έδινες σχήμα στο μαλλί
και στην ψυχολογία,
η ομορφιά ν’απογειωθεί
μες στην μυσταγωγία.
Νοικοτζιυρά τζιαι σύζυγος,
μάνα από τες λλίες,
γυναίκα του Δαλιού σεμνή
που στην ζωήν εν είες.
Ούτ’έναν ξεπροβόδισμα
δεν άφησαν τον κόσμο
να έρτει στην κηδεία σου
με γιασεμιά τζιαι δυόσμο.
Να πας Αντρούλλα στο καλό
τζιαι στην καλή σου ώρα,
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βάσανα πέρασες πολλά,
αξίζεις σιίλια φκιόρα
να φέρουμε στον τάφο σου

Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου

τζιαι δάκρυα ποτάμι,
ο πόνος ούλλους τους δικούς,
εγίνηκε τσουνάμι.

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Παρηορκά εν να βρεθεί
άμα περάσει ο χρόνος,

Διευθυντής Έκδοσης

μέγας γιατρός, υπεύθυνος
να γιατρευτεί ο πόνος.
Ο σύζυγος και τα παιδιά

Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342

θα σ’έχουν στην καρδιά τους,
φεύγεις μα θα είσαι εδώ,
παντοτινά μιτά τους.

andreasjoseph@hotmail.com

Εν Ιδαλίω εν καιρώ κορονοϊού

Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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4 Ιουνίου
5 Ιουνίου

Οικονομική βοήθεια από την ΑΧΕΠΑ

Τ

ιμώντας την Κυριακή της AXEΠΑ, μέλη του τμήματος AHEPA CY004 «Φώτος Φωτιάδης»
Ιδάλιο, πρόσφεραν οικονομική βοήθεια σε πέντε οικογένειες που την είχαν ανάγκη.
Η βοήθεια παραδόθηκε στον πατέρα Σπυρίδωνα Ζαχαριάδη και στην εκκλησιαστική
επιτροπή του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.

11 Ιουνίου
14 Ιουνίου
15 Ιουνίου

Μαρίνος,
Νικηφόρος
Μάρθα
Απόλλων,
Δωροθέος,
Πλούταρχςο
Βαρνάβας, Λουκάς
Αγίων Πάντων
Αυγουστίνος,

Λεόντιος
19 Ιουνίου

Παΐσιος

26 Ιουνίου

Μακάριος

27 Ιουνίου

Πιέρος

28 Ιουνίου

Ανάργυρος

29 Ιουνίου

Παύλος, Πέτρος

30 Ιουνίου

Πωλίνα,
Απόστολος
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καλλένος: υλοποιούμε τα έργα που έχουμε προγραμματίσει δημιουργώντας μια σύγχρονη πόλη

Άρχισαν τα έργα ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου

Π

ήραν μπρος οι μηχανές και άρχισαν τα έργα ανάπλασης του
πυρήνα του Ιδαλίου. Η υλοποίηση ενός σημαντικού και πολυαναμενόμενου έργου το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Ιδάλιο και θα αλλάξει την εικόνα του Δήμου. Τα έργα κατασκευής του έργου αναμένεται σύμφωνα με τη σχετική ρήτρα που υπάρχει στα
συμβόλαια να ολοκληρωθούν σε ενάμισι περίπου χρόνο.
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δεν έκρυψε τη χαρά του για την
έναρξη των εργασιών τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο η έναρξη
του οποίου πέρασε πραγματικά από συμπληγάδες λόγω από τη μια της
οικονομικής κρίσης και από την άλλη από τη γραφειοκρατία που υπάρχει στη δημόσια υπηρεσία. «Λίγο έλειψε να μας επηρεάσει και η πανδημία του κορονοϊού. Ευτυχώς όλα είχαν αίσιο τέλος. Μπορούμε τώρα να
πούμε ότι υλοποιούμε ένα έργο το οποίο είχαμε προγραμματίσει, δημιουργώντας μια σύγχρονη πόλη την οποία θα την χαίρονται οι κάτοικοι
του και θα την απολαμβάνουν οι επισκέπτες του». Ο Δήμος Ιδαλίου ανέλαβε πρωτοβουλία και προώθησε το έργο αξιοποιώντας ίδιους πόρους.
Το κόστος του έργου υπολογίζεται περίπου στα 3,5 εκ. Ευρώ. O Δήμος
Ιδαλίου θα καλύψει το 1/3 του κόστους ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα καλυφθούν από κρατικά ταμεία. Ο πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον εξωραϊσμό
του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Εκτιμάται ότι
θα αποτελέσει το στολίδι για την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην
ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου. Η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου θα καλύπτει απόσταση από το Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας μέχρι τον ποταμό Γυαλιά και μέρος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τον ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου
και Αθανασίας μέχρι το τουρκοκυπριακό τέμενος. Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα τοποθετηθούν σκέπαστρα και άλλες υποδομές και γενικά τα έργα
που θα κατασκευαστούν θα αλλάξουν την εικόνα του Ιδαλίου αναμορφώνοντας την περιοχή. Θα γίνει μια σύγχρονη πόλη την οποία θα χαίρεται ο επισκέπτης ενώ οι κάτοικοι του θα νιώθουν περηφάνια απολαμβάνοντας υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής. Στην ευρύτερη περιοχή του
πυρήνα του Ιδαλίου ολοκληρώθηκαν και τα έργα κατασκευής της πεζογέφυρας και του γραμμικού πάρκου, έργα τα οποία θα συνδεθούν άμεσα με τον πυρήνα του Ιδαλίου. Η βόλτα κατά μήκος του ποταμού Γυαλιά
έγινε ήδη συνήθεια για πολλούς κατοίκους του Ιδαλίου οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να απολαύσουν το όμορφο τοπίο της περιοχής.
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Με μέτρα ασφαλείας επαναλειτούργησαν οι εκκλησίες

Μ

ε σημάνσεις στο έδαφος για την τήρηση των αποστάσεων
ασφαλείας μέσα και έξω από τους ναούς άνοιξαν στις 4 Μαϊου
τις πύλες τους οι εκκλησίες. Από τις 23 Μαΐου υπήρξε ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση των μέτρων αφού επιτρέπεται ο εκκλησιασμός και
άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους. Tο Υπουργείο Υγείας υποδεικνύει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων και των οδηγιών που δίνονται, θα επιτρέψουν την ασφαλή προσέλευση των πιστών στους Ιερούς Ναούς, Εξωκλήσια και στις Ιερές
Μονές της Εκκλησίας της Κύπρου για προσκύνημα, προσευχή και για τη
συμμετοχή τους στις Ιερές Ακολουθίες και τα Ιερά Μυστήρια (Θεία Λειτουργία, Γάμος, Βάπτιση κ.λπ.). Στα μέτρα και οδηγίες για την ασφάλεια των πιστών και την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού επισημαίνεται ότι
θα πρέπει να διατηρείται η κοινωνική αποστασιοποίηση εντός των ναών
και των προαύλιων χώρων. Συνιστάται η αποφυγή ασπασμών, εναγκαλισμών, χειραψιών κτλ., καθώς το χειροφίλημα του Ιερέα το οποίο μπορεί να
αντικατασταθεί με υπόκλιση σεβασμού. Προτείνεται να γίνεται η διανομή
αντίδωρου ή άλλων μη βρώσιμων αγαθών στον εξωτερικό χώρο του ναού
τηρώντας τις αποστάσεις, με την επίβλεψη κάποιου ατόμου που θα ορίσει η
εκκλησία. Στην είσοδο των Ιερών Ναών θα πρέπει να υπάρχουν δύο σταθμοί αντισηπτικών. Στα μέτρα ατομικής υγιεινής περιλαμβάνεται η υγιεινή
των χεριών με απολυμαντικό κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό. Συνιστάται η
χρήση της μάσκας για την κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά την παραμονή στον εσωτερικό χώρο. Συνιστάται η καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά από πολλά

Ο
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άτομα (π.χ. κουπαστές, χερούλια). Οι επιφάνειες των Ιερών Εικόνων Ιερών
και άλλων αντικειμένων θα πρέπει να απολυμαίνονται συχνά. O ασπασμός των Ιερών Εικόνων και άλλων Ιερών Αντικειμένων (π.χ. λείψανα Αγίων) θα μπορούσε να γίνει χωρίς φυσική επαφή αλλά με υπόκλιση. Είναι
σημαντικό να εξασφαλιστεί ο φυσικός αερισμός των Ιερών Ναών κατά τη
διάρκεια της παραμονής ατόμων εντός αυτών. Εάν λειτουργεί τεχνητός κλιματισμός τότε θα πρέπει να εξασφαλίζετε ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Για την προστασία των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού συνιστάται να παραμένουν σπίτι ή να προσέρχονται όταν είναι απόλυτα αναγκαίο κατά τις ημέρες περιορισμένης προσέλευσης όπως π.χ. τις καθημερινές ή τα Σάββατα. Το διαδίκτυο, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, η ανάρτηση βιντεοσκοπημένων ομιλιών, κηρυγμάτων και οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των κατηχητικών, των μελετών της Αγίας Γραφής, των συναντήσεων
ομάδων κ.α. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως. Δόθηκαν οδηγίες σε
όλους τους νεωκόρους των Ναών, πρώτα να πλένουν τα χέρια τους, να βάζουν αντισηπτικό και γάντια μιας χρήσης και ακολούθως να τοποθετούν
το αντίδωρο σε διαφανές σακουλάκια. Αφού ευλογηθεί από τον Ιερέα τοποθετούνται σε σημείο στην έξοδο του ναού, όπου δεν θα παρατηρείται
συνωστισμός και έκαστος πιστός το λαμβάνει μόνος του, τηρώντας τις ανάλογες αποστάσεις. Από 1η Ιουνίου 2020 επαναλειτούργησαν βιβλιοθήκες,
μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι.

Επανεκκίνηση στο Δήμο Ιδαλίου

Δήμος Ιδαλίου αμέσως μετά τη χαλάρωση των μέτρων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία πληροφορεί τους δημότες
του ότι το Δημαρχείο επαναλειτουργεί για το κοινό με τους
ακόλουθους κανόνες ασφαλείας για προστασία της υγείας.
1. Πλην του Ταμείου, η προσέλευση στα υπόλοιπα γραφεία του Δήμου
γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Σημειώνεται ότι στο Ταμείο του Δήμου τηρούνται πιστά οι οδηγίες για προστασία από τον κορονοϊό.
2. Το κοινό πρέπει απαραιτήτως να φέρει προστατευτική μάσκα προσώπου η οποία θα καλύπτει το στόμα και τη
μύτη του.
3. Στις εισόδους του Δημαρχείου έχουν δημιουργηθεί σταθμοί με νάιλον γάντια μίας χρήσης, και αντισηπτικό χεριών όπου όλοι θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους.
4. Το κοινό προσέρχεται στο Δημαρχείο χωρίς τη συνοδεία άλλων ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για άτομα που χρειάζονται βοήθεια λόγω κινητικών ή άλλων ειδικών ικανοτήτων.
5. Στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου έχουν τοποθετηθεί κουτιά στα οποία το κοινό μπορεί να ρίχνει την αλληλογραφία χωρίς να εισέρχεται στους χώρους των γραφείων.

Εκστρατεία συλλογής ρούχων και τροφίμων
από το ΑΚΕΛ Δαλιού

Τ

ο ΑΚΕΛ Δαλιού έχει αναλάβει πρωτοβουλία να μαζέψει δωρεές από ρούχα σε
καλή κατάσταση τα οποία πολίτες επιθυμούν να δωρίσουν σε άλλους πολίτες
που τα έχουν ανάγκη, καθώς επίσης και δωρεές από τρόφιμα για τον ίδιο σκοπό.
Στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Δαλιού καλούνται όσοι θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή
την προσπάθεια, να παραδώσουν τα ρούχα ή τα τρόφιμα στο σύλλογο του σωματείου Άδωνης αφήνοντας το τηλέφωνο τους για επιβεβαίωση αν χρειαστεί, ή να επικοινωνούν με τα πιο κάτω άτομα για να διευθετείται η παραλαβή των δωρεών από εθελοντές.
- Σκεύη Σάκκη, τηλ 99903182
- Αντρέας Αντωνίου, τηλ 99489211
- Αντρέας Σολομώντος τηλ. 99894315
- Σταυρούλα Χατζηγιάννη τηλ. 99435619
Η συλλογή των δωρεών θα γίνεται τον Ιούνιο.
Σε κατοπινό στάδιο τον Ιούλιο, θα ανακοινωθεί ο αριθμός των οικογενειών στις οποίες θα δοθεί βοήθεια. «Καλούμαστε όλοι, στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, να δείξουμε την ανθρωπιά και τον αλτρουισμό μας, προσφέροντας από
αυτά που εμείς δεν χρειαζόμαστε άμεσα, σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο» καταλήγει η ανακοίνωση του
ΑΚΕΛ Δαλιού.

Ε

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPEECH ZONE ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Ανάπτυξη συγκέντρωσης και προσοχής
Ανάπτυξη οπτικής και ακουστικής µνήµης
Ανάπτυξη λογικής σκέψης
Ανάπτυξη προµαθηµατικών εννοιών
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατηγοριοποίησης
Αναγνώριση και γραφή γραµµάτων - αριθµών
Ανάπτυξη φωνολογικής ενηµερότητας
Ανάπτυξη συλλαβικής δοµής
Ανάπτυξη αντιληπτικού και εκφραστικού λόγου
Ανάπτυξη λεξιλογίου
Ανάπτυξη οπτικοκινητικού συντονισµού
Τζόν Κένεντυ 4Γ, Δάλι 2540
"99182572

Ειδικές οδηγίες για την οργάνωση χώρων
εστίασης εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας

ιδικές οδηγίες για την οργάνωση των χώρων εστίασης εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.
Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο
αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων
πρέπει να παρέχουν γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό, σχετικά με την αναφορά πιθανόν συμπτωμάτων του COVID-19 και τον αποκλεισμό των εν
λόγω ατόμων από την εργασία, ενώ πρέπει να προβαίνουν στη θερμομέτρηση προσωπικού υποχρεωτικά και του κοινού προαιρετικά.
Επίσης, πρέπει να τοποθετήσουν ανακοινώσεις στα σημεία εισόδου, με τις οποίες θα ενημερώνουν τους πελάτες για
τα απλά μέτρα προστασίας, δηλαδή αποστασιοποίηση 2 μέτρα και ατομική υγιεινή, όπως καλό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών, αποφυγή φταρνίσματος και βήχα.
Όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο Υγείας πρέπει να αναρτάται στην είσοδο του κάθε υποστατικού έντυπο που να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στον κάθε χώρο, σημειώνοντάς πως
η ευθύνη τήρησης του μέγιστου αριθμού ατόμων βαραίνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο ο μέγιστος αριθμός υπολογίζεται με βάση το εμβαδό του ανοικτού χώρου, ένα
άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα, εξαιρουμένων των εργαζομένων, ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων στους εσωτερικούς χώρους θα είναι ένα άτομο ανά 3 τετραγωνικά μέτρα.
Εξάλλου, αναφέρει πως ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι είναι 10, ενώ θα πρέπει να τοποθετείται σε ευκρινή
θέση στις εισόδους και εξόδους όλων των υποστατικών φιάλη αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση)
για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.
Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό θα πρέπει να περιορίσουν στο βαθμό που είναι
δυνατό τη συνομιλία με πελάτες, ενώ επιβάλλεται η χρήση μάσκας και γαντιών από όλο το προσωπικό.
Συστήνει ακόμα όπου είναι εφικτό η χρήση μενού/καταλόγου τιμών μιας χρήσης ή αναρτημένος σε περίοπτα σημεία
εντός και εκτός του υποστατικού ή διαθέσιμος ηλεκτρονικά.
Ο κατάλογος θα πρέπει να απολυμαίνεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση (πχ πλαστικοποιημένος, αδιάβροχος)
Επιπλέον, συστήνει όπως αποφεύγεται η χρήση τραπεζομάντηλων πολλαπλής χρήσης και μετά από κάθε αποχώρηση πελατών, τα τραπέζια θα πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται.
Το Υπουργείο Υγείας συστήνει μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών.
Σε σχέση με τη χρήση κλιματιστικών επιτρέπεται, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εισαγωγή φρέσκου αέρα, είτε με τη
χρήση μηχανικών συστημάτων η με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου.
«Δεν επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) σε χώρους εστίασης μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία τους. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των μπαρ που είναι μέρος της υπηρεσίας
ενός κέντρου αναψυχής και εστίασης (σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα
επιτρέπει τη λειτουργία τους», σημειώνει.
Στο μεταξύ, πρέπει να γίνεται εφοδιασμός των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων) και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).
Τέλος, όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Περιορισμένος Αριθμός Διαμερισμάτων και Καταστημάτων
Μικρή Προκαταβολή + 480 Ευρώ το μήνα
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Μπήκε το καλοκαίρι επέστρεψαν τα έντομα στην «Λυμπούραινα»

Σ

το ίδιο έργο θεατές και αυτό το καλοκαίρι, υποστηρίζουν, ότι
βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής Λυμπούραινας στα σύνορα Πέρα Χωριού Νήσου και Δαλιού όσον αφορά τα έντομα, τις
μύγες, τα κουνούπια και τα τρωκτικά. Σε επιστολή προς τον Υπουργό Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή η οποία
κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς ζητείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να ελέγξουν επί τόπου και να καταγράψουν όλα τα
υποστατικά που έχουν καταστεί οχληρά σε υπερβολικό βαθμό, πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδροφορέων, αλλά και επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και να τα εντάξει στα δύο Σχέδια που έχει
ετοιμάσει το Υπουργείο Γεωργίας τον Φεβρουάριο του 2020 όσον αφορά την κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής και κοινωνικής του πολιτικής για την προστασία του
περιβάλλοντος από οχληρές κτηνοτροφικές αναπτύξεις, αλλά και για την
προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας, καθώς και για
την ορθολογική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας κατοίκων της περιοχής για ακόμα μια φορά
το καλοκαίρι θα εξελιχθεί σε μία αρκετά δύσκολη περίοδο όσον αφορά
το θέμα της οχληρίας. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι «μετά τις περσινές
συνεδριάσεις, συζητήσεις, αποφάσεις, εγγραφή του θέματος στη Βουλή
και τις δεσμεύσεις ότι θα τηρούνταν τα συμφωνηθέντα, δηλαδή ταυτόχρονος ψεκασμός κάθε 15 μέρες σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες κατά
μήκος των χωριών Νήσου, Δάλι, Ποταμιά, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν
γίνεται και κάποιοι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να μην υποστηρίζουν τον

συντονισμένο ψεκασμό με αποτέλεσμα για ακόμη μία χρονιά να θυματοποιούνται εκατοντάδες κάτοικοι στην οικιστική ζώνη αλλά και οι περιουσίες τους, οι οποίες καταστρέφονται». Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν
όπως γίνεται ταυτόχρονος ψεκασμός ώστε να μην υπάρξει αποτέλεσμα,
βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους και διασφάλιση της υγείας τους. Οι
κάτοικοι στην ανακοίνωση τους αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για την υγεία
τους είναι εμφανής και ζητούν όπως όλοι, κάτοικοι, τοπικές και δημόσιες
αρχές, κτηνοτρόφοι, συμβάλουν ο καθένας από πλευράς του στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι κάτοικοι ζητούν όπως γίνει ταυτόχρονος και συντονισμένος ψεκασμός σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες υπό

Λύμπια και Ποταμιά στο πρόγραμμα
αναζωογόνησης ακριτικών περιοχών

Ο

ι κοινότητες Λυμπιών και Ποταμιάς περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενίσχυσης των ακριτικών περιοχών και κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΣΥ Ξένιας
Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναζωογόνησης περιοχών κατά μήκος της πράσινης γραμμής, για
τους δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου συνολικού
προϋπολογισμού €12 εκ. Η εξαγγελία του προγράμματος
προγραμματιζόταν περί τα τέλη Μαρτίου, η οποία όμως
έχει αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με ανάρτηση της κας Κωνσταντίνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστεί ως ακριτικές περιοχές και επιλέξιμες για παροχή οικονομικής ενίσχυσης, περιοχές κατά μήκος της πράσινης γραμμής μεταξύ
των οποίων είναι στην περιοχή οι κοινότητες Λυμπιών και Ποταμιάς οι οποίες είχαν πολύ δυσμενώς επηρεαστεί από τις συνέπειες της Τούρκικης εισβολής. Κριτήριο επιλογής των περιοχών για συμπερίληψη στο Σχέδιο
αποτελούσε και η γειτνίαση/εγγύτητα των οικιστικών Ζωνών από τη γραμμή αντιπαράθεσης.
Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, προκηρύχθηκε την 1η Ιουλίου 2019 και αφορά σε οικονομική ενίσχυση για απόκτηση κατοικίας για
μόνιμη ιδιοκατοίκηση.

Τ

Ψεκασμός στην Ποταμιά

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς προχώρησε σε ψεκασμό στην κοινότητα για καταπολέμηση των κουνουπιών και των εντόμων.
Οι υψηλές θερμοκρασίες που ήδη καταγράφηκαν
ευνοούν την παρουσία τους. Με το ψεκασμό που
έγινε έχει καθαρίσει η κοινότητα και οι κάτοικοι μπορούν να κάθονται ανενόχλητοι στις αυλές των σπιτιών τους και να απολαμβάνουν αμέριμνοι τη βόλτα τους στους δρόμους του χωριού. Πέραν από τους
δημόσιους δρόμους έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και έγινε ψεκασμός στον Ποταμό Γυαλιά καθώς και
σε στάσιμα νερά που υπάρχουν στην κοινότητα. Το

Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς προχώρησε σε καθαρισμό των δρόμων από χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.

Οδηγίες Σχολικής Εφορίας Αλάμπρας

Μ

ε την ευκαιρία της επανέναρξης των
σχολείων στις 21 Μαϊου η Σχολική
Εφορία Αλάμπρας εξέδωσε οδηγίες
προς γονείς και κηδεμόνες κατά την προσέλευση
και αποχώρηση των μαθητών στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Σύμφωνα με τις οδηγίες τα παι-

διά αφήνονται στην είσοδο και οι γονείς και κηδεμόνες φεύγουν αμέσως. Η στάθμευση μπροστά
από το σχολείο απαγορεύτηκε ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στην είσοδο του σχολείου. Επιπλέον σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις των 2 μέτρων.

την επίβλεψη των τοπικών αρχών ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Επιπρόσθετα, ζητούν την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν συνεργάζονται στην ομαλή συνύπαρξη οικιστικής και κτηνοτροφικής ζώνης.
«Αρνούμαστε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τον μη σεβασμό της υγείας και της περιουσίας μας» το μήνυμα που στέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής Λυμπούραινας. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι ο Δήμος είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους από
τους οποίους ζητήθηκε να επιδείξουν και πάλι συνεργασία και να προβούν στις ίδιες ενέργειες όπως και κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. «Πέρσι έγινε οργανωμένος και
ταυτόχρονος ψεκασμός σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και φέτος» ανέφερε ο κ. Καλλένος τονίζοντας ότι
η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων αποτελούν προτεραιότητα για
το Δήμο. Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού – Νήσου ανέφερε ότι πρόκειται για σύνθετο πρόβλημα επισημαίνοντας ότι θα
λυθεί οριστικά όταν θα γίνει η μετακίνηση των κτηνοτροφικών υποστατικών από την περιοχή. «Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα χρειαστεί χρόνο, μέχρι τότε απαιτείται η συνεργασία όλων για προσωρινή αντιμετώπιση του θέματος» επισήμανε ο εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου
Πέρα Χωριού – Νήσου.

Νέες στάσεις λεωφορείων στην Ποταμιά

Σ

ε αντικατάσταση των
δυο στάσεων λεωφορείων στην
Ποταμιά με καινούργιες προχώρησε το
Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού. Οι
νέες στάσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του επιβάτη όσον
αφορά την προσβασιμότητα, την προστασία από τις καιρικές συνθήκες αλλά
και την καλαισθησία.
Οι νέες στάσεις λεωφορείων και κυρίως η προστασία που
προσφέρουν από τις
καιρικές συνθήκες
θα αποτελέσουν ένα
ακόμη στοιχείο που
θα ελκύσει τους πολίτες, έτσι ώστε να προτιμήσουν τις δημόσιες μεταφορές αντί για
το ιδιωτικό όχημα.

Προσφορά tablets στο Α’ Δημοτικό
Σχολείο Πέρα Χωριού - Νήσου

Ο

Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων
του Α’ Δημοτικού Σχολειού Πέρα
Χωρίου και Νήσου στο πλαίσιο της
προσφοράς και στήριξης των παιδιών και των
οικογενειών του σχολείου δεν μπορούσε να
μείνει αδρανής στις αλλαγές της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω των μέτρων που πάρθηκαν από το ΥΠΠΑΝ για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορονοϊού. Μετά από απόφαση του ΔΣ, πρόσφερε στο σχολείο 12 tablets
(Ηuawei T3 10’) για να βοηθήσει τα παιδιά του
σχολείου που δεν είχαν συσκευή για να συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Την ίδια στιγμή σηματοδοτεί την έναρξη της
στήριξης της εκπαίδευσης με χρήση της τεχνολογίας, αφού οι εν λόγω συσκευές θα παραμείνουν στο σχολείο για μελλοντική χρήση από
τα παιδιά, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.
Τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
παρέδωσε αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Συνδέσμου Γονέων αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ανδρέα Αθανασίου και το μέλος Δημήτρη
Χ’’Πάκκο στο Διευθυντή του σχολείου Κυριάκο Γ. Κυριάκου.
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Βανδαλισμοί στο πάρκο Καλλιθέας

νεανική παραβατικότητα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις
το τελευταίο διάστημα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης. Μετά τη συχνή αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους
σπιτιών, σε περιτοιχίσματα δρόμων και άλλα σημεία του Δήμου Ιδαλίου,
θρασύτατοι νεαροί προχώρησαν σε βανδαλισμούς στο πάρκο της Καλλιθέας. Άναψαν φωτιές, κατέστρεψαν παιχνίδια, έσπασαν παράθυρα και γενικά ο χώρος έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Οι νυχτοβάτες εδρασαν
με τόση μανία που επισκεπτόμενος κάποιος το χώρο την επόμενη μέρα
αισθανόταν ότι βρισκόταν σε πεδίο μάχης. Οι βάνδαλοι δεν άφησαν τίποτα στη θέση του.
Το γεγονός φυσιολογικά προκάλεσε τα αισθήματα του κόσμου, εξοργίζοντας τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και το Δήμαρχο και μέλη
του δημοτικού συμβουλίου που έσπευσαν επί τόπου.
Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος ανακοίνωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε να κλείσει το πάρκο αφού η συνέχιση της λειτουργίας του
εγκυμονούσε κινδύνους για τους χρήστες του. «Δυστυχώς ούτε τα περίπολα της Αστυνομίας, ούτε παραινέσεις μας προς τους γονείς να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους έτσι ώστε να σταματήσουν να το καταστρέφουν
στάθηκαν ικανά να σώσουν το πάρκο. Και επειδή κάποιοι θα μας πουν
για κάμερες, να τους ενημερώσουμε ότι οι νέοι μας φρόντισαν να διαλύσουν και τις κάμερες» ανέφερε ο κ.Καλλένος δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχετικές φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα θλιβερά και απαράδεκτα έργα των
βανδάλων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία μέλη της οποίας, πήγαν επί τόπου και άρχισαν ανακρίσεις στην προσπάθεια τους να
εντοπίσουν στους δράστες. Λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα από τεκμήρια που εντοπίστηκαν στη σκηνή ενώ άρχισε η λήψη καταθέσεων ώστε
να εντοπιστούν οι δράστες. Σε μια περιοχή όπου λειτουργεί ο θεσμός του
Παρατηρητή της Γειτονιάς είναι το λιγότερο αφελές να επικρατεί ο νόμος
της σιωπής και να μην δίδονται πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ώστε
να εντοπιστούν οι δράστες και να σταματήσει το φαινόμενο. Οι ζημιές που
προκλήθηκαν στο πάρκο ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες Ευρώ τα οποία
θα καταβληθούν από τα ταμεία του Δήμου ο οποίος με τη σειρά του θα τα
μετακυλήσει στους δημότες, μέσω φορολογιών. Αυτό και μόνο εξοργίζει
κάθε λογικό και νοήμονα πολίτη. Οι ευθύνες των γονιών για αυτή την κατάσταση είναι βαρύτατες. Σε τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να υπάρχει
ανοχή, αλλά καλύτερος έλεγχος των παιδιών. Τι να αναμένουμε όταν θα

κλείσουν τα σχολεία, διερωτήθηκε κάτοικος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ο οποίος θέλησε να κρατήσει για ευνόητους λόγους την
ανωνυμία του. Οι κάτοικοι της περιοχής ταυτόχρονα απευθύνουν έκκληση και στην Αστυνομία όπως διενεργεί συχνότερες περιπολίες στην Ενορία ώστε να εμπεδώνεται το αίσθημα ασφάλειας.
Τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές θα πρέπει να τερματιστούν
άμεσα, ανέφερε άλλος κάτοικος ο οποίος σημείωσε ότι το πάρκο αποτελεί χώρο συνάθροισης των παιδιών και θα πρέπει να προστατεύεται με
κάθε τρόπο. Mε αφορμή την υπόθεση στο πάρκο της Καλλιθέας η ηγεσία της Αστυνομίας έδωσε οδηγίες όπως διενεργούνται τακτικά περιπολίες σε πάρκα και άλλους χώρους ώστε να αποφεύγονται τέτοια κρούσματα παραβατικότητας.
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Παρανομία η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους

Ο

Υπουργός Εσωτερικών προτίθεται να αποστείλει εγκύκλιο
προς όλες τις Τοπικές Αρχές ώστε να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη όσων επιχειρήσεων και οργανώσεων συνεχίζουν να
παρανομούν με την τοποθέτηση σε πασσάλους της ΑΗΚ ή του οδικού
φωτισμού ή των οδικών σημάνσεων διάφορων διαφημιστικών αφισών
και άλλων κατασκευασμάτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον και καταστρέφουν αισθητικά τις πόλεις και τα χωριά.
Σε απάντηση του ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Γιώργου Περδίκη αναφέρει ότι μέχρι τη ρύθμιση του ζητήματος το Υπουργείο
Εσωτερικών με σχετική εγκύκλιο - επιστολή του θα καλέσει τις Τοπικές Αρχές όπως επικαλούνται τις εξουσίες που τους παρέχουν οι σχετικές νομοθεσίες και όχι απλά να προβαίνουν στην αφαίρεση των παράνομων αφισών/διαφημίσεων. Οι Τοπικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα, σημειώνεται,
λήψης νομικών μέτρων εναντίον των παρανομούντων σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής τους, γεγονός που σίγουρα θα λειτουργήσει ανασταλτικά σε κάποιες περιπτώσεις. Στην επιστολή του ο κ. Νουρρής αναφέρει ότι
το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών και διαφημίσεων σε πινακίδες
τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού απασχόλησε διαχρονικά τις
αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για αντιμετώπισή του. Η ύπαρξη πολυνομίας στο θέμα του ελέγχου της τοποθέτησης
αφισών και διαφημίσεων [Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμος (Κεφ. 50), ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος, ο περί Δήμων Νόμος και
ο περί Κοινοτήτων Νόμος] δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στην πάταξη του φαινομένου από τις Αρμόδιες Αρχές.
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
(α) Ιδιοκτησίας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι οι ξύλινοι
πάσσαλοι, οι οποίοι είναι φωτιστικά οδικού φωτισμού και στηρίγματα
των αγωγών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρισμού. Η ΑΗΚ δεν
επιθυμεί, δεν επιτρέπει, ούτε αδειοδοτεί την τοποθέτηση οποιωνδήποτε αφισών, διαφημιστικών πινακίδων ή ανακοινώσεων πάνω στους ξύλινους πασσάλους, ανεξαρτήτως σκοπού.
(β) Εντούτοις, λόγω του μεγάλου αριθμού ξύλινων πασσάλων που είναι
εγκατεστημένοι σε όλη την Κύπρο η ΑΗΚ δεν μπορεί να αποτρέψει φαινόμενα αυθαίρετης τοποθέτησης αφισών και διαφημιστικών πινακίδων.
Όταν τα συνεργεία της Αρχής κατά τη διάρκεια εργασιών συγκεκριμένων
πασσάλων εντοπίζουν τέτοιου είδους αφίσες ή διαφημιστικές πινακίδες,

τις μετακινούν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει καταγγελία εναντίον
οποιουδήποτε σε σχέση με ανάρτηση αφισών ή διαφημιστικών πινακίδων σε ξύλινους πασσάλους.
Τοπικές Αρχές
(α) Οι μεταλλικές κολώνες οδικού φωτισμού είναι αρμοδιότητας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) ή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, αν είναι εγκαταστημένες σε υπεραστικό δρόμο ή αυτοκινητόδρομο.
(β) Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το θέμα της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους δικής τους αρμοδιότητας με πολύ περιορισμένες δυνατότητες σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
(γ) Επισημαίνεται ότι σε περιόδους προεκλογικών εκστρατειών γίνονται
από τους Δήμους ειδικές ρυθμίσεις για την προβολή υποψηφίων/κομματικών συνδυασμών κλπ. με στόχο την αποφυγή της ρύπανσης των δημοτικών περιοχών με αφίσες και πινακίδες. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι
η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει αποστείλει τον Αύγουστο του 2019 σχετική επιστολή σε όλες τις κομματικές νεολαίες και στις φοιτητικές παρατάξεις, ζητώντας να συνδράμουν στο έργο των Δήμων απέχοντας από την
παράνομη τοποθέτηση αφισών και όπως αξιοποιήσουν τα ηλεκτρονικά

μέσα πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης για τη μαζική πληροφόρηση των μελών τους.
(δ) Όσον αφορά στις Κοινότητες τα φαινόμενα τοποθέτησης αφισών σε
πινακίδες τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού είναι περιορισμένα έως ελάχιστα.
(ε) Οι Τοπικές Αρχές όταν εντοπίσουν τέτοια φαινόμενα, δύναται να προβούν στη λήψη των ενδεδειγμένων από τη σχετική Νομοθεσία (περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος, περί Δήμων Νόμος, περί Κοινοτήτων Νόμος)
μέτρων για απομάκρυνσή τους. Στο μέτρο των δυνατοτήτων τους λαμβάνουν μέτρα για αφαίρεση των παράνομων αφισών/πινακίδων (επίδοση ειδοποίησης), ενώ έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης των εξόδων
αφαίρεσης από τον παρανομούντα ή ακόμα και τη λήψη νομικών μέτρων. Εντούτοις, δεν έχουν αναφερθεί από την Ένωση Δήμων Κύπρου ή
τις Κοινότητες οποιεσδήποτε περιπτώσεις λήψης ποινικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο.
Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε υπεραστικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους και τις περιπτώσεις λήψης
νομικών μέτρων εναντίον των παρανομούντων, εάν υπάρχουν, μπορείτε να τύχετε περαιτέρω ενημέρωσης από το εν λόγω Τμήμα.

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. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
5. Πλαστικό
6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7. Γυαλί
8. Αλουμίνιο
9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ.)
10. Ξύλο
11. Υφάσματα
12. Παιχνίδια
13. Ακτινογραφίες
14. Θερμόμετρα
15. Φάρμακα
16. Λαμπτήρες
17. Υλικά καθαρισμού
18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
21. Φορητές Μπαταρίες
22. Μηχανέλαια
23. 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

Καθαρισμός οικοπέδων
Αυτή την περίοδο βρίσκεται
σε εξέλιξη ο καθαρισμός
των πεζοδρομίων και των
οικοπέδων στα δημοτικά όρια
Ιδαλίου. Όσοι διατηρούν
μηχανήματα ή άλλα
αντικείμενα σε ιδιωτικούς
ανοικτούς χώρους, πρέπει
να τα μετακινήσουν έγκαιρα
για σκοπούς καλύτερου
καθαρισμού, διαφορετικά ο
Δήμος δεν θα φέρει οποιαν
δήποτε ευθύνη για τυχόν
απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

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.
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.
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Απορρίπτουν την κυβερνητική πρόταση, στο βάθος εμπλοκή
της Νομικής Υπηρεσίας

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 13 Μαϊου συζήτησε εκτεταμένα το θέμα της μετακίνησης των
δυο εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κυβέρνηση
έχει διαβιβάσει την πρόταση της προς τους δυο εργοστασιάρχες για μετακίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες η

μια από τις δυο επιχειρήσεις είναι θετική στην κυβερνητική πρόταση ωστόσο θέτει ως όρο για αποδοχή της πρότασης
τη μετακίνηση και της δεύτερης μονάδας παραγωγής ασφάλτου. Οι πληροφορίες της «ΔΑΛΙNEWS» αναφέρουν ότι η
δεύτερη επιχειρηματική μονάδα απορρίπτει την κυβερνητική πρόταση. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται και Σχέδιο Β. Σύμφωνα με τη συζήτηση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίστηκε όπως σε περίπτωση που οι δυο επιχειρήσεις δεν αποδεχθούν τις κυβερνητικές προτάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν και ανεπαρκείς, στο θέμα θα
υπάρξει εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα του Γενικού Εισαγγελέα για αναστολή εργασιών. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θεωρούν ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, ωστόσο όπως
τονίζουν « το πλάνο μας δεν αλλάζει σε σχέση με την επιδίωξη συνάντησης για άμεση παρέμβαση του Προέδρου της
Δημοκρατίας και σημαντικές κινητοποιήσεις , ειδικότερα και μέσω του σχολείου). Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμη να
διανύσουμε», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα μέσω του Δήμου Ιδαλίου προχωρά και το νομικό κομμάτι. Επίσης ο Δήμαρχος Ιδαλίου προέβη σε μια σειρά από επαφές με άλλους Δημάρχους καθώς και με τους εμπλεκόμενους Υπουργούς ενημερώνοντάς τους τι θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες από Δήμο και κατοίκους εάν δεν
επιτευχθεί η μετακίνηση. O Σύνδεσμος Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου αποφάσισε και πραγματοποίησε
διήμερη αποχή από τα μαθήματα. Η αποχή από τα μαθήματα του σχολείου έγινε το διήμερο 21 και 22 Μαϊου και όπως
ανακοινώθηκε σε περίπτωση που μέχρι τη νέα σχολική χρονιά δεν ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος
υπάρχει η πρόθεση για λήψη δυναμικότερων μέτρων.

Η

Το μουσείο του Αρχαίου Ιδαλίου

θεσμοθετημένη ημέρα για τον εορτασμό των μουσείων σ’ όλο τον κόσμο στις 18 Μαΐου συνέπεσε φέτος με το lockdown της πανδημίας. To
Μουσείο Ιδαλίου προβάλει τα ευρήματα του τοπικού αρχαιολογικού χώρου ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους της Κύπρου με
πλούσια ευρήματα, μερικά από τα οποία κοσμούν σήμερα τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Κορυφαίο όλων είναι το πιστό αντίγραφο της
ενεπίγραφης πλάκας του Ιδαλίου , το οποίο από τα τέλη του 19ου αιώνα στεγάζεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Παρισιού. Η πλάκα, γραμμένη στην κυπροσυλλαβική γραφή, φανερώνει την ύπαρξη κτηματολογίου και αποτελεί, παράλληλα, το αρχαιότερο ασφαλιστικό έγγραφο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το Μουσείο Ιδαλίο αποτελείται από τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αποτελείται από μια αίθουσα όπου μπορεί ο επισκέπτης να πληροφορηθεί για την ιστορία
του χώρου και των ανασκαφών, καθώς και φωτογραφικό υλικό με τα αξιολογότερα ευρήματα που βρίσκονται σε ξένα μουσεία. Στη δεύτερη θεματολογία του Μουσείου μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει επιγραφές που μαρτυρούν την κατάληψη του βασιλείου, μέρος του αρχείου της φοινικικής διοίκησης της πόλης, επιτύμβια μνημεία, δείγματα κεραμικής και αντικείμενα καθημερινής χρήσης όλων των εποχών με επεξηγηματικά κείμενα για τη σημασία
της κάθε περιόδου ξεχωριστά. Σε ειδικό χώρο της αίθουσας σκιαγραφείται με φωτογραφικό υλικό, αποθηκευτικούς πίθους και μικροτεχνήματα, η εικόνα
της οικονομίας του Ιδαλίου, που ήταν η βάση για την ανάπτυξη του πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί σήμερα αντικείμενο μελέτης παγκοσμίως. Η πόλη του
Ιδαλίου ιδρύθηκε, σύμφωνα με την παράδοση από τον Αχαιό ήρωα του Τρωϊκού πολέμου Χαλκάνορα, απόγονο του Τεύκρου, ιδρυτή της Σαλαμίνας.

Παράταση τροποποίησης αιτήσεων προαιρετικής
συνδεδεμένης στήριξης για αιγοπρόβατα

Ο

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
ανακοίνωσε ότι η περίοδος υποβολής τροποποιήσεων
στην αίτηση ΠΣΣΑ 2020 που αφορά μέτρα με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 15 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τους κτηνοτρόφους παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2020.
Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δικαίωμα τροποποίησης
της αίτησης, παρέχεται μόνο στους αιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση κατά την περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων ή κατά την περίοδο υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων για
το έτος 2020.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι το Μέτρο 1 αφορά συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος. Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να
έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες περισσότερο από δέκα τόνους (10300Lt) γάλακτος κατά την
περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
Το Μέτρο 2 αφορά συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή κρέατος.
Οι αιτητές που επιθυμούν να προβούν σε τροποποίηση της αίτησής τους, θα πρέπει να προσέλθουν, αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, για να το πράξουν.

Οδηγίες στους
μελισσοκόμους

Τ

ο Τμήμα Γεωργίας, του
Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καλεί όλους τους μελισσοκόμους όπως λαμβάνουν πρόνοια για απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης από τον χώρο του μελισσοκομείου τους, ώστε να
αποφεύγονται καταστροφές και θανατώσεις μελισσοσμηνών από τυχόν πυρκαγιές.
Συστήνει, επίσης, όπως αποφεύγεται η τοποθέτηση μελισσιών σε χώρους που ενδεχομένως να προκαλούν
οχληρία, όπως σε κατοικημένες ή κτηνοτροφικές περιοχές, σε περάσματα ζώων και αλλού, ενώ απαραίτητα, να
τοποθετείται ποτίστρα με νερό για τις ανάγκες των μελισσιών.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι μελισσοκόμοι έχουν
την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο
το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ή και το τηλέφωνο
τους (προαιρετικά). Επίσης, στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως
ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας, για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου.
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Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάτω από το
μικροσκόπιο της Βουλής

Ά

ρχισε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών η
συζήτηση των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο όπως αναφέρθηκε όλα τα νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση να ψηφιστούν σε νόμους εντός
Σεπτεμβρίου.
Η συζήτηση άρχισε με παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον Υπουργό
Εσωτερικών Νίκο Νουρή στην παρουσία , εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων. Σε ανακοίνωση
του το Υπουργείο Εσωτερικών χαιρετίζει τη
συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις μιας ολόκληρης δεκαετίας
και αφού είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη
μα πάνω απ’ όλα αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια τη ζητά πλέον επιτακτικά η κοινωνία. Στην ανακοίνωση, σημειώνεται ότι είναι «ζητούμενο
η δημιουργία ενός νέου, εκσυγχρονιστικού αυτοδιοικητικού μοντέλου,
βιώσιμου οικονομικά και διοικητικά αυτόνομου που θα έχει δυνατότητες προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος».
Οι συνθήκες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ωρίμασαν και η μεταρρύθμιση μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Υπουργείου Εσωτερικών η νέα μορφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των 17 Δήμων και των 32 συμπλεγμάτων κοινοτήτων, γίνεται πλέον οικονομικά και διοικητικά αυτόνομη, αποκτά σημαντικές αρμοδιότητες συνοδευόμενες από τους ανάλογους πόρους, ενώ καθίσταται ανθρωποκεντρική, ευέλικτη και αποτελεσματική.
«Μέσα από τη θέσπιση των νέων δημοτικών οντοτήτων, τη συμπλεγματοποίηση κοινοτικών αρχών, τη συνένωση των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και στερεών αποβλήτων αλλά και τις συμπλεγματοποιήσεις για
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, δημιουργούμε μία αυτοδιοίκηση που θα βρίσκεται πραγματικά δίπλα στον κάθε
πολίτη». Το Υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση του επισημαίνει ότι
τα νομοσχέδια όπως και η συμφωνία για τα εργασιακά θέματα των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που ήδη υπεγράφη και τα συνοδεύει, είναι προϊόν εξαντλητικού διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα με την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων αλλά και
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η συμβολή των οποίων στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων υπήρξε σημαντική και καταλυτική. Το Υπουργείο
Εσωτερικών στην ανακοίνωση του υπογραμμίζει ότι το πνεύμα συναντίληψης και συνεργασίας που κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια των δια-

βουλεύσεων που προηγήθηκαν, τόσο με τις πολιτικές δυνάμεις όσο και με
τους εταίρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα συνεχιστεί, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μια μεταρρύθμιση στην υπηρεσία του πολίτη.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου σε συνεδρία της μέσω
τηλεδιάσκεψης συζήτησε το θέμα του νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποφάσισε όπως
ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων αποστείλει επιστολές, προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με τις οποίες να επαναβεβαιώνει τις θέσεις για την προώθηση της μεταρρύθμισης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις επιστολές αναφέρεται ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι «εκ των ών ουκ άνευ». Όπως αναφέρεται στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής στη διαβούλευση
με το Υπουργείο Εσωτερικών αρκετές από τις θέσεις/ εισηγήσεις της Ένωσης Δήμων έχουν γίνει αποδεκτές ενώ κάποιες άλλες, όπως επισημαίνεται, δεν έχουν περιληφθεί. Η Ένωση Δήμων προτίθεται όπως τις εισηγήσεις που δεν έχουν περιληφθεί να τις παρουσιάσει και να τις υποστηρίξει
κατά το στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών. Η Ένωση Δήμων τονίζει τέλος ότι η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τη σημασία και την ανάγκη ενίσχυσης ακόμα
περισσότερο του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της μεταρρύθμισης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
(ULTRASOUND CENTER)
To Κέντρο έχει εξοπλιστεί με νέας γενιάς διαγνωστικό
υπέρηχο για όλες τις εξετάσεις υπερήχων και Doppler
(Duplex) που συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους

του ΓΕΣΥ σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Σε συνεργασία με τον ειδικό ακτινολόγο
Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΣΚΙΤΣΑ.
```

Οδός: Τζων Κέννεντυ 34, 2540, Δάλι

Τηλ: 99-446634 email: dr.nicoletta.kouspi@gmail.com
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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Οδηγός για τα μέτρα προφύλαξης στις Λαϊκές Αγορές

Α

Μαρμελάδα Φράουλα

ναθεωρημένο οδηγό κυκλοφόρησε το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα
προφύλαξης κατά της εξάπλωσης

του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών

Μια υπέροχη, μυρωδάτη μαρμελάδα φράουλα. H παρασκευή
της είναι πανεύκολη. Η ποσότητα της ζάχαρης εξαρτάται από
τα γούστα σας και,το πόσο γλυκές είναι οι φράουλες.

Αγορών. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι Υγει-

Υλικά
1. 1 κιλό φράουλες
2. 600 γρ. έως 1 κιλό ζάχαρη
3. 1/4 φλ. χυμό λεμόνι

φόρων επιχειρήσεων και εφαρμογή μέτρων

Εκτέλεση
1. Οι φράουλες πρέπει να είναι ώριμες αλλά γερές. Τις πλένουμε καλά, κόβουμε τα κοτσάνια τους και τις βάζουμε σε λεκάνη. Τις λιώνουμε με το χέρι.
2. Τις ρίχνουμε σε φαρδιά κατσαρόλα, μαζί με τη ζάχαρη και

ονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο σειράς οδηγιών προς επαγγελματίες διαπροφύλαξης που θα πρέπει να εφαρμόζουν με

το χυμό του λεμονιού.
3. Τις αφήνουμε να βράσουν σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να φτάσουν σε θερμοκρασία 105° (η μαρμελάδα πέφτει σε παχύρευστη μάζα από
το κουτάλι - δες και όσα έχω γράψει στην περιγραφή).
4. Αφού κρυώσει, τη βάζουμε σε αποστειρωμένα βάζα και τη
φυλάμε στο ψυγείο.

Γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Ρε Αλέξη» στα Λύμπια

Μ

news

έλη της θεατρικής ομάδας «Παράβαση» Λυμπιών συμμετείχαν στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Ρε Αλέξη», τα οποία έγιναν στα Λύμπια. Το
ντοκιμαντέρ καταπιάνεται με την επανάσταση των Κυπρίων υπό τον

στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του
ιού COVID-19, προτρέπουν τους υπεύθυνους
των επιχειρήσεων Λαϊκών Αγορών να εφαρμόζουν τα πιο κάτω μέτρα προστασίας. Σημειώνεται πως τα μέτρα αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις Λαϊκές Αγορές ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τους πωλητές που ενοικιάζουν σταθμούς εντός των αγορών, το προσωπικό καθαρισμού, το προσωπικό συντήρησης, το προσωπικό εφοδιασμού των πάγκων καθώς και τους
επιθεωρητές/επιτηρητές/διαχειριστές των Λαϊκών Αγορών.
1. Ειδικές οδηγίες για την οργάνωση και λειτουργία των Λαϊκών Αγορών:
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών να μην είναι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων με τον
ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα
Να ελέγχεται η είσοδος του κοινού στις αγορές ώστε να αποτρέπεται ο συνωστισμός και να μπορεί να τηρεί-

Ρε Αλέξη, που έγινε στην καρδιά της Φραγκοκρατίας το 1426 και επέβαλε την λαϊκή

ται η αποστασιοποίηση των δύο μέτρων μεταξύ του κοινού κατά την εξυπηρέτηση.

εξουσία για δέκα μήνες έως το 1427. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει και πραγματεύεται το

Η Αρμόδια Δημοτική Αρχή πρέπει να φροντίσει για την σηματοδότηση της απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων

πώς, αυτός ο πρωτοποριακός τρόπος που κυβέρνησαν οι τότε δουλοπάροικοι, δη-

η οποία πρέπει να τηρείται από τους καταναλωτές.

λαδή οι Κύπριοι, υπό την καθοδήγηση του Ρε Αλέξη, μπορεί να εφαρμοστεί στο σήμερα και να δώσει διέξοδα στα αδιέξοδα του σήμερα.

Σε ισχύ το Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων
αδέσποτων γάτων για το 2020

Σ

τη βάση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την Προστασία και Ευημερία των
ζώων που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν την έναρξη υλοποίησης του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2020, συνολικής δαπάνης ύψους 75.000 Ευρώ.
Πρόκειται για την τέταρτη στη σειρά χρονιά κατά την οποία εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο, με πολύ καλά αποτελέσματα. Κατά τα προηγούμενα τρία έτη, στο πλαίσιο
του Σχεδίου στειρώθηκαν 4.300 αδέσποτες γάτες.
Στο Σχέδιο συμμετέχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Φιλοζωικές Οργανώσεις που έχουν εκδηλώσει σχετικό
ενδιαφέρον καθώς και οι εγγεγραμμένοι Κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψης χειρουργείου
και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων, κτηνιατρικές κλινικές. Η υλοποίηση του Σχεδίου πραγματοποιείται υπό την
εποπτεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

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

Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους των αγορών φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (περιεκτικότητας 70%
αλκοόλη) με αντλία έγχυσης και βάση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.
2 Έκθεση/διάθεση τροφίμων Να παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες προσώπου, γάντια
μιας χρήσης για τους εργαζόμενους στις Λαϊκές Αγορές
Όλα τα προϊόντα/ τρόφιμα, τα οποία καταναλώνονται ως έχουν χωρίς ψήσιμο/πλύσιμο/αποφλοίωση όπως
ξηροί καρποί ψωμιά κ.ά., θα πρέπει να εκτίθενται προς πώληση και να προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο
σε συσκευασίες είτε από νάιλον ή χαρτί, και όχι χύμα.
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων ή προσφορά δειγμάτων τροφίμων για δοκιμή εντός
του χώρου της Αγοράς.
Ο κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου του, δοχείο με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη), για χρήση τόσο από τον ίδιο και το προσωπικό του αλλά
και από τους πελάτες του μετά από την κάθε συναλλαγή.
3. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης
Επιμελής και συχνός καθαρισμός των χώρων και των αντικειμένων κοινής χρήσης και έγκαιρη αποκομιδή
των απορριμμάτων .
Όλος ο χώρος πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς.
Γενικά να συμμορφώνονται με τα σχετικά Διατάγματα που εκδίδονται σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά
της εξάπλωσης του COVID-19.

Η

Μεταφέρω
τα εκλογικά
μου δικαιώματα
τώρα

Διάταση και συστροφή στομάχου
του σκύλου

διάταση και η συστροφή στομάχου είναι μια εξαιρετικά
επώδυνη και επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία του σκύλου, που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Η άμεση αναγνώριση των συμπτωμάτων, σε συνδυασμό με τη σωστή αντιμετώπιση, μπορούν να σώσουν τη ζωή του
κατοικίδιου μας.
Ορισμός
Η γαστρική διάταση και συστροφή είναι μια οξεία και απειλητική κατάσταση για τη ζωή
ενός σκύλου, όπου το στομάχι του ζώου διατείνεται και στη συνέχεια στρέφεται κατά
τον επιμήκη άξονα του, κλείνοντας έτσι τα στόμια προς τον οισοφάγο και το έντερο. Τα
αίτια ακόμα δεν είναι κατανοητά, αλλά μεγαλόσωμα σκυλιά με βαθύ στήθος (πχ. Γερμανικά Ποιμενικά, Μεγάλοι Δανοί, Doberman κ.α.) ανήκουν στις υψηλές κατηγορίες
κινδύνου.
Η διάταση συμβαίνει λόγω αιφνίδιας συγκέντρωσης αερίων και υγρών στο στομάχι.
Καθώς το στομάχι αρχίζει να διογκώνεται, η πίεση αυξάνεται, έχοντας σαν αποτέλεσμα
τη μείωση του αίματος στη βλεννογόνο του στομάχου, σκίσιμο του τοιχώματος του
στομάχου και δυσκολία στην αναπνοή από τη πίεση στο διάφραγμα. Επίσης, το στομάχι μπορεί να περιστραφεί
στη κοιλιακή χώρα, οδηγώντας στο στραγγαλισμό των γαστροσπληνικών αιμοφόρων αγγείων. Οι περισσότεροι
σκύλοι φτάνουν σε κατάσταση σοκ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των επιπτώσεων σε όλο τον οργανισμό. Χωρίς ιατρική φροντίδα, η πιθανότητα επιβίωσης είναι πολύ χαμηλή.
Συμπτώματα
Ίσως το πρώτο σημάδι που εμφανίζεται είναι η αλλαγή συμπεριφοράς του σκύλου, ο οποίος δεν είναι ο εαυτός του. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν κοιλιακή διάταση (τυμπανισμό), ανεπιτυχείς προσπάθειες για εμετό,
κουρασμένη εμφάνιση και ανησυχία. Επιπλέων, υπάρχει έντονη σιελόρροια (πολλά σάλια), καθώς και κοιλιακός
πόνος που εκδηλώνεται με κύρτωμα της ράχης. Όσο η ώρα περνάει, το ζώο παρουσιάζει εμφανή αδυναμία, επιπόλαιη αναπνοή, ταχυκαρδία και τελικά κατάρρευση. Δυστυχώς, μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων
έχετε πολύ λίγο χρόνο για να λάβετε άμεση ιατρική βοήθεια.
Πρόληψη
• Διαιρούμε τη τροφή σε 2-3 γεύματα αντί για ένα
• Αποφεύγουμε την έντονη άσκηση το λιγότερο μία ώρα πριν και μετά το τάισμα
• Προσπαθούμε να μην στρεσάρουμε το ζώο ιδίως τις ώρες κοντά στα γεύματα
• Αλλαγές στη τροφή να γίνονται σταδιακά σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας
• Το νερό να περιορίζεται μία ώρα πριν και μετά το τάισμα
• Τα σκυλιά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να τρέφονται στο πάτωμα και όχι με υπερυψωμένα μπολ
• Τέλος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ξέρουν να αναγνωρίζουν τα πρώτα συμπτώματα και να επικοινωνήσουν με τον
κτηνίατρο τους το συντομότερο
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

Κ

Λεκές από καφέ στα δόντια σου;
2 τρόποι να τους αφαιρέσεις στο άψε σβήσε

Ο

καφές φαίνεται να αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής πολλών ανθρώπων. Η κατανάλωση καφέ σε μέτριο επίπεδο είναι πολύ
ευεργετική για την υγεία. Δ υστυχώς, όμως αυτός ο τύπος ποτού συχνά έχει κάτι ενοχλητικό: λεκέδες. Και κανείς δεν το θέλει αυτό. Πώς μπορείς λοιπόν να αφαιρέσεις τους λεκέδες καφέ από τα δόντια σου; Οι παρακάτω
συμβουλές είναι πολύ απλές και οικονομικές.
#1. Μαγειρική σόδα και λεμόνι
Ανακάτεψε μαγειρική σόδα με λεμόνι μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρευστο μείγμα. Αφού βουρτσίσεις κανονικά τα δόντια σου με οδοντόκρεμα, βούρτσισε τα ξανά
με το μείγμα που έφτιαξες. Άφησε το μείγμα στα δόντια
σου για περίπου 5 λεπτά προτού το ξεπλύνεις. Μπορείς
να ακολουθείς τη μέθοδο αυτή 2-3 φορές την εβδομάδα.

#2. Μαγειρική σόδα και φράουλα
Λιώσε μία φράουλα. Ανακάτεψε τη με μαγειρική σόδα
μέχρι να φτιάξεις ένα παχύρευστο μείγμα. Ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο όπως από πάνω βούρτσισε πρώτα
τα δόντια σου κι έπειτα με το μείγμα. Άφησε το για περίπου 5’ και ξέπλυνε. Οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και μηλικό οξύ, ώστε να λευκαίνουν τα δόντια.
Ο συνδυασμός των φραουλών και της μαγειρικής σόδας σου φέρνει ένα «μαγικό» μείγμα που μπορεί να
αφαιρέσει γρήγορα τον λεκέ του καφέ. Ομοίως εφάρμοσε αυτό το μείγμα για να βουρτσίζεις τα δόντια σου 2-3
φορές την εβδομάδα.
Εννοείται διαλέγεις έναν από τους δύο τρόπους και δεν
χρησιμοποιείς και τους δύο κάθε εβδομάδα.
Πηγή: queen.gr

Αϋπνίες

άθε βράδυ παρατηρώ προσεκτικά! Το ξέρω
ότι μπορεί και να βαρέθηκες την ίδια ιστορία
όμως σου εξήγησα άπειρες φορές Κωνσταντίνε ότι απο το τίποτε κανένας δεν έχει αϋπνίες. Δεν ξέρω
βέβαια εάν δέχτηκες
ποτέ τούτη την εξήγηση. Εν πάσα περίπτωση
δεν είναι δικαιολογία,
όπως πάμπολες φορές
σου εξήγησα ότι πρόκειται για ΑΠΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ. Αλλά ξέρω και ξέρεις ότι θα μπορούσε να
είναι κάτι παραπάνω,
ίσως φοβία. Ιδεοληψία
Kωνσταντίνος Μιχαήλ
τη λέμε σωστά; Έτσι την
Κλινικός Ψυχολόγος
λες εσύ; Άσε τους οριinfo@constantinosm.com
www.constantinosm.com
σμούς και πες διότι εγώ
Νικοδήμου Μυλωνά, 17,
μιλώ ευθέως! Ιδεοληψία
1071
τη λες εσύ - τρέλα την
Τηλ. 22653700
λέω εγώ! Ναι μπορεί και
Φαξ. 22653714
να είμαι μια τρελή και
να μην το ξέρω... τρελή
αλλά και ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ παράλληλα διότι... Κωνσταντίνε
θες να πεις ότι δεν συμβαίνει σε όλες της μανάδες;.. Μου
λες ότι το ακούς κάθε μέρα, αλλά αλήθεια τώρα; Συμβαίνει πράγματι σε όλες της μανάδες να κάνουν κάθε
βράδυ στις μια η και δυο τα μεσάνυχτα και να ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥΣ; Τρελή να με πεις εάν ακουμπώ
να πιάσω και καρδιακό παλμό – όχι να κοιτάζω απλά
την αναπνοή απο απόσταση. Φαίνεται βέβαια εύκολο αλλά δεν είναι πάντοτε απλό... Ξέρεις πόσες φορές έτυχε να ξυπνήσουν και να τρομάξουν τα μωρά μου... Είμαι
ο μπαμπούλας, όχι. Φαίνομαι σαν μπαμπούλας, ναι! Εν
πάση περίπτωση έχω δυο παράπονα. Ένα, γιατί να μην
είχα την ευκαιρία να απολαμβάνω την τρυφερή εικόνα
των μωρών μου που κοιμούνται αντί να ανησυχώ για το
ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή... ανα πάσα στιγμή... ξέρεις
Κωνσταντίνε, τα ίδια θα λέμε; Πως να πάω χαλαρή και
ήρεμη για ύπνο Κωνσταντίνε, εύκολο όχι, δύσκολο ναι...

«Μα πως να μην έχω αϋπνίες Κωνσταντίνε. Εννοώ, είναι προφανές... πιο προφανές δεν γίνεται, ότι... δεν έχω
ύπνο εφόσον πολύ απλά αρνούμαι να μπω στην διαδικασία του μετρήματος. Ποιού μετρήματος; Όλο ερωτήσεις είσαι Κωνσταντίνε. Θα με καταλάβεις ποτέ με τη μία;
Μάλλον όχι! Οπότε τέλοσπάντων μπαίνω στο ψητό και
εξηγώ ποιου μετρήματος - και το τονίζω εδώ εάν χρειάζεται ότι μισώ τα μαθηματικα - ... μα ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ! Αρνούμαι να γίνω και εγω μια απο όλες τις νέες κοπέλες, τα
θύματα των χωρισμών που αρχίζουν τα μοιρολόγια του
στυλ: πέρασε κιόλας ένας μήνας απο τότε που κάναμε
εκείνο... πέρασε άλλος ένας μήνας απο τότε που κάναμε το άλλο... ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟ ΜΕΤΡΗΜΑ, δεν θέλω μέτρημα, φτάνει ποια, βαρέθηκα, κουράστηκα να προσπαθώ,
να μπαίνω στην μια σχέση μετά την άλλη και απλά να
μετρώ, σχέσεις,
Φοβάμαι να γεράσω Κωνσταντίνε... Πάτησα κιόλας τα
σαράντα και αισθάνομαι γριά. Είμαι υπερβολική; Καλά
εσύ δεν βλέπεις τις ρυτίδες; Νιώθω ότι κάθε μέρα είτε
εμφανίζεται μια νέα ρυτίδα είτε χειροτερέυει μια άλλη.
Το μόνο σίγουρο Κωνσταντίνε, δεν φεύγουν οι ρυτίδες
με τον χρόνο, δεν φευγουν οι ρυτίδες μέρα με τη μέρα,
ΑΛΛΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ...
Πλησιάζει η μεγάλη μέρα. Είμαι πανέτοιμος. Αλήθεια είμαι! Όχι άκυρο, δεν είμαι. Τώρα το καταλαβαίνω. Ναι,
έπειτα απο ένα και πλέον χρόνο ψυχοθεραπείας και τίποτε δεν κατάλαβα, αλλά σήμερα το πιασα! Είπες Κωνσταντίνε ότι τα πιάνω, αλλά ισχύει; Εννοώ δεν το λες
απλά για ανύψωση του ηθικού, ε; Το πιστευεις; Ισχύει
λοιπόν; Τουλάχιστον σήμερα μόνο; Ναι; Ισχύει! Ανακάλυψα ότι δεν είμαι πανέτοιμος! Ναι, στην πραγματικότητα φοβάμαι Κωνσταντίνε. Κάθε μέρα που περνά τρέμω
στην σκέψη του πως θα εξελιχθεί αυτή η ασθένεια... θα
μιλήσεις ποτέ ξεκάθαρα; Δεν είσαι ιατρός, να ξέρεις; Nαι
αλλά ξέρεις εάν αυτό είναι αϋπνίες η κάτι άλλο. Με ξέρεις καλά Κωνσταντίνε, ΜΕ ΞΕΡΕΙΣ...
(Σημείωση: το άρθρο βασίζεται σε φανταστικούς διαλόγους, που σχετίζονται με περιστατικά έμμεσα και μόνο
ώς περιεχόμενο).
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αρχίζουμε για το αύριο

Με όραμα και αποστολή την υγιή απασχόληση
των νέων στο ποδοσφαιρικό στερέωμα
της Νότιας Περιφέρειας Κοινοτήτων και Δήμου Ιδαλίου,
της Επαρχίας Λευκωσίας

μας ενώνει και μας ενδυναμώνει
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Ο αθλητισμός της περιοχής Ιδαλίου στα ερτζιανά του ραδιοφώνου του Πολίτη

Σ

υνέντευξη στη ραδιοφωνική αθλητική εκπομπή του Πολίτη «DERBY»
παραχώρησε ο Διευθυντής Έκδοσης της «ΔΑΛΙΝΕWS» Ανδρέας Ιωσήφ με αφορμή το αθλητικό ρετρό που ετοίμασε και δημοσιεύτηκε
στην τελευταία έκδοση της εφημερίδας. Μίλησε για τα σωματεία της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου, την ιστορία τους, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους. «Ο
αθλητισμός προσφέρει χαρές και λύπες και γι’ αυτό πιστεύω έχει τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο» ανέφερε ο Διευθυντής Έκδοσης της «ΔΑΛΙNEWS»
εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την θέρμη με την οποία αγκαλιάστηκε
η προσπάθεια του από τους κατοίκους της περιοχής Ιδαλίου. Ο αθλητισμός
στην περιοχή Ιδαλίου έχει ελπιδοφόρο μέλλον, τόνισε ο Διευθυντής Έκδοσης της «ΔΑΛΙNEWS» εκφράζοντας ταυτόχρονα πολλές ευχαριστίες στον Πανίκο Χατζηλιασή για την ευκαιρία που του έδωσε να αναφερθεί στο αθλητικό ρετρό που ετοίμασε.
1) Ενδιαφέρον ρετρό όλων των ομάδων της περιοχής ετοίμασες στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS». Πως προέκυψε η ιδέα;
Tις μέρες του κορονοϊού είμαστε αναγκασμένοι να παραμείνουμε στο σπίτι.
Πέραν από την ευκαιρία που είχαμε να κάνουμε πολλές σκέψεις, να αναθεωρήσουμε πράγματα και καταστάσεις ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνουμε νέες
αναζητήσεις. Έτσι και εγώ σκέφτηκα ότι θα ήταν πιασάρικο, όπως λέμε στη
γλώσσα της δημοσιογραφίας, να ετοιμάσω ένα αθλητικό ρετρό το οποίο θα
αφορά τα σωματεία της περιοχής στην οποία κυκλοφορά η εφημερίδα «ΔΑΛΙΝΕWS». Εξάλλου αυτή η περίοδος είναι κατά κάποιον τρόπο νεκρή περίοδος
για τον αθλητισμό αφού δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στις ομάδες, διακόπηκαν και οι προπονήσεις και ως εκ τούτου θα έπρεπε να βρω ένα
άλλο τρόπο για να κλείσω τις δυο αθλητικές σελίδες της εφημερίδας. Τελικά η
αναζήτηση που έκανα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη.
2) Διαβάζοντας την εφημερίδα είδα ότι κατέγραψες τόσο τις επιτυχίες όσο
και τις αποτυχίες των ομάδων της περιοχής.
Ήθελα φίλε Πανίκο μέσα από αυτή την μίνι έρευνα να δώσω την ευκαιρία
στους παλιούς να θυμηθούν και στους νεότερους να μάθουν για την ιστορία των σωματείων της περιοχής. Όπως σε όλες τις καταστάσεις στη ζωή, στην
καθημερινότητα μας υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, στον αθλητισμό υπάρχουν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες. Από αυτό τον κανόνα τα σωματεία της περιοχής δεν αποτελούν εξαίρεση. Στιγμές που οι φίλοι των ομάδων χάρηκαν
για επιτυχίες και στιγμές που οι οπαδοί τους στεναχωρέθηκαν λόγω αποτυχιών που είχαν. Εξάλλου ο αθλητισμός προσφέρει χαρές και λύπες γι’ αυτό πιστεύω έχει τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο.
3) Πως σχολιάστηκε ανάμεσα στο φίλαθλο κόσμο της περιοχής;
Η προσπάθεια άρεσε και αυτό με έχει ικανοποιήσει πολύ. Μάλιστα κάποιοι
μετά που κυκλοφόρησε η εφημερίδα, επικοινώνησαν μαζί μου και μου ανέφεραν ότι μπορούν να με εφοδιάσουν και με άλλες φωτογραφίες ή άλλο υλικό ώστε να συνεχίσω να παρουσιάζω την πορεία των ομάδων τους μέσα στο
χρόνο. Να ετοιμάσω αφιερώματα και για άλλες περιόδους που οι ομάδες είχαν επιτυχίες ή αποτυχίες, κυρίως επιτυχίες ή παιχνίδια τα οποία παρέμειναν
χαραγμένα στη μνήμη τους. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα
δημοσιογράφο, η δουλειά του να έχει απήχηση μέσα στον κόσμο. Πέραν τούτου θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο καταγράφεται ένα κομμάτι της ιστορίας των
σωματείων, των μικρών σωματείων τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να
έχουν την προβολή της οποίας τυγχάνουν μεγάλα σωματεία όπως ο ΑΠΟΕΛ,
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η Ομόνοια, η Ανόρθωση κλπ.
4) Περιέλαβες και παλιές φωτογραφίες από τις δεκαετίες 1970 , 1980.
Είναι φωτογραφικό υλικό το οποίο είτε είχα στο αρχείο μου είτε το ζήτησα
από φίλους, βετεράνους ποδοσφαιριστές και οπαδούς των ομάδων οι οποίοι γνώριζα ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να με βοηθήσουν στο εγχείρημα μου. Όλοι αποδέχθηκαν την πρωτοβουλία μου και όχι μόνο με προμήθευσαν με φωτογραφικό υλικό αλλά επικρότησαν την προσπάθεια μου. Με
προθυμία με εφοδίασαν με υλικό ώστε να ετοιμαστούν τα αφιερώματα τα
οποία πραγματικά απόλαυσα και σήμερα αισθάνομαι ότι η παρουσίαση που
έγινε για τα σωματεία της περιοχής Ιδαλίου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έθεσα όταν αποφάσισα να ετοιμάσω τα συγκεκριμένα αφιερώματα.
5) Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία
του Χαλκάνορα, της ΜΕΑΠ, του Άδωνη και της Ολυμπιάς Λυμπιών.
Στον Χαλκάνορα έχουν να περηφανεύονται ότι η ομάδα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 έπαιξαν για δυο συνεχόμενες περιόδους στην Α’ κατηγορία.
Επίσης οι γαλάζιοι του Δαλιού κατέκτησαν το 2009 -2010 το κύπελλο των μικρών κατηγοριών. Ο Χαλκάνωρ είναι ομάδα που συνήθως αγωνίζεται στη Β’
κατηγορία και ουδέποτε υποβιβάστηκε στην Δ’ κατηγορία. Είχε και δυο προκρίσεις στην προημιτελική φάση του κυπέλλου Κύπρου.
Η ΜΕΑΠ ιδρύθηκε το 1980 και προήλθε από την ενοποίηση του Ερυθρού
Αστέρα Πέρα Χωριού και της Προόδου Νήσου. Την περίοδο 2005 -2006 τερμάτισε στην 6η θέση του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας που ήταν η ψηλότερη θέση στην ιστορία του συλλόγου. Την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο έφθασε μέχρι τους 16 κυπέλλου Κύπρου.
Ο Άδωνης σήμερα αγωνίζεται στο αγροτικό. Οι άνθρωποι του σωματείου επιχειρούν να κάνουν επανεκκίνηση και να επανέλθουν στην ΚΟΠ. Έχουν όλα
τα φόντα. Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν εν μέρει ξεπεραστεί, η ομάδα διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο ενώ ο σύλλογος διαθέτει και μεγάλο αριθμό φιλάθλων. Ο Άδωνης την ποδοσφαιρική περίοδο 2013-14 αναδείχθηκε κυπελλούχος των μικρών κατηγοριών ενώ διαχρονικά ήταν από τις υπολογίσιμες
ποδοσφαιρικές δυνάμεις των μικρών κατηγοριών.
Η Ολυμιάδα Λυμπιών το 2016-17 τερμάτισε στην 5η θέση του πρωταθλήμα-

Ο κορονοϊός σταμάτησε τη ΜΕΑΠ

απόφαση της ΚΟΠ για άνοδο στη Β’ κατηγορία
μόνο τεσσάρων ομάδων έχει προκαλέσει φυσιολογικά απογοήτευση στις τάξεις της ΜΕΑΠ. Οι
κόκκινοι του Πέρα Χωριού Νήσου ήθελαν τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να παίξουν στη Β’ κατηγορία. Πριν από
τη διακοπή του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού η ομάδα βρισκόταν στην
6η θέση. Οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας
ιδιαίτερα από τα Χριστούγεννα και μετά ήταν τέτοια που
έδειχναν ότι σε περίπτωση συνέχισης του πρωταθλήματος η ομάδα θα έπαιρνε ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη
Β’ κατηγορία. Η ΜΕΑΠ σε ανακοίνωση της υποστήριξε τη
διακοπή των πρωταθλημάτων γιατί, όπως αναφέρει, κύριο μέλημα της είναι η υγεία και η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών πέραν οποιασδήποτε διάκρισης. «Καθαρά
αγωνιστικά η ομάδα μας αδικείται κατάφωρα από την διακοπή γιατί παρόλο που είμαστε στην 6η θέση της βαθμολογίας η πορεία των τελευταίων μηνών ήταν πορεία
πρωταθλητισμού, με συνεχόμενες νίκες, και με αρκετούς
αγώνες να απομένουν θεωρούμε ότι ο στόχος της τετράδας ήταν απόλυτα εφικτός» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Υπό τις περιστάσεις τέλος καλό, όλα καλά, λένε στο
σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου. Οι άνθρωποι της
ΜΕΑΠ σήκωσαν ήδη τα μανίκια πάνω και καταστρώνουν
τα σχέδια τους για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Αυτή τη
φορά είναι σοφότεροι και μέσα από τον προγραμματισμό
που δρομολογείται θα επιδιώξουν να αποφύγουν λάθη
που έγιναν στην απελθούσα ποδοσφαιρική περίοδο. Στη
ΜΕΑΠ υπάρχει θέληση και αγάπη για το σωματείο. Το κλίμα είναι εξαιρετικό και αναμένεται ότι μέσα από τις κινήσεις που θα γίνουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ομάδα θα παρουσιαστεί πανέτοιμη για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της νέας περιόδου. Η ΜΕΑΠ είναι από τα σωματεία των μικρών κατηγοριών που εκπέμπουν υγεία και είναι ένα στοιχείο το οποίο εισπράττουν με ικανοποίηση οι φίλοι του σωματείου. Κοντά στην
ομάδα βρίσκονται και οι φίλοι της ομάδας οι οποίοι στηρίζουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια και τις ενέργειες της διοίκησης.
Οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται αυτή την περίοδο σε αναζήτηση προπονητή αφού ο Χρίστος Δημητρίου αποχαιρέτισε
την ομάδα. Η αποχώρηση του έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και οι δυο πλευρές εξέφρασαν εκατέρωθεν ευχαριστίες για την αγαστή συνεργασία που είχαν.
H φημισμένη Δυναμό Κιέβου έπαιξε φιλικό παιχνίδι με τη ΜΕΑΠ. Ο αγώνας διεξήχθη το Φεβρουάριο του 2005 και για την εποχή αποτέλεσε μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Η Δυναμό Κιέβου, είναι κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα της Ουκρανίας. Ιδρύθηκε το 1927 και ήταν από τις πρωταγωνίστριες ομάδες από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Τ

τος της Γ’ κατηγορίας που ήταν η πιο ψηλή θέση στην ιστορία του συλλόγου.
Την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19 η ομάδα ήταν φιναλίστ του κυπέλλου
των μικρών κατηγοριών. Οι πράσινοι των Λυμπιών μέχρι την ποδοσφαιρική
περίοδο 2012 -13 και για περίοδο 20 σχεδόν χρόνων αγωνιζόταν στο αγροτικό.
6) Στην περιοχή όμως δραστηριοποιούνται και άλλες ομάδες οι οποίες παίζουν στην ΑΠΟΕΣΠ Λέφτερος, ΑΕΚ και Απόλλων Λυμπιών. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτές;
Στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ αγωνίζονται ο Λέφτερος, η ΑΕΚ και ο Απόλλων
Λυμπιών. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γειτονικά ντέρμπι με τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Στα παιχνίδια αυτά
μαζεύονται φίλαθλοι τον αριθμό των οποίων θα ζήλευαν και ορισμένες ομάδες της Α’ κατηγορίας.
7) Mαθαίνουμε ότι λήφθηκε απόφαση και από τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο Λέφτερος και ΑΕΚ θα ενοποιηθούν; Να δώσουμε και την είδηση που
αφορά το αγροτικό ποδόσφαιρο.
Πρόσφατα και μετά από πολλές συσκέψεις των ανθρώπων των δυο σωματείων του Ιδαλίου λήφθηκε η απόφαση και από τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
η ΑΕΚ και ο Λέφτερος θα ενοποιηθούν. Εν τη ενώσει η ισχύς το σύνθημα που
επικρατεί στις τάξεις των δυο σωματείων τα οποία ετοιμάζονται και θέλουν
η νέα ομάδα να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στις διοργανώσεις της νέας
ποδοσφαιρικής περιόδου.
8) Στην ηγετική πυραμίδα της ΚΟΠ βρίσκεται και ένας Δαλίτης, ο Φίλιππος Γιαπατός, ένας άνθρωπος που υπεραγαπά το ποδόσφαιρο και προσφέρει με πάθος.
Ο Φίλιππος Γιαπατός είναι ένας υπηρέτης του ποδοσφαίρου, ένας σκαπανέας των μικρών κατηγοριών ο οποίος εργάζεται ακούραστα για το καλό και
την πρόοδο των μικρών κατηγοριών. Έχει απίστευτο πάθος με το ποδόσφαιρο και αυτό που κάνει το υπεραγαπά. Οι προσπάθειες του δεν περιορίζονται
στην πρόοδο του ποδοσφαίρου μόνο σε σωματειακό επίπεδο αλλά εργάζεται
για την πρόοδο του ποδοσφαίρου και σε επίπεδο Εθνικής ομάδας.
9) Το Δάλι όμως δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Από ότι διάβασα στη «ΔΑΛΙNEWS» τη δική του ιστορία έχει και ο Πανιδαλιακός στο βόλεϊ γυναικών
ο οποίος σήκωσε πριν από μερικά χρόνια και ένα κύπελλο.
Ο Πανιδαλιακός έχει τη συμπάθεια όλων των κατοίκων της περιοχής Ιδαλίου. Το γυναικείο βόλει στην περιοχή έχει καλές προοπτικές . Ο Πανιδαλιακός ιδρύθηκε το 1992 και όπως ανέφερες και εσύ φίλε Πανίκο πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο 2016 – 17 σήκωσε το κύπελλο πετόσφαιρας. Είναι ο
μοναδικός τίτλος στην ιστορία της ομάδας η οποία διαχρονικά έχει σημαντική συμβολή στα αθλητικά πράγματα της περιοχής. Ο αθλητισμός στην περιοχή έχει πλούσιο παρελθόν αλλά και ελπιδοφόρο μέλλον και αυτό φαίνεται
και από το γεγονός ότι διαχρονικά πολλοί ποδοσφαιριστές που έκαναν λαμπρή καριέρα στη συνέχεια σε ομάδες της Α’ κατηγορίας κατάγονται από
την περιοχή και έχουν κάνει τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα σε σωματεία της περιοχής.

Tέλος στα πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε την οριστική διακοπή των διοργανώσεων των μικρών κατηγοριών. Βάσει τις πιο πάνω απόφασης, δεν θα ισχύσει ο υποβιβασμός στη Β’ και Γ’ Κατηγορία και η διαγραφή ομάδων από την ΚΟΠ.
Για τον τρόπο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων των Μικρών Κατηγοριών περιόδου 2020-2021 θα αποφασίσει τελεσίδικα το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη του συνεδρία.
Ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τέθηκε επιστολή του Υπουργού Υγείας με διευκρινίσεις σχετικά με
τις αποφάσεις της κυβερνήσεις και τα διατάγματα που εκδόθηκαν και αφορούν το ποδόσφαιρο.
Επιπλέον, λίγο πριν την έναρξη της Συνεδρίας του Δ.Σ., στάληκαν από τον ΚΟΑ οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από
τον ιό COVID-19 σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθήκαν με πλήρη διαίσθηση της ευθύνης και της σοβαρότητας της κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19.
Πρώτη προτεραιότητά, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η διασφάλιση της υγείας των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, των διαιτητών και του προσωπικού των ομάδων και γενικότερα της κοινωνίας σε μια περίοδο κατά την οποία
η Κύπρος βρίσκεται στην κρίσιμη σταδιακή διαδικασία για έξοδο από την πανδημία.

Π

Επιστροφή στις προπονήσεις
ροπόνηση των εθνικών ομάδων ολυμπιακού και σύνθε-

του τόξου, υπό τις οδηγίες της
προπονητικής ομάδας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας Στυλιανού Θεοφάνους
και του υπεύθυνου ανάπτυξης
Αντώνη Κοντεμενιώτη. Τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις, οι
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με βάση τις εντολές του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και των διαταγμάτων της
Κυβέρνησης.

ΔΑΛΙ

Μ
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Ο κορονοϊός «προσέβαλε» τον Χαλκάνορα

ε το ένα πόδι στη Β’ κατηγορία βρέθηκε ο Χαλκάνωρ ο οποίος έχασε στις λεπτομέρειες την άνοδο. Τελικά δεν
πέρασε η πρόταση για άνοδο έξι ομάδων με αποτέλεσμα οι γαλάζιοι του Δαλιού να χάσουν το πολυπόθητο εισιτήριο το οποίο όπως έδειξαν στο γήπεδο θα το διεκδικούσαν μέχρι τέλους . Η ομάδα μέχρι τη στιγμή
της διακοπής του πρωταθλήματος βρισκόταν στην 5η θέση της βαθμολογίας και διεκδικούσε με πολλές πιθανότητες
την άνοδο. Οι γαλάζιοι του Δαλιού με επιστολή τους προς την ΚΟΠ τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα για το θέμα που προέκυψε μετά την εκδήλωση της πανδημίας και τη συζήτηση που έγινε αναφορικά με τη δομή των νέων πρωταθλημάτων.
Η ΚΟΠ εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν αποδέχθηκε την εισήγηση της διοίκησης του σωματείου του Ιδαλίου.
Ο Χαλκάνωρ εισηγήθηκε όπως από τη στιγμή που πέρασε η πρόταση να μην υπάρξει διαβάθμιση σε όλες τις κατηγορίες, να αυξηθούν οι ομάδες στους δυο ομίλους της Β’ κατηγορίας οι οποίοι θα αποτελούνται από 10 ομάδες και στο
τέλος της πρώτης φάσης της νέας διοργάνωσης να διαβαθμιστούν άμεσα δυο ομάδες και στη συνέχεια να ακολουθήσει η δεύτερη φάση όπως είναι σήμερα. Ο Χαλκάνωρ μετά από πολλές συζητήσεις και ενώ την μια μέρα ήταν στην
Β’ κατηγορία και την άλλη στην Γ’ κατηγορία την 1η Ιουνίου ανακοινώθηκε επίσημα ότι την άνοδο θα πάρουν τέσσερις ομάδες. Στο νέο πρωτάθλημα θα καταβληθεί προσπάθεια να επιτευχθεί η άνοδος στη Β’ κατηγορία. Ο Χαλκάνωρ
στην ιστορία του μετρά συνολικά 27 χρόνια παρουσίας στη Β’ κατηγορία και δυο στην Α’ κατηγορία. Οι γαλάζιοι του
Δαλιού μετά το ξεκαθάρισμα που έγινε και την οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων όλοι στο σωματείο ρίχνονται με
τα μούτρα στη δουλειά για να προετοιμάσουν την ομάδα για τη νέα διοργάνωση η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα αρχίσει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Βασικό όπλο στην προσπάθεια που θα γίνει είναι η έδρα της ομάδας την
οποία ο Χαλκάνωρ θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να πετύχει τους στόχους του. Το σω-

Η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία
του Άδωνη

Η

ποδοσφαιρική περίοδος 2013-14 παραμένει ανεξίτηλα γραμμένη στην ιστορία του
Άδωνη ως η καλύτερη σαιζόν στην ιστορία του συλλόγου. Ο Άδωνης Ιδαλίου κατέκτησε για
πρώτη φορά στην ιστορία του το Κύπελλο Γ’ - Δ’ Κατηγορίας νικώντας στον τελικό την Ελπίδα Ξυλοφάγου με 2-0.
Τα τέρματα των νικητών πέτυχαν στο 17ο λεπτό ο Φρίξος Καραολή και στο 90ό λεπτό ο Στέφανος Αναστασίου. Εκείνη τη χρονιά ο Άδωνης διαβαθμίστηκε στην
Δ’ κατηγορία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίπαλος του στον τελικό, η Ελπίδα Ξυλοφάγου εκείνη τη
χρονιά είχε εκπληκτική πορεία κερδίζοντας τον τίτλο
του πρωταθλητή. Στον τελικό όμως τα δεδομένα ήταν
πολύ διαφορετικά. Οι ποδοσφαιριστές του Άδωνη
κατέθεσαν ψυχή και κέρδισαν το κύπελλο το οποίο
έδωσε μεγάλη χαρά στους φίλους του σωματείου.
Ο Άδωνης κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα και να
πάρει τη νίκη με 2-0 και μαζί το τρόπαιο του Κυπελλούχου.
Αυτή την περίοδο η προσοχή των ανθρώπων του
Άδωνη είναι στραμμένη στα διοικητικά και στην ολοκλήρωση θεμάτων τα οποία χρίζουν άμεσης διεκπεραίωσης. Το αθλητικό κομμάτι έχει περάσει φυσιολογικά σε δεύτερη μέρα. Η διοίκηση σε συνεργασία με
τον προπονητή προβαίνουν σε ασκήσεις επί χάρτου
για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Οι στόχοι
του Άδωνη στη νέα διοργάνωση θα είναι πρωταγωνιστικοί και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούν όλοι οι άνθρωποι του σωματείου. Αναμένεται ότι όταν οι συνθήκες
το επιτρέψουν να συγκληθεί και Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της οποίας θα ενημερωθούν από το διοίκηση για το παρόν
και το μέλλον του σωματείου. Η προσοχή στρέφεται και σε έργα υποδομής τα οποία είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της ομάδας. Ήδη έγινε η συντήρηση του γηπέδου το οποίο πραγματικά μοιάζει με χαλί. Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας συνέτεινε ώστε ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου να γίνει ένα πραγματικό χαλί το οποίο
αναμένει τους ποδοσφαιριστές για την επανέναρξη των προπονήσεων τους.

ματείο βρίσκεται σε πολύ καλό οργανωτικό επίπεδο σε όλους τους τομείς ενώ μέσα από πολλές προσπάθειες των ανθρώπων της διοίκησης επιτεύχθηκε η εξυγίανση των οικονομικών του Χαλκάνορα. Οι υποδομές του σωματείου επιτρέπουν την αισιοδοξία για το μέλλον. Φέτος συμπληρώνεται μια δεκαετία από τότε που ο Χαλκάνωρ πέτυχε μια από
τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του. Οι γαλάζιοι του Δαλιού την ποδοσφαιρική περίοδο 2009-10 κατέκτησαν
το κύπελλο Γ’- Δ’ κατηγορίας κερδίζοντας στον τελικό την ΑΕ Κουκλιών με 1-0. Το γκολ που καθόρισε τον τελικό πέτυχε στο 27’ ο Παντελής Ταύρου. Εκείνη την ποδοσφαιρική περίοδο ο Χαλκάνωρ διέθετε μια πολύ δυνατή ομάδα και
εκτός από το κύπελλο κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας και πανηγυρικά ανέβηκε στη Β’ κατηγορία..

Σ

Ανέβηκε κατηγορία η Oλυμπιάδα

το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας επέστρεψε η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Η ομάδα των πρασίνων των Λυμπιών κατά τη
διακοπή του πρωταθλήματος ήταν στην 4η θέση
του βαθμολογικού πίνακα. Στα τελευταία παιχνίδια που έδωσε η ομάδα στο πρωτάθλημα ήταν
πολύ ανεβασμένη και πέτυχε σημαντικές νίκες οι
οποίες συνέβαλαν στην προώθηση της στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα στην 5η αγωνιστική
του πρωταθλήματος. Χρέη προπονητή ανέλαβε ο
Σάββας Θεοδώρου και από εκείνη τη στιγμή άρχισε η αντεπίθεση. Απολογισμός 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα. Σε ανακοίνωση η διοίκηση
του σωματείου συγχαίρουν το τεχνικό επιτελείο,
τους ποδοσφαιριστές και τον καθένα ξεχωριστά που με το δικό του τρόπο βοήθησε σε αυτή την επιτυχία. «Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στον κόσμο της Ολυμπιάς που φέτος ακολούθησε την ομάδα σε όλες τις έδρες, γέμιζε το γήπεδο μας και
ήταν παρόν σε κάθε μας κάλεσμα. Αυτή η επιτυχία είναι και δικιά σας και σας θέλουμε δίπλα μας για την ανάλογη συνέχεια»,
τονίζεται στην ανακοίνωση. Η Ολυμπιάδα επιστρέφει στην Γ’ κατηγορία μετά από ένα χρόνο και όλοι στο σωματείο θα επιδιώξουν να ενδυναμώσουν την ομάδα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Γ’ κατηγορίας. Μετά την απόφαση για οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω του κορονοϊού οι άνθρωποι της Ολυμπιάδας άρχισαν να σκέφτονται
τον προγραμματισμό για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η Ολυμπιάδα γνωρίζει τα κατατόπια του πρωταθλήματος Γ’ κατηγορίας και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα επιδιωχθεί μια καλή πορεία μακριά από περιπέτειες. Κατά την προηγούμενη παρουσία της πρόσφατα στην Γ’ κατηγορία έκανε πολύ καλή πορεία και πραγματικά από συγκυρίες την ποδοσφαιρική περίοδο
2018-19 υποβαθμίστηκε η ομάδα στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Απόδειξη είναι ότι εκείνη τη χρονιά η Ολυμπιάδα Λυμπιών έπαιξε και στον τελικό του Κυπέλλου Γ’ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ διεκδικώντας το τρόπαιο. Ήταν η πρώτη παρουσία της ομάδας των Λυμπιών στον τελικό της διοργάνωσης. Η Ολυμπιάδα έχασε με 3-1 από το Διγενή ο οποίος εκείνη την ποδοσφαιρική περίοδο είχε μια πολύ δυνατή ομάδα και κέρδισε μάλιστα και το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Για την ιστορία
το γκολ της ομάδας πέτυχε στο 80’ ο Γεωργίου. Οι φίλοι των πρασίνων των Λυμπιών για άλλη μια φορά βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας τους και τη στήριξαν στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για την κατάκτηση του κυπέλλου. Oι εργασίες για
ανέγερση του νέου οικήματος της Ολυμπιάδας Λυμπιών συνεχίζονται. Οι φίλοι του σωματείου με εθελοντική εργασία προχωρούν τα κατασκευαστικά έργα. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου η Ολυμπιάδα θα αποκτήσει ένα ολοκαίνουριο «σπίτι» το
οποίο θα φιλοξενεί τους φίλους του σωματείου.

Π

Μετά τον κορονοϊό Γενική Συνέλευση στον Απόλλωνα

Η

αποκλιμάκωση των μέτρων που λήφθηκαν λόγω κορονοϊού αναμένεται να καθορίσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στον
Απόλλωνα Λυμπιών. Στη Γ.Σ θα τεθούν όλα επί τάπητος και τα μέλη του σωματείου θα ενημερωθούν για όλα όσα τους αφορούν.
Μετά τη Γ.Σ αναμένεται να αρχίσει και ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τους ανθρώπους του σωμα-

τείου να δηλώνουν ότι στη νέα διοργάνωση θα επιδιωχθεί μια καλή πορεία και γιατί όχι να μην διεκδικήσει η ομάδα ένα τίτλο. Στο σύλλογο των Λυμπιών έχουν όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσουν. Αυτό φάνηκε και στην ποδοσφαιρική περίοδο που έχει ολοκληρωθεί. Ο
Απόλλων τουλάχιστον στον πρώτο γύρο ήταν ανάμεσα στους πρωτοπόρους. Στην ομάδα των Λυμπιών θεωρούν ότι πέντε χρόνια χωρίς
τίτλο είναι πολλά. Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος τίτλος που κατέκτησε ο Απόλλων ήταν την ποδοσφαιρική περίοδο 2015-16. Ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ, ένας τίτλος ο οποίος έδωσε μεγάλη χαρά στους φίλους και οπαδούς του σωματείου.

Και εγένετο ΔΑΛΙ F.C

υρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στις τάξεις του νέου σωματείου
του Ιδαλίου το οποίο προέρχεται από την ενοποίηση της ΑΕΚ και
του Λέφτερου. Το όνομα του νέου σωματείου θα είναι ΔΑΛΙ F.C και
χρώματα του θα είναι το μωβ και το άσπρο. Το σωματείο ΔΑΛΙ FC έρχεται για
να πρωταγωνιστήσει το σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν οι άνθρωποι του ενοποιημένου συλλόγου. Με την ενοποίηση θεωρούν ότι γίνεται ακόμα ένα μεγάλο βήμα ώστε να έρθουν ακόμα πιο κοντά οι κάτοικοι
των δυο Ενοριών του Ιδαλίου. Tο νέο σωματείο έχει ως όραμα και αποστολή την υγιή απασχόληση των νέων στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Νότιας
Περιφέρειας κοινοτήτων και Δήμου Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας. Τόσο τα μέλη του Δ.Σ όσο και
οι αθλητές ποδοσφαιριστές του σωματείου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.
Στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο το νέο σωματείο θα αγωνίζεται στην ΑΠΟΕΣΠ. Προτεραιότητα θα
δοθεί σε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου, Πέρα Χωριού- Νήσου, Αλάμπρα, Λύμπια και Ποταμιά. Έδρα του σωματείου θα είναι το γήπεδο του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Μέχρι να μπορεί το συγκεκριμένο γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνες του νέου σωματείου θα γίνουν διαβουλεύσεις με τον Άδωνη και το Χαλκάνορα ώστε να χρησιμοποιηθεί προσωρινά
κάποιο από τα γήπεδα των άλλων σωματείων του Ιδαλίου. Οι άνθρωποι του νέου σωματείου ευελπιστούν ότι θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύνολο το οποίο θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στα αθλητικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Άμεσα αρχίζει ο προγραμματισμός. Θα γίνει πρόσληψη προπονητή και παράλληλα θα γίνουν επαφές με ποδοσφαιριστές . Το καταστατικό του
νέου σωματείου έχει ετοιμαστεί και κατατέθηκε ήδη στον Έφορο Σωματείων.
Ο κόσμος του Δαλιού και στις δυο Ενορίες έχει δει με πολύ θετικό μάτι αυτή την κίνηση και έχει ήδη
αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια. Η ενοποίηση αφορά στο παρόν στάδιο την ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών. Οι ακαδημίες ποδοσφαίρου, ποδηλασίας και επιτραπέζιας αντισφαίρισης της ΑΕΚ Ιδαλίου θα
συνεχίσουν στο παρόν στάδιο να λειτουργούν. Σε κατοπινό στάδιο θα ενσωματωθούν και αυτά τα
τμήματα στο νέο σωματείο. Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα χειροσφαίρισης του Λέφτερου.
Στις 27 Μαϊου συνεδρίασε το Δ.Σ και καταρτίστηκε σε σώμα.
Τζόζεφ Βασιλείου Πρόεδρος, Μιχάλης Καλλής Αντιπρόεδρος, Αντιγόνη Κολοκάση Γραμματέας, Σωκράτης Μιχαηλίδης Ταμίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Κουσιουμάρης) Βοηθός Ταμίας, Στέλιος
Ηρακλέους Εκπρόσωπος Τύπου, Ανδρέας Κυπριανού Βοηθός Εκπρόσωπος Τύπου, Πέτρος Παουλλής Υπεύθυνος Ποδοσφαιρικού Τμήματος και Ανδρέας Τσάκκιρος Έφορος Ποδοσφαίρου. Όλα τα
άτομα που απαρτίζουν το Δ.Σ. είναι νέοι άνθρωποι με όραμα, αγάπη και γνώση για τον αθλητισμό,
με αρχές και αξίες.
Επίσης έχει διοριστεί υποεπιτροπή η οποία θα έχει επαφές με τον Δήμαρχο στον οποίο θα αναλυθεί το πλάνο και οι στόχοι του νέου σωματείου. Επίσης αυτή η επιτροπή θα αναλάβει την εξεύρεση
προπονητή.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθοριστεί Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες της νέας προσπάθειας και θα δοθούν αναλυτικά πληροφορίες για
όλα όσα αφορούν το νέο σωματείο του Ιδαλίου.

