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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 7 l Τεύχος 82 l Ιούλιος 2018

Ξαναζωντανεύει η ιστορία του Ιδαλίου

Ολοκληρώνονται τα έργα αναστήλωσης
στα Καμαρούθκια

Έ

χουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα αναστήλωσης της διατηρητέας οικοδομής
του νεραύλακου στην τοποθεσία Καμαρούθκια. Αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιδαλίου και η αναστήλωση τους
θα συμβάλει στην διατήρηση της ιστορίας του Δήμου σε σχέση με τον αγροτικό του χαρακτήρα. Το
πετραύλακο αποτελούσε μέρος του αρδευτικού συστήματος που κατασκευάστηκε τον περασμένο αιώνα και περιελάμβανε δήμμα στον ποταμό Γυαλιά
και απ’ εκεί γινόταν η διοχέτευση του νερού μέσω
συστήματος χωμάτινων αυλακιών για άρδευση με-

γάλων γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή Ιδαλίου.
Πρόκειται για το παλιό υδραγωγείο της περιοχής.
Από το νεραύλακο στην τοποθεσία Καμαρούθκια
γινόταν η μεταφορά νερού μέχρι τις περιοχές της

Μ

λίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι «έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία μας
προχωρήσουμε στην αναστήλωση και εξωραϊσμό
αυτού του σημαντικού μνημείου το οποίο λειτουργούσε πριν από πολλές δεκάδες χρόνια».

το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς εξήρε την προσφορά των παλικαριών του 398 Τ.Π τα οποία προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν
την προέλαση του Αττίλα.
Στην
ομιλία
του ο Πρόεδρος της Βουλής μεταξύ άλλων
τόνισε
ότι η Τουρκία
δεν αποβλέπει
σε μια δίκαιη
λύση του Κυπριακού, αλλά
αντιθέτως, προτεραιότητά της είναι η αναβάθμιση του ψευδοκράτους και η υλοποίηση των γεωστρατηγικών της στόχων επί της
Κύπρου και επί της ευρύτερης περιοχής.

σελ. 6

Συναυλία αφιέρωμα στους
Θεοδωράκη – Τόκα

Ό

ΣΕΛ. 6

για αυτό αποφασίσαμε ως δημοτικό συμβούλιο να

κη και Μάριου Τόκα. Έκπληξη της
βραδιάς ήταν η παρουσία του Θέμη
Αδαμαντίδη. Ο κόσμος χειροκρότησε τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ήταν ένα οδοιπορικό στο χρόνο με τραγούδια και
μπαλάντες από έργα λυρικά, έντεχνα και λαϊκά.

σελ. 8

σελ. 3

Μετακινούνται τα ελαστικά
από την Βιομηχανική
περιοχή Ιδαλίου

Τ

η διαβεβαίωση
ότι θα μετακινηθούν
τα
ελαστικά από τη
Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου έδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου
Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Όπως ανακοινώθηκε η καθυστέρηση οφείλεται στις διαδικασίες που
προβλέπονται από τη Νομοθεσία
για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας του χώρου, στον οποίο

θα
αποθηκευτούν προσωρινά
τα απόβλητα ελαστικά πριν την τελική τους διαχείριση. Φόβους η
υπόθεση με τα
στοιβαγμένα ελαστικά στην ευρύτερη περιοχή
Ιδαλίου να προκαλέσει ένα νέο Μαρί διατύπωσε ο
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Εταιρεία μέσω δικηγόρου ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου
της Δημοκρατίας για να επιλυθεί το
ζήτημα.

σελ. 4

Τιμήθηκαν για την
εθελοντική τους δράση
ΣΕΛ. 8

Εντοπίστηκε φίνα στη Νέα
Λήδρα
ΣΕΛ. 10

Μαθητές του Λυκείου Ιδαλίου
στο Στρασβούργο

Ο

μορφα μουσικά ακούσματα σ’ ένα κατάμεστο
Δημοτικό Αφιθέατρο Ιδαλίου. Όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας μέρας μουσικής απόλαυσαν
τη συναυλία – αφιέρωμα στα μεγάλα τραγούδια των Μίκη Θεοδωρά-

Επανεκλέγηκε Πρόεδρος
των Ζυθοποιών Ευρώπης

Ποταμιάς και της Λουρουτζίνας. Ο Δήμαρχος Ιδα-

Τιμή και δόξα στους ήρωες
του 398 Τ.Π
ε τις πρέπουσες τιμές,
όπως εξάλλου αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις, τιμήθηκαν οι ήρωες του
398 Τάγματος Πεζικού.
Προέταξαν τα
στήθη τους
στον Τούρκο
εισβολέα και
πρόσφεραν
στην πατρίδα ότι πιο πολύτιμο είχαν,
τη ζωή τους.
Το 398 Τ.Π
ήταν από τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς που το 1974 πλήρωσε βαρύ τίμημα. Ο Πρόεδρος
της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης
ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής
της εκδήλωσης που διοργάνωσε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

μάδα μαθητών του Λυκείου Ιδαλίου μαζί με
ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Λευκάρων αντιπροσώπευσαν την
Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
Στρασβούργο,
στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού
Προγράμματος
EUROSCOLA. Τα
παιδιά είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν, να
ανταλλάξουν απόψεις στις εμπειρίες τους, στα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση.
Οι ημερίδες αυτές
γίνονται
στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Ολομέλειας, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και παίρνουν τη
μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

σελ. 7

Μάγεψε το χοροθέατρο
Domino
ΣΕΛ. 12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Μαύρος Ιούλιος

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Φθάσαμε αισίως στον μαύρο μήνα της Κύπρου. Ο Ιούλιος είναι ο
μήνας κατά τον οποίο στην σύγχρονη ιστορία της Κύπρου συνέβησαν δυσάρεστα γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν την μικρή μας πατρίδα. Πραξικόπημα, τουρκική εισβολή, έκρηξη στο Μαρί. Ο Ιούλιος είναι γεμάτος με μαύρες επετείους. Η περιοχή Ιδαλίου πλήρωσε
βαρύ τίμημα. Η μικρή κοινότητα Ποταμιάς τίμησε τους πεσόντες του
398 Τ.Π κατά την τουρκική εισβολή. Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης έδωσε το παρόν του στην εκδήλωση και ήταν
ο κύριος ομιλητής. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται τα έργα στα Καμαρούθκια. Άλλο ένα μνημείο του Δήμου Ιδαλίου αναστηλώνεται
και θα δώσει την ευκαιρία στους νεότερους να μάθουν την ιστορία του παλαιού υδραγωγείου της περιοχής. Το πετραύλακο αποτελούσε μέρος του αρδευτικού συστήματος που κατασκευάστηκε
τον περασμένο αιώνα και περιελάμβανε δήμμα στον ποταμό Γυαλιά και απ’ εκεί γινόταν η διοχέτευση του νερού μέσω συστήματος χωμάτινων αυλακιών για άρδευση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή Ιδαλίου. Στην επικαιρότητα επανήλθε το θέμα με

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

Πρεσβείας. Της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο. Ο συγκεκριμένος
διαγωνισμός, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας
Χαμπιαούρης είναι μία πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που δίνει τη
δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν τις σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες οφείλουμε ως έθνος να αντιμετωπίσουμε συλλογικά
και υπεύθυνα, καθώς και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου
του ενεργού πολίτη στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Aντιπροσωπεία του Δήμου Iδαλίου συμμετείχε στο Φεστιβάλ Wieliszew
στην Πολωνία. Ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε όμορφη εκδήλωση
κατά την οποία τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Η εκδήλωση περιελάμβανε συναυλία – αφιέρωμα στα μεγάλα τραγούδια
των Μίκη Θεοδωράκη και Μάριου Τόκα. Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν οι συντελεστές του χοροθέατρου Domino, εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου. Μουσικές εκδηλώσεις και
τον Ιούλιο. Ξεχωρίζουν τα Αδώνεια στα οποία θα λάβει μέρος ο Στέλιος Διονυσίου.

τα ελαστικά που βρίσκονται στοιβαγμένα στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Αφορμή αποτέλεσε δικαστική απόφαση που εξασφάλισε εταιρεία και η ενέργεια του νομικού της συμβούλου να ζητήσει την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να επιλυθεί
το ζήτημα. Όπως ανακοινώθηκε η καθυστέρηση οφείλεται στις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας του χώρου, στον οποίο θα αποθηκευτούν
προσωρινά τα απόβλητα ελαστικά πριν την τελική τους διαχείριση.
Φόβους η υπόθεση να προκαλέσει ένα νέο Μαρί διατύπωσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Ομάδα μαθητών του Λυκείου
Ιδαλίου αντιπροσώπευσαν την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSCOLA. Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους μαθητές να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες
για τη μετέπειτα πορεία τους στη ζωή. Η μαθήτρια της Σχολής Φόρουμ Μυρσίνη Στρατή παρευρέθηκε στην τελετή Απονομής των
Βραβείων του Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής

Αιμοδοσία στο Δάλι

Ευχές στο Μητροπολίτη
Τριμυθούντος Βαρνάβα

Άλλη μια αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο Δάλι
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στις 13 Ιουνίου διοργανώθηκε αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Ιδαλίου. Η προσέλευση ήταν αθρόα και στάλθηκε για άλλη μια φορά
το μήνυμα της αλληλεγγύης και της στήριξης προς τον
συνάνθρωπο.

Τ

α ονομαστήρια του είχε στις 11
Ιουνίου ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας, ημέρα της μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας
της Κύπρου. Την Κυριακή 10 Ιουνίου
το απόγευμα τελέστηκε αρχιερατικός
εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Τη
Δευτέρα 11 Ιουνίου, ανήμερα της γιορτής τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λύμπια. Ο Μητροπολίτης
Τριμυθούντος Βαρνάβας δέχθηκε τις
ευχές των πιστών.

Ο μισταρκός
Θυμάσαι που θερίζαμεν, εις τα Γερακαρκά;
Εγιώ, ήμουν ο θεριστής τζαι σου η αγκαλιαρκά.
Είσουν η ομορφόττερη, σε ούλλον το χωρκόν
Στην δούλεψην σου είσιες με, δούλον τζιαί μισταρκόν.
Με τα σγουρά σου τα μαλλιά τζιαί ψιλοσκουφομένη
Δίκλα τζαι μεν μιαν αμμαθκιάν, πο χω καρκιάν καμένη.
Μα πάλαι ξανασκέφτουμαι, την σόρταν μου την μαύρη….
«Εγιώ μια ένας μισταρκός…που μέναν, ήντα νά βρει;

Κυκλοφοριακό κομφούζιο

ΔΑΛΙ news
Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου

Που οι γονιοί της θέλουσιν ,γαμπρόν απόυ γενιάς
Τζι όι έναν ποριψιμιόν, χωρκού τζια γειτονιάς;
Θέλουσιν ναν που κασαπά, να σιει τζιαι το δικόν του
Πόθεν κραεί το σόιν του, το παππογεννηκόν του.»

Κ

οπάδι με πρόβατα προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο δρόμο Ποταμιάς – Ιδαλίου. Οι οδηγοί του
αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας
αναμένουν υπομονετικά το κοπάδι
να διασχίσει το δρόμο ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους. Όμορφες εικόνες τις οποίες σπάνια συναντούμε στη σύγχρονη κυπριακή
κοινωνία. Η φωτογραφία του Χρυσόστομου Λιονταρή μας υπενθυμίζει τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής.

Εφέραν της με προξενιό, παρά χωρκού κοπέλλι
Με δίχα στην κκελέ μαλλιά τζιαι μιαν τζιοιλιάν βαρέλλι.
«Μανά λαλώ σου θκιώξε τον! Τούτος εν ποσπασμένος
Καλλύτερα τον μισταρκόν, άξιος τζιαι προκομμένος.
Τουτος νιώχην έσσω μας, στο μάλιν το δικό μας
Θωρείς πως αζουλέφκουν τον, ούλοι μες στο χωρκόν μας.»
«Με την εφτζιήν μου κόρη μου, το μήνυμα θα πάρω
Τζιαί όσον για τον τζιύρη σου…εγιώ ννα τον καλάρω.»

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342
andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
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Σταύρος Νησιώτης

Στο Φεστιβάλ του Wieliszew στην Πολωνία

A

ντιπροσωπεία του Δήμου Iδαλίου συμμετείχε στο Φεστιβάλ
Wieliszew στην Πολωνία. Στην
αντιπροσωπεία συμμετείχαν
τρία μέλη του δημοτικού συμβουλίου η Βιβή Βαλιαντή, η Ανδρούλλα Φοιτίδου και ο Τζόζεφ
Βασιλείου. Εκτός από τον Δήμο
Ιδαλίου στο Φεστιβάλ συμμετείχαν άλλοι πέντε Δήμοι από την
Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Λετονία. Η αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Κύπρο με τις καλύτερες
των εντυπώσεων.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Ιουλίου
3 Ιουλίου
7 Ιουλίου
8 Ιουλίου
9 Ιουλίου
11 Ιουλίου
14 Ιουλίου
15 Ιουλίου
17 Ιουλίου
18 Ιουλίου
20 Ιουλίου
22 Ιουλίου
23 Ιουλίου
24 Ιουλίου
25 Ιουλίου
26 Ιουλίου
27 Ιουλίου
28 Ιουλίου
29 Ιουλίου
30 Ιουλίου
31 Ιουλίου

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή,
Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρικία
Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Υάκινθος
Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς, Οδύσσεια
Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, Προκοπία
Παγκράτιος, Παγκρατία
Ευφημία, Όλγα, Όλια
Ακύλας, Νικόδημος, Νικοδήμη
Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίττα, Κήρυκος
Μαρίνα, Μαρίνος
Αιμιλιανός, Αιμιλιανή
Ηλίας
Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλλα, Μάρκελλος
Ιεζεκιήλ, Πελαγία, Πελάγιος
Αθηναγόρας, Χριστίνα
Άννα, Ευπραξία, Ευπράξιος, Ολυμπιάς
Ερμοκράτης, Ερμόλαος, Ιερουσαλήμ, Παρασκευή, Παρασκευάς
Ανθούσα, Παντελεήμων, Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα
Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία
Καλλίνικος, Καλλινίκη
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας, Σιλουανός
Ευδόκιμος
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Ολοκληρώνεται η αναστήλωση στα Καμαρούθκια

Ξ

αναζωντανεύει η ιστορία του Ιδαλίου. Τα έργα αναστήλωσης
και αποκατάστασης της διατηρητέας οικοδομής του νεραύλακου στην τοποθεσία Καμαρούθκια στο Δάλι βρίσκονται
στο τελικό στάδιο. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες το έργο έχει
πάρει τη μορφή του και η ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης
θα συμβάλουν στην διατήρηση της ιστορίας του Δήμου σε σχέση με
τον αγροτικό του χαρακτήρα Το πετραύλακο αποτελούσε μέρος του
αρδευτικού συστήματος που κατασκευάστηκε τον περασμένο αιώνα και περιελάμβανε δήμμα στον ποταμό Γυαλιά και απ’ εκεί γινόταν
η διοχέτευση του νερού μέσω συστήματος χωμάτινων αυλακιών για
άρδευση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή Ιδαλίου. Πρόκειται για το παλιό υδραγωγείο της περιοχής. Τα Καμαρούθκια αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιδαλίου και
η αναστήλωση τους θα συμβάλει στην διατήρηση της ιστορίας του
Δήμου σε σχέση με τον αγροτικό του χαρακτήρα. Από το νεραύλακο
στην τοποθεσία Καμαρούθκια γινόταν η μεταφορά νερού μέχρι τις
περιοχές της Ποταμιάς και της Λουρουτζίνας.
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι «έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία μας για αυτό αποφασίσαμε ως δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσουμε στην αναστήλωση
και εξωραϊσμό αυτού του σημαντικού μνημείου το οποίο λειτουργούσε πριν από πολλές δεκάδες χρόνια». Το πετραύλακο αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. «Θα έχουν
την ευκαιρία ντόπιοι και ξένοι οι οποίοι θα επισκέπτονται το χώρο να
γνωρίζουν και να μαθαίνουν τον τρόπο που μεταφερόταν στην περιοχή το νερό στα παλαιότερα χρόνια» τόνισε ο κ. Καλλένος. Η κήρυξη της οικοδομής ως διατηρητέα έγινε μετά από αίτημα του Δήμου
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και η αναστήλωση και αποκατάσταση του γίνεται σύμφωνα με σχέδια και μελέτη που ετοιμάστηκαν. Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την αναστήλωση και αποκατάσταση της οικοδομής του πετραύλακου, την κατασκευή πεζόδρομου
παράλληλα με το πετραύλακο καθώς και υποδομή και εξοπλισμό για
ανακύκλωση νερού μέσω αυτού. Το κόστος του έργου φθάνει τις 200

χιλιάδες Ευρώ και θα καλυφθεί από το αρδευτικό τμήμα Ιδαλίου και
το Δήμο Ιδαλίου. Η κατασκευή θα είναι προσβάσιμη για το κοινό. Στο
Δήμο Ιδαλίου γίνονται σκέψεις ενώ κάποιες βρίσκονται στα στάδιο
της υλοποίησης για αξιοποίηση και άλλων τέτοιων ιστορικών χώρων.
Στο πρόσφατο παρελθόν ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναπαλαίωσε το νερόμυλο, προχώρησε σε εξωραϊσμό των ξωκλησιών του Αγίου Δημητριανού και του Αγίου Γεωργίου και έχει καταστεί προσβάσιμος ο Αρχαιολογικός χώρος με την
κατασκευή ραμπών και στεγάστρων. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η
κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Ιδαλίου κόστους 200 χιλιάδων Ευρώ και είναι σε εξέλιξη το έργο για κα-

ΧΟΡΗΓΟΣ

τασκευή πεζογέφυρας και γραμμικού πάρκου κόστους 1 εκ. 200 χιλιάδες Ευρώ. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει αλλαγή όλων των
λαμπτήρων του Δήμου με LED κόστους 830 χιλιάδων Ευρώ. Αναμένεται επίσης η προσφοροδότηση του μεγαλεπίβολου έργου του
πυρήνα του Ιδαλίου στην καρδιά του Δήμου. Η αναπαλαίωση του
πυρήνα η οποία θα δώσει μια ιδιαίτερη εικόνα και χαρακτήρα στο
κέντρο της πόλης θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας
που άρχισε εδώ και μερικά χρόνια για εξωραϊσμό και αναπαλαίωση
όλων των σημαντικών μνημείων δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο την ιστορική διαδρομή του Ιδαλίου η οποία έχει την αφετηρία της
πριν από πολλά χρόνια.
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Θα μετακινηθούν τα ελαστικά από το Δάλι ανακοίνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος

Τ

ο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου,
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέλαβε τον συντονισμό για
τη μεταφορά και ολοκληρωμένη διαχείριση των
απόβλητων ελαστικών που βρίσκονται παράνομα
αποθηκευμένα στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου και
στον Άγιο Σωζόμενο.

λειτουργού του Τμήματος Περιβάλλοντος ήταν να

H μετακίνηση και διαχείριση θα γίνει με επίκληση
του άρθρου 7(3)(δ) του περί της Περιβαλλοντικής
Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του
2007, Ν. 189(Ι)/2007.

τακίνησης έγκειται στη μη έκδοση πολεοδομικής

«Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη μετακίνηση των εν λόγω ελαστικών οφείλεται στις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία για
την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας του χώρου,
στον οποίο θα αποθηκευτούν προσωρινά τα απόβλητα ελαστικά πριν την τελική τους διαχείριση. Σημειώνεται ότι στις 11/6/2018, εξασφαλίστηκε Πολεοδομική Άδεια για τον πιο πάνω χώρο και έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες για την όσο το δυνατό γρηγορότερη εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Προστίθεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προετοιμάστηκε ούτως ώστε να αρχίσει τη διαδικασία
μετακίνησης και διαχείρισης των ελαστικών, μόλις
εξασφαλιστεί και η Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων
για τον συγκεκριμένο χώρο. Φόβους η υπόθεση
με τα στοιβαγμένα ελαστικά στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου να προκαλέσει ένα νέο Μαρί διατύπωσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή ως
Δήμος Ιδαλίου εντοπίσαμε το πρόβλημα, προβή-

μην μετακινήσει τα ελαστικά διότι θα τον καταγγείλει για μόλυνση του περιβάλλοντος. Οι διαβουλεύσεις που έγιναν στο χώρο οδήγησαν σε σύσκεψη
που έγινε στο γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος όπου εκεί λέχθηκε ότι το πρόβλημα της μεάδειας στο χώρο που πρέπει να μεταφερθούν τα
ελαστικά. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην
επιστολή προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι υπάρχουν εμπόδια στην έκδοση της άδειας και αυτός είναι ο λόγος που το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν ενεργεί άμεσα.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή η συγκεκριμένη
καμε στα ανάλογα διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες καλώντας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία να εκφέρει άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ ότι ενώ υπάρχει δικαστική απόφαση η μεταφορά των ελαστικών σε
άλλο ασφαλισμένο χώρο σκαλώνει στα γρανάζια
της γραφειοκρατίας. Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να επισπεύσουν τις διαδικασίες
ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μεταφερθούν τα ελαστικά σε ασφαλές μέρος. Προειδοποιούμε για πολλοστή φορά ότι σε περίπτωση
ανάφλεξης οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή
αλλά και για το περιβάλλον θα είναι τεράστιες. Δεν
μπορεί η Κύπρος να αντέξει ένα δεύτερο Μαρί. Η
ασφάλεια των περιοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να τεθούν σε πρώτη προ-

τεραιότητα». Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα
όταν εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να επιλυθεί το ζήτημα.
Με επιστολή του δικηγόρου της Κωνσταντίνου
Γρηγορίου η εταιρεία ενημερώνει ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε άδεια για έκδοση εντάλματος κατοχής καθώς και ένταλμα εκκένωσης. Οι επιδότες που πήγαν να εκτελέσουν την
απόφαση του δικαστηρίου, όπως αναφέρεται στην
επιστολή, συνάντησαν την εγκληματική όπως χαρακτηρίζεται αδυναμία του κράτους. Ο δικαστικός
επιδότης ο οποίος ανέλαβε να εκτελέσει το ένταλμα, αποτάθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος για το
που θα μεταφερθούν τα ελαστικά. Ζήτησε από λειτουργό να του υποδείξει την τοποθεσία και τον
τρόπο για να τα μεταφέρει αφού υπήρχε ζήτημα
περιβαλλοντικής καταστροφής. Η απάντηση του

περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ωρολογιακή βόμβα, η οποία σε περίπτωση ατυχήματος ενδεχομένως να προκαλέσει συνέπειες μεγαλύτερες από
την έκρηξη στο Μαρί. Ζητείται από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη να παρέμβει για να παραμεριστεί η
γραφειοκρατία και να παρθούν γρήγορες και άμεσες αποφάσεις ώστε να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που μαστίζει την περιοχή. Επικοινωνήσαμε με
το Τμήμα Περιβάλλοντος. Μας αναφέρθηκε ότι το
Τμήμα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη διαδικασία μετακίνησης των ελαστικών μόλις εκδοθούν η πολεοδομική άδεια και η άδεια οικοδομής ώστε να
καταστεί εφικτή η έκδοση άδειας διαχείρισης αποβλήτων στη συγκεκριμένη μονάδα.
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Τιμήθηκαν τα παλικάρια του 398 Τ.Π

H

κοινότητα Ποταμιάς τίμησε τα παλικάρια του
398 Τάγματος Πεζικού, που ύψωσαν το ανάστημα τους στον Τούρκο εισβολέα και έπεσαν
υπερασπιζόμενοι την πατρίδα το καλοκαίρι του 1974.
Το 398 Τ.Π. κατά την πρώτη ημέρα της τουρκικής εισβολής, στις 20 Ιουλίου 1974, έλαβε διαταγή και μαζί με το
305 Τάγμα Επιστράτευσης επιτέθηκαν στον τουρκοκυπριακό θύλακα του Τζιάος, όπου και συνάντησαν σθεναρή αντίσταση. Μετά από σφοδρές μάχες και ενώ το
Τάγμα βρισκόταν στο στάδιο της αναδιοργάνωσης για
να ολοκληρώσει την επιθετική του προσπάθεια, δόθηκε διαταγή για κατάπαυση του πυρός. Τις επόμενες μέρες, συνεχίστηκε σποραδική ανταλλαγή πυρών, ενώ το
Τάγμα κρατούσε σταθερά τις θέσεις του μέχρι την εκδήλωση της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής.
Στις 14 Αυγούστου, ισχυρή δύναμη τουρκικών στρατευμάτων, υποστηριζόμενη από την πολεμική αεροπορία, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των θέσεων της Εθνοφρουράς. Οι άνδρες του 398 Τάγματος Πεζικού έπεσαν
ηρωικά στο πεδίο της μάχης, κερδίζοντας μια χρυσή και
ένδοξη σελίδα στην εθνική μας ιστορία και σφραγίζοντας με το όνομα και τη δράση τους, τους διαχρονικούς

φορές από τον Πρόεδρο της Βουλής και στη στάση της
Τουρκίας η οποία 44 χρόνια μετά από τα απαράδεχτα
γεγονότα του 1974, συνεχίζει να καταπατά κάθε όριο
αξιοπρέπειας του κράτους και της Δημοκρατίας μας.
«Η Άγκυρα, χειραγωγώντας την τουρκοκυπριακή ηγεσία, αποδεικνύει την πλέον προκλητική και επεκτατική
της πολιτική, έχοντας βεβαίως ως απώτερο στόχο την
εξασφάλιση του πλήρους πολιτικού και στρατιωτικού
ελέγχου του νησιού. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Τουρκία δεν αποβλέπει σε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού,
αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη. Η διατήρηση της
εθνικής μνήμης αποτελεί, αναμφίβολα, το σημαντικότερο έρεισμα για τη σωτηρία και την επιβίωση του λαού,
αλλά και της ταυτότητάς μας, τόνισε στην ομιλία του ο
Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης. «Ταυτόχρονα, όμως, οι μνήμες μας βοηθούν, ή τουλάχιστον
θα έπρεπε να μας βοηθούν, να θέσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε το δικό μας εθνικό χρέος, αναλαμβά-

Απονεμήθηκε το βραβείο του διαγωνισμού
μαθητικού δοκιμίου

Π

ραγματοποιήθηκε στην κατοικία του πρέσβη
της Ελλάδος στη Λευκωσία η τελετή Απονομής των Βραβείων του Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας. Παρόντες ήταν
ο Πρέσβης της Ελλάδας στην
Κύπρο Ηλία Φωτόπουλος και
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστας Χαμπιαούρης. Το πρώτο βραβείο
στο διαγωνισμό κέρδισε η
μαθήτρια της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής Φόρουμ Μυρσίνη Στρατή. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χαμπιαούρης
τόνισε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι μία πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να αντιληφθούν τις σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες οφείλουμε ως έθνος να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και υπεύθυνα, καθώς και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου του ενεργού πολίτη στις
σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Ο θεσμός καθιε-

ρώθηκε για πρώτη φορά το 1976 και από τότε διεξάγεται ανελλιπώς ετησίως σε Παγκύπριο επίπεδο. Σκοπός του Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου είναι να
προωθήσει την ελληνική παιδεία και
πολιτισμό, καθώς και την ανάπτυξη
του προβληματισμού και του ενδιαφέροντος των νέων για τον ρόλο και
τη συμβολή του ελληνικού πνεύματος στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής
πολιτικής σκέψης και στη διάπλαση
ενεργών, υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Ο διαγωνισμός του μαθητικού Δοκιμίου πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, το οποίο εδράζεται στη πεποίθηση ότι η Παιδεία
και ο Πολιτισμός μας θα πρέπει να ενισχύονται και να
προβάλλονται, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δυναμική τους, ως βασικό συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και ως ελληνική συμβολή με οικουμενική αξία, στον παγκόσμιο πολιτισμό»..

νοντας τις προσωπικές ευθύνες που μας αναλογούν
απέναντι στην πατρίδα, τους προκατόχους, τους εαυτούς μας ,αλλά και σε αυτούς που θα ακολουθήσουν
μετά από εμάς» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής και συμπλήρωσε: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο δικός μας αγώνας σήμερα: η συνέχιση κάθε προσπάθειας για υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, των
κεκτημένων, των εδαφών και των συνόρων μας». Ανα-

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε το 4ο Φεστιβάλ
Χορωδιών Αλάμπρας το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου. Συμμετείχαν
η «Παλιά παρέα» της ΕΚΥΣΥ Λάρνακας – Αμμοχώστου, οι χορωδίες του Πολιτιστικού Ομίλου του Δήμου
Αθηένου και του Δήμου Αγλαντζιάς καθώς και η κοινοτική χορωδία Αλάμπρας. Οι παρευρισκόμενοι πέ-

ρασαν ένα όμορφο βράδυ απολαμβάνοντας όμορφα μουσικά ακούσματα. «Ευχαριστούμε τις χορωδίες
που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, χαρίζοντας στον κόσμο μια πολύ όμορφη
μουσική βραδιά» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας.

Παρουσίαση της υπηρεσίας TAXISnet

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου
Οικονομικών διοργάνωσε παρουσίαση
με στόχο την ενημέρωση των δημοτών

του Δήμου Ιδαλίου ως προς τη χρήση της Υπηρεσίας TAXISnet σε θέματα εγγραφής και υποβολής της δήλωσης Φόρου Εισοδήματος. Η παρουσίαση περιελάμβανε ενημέρωση για το σύστημα
TAXISnet και την διαδικασία εγγραφής. Επίσης οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης
εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet

του ψευδοκράτους και η υλοποίηση των γεωστρατηγικών της στόχων επί της Κύπρου και επί της ευρύτερης
περιοχής. Επιδεινώνει, επίσης, την όλη κατάσταση με
προκλητικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και
με την αρνητική της διάθεση για συμμόρφωση με κανονισμούς, συμβάσεις και τις υποχρεώσεις της έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Μαθήτρια της Σχολής Φόρουμ
εκπρόσωπος στο Ευρωκοινοβούλιο νέων

Η

μαθήτρια της Σχολής Φόρουμ Ειρήνη Κωνσταντινίδου,
επιλέχθηκε ως μία από τους εκπροσώπους της Κύπρου,
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Κύπρου, στο
European Youth Event (ΕΥΕ 2018), το οποίο πραγματοποιήθηκε την
1η και 2η Ιουνίου στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο
Στρασβούργο. Εκεί, περίπου 8000 νέοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για σημαντικά Ευρωπαϊκά θέματα αλλά και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ειδικούς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ιδέες
της μαθήτριας της Σχολής Φόρουμ συμπεριλήφθηκαν στις 100 καλύτερες ιδέες, που προέκυψαν από τις δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν και 50 ευρωβουλευτές. Οι ιδέες αυτές θα συμπεριληφθούν
στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2018. Η Σχολή
σε ανακοίνωση της συγχαίρει τη μαθήτρια για την εξαιρετική της παρουσία. Την προετοιμασία της μαθήτριας ανέλαβε η καθηγήτρια Αγγλικών Άντια Μαυρομμάτη.

O Παύλος Φωτιάδης επανεκλέγηκε
Πρόεδρος των Ζυθοποιών Ευρώπης

Κ
4o Φεστιβάλ Χορωδιών Αλάμπρας

αλλά αντιθέτως, προτεραιότητά της είναι η αναβάθμιση

ατά τη Γενική Συνέλευση των Ζυθοποιών Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ο Παύλος Φωτιάδης επανεξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της
Ένωσης.Η ομόφωνη επανεκλογή του από το
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ζυθοβιομηχανίας,
αποτελεί αναγνώριση για τη θετική παρουσία και παρέμβαση του κατά την προηγούμενη θητεία, αλλά και ύψιστη τιμή για τον ίδιο
και την Κύπρο, καθώς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι παρά το
μικρό μέγεθος της, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό και ενεργό ρόλο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μιλώντας μετά την εκλογή του, ο Παύλος Φωτιάδης αφού ευχαρίστησε
θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλα τα
μέλη της Ένωσης για την
εμπιστοσύνη, σημείωσε ότι: «Η ανάληψη των
καθηκόντων του Προέδρου στην Ένωση Ζυθοποιών Ευρώπης για δεύτερη θητεία αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά, αλλά
και ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Ζυθοβιομηχανία εμφανίζει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια και μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική και να
είστε βέβαιοι ότι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του
Δ.Σ. θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να
ισχυροποιήσουμε την παρουσία και συμμετοχή της στην κληρονομιά της Ευρώπης». O αριθμός των ζυθοβιομηχανιών στην ΕΕ φθάνει τις
8500, με την παραγωγή μπύρας στην ΕΕ να ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια λίτρα. Εκτιμάται
ότι η ζυθοποίηση στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής μπύρας, από

την καλλιέργεια σιτηρών μέχρι το γυαλί, με
κατά μέσο όρο 1 θέση εργασίας να αναπτύσσει ακόμα 17 στους τομείς της διανομής, γεωργίας και εστίασης. Η μπύρα σήμερα παρουσιάζει τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης
ανάμεσα στα δέκα κορυφαία εξαγωγικά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι 8,6 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας που
παράγεται στην ΕΕ εξάγεται στο εξωτερικό.
Κατά την ηγεσία του κ. Φωτιάδη έγινε μια τεράστια προσπάθεια να ενταχθούν στην Ένωση και
όλα τα χιλιάδες μικρά
νέα ζυθοποιεία, που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και γεννιούνται καθημερινά στην
Ευρώπη. Ο Παύλος Φωτιάδης είναι Διευθύνων
Σύμβουλος της Photos
Photiades Breweries και
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της παραγωγής
και εμφιάλωσης ποτών, στην εμπορία ποτών
και άλλων προϊόντων, την ανάπτυξη γης, την
ασφαλιστική βιομηχανία και στον τομέα της
ενέργειας. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με επιτυχία σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβενία
και Κροατία. Ο κ. Φωτιάδης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες
δημόσιες εταιρείες και οργανισμούς σε Κύπρο
και Ελλάδα, ενώ από το 2016 είναι Πρόεδρος
της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης.
Ένωση Ζυθοποιών Ευρώπης
Με έδρα τις Βρυξέλλες, η Ένωση Ζυθοποιών
Ευρώπης εκπροσωπεί 8500 ζυθοποιεία και
τους εθνικούς αντιπροσώπους 29 χωρών της
Γηραιάς Ήπειρος.
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Μαθητές στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας
να δώσει στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών, τη δυνατότητα να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και
να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους
για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει από
το 1992, τις ημερίδες «EUROSCOLA» στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Οι ημερίδες αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Οργανώνονται πολλές φορές το χρόνο με τη συμμετοχή 500 περίπου
μαθητών Λυκείου από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης και ορισμένες φορές λαμβάνουν μέρος και μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από υποψήφια για
ένταξη κράτη.
Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες να έρθουν σε επαφή.
Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο Ευρωκοινοβούλιο, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο
τους και εντάσσονται σε πολύγλωσσες ομάδες των

100 περίπου μαθητών. Έτσι, οι συμμετέχοντες προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους
τους από τις άλλες χώρες, καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γλωσσικές
τους γνώσεις.
Στις 1 και 2 Ιουνίου, ομάδα
δέκα μαθητών
της Β’ τάξης του
Λυκείου Ιδαλίου μαζί με ομάδα μαθητών
του Γυμνασίου Λευκάρων
αντιπροσώπευσαν
τη
χώρα μας στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
στο Στρασβούργο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος EUROSCOLA. Συνοδός καθηγητής
για το Λύκειό ήταν ο Μαθηματικός Γιάννης Λαζάρου.

Οι μαθητές έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Ευρωβουλής, πρώτα παρουσιάζοντας τη χώρα μας
μπροστά στους υπόλοιπους νέους των άλλων χωρών. Κατόπιν, χωρίστηκαν σε ομάδες για να συζητήσουν θέματα που αφορούν
την
Ευρωπαϊκή
Ένωση (Περιβάλλον, Μεταναστευτικό, Πλούσιοι και
φτωχοί, Διαδίκτυο
και Ασφάλεια και
άλλα). Αντάλλαξαν απόψεις με άλλους συμμετέχοντες μαθητές από
άλλα ευρωπαϊκά
σχολεία, επιχειρηματολόγησαν και
κατέληξαν σε ολοκληρωμένες προτάσεις προς την ολομέλεια που
ακολούθησε. Αφού παρουσίασαν τις θέσεις τους,
συμμετείχαν σε ψηφοφορία και κατάφεραν να περάσουν 4 από τις 5 εισηγήσεις/προτάσεις. Είναι

πολύ σημαντικό ότι οι εν ενεργεία Ευρωβουλευτές θα λάβουν σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των
μικρών «νεαρών» τους συναδέλφων στην επόμενή τους συνεδρίαση. Η όλη εκδήλωση καθώς και
η συμμετοχή κρίνεται ως πολύ πετυχημένη, αφού
μαθητές και καθηγητές είχαν επίσης την ευκαιρία
να γνωριστούν και να συζητήσουν με άλλους Ευρωπαίους συμμαθητές και συναδέλφους για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα, να μιλήσουν για την
Κύπρο, το Κυπριακό αλλά και την Ευρωπαϊκή Προοπτική της χώρας μας.
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αυτής εκδρομής, τα
παιδιά και οι καθηγητές τους είχαν την ευκαιρία να
επισκεφτούν τις πόλεις του Στρασβούργου, Φρανκφούρτης, Rudesheim και Κολμάρ, όπως επίσης και
να κάνουν εκδρομή κατά μήκος του ποταμού Ρήνου με τελεφερίκ και στη συνέχεια με πλοιάριο.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Euroscola τους έδωσε
μια μοναδική εμπειρία.
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Τιμές σε κατοίκους Ιδαλίου για την εθελοντική τους δράση

Δ

υο δημότες Ιδαλίου τιμήθηκαν κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης για την απονομή των 1ων Βραβείων Εθελοντή Εργαζόμενου και Ενεργού Πολίτη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Σολομονή Χρίστου
πήρε το 2ο βραβείο στην κατηγορία του εθελοντή
εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα. Κατάγεται από
τα κατεχόμενα χωριά Εξω- Μετόχι και Παλαικυθρο
και κατοικεί στο Δάλι . Τα τελευταία 11 χρόνια εργάζεται στην Πρότυπο Στέγη Ηλικιωμένων « Η Νέα
Εστία» στο Στρόβολο , ως Διευθύντρια –Κοινωνική Λειτουργός. Η ανάγκη και η χαρά της προσφοράς , η δυσβάστακτη απώλεια πριν χρόνια και
οι αυξανόμενες ανάγκες των δυσπαθούντων συνανθρώπων μας ήταν οι αιτίες της οργάνωσης της
δράσης «10 χρόνια προσφοράς εις μνήμην Κώστα
Ιωαννίδη» . Όλα τα έσοδα δόθηκαν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και στο τμήμα Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα . Σκοπός της
διεξαγωγής της εκδήλωσης ήταν η συλλογή χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση των προαναφερόμενων ιδρυμάτων. «Εύχομαι η προσφορά

και ο εθελοντισμός να γίνει
στάση ζωής για τον καθένα μας ξεχωριστά . Να αντιληφθούμε πως μέσα από
μια μικρή προσφορά αγάπης , μπορούμε να σχηματίσουμε ένα χαμόγελο, να
ανακουφίσουμε τον πόνο

και γιατί όχι να κάνουμε
τον κόσμο καλύτερο και
πιο φωτεινό» αναφέρεται σε δήλωση της. Έπαινος απονεμήθηκε στον
Σταύρο Νεοφύτου από
το Δάλι. Δραστηριοποιείται στη φιλανθρωπία και

Μουσική συνάντηση Θεοδωράκη - Τόκα

O

Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε
την ημέρα μουσικής με
μια μουσική συνάντηση
δύο κορυφαίων συνθετών σε ένα
οδοιπορικό στο χρόνο με τραγούδια και μπαλάντες από έργα λυρικά, έντεχνα και λαϊκά. Η συναυλία
– αφιέρωμα στα μεγάλα τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη και Μάριου Τόκα πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Ο
κόσμος έδωσε το παρόν του και

απόλαυσε μια όμορφη μουσική
βραδιά. Έκπληξη της βραδιάς ήταν
η συμμετοχή του Θέμη Αδαμαντίδη. Τραγούδησαν ο Κούλλης Θεοδώρου, ο Γιώργος Σταματάρης,
η Μαρία Θεοδότου και η σοπράνο
Μαργαρίτα Ηλία. Συνόδευε η ορχήστρα «Ηχοχρώματα». Μαέστρος
ήταν ο Μιχάλης Μέσσιος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο Χρίστος Φιλίππου.

την ασφάλεια.
Οργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ιατρικές
αποστολές, βοηθά ορφανοτροφεία, σπουδάζει και
διασκεδάζει άπορα παιδιά. Βοηθά ευπαθείς ομάδες, πολιτικούς πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κτλ. Κτίζει εγκαταστάσεις.
Κάνει παρουσιάσεις «Εθελοντισμού» στους μαθητές των σχολείων για ευαισθητοποίηση και παρουσιάζει απλούς τρόπους «Fundraising».
Πιστεύει ότι παρά να δώσεις σε κάποιο ένα ψάρι
κάθε μέρα είναι καλύτερα να τον μάθεις να ψαρεύει.
Επίσης ο Σταύρος Νεοφύτου είναι ο Αρχισυντονιστής του Προγράμματος «Παρατηρητής της Γειτονιάς». Εντάχθηκε πρώτος στην προσπάθεια της
Αστυνομίας και εμπλούτισε το πρόγραμμα με δικές του ιδέες. Προέβη σε περισσότερες από 300 παρουσιάσεις σε 292 Δήμους και κοινότητες της Κύπρου. Αποτέλεσμα η μείωση του εγκλήματος κατά
30%. Έχει παρουσιάσει το Πρόγραμμα στην Ευρώπη και στην Interpol.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Δήμος
Αxαρνών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου προσκαλεί
όλους τους δημότες Ιδαλίου στους εορτασμούς
για την επέτειο των 20χρονων της Διδυμοποίησης
του Δήμου Ιδαλίου με τον Δήμο Αχαρνές Ελλάδας.
Η Επίσημη Τελετή και εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν
την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, στις 7:45 μ.μ.
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου.
Είσοδος Ελεύθερη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου προσκαλεί
όλους τους δημότες Ιδαλίου στους εορτασμούς
για την επέτειο των 40χρονων της Διδυμοποίησης
του Δήμου Ιδαλίου με τον Δήμο Combs-la-Ville Γαλλίας.
Η Επίσημη Τελετή και εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν
την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, στις 7:45 μ.μ.
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου.
Είσοδος Ελεύθερη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ιδαλίου και οι οικογένειες
των Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων 1974
και Πεσόντων 1963 και 1974,
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας
το Ετήσιο Μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018
στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.
Θα ακολουθήσει τρισάγιο, και κατάθεση στεφάνων στο κοιμητήριο.
Για κατάθεση στεφάνων παρακαλούμε δηλώστε
μέχρι την Πέμπτη 12/7/18 στο τηλ. 22444888

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (κέντρο απογευματινής
απασχόλησης) στο Δήμο Ιδαλίου ζητά να προσλάβει για ημιαπασχόληση
•απόφοιτους του τμήματος Επιστημών Αγωγής-Δημοτικής Εκπαίδευσης
Για περισσότερες πληροφορίες στο 99387830
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: pedikosteki@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΣΚΕ) ΙΔΑΛΙΟΥ ΖΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
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Με 800 εκ. Ευρώ επωφελήθηκε η κυπριακή γεωργία από την ΚΑΠ

Α

πό την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε το
2004 μέχρι και σήμερα έχουν διοχετευτεί στην κυπριακή γεωργία πέραν των
800 εκ. Ευρώ μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ), ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής.
Στην ομιλία του με θέμα «Η σημασία της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τους αγρότες και
τους καταναλωτές στην Κύπρο», ο κ. Καδής είπε
εξάλλου ότι οι συζητήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το
2020 έχουν ήδη αρχίσει.
Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι στις συζητήσεις αυτές
θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Κύπριου Αγρότη αλλά
και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των κοινωνικών αγαθών που προσφέρει η γεωργία στον
τόπο.
«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, που απορροφά σήμερα το 38% του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεν είναι απλά επωφελής για τους αγρότες

T

και τη γεωργική παραγωγή, αλλά επηρεάζει όλους
τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες» είπε
ο Υπουργός.
Συμπλήρωσε ότι από τα
800 εκ. Ευρώ που διοχετεύτηκαν στην κυπριακή γεωργία, γύρω στα
500 εκ.Ευρώ αφορούσαν
Άμεσες Πληρωμές και τα
Μέτρα Στήριξης της Αγοράς, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όσον αφορά την καταχώρηση παραδοσιακών
αγροδιατροφικών προϊόντων, είπε εξάλλου ότι
μέχρι σήμερα, έχουν καταχωρηθεί το κολοκάσι/
πούλλες Σωτήρας ως προϊόν Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης και το παφίτικο λουκάνικο, το γλυκό τριαντάφυλλου Αγρού, τα κουφέτα αμυγδάλου Γεροσκήπου και το λουκούμι Γε-

Σχέδια του Τμήματος Γεωργίας

ο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων από
12/6/2018 μέχρι 10/8/2018 για συμμετοχή στα πιο
κάτω Σχέδια:
α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο
κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι
(β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το
πετρέλαιο κίνησης
Δικαιούχοι για συμμετοχή στα Σχέδια είναι φυσικά
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Για το Σχέδιο Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου
γιατο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, οι δικαιούχοι θα πρέπει
να είναι γεωργοκτηνοτρόφοι ή δασοκόμοι που συμμετέχουν και επωφελούνται από το Καθεστώς φορολόγησης γεωργικού «χρωματισμένου» πετρελαίου που
εφαρμόζει το Τμήμα Τελωνείων, λαμβάνουν «χρωματισμένο» πετρέλαιο για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς και έχουν στην κατοχή τους επιλέξιμαπετρελαι-

οκίνητα οχήματα (βαν, μονοκάμπινο, διπλοκάμπινο,
φορτηγό), τα οποία χρησιμοποιούν για γεωργικούς
σκοπούς.
(β) Για το Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας και να διατηρούν αριθμό
ίσο ή μεγαλύτερο από 50 μελίσσια, να ασκούν τη νομαδική μελισσοκομία βάση της πιο πρόσφατης αναθεώρησης του Μητρώου, κατά την υποβολή της αίτησης
και να είναι νόμιμοι κάτοχοι πετρελαιοκίνητου επιλέξιμου οχήματος (μονοκάμπινο,φορτηγό) το οποίο χρησιμοποιούν για την άσκηση νομαδικής μελισσοκομίας.
Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας
«Αριάδνη». Οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω του
Ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την προκαταρκτική έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική
πληροφόρηση για τα Σχέδια, από την ιστοσελίδαwww.
moa.gov.cy/daτου Τμήματος Γεωργίας (θεματική ενότητα: Σχέδια πετρελαίου Κίνησης), τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ).

Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε καλλιέργειες

Τ

ο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπενθυμίζει στους παραγωγούς, ενόψει
και της περιόδου ψεκασμών που διανύουμε, σχετικά
με τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Oι χρήστες υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τις δοσολογίες, τον αριθμό εφαρμογών και
τον χρόνο ασφάλειας των αδειοδοτημένων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια. Πρόσθετα θα πρέπει να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των
πληθυσμών των εντόμων στις φυτείες τους για τυχόν εμφάνιση φυτοπαθογόνων, να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές φυτοπροστασίας καθώς και να τηρούν το σχετικό μητρώο
ψεκασμών. Υπογραμμίζεται ότι η χρήση μη αδειοδοτημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί
παράνομη πράξη η οποία επισύρει αυστηρές ποινές

σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο μεταξύ των οποίων και
μειώσεις στις επιδοτήσεις που ενδεχομένως να λαμβάνει ο παραγωγός. Ενόψει της περιόδου ψεκασμών,
έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές του Τμήματος Γεωργίας με τους παραγωγούς, μέσω των Λειτουργών των
Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων,
καθώς επίσης και οι έλεγχοι για την
πιστή εφαρμογή των προνοιών της
σχετικής νομοθεσίας. Το Τμήμα Γεωργίας, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου, ενημερώνει
συνεχώς τους παραγωγούς για τα
μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
για την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών γεωργικών
προϊόντων και είναι στη διάθεση των παραγωγών για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εντοπίστηκε φίνα στη Νέα Λήδρα

Α

ναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Νέας Λήδρας. Εντοπίστηκε φίνα κοντά σε σπίτια. Την εντόπισαν τα σκυλιά κατοίκου της περιοχής. Ειδοποιήθηκε ερπετολόγος ο οποίος ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να
«βγάλει το φίδι από την τρύπα». Αυτή την εποχή λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας υπάρχουν αρκετές φίνες και οι ειδικοί συστήνουν προσοχή. Σε περίπτωση δαγκώματος από
φίνα ο πάσχων θα πρέπει να διακομισθεί το συντομότερο
στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο.

ροσκήπου ως προϊόντα
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ενώ προχωρεί η διαδικασία και για
αρκετά άλλα προϊόντα.
Παρατήρησε ακόμη ότι
η παραγωγή βιολογικών
προϊόντων σημειώνει σημαντική αύξηση.
Ο Υπουργός Γεωργίας είπε
τέλος ότι έχει αρχίσει ήδη
μια προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών «και σύντομα ευελπιστώ ότι θα είμαστε σε
θέση να θεσπίσουμε αποτελεσματικά μέτρα πάταξης του φαινομένου», προς όφελος των γεωργών
και της οικονομίας του τόπου μας.
Χαιρετίζοντας την ίδια εκδήλωση, ο Επικεφαλής
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι
η Κοινή Αγροτική Πολιτική ήταν ένας από τους λό-

Η

γους για τους οποίους δημιουργήθηκε, στη δεκαετία του 50, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Έκανε λόγο για επιτυχία της ΚΑΠ, λέγοντας ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, οι γεωργοί παρέχουν
μια σταθερή προμήθεια τροφίμων, που παράγονται με βιώσιμο τρόπο σε προσιτές τιμές για περισσότερα από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους.
«Η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς, και θέτει συγκεκριμένα πρότυπα για την
ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.
Αναφέρθηκε τέλος στη μετεξέλιξη της ΚΑΠ, λέγοντας πως θα χρειασθούν χρήματα. Στην πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή στις 2 Μαΐου για
τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο
2021-2027, προβλέπεται ποσό 365 δις ευρώ για
την εκσυγχρονισμένη γεωργική πολιτική, είπε.

Ψευδοκύηση στους σκύλους

ψευδοκύηση, γνωστή και ως ανεμογκάστρι, είναι μια κατάσταση κατά την οποία η σκύλα χωρίς να είναι έγκυος εκδηλώνει συμπτώματα και
συμπεριφορές που συναντούμε σε σκύλες που έχουν
γεννήσει. Παρόλο που αρκετοί ιδιοκτήτες θεωρούν τα
συμπτώματα αυτά ως παθολογικά, η ψευδοκύηση είναι
ένα φυσιολογικό φαινόμενο μιας σκύλας που βγαίνει
από το δίοιστρο (45 με 60 μέρες μετά την περίοδο) και η
προγεστερόνη αρχίζει να χαμηλώνει. Η κατάσταση αυτή
οδηγεί στην αύξηση της προλακτίνης, η οποία φαίνεται
ότι είναι η αιτία της ψευδοκύησης.

Συμπτώματα
Η ψευδοκύηση εκδηλώνεται αρχικά με αλλαγή στη συμπεριφορά του ζώου, όπως ανησυχία, ανορεξία και επιθετικότητα. Τα κλινικά συμπτώματα μοιάζουν με αυτά του
τοκετού και της γαλουχίας όπου οι μαστικοί αδένες υπεραναπτύσσονται και παρατηρείται παραγωγή γάλακτος.
Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν επιπλοκές και το ζώο να παρουσιάσει μαστίτιδα και δερματίτιδα
στους μαστούς. Επίσης, παρατηρούνται ψυχολογικές διαταραχές π.χ. δημιουργία φωλιάς και εκδήλωση αυξημένης φροντίδας σε αντικείμενα.

Διάγνωση
Στις περισσότερες περιπτώσεις το ιστορικό και τα κλινικά
συμπτώματα είναι επαρκή για να γίνει η σωστή διάγνωση. Η εγκυμοσύνη και η πυομήτρα μπορούν να αποκλειστούν με ψηλάφηση, ακτινογραφία και υπερηχογράφημα.
Θεραπεία και πρόληψη
Σε ήπια περιστατικά τα συμπτώματα υποχωρούν από
μόνα τους μετά από 1-2 εβδομάδες. Όταν όμως υπάρχει
μαστίτιδα ή η συμπεριφορά του ζώου γίνεται ακραία, τότε
πρέπει να γίνει παρέμβαση με φάρμακα. Η διακοπή της
έκκρισης γάλακτος γίνεται με φαρμακευτικά σκευάσματα
που περιέχουν οιστρογόνα, καβεργολίνη κ.α.
Τέλος, μόνιμη λύση για το φαινόμενο της ψευδοκύησης
είναι η στείρωση, κατά την οποία αφαιρούνται η μήτρα
και οι ωοθήκες.

Εκπαίδευση μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα

Ο

Μάριος Ευθυμίου του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος επισκέφθηκε το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και παρέδωσε διάλεξη στα παιδιά για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα αποτελούν
σημαντική αιτία υποβάθμισης του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Η διαχείριση τους είναι ένα θέμα πολύπλοκο με οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Τα παιδιά παρακολούθησαν με προσοχή τα όσα τους ανέφερε ο κ. Ευθυμίου και
έδειξαν να προβληματίζονται για το θέμα το οποίο θα πρέπει να
απασχολεί όλους, μικρούς και μεγάλους.
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα
Παγωτό πραλίνα με ανανά
Mοναδικές σοκολατένιες συνταγές για καλοκαιρινά
γλυκά που θα σου μείνουν αξέχαστα.
•
•
•
•
•

1 κουβερτούρα Πραλίνα 170γρ.
150ml γάλα
50ml κρέμα γάλακτος
1 ανανάς (500γρ.)
3 με 4 κ.σ. μέλι

Εκτέλεση:
1. Λιώστε την κουβερτούρα μαζί με το γάλα για 2 λεπτά
στον φούρνο μικροκυμάτων στα 500W. Αδειάστε το
σε παραλληλόγραμμο σκεύος και τοποθετήστε το
στην κατάψυξη για 1 ώρα.

2. Χτυπήστε με το μίξερ την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει κρέμα και προσθέστε 2 κ.σ. στο μίγμα σας. Ανακατέψτε ελαφρά και αφήστε το στην κατάψυξη για άλλες
2 ώρες.
3. Κόψτε τον ανανά σε κομματάκια και σωτάρετε τον σε
ένα τηγάνι μαζί με το μέλι.
4. Φτιάξτε μια στρογγυλή φόρμα με τα κομματάκια ανανά και προσθέστε μια μπάλα παγωτό πραλίνα στην
κάθε μερίδα αμέσως πριν την σερβίρετε.

Χοροθέατρο Domino μια στιγμή για μια ζωή

Ε

ξαιρετική ήταν η εκδήλωση που διοργανώθηκε
στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου στις 16 Ιουνίου. Οι συντελεστές του χοροθεάτρου Domino μια στιγμή
για μια ζωή απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα. Πρωταγωνιστές ήταν μαθητές και μαθήτριες του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου. Οι χορογραφίες ήταν του Χάρη Σάββα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε

του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων
του Γυμνασίου. Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου Χρίστος Πολυκάρπου ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης.

Συμβουλή του Σεφ:
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φρέσκο ανανά με
κονσέρνα ή με άλλα φρούτα της αρεσκείας σας, όπως
μπανάνα.

«Όλοι ίδιοι, κάτω από τον ίδιο ουρανό»

Μ
Oι Τρωάδες του Ευριπίδη
στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου

Μ

ια μεγάλη, πολυπρόσωπη παραγωγή
ανεβάζει το καλοκαίρι το «θέατρο ένα».
Πρόκειται για την τραγωδία «Τρωάδες»
του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Το έργο έχει εγκριθεί από το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, (ΙΤΙ) το οποίο μάλιστα
το έχει επιλέξει για να εγκαινιάσει το φετινό Φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος που ξεκινά την 1η Ιουλίου 2018. Στις 30 Ιουλίου το έργο θα παρουσιασθεί
στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου σε μια παράσταση η οποία
έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Συγκεκριμένα σημαντικό
μέρος των εισπράξεων θα δοθεί για τις ανάγκες του
Συνδέσμου «Αλκυονίδες», το φιλανθρωπικό έργο
του οποίου είναι παγκυπρίως γνωστό. Οι «Τρωάδες» είναι ένα διαχρονικό και οικουμενικό έργο. Είναι η αέναη κραυγή του Ευριπίδη ενάντια στην βαναυσότητα και την θηριωδία του μυθικού Τρωικού
πολέμου, αλλά και κάθε πολέμου που ακολούθησε
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αποτελεί παράλληλα μια σπαρακτική ικεσία για Ειρήνη, αλληλεγγύη και
ανθρωπισμό.

Κίνηση: Γιώργος Δημόπουλος
Σχεδιασμός Φωτισμού: Αντρέας Χριστοδουλίδης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Δημόπουλος
Διανομή:Εκάβη: Έρικα Μπεγέτη ,Κασσάνδρα: Κρίστη
Παπαδοπούλου, Ανδρομάχη: Έλενα Χατζηαυξέντη
,Ελένη: Ειρήνη Σαλάτα – Γεωργίου, Μενέλαος: Σωτήρης Μεστάνας, Ταλθύβιος: Μανώλης Μιχαηλίδης,
Αστυάναξ: Βασίλης Χαραλάμπους
Χορός: Έφη Χαραλάμπους, Στάλω Στυλιανού, Βασιλική Ανδρέου, Μαρία Πογιατζή, Μαρίλια Χαριδήμου,
Ελένη Οροκληνιώτη, Μαρία Ανδρέου
Πληροφορίες Παράστασης:
Αμφιθέατρο Ιδαλίου, Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018,
έναρξη 20:30
Τιμή εισιτηρίου €15
Οι θέσεις είναι αριθμημένες. Εισιτήρια πωλούνται:
ΕΚΟ Φοίβος Παπαλεοντίου Δρόμος Πέρα Χωρίου -

Σκηνοθεσία και ελεύθερη απόδοση κειμένου: Αντρέας Χριστοδουλίδης
Σκηνικά / Κουστούμια: Λάκης Γενεθλής
Μουσική και μουσική διδασκαλία: Ευαγόρας Καραγιώργης

Δάλι, Βιβλιοπωλείο «Η Xαρτογωνιά» Αντρέας Σολομώντος Δάλι , Magic Day Fun Park Δρόμος Δάλι – Λύμπια, Famous Sports Λεωφ. Λεμεσού 333 Νήσου.
Περισσότερες πληροφορίες τηλ 99668872

«Εδώ Γιαννής, Εκεί Γιαννής, Πού Είναι ο Γιαννής;»

Μ

ετά την περσινή του επιτυχία «Τα Ριάλια Χώστα», το Θεατρικό Σωματείο Πελασγοί επιστρέφει με την ξεκαρδιστική
κωμωδία «Εδώ Γιαννής, Εκεί Γιαννής, Πού Είναι ο Γιαννής;»

Ε

Μπορείτε να παρακολουθήσετε στη σελίδα http://
dalitheater.org.cy/events/ το trailer της παραστάσεως. H παράσταση θα δοθεί στις 19 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου.

Συλλογή αντικειμένων από το Σωματείο
«Μιχαήλ Ολύμπιος»

νισχύοντας το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων – ΠΑΣΥΚΑΦ,
το Σωματείο ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΣ μέσα στο
πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, συλλέγει
ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ζώνες κλπ. τα οποία δεν

χρειάζεστε. Τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση και θα μπορούν να τοποθετούνται μέχρι τις 25 Ιουλίου, το σπίτι αριθμός 45,
στην οδό Δημητρίου Χαμάτσου, στο Δάλι.

ε το σύνθημα «Όλοι ίδιοι, κάτω από τον
ίδιο ουρανό» και πρωταγωνιστές παιδιά
από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, η Επιτροπή Παιδείας και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Ιδαλίου διοργάνωσαν μια
όμορφη εκδήλωση για να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού.
Μικροί και μεγάλοι έστειλαν το μήνυμα ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας και σωματικών ή ψυχικών αδυναμιών, πρέπει να απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και ελευθερίες
και ότι η διαφορετικότητα είναι τελικά ο κανόνας και
όχι η εξαίρεση. Το πλούσιο πρόγραμμα της γιορτής
περιείχε μουσική, θέατρο σκιών, ζωγραφική, εντυπωσιακά ταχυδακτυλουργικά που ενθουσίασαν
τα παιδιά και εποικοδομητικά παιχνίδια γνώσεων,
μέσα από τα οποία τα παιδιά Κυπρίων και υπηκόων τρίτων χωρών είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να αποκτήσουν γνώσεις
για τον πολιτισμό και την κουλτούρα πολλών και διαφορετικών χωρών. Η «Γιορτή του Παιδιού» διεξήχθη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Κοινωνίες με Χρώματα», το
οποίο εφαρμόζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και

Προβολή της ταινίας
«ΟΙΚΟΠΕΔΟ 12»
στον Αγιο Σωζόμενο
Η βραβευμένη ταινία σε
σκηνοθεσία και παραγωγή
του Κυριάκου Τοφαρίδη
προβάλλεται στον χώρο των
γυρισμάτων της, την Τρίτη 17
Ιουλίου στις 8:30μ.μ.
Κάτω από τον ουρανό του
Αγ. Σωζομένου και δίπλα από
τις καμάρες του ναού του
Αγίου Μάμα αναμένεται μια
ξεχωριστή βραδιά υπό το φως
του φεγγαριού.
Διοργανώνει ο Σύνδεσμος
Γονέων Δημοτικού Σχολείου
Ποταμιάς.
Η εκδήλωση και τελεί υπό
την αιγίδα του εξοχότατου
Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη
Συλλούρη.
Είσοδος Δωρεάν.

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

Όρια
ζωή σου.

ύμφωνα με την προσωπικότητα, τα πιστεύω και τις ιδέες
που έχει ο κάθε άνθρωπος, θέτει και τα όρια του, τα οποία
μπορούν να γίνουν πιο ελαστικά ή πιο αυστηρά ανάλογα
με τον ποιον έχει απέναντί του κάθε φορά, που θα βρίσκεται, και σε
τι συναισθηματική κατάσταση θα είναι εκείνη τη στιγμή που θα εκδηλωθεί μια συμπεριφορά ή θα έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Για παράδειγμα,
διαφορετικά μπορούμε να δεχτούμε μια παρατήρηση ή ένα σχόλιο όταν είμαστε χαλαροί και διαφορετικά όταν είμαστε κάτω από
πίεση ή δεν είμαστε στα πολύ καλά μας. Επίσης, μία μητέρα μπορεί να δέχεται το παιδί της να χοροπηδά στον δικό της καναπέ,
αλλά όχι στον καναπέ στο σπίτι φίλων της.
Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική
Ψυχολόγος
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Το να θέτουμε όρια είναι ουσιαστικής σημασίας για την σωματική και συναισθηματική
μας υγεία. Έχοντας υγιή όρια, ενδυναμώνουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε την αυτοεκτίμησή μας, διατηρούμε τον αυτοσεβασμό μας και απολαμβάνουμε υγιείς σχέσεις. Υγιή
όρια σημαίνει να διαχωρίζεις τις ανάγκες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σου, από αυτές των άλλων. Δηλαδή, αναγνωρίζεις ότι τα όριά σου και οι ανάγκες σου είναι διαφορετικές από των
άλλων. Καθώς επίσης, να λες ΝΑΙ ή ΌΧΙ με σιγουριά και ειλικρίνεια
και να είσαι εντάξει όταν οι άλλοι σου λένε ΌΧΙ. Από την άλλη, τα
μη υγιή όρια επιφέρουν συναισθηματικό πόνο που μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, εξάρτηση, κατάθλιψη ή ψυχοσωματικές ασθένειες. Μη υγιή όρια σημαίνει να μην μπορείς να πεις ΌΧΙ γιατί φοβάσαι την απόρριψη ή την εγκατάλειψη. Ακόμη, το πώς αισθάνεσαι για
τον εαυτό σου εξαρτάται από το πώς σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι,
και επιτρέπεις στους άλλους να παίρνουν αποφάσεις για σένα, οπότε νιώθεις αδύναμος και δεν παίρνεις την ευθύνη της ζωής σου. Η
έλλειψη ορίων είναι σα να αφήνεις ξεκλείδωτη και ανοικτή την πόρτα του σπιτιού σου, οπότε μπορεί να μπει μέσα όποιος θέλει, ακό-
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• Σκέψου τους τρόπους με τους οποίους θα βάλεις τα όριά σου και
θα μείνεις πιστός σε αυτά.
• Επέλεξε τρία από αυτά τα όρια που είσαι διατεθειμένος να θέσεις
σε διάφορους τομείς της ζωής σου αυτή την εβδομάδα, και προσπάθησε να το εφαρμόσεις.
Οι ειδική υποστηρίζουν ότι όσο πιο νωρίς μάθουμε να βάζουμε
όρια, τόσο το καλύτερο. Από τον όγδοο κιόλας μήνα οφείλουμε να
«δείχνουμε» στο μωρό ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ή
να μην γίνονται. Για παράδειγμα, όταν το μωρό αρχίσει να μας γρατζουνάει ή να μας τραβάει τα μαλλιά (στην ουσία εξερευνά εμάς καθώς και τις κινήσεις του), εμείς οφείλουμε να του δείχνουμε ότι δεν
μη και ανεπιθύμητοι επισκέπτες. Φυσικά, το να έχεις πολύ αυστηρά
όρια μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, σα να ζεις σε ένα φρούριο όπου κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα αλλά ούτε εσύ μπορείς
να βγεις έξω.
Βάζω όρια δεν σημαίνει είμαι αρνητικός προς τους άλλους, αλλά διατηρώ τον προσωπικό μου χώρο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Παρόλο που στη θεωρία είναι απλό να καταλάβεις την χρησιμότητα
των ορίων, στην πράξη δεν μοιάζει τόσο εύκολο. Θα πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι περισσότερο τις ανάγκες σου παρά τις προσκλήσεις και τις υποχρεώσεις σου. Το να έχεις δυνατά όρια σημαίνει ότι
είσαι σε θέση να φιλτράρεις τις ιδέες και τις απόψεις που ακούς και
είτε να τις απορρίπτεις είτε να τις δέχεσαι.
Τι μπορείς να κάνεις για να διευκολύνεις ακόμα περισσότερο τον
εαυτό σου στο να βάλει όρια:
• Κάνε μια λίστα με όλα όσα θέλεις, αλλά δεν έχεις αποκτήσει ακόμα, σε διαφορετικούς τομείς της ζωής σου.
• Κάνε μια λίστα με όλα όσα δεν θέλεις να ανεχτείς ποτέ ξανά στη

μας αρέσει. Πώς; Κρατώντας απαλά τα χέρια του και λέγοντας ήρεμα: «Αυτό δεν μου αρέσει, σε παρακαλώ μην το κάνεις». Φυσικά είναι σίγουρο και φυσιολογικό ότι θα το κάνει ξανά, αλλά εσείς οφείλεται να δείξετε την δυσαρέσκειά σας, δίχως εκνευρισμό και φωνές.
Όσο πιο νωρίς διδάξετε στο παιδί σας ποιοι είναι οι κανόνες που
ισχύουν στο σπίτι σας (και οι οποίοι ισχύουν για όλους σας), τόσο
πιο εύκολα θα τους κατανοήσει και θα τους ακολουθήσει. Όταν τα
παιδιά είναι σε μικρή ηλικία, είναι και η κατάλληλη στιγμή να θέσετε σαν γονείς τα πρώτα θεμέλια για τους κανόνες πειθαρχίας που θα
τον στηρίξουν στο μέλλον. Επίσης, είναι σημαντικό να είστε απόλυτα συνεπείς και σταθεροί. Αυτό φυσικά θα είναι πολλές φορές δύσκολο, γιατί θα είστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι από άλλες υποχρεώσεις και θα πρέπει να επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά τα ίδια
πράγματα. Είναι σημαντικό οι κανόνες και τα όρια να καθορίζονται
σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού. Αν δυσκολεύεστε ή να δεν είστε σίγουροι για το πώς και τι όρια χρειάζεται να θέσετε στα παιδιά
σας, τότε μιλήστε με έναν ειδικό για καθοδήγηση.
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«Κτίζεται» η MEAΠ της νέας περιόδου

Τ

η ΜΕΑΠ της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου κτίζει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Ιωάννου.
Ο βασικός κορμός της ομάδας έχει παραμείνει
και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές τους οποίους ο προπονητής κρίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια που θα γίνει στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στο
πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Μετά από εισήγηση του
προπονητή έχουν ανανεωθεί τα συμβόλαια για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 19 του Βαγγέλη Καλλικά,
του Παναγιώτη Ρούσου, του Χριστάκη Κωνσταντίνου,
του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, του Πάνου Δημητρίου, του Νικόλα Πέππου, του Ρένου Ηροδότου, του Δημήτρη Χριστοφή, του Αντρέα Παρπή και του Νίνο. Πρόκειαι για ποδοσφαιριστές στους οποίους στήριχθηκε ο
προπονητής στην λήξασα ποδοσφαιρική περίοδο. Πέραν από τις ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών
από το υφιστάμενο ρόστερ έχουν προστεθεί οι μετεγγραφές του 29χρόνου μεσοαμυντικού Παναγιώτη Παναγιώτου. Ακολούθησε η απόκτηση του 24χρόνου μέσου Σέργιου Παναγιώτου. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε
η απόκτηση του Γιώργου Κώστα. Οι κόκκινοι του Πέρα

Χωριού – Νήσου θα επιδιώξουν στη νέα ποδοσφαιρική
περίοδο να έχουν μια καλή πορεία. Αναγνωρίζουν ότι
φέτος τα πράγματα θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αφού το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας είναι πολύ
ανταγωνιστικό. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό
και όλοι διοίκηση, προπονητής και φίλοι της ΜΕΑΠ εργάζονται με στόχο να παρουσιαστεί ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα. Απόδειξη του εξαιρετικού κλίματος που υπάρχει

στο σωματείο αποτελεί το γεγονός ότι φίλοι της ΜΕΑΠ
εργάζονται εθελοντικά για κατασκευή βελτιωτικών έργων που γίνονται στο γήπεδο.
Η διοίκηση της ΜΕΑΠ επενδύει και στους μικρούς. Στο
πλαίσιο της στήριξης και στη δημιουργία οικογενειακού
κλίματος στο σωματείο, η διοίκηση της ΜΕΑΠ δεξιώθηκε
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας των U-19.
Το Δ.Σ της ΜΕΑΠ συστάθηκε σε σώμα ως εξής:
Μιχάλης Μιχαήλ Πρόεδρος, Ανδρέας Χρυσοστόμου

Αν. Πρόεδρος, Πανίκος Σουτζιής Αντιπρόεδρος, Μάριος Αντωνίου Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Χρυσοστόμου Ταμίας, Δώρος Καλογήρου Γενικός Αρχηγός Ποδοσφαιρικών Τμημάτων, Μιχάλης Μιχαηλίδης Υπεύθυνος
Επικοινωνίας και Εκπρόσωπος Τύπου, Ανδρέας Ανδρέου Υπεύθυνος Χορηγιών και Προώθησης Μάρκετινγκ,
Θεοδόσης Παρπής Έφορος και Βοηθός Ποδοσφαιρικού Τμήματος, Απόστολος Τσακιστός Μέλος/Βοηθός
Γενικού Γραμματέα, Ελένη Κωνσταντίνου Μέλος/ Γενικός Βοηθός.
Στην κλήρωση του λαχείου της ΜΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου κέρδισαν οι εξής: 800 Ευρώ ο
αρ.712 και από 100 Ευρώ οι αρ. 285, 491, 112, 013 και
612. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση – βραδιά
80’s – 90’s που διοργανώθηκε στις 8 Ιουνίου. Οι φίλοι
του σωματείου είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε
ρυθμούς εκείνης της εποχής και να απολαύσουν αξέχαστα τραγούδια. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η τόμπολα της ΜΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου.
Ο μεγάλος τυχερός κέρδισε 1000 Ευρώ. Στις 3 Αυγούστου η διοίκηση της ΜΕΑΠ διοργανώνει τον καλοκαιρινό χορό του σωματείου.

O Γιαννάκης Διονυσίου νέος προπονητής στον Άδωνη

Ε

παγγελματικό κώλυμα του προπονητή Γιώργου Ελευθερίου οδήγησε στην απόφαση για αποχώρηση του από
την ομάδα του Άδωνη Δαλιού. Μετά την ενημέρωση της
οποίας έτυχε το Δ.Σ των πρασίνων του Δαλιού προχώρησε με
αστραπιαίες κινήσεις και έκλεισε για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο τον Γιαννάκη Διονυσίου ο οποίος θα βρίσκεαι στον πάγκο της
ομάδας. Ο Γιαννάκης Διονυσίου είναι καλός γνώστης του ποδοσφαίρου, εργάστηκε στο παρελθόν και σε άλλες ομάδες της περιοχής και αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα του Άδωνη. Σε συνεργασία με τη διοίκηση του σωματείου άρχισε δουλειά
με στόχο να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Κάποι-

οι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του σωματείου θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να
ενισχυθεί ο Άδωνης και με ποδοσφαιρισές οι οποίοι θα προέλθουν από μετεγγραφές. Το κλίμα στον Άδωνη είναι εξαιρετικό και
όλοι εργάζονται συλλογικά με στόχο να ανεβάσουν τον Άδωνη
σε πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος υπάρχει χρόνος και για αυτό δεν υπάρχει βιασύνη. Θέλουν οι
κινήσεις που θα γίνουν να είναι προσεγμένες και ο στόχος να είναι η βοήθεια της ομάδας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να
ανακοινωθεί και η συνεργασία του Άδωνη με τις ακαδημίες του
Νουέβο Κάμπο. Η διοίκηση των πρασίνων δίδει μεγάλη σημασία στις ακαδημίες του σωματείου αφού από εκεί αναμένεται να

ξεπηδήσουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βοηθήσουν στο μέλλον την ομάδα. Όλες οι κινήσεις που γίνονται αποσκοπούν στη
δημιουργία ομάδας η οποία θα έχει παρόν αλλά κυρίως και μέλλον. Οι φίλοι του Άδωνη βρίσκονται συνεχώς κοντά στο σωματείο και βοηθούν με κάθε τρόπο στην επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν από τη διοίκηση. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και
για τα Αδώνεια, τη μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση του σωματείου.
Τα Αδώνεια θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουλίου και αναμένεται να τραβήξουν σαν μαγνήτης τον κόσμο. Ο Στέλιος Διονυσίου
και το μουσικό σχήμα του Ασμάτιον Live υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Άρχισαν οι προσθήκες ποδοσφαιριστών
στην ΑΕΚ Ιδαλίου

Τ

ις πρώτες μετεγγραφικές της κινήσεις έκανε η
ΑΕΚ Ιδαλίου η οποία αναμένεται και στο νέο
πρωτάθλημα να είναι δυνατή. Στόχος όπως
δήλωσε ο Πρόεδρος του σωματείου Τζόζεφ Βασιλείου είναι η ομάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Επιδίωξη του προπονητή Χρίστου Πέππου
και της διοίκησης είναι
να διατηρηθεί ο κορμός
της ομάδας και απ΄εκεί
και πέρα να γίνουν προσθήκες
ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα προσφέρουν ποιότητα στην
ομάδα. Το γεγονός ότι
ο προπονητής της ομάδας παρέμεινε και στη
νέα περίοδο είναι στα
θετικά αφού γνωρίζει
πολύ καλά τους ποδοσφαιριστές και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.
Η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αρχίσει στα τέλη Αυγούστου. Μέχρι τότε υπάρχει χρόνος αφενός για ξεκούραση και
αφετέρου για να γίνουν οι καλύτερες επιλογές ποδοσφαιριστών που θα ενταχθούν στο ρόστερ της ομά-

δας. Εξαιρετικά αποτελέσματα καταγράφουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Στις ακαδημίες του
σωματείου γίνεται εξαιρετική δουλειά και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Στο τουρνουά των ακαδημιών της
Αναγέννησης Λυθροδόντα η ομάδα των U-9 κατέκτησε τη 2η θέση. Στην
ίδια διοργάνωση η ομάδα
των U-10 κατέλαβε την 3η
θέση. Τα νεαρά βλαστάρια
της ΑΕΚ δείχνουν ότι έχουν
μέλλον, γεγονός που ικανοποιεί πλήρως τη διοίκηση του σωματείου. Στις 13
Ιουλίου στο Πάρκο «Βασίλης Μιχαηλίδης» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης διοργανώνεται
τόμπολα. Ο τυχερός θα κερδίσει το ποσό των 500 Ευρώ. Επίσης θα προσφερθούν σουβλάκια με τα έσοδα να πηγαίνουν στο ταμείο του σωματείου. Είναι μια εκδήλωση στην οποία
οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αλλά και της γύρω περιοχής αναμένεται να δώσουν το παρών τους.

«Κτίζεται» ο Απόλλων της νέας περιόδου

Π

ρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωάθλημα της
ΑΠΟΕΣΠ θα επιδιώξει να έχει ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι προσπαθούν αυτή την περίοδο να «κτίσουν» την ομάδα η οποία θα μπορέσει να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διοργανώσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην ποδοσφαιρική
ομάδα του Απόλλωνα Λυμπιών. Οι γαλάζιοι συμφώνησαν με τον Σταύρο Στυλιανίδη και τον Μιχάλη Πλάτου
οι οποίοι αποτελούν τις πρώτες μετεγγραφικές κινήσεις
για την προσεχή ποδοσφαιρική περίοδο. Την απόκτηση του Νικόλα Ζευκή ανακοίνωσε ο Απόλλων Λυμπιών. Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε η μετεγγραφή
του Γιάννου Αναστάση. Ακολούθησε η απόκτηση του
Νικόλα Ολύμπιου και του Μιχάλη Πλάτωνα Η τακτική
Γενική Συνέλευση του Απόλλωνα Λυμπιών ανέδειξε το
νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταρτίστη-

Ένα μεγάλο ταλέντο στην τοξοβολία έχει γεννηθεί

Η

Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας οργάνωσε την Κυριακή 17 Ιουνίου τον 1ο
Παγκύπριο Αγώνα Τοξοβολίας τελικού
κυπέλλου αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών 20172018, στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις της
Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.
Με τη συμμετοχή 70 παιδιών ηλικιών 7-17 ετών,
αγωνίστηκαν οι καλύτεροι 8 αθλητές και 8 αθλήτριες όλων των κατηγοριών του 27ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2017-2018, σε αγώνα
κατάταξης στην απόσταση της κάθε κατηγορίας τους, στα 12m για τους βενιαμίν τοξοβόλους
κάτω των 10 ετών και την πιο μακρινή στα 50 μέτρα. Για πρώτη φορά οι νεαροί ταλαντούχοι τοξοβόλοι αγωνίστηκαν στο knock out όπου και η

εμπειρία αυτή ήταν συγκλονιστική.
Η αθλήτρια του Σωματείου «Αφροδίτη Άρτεμις
Αθηνά (AAA Club)», Μαρία Νικολάου, κατέλαβε
την 2η θέση στη Κατηγορία Ακαδημιών Ολυμπιακού Τόξου Βενιαμίν Κορίτσια U10 με 256 βαθμούς
και νικώντας τις άλλες συναθλήτριες της υπό την
αφόρητη ζέστη, σε συνθήκες καύσωνα.
Η νεαρή ταλαντούχα τοξοβόλος, Μαρία Νικολάου, απέδειξε σε όλους τους αγώνες που έλαβε μέρος, με τα αποτελέσματα της και τις διακρίσεις της
ότι μπορεί να αγωνιστεί κάτω από όλες τις συνθήκες με δύναμη και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

κε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Πρόεδρος: Χρήστος Σκουλιάς
2 Αντιπρόεδρος: Χρίστος Καουράνης
3. Γ. Γραμματέας: Ελισάβετ Τιμοθέου
4. Βοηθός Γραμματέας: Στάλω Ολυμπίου
5. Οικονομικός Διαχειριστής: Αντρέας Πέτρου
6. Υπεύθυνος Αθλητικού Τμήματος: Μάριος Ιωαννίδης
7. Υπεύθυνη Πολιτιστικού Τμήματος: Χαρίκλεια Πλάτωνος
8. Υπεύθυνη Νεολαίας: Δανάη Τουμάζου
9. Υπεύθυνος Περιουσίας: Κυριάκος Κλεάνθους
Επικυρώθηκε η συμφωνία του Απόλλωνα Λυμπιών με
την Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς. Οι
προπονήσεις θα αρχίσουν στις 4 Σεπτεμβρίου. Υπεύθυνος προπονήσεων του κλιμακίου Λυμπιών είναι ο Χριστόφορος Σατσιάς.

Αλλαγές στο πρωτάθλημα
Β’ κατηγορίας

Σ

ε μία ιδιαίτερα μεγάλη αλλαγή προχώρησε η ΚΟΠ σχετικά με το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας.
Η Ομοσπονδία ενημέρωσε τα Σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας ότι αλλάζουν τα δεδομένα στο κομμάτι των μεταγραφών. Μέχρι και την σεζόν που
τελείωσε, οι ομάδες μπορούσαν να αποκτήσουν 6 κοινοτικούς
(κατόχους Ευρωπαϊκού διαβατηρίου) ποδοσφαιριστές και οι
υπόλοιποι να είναι Κύπριοι. Ο αριθμός 6 παραμένει, αλλά διαφοροποιείται αφού υπάρχει πλέον η δυνατότητα για την απόκτηση και 2 ξένων (4 κοινοτικοί - 2 ξένοι) ποδοσφαιριστών που δεν
θα χρειάζεται να έχουν κοινοτικό διαβατήριο (Βραζιλιάνους, Αργεντινούς, Αφρικανούς κτλ). Παραμένει το δικαίωμα για απόκτηση Ευρωπαίων νεαρών κάτω των 22.

ΔΑΛΙ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Με Γιώργο Γεωργίου θα πορευτεί ο Χαλκάνωρ

Π

ροπονητής του Χαλκάνορα στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θα είναι ο Γιώργος Γεωργίου. Πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος
γνωρίζει καλά τα κατατόπια των μικρών κατηγοριών και
κατά τη θητεία του στο Διγενή Ορόκλινης επέδειξε πλούσιο έργο. Οι άνθρωποι του Χαλκάνορα ευελπιστούν ότι
ο νέος προπονητής της ομάδας θα δώσει στην ομάδα τη
χαμένη της αίγλη και θα μπορέσει να φτιάξει μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στις
νέες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Δίπλα από τον κ. Γεωργίου θα βρίσκεται και ο Γιώργος Σκουλιάς ο οποίος
θα εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή. Ο Γιώργος Σκουλιάς ήταν και πέρσι στο Χαλκάνορα και γνωρίζει πολύ
καλά τα αποδυτήρια της ομάδας. Μετά την εξεύρεση του
προπονητικού επιτελείου το Δ.Σ σε συνεργασία μαζί τους
προχωρά στην μετεγγραφική ενίσχυση της ομάδας. Σε
πρώτη φάση θα γίνει αντικατάσταση ποδοσφαιριστών οι
οποίοι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, ακολούθως

θα προστεθούν στο ρόστερ
ποδοσφαιριστές οι οποίοι
θα δώσουν περαιτέρω ενίσχυση στο σωματείο. «Στόχος του Χαλκάνορα στη νέα
ποδοσφαιρική περίοδο είναι η διεκδίκηση ενός από
τα εισιτήρια που οδηγούν
στην άνοδο στην Β’ κατηγορία» η ξεκάθαρη δήλωση
του Προέδρου του Χαλκάνορα Λοίζου Παπαλοϊζου. Ο
προγραμματισμός της ομάδας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σημείωσε ο Πρόεδρος
τονίζοντας ότι η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε
ο Χαλκάνωρ να παρουσιαστεί δυνατός και διεκδικητικός στο νέο πρωτάθλημα. Στις 20 Ιουλίου καθορίστηκε

η 1η συνάντηση προπονητή και ποδοσφαιριστών και
στις 23 Ιουλίου θα αρχίσει η
προετοιμασία του Χαλκάνορα. Μέχρι τότε θα επιδιωχθεί να συμπληρωθούν
όλες οι προσθήκες ώστε
η ομάδα να είναι αν είναι
δυνατόν επανδρωμένη σε
όλες τις θέσεις ώστε ο προπονητής να αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του. Το
επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας του
Χαλκάνορα τα οποία οι φίλοι του σωματείου θα μπορούν
να προμηθευτούν και ταυτόχρονα να βοηθήσουν και
οικονομικά τον Χαλκάνορα. Ο τυχερός του λαχείου του
Χαλκάνορα που κερδίζει το αυτοκίνητο είναι ο λαχνός

0588. Μεγάλος τυχερός είναι ο Χρίστος Λαζαρίδης στον
οποίο ο Πρόεδρος του Χαλκάνορα Λοϊζος Παπαλοϊζου
σε ειδική τελετή παρέδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
Ο κ. Παπαλοϊζου εξέφρασε ευχαριστίες σε όλους τους φίλους του σωματείου που αγόρασαν λαχνούς συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του σωματείου.
Η διοίκηση του Χαλκάνορα τίμησε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας Ανδρέα Λοϊζου Πιέρου.
Στο Χαλκάνορα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι διαδικασίες για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Γάλακτος το
οποίο θα πραγματοποιήθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.
H Πολιτιστική Επιτροπή Ιδάλια διοργανώνει την Κυριακή 29 Ιουλίου μοναδική συναυλία με τον Σέλιο Ρόκκο.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου και θα αρχίσει τις 8:30 το βράδυ. Εισιτήρια
προπωλούνται.

Ο Γιώργος Στυλιανού νέος προπονητής
της Ολυμπιάδας
Kανάλι συνεργασίας Λέφτερου – ΑΕΚ Ιδαλίου

Σ

ε ευχάριστο κλίμα στο Πάρκο «Βασίλης Μιχαηλίδης» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης τα είπαν μέλη των Δ.Σ των σωματείων του Λέφτερου και της ΑΕΚ Ιδαλίου. Κατά τη συνάντηση στην οποία ήταν παρόντες οι πρόεδροι των
δυο σωματείων Μιχάλης Καλλής και Τζόζεφ Βασιλείου
συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας των δυο
σωματείων στο μέλλον. Σημειώνεται ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες του Λέφτερου και της ΑΕΚ αγωνίζονται στην
ΑΠΟΕΣΠ και κάποια από τα προβλήματα που αντιμετω-

Τ

πίζουν είναι κοινά. Επίσης κάποια αιτήματα που υπάρχουν προς το Δήμο Ιδαλίου θα καταβληθεί προσπάθεια
να υποβληθούν με ενιαίο τρόπο. Παράλληλα μέσω της
συνεργασίας που αναπτύσσεται θα επιδιωχθεί να διοργανωθούν στο μέλλον και κοινές εκδηλώσεις. Οι
παράγοντες των δυο σωματείων δεν αποκλείουν το
ενδεχόμενο μέσα από το επίπεδο της μελλοντικής συνεργασίας που θα υπάρξει να γίνει και προσπάθεια ενοποίησης τους.

Μ

ε τα μούτρα στη δουλειά ρίχθηκε το νέο Δ.Σ
της Ολυμπιάδας Λυμπιών. Λίγα 24ωρα μετά
τον καταρτισμό του σε σώμα άρχισε αμέσως προσπάθεια για δημιουργία μιας δυνατής ομάδας
η οποία θα μπορέσει να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Νέος προπονητής των πρασίνων των Λυμπιών ανέλαβε ο Γιώργος Στυλιανού ο οποίος θα έχει και το γενικό πρόσταγμα
για δημιουργία της ομάδας που θα παρουσιαστεί στο
νέο πρωτάθλημα. Η διοίκηση του σωματείου διαβεβαίωσε τον προπονητή και τους συνεργάτες του ότι θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του έτοιμη να αντιμετωπίσει
κάθε θέμα που πιθανόν να προκύψει στην πορεία. Από
πλευράς του ο προπονητής έδωσε την υπόσχεση ότι θα
δουλέψει σκληρά και όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να
κάνουν ότι καλύτερο για το σωματείο. Αναμένεται ότι το
επόμενο διάστημα θα γίνουν και κάποιες μετεγγραφικές κινήσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα προστεθούν
στο ρόστερ της ομάδας. Ο νέος πρόεδρος της Ολυμπιάδας Σοφόκλης Σοφοκλέους δήλωσε ότι η ομάδα στοχεύει σε μια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα τονίζοντας
ότι σε αυτή την προσπάθεια είναι αναγκαία η βοήθεια
και η στήριξη όλων. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
στον κόσμο της Ολυμπιάδας ο οποίος πάντα βρίσκεται
στο πλευρό της ομάδας και βοηθά με κάθε τρόπο το σωματείο. Στο Δ.Σ μαζί με τον κ. Σοφοκλέους θα βρίσκονται
και οι εξής: Αντιπρόεδρος: Αντρέας Τύλληρος, Αναπλη-

ρωτής Αντιπρόεδρος: Νικολής Κωνσταντίνου, Γενικός
Γραμματέας: Χριστόφορος Χριστοφόρου, Ταμίας: Ανδρέας Ανδρέου, Αναπληρωτής Ταμία: Μάριος Μανώλη, Εφορία Ποδοσφαίρου: Κωνσταντής Κωνσταντίνου,
Κυριάκος Πέζουνου, Μιχάλης Κυριάκου, Ανδρέας Ρουβήμ, Μιχάλης Ρουβήμ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντρέας Σοφοκλέους, Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΚΟΠ: Μιχάλης
Πέζουνος, Υπεύθυνοι Γηπέδου: Κυριάκος Γεωργίοου,
Παναγιώτης Ουζής και Μέλη: Κώστας Τάσου, Νεόφυτος
Δημητρίου, Ιάσωνας Γιασουμή και Γιώργος Γεωργίου.
Το νέο Δ.Σ. της ομάδας σε ανακοίνωση καλεί τον κόσμο
να σταθεί στο πλάι του και «όλοι μαζί να οδηγήσουμε
την ομάδα στο σωστό δρόμο και να πετύχουμε τους στόχους άλλης μιας απαιτητικής και δύσκολης χρονιάς». Τις
επόμενες μέρες κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της
ομάδας και οι φίλοι της Ολυμπιάδας θα μπορούν να τα
προμηθευτούν ενισχύοντας ταυτόχρονα και οικονομικά το σωματείο τους. Η διοίκηση των πρασίνων ετοιμάζει και σειρά άλλων εκδηλώσεων οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς. Μια από αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι
η καλοκαιρινή χοροεσπερίδα της Ολυμπιάδας η οποία
προγραμματίζεται στα τέλη Ιουλίου.

Νέες προκλήσεις για το Λέφτερο

α κατορθώματα του Λέφτερου στις διοργανώσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα θα αποτελέσουν φάρο για τη συνέχεια. Οι άνθρωποι του
σωματείου θέλουν στις διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς να κυνηγήσουν ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται ο προπονητής
Ανδρέας Πάλλας και τα μέλη της διοίκησης. Αυτή την περίοδο εργάζονται με στόχο την μετεγγραφική ενίσχυση
της ομάδας. Θα επιδιώξουν να ενισχύσουν το Λέφτερο με
ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα προσθέσουν ακόμα περισσότερη ποιότητα στην ομάδα. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ του σωματείου. Το νέο συμβούλιο του Λέφτερου Ιδαλίου είναι:
Πρόεδρος: Μιχάλης Καλλής
Αντιπρόεδρος: Ελισάβετ Καραμανή
Γραμματέας: Αντιγόνη Κολοκάση
Ταμίας: Θεοκλής Καλλής
Εκπρόσωπος τύπου: Χαράλαμπος Κουσιουμάρης
Β. Εκπρόσωπος τύπου: Μαρία Χατζηβασίλη
Έφοροι: Γιώργος Μιχαήλ, Κυριάκος Χειμωνης, Σολής Χριστοφή, Στέλιος Μιχαήλ
Ποδοσφαιρικοι αρχηγοί: Πέτρος Παουλλής, Κωνσταντίνος Καλλής
Σε ανακοίνωση της διοίκησης του Λέφτερου εκφράζονται ευχαριστίες στον Γιάννο Κλεάνθους ο οποίος λόγω

προσωπικών θεμάτων αποχώρησε από το Δ.Σ. «Ευχαριστούμε τον φίλο Γιάννο για τα όσα πρόσφερε στην ομάδα μας, είναι ένας αξιόλογος ανθρωπος που δούλευε
πάντα με ζήλο για το σωματείο μας. Φίλε Γιάννο σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια» σημειώνεται
στην ανακοίνωση. Η ΑΠΟΕΣΠ πραγματοποίησε εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκαν οι ομάδες που διακρίθηκαν
στις διοργανώσεις της ομοσπονδίας. Ο Λέφτερος ασφαλώς μετά την εκπληκτική παρουσία του στις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ ήταν από τις ομάδες που είχαν την τιμητική τους στην εκδήλωση. Βραβεία στον Λέφτερο και από
την ΣΤΟΚ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε πέραν από την ομάδα συνολικά για την εκπληκτική της πορεία στις διοργανώσεις που ολοκληρώθηκαν
τον περασμένο Μάιο βραβεύτηκε και ο ποδοσφαιριστής
της ομάδας Κυριάκος Κυριάκου για την ενέργεια fair play
στον αγώνα του Λέφτερου με τον ΑΠΟΠ Παλαικύθρου.
Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας του Λέφτερου για
τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Τιμώνται προς 20 Ευρώ το
ένα. Οι ενδιαφερόμενοι για να τα προμηθευτούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μέλη της διοίκησης του σωματείου.

Δείπνο στους φίλους του «Μιχαήλ Ολύμπιου»

Σ

την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου το Δ.Σ του «Μιχαήλ
Ολύμπιου» διοργάνωσε δείπνο για όσους κατά καιρούς στηρίζουν το σωματείο. Ο κ. Νικολάου ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ του σωματείου για την πρόσκληση, εξαίροντας το έργο που επιτελεί στα
κοινωνικά και αθλητικά πράγματα του Δήμου Ιδαλίου. Τόνισε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στο
σωματείο και θα βοηθά με κάθε τρόπο. Τα μέλη του Δ.Σ του σωματείου ευχαρίστησαν τον Υπουργό καθώς και
όλους όσοι στηρίζουν και βοηθούν στην προσπάθεια τους.

To νέο ΔΣ του Πανιδαλιακού

Τ

ην Τετάρτη 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Πανιδαλιακού. Στην συνέχεια ακολούθησε εκλογική συνέλευση.
Η σύσταση του νέου Δ.Σ. είναι η πιο κάτω:
1. Πρόεδρος: Ανδρέας Χριστοδούλου
2. Αντιπρόεδρος: Κώστας Εξαδάκτυλος

3. Αντιπρόεδρος: Χριστόδουλος Χριστοδούλου
4 . Γενική Γραμματέας: Χριστίνα Νικολάου
5. Γραμματέας: Παναγιώτα Λάγου
6. Ταμίας: Βιορίκα Αλεξάνδρου
7. Βοηθός Ταμίας: Ανδρέας Ιεροδιακόνου
8. Έφορος: Λεόντιος Ιεροδιακόνου
9. Έφορος: Γιώργος Χαραλάμπους
10. Έφορος: Χριστάκης Αρσιώτης

11. Έφορος: Αβραάμ Κκόσιης
Την Δευτέρα 25 Ιουνίου η ομάδα αθλητριών/
των από τις ακαδημίες του ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΥ με
τη συνοδεία του προπονητή κ. Άγγελου Παπαδόπουλου, μελών του Δ.Σ. και γονιών μετέβησαν στην παραλία των φοινικούδων στην Λάρνακα. Εκεί έκαναν προπόνηση στο beach volley
μαζί με αθλήτές/τριες άλλων ομάδων.

