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 9 l Τεύχος 107 l Αύγουστος 2020

Tρεις θάνατοι νεαρών μητέρων σε λίγες μέρες αναστάτωσαν τους κατοίκους στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Φεύγουν τα εργοστάσια ασφάλτου από την περιοχή

Ο

κύβος ερρίφθη. Μετακινούνται τα εργοστάσια
παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή κοντά
στην οικιστική ζώνη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρενέβη προσωπικά στο θέμα και έλυσε το γόρδιο
δεσμό αντιμετωπίζοντας ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τους κατοίκους οι
οποίοι αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ώστε να επιτύχουν το στό-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

χο της μετακίνησης. Της σύσκεψης στο Προεδρικό κατά
την οποία επιτεύχθηκε η συμφωνία προηγήθηκε η επίσκεψη στην περιοχή του Υπουργού Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή ο οποίος
άκουσε από πρώτο χέρι τις ανησυχίες των κατοίκων. Τα
πράγματα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Η πρώτη των πρώτων

έγιναν ακόμα πιο δύσκολα μετά το θάνατο τριων νεαρών
μητέρων οι οποίες έπασχαν από καρκίνο.

ΣΕΛ.6

σελ. 3

Υποσχέσεις για ολοκλήρωση του αποχετευτικού το 2026

Ο

Δήμος Ιδαλίου, το Πέρα Χωριό – Νήσου και τα
Λύμπια παραμένουν χωρίς ολοκληρωμένο
αποχετευτικό σύστημα και σύμφωνα με τις τελευταίες διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από πλευράς κυβέρνησης αναμένεται το έργο να ολοκληρωθεί το ενωρίτερο το 2026. Το θέμα απασχόλησε σύσκεψη στο
Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-

γείου ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε μέχρι σήμερα το έργο. Οι υποδομές για τα αστικά
λύματα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2012.
Η Κομισιόν έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Κύπρου καταχωρώντας προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι ασκούνται εδώ και καιρό πιέσεις προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες με στόχο την υλοποίηση του έργου.

σελ. 4

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και
υγείας στις υδατοδεξαμενές Ιδαλίου
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Τιμήθηκαν οι ήρωες της
περιοχής Ιδαλίου
ΣΕΛ.8

Σ

υντηρήθηκε ο
χώρος
όπου βρίσκονται οι υδατοδεξαμενές Ιδαλίου.
Τοποθετήθηκε
κατάλληλη περίφραξη
που
εμποδίζει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία, οι υδατοδεξαμενές έχουν βαφτεί και ο χώρος έχει εξοπλιστεί
και με τον κατάλληλο φωτισμό. Το ΣΥΛ διαβεβαιώνει ότι
τηρούνται πλέον αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγείας
σε όλες τις υδατοδεξαμενές.

Αλλαγές στη λειτουργία
των μουσείων

σελ. 10

Συνέντευξη – εξομολόγηση της
Χριστίνας Νικολάου - Καλλένου

Ο

Λάμπρος μού δίνει τεράστια δύναμη, γεννήθηκε
μαχητής δήλωσε σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «Σημερινή» η μητέρα του Χριστίνα Νικολάου –
Καλλένου. Στη συνέντευξη στην Έλλη Αυξεντίου ξεδίπλωσε την ιστορία της και περιέγραψε τα ταλέντα του παιδιού
της στη ζωγραφική, όπου έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς
και για τις μαγειρικές του ικανότητες. Εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη ο
οποίος τους στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.
σελ. 10

ΣΕΛ.10

Παράνομη Αγάπη από
τον Hos
ΣΕΛ.12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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H ποιότητα ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη

X

Του Ανδρέα Ιωσήφ

αρμόσυνα νέα ανακοινώθηκαν από το Προεδρικό Μέγαρο στις 22 Ιουλίου. Αποφασίστηκε η μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου
από περιοχές που γειτνιάζουν με την οικιστική ζώνη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Οι ανησυχίες
των κατοίκων είχαν ενταθεί και όχι αδικαιολόγητα μετά το θάνατο τριων νεαρών μητέρων κατοίκων της περιοχής, θύματα
της επάρατης νόσου. Η παρέμβαση στο θέμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας ήταν καταλυτική. Δόθηκε τέλος σ’ ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής και οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης θα ξαναβρούν την ησυχία τους και
θα μπορούν να απολαμβάνουν μια καλή ποιότητα ζωής. Aυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις υδατοδεξαμενές
Ιδαλίου. Ο χώρος συντηρήθηκε και πλέον ουδεμία σχέση έχει
με την πρότερα κατάσταση. Σύσκεψη για την κατασκευή του
αποχετευτικού συστήματος πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-

γείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο
Δήμος Ιδαλίου, το Πέρα Χωριό – Νήσου και τα Λύμπια παραμένουν χωρίς ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα και
σύμφωνα με τις τελευταίες διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από
πλευράς κυβέρνησης αναμένεται το έργο να ολοκληρωθεί το
συντομότερο το 2026. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι δυο μήνες οι οποίοι στιγμάτισαν την ιστορία του τόπου. Στους ιερούς
ναούς της περιοχής τελούνται τα μνημόσυνα και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις προς τιμή αυτών που έδωσαν τη ζωή
τους για την πατρίδα. Στο Δάλι πραγματοποίησε και φέτος την
αντικατοχική του εκδήλωση το ΑΚΕΛ. Στην έκδοση που έχετε
στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Σημερινή» η μητέρα του μικρού
Λάμπρου, Χριστίνα Νικολάου – Καλλένου. Στη συνέντευξη ξεδίπλωσε την ιστορία της και περιέγραψε τα ταλέντα του παιδιού της στη ζωγραφική, όπου έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς
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και για τις μαγειρικές του ικανότητες. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε για την εκλογή της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της
Κυπριακής Δημοκρατίας Άννας Ζαβού – Χριστοφόρου στη
θέση της Προέδρου του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών
Κύπρου. Η κοινότητα Ποταμιάς προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου και στον προαύλιο χώρο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Οι
κάτοικοι του Ιδαλίου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσικές βραδιές ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι
προβολές στο πλαίσιο του θερινού κινηματογράφου. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών. Φέτος όμως λόγω του κορονοϊού τα πράγματα είναι διαφορετικά και αρκετοί είναι εκείνοι
που θα παραμείνουν στα σπίτια τους αντί να πάνε σε ορεινά ή
παραθαλάσσια θέρετρα.

Αιμοδοσία αφιερωμένη στους ήρωες
του Ιδαλίου

Α

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε το μικρό
Αντώνη

T

ον μικρό Αντώνη και τους γονείς του δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης στο Προεδρικό Μέγαρο.
Σε ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε πως είχε τη χαρά να γνωρίσει τον όμορφο μαχητή της ζωής, τον μικρό
Αντώνη, με τη μεγάλη ψυχή. «Είμαι περήφανος γι’ αυτόν, για τον αγώνα και την επιτυχία του. Είμαι περήφανος για τους γονείς του, τη Χαρά και τον Χρίστο που παραδίδουν σε όλους μας μαθήματα αγάπης και σθένους. Είμαι ακόμη περήφανος για τους
πολίτες της χώρας μας που με ενθουσιώδη αλτρουισμό αγκάλιασαν τον Αντώνη ως
δικό τους παιδί.Αντώνη μου, σου εύχομαι να ξεπεράσεις την περιπέτειά σου και μεγαλώνοντας να είσαι ένα λαμπρό παράδειγμα δύναμης για ζωή» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μικρός Αντώνης υποβλήθηκε σε θεραπεία σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Βοστώνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

νήμερα της επετείου του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Η αιμοδοσία ήταν
αφιερωμένη στους Δαλίτες ήρωες πεσόντες, φονευθέντες και αγνοουμένους 1963
και 1974. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρήθηκαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Aιμοδοσία
πραγματοποιήθηκε και στα Λύμπια. Η αιμοδοσία διοργανώθηκε στις 14 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας. Οι κάτοικοι Λυμπιών έδωσαν για άλλη μια φορά το παρόν τους προσφέροντας στο συνάνθρωπο τους.
Μιχάλης Γερκώτης
Μιχαήλ Γιάγκου Χαρίτου από το Γέρι
Νύχτα Τρίτης 30/6/2020
«Γιατί το μαύρο ρε παιθκιά στου σύλλογου την πόρτα»;
«Έφυεν ο Μιχάλης μας στην μαύρη του την σόρτα».
Μα ποιος Μιχάλης ρε παιθκιά πέτε μου να χαρήτε.
«Ο Γερκώτης μας», μ’ είπασι, «στην θύμηση σταθήτε».
Μιχάλη,
με τούτα γιω κατάλαβα εκτίμηση πως σ’ είχαν
τζιαι πως ήσουν καλό πλάσμα οι πάντες το κατείχαν.
Παιδί φτωσιής οικογένειας με έξι κοπελλούθκια
στην πάλη έμπηκε μιτσής, να πκια τα σεληνούθκια,
να ‘σιει το τραπέζι τους φαί, κάρβουνα το μαγκάλι,
ο καλλύτττερος σουβατζιής γίνηκεν γιάλι άλι.
Δουλειά γέννημα βούττημα, του κεφαλαίου ο νόμος,
δουλεύκει ο Μιχάλης μας, ξόπρωτος οικοδόμος.
Μέσα στο πενήντα εννιά γνωρίζει την Λουκία,
επαντευτήκαν γλήορα τζι άρκεψεν η μαγεία.
Εσύστησε τους ο γνωστός στο Δάλι κυβερνήτης,
πο’ ‘φκαινε τζι ετελλάλιζε, δικός μας συντοπίτης.
Τρεις οι κοράσες στην σειρά,
δύσκολα οικονομικά τζιαι αποφάσισεν το
να πάει εις την ξενιθκιά, της μοίρας το κρεσιέντο.
Έντεκα χρόνια στην Λύβίη τζι έναν στην Αραβία
δουλεύκει για τες κόρες του τζιαι την γλυτζιά Λουκία.
Ειρήνη Χριστίνα, Γιαννουλλού, άξιες κόρες ούλλες,
γεννήσαν το’ναν εγγονό τζιαι έξη εγγονούλλες.
Ευτύχησε τζιαι έπκιασε δισέγγονα κορίτσια
με ομορφιές χαμόγελα τζιαι της ζωής καπρίτσια.
Τούντα απλά τζιαι όμορφα ο Μιχάλη μας τα είχε,
Χαρά τζι αγάπη στην καρκιά, για λόου του προείχε.
Όπως μεγάλωσες εσύ, μεγάλωσαν τζι οι κόρες.
Αγάπην εδίας, σεβασμό τζι εκτίμησην εθώρες.
Άξιζε σου που έζησες, ένας ιδεολόγος,
για του φτωχού τα δίκαια, του αγώνα σου ο λόγος.
Ομπρός μου σαν να σε θωρώ, πάντα σου γελαστός
τζιαι με μίαν σιαιρέτηση, με άγιο μοιαστός.
Τυχεροί όσοι σε γνώρισαν τζιαι όσοι σε εζήσαν.
Λαλώ τους το, πραγματικά, το όσιο εντζιίσαν.
Να είσαστεν περήφανοι που ήταν στην ζωή σας,
ποδά τζιαι δα θα βρίσκεται στην σκέψη, στην ψυσιή σας.
Μακρύς αγώνας η ζωή, πάλεψες τζι ενίκησες,
στα έργα, στες ιδέες σου, σύντροφε την ύμνησες.
Με τα φτερά πέτα ψηλά Μιχάλη στα ουράνια,
τζιαμαί που θα ‘σαι λεύτερος που πόνους μα τζιαι άνια,
τζιαμαί που η αγάπη κατοικεί με ήθος, περηφάνια.
Μιχάλη λάμνε στο καλό τζιει πον έσιει σαράτζια
ούτε αρρώσκιες άπονες τζιαι της ζωής φαρμάτζια.
Έν θα πεθάνει ο άνθρωπος όσο τον αγαπάτε
τζι όι μόνο μνημόσυνα. Για λόγου του μιλάτε.

Μνημόσυνο θυμάτων της τραγωδίας της Ήλιος

Τ

ελείται την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευ-

αγγελίστριας Ιδαλίου το

ετήσιο

μνημόσυνο της οικογένειας του Κυριάκου και της Αναστασίας Κυπριανού Κολοκάση από το Δάλι και των
παιδιών τους Στέλλας, Χρίστιας και
Χριστόδουλου, θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος της Ήλιος
που έγινε το 2005 στo Γραμματικό.
Καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη
τους να παραστούν. Μετά το μνημόσυνο θα τελεστεί τρισάγιο στο
κοιμητήριο Ιδαλίου.

Εκδήλωση για οικονομική ενίσχυση της Στέγης
Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
στέφθηκε
άλλη μια εκδήλωση που διοργανώθηκε
με στόχο την εξασφάλιση
οικονομικών πόρων ώστε
να συνεχιστούν τα έργα
επιδιόρθωσης της Στέγης
Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός». Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι από
την εκδήλωση το συνολικό
καθαρό ποσό ανήλθε στα
2970 Ευρώ. Oι εισφορές συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες. Η Ομάδα Συμπόρευση»
της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος
εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης, στους εθελοντές
οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο και κόπο και γενικά σε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συνεισφορά και βοήθεια.

Αντρούλλα Σιάτη - Εν Ιδαλίω
Στις 2/7/2020 έγινε η κηδεία

Εορτολόγιο του μήνα
3 Αυγούστου

Σαλώμη

6 Αυγούστου

Σωτήρης, Σωτηρία

8 Αυγούστου

Μύρων,
Τριαντάφυλλος

10 Αυγούστου Λαυρέντης, Λάουρα,
Ηρώ
15 Αυγούστου Δέσποινα, Μαρία,
Παναγιώτης

16 Αυγούστου Απόστολος, Πολίνα,
Γεράσιμος, Σταμάτης
17 Αυγούστου Στράτος
18 Αυγούστου Αρσένιος, Φλώρος
20 Αυγούστου Θεοχάρης, Σαμουήλ
24 Αυγούστου Ευτύχης, Ευτυχία
26 Αυγούστου Ανδριάννα, Ναταλία
30 Αυγούστου Αλέξανδρος, Αλεξία
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Ικανοποίηση για την απόφαση μετακίνησης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου

O Πρόεδρος Αναστασιάδης έλυσε το γόρδιο δεσμό

Η

22α Ιουλίου 2020 αποτελεί ημέρα γιορτής για τους κατοίκους
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πήρε πάνω του το θέμα της παρουσίας
των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου σε σημεία που γειτνιάζουν με
την οικιστική περιοχή και έδωσε λύση σ’ ένα πρόβλημα το οποίο είχε εξελιχθεί σε μάστιγα για τους κατοίκους. της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής τους. Σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην
οποία συμμετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Κυριάκος Κούσιος, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας,
υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς και εκπρόσωποι των τριών εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα βρέθηκε η χρυσή τομή. Όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη «μετά από δημιουργική συζήτηση, υπήρξε ομόφωνη κατάληξη για τη μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής
ασφάλτου, σε περιοχές για τις οποίες υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους
εμπλεκομένους φορείς. Η διαδικασία μετακίνησης θα ξεκινήσει άμεσα
και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περιόδου οκτώ μηνών», αναφέρει
σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική κατάληξη του θέματος, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επηρεαζόμενων πολιτών. Τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι
συνέβαλαν ώστε να εξευρεθεί λύση εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Οι κάτοικοι στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
ήταν ανάστατοι με το θέμα, ιδιαίτερα μετά που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες οι θάνατοι τριων νεαρών μανάδων οι οποίες έπασχαν
από την επάρατη νόσο. Οι τρεις άτυχες γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασαν τη ζωή τους. Το θλιβερό γεγονός αναπόφευκτα έστρεψε τις υποψίες των κατοίκων στη λειτουργία κοντά στη Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου των δυο
εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου. Οι άτυχες γυναίκες άφησαν πίσω
τους ανήλικα παιδιά και πολλά γιατί να βασανίζουν τις οικογένειες και
τους φίλους τους. Οι κάτοικοι της περιοχής φώναζαν εδώ και καιρό, βγήκαν επανειλημμένα στους δρόμους, η τελευταία φορά ήταν το Σάββατο
27 Ιουνίου όταν απέκοψαν τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας.

Η συνεχιζόμενη λειτουργία των εργοστασίων προκαλούσε προβλήματα στη διαβίωση και στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Λίγα 24ωρα
πριν από την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και την επίτευξη συμφωνίας για απομάκρυνση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής επισκέφθηκε την περιοχή. Ενημέρωσε

τους κατοίκους για τις προσπάθειες της υπουργικής επιτροπής που συστάθηκε για διαχείριση του θέματος. Η κυβέρνηση άσκησε πίεση στις
εταιρείες αποφασίζοντας όπως στις περιπτώσεις προσφορών για προμήθεια ασφάλτου, ζητείται από τους προμηθευτές να κατέχουν σε ισχύ
όλες τις άδειες λειτουργίας, περιλαμβανομένης και της άδειας λειτουργίας που προνοείται από τον Περί Δήμων Νόμο. Καταπέλτης για το θέμα
της παρουσίας ασφαλτικών εργοστασίων σε περιοχή ήταν και η έκθεση
της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μαρίας Στυλιανού – Λοττίδη. Στην έκθεση της αναφερόταν με ξεκάθαρο
τρόπο ότι η δημόσια υγεία και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, υπερέχουν των όποιων οικονομικών ζητημάτων και δαπανών. H Eπίτροπος
μετά τους θανάτους στην περιοχή επανήλθε ζητώντας ενημέρωση για
τις ενέργειες οι οποίες έγιναν προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Δάλι, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Το θέμα απασχόλησε και το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο Σύνδεσμος Γονέων
του Γ’Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου όσο και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας συναντήθηκαν με τον Υπουργό. Ο κ. Προδρόμου αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του
προβλήματος στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δηλώνοντας
ότι θα έπρεπε να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν.
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Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού αναμένεται το 2026

Η

δημιουργία αποχετευτικού συστήματος στο Δάλι, το Πέρα ΧωριόΝήσου και τα Λύμπια συζητήθηκε σε σύσκεψη με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Ανάπτυξης. O Δήμος Ιδαλίου και οι δυο κοινότητες της περιοχής συμπεριλαμβάνονται στους Δήμους και τις κοινότητες στις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές για τα αστικά λύματα. Εκ μέρους του Υπουργείου αναφέρθηκε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος μέχρι το
2026. Ταυτόχρονα καταβάλλονται προσπάθειες για την επίσπευση των εργασιών ώστε να ολοκληρωθεί αν είναι δυνατόν ενωρίτερα.
Οι υποδομές για τα αστικά λύματα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το
2012, όμως μέχρι σήμερα μόνο 26 κοινότητες έχουν συμμορφωθεί από ένα
σύνολο 57 που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου ο
οποίος έχει εναρμονίσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά
Λύματα, θα έπρεπε σε κάθε οικισμό με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 χιλιάδων να υφίστανται και να λειτουργούν δίκτυα συλλογής λυμάτων, καθώς και
σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των αποχετευτικών έργων
στους οικισμούς αυτούς αποδίδονται σε διοικητικούς, νομικούς και οικονομικούς λόγους ως ακολούθως:
α) Στην οικονομική κρίση που προηγήθηκε και της συσσώρευσης υποχρεώσεων, λόγω των οποίων οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επιτρέπουν στο υπουρ-

γείο να κινηθεί όσο γρήγορα θα το επιθυμούσε
β) Στην έλλειψη χρηματοδότησης για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων σε δημαρχούμενους οικισμούς
γ) Στα διοικητικά προβλήματα στις περιπτώσεις των δημαρχούμενων οικισμών
δ) Στη μη ένταξη αγροτικών οικισμών στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων
για τη διασφάλιση της κατασκευής των έργων τους και
ε) Στη δυσκολία κατακύρωσης έργων που έχουν προκηρυχθεί λόγω αλλεπάλληλων προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή και στο Διοικητικό Δικαστήριο.
Λόγω της μη συμμόρφωσης του κράτους με τις υποχρεώσεις του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Κύπρου καταχωρώντας προσφυγή στο Δικαστήριο της Ε.Ε στις 20 Μαρτίου 2019, ενώ προηγουμένως είχε
αποστείλει δύο προειδοποιητικές επιστολές ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2017 και
8 Ιουνίου 2018.
Για πρόληψη των όποιων συνεπειών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το
Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν αποστείλει στη Νομική Υπηρεσία στοιχεία και
τεκμήρια που στηρίζουν την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε
να περιληφθούν στο «Υπόμνημα Αντίκρουσης». O Δήμος Ιδαλίου σύμφωνα
με τον Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο έχει ασκήσει εδώ και καιρό πιέσεις προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένει από το ΣΑΛ να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί το έργο.

Aντικατοχική εκδήλωση του ΑΚΕΛ στο Δάλι

Τ

Τ

Στο Δάλι το Παγκύπριο Συνέδριο
της Πρωτοπορίας

ο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου φιλοξένησε το Παγκύπριο Συνέδριο της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων
Πρωτοπορία. Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος αναφέρθηκε στη
σημαντική συμβολή της οργάνωσης. «Στέκομαι μπροστά σας και με γεμίζετε ελπίδα. Βρίσκομαι με το ελπιδοφόρο αύριο και την ελπίδα της παράταξης μας. Η δύναμη, η αυτοδυναμία της Πρωτοπορίας είναι ο φάρος που
δείχνει την πορεία και του ΔΗΣΥ» είπε ο κ. Νεοφύτου ο οποίος εξέφρασε περηφάνια για το έργο της φοιτητικής παράταξης, τον παλμό, και τη ζωντάνια της. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στις συνεχείς επιτυχίες της παράταξης που αποτυπώνονται στο ολοένα αυξανόμενο έρεισμα της Πρωτοπορίας και στα αποτελέσματα που με διαφορά
κάθε χρόνο, είναι ακόμη καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά. Ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι οι νέοι είναι το μέλλον
του τόπου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο απερχόμενος Πρόεδρος Γιώργος Οικονομίδης ο οποίος βρισκόταν στο πηδάλιο της φοιτητικής παράταξης του ΔΗΣΥ τα τελευταία επτά χρόνια. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
ανέλαβε καθήκοντα η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Πρωτοπορίας με Πρόεδρο το Σίμο Ιωακείμ. Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ Ανδρέας Ελευθερίου.

ο ΑΚΕΛ καταδίκασε τις
μαύρες επετείους του
πραξικοπήματος της
τουρκικής εισβολής με αντικατοχική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο
του Άδωνη στο Δάλι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Συλλούρης. Ομιλητής ήταν ο
Γενικός Γραμματέας του κόμματος Άντρος Κυπριανού ο
οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων
ότι «το έγκλημα της προδοσίας, το πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ που αιματοκύλισε το λαό μας, δεν ήταν
«άφρονη ενέργεια» ή το αποτέλεσμα «εθνικού διχασμού».
Ήταν έγκλημα προμελετημένο και προσχεδιασμένο». Οι
συνέπειες της εισβολής και
της κατοχής απειλούν ευθέως το μέλλον του κυπριακού
λαού ανέφερε ο κ.Κυπριανού
ο οποίος επέκρινε τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και τη στάση
της Ε.Ε.
«Η Τουρκία κλιμακώνει την
προκλητικότητα και την επιθετικότητα της. Καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνη για
ολόκληρη την περιοχή. Αλλά
εμείς αποτύχαμε να την εκθέσουμε. Αποτύχαμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να ταχθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της
Κύπρου και των δικαίων της.
Φτάσαμε σήμερα στο σημείο
η Τουρκία να συμπεριφέρεται πιο προκλητικά από ποτέ,
αλλά οι εταίροι μας να τη χαϊδεύουν. Απομακρυνόμαστε
ολοένα και περισσότερο από
τη λύση». Η ΕΔΟΝ πραγματοποίησε πορεία με αφετηρία το
οίκημα του Άδωνη. Η πορεία
κατέληξε στο χώρο της εκδήλωσης.

Η Άννα Ζαβού – Χριστοφόρου Πρόεδρος
του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου

Π

ρόεδρος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου εξελέγη η Άννα
Ζαβού - Χριστοφόρου, Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η θητεία της ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου άρχισε την 1η Ιουλίου. Σε δήλωση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι έχει ως στόχο την ανάδειξη του επαγγέλματος καθώς επίσης και
την αξιοποίηση όλων των πόρων του Συνδέσμου προς όφελος των μελών του. Ο
Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, ιδρύθηκε το 1998 και έχει ως όραμα να
αντιπροσωπεύει, να προάγει και να αναπτύσσει την επαγγελματική εξάσκηση των
δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου στη Κύπρο. Έχει εγγεγραμμένα πέραν
των 500 μελών, τα οποία προέρχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας του
τόπου, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ο Σύνδεσμος είναι συνδεδεμένος με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) και πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA).
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Απόλυτο 20 για τη Θέα Παρασκευά
από την Αγία Βαρβάρα

Μ

Η αντιαρματική τάφρος μετατράπηκε
σε εστία μόλυνσης στην Ποταμιά
οβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η κοινότητα Ποταμιάς με το αμυντικό έργο (τάφρος) το
οποίο βρίσκεται δίπλα από σπίτια της κοινότητας, κοντά στη νέα οικιστική περιοχή. Στην περιοχή
βρίσκονται τα κρατικά οικόπεδα για φτωχές οικογένειες. Όπως αναφέρεται σε επιστολή που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Άμυνας το υπό αναφορά έργο είναι
επικίνδυνο για τα παιδιά της περιοχής αφού έχει γεμίσει χόρτα ενώ σε κάποια σημεία έχει γεμίσει με νερό.
Στην επιστολή σημειώνεται ότι το νερό είναι στάσιμο και εκεί βρίσκουν καταφύγιο χιλιάδες κουνούπια
με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η αντιαρματική τάφρος κατασκευάστηκε πάνω σε ρέμα απορροής υδάτων και επειδή η κατάργηση μέρους αυτής θα επηρεάσει και το υδατόρεμα θα πρέπει να διευθετηθεί η
απρόσκοπτη απορροή των υδάτων στο σημείο αυτό
με μέριμνα του ιδιοκτήτη σε συνεργασία με την κοινοτική αρχή. Το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων σε επιστολή του σημειώνει ότι δεν συμφωνεί με την παραχώρηση οικοδομικής άδειας μέχρι να γίνει άρση όλων
των παράνομων επεμβάσεων στα υδατορέματα και
να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και αντιπλημμυρικά
έργα που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των
υδατορεμάτων και την προστασία των οικοπέδων
της περιοχής από κινδύνους πλημμύρας. Το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων αναφέρει ακόμα ότι φαίνεται να
υπάρχουν και κακοτεχνίες στους οχετούς ομβρύων
υδάτων οι οποίες σε συνδυασμό με οχετούς που εκ-

Στη λίστα Γιωρκάτζιη λόγω εγγύησης
Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου

Σ

βάλλουν στα αργάκια σε χαμηλότερο σημείο από τον
πυθμένα των αργακιών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απομακρύνουν τα όμβρυα νερά και να δημιουργούνται στάσιμα νερά στο δίκτυο των οχετών.
Η αντιαρματική τάφρος βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη
οικιστική περιοχή και αυτό δυσκολεύει την ανάπτυξη της Ποταμιάς, αναφέρει σε επιστολή του το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο αναζητεί λύσεις στο πρόβλημα αφού η ύπαρξη του επηρεάζει τόσο την ανάπτυξη
της κοινότητας όσο και τη δημόσια υγεία των κατοίκων της.

Εκδήλωση για τους ήρωες των Λυμπιών

Ο

ι παιδικοί φίλοι του Θεόδωρου
Παπακωνσταντή διοργάνωσαν
εκδήλωση κατά την οποία τιμή-

θηκαν όλοι οι ήρωες της κοινότητας. H εκδήλωση έγινε στο χώρο του μνημείου του
ήρωα. Κατατέθηκαν στεφάνια ενώ τη θυσία του εξήρε σε σύντομη ομιλία του ο
Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας
– Κερύνειας Χρίστος Χριστοφίδης. Το παρόν τους έδωσαν συγγενείς των πεσόντων
και των αγνοουμένων.

Τιμήθηκαν οι ήρωες της Αγίας Βαρβάρας

«Θέτω τον εαυτό μου και όλα τα στοιχεία των δανείων μου στη διάθεση των αρχών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά μου δάνεια καθώς και της συζύγου μου,
καθώς επίσης και η εξέλιξή τους από την πρώτη μέρα που τα έχω συνάψει μέχρι και σήμερα»,
αναφέρει τέλος στη δήλωση του ο κ. Μαλαχουρίδης.

Άρχισαν οι εργασίες για
τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο
Λευκωσίας

Ξ

news

Σ

αθήτρια του Λυκείου Ιδαλίου ήταν ανάμεσα στους πρώτους των πρώτων σύμφωνα
με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας.
Η μαθήτρια του Λυκείου Ιδαλίου Θέα Παρασκευά από
την Αγία Βαρβάρα πρώτευσε στις Αγγλικές σπουδές
πετυχαίνοντας το απόλυτο 20 στις εξετάσεις εξασφαλίζοντας θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η μαθήτρια
από την Αγία Βαρβάρα πληροφορήθηκε την επιτυχία
της στην Κρήτη όπου βρισκόταν για διακοπές την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε δηλώσεις εξέφρασε τη συγκίνηση της αλλά και την έκπληξη
της για το αποτέλεσμα.
«Είμαι έκπληκτη και ενθουσιασμένη. Ακόμα δεν το
συνειδητοποίησα. Δεν το περίμενα. Αυτό ήθελα να
σπουδάσω, ήταν η πρώτη μου επιλογή και θα αποδεχθώ τη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι γονείς μου
είναι κατενθουσιασμένοι», ανέφερε.
Όπως είπε κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, έχοντας ως
μεγάλο εμπόδιο την αβεβαιότητα την περίοδο του κορονοιού. «Κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια, ειδικά με
τον κορονοϊό, επειδή δεν ξέραμε για την ύλη, αλλά συνεχίσαμε να διαβάζουμε. Διάβαζα 5-6 ώρες τη μέρα.
Δεν στερήθηκα κάτι , αλλά το διάβασμα ήταν πάντα η
προτεραιότητά μου», σημείωσε καταλήγοντας.

τη λίστα Γιωρκάτζιη βρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών και
Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου
Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλαχουρίδης. Σε γραπτή
δήλωση του την οποία εξέδωσε πριν από την δημοσιοποίηση της λίστας δηλώνει απερίφραστα
ότι τα προσωπικά του δάνεια καθώς και της συζύγου του, ήταν και παραμένουν εξυπηρετούμενα.
Αυτό, σημειώνει, επαληθεύεται και από τις δηλώσεις του για το πόθεν έσχες. «Εξ όσων αντιλαμβάνομαι δεν είμαι στη λίστα Γιωρκάτζη για δανειοδότησή μου αλλά γιατί είμαι εγγυητής σε δάνειο,
όχι προσώπου του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, αλλά αντιθέτως εγγυούμαι δάνειο
πρώην συναδέλφου από την ΠΕΟ, το οποίο είχε
συνάψει στο τότε Συνεργατικό Ταμιευτήριο Κυβερνητικών Ωρομίσθιων ΣΤΑΚΕΚ» αναφέρει στη
δήλωση του ο κ.Μαλαχουρίδης. Ο Πρόεδρος του
Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας εκφράζει την
ετοιμότητα του να κατευθύνει τις αρχές προς πλήρη διερεύνηση της εν λόγω δανειοδότησης, για
να διαφανεί ότι ουδέν μεμπτόν έχει διαπραχθεί.

ΔΑΛΙ

εκίνησαν οι εργασίες για την Α’ φάση του περιμετρικού
αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας, ένα μεγάλο έργο που
αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση
του κυκλοφοριακού προβλήματος στην είσοδο της Λευκωσίας
και όχι μόνο. Τα έργα θα διεξάγονται σε όλο το μήκος της Α’ φάσης. Στο σύνολο του, ο περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε πέντε φάσεις,
με κόστος που προκαταρκτικά εκτιμάται στα 350 εκ. Ευρώ. Η α’ φάση αφορά την σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Λευκωσίας παρά τον κόμβο της Βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου με την Λεωφόρο Τσερίου, παρά την βιοτεχνική περιοχή Λακατάμιας και είναι συνολικού μήκους 7,5 χλμ. Εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί περίπου 20 χιλιάδες αυτοκίνητα ημερησίως. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά
του έργου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, περιλαμβάνει συνδετήριους δρόμους, ανισόπεδους κόμβους στο σημείο της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου, τη βιομηχανική περιοχή Τσερίου και το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο και έναν ισόπεδο τερματικό κυκλικό κόμβο
στη Λεωφόρο Στροβόλου/Τσερίου. Η α’ φάση αφορά το 15% του συνολικού έργου. H εκτίμηση κόστους για την Φάση Α1 ανέρχεται στα 62 εκ. Ευρώ συν ΦΠΑ. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει διασφαλίσει την ένταξη του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
ως μέρος του Κεντρικού Δικτύου της Κύπρου και του Διαδρόμου Orient / East-Med και έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση ύψους 43,8 εκ. Ευρώ, μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη –
Connecting Europe Facility» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H

Αγία Βαρβάρα τίμησε και φέτος τους ήρωες της κοινότητας που έπεσαν υπερασπιζό-

μενοι την πατρίδα στις μάχες κατά του
βάρβαρου εισβολέα. Το μνημόσυνο
τους τελέστηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου
στην παρουσία τοπικών, στρατιωτικών
και πολιτικών αξιωματούχων. Μνημονεύθηκαν οι ήρωες Σταύρος και Νίκος
Χ’Νικολή, Ανδρέας Σπανού, Κώστας
Παπουτσής, Δημήτρης Τζιρκάκα, Πρόδρομος Χρυσοστόμου και Ανδρέας
Χ’Γιακουμής. Τον επιμνημόσυνο λόγο
είπε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Μάριος Παναγίδης.
Αναπέμφθηκε δέηση για την ανεύρεση
των αγνοουμένων Χριστόδουλου Τούμπα, Κωστάκη Ισιδώρου και Αντωνάκη
Κεζαρίδη. Κατατέθηκαν στεφάνια στο
Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων.

Διαμαρτυρία του Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίας Βαρβάρας για τις σειρήνες

Σ

τις 15 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου του πραξικοπήματος του 1974 δεν ήχησαν οι σειρήνες στην Αγία
Βαρβάρα. Κάτοικοι της κοινότητας επικοινώνησαν με τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας
Βαρβάρας και εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάριος Γεωγίου προέβη σε σχετική διαμαρτυρία στην Πολιτική Άμυνα υπό την ευθύνη της οποίας βρίσκεται η λειτουργία
και συντήρηση των σειρήνων. Σύμφωνα με πληροφόρηση από την Πολιτική Άμυνα φέτος καθυστέρησε ο τεχνικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται κάθε χρόνο όλες οι σειρήνες και αυτό, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω κορoνοϊού. Ο τεχνικός έλεγχος φέτος άρχισε μέσα Μαΐου, ενώ θα έπρεπε να είχε
αρχίσει πολύ νωρίτερα.
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Τιμήθηκαν οι ήρωες του Ιδαλίου

Γ

ια άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ιδαλίου και οι οικογένειες των Δαλιτών
ηρώων πεσόντων 1974 και φονευθέντων 1963 και 1974 τίμησαν όπως αξίζει τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα ετήσιο μνημόσυνο τους τελέστηκε την Κυριακή
26 Ιουλίου στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Επιμνημόσυνο
λόγο εκφώνησε η Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά,
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων. O Δήμος Ιδαλίου πλήρωσε βαρύ τίμημα τόσο κατά τη διάρκεια των
δικοινοτικών ταραχών όσο και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Δυστυχώς,
46 χρόνια μετά και ακόμα αριθμός Δαλιτών
παραμένουν στον κατάλογο των αγνοουμένων με τους δικούς τους να αναμένουν ακόμα πληροφόρηση για το τι απέγιναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα παλικάρια του
Ιδαλίου με αξιοθαύμαστη ανδρεία πρόταξαν τα στήθη τους απέναντι στον πάνοπλο
κατακτητή προσφέροντας ότι πολυτιμότερο
είχαν, τη ζωή τους. Υπερασπίστηκαν μέχρις
εσχάτων την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας.
Συγκίνηση προκάλεσε το ποίημα που απήγγειλε η Μυρούλα Χείλη, αδελφή του ήρωα
Νικόλα Περικλέους. Το παρόν τους έδωσαν εκπρόσωποι κομμάτων, οι τοπικές αρχές Ιδαλίου και εκπρόσωποι της Αστυνομίας
και της Εθνικής Φρουράς. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
που ανεγέρθηκε προς τιμή των ηρώων στο
δημοτικό κοιμητήριο Ιδαλίου.

Επιστρέφει ο ήρωας
Γεώργιος Εικοσάρης

Σ

τη γενέτειρα του, στο
Δάλι θα αναπαυθεί
μετά από 56 χρόνια

ο Γεώργιος Εικοσάρης ο οποίος έπεσε στην Τηλλυρία στις 9
Αυγούστου 1964. Η ταυτοποίηση των οστών του ήρωα, έγινε
από το Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής μετά τις εκταφές που διενεργήθηκαν 55 χρόνια μετά
τους βομβαρδισμούς με ναπάλμ από τουρκικά αεροσκάφη στην
Τυλληρία. Ο Γεώργιος Εικοσάρης, στρατιώτης την εποχή εκείνη,
χάθηκε όταν η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε το πρόχειρο νοσοκομείο που στήθηκε στην περιοχή. Η κηδεία του ήρωα θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο
Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου.

Since 1970

Kolarides Institute
of Accountancy

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ.

50 Χρόνια Αριστείας, 54 Βραβεία Λογιστικής,
Χιλιάδες Επιτυχίες.
• ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Λογιστική, Πολιτική Οικονομία, Μαθηματικά.
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI (IAS): (Level 1, 2, 3)
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου, Παγκύπριες.
• GCE A’ LEVEL: Accounting, Mathematics.

Πληροφορίες-Εγγραφές : 22 510 611
Κοντά μας μπορείτε και εσείς
Σίγουρα και Σύντομα.
www.facebook.com/kolarides.institute

Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο LCCI

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου υπενθυμίζει όλους τους Ιδιοκτήτες Ακίνητης Ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου ότι
έχουν αποσταλεί οι λογαριασμοί Δημοτικών Τελών Ακινήτου Ιδιοκτησίας για το έτος 2020 όπως προβλέπει η
σχετική νομοθεσία του περί Δήμων Νόμου.
Όσοι είναι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και δεν
έχουν παραλάβει τους σχετικούς λογαριασμούς παρακαλούμε όπως αποταθούν στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου.
Προτρέπονται όσοι δεν έχουν εξοφλήσει ακόμη τα πιο πάνω τέλη να το πράξουν άμεσα.
Έχει δοθεί παράταση για την εξόφληση των πιο πάνω τελών μέχρι τις 27/08/2020 στο Ταμείο του Δήμου - Ώρες
Λειτουργίας Ταμείου Δήμου: 8:00π.μ. – 13:00 μ.μ.
ή μέσω www.JCCsmart.com.cy
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου στα τηλέφωνα
22444896,22444822 .
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 6:00μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ.
Σερβίρονται φαγητά, ποτά, κρέπες και παγωτά.
Στο χώρο λειτουργεί και παιδότοπος.
Σας περιμένουμε για ευχάριστες στιγμές ξεκούρασης και ψυχαγωγίας.
Αναλαμβάνουμε και διοργανώσεις γενεθλίων ή πάρτι.
Τηλ. επικοινωνίας 22696006 / 96696090

ΔΑΛΙ

10

ΘΕΜΑΤΑ

news

Συνέντευξη της μητέρας του Χριστίνας Νικολάου - Καλλένου

Ο Λάμπρος νίκησε το θάνατο τρεις φορές
Συνέντευξη στην Έλλη Αυξεντίου στην εφημερίδα Σημερινή

Ο

Λάμπρος Καλλένος είναι ένα αγόρι σχεδόν 9 ετών, από την Κύπρο, και εδώ και πολλά χρόνια ζει μόνιμα με τους γονείς του στο Ισραήλ, αφού πάσχει από μία ιδιάζουσα ασθένεια, την οποία συναντάς σε μονοψήφιο αριθμό ανά τον κόσμο και λέγεται «lymphangiomatosis» (massive enlargement and abnormal
proliferation of the lympathic vessels), διάγνωση στην οποία έφτασε ομάδα ιατρών στο «TelHashomer», με δυσκολία
το 2015 και με συμβουλές από άλλες ομάδες ιατρών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ενώ το παιδί επισκεπτόταν το
νοσοκομείο από το 2011. Στο ενδιάμεσο η κατάσταση του Λάμπρου ήταν ιδιαίτερα ασταθής, ενώ προς τον Νοέμβριο
του 2015 η κατάσταση έγινε κρίσιμη με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Με τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο
Λάμπρος στάλθηκε με air ambulance στο Childrens Hospital of Philadelphia, όπου και έτυχε πρωτοποριακής θεραπείας για περίοδο μερικών εβδομάδων. Ο Λάμπρος επέστρεψε στο Tel Hashomer το 2016, στην εντατική του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου, όπου η διάγνωση δεν ήταν καθόλου θετική. Από τότε μέχρι και σήμερα, με την ιδιαίτερη φροντίδα και αφοσίωση της ειδικής πολυεπιστημονικής ιατρικής ομάδας στο Ισραήλ, η κατάσταση του παιδιού
έχει βελτιωθεί σημαντικά. Συνεχίζει βέβαια να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση,
εφόσον η εξέλιξη της νόσου συνεχίζει να είναι σοβαρή και απρόβλεπτη. Η μητέρα του Λάμπρου, κυρία Χριστίνα Νικολάου - Καλλένου, σήμερα ξεδιπλώνει την ιστορία της αλλά και μου περιγράφει τα ταλέντα του παιδιού στη ζωγραφική, όπου έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς, για τις μαγειρικές του ικανότητες, για την κόρη της Λίζα, η οποία διαμένει
εδώ και τόσα χρόνια με την αδελφή του συζύγου της στην Κύπρο, αλλά και τις ευχαριστίες της προς το πρόσωπο του
Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. «Δεν σταμάτησα να ονειρεύομαι, όσο κι
αν ακούγεται περίεργο. Απλώς πλέον ονειρεύομαι λίγο περισσότερο και νιώθω ευγνωμοσύνη που μαζί με το σύζυγό μου μπορούμε να δίνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό στο παιδί μας. Κρατάω τα θετικά στη ζωή και φιλτράρω
πολλά απ’ όσα ακούω για το καλό του παιδιού μου. Ονειρεύομαι, λοιπόν, να καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού
να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να τους προσφέρουμε αγάπη, ευτυχία και σοφία». Τη λέξη «γιατί», δεν μπορείς να
φανταστείς πόσες φορές την είπα. Έπρεπε όμως να σηκωθώ. Και για τα δυο παιδιά μου. Όταν πρωτοήρθαμε στο Ισραήλ κι άκουγα ανθρώπους οι οποίοι έμεναν για μήνες ή βδομάδες εδώ, έλεγα πώς θ’ αντέξω. Τελικά άντεξα κι αντέχω, για τον Λάμπρο, για την επανένωση της οικογένειάς μας, όσο σπάνια κι αν είναι η ασθένεια του Λάμπρου, ξέρω ότι
βρισκόμαστε σε ένα ασφαλές μέρος για τον γιο μου». Ο Λάμπρος μού δίνει τεράστια δύναμη. Γεννήθηκε μαχητής. Αν
τον προσέξεις πώς ζωγραφίζει, πώς μαγειρεύει, θα μείνεις έκπληκτη. Ποτέ δεν είδα ή δεν αντιμετώπισα το παιδί μου
ως διαφορετικό. Ούτε και συνέκρινα ποτέ τα δύο μου παιδιά μεταξύ τους. Αντιθέτως προσπαθώ να αναπτύξω με κάθε
τρόπο τις ικανότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό», εξηγεί η κυρία Χριστίνα Καλλένου.
Συνεχίζει:
«Για όλα αυτά τα απλά, τα μικρά, τα καθημερινά λέω, λοιπόν, ευχαριστώ. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερό μου δίδαγμα απ’ όλην αυτήν την ιστορία, το να λες ευχαριστώ για την κάθε στιγμή και να μην τα παρατάς, ακόμα κι αν βρίσκεσαι
γονατισμένος στην μέση της ερήμου και είσαι διψασμένος για νερό χωρίς άλλο κουράγιο για να σηκωθείς. Ακριβώς
εκεί πρέπει να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Εκεί κρύβεται και η όαση. Κι εμείς αυτήν την έρημο και την όαση τη διασχίζουμε και τη συναντάμε συχνά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού συχνά επισκεπτόμαστε το μοναστήρι του Αγίου
Γερασίμου του Ιορδανίτη, που βρίσκεται στην Ιεριχώ. Εκεί είναι η δική μας επαφή με τη θρησκεία μας αλλά και με τους

Αλλαγές στη λειτουργία των μουσείων

H

κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μουσείων. Η είσοδος στα μουσεία της Κύπρου θα είναι δωρεάν για όλους και
θα παραμένουν ανοικτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον αναμένεται να δημιουργηθούν και ψηφιακές περιηγήσεις. Οι νέες ρυθμίσεις θεωρείται βέβαιο ότι θα συμβάλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων.
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.

Ο

Ο Δάκος της Ελιάς
δάκος της ελιάς είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελαιοπαραγωγή στην

Κύπρο αλλά και όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου. Προκαλεί ζημιές στον καρπό και
αυτό έχει σαν συνέπεια να μειώνεται ποσοτικά η παραγωγή στα δέντρα
μέχρι και 60% λόγω
καρπόπρωσης. Επίσης αν συλλεχθούν οι ελιές που έχουν προσβληθεί από τον δάκο μειώνεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου λόγω αύξησης της οξύτητας.
Μορφολογικά ο δάκος είναι μια μικρή μύγα 4-5 χιλιοστά που τρέφεται αποκλειστικά από τον
καρπό της ελιάς. Τα ενήλικα έντομα ωοτόκου συνήθως μόνο ένα αυγό ανά καρπό ελιάς και
Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc

συνήθως μόνο όταν η ελιά είναι μαλακή και αρχίζει να βάζει λάδι. Χρονικά η μεγαλύτερη
προσβολή γίνεται Αύγουστο-Οκτώβριο. Εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την προσβολή
όταν δούμε τη μαύρη κηλίδα όπου έγινε η εναπόθεση του αυγού στον καρπό της ελιάς και

αν ψάξουμε μέσα στην σάρκα του μπορούμε να εντοπίσουμε και την προνύμφη (σκουλήκι). Επίσης μετά την προσβολή του καρπού από το δάκο μπορεί να ξεκινήσει μια δεύτερη προσβολή από το μύκητα γλοιοσπόριο το οποίο
σαπίζει τον καρπό και υποβαθμίζει περεταίρω την ποιότητα του ελαιόλαδου. Αξίζει να αναφέρουμε δέντρα που κλαδεύονται , λιπάζονται, αρδεύονται εμφανίζουν μεγαλύτερη προσβολή από ότι τα ξηρικά.
Η αντιμετώπιση γίνεται με καθολικούς και δολωματικούς ψεκασμούς τόσο με χημικά όσο και με βιολογικά σκευάσματα. Να αναφέρουμε ότι προτιμότερο είναι να γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί από νωρίς (Αύγουστο) ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων αφού η ζημία μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μέρες. Τέλος ο δάκος προσβάλει όλες
τις ποικιλίες ελιάς μικρόκαρπες, μεγαλόκαρπες, επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και προμήθεια βιολογικών ή χημικών φυτοφαρμάκων μπορείτε επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι, τηλέφωνο 97767986 όπου μπορείτε να ενημερωθείτε
από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για τη σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών σας.

ανθρώπους, τους μοναχούς, με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας αλλά και να ακουμπήσουμε
την ψυχή μας και να βρούμε κατανόηση». Την ίδια κατανόηση την συναντήσαμε και στην Κύπρο. Και γι’ αυτό αυτήν
τη στιγμή βρισκόμαστε στο Ισραήλ και προσπαθούμε να προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο παιδί μας.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, εκτός από γρήγορα αντανακλαστικά,
πράγμα που βλέπουμε καθ’ όλη την πορεία του και ιδιαίτερα τώρα, εν μέσω πανδημίας, διαθέτει καρδιά, ανθρωπιά.
Στον κ. Χριστοδουλίδη, που έπραξε το αυτονόητο, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χάρη στον υπουργό μας βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη ζωή, αφού κατάφερε ο Λάμπρος και νίκησε τον θάνατο τρεις φορές. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη γι’
αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας και τον έστειλε για να «αγκαλιάσει» με αγάπη τον γιο μας, που
με την συμβολή του γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Δεν συναντήσαμε κλειστές
πόρτες και δεν «χαθήκαμε» στο πρόβλημα. Γενικά η κυβέρνηση της Κύπρου είναι ανθρώπινη, όπως κι ο λαός της, κι
αυτό το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα, οι άνθρωποι σε ταξίδια τους, έτυχε να μας έχουν επισκεφθεί».
Συμπληρώνει:
«Όλα αυτά είναι που μου δίνουν και τη δύναμη να συνεχίσω. Ακόμα κι αν με πονάει το γεγονός πως βρίσκομαι μακριά από το κοριτσάκι μου, τη μεγαλύτερη αδερφή του Λάμπρου μας, η οποία εδώ και τόσα χρόνια μεγαλώνει μακριά
μου, με συγγενείς που μας στήριξαν και μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα ώριμο παιδί, γεμάτο αγάπη,
το οποίο συναντάω κάποιες φορές τον χρόνο και το βλέπω κυρίως να μεγαλώνει μέσω της τεχνολογίας. Ως μάνα αυτό
με πληγώνει, αλλά εύχομαι πως κάποια στιγμή θα αναπληρώσουμε όλον αυτόν τον χρόνο που χάσαμε, είμαι μακριά
της αλλά και παράλληλα εκεί, όχι μόνο για το καλό του Λάμπρου αλλά για το καλό όλων μας. Και εύχομαι μέσα απ’ όλη
τη δοκιμασία που βιώνουμε ως οικογένεια να μάθει κι η ίδια να μην τα παρατάει στη ζωή της, όσες δυσκολίες κι αν συναντήσει, κι αυτό το εύχομαι στον κάθε άνθρωπο που κουβαλάει τον δικό του σταυρό, όποιο κι αν είναι να μέγεθός
του, να συνεχίζει ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή ματώνει».

«Ο Μικρός Μαθηματικός» από το μαθητή Παναγιώτη Γιώρκα

Η

Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ με μεγάλη χαρά ανακοίνωσε ότι ο μαθητής της Β’
Γυμνασίου Παναγιώτης Γιώρκας παρουσίασε τη δική του ιστοσελίδα με
θέμα τα Μαθηματικά. Η μεγάλη του αγάπη για τον μαθηματικό κόσμο τον

οδήγησε στη δημιουργία της ιστοσελίδας http://www.mikrosmathematikos.com/.
Η ιστοσελίδα «Ο Μικρός Μαθηματικός», περιέχει ασκήσεις για μαθηματικούς διαγωνισμούς, προετοιμασία για τα διαγωνίσματα του σχολείου και online chat για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου για επίλυση αποριών του σχολείου. Ο Παναγιώτης
Γιώρκας κατά τη λήξασα σχολική χρονιά πέτυχε και άλλες διακρίσεις στους Επαρχιακούς και στον Παγκύπριο Διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας στέλνοντας το μήνυμα ότι το μέλλον του ανήκει. Τέτοιες περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι αυτή η χώρα
έχει μεγάλες προοπτικές για το αύριο.

Αναβαθμίστηκαν οι υδατοδεξαμενές
Ιδαλίου

Ο

ι υδατοδεξαμενές Ιδαλίου, μέχρι πρότινος θύμιζαν εγκαταλελειμμένα κτίρια με διάχυτους βανδαλισμούς στους τείχους, καθώς η οποιαδήποτε
περίφραξη απουσίαζε δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος
για όσους ήθελαν να εισέλθουν και να βανδαλήσουν τον
χώρο. H Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας σταδιακά άρχισε
να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και περίφραξης του χώρου, με το σημερινό αποτέλεσμα να δικαιώνει κάθε προσπάθεια. Ο χώρος πλέον έχει
την κατάλληλη περίφραξη που εμποδίζει την είσοδο στους
μη έχοντες εργασία, οι υδατοδεξαμενές έχουν βαφτεί και ο
χώρος έχει εξοπλιστεί και με τον κατάλληλο φωτισμό. Σε ανάρτηση του ο Κωνσταντίνος Παρμακλής, Διευθυντής του
Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ανέφερε «Ξεκινήσαμε σταδιακά να εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και περίφραξης τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις υδατοδεξαμενές που
βρίσκονται μέσα στα διοικητικά μας όρια».

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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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα
Νόστιμη μαρμελάδα με
ώριμα σύκα
Για τον Αύγουστο σας προτείνουμε να ετοιμάσετε μαρμελάδα
σύκο. Το σύκο είναι φρούτο της εποχής. Η μαρμελάδα σύκο
είναι χαμηλού κόστους σχετικά , έχει και ελάχιστο κόπο,
υπέροχο άρωμα και δεν υπάρχει λόγος να την αγοράζουμε
έτοιμη.
Υλικά
1 κιλό σύκα (ζυγισμένα μετά την προετοιμασία τους )
½ κιλό ζάχαρη (ή και
λιγότερη αν είναι πολύ γλυκά)
1/3 κούπας νερό ( ή κονιάκ ή λικέρ)
2 ξύλα κανέλας μήκους 3-4 εκατοστών
6 καρφάκια γαρύφαλλο
2 κουταλιές σούπας χυμό λεμονιού
Εκτέλεση
Διαλέγουμε ώριμα αλλά γερά σύκα που δεν έχουν ξινίσει. Τα
πλένουμε πολύ καλά και με ένα μαχαιράκι αφαιρούμε το κοτσανάκι και το μπρος
μέρος τους.Τα ξεφλουδίζουμε, όσα μπορούμε. Αν το φλούδι
είναι μαλακό δεν είναι απαραίτητο να βγει. Έτσι όπου μας δυσκολεύει, το παρατάμε… Τα κόβουμε σε κομμάτια (5-6), τα
βάζουμε σε μεγάλη σχετικά και ανοικτή κατσαρόλα .
Πάνω τους απλώνουμε τη ζάχαρη και τα ραντίζουμε με το
νερό. Αφήνουμε να μείνουν τουλάχιστον μια ώρα. Αυτά κατεβάζουν τα υγρά τους είναι αρκετά.

Δένουμε σε ένα τούλι τα μυρωδικά (ή απλώς τα σκορπάμε στην κατσαρόλα). Βάζουμε τη μαρμελάδα μας σε δυνατή
φωτιά και μόλις αρχίσει να βράζει ανακατεύουμε με ξύλινη
κουτάλα (κατά προτίμηση).
Χαμηλώνουμε ελαφρά τη θερμοκρασία (από το 9 την κατέβασα στο 7). Προσέχουμε να
μη πιάσει και όσο αρχίσουν να μαλακώνουν τα σύκα, τα
κόβουμε με την κουτάλα σε
πιο μικρά κομμάτια. Αν δημιουργηθεί αφρός τον αφαιρούμε
με ένα κουτάλι.
Συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να δέσει. Λίγο πριν την κατεβάσουμε προσθέτουμε το λεμόνι και αφού πάρει μια δυο βράσεις την αποσύρουμε από το μάτι.
Αφήνουμε για κανένα μισάωρο και την σερβίρουμε σε καυτά
αποστειρωμένα βάζα.
Τα αναποδογυρίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν . Διατηρείται για ολόκληρο το χρόνο.

Ο ΗOS ξεσηκώνει με την «Παράνομη Αγάπη»

Έ

νας ανερχόμενος τραγουδιστής από το Δάλι κάνει αισθητή την παρουσία του το τελευταίο διάστημα
και όπως σχολιάζουν οι ειδικοί σε θέματα μουσικής το μέλλον του ανήκει. Ο ΗOS, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, σπούδασε φωνητική σε Ιδιωτική Σχολή στην Κύπρο. Τραγουδούσε στην Αγ-

γλία και στην Κύπρο σε διάφορα νυκτερινά κέντρα, σε εκδηλώσεις και σε γάμους.
Αυτή την στιγμή συνεργάζεται επαγγελματικά με τη δισκογραφική εταιρεία «Nicolas Ntimas Music
Productions». Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι ενθουσιασμένοι με το ταλέντο του και αισιοδοξούν ότι ο κόσμος θα αγαπήσει και θα αγκαλιάσει τα τραγούδια του. To νέο τραγούδι που έχει ήδη κυκλοφορήσει ονομάζεται «Παράνομη Αγάπη».
1. Μουσική / Διεύθυνση Παραγωγής - Ενορχήστρωση: Nicolas Ntimas Music Productions
2. Στίχοι: Ανδρέας Χατζηπαναγιώτου.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν το νέο καλλιτέχνη στο κανάλι του στο YouTube με το όνομα HOS
Λαϊκός Τραγουδιστής.

Μουσικές βραδιές διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου

Τ

ρεις μουσικές βραδιές πρόσφερε ο Δήμος Ιδαλίου
στους δημότες του χαρίζοντας όμορφα μουσικά
ακούσματα. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε τις εκδηλώσεις. Η πρώτη μουσική βραδιά διοργανώθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πάρκο του Συνοικισμού Αυτοστέγασης
Ιδαλίου με το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Γρούτα και τη
συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Ιδαλίου. Απολαυστική ήταν και η μουσική βραδιά που διοργανώθηκε την
Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πάρκο «Βασίλης Μιχαηλίδης»
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συμμετείχε
το μουσικό σχήμα του Χρίστου Αλεξάνδρου «Λαϊκή Εστουδιαντίνα». O Σύνδεσμος Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πρόσφερε σουβλάκι. Η 3η μουσική βραδιά ήταν στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου με τη συμμετοχή του Χρήστου
Φιλίππου και του μουσικού του σχήματος. Ένα πρόγραμμα με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Στο πλαίσιο των
μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού όσοι παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις εξασφάλισαν τα δωρεάν εισιτήρια τους
αφού κράτησαν τις θέσεις τους από προηγουμένως.

Σ

Εικαστικές – ζωγραφικές παρεμβάσεις
στα Λύμπια

το πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς προς τον τόπο τους, προς το χωριό τους, ομάδα Λυμπιανών ξεκίνησε να ζωγραφίζει διάφορα σημεία του χωριού.
Μετά από κάθε εικαστική/ζωγραφική παρέμβαση, όλο και περισσότερα άτομα εντάσσονται στην ομάδα. Η αγάπη και το ενδιαφέρον για το κοινό καλό είναι υπαρκτή, ξεκίνησε να ξυπνά και να εκδηλώνεται.
Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις παραπάνω δράσεις στη σελίδα στο Facebook «Κοινόν Ολυμπίων». Οι τρεις
πρώτες εικαστικές/ζωγραφικές παρεμβάσεις ήταν:
1. Τα μπλε μωσαϊκά
2. Οι Παπουτσοσυτζιές της πλατείας
3. Η σκάλα της αγάπης στην οδό Μεσαορίας.

Θερινός κινηματογράφος στο Δάλι

Μ

εγάλος αριθμός κατοίκων του Ιδαλίου και
όχι μόνο παρακολούθησε και φέτος τις
προβολές των ταινιών στο Πάρκο «Βασί-

λη Μιχαηλίδη» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου στην
Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας. Ο θερινός κινηματογράφος έχει καταστεί θεσμός και είναι μια προσφορά του Δήμου Ιδαλίου η οποία διαχρονικά αγκαλιάζεται από τους πολίτες. Η είσοδος είναι δωρεάν ωστόσο φέτος λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό όσοι
παρακολούθησαν τις ταινίες που προβλήθηκαν κράτησαν από προηγουμένως τις θέσεις τους. Το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου περιελάμβανε και φέτος ταινίες για όλα τα γούστα. Οι προβολές
αυτές τις μέρες γίνονται στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου και θα συνεχιστούν μέχρι τις 7 Αυγούστου.

Δωρεάν Wi- Fi σε χώρους στην Ποταμιά

Η

κοινότητα Ποταμιάς προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής έχει προχωρήσει στην
εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi στην αίθουσα του Κοι-

νοτικού Συμβουλίου και στον προαύλιο χώρο του Κοινοτικού
Συμβουλίου.
Τα έξοδα εγκατάστασης και το Internet απεριόριστου χρόνου το
παραχώρησε εταιρεία η οποία στηρίζει τις προσπάθειες του Κοινοτικού Συμβουλίου για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού.

Τ

Συναυλία Μπάμπη Στόκα στα Λύμπια
ο ΣΚΕ Λυμπιών διοργάνωσε στις 29 Ιουλίου στο πάρκο της κοινότητας συναυλία με τον Μπάμπη Στόκα.
Η εκδήλωση έγινε για την ενίσχυση του ταμείου του

ΣΚΕ Λυμπιών. Οι κάτοικοι της κοινότητας στήριξαν την προσπάθεια η οποία είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο Μπάμπης
Στόκας ήταν τραγουδιστής των Πυξ Λαξ, του πιο δημοφιλούς
ελληνικού συγκροτήματος της σύγχρονης μουσικής σκηνής,
του οποίου αποτελούσε και ιδρυτικό μέλος.

Ό

Συναυλία στο Πέρα Χωριό - Νήσου

μορφα μουσικά ακούσματα από το έντεχνο και
ελαφρολαϊκό ελληνικό ρεπερτόριο απόλαυσαν
όσοι βρέθηκαν το βράδυ της 17ης Ιουλίου στο
χώρο έξω από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου. Διοργανώθηκε συναυλία με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος «Εξητήριο». Ήταν μια όμορφη εκδήλωση την
οποία χάρηκε ο κόσμος. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις έλειψαν
από την καθημερινότητα μας λόγω του κορονοϊού.
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

Πυομήτρα στο σκύλο

Μ

ε τον όρο «ΠΥΟΜΗΤΡΑ» εννοούμε τη συσσώρευση παθολογικού εκκρίματος στη κοιλότητα
της μήτρας και την υπερπλασία του ενδομήτριου.
Η πυομήτρα
είναι μια συχνή παθολογική κατάσταση
που εμφανίζεται κυρίως στα
μεγαλύτερης
ηλικίας αστείρωτα θηλυκά
σκυλιά. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν ζώα που δεν
έχουν γεννήσει ποτέ. Θεωρείται από τις πιο
συχνές αιτίες θανάτου, αφού ο ιδιοκτήτης
δεν αντιλαμβάνεται έγκαιρα ότι το ζώο του
νοσεί.
Τα θηλυκά σκυλιά υποβάλλονται σε ορμονικές αλλαγές περίπου δύο φορές το χρόνο που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη είτε
μείνουν έγκυος είτε όχι. Οι αλλαγές αυτές
σε συνδυασμό με τη ηλικία αυξάνουν τα
ποσοστά ώστε το ζώο να νοσήσει. Η πιο
κρίσιμη περίοδος είναι 6 εβδομάδες μετά
το τέλος της αιμορραγίας της περιόδου.
Πιο συγκεκριμένα, μετά τον οίστρο παράγεται σε αυξημένες ποσότητες η προγεστερόνη για την υποστήριξη της κύησης και
του εμβρύου. Η προγεστερόνη προκαλεί υπερτροφία και υπερπλασία του ενδομήτριου, αύξηση των εκκρίσεων από τους
αδένες της μήτρας και μείωση της συσπαστικότητας του μυομητρίου. Κάθε φορά
που η σκύλα εκδηλώνει οίστρο και δεν μένει έγκυος, η κατάσταση της μήτρας επιδεινώνεται, αφού συναθροίζονται οι επιπτώσεις τις προγεστερόνης. Έτσι, η μήτρα χάνει
τη λειτουργικότητα της και δημιουργείται
ένα περιβάλλον ιδανικό για την ανάπτυξη
βακτηρίων.
Η πυομήτρα ταξινομείται σε ανοιχτή και

κλειστή. Και στις δύο περιπτώσεις τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά. Συνήθως παρατηρείται η έντονη εξασθένιση, η αδυναμία,
η ανορεξία, η πολυουρία, η πολυδιψία, ο
εμετός και η διάταση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Στην ανοιχτή πυομήτρα υπάρχει
έκκριμα από τον κόλπο, το οποίο μπορεί
να είναι υδαρές με χαρακτηριστική οσμή ή
να είναι κρεμώδες κίτρινο ή ροζέ. Το ζώο
εμφανίζει πυρετό στις περισσότερες περιπτώσεις κλειστής πυομήτρας και σπανιότερα στην ανοιχτή.
Ο κτηνίατρος πιθανώς να υποψιαστεί ότι
ο σκύλος σας έχει πυομήτρα βασιζόμενος στο ιστορικό και την κλινική εικόνα του
ζώου. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται συνήθως με υπερηχογράφημα όπου
παρατηρείται η διογκωμένη μήτρα.
Η πυομήτρα γενικά θεωρείται επείγουσα ενώ η πρόγνωση είναι επιφυλακτική
ως δυσμενής. Η θεραπεία επιλογής είναι
η άμεση ωοθηκυστερεκτομή (στείρωση).
Υπάρχει και φαρμακευτική αντιμετώπιση
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζώα με
ήπια και ελαφρά συμπτώματα καθώς και
σε ζώα μεγάλης αναπαραγωγικής αξίας.
Παράλληλα χορηγούνται αντιβιοτικά για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λόγω της σοβαρότητας της λοίμωξης, η
πρόληψη είναι σπουδαιότερη της θεραπείας. Η πυομήτρα συνδέεται άμεσα με τον
«εκπολιτισμό» των ζώων, αφού πλέον είναι
αδύνατη η ελεύθερη αναπαραγωγή τους.
Έτσι, η στείρωση σε σκύλες που δε χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή αποτελεί
το πιο ασφαλές και αποτελεσματικό μέτρο
για την αποτροπή του κινδύνου εμφάνισης της πυομήτρας.

Π

Πένθος και απώλεια

έθανα... Έρημα όλα. Το γραφείο μου, η καρέκλα μου. Ησυχία. Πέθανα ήρεμα. Όχι κατα ανάγκη με βία, ούτε ως ήρωας βέβαια, ούτε σαν
υπερήρωας. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει όμως ότι ούτε και ξαφνικά. Διότι για να είμαστε ειλικρινείς, σκοτώθηκα βίαια. Το μόνο σίγουρο πάντως
είναι πως θα μου ταίριαζε λίγη βία στο βιογραφικό! Αιφνίδιος λοιπόν ο θάνατος! Η και όχι. Δεν
ξέρω πως. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πως και
τι έγινε. Ούτε για ημέρα ούτε και για ώρα που
έγινε το κακό είμαι βέβαιος, ούτε και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσα να πω με μια σιγουριά ότι έχω ξεκάθαρη
και πλήρη εικόνα με σημαντικότατες λεπτομέρειες που αφορούν το τι ακριβώς λέει η επιγραφή στην ταφόπλακα μου... η ταφόπλακα λέει το
όνομα μου φυσικά πάνω πάνω, κλασικά, όπως
Kωνσταντίνος Μιχαήλ και όλες, αλλά όμως χωρίς ηλικία - ίσως δεν ταίριαζε να είχε συμπεριληφθεί η ηλικία και πολύ
Κλινικός Ψυχολόγος
info@constantinosm.com απλά δεν συμπεριλήφθηκε... Σπάνιο να βλέπεις
www.constantinosm.com το 29 σε ταφόπλάκα, τι να πω - ίσως πολύ απλά
Νικοδήμου Μυλωνά, 17, να έχει ένα ερωτηματικό αντί αριθμό. Ναι ακριβώς όπως το ερωτηματικό-κερί στην τούρτα γε1071
νεθλίων! Πολύ μοντέρνο. Μου αρέσει. Αλλά
Τηλ. 22653700
σκεφτείτε και το πιο πρωτότυπο! Να λέει τελιΦαξ. 22653714
κά η ταφόπλακα μου 1! Κεντρικό, ωραίο, μεγάλο, και άσπρο. Σαν το ποδοσφαρικό 1! Αυτό στις μπλούζες των αθλητών! Και
απο κάτω με χρυσά γράμματα σαν μια καθώς πρέπει ταφόπλακα ένα γνωμικό. Μην με ρωτάτε τι... Κάτι προς Καζαντζάκη. Η και ένα δίστιχο απο Καζαντζίδη... Ο αετός... Ο αετός πεθαίνει στον αέρα...
ΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟ! Φτύνω στον κόρφο μου και σηκώνομαι απο την καρέκλα. Τι σκέψεις είναι τούτες νυχτιάτικα! Ξανα φτύνω στον κόρφο μου ξανά και τώρα κάθομαι και πάλι στην καρέκλα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι απλώς
απλή περιγραφή... Μια απλή ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ περιγραφή για την ακρίβεια... Διότι ναι ως περιγραφή είναι απλή και κατανοητή απο όλους ανεξαιρέτως εκτός
απο εμένα, όμως τα υπόλοιπα, τα δράματα, τα πρόσθεσα εγώ. Αλλα και απο
την άλλη... ήρθε και ουρανοκατέβατη εφόσον... ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΚΥΡΙΟΙ! ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ!.. ΖΩ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΩ!
Ήρθε λοιπόν ουρανοκατέβατη και ξαφνική εφόσον ξεστομίστηκε απρόσμενα απο το στόμα μιας ασθενούς. Μιας ασθενούς η οποία στοιχειώνεται απο
την απώλεια μου και περιγράφει τον θάνατο μου. Μου εξομολογείται δίχως
δισταγμό όπως ακριβώς τον φαντάζεται μέσα απο την φοβία της. Είναι η ανησυχία της για το εάν μπορεί να περπατήσει μόνη τον μακρύ και δύσβατο δρόμο της ψυχοθεραπείας...
Πολύ συχνά συμβαίνει η αίσθηση της απώλειας ή της έλλειψης – στις σχέσεις
μας, στις συναναστροφές μας, στις ψυχοθεραπείες μας - να έρχεται στη συνείδηση ως ανησυχία θανάτου. Είτε για εμάς, είτε για τους άλλους. Με λίγα λόγια
ένα απλό παράδειγμα: η γυναίκα που ξαφνικά έχει φοβία θανάτου είναι γιατί νιώθει να απομακρύνεται και να απομονώνεται - από το σύντροφό της, από
τους γύρω της...
Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα ας μιλήσουμε παραπάνω για το θάνατο.
Να σας πω τι πιστεύω; Ότι το πιο τρομαχτικό χρώμα δεν είναι το μαύρο αλλά

το άσπρο. Ναι! Το πιο τρομακτικό θα ήταν το κάλεσμα για συμφιλίωση όχι με
το τέλος αλλά με το αιώνιο τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως τελικά και ο
τρόπος που γράφω για τον θάνατο να εξυπηρετεί έναν άλλο σκοπό. Την ανάγκη να τονιστεί ότι οφείλουμε να αντικρύσουμε τον θάνατο με άλλη ματιά. Με
ένα πλάγιο τρόπο, χιουμοριστικό μεν, αλλά και ειλικρινή δε.
Λοιπόν, μαντέψτε τι... Μου ήρθε αναλαμπή. Η ταφόπλακα δεν λέει «1». Αλλά «Ο
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ 100% ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΤΟΥ»! Έκσταση! Σηκώνομαι απο το γραφείο. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Μου κλείνω το
μάτι. Ξανακάθομαι στο γραφείο. Μια παράλληλη φαντασίωση είναι και αυτή
τελικά απλώς με άλλο νόημα. Τουλάχιστον αντίθετο, εφόσον έχει φυσικά να
κάνει με την δική μου ανησυχία. Ναι, εκείνο που πολύ περισσότερο με στοιχειώνει είναι η ανησυχία που αφορά ΕΜΕΝΑ. Η ανησυχία του να μην είμαι τελικά ΕΓΩ τόσο κοντά στους ασθενείς μου. Να είμαι δίπλα τους, αλλά και μακριά τους. Να είμαι δίπλα τους, αλλά να μην με αισθάνονται δίπλα τους! Να
τους κρατώ το χέρι αλλά να το αφήνω ξαφνικά, με το τέλος της ψυχοθεραπείας - όχι σταδιακά και ήρεμα - αλλά απότομα και βίαια . Αντί να τους αγκαλιάζω, να τους πνίγω. Να τους καίω, αντί να τους ζεσταίνω... Να τους παγώνω,
αντί να τους δροσίζω... Με λούζει κρύος ιδρώτας. Ανησυχώ... Μπορώ να πω
ότι ανησυχώ και για το απλούστερο. Αστείο νομίζετε; Δεν θα μπορούσε δηλαδή να φύγω ξαφνικά; Ξέρετε πόσα ακούμε τελευταία; Ο άλλος λέει… στραβοκατάπιε ένα μούσμουλο… Νοσοκομείο και... τέλος! Ισοηλεκτρική γραμμή
στο μόνιτορ!..
Επιστροφή στο θέμα μας... Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι η γαγιούλα που κάθεται στην πολυθρόνα και κοιτάζει το άπειρο της αυλής της.... δεν φοβάται τον θάνατο. Μπορεί και να τον περιμένει. Να τον ανυπομονεί. Αυτό όμως ΜΟΝΟ εάν έζησε μια πλήρη, γεμάτη ζωή. Μια ζωή με
ενθουσιασμό. Όχι απαραίτητα μια χαρούμενη ζωή, αλλά επαναλαμβάνω, μια
ΠΛΗΡΗ ζωή.
Λένε ότι λίγο πριν καταλήξουμε βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας το παρελθόν μας. Όλη η ζωή μας ως κινηματογραφική ταινία. Μπορεί
η γιαγούλα αυτή ακριβώς την στιγμή να περιμένει. Την στιγμή που ανοίγει η
αυλαία της δικής της ζωής. Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να μπω στη ζωή της
μέσα απο αυτήν την βιντεοσκοπημένη ταινία και να παρατηρήσω και εγώ βαθύτερα, την απόγνωση, το δάκρυ της. Πόσο θα ήθελα να παρατηρήσω την
ταινία της ζωή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΟΥ... τις στιγμές που δεν μου εξομολογήθηκαν ποτέ... τις στιγμές που τους λύγισαν, που τους γονάτισαν... όχι για να
γονατίσω και εγώ αλλά το αντίθετο, για να σταθώ και να περπατήσω δυνατός,
αποφασιστικότερος, και ισχυρός, μαζί τους το μονοπάτι της ψυχοθεραπείας...
Πονεμένος... σταθερός και ισχυρός.
(Σημείωση: το άρθρο βασίζεται σε φανταστικούς διαλόγους, που σχετίζονται
με περιστατικά έμμεσα και μόνο ώς περιεχόμενο).
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Σε καλή πορεία στοχεύει η ΜΕΑΠ

Μ

ε τους καλύτερους οιωνούς άρχισε την προετοιμασία της η
ΜΕΑΠ για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Στη διάθεση του προπονητή βρίσκονται σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές στους οποίους θα στηριχθεί για να δημιουργήσει την ομάδα της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Οι στόχοι της ΜΕΑΠ είναι φέτος υψηλοί.
Ο κύκλος των ανακοινώσεων για το ρόστερ της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο άνοιξε με την ανανέωση της συνεργασίας με τους αρχηγούς της
ομάδας Βαγγέλη Καλλικά και τον Κώστα Κωνσταντίνου. Οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν πολυετή παρουσία στη ΜΕΑΠ και αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της ομάδας. Οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ επιδιώκοντας να κρατήσουν το
βασικό κορμό της περσινής ομάδας έχουν προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν το σωματείο να πετύχει τους στόχους του στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Eπιπρόσθετα έχουν γίνει μετεγγραφικές προσθήκες ποδοσφαιριστών σε θέσεις για
τις οποίες ο προπονητής έκρινε ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση. Επιπλέον
στην πρώτη ομάδα έχουν προωθηθεί και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του σωματείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΕΑΠ η δουλειά που γίνε-

Π

ται στα τμήματα υποδομής έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς και πλέον είναι
στα πόδια των νεαρών να αποδείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και γιατί όχι να αγωνιστούν σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο. Η ΜΕΑΠ θα επιδιώξει στη νέα διοργάνωση την άνοδο στη Β’ κατηγορία, στόχος ο οποίος εί-

Αισιοδοξία στον Άδωνη για τη νέα χρονιά

ολύ δυνατός αναμένεται να παρουσιαστεί στο νέο
πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ ο Άδωνης. Οι μετεγγραφικές
κινήσεις που έγιναν αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι
της ομάδας θέλουν στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο η ομάδα
να κάνει το βήμα παραπάνω και σιγά – σιγά να αρχίσει την προσπάθεια για την επάνοδο της στην ΚΟΠ. Oι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί και με τη βοήθεια του κόσμου του ο Άδωνης μπορεί
να τους επιτύχει. Στους πράσινους του Δαλιού εντάχθηκαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν από τη διοίκηση. Οι περισσότεροι
από αυτούς αγωνίστηκαν σε ομάδες της Β’ και της Γ’ κατηγορίας συνεπώς έχουν την εμπειρία αλλά και την ποδοσφαιρική παιδεία για να οδηγήσουν τον Άδωνη εκεί που θέλουν οι άνθρωποι
του σωματείου. Ο προπονητής αναμένεται να έχει κάθε εβδομάδα ευχάριστο πονοκέφαλο όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Στην πρώτη ομάδα αναμένεται να προωθηθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου. Το κλίμα στον Άδωνη είναι εξαιρετικό. Οι μετεγγραφές έφεραν ενθουσιασμό στον κόσμο ο οποίος αναμένει με ανυπομονησία την έναρξη του πρωταθλήματος για να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα και να
βοηθήσει από την κερκίδα στη νέα προσπάθεια που γίνεται. Τη στήριξη του προς το σωματείο την δείχνει ο κόσμος σε
κάθε ευκαιρία. Το λαχείο του Άδωνη με δώρο ένα αυτοκίνητο έχει μεγάλη ζήτηση γεγονός που ικανοποιεί τη διοίκηση του σωματείου. Η διοίκηση έχει προσφέρει ότι έχει ζητήσει ο προπονητής κάνοντας σε πολλές περιπτώσεις την οικονομική υπέρβαση. Τώρα έφθασε η ώρα το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές να φέρουν στο σωματείο
τα ποθητά αποτελέσματα. Η προετοιμασία της ομάδας εξελίσσεται όπως έχει σχεδιαστεί και ο προπονητής σχεδιάζει
την ομάδα που θα ριχθεί στο νέο πρωτάθλημα. Μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας έχουν προγραμματιστεί φιλικοί αγώνες μέσα από τους οποίους ο προπονητής θα μπορέσει να μοντάρει την ομάδα. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος υπάρχει χρόνος και αναμένεται να δοκιμαστούν όλα τα εφικτά σχήματα ώστε στις επίσημες αγωνιστικές
υποχρεώσεις η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη.

Μ

ναι εφικτός. Η ΜΕΑΠ εάν δεν υπήρχε η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω
κορονοϊού αναμενόταν ότι θα εξασφάλιζε ένα από τα εισιτήρια της ανόδου,
αφού ειδικά στο β’ γύρο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε πολύ δυνατή και
σχεδόν κάλυψε τη βαθμολογική διαφορά που είχε με τις άλλες ομάδες. Σύμφωνα με την κλήρωση του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας η ΜΕΑΠ στην
1η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Ομόνοια.
Στις 22 Ιουλίου η ΜΕΑΠ διοργάνωσε μουσική βραδιά στο εστιατόριο Bella
Luna στο Δάλι. Στην εκδήλωση συμμετείχαν δυο καταξιωμένοι Κύπριοι καλλιτέχνες ο Νικόλας Φιλήτας και ο Γιώργος Γρηγορίου (Κινέζος). Ήταν μια μαγική μουσική βραδιά την οποία απόλαυσαν όσοι παρευρέθηκαν. Λόγω των
μέτρων προστασίας για τον Covid-19 οι θέσεις ήταν περιορισμένες και τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας καθώς επίσης και όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε
το Υπουργείο Υγείας.
Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΜΕΑΠ για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Τιμώνται στα 70 Ευρώ το ένα.
Στις 5 Αυγούστου διοργανώνεται τόμπολα στο πάρκο Αγίας Παρασκευής. Το
μεγάλο δώρο είναι το χρημστικό ποσό των 2000 Ευρώ.

Σχεδιάζεται ο νέος Απόλλων Λυμπιών

ια πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα επιδιώξει να διακριθεί στο νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ αναμένεται να είναι ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι έχουν εντάξει στο
δυναμικό τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κρίθηκε από τον προπονητή ότι μπορούν να το βοηθήσουν στο πλάνο που καταστρώνει
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι και νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θεωρούνται ταλέντα και αναμένεται στον Απόλλωνα να πάρουν τις ευκαιρίες τους για να μπορέσουν
να κάνουν το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική τους καριέρα. Στις
τάξεις του Απόλλωνα υπάρχει ενθουσιασμός, η διοίκηση είναι κοντά στον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές και θεωρείται ότι μέσα από την προετοιμασία θα δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Mέχρι την έναρξη του
πρωταθλήματος ο προπονητής έχει αρκετό χρόνο να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές και να παρουσιάσει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα κυνηγήσει τη διάκριση. Δουλειά άρχισε και η νέα γυναικεία ομάδα Ερμής/ Απόλλων. Η συνεργασία των δυο σωματείων στο γυναικείο ποδόσφαιρο αναμένεται να είναι εξαιρετική. Πραγματοποιήθηκε ήδη η
πρώτη συνάντηση γνωριμίας των αθλητριών που θα στελεχώνουν την ομάδα του Ερμή/ Απόλλωνα. Το κλίμα είναι
εξαιρετικό και αναμένεται αυτό να αποτυπωθεί και στο γήπεδο. Μεγάλη σημασία δίδει το Δ.Σ του Απόλλωνα και στις
ακαδημίες. Όπως ανακοινώθηκε η έναρξη των προπονήσεων των ακαδημιών του σωματείου θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου. Στο τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών βρίσκονται έμπειροι – διπλωματούχοι προπονητές. Ανακοινώθηκε ότι οι
ακαδημίες του Απόλλωνα θα βραβευθούν για την προσφορά τους στον εθελοντισμό και την κοινωνία από τον οργανισμό «Γκολ στη ζωή».

Στις 19 Αυγούστου η πρώτη της ΔΑΛΙ F.C.

Ν

έα ομάδα, μεγάλες φιλοδοξίες, υψηλοί στόχοι. Αυτό είναι το τρίπτυχο των ανθρώπων του νέου σωματείου
του Ιδαλίου «ΔΑΛΙ F.C.» Η πρώτη προπόνηση της ομάδας είναι καθορισμένη για τις 19 Αυγούστου και σ’
αυτή θα δώσουν το παρόν τους όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του νεοσύστατου σωματείου Χρίστος Πέππος αναμένεται ότι θα έχει ευχάριστο πονοκέφαλο αφού στη διάθεση του έχει μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών. Από αυτούς θα κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα. Ήδη έγιναν οι πρώτες μετεγγραφικές κινήσεις και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες το
επόμενο διάστημα. Στα αξιοσημείωτα του ρεπορτάζ της νέας ομάδας είναι ότι στη «ΔΑΛΙ F.C. συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Ρένος Δημητριάδης. Στα 47 του με τις πλούσιες ποδοσφαιρικές του εμπειρίες αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα τη νέα ομάδα. Το μεγάλο στοίχημα για το προπονητικό επιτελείο της ΔΑΛΙ F.C είναι να επιτευχθεί το
δέσιμο μεταξύ των ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν ομοιογένεια, έτοιμοι να ανταποκριθούν στις
επερχόμενες προκλήσεις. Το πρωτάθλημα αρχίζει στα τέλη του Σεπτέμβρη και μέχρι τότε το προπονητικό επιτελείο της
ομάδας θα έχει μπροστά του ένα και πλέον μήνα για να δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα. Αναμένεται ότι μετά τις σκληρές πρώτες προπονήσεις θα διευθετηθούν και φιλικοί αγώνες μέσα από τους οποίους ο προπονητής θα δοκιμάσει διάφορα σχήματα ώστε να μπορέσει να κάνει τις τελικές του επιλογές. Το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός τόσο για την ενδεκάδα όσο και για τη δεκαοκτάδα της ομάδας. Η διοίκηση της ΔΑΛΙ F.C έχει έλθει σε
συμφωνία με το Χαλκάνορα και θα χρησιμοποιεί ως έδρα της στους επίσημους αγώνες το γήπεδο των γαλάζιων του
Δαλιού. Σε καλό δρόμο, σύμφωνα με τους διοικούντες του νέου σωματείου, βρίσκονται και οι διαδικασίες για μετατροπή του γηπέδου του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σε γήπεδο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εκεί θα βρίσκεται η έδρα της νέας ομάδας στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα στην πορεία της «ΔΑΛΙ F.C».

Σ

Η δράση της Ένωσης Νέων Αγίας Βαρβάρας

την Αγία Βαρβάρα λειτουργεί στην Αγία
Βαρβάρα εδώ και 2 χρόνια το σωματείο
Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας (Ε.Ν.Α.Β)
Η πρωτοβουλία δημιουργίας του σωματείου ανήκε σε νεαρούς κατοίκους της κοινότητας οι οποίοι
χωρίς κερδοσκοπικό όφελος, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σωματείο με αθλητικό, κοινωνικό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
Σκοπός του σωματείου είναι η ηθική εξύψωση και προώθηση των νέων για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης, η ψυχαγωγία και η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδελφικότητας, η προώθηση
και εμπέδωση των Ολυμπιακών Ιδεωδών, καθώς επίσης και
η προώθηση-προβολή των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ιδεών του τόπου.
Στο παρόν στάδιο το Σωματείο έχει δημιουργήσει δύο τμήματα:
• Ποδοσφαίρου
• Χειροσφαίρισης
Το τμήμα ποδοσφαίρου αποτελείται από ομάδα ανδρών,
η οποία αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα στην β κα-

τηγορία και η έδρα του είναι το κοινοτικό γήπεδο Κοτσιάτη.
Το τμήμα χειροσφαίρισης αποτελείται από πέντε
ομάδες.
• Ομάδα Ανδρών, αγωνίζεται στην β΄ κατηγορία
του πρωταθλήματος ΚΟΧ
• Τέσσερις ομάδες ακαδημιών (ηλικίας 6 μέχρι 13 ετών). Οι
ακαδημίες αποτελούνται από δύο ομάδες αρρένων και δύο
ομάδες θηλέων. Το τμήμα χειροσφαίρισης έχει συνολικά 60
παιδιά.
Η έδρα του τμήματος χειροσφαίρισης είναι το κλειστό γήπεδο του Περιφερειακού Γυμνασίου στην Αγία Βαρβάρα. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως για πρώτη χρονιά στα αθλητικά
δρώμενα, αρκετά παιδιά κατάφεραν να διακριθούν και τους
έγιναν προτάσεις από άλλες ομάδες. Ο προπονητής του σωματείου έχει βραβευτεί ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος Παγκυπρίως.
Η λειτουργία του σωματείου εξαρτάται αποκλειστικά από
χορηγίες. Τα έσοδα του σωματείου προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται για οικονομική ενίσχυση
στο ψυχαγωγικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κομμάτι.

ΔΑΛΙ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ξεκίνησαν για πορεία ανόδου στο Χαλκάνορα

νισχυμένος και δυνατός αναμένεται να παρουσιαστεί στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ο Χαλκάνωρ
Ιδαλίου. Οι γαλάζιοι ποντάροντας στην εμπειρία τους αλλά και στην καλή δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία ευελπιστούν ότι στη νέα διοργάνωση θα καταφέρουν να πάρουν την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Η ομάδα στη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου έχει ενισχυθεί και αναμένεται ότι θα είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Oι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν στο ρόστερ της ομάδας έχουν τις εμπειρίες αλλά
και τις δυνατότητες να βοηθήσουν την ομάδα να επιτύχει τους στόχους της. Στο Χαλκάνορα υπάρχουν φέτος πολλές θετικές συγκυρίες οι οποίες αποτελούν την ελπίδα για μια καλή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ο προπονητής Νώντας Χριστινάκης συνεχίζει και φέτος στον πάγκο της ομάδας, στοιχείο το οποίο προσθέτει αξία αφού γνωρίζει
καλά την ομάδα, έκανε τις αναγκαίες κινήσεις στη μετεγγραφική σκακιέρα και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Η
διοίκηση προσπάθησε πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του σωματείου να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του προπονητή. Οι μετεγγραφές που έγιναν είναι μετεγγραφές ουσίας οι οποίες θα δώσουν επιπρόσθετη δυναμική στο υπάρχον υλικό και θα βοηθήσουν τον Χαλκάνορα να παρουσιαστεί ενισχυμένος και δυνατός, έτοιμος να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του νέου πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας η ομάδα προγραμματίζει και κάποιους φιλικούς αγώνες μέσα από τους οποίους ο προπονητής θα έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει το Χαλκάνορα της νέας περιόδου. Οι φίλοι του Χαλκάνορα αναμένεται να διαδραματίσουν και φέτος καθοριστικό ρόλο. Η
ομάδα χρειάζεται τη βοήθεια από την κερκίδα και θα καταβληθεί προσπάθεια να επιστρέψουν στο γήπεδο οι φίλοι
του Χαλκάνορα. Στο σωματείο γνωρίζουν ότι οι οπαδοί χρειάζονται κίνητρα. Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο κίνητρο είναι η καλή πορεία και η παρουσίαση καλού ποδοσφαιρικού θεάματος μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι άνθρωποι του Χαλκάνορα είναι αισιόδοξοι ότι η ομάδα στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο θα τα προσφέρει
και τα δυο, αποζημιώνοντας τους φίλους της ομάδας που θα ενισχύσουν από την κερκίδα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Όλοι στο σωματείο του Ιδαλίου θέλουν όπως η έδρα της ομάδας να αποτελέσει το πιο δυνατό πλεονέ-

κτημα στη φετινή προσπάθεια που γίνεται. Στο σωματείο του Χαλκάνορα επενδύουν και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Για άλλη μια ποδοσφαιρική χρονιά θα δοθεί βαρύτητα στις ακαδημίες οι οποίες αποτελούν το μέλλον για την
ομάδα των γαλάζιων του Δαλιού.
Ο Χαλκάνωρ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η οποία καθορίστηκε για το Σαββατοκυρίακο 19-20 Σεπτεμβρίου
θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την ομάδα της Ορμήδειας.

Με ενθουσιασμό άρχισε η Ολυμπιάδα

Y

ψηλούς στόχους θα έχει στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι πράσινοι άρχισαν με κέφι την προετοιμασία για τη νέα περίοδο. Η
διοίκηση σε συνεργασία πάντα με το προπονητικό επιτελείο έχει προχωρήσει σε μετεγγραφικές κινήσεις. Οι νέοι ποδοσφαιριστές μαζί με τους ποδοσφαιριστές που παρέμειναν στο ρόστερ από την περσινή περίοδο αναμένεται να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα η οποία έχει όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα.Η Ολυμπιάδα Λυμπιών θα αρχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο νέο πρωτάθλημα από την έδρα της. Θα αγωνιστεί στην πρεμιέρα
με την ΕΝΑΔ. Στο σωματείο δίδουν μεγάλη σημασία και στην ακαδημία.
Η Ολυμπιάδα ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας Κ-19 η οποία θα λάβει μέρος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας. Όσοι ποδοσφαιριστές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο τηλέφωνο 99123614. Προπονητής της ομάδας ανέλαβε ο Γιαννάκης Διονυσίου.
«Ο Γιαννάκης βρέθηκε ξανά στον πάγκο της ομάδας μας με ιδιαίτερη επιτυχία και σήμερα είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A με εμπειρία τόσο σε ομάδες ανδρών αλλά
και νέων. Στόχος μας είναι η προώθηση νεαρών ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα και είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή μας προς το πρόσωπο του θα μας δικαιώσει με τη δουλειά που θα επιτελέσει» αναφέρεται σε ανακοίνωση των πρασίνων. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Πέτρος Σταυράκη ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος
UEFA C και μαζί θα αποτελέσουν το προπονητικό δίδυμο της ομάδα Κ-19. Το προπονητικό επιτελείο της ομάδας Κ-19 θα έχει συνεχή επαφή με τον προπονητή της πρώτης ομάδας Σάββα Θεοδώρου για το πλάνο συνεργασίας και συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ομάδας Κ-19 τόσο στις προπονήσεις αλλά και σε αγώνες της πρώτης ομάδας. Το 2021 η ομάδα των Λυμπιών κλείνει 80 χρόνια ζωής. Οι φετινές εμφανίσεις είναι επετειακές και θα αναγράφουν το 80 χρόνια πάνω
από έμβλημα της Ολυμπιάδας. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει ενθουσιασμός για το αποτέλεσμα όσον αφορά τις εργασίες βελτίωσης του γηπέδου και συγκεκριμένα του χορτοτάπητα. Το γήπεδο της Ολυμπιάδας έχει γίνει στολίδι και είναι
έτοιμο να φιλοξενήσει τα παιχνίδια της ομάδας. Επίσης στο χώρο του γηπέδου δημιουργείται γυμναστήριο. «Ευχαριστούμε όλους τους φίλους της ομάδας για τη βοήθεια τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου. Κυκλοφόρησε
ο καλοκαιρινός λαχνός της Ολυμπιάδας Λυμπιών με δώρα ένα σετ επίπλων κήπου αξίας 500 Ευρώ και μια διανυκτέρευση για δυο άτομα στον Καλοπαναγιώτη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου ο προγραμματισμός για τη
νέα ποδοσφαιρική περίοδο προχωρά με γοργούς ρυθμούς. «Σ’ αυτή μας την προσπάθεια σας θέλουμε δίπλα μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόσμος της Ολυμπιάς μπορεί να κάνει τη διαφορά» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

