
Π αράπονα για δυσοσμία 
στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης υποβλήθηκαν στο Δήμο Ιδα-
λίου.  Διαπιστώθηκε ότι η δυσο-
σμία προερχόταν από κοπριά που 
άπλωσαν γεωργοί σε χωράφια 
που γειτνιάζουν με την οικιστι-
κή περιοχή.  Από έρευνα συνερ-
γείων του Δήμου διαπιστώθηκε 
ότι απλώθηκε κοπριά σε χωράφια 
τα οποία βρίσκονται εκτός ορίων 
του Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος σχολιάζοντας 
το γεγονός ανέφερε ότι στάλθη-
κε επιστολή στους Δήμους Λα-
τσιών, Τσερίου και στο Κοινοτικό 

Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νή-
σου ώστε να υπάρξουν από κοι-
νού δράσεις για αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Κοινός στόχος 
είναι η ποιοτική αναβάθμιση της 
ζωής των κατοίκων συμπλήρωσε 
ο Δήμαρχος Ιδαλίου.

Η  Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμέ-
νων, Αγνοουμένων και Παθόντων 

Σκεύη Κουκουμά μιλώντας στην εκδήλωση 

Μνήμης και Τιμής Δαλιτών Ηρώων, Πεσό-

ντων και Αγνοουμένων αποκάλυψε ότι ζητή-

θηκαν στοιχεία για τους αγνοουμένους από 

τα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων. Τα αρ-

χεία που περιλαμβάνονται στο Φάκελο της 

Κύπρου παραδόθηκαν πρόσφατα στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων. «Θα πρέπει να τύχουν 

άμεσα σοβαρής επεξεργασίας ώστε να ανα-

ζητηθούν πιθανές πληροφορίες που αφο-

ρούν αγνοουμένους» είπε η κα Κουκουμά η 

οποία σχολίασε και την στάση της Τουρκίας 

η οποία αποτελεί το βασικό εμπόδιο στο θέμα 

των αγνοουμένων. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λε-

όντιος Καλλένος τόνισε ότι η θυσία των πα-

λικαριών του Ιδαλίου θα πρέπει να αποτελεί 

φωτεινό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές 

επισημαίνοντας ότι όλοι έχουμε υποχρέωση 

να κρατούμε άσβεστη τη μνήμη τους. 

Μετακινούνται τα ελαστικά 
από τη Βιομ. περιοχή 
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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.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
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Έφθασαν στοιχεία από την Ελλάδα για τους 
αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής

 Αποκαλύψεις  στην εκδήλωση Μνήμης και Τιμής Δαλιτών Ηρώων, Πεσόντων και Αγνοουμένων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599

e-mail: andreasjoseph@hotmail.com
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Δυσοσμία λόγω κοπριάς κοντά 
στην οικιστική περιοχή

T η διενέργεια με-
λέτης τους επό-
μενους μήνες 

θα διενεργήσει το Τμή-
μα Δημοσίων Έργων 
για την διασταύρωση 
της Λεωφόρου Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στο σημείο 
όπου ενώνονται οι Δή-
μοι Ιδαλίου, Λατσιών και 
Γερίου. Μέχρι να διενερ-
γηθεί η μελέτη, να προ-
κηρυχθούν προσφορές 
και να κατασκευαστούν έργα οδικής ασφάλειας η λεωφόρος θα παρα-
μένει αφύλακτη με τους διερχόμενους οδηγούς καθημερινά να κινδυ-
νεύουν να εμπλακούν σε τροχαία ατυχήματα. Πριν από μερικές μέρες 
στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου σημειώθηκε νέο τροχαίο 
ατύχημα. Οι Δήμαρχοι Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου απέστειλαν επιστο-
λές ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων. Ζητήθηκε και συνάντηση από 
την Υπουργό Μεταφορών για να αναλυθεί η αναγκαιότητα λήψης μέ-
τρων. Την άμεση  λήψη μέτρων ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Σε βάθος χρόνου τα έργα στη 
Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου
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«Πρέπει να συμπεριφερ-
θούμε με συνέπεια στις αρ-
χές, με ρεαλισμό και ορθο-
λογισμό για να πετύχουμε 
τον ιστορικό συμβιβασμό 
της λύσης ο οποίος θα απε-
λευθερώνει και θα επανενώ-
νει τον τόπο και το λαό μας» 
ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύ-
που του ΑΚΕΛ, Βουλευτής Στέφανος Στεφάνου μιλώντας στο μνημό-
συνο του ήρωα Γεώργιου Εικοσάρη. Το μνημόσυνο τελέστηκε την 
Κυριακή 5 Αυγούστου στο Δάλι. Ο Γεώργιος Εικοσάρης έπεσε στην 
Μανσούρα στην περιοχή του Πύργου της Τηλλυρίας κατά τους  βομ-
βαρδισμούς των Τούρκων τον Αύγουστο του 1964.

Τιμήθηκε η θυσία του ήρωα 
Γεώργιου Εικοσάρη  
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Ο Δήμος Ιδαλίου εξασφάλισε 
συμμετοχή στις πιλοτικές 
δοκιμές για την ανάπτυ-

ξη του καινοτόμου και τεχνολογικά 
προηγμένου βραχιολιού Embrace. 
Το Embrace θα τοποθετηθεί σε επι-
λεγμένες ευπαθείς και ευάλωτες κοι-
νωνικές μονάδες που διαμένουν 
στο Δήμο Ιδαλίου καθώς και στην 
Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητρι-
ανός». Το Embrace παρακολουθεί 
την δραστηριότητα και πολλές ιατρι-
κές παραμέτρους των ηλικιωμένων, 
βοηθώντας του φροντιστές και ενη-
μερώνοντας τους συγγενείς για την 
καθημερινή κατάσταση των οικείων 
τους. Μέσα από την εφαρμογή του 
πιλοτικού προγράμματος θα δοθεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής επιστημονι-
κής έρευνας με τα δεδομένα που θα 
συλλέγονται από τα καινοτόμα βρα-

χιόλια Embrace. Ως αποτέλεσμα της 
συλλογής των δεδομένων αυτών, η 
ερευνητική ομάδα θα έχει τη δυνα-
τότητα συνεχούς παρακολούθησης 
της κατάστασης των ηλικιωμένων 
καθώς και την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων ως προς την βελ-
τίωση της καθημερινότητάς τους και 
της ποιότητας ζωής τους.

Ο Δήμος Ιδαλίου σε πρωτοποριακό 
πρόγραμμα για βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των δημοτών
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2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο ι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν παρελθόν, κάποι-
οι κάνουν τα τελευταία για φέτος μπάνια στη θάλασ-
σα, πλησιάζει η έναρξη της σχολικής χρονιάς  και σιγά 

– σιγά επιστρέφουμε στη ρουτίνα και την καθημερινότητα μας. 
Ήδη διανύουμε τις πρώτες μέρες του Φθινοπώρου, μια όμορ-
φη εποχή του χρόνου. Ο Δήμος Ιδαλίου εξασφάλισε συμμετο-
χή στις πιλοτικές δοκιμές για την ανάπτυξη του καινοτόμου και 
τεχνολογικά προηγμένου βραχιολιού Embrace. Μέσα από την 
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα 
διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας με τα δεδομένα που θα συλ-
λέγονται από τα καινοτόμα βραχιόλια Embrace. Ως αποτέλεσμα 
της συλλογής των δεδομένων αυτών, η ερευνητική ομάδα θα 
έχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης 
των ηλικιωμένων καθώς και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερα-
σμάτων ως προς την βελτίωση της καθημερινότητάς τους και της 
ποιότητας ζωής τους. Το Δάλι τίμησε τους ήρωες του. Στις 14 Αυ-
γούστου ανήμερα της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής 

και παραμονή της γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση στο χώρο του μνημεί-
ου πεσόντων και αγνοουμένων Ιδαλίου. Συγκίνηση και δέος για 
τους ήρωες του Ιδαλίου, τα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους για 
να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Μνημόσυνα και εκδηλώσεις κατά τις 
οποίες τιμήθηκαν ήρωες της τουρκικής εισβολής έγιναν τις προ-
ηγούμενες μέρες και στις γύρω κοινότητες. Το παρόν τους έδω-
σαν μέλη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου. Ανα-
φορές και στο κυπριακό όπως οι θέσεις και οι τοποθετήσεις που 
διατύπωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέ-
φανος Στεφάνου μιλώντας στο μνημόσυνο του ήρωα Γεώργιου 
Εικοσάρη. «Πρέπει να συμπεριφερθούμε με συνέπεια στις αρ-
χές, με ρεαλισμό και ορθολογισμό για να πετύχουμε τον ιστορικό 
συμβιβασμό της λύσης ο οποίος θα απελευθερώνει και θα επα-
νενώνει τον τόπο και το λαό μας» ανέφερε ο κ.Στεφάνου. Σε μια 
ζωντανή πόλη όπως είναι το Δάλι υπάρχουν και προβλήματα. Το 
θέμα είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα. Υποβλήθηκαν παράπο-

να για δυσοσμία στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από κοπριά που άπλωσαν γεωρ-
γοί σε χωράφια που γειτνιάζουν με την οικιστική περιοχή.  Στάλ-
θηκε επιστολή στους Δήμους Λατσιών, Τσερίου και στο Κοινο-
τικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου ώστε να υπάρξουν από 
κοινού δράσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα από τα 
μακροχρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή βρήκε 
τη λύση του. Άρχισε η μετακίνηση των ελαστικών που βρίσκο-
νταν στοιβαγμένα στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Τον Αύ-
γουστο έφυγε ένας σκαπανέας της αγροτικής τάξης, ένα μαχη-
τής των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόσφερε 
στον τόπο του όσο λίγοι.  Ο τέως Αντιδήμαρχος Ιδαλίου Γεώρ-
γιος Μουττάς έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αιωνία του η μνήμη. 
Απολαυστικές βραδιές χάρισε στον κόσμο το Φεστιβάλ κινημα-
τογράφου. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν του και παρακολού-
θησε τις προβολές κάποιες από τις οποίες φέτος έγιναν για πρώ-
τη φορά και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου.

Ήρθε το Φθινόπωρο

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα

1 Σεπτεμβρίου Μαργαρίτα, Διαμάντω, Αθηνά, Αντιγόνη, Αφροδίτη, 
Ερατώ, Θάλεια, Θεανώ, Κλειώ, Μαριάνθη, Πολυτίμη, 
Σαπφώ, Χαρίκλεια

2 Σεπτεμβρίου Μάμας
5 Σεπτεμβρίου Ζαχαρίας
8 Σεπτεμβρίου Δέσποινα
11 Σεπτεμβρίου Ευανθία, Εύα
13 Σεπτεμβρίου Αριστείδης, Κορνήλιος
14 Σεπτεμβρίου Σταύρος, Σταυρούλα
18 Σεπτεμβρίου Αριάδνη
20 Σεπτεμβρίου Ευστάθιος
22 Σεπτεμβρίου Λοίζος, Λουίζα
23 Σεπτεμβρίου Ξανθίππη
24 Σεπτεμβρίου Περσεφόνη, Θέκλα
25 Σεπτεμβρίου Ευφροσύνη
29 Σεπτεμβρίου Κυριάκος
30 Σεπτεμβρίου Στρατής
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Αιωνία του η μνήμη 

Φ τωχότερο είναι το Δάλι αλλά και η 
Κύπρος από τον χαμό του Γιώργου 
Μουττά. Πρόσφερε πολύτιμες υπηρε-

σίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπηρετώντας 
το Δήμο Ιδαλίου από το αξίωμα του Αντιδη-
μάρχου, διετέλεσε μέλος της Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής του Ιερού Ναού Παναγίας Ευαγγε-
λίστριας ενώ για δεκαετίες υπηρέτησε με ανιδι-
οτέλεια τον αγροτικό κόσμο παλεύοντας για τα 
αιτήματα του από τις επάλξεις της Αγροτικής. 
Ο Γεώργιος Μουττάς ασχολήθηκε με την ποί-
ηση η οποία του έκλεψε την καρδιά, όπως δή-
λωσε σε συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙΝEWS» το 
Μάϊο του 2013. Άφησε ως παρακαταθήκη πέ-
ντε ποιητικές συλλογές. «Κομπάρσοι Πρωταγωνιστές»,  «Αρρυθμίες» (ποιητική περί-
πολος),   «Ουκ εστί το φως», «Εν ολίγοις πολλά» και «Απόπειρα αποδήμησης των αι-
σθήσεων μου». 
Ο Γεώργιος Μουττάς έχαιρε μεγάλης εκτίμησης απ’ όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως κομ-
ματικής τοποθέτησης. Όπως ο ίδιος έλεγε «κάποιος για να πετύχει δεν πρέπει να τον 
υπηρετεί η τοπική αρχή αλλά να υπηρετεί την τοπική αρχή». Η κηδεία του  τέως Αντι-
δημάρχου Ιδαλίου τελέστηκε στις 5 Αυγούστου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας 
Ευαγγελίστριας αποδείχτηκε μικρός για να χωρέσει τον κόσμο που συνέρρευσε για 
απευθύνει το ύστατο χαίρε. Αιωνία του η μνήμη. 

«Κάτω από το Φεγγάρι»

Τ ο Τμήμα Αρχαιοτήτων για πρώτη φορά φέτος γιόρτασε την αυγουστιάτικη 
πανσέληνο, ανοίγοντας για το κοινό την Κυριακή 26 Αυγούστου τον Αρχαι-
ολογικό Χώρο του Ιδαλίου. Ήταν μια μαγική βραδιά «Κάτω από το Φεγγά-

ρι», περιδιαβάζοντας τα μνημεία στο σεληνόφως και απολαμβάνοντας μια ξεχωρι-
στή αίσθηση του χρόνου αλλά και των αρχαίων καταλοίπων.
Στο πλαίσιο των εορτασμών στον  χώρο του Αρχαίου Ιδαλίου πραγματοποιήθηκε 
καλλιτεχνική εκδήλωση στην διάρκεια της οποίας αναγνώστηκαν  κείμενα σχετικά 
με το αρχαίο και νεότερο Ιδάλιο, με τη συνοδεία βιολιού. Η εκδήλωση διοργανώθη-
κε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη – Αρχεία Λάρνακας και η διάρκεια 
της ήταν 40 λεπτά. Ο Αρχαιολογικός Χώρος παρέμεινε ανοικτός από τις 7:30 μέχρι 
τις 11:00 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη.

Γιώργος Μουττάς
Έναν πλατύ χαμόγελο, 

το χιούμορ πάει αντάρα, 
ιδέες πο’ ν καταιγισμός, 
δημιουργία χαντάρα.

Τούτος ένι ο Γιώργος μας 
με την χρυσήν την πένναν

π’ αράδιαζε τα όμορφα 
που η ψυχή του γένναν.

Όπου θκιαλλάξεις τον θωρείς, 
μνημεία τζιαι κολώνες,

δάσος για αγνοούμενους 
με δάφνινες κορώνες.

Θεατρικά τζιαι ποιήματα, 
μες την δημιουργία, 

κοντά του πάντα ο Θεός 
τζι η άγια ευλογία.

Φωνή όμορφη τζιαι ζεστή, 
στ’ αυτιά μου θα την έχω, 

τες θύμησες του Γιώργου μας, 
πάντα θα τες προσέχω.
Μιά παρουσία θετική 
στον Δήμο Ιδαλίου, 

ο Γιώργος αντιδήμαρχος, 
άρχον του πηδαλίου.

Δεν πέθανες Γιώργο Μουττά.
Δαμαί θα είσαι πάντα 

τζι ας γράφεις τα θεατρικά 
για την ουράνια μπάντα.

Μαρία μου,
δεν πεθανίσκουν άνθρωποι 

που τόσο αγαπήθηκαν.
Μέσα στην μνήμη πάντα ζουν, 

σ’αυτά που εδωθήκαν.
Τρία παιδιά ξεχωριστά, 

αφήνει παρακλάδια, 
ξέρουν πως ζει ο άνθρωπος 

μες την ζωή την άδεια.
Με τα πιστεύω, με αρχές 
μ’αγάπη στην πατρίδα 

για να ‘χουνε ζωή μεστή 
όπου φυτρών η ελπίδα.

Γιώργο, kαλό σου καταβόδιο, 
εδώ πάντα θα μείνεις, 
με κείνες τες ιδέες σου, 

πάντα θα επιμείνεις.
Καλό ταξίδι, ξέρω το, 
τωρά κάμνεις αστεία 

με Χερουβίμ και Σεραφείμ, 
ιεροτελεστία.

Στο καλό

Αντρούλλα Σιάτη 2/8/2018

Έργα στον αυτοκινητόδρομο

Τ ο Υπουργείο Μεταφορών Επι-
κοινωνιών και Έργων, Τμήμα 
Δημοσίων Έργων ανακοίνω-

σε  ότι από την Δευτέρα 27 Αυγούστου 

2018 μέχρι  την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρί-

ου 2018,  εκτός Παρασκευής, Σαββά-

του, Κυριακής και αργιών, από τις 8 το 

βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης, 

θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης 

του οδοστρώματος του αυτοκινητό-

δρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, τμημα-

τικά από την Αλάμπρα μέχρι τον κόμβο 

του Γ.Σ.Π .Κατά την εκτέλεση των εργα-

σιών θα κλείνουν οι δύο λωρίδες κυκλο-

φορίας στη μία κατεύθυνση μόνο, σε 

τμήματα μήκους 1000μ. περίπου, κάθε 

φορά. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύε-

ται ανάλογα στην αριστερή ή στη δεξιά 

λωρίδα.Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί 

για τις πιο πάνω προγραμματισμένες 

εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.

traffic4cyprus.org.cy, στην οποία δίδε-

ται χαρτογραφική απεικόνιση των εργα-

σιών και των επιπτώσεων στην κυκλο-

φορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους.
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H Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στοιχεία για 
τους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής

Π αραδόθηκαν πρόσφατα στη Βου-
λή των Αντιπροσώπων στοιχεία για 
τους αγνοουμένους της τουρκικής 

εισβολής του 1974. Τα αρχεία στάλθηκαν από 
την Βουλή των Ελλήνων και περιλαμβάνονται 
στο Φάκελο της Κύπρου. Ζητήθηκαν με πρω-
τοβουλία της Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής 
Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων 
και Παθόντων. Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Σκεύη Κουκουμά η οποία μιλούσε 
σε εκδήλωση μνήμης και τιμής των Δαλιτών 
ηρώων, πεσόντων και αγνοουμένων του 1963 
και 1974, τα στοιχεία θα πρέπει να τύχουν άμε-
σα σοβαρής επεξεργασίας ώστε να αναζητη-
θούν πιθανές πληροφορίες που αφορούν 
τους αγνοουμένους. Το ανθρωπιστικό ζήτη-
μα των αγνοουμένων, είπε η κα Κουκουμά, θα 
πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στις άμεσες 
προτεραιότητες μας. «Πρόκειται για ένα αγώ-
να που δεν τελειώνει με την παράδοση των 
οστών, δεν τελειώνει με τις κηδείες. Ζητούμε 
και πρέπει να μάθουμε τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι αγνοούμε-
νοι της κυπριακής τραγωδίας».  Η Πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Προσφύ-
γων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Πα-
θόντων επισήμανε ότι η Τουρκία είναι το βα-
σικό εμπόδιο και στο θέμα των αγνοουμένων. 
Το Δάλι πλήρωσε βαρύ τίμημα κατά τη διάρ-
κεια των αγώνων της σύγχρονης ιστορίας της 
Κύπρου. 18 αγνοούμενοι από το 1974, ένας 

αγνοούμενος από το 1964 και δυο πεσόντες 
της περιόδου 63-64 ο Γεώργιος Εικοσάρης και 
ο Δημήτρης Χάματσος. Μέχρι σήμερα έχουν 
εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί τα οστά του Χρι-
στόφορου Σκορδή, του Νίκου Τσελεπή, του 
Νικόλαου Περικλέους, του Μιχαλάκη Γρούτα, 
του Σάββα Σαββίδη, του Μάρκου Μάρκου, 
του Αντώνη Ευθυμίου, του Ανδρέα Ποϊράζη, 
του Αντώνη Αγγελή και του Μιχαλάκη Σολο-
μώντος που αγνοείτο από το 1963. Τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη παραδόθηκαν στην οικο-
γένεια τα οστά του Γεώργιου Κυριάκου που 
χάθηκε στον Τράχωνα και η οικογένεια του δι-
αμένει στο Δάλι. Στον κατάλογο των αγνοου-
μένων παραμένουν ο Λοϊζος Ζαβός, ο Δημή-
τρης Δημητρίου, ο Ιωνάς Χρίστου, ο Ανδρέας 

Ταλιαδώρος, ο Νίκος Παντελή, ο Χαράλαμπος 
Θεοχάρους, ο Μιχαλάκης Δημητρίου, ο Χρι-
στάκης Χριστοδούλου και ο Γεώργιος Μηλι-
κούρης. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλέ-
νος στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία 
της θυσίας τους τονίζοντας ότι με τον αγώ-
να τους και την αυταπάρνηση που επέδειξαν 
στο πεδίο της μάχης αντιμετωπίζοντας τις ορ-
δές του Αττίλα αποτελούν φωτεινά παραδείγ-
ματα για τις νεότερες γενιές . «Έχουμε χρέος  
και υποχρέωση να τιμούμε τη θυσία των πα-
λικαριών μας που χάθηκαν ανταποκρινόμε-
νοι για ιδανικά και αξίες». Χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής 
του Δήμου Ιδαλίου Ανδρέας Αντωνίου. Eκ μέ-
ρους των οικογενειών των ηρώων πεσόντων 

και αγνοουμένων μίλησε ο Χρίστος Ευθυμί-

ου. Απαγγέλθηκαν ποιήματα  από την Μυρού-

λα Χείλη, τον Κωνσταντίνο Καμένο και την Αν-

δρούλλα Σιάτη ενώ τραγούδησε η δημοτική 

χορωδία. Η εκδήλωση άρχισε με τρισάγιο για 

τους πεσόντες και δέηση για την ανεύρεση 

των αγνοουμένων. Δρομείς του σωματείου 

«Περικλής Δημητρίου» μετέφεραν στο χώρο 

της εκδήλωσης φλόγα από τον Άγιο Σωζόμε-

νο. Στο χώρο της εκδήλωσης τερμάτισε και πο-

ρεία με κεριά και δάδες η οποία εκκίνησε από 

τον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελί-

στριας μετά τον εσπερινό για την Κοίμηση της 

Θεοτόκου. 

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής Δαλιτών ηρώων, πεσόντων και αγνοουμένων 



4 ΔΑΛΙ   news
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έ ντονη δυσοσμία κατακαλόκαιρα σε αρκετές περι-
οχές της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους οι οποί-

οι επικοινώνησαν με τα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου ζητώ-
ντας πληροφορίες και λεπτομέρειες. Γεωργοί στην προ-
σπάθεια τους να καταστήσουν ακόμα πιο εύφορη τη γη 
συνηθίζουν και απλώνουν κοπριά σε χωράφια που γειτ-
νιάζουν με την οικιστική περιοχή. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η 
δυσοσμία ήταν αρκετά έντονη, γίνεται ακόμα εντονότερη 
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υγρασίας που 
υπάρχει και καταγγέλουν ότι υποχρεώνονται να παραμέ-
νουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. «Δεν μπορούμε να 
ανοίξουμε τα παράθυρα των σπιτιών μας» ανέφερε στη 
«ΔΑΛΙΝEWS» κάτοικος της περιοχής ζητώντας από τους αρ-
μοδίους τη λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει το φαινόμε-
νο. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος παραδέχθηκε 
ότι έγιναν παράπονα από δημότες στα γραφεία του Δήμου 
δηλώνοντας ότι αμέσως δόθηκαν οδηγίες στα συνεργεία 
του Δήμου να βγουν έξω ώστε να αναζητηθεί η ρίζα του 
προβλήματος και να επιλυθεί. Από τις πληροφορίες που 

έχουν συλλεγεί αλλά και από 
δική του προσωπική επίσκε-
ψη στις περιοχές από τις οποί-
ες προέρχονταν τα παράπο-
να φαίνεται ότι η δυσοσμία 
πιθανότατα να οφείλεται στην 
τοποθέτηση κοπριάς σε γε-
ωργικά χωράφια που γειτνιά-
ζουν με την οικιστική περιοχή 
του Δήμου.  Τα χωράφια αυτά 
σύμφωνα με το Δήμαρχο Λε-
όντιο Καλλένο δεν ανήκουν στα όρια του Δήμου Ιδαλίου. 
«Στάλθηκε επιστολή στους Δήμους Λατσιών, Τσερίου και 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου ώστε να 
υπάρξουν από κοινού δράσεις για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Κοινός στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της 
ζωής των κατοίκων» τόνισε ο κ. Καλλένος. Σε περιπτώσεις 
που διαπιστωθεί ότι τα γεωργικά χωράφια βρίσκονται στα 
όρια του Δήμου Ιδαλίου εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης, του γίνο-
νται συστάσεις και υποδείξεις ώστε να οργώσει το τεμάχιο 

του.  Την επηρεαζόμενη πε-
ριοχή επισκέφθηκαν και συ-
νεργεία του Δήμου Λατσιών 
αφού σχετικά παράπονα έγι-
ναν και στο Δημαρχείο Λα-
τσιών.  

Συστάσεις στην εται-
ρεία συλλογής των 
σκυβάλων
Μετά από παράπονα δη-

μοτών για καθυστερήσεις  και προβλήματα στη συλλογή 
σκουπιδιών στην  Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ανέλαβε πρωτο-
βουλία  για  επίλυση του θέματος που προέκυψε. Κάλεσε 
τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει την ευθύνη της συλλο-
γής των σκυβάλων και του έκανε αυστηρές συστάσεις προ-
ειδοποιώντας μάλιστα ότι ο Δήμος δεν θα διστάσει να προ-
χωρήσει σε καταγγελία του συμβολαίου εάν δεν τηρούνται 
τα συμφωνηθέντα και τα χρονοδιαγράμματα συγκομιδής 

των σκυβάλων που έχουν τεθεί. «Προβαίνουμε σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να διευκολύνεται όσο το δυνα-

τό καλύτερα η διαβίωση των δημοτών μας» τόνισε ο κ. Καλ-

λένος συμπληρώνοντας ότι τα θέματα καθαριότητας και ευ-

ταξίας στο Δήμο αποτελούν προτεραιότητα για το δημοτικό 

συμβούλιο Ιδαλίου. Παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστη-

μα παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα επισημαίνοντας 

ότι δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την εταιρεία ότι δεν θα επα-

ναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Αναφερόμενος στην 

αύξηση στην τιμή των τελών καθαριότητας που θα επιβλη-

θεί ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τόσο φέτος όσο και του χρόνου 

η αύξηση θα είναι της τάξης του 14%. Η αύξηση στην τιμή 

των τελών καθαριότητας είναι αναγκαία, είπε ο κ. Καλλένος, 

για να καλυφθούν τα νέα κόστη από τη διαχείριση των σκυ-

βάλων στην Κόσιη.  Ο κ. Καλλένος επισήμανε   ότι παρόλο 

που η νομοθεσία επιτρέπει ως ανώτατο όριο τα 250 Ευρώ 

ετησίως για κάθε σπίτι, ο Δήμος Ιδαλίου εκτιμά ότι τα τέλη 

δεν θα ξεπεράσουν τα 170 περίπου Ευρώ ανά νοικοκυριό. 

Μέτρα για τη δυσοσμία στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

5 4 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την ημέρα 
που o Γεώργιος Εικοσάρης έπεσε ηρωϊκά μαχόμε-
νος στην Μανσούρα στην περιοχή του Πύργου 

της Τηλλυρίας κατά τους  βομβαρδισμούς των Τούρκων 
τον Αύγουστο του 1964. Την Κυριακή 5 Αυγούστου στο 
Μητροπολιτικό Nαό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι  
τελέστηκε το μνημόσυνο του. Ο ήρωας Γεώργιος Εικο-
σάρης ήταν τότε νεοσύλλεκτος εθνοφρουρός. Τραυμα-
τίστηκε στις μάχες και νοσηλευόταν στο πρόχειρο νοσο-
κομείο του Παχυάμμου, όταν η περιοχή βομβαρδίστηκε 
από την τουρκική αεροπορία. Το μνημόσυνο οργάνω-
σε το σωματείο «Άδωνης» Δαλιού, ποδοσφαιριστής του 
οποίου ήταν ο ήρωας. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνη-
σε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφα-
νος Στεφάνου. Αναφέρθηκε στην σημαντική προσφορά 
του ήρωα αλλά και στις σημαντικές εξελίξεις που αναμέ-
νονται το επόμενα διάστημα στο κυπριακό. Την πορεία 
της ιστορίας δεν μπορεί κανείς να την στρέψει πίσω, είπε 
ο κ. Στεφάνου τονίζοντας ότι μπορούμε και πρέπει να δι-
δαχθούμε από αυτήν για να χαράξουμε πορεία προς τα 
μπροστά. Η κατοχή και η διχοτόμηση, επισήμανε ο Εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ αποτελούν μόνιμη πηγή κιν-
δύνων για το λαό μας και συμπλήρωσε: «Πρέπει να τερ-
ματίσουμε αυτή την κατάσταση. Κι αυτό μπορεί να γίνει με 
την επίλυση του Κυπριακού. Τώρα που άρχισε να διαφαί-

νεται η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων 
πρέπει να συμπεριφερθούμε με συνέπεια στις αρχές, με 
ρεαλισμό και ορθολογισμό για να πετύχουμε τον ιστορι-
κό συμβιβασμό της λύσης ο οποίος θα απελευθερώνει 
και θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. Θα αποκαθι-
στά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες 
στον τόπο μας. Θα καθιστά το λαό μας, Ελληνοκύπριους, 
Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους, 
πραγματικούς αφέντες στην Κύπρο μας. Έτσι θα διασφα-
λίσουμε το μέλλον το δικό μας και των επόμενων γενιών. 
Έτσι θα δικαιώσουμε τους αγώνες του λαού μας. Έτσι θα 
δικαιώσουμε τις θυσίες των ηρώων μας, τη θυσία του Γι-
ώργου Εικοσάρη». Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 
στην προτομή του ήρωα. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, δημοτικοί σύμβουλοι και η 
οικογένεια του ήρωα.

Τιμήθηκε ο ήρωας Γεώργιος Εικοσάρης

Ά ρχισε τη Δευτέρα 6 Αυγούστου η μετακίνηση και 
διαχείριση των ελαστικών που βρίσκονται πα-
ράνομα αποθηκευμένα στη βιομηχανική ζώνη 

Ιδαλίου και στον Άγιο Σωζόμενο και δημιουργούν μεγά-
λο πρόβλημα στην περιοχή. Η έναρξη της μεταφοράς των 
απόβλητων ελαστικών προς την αδειοδοτημένη εγκατά-
σταση διαχείρισής τους, κατέστη δυνατή μετά την ολοκλή-
ρωση όλων των προβλεπόμενων από τη Νομοθεσία δια-
δικασιών, τηρώντας πιστά το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 4 
Ιουλίου. Τα ελαστικά θα τύχουν ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας 
στην ορθολογική επεξεργασία των υλικών αυτών. Η δια-
δικασία μετακίνησης και διαχείρισης των ελαστικών λαμ-
βάνεται ως προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο προστασίας 
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε περίπτω-
ση πυρκαγιάς. Η μετακίνηση και διαχείριση γίνεται με επί-
κληση του Άρθρου 7(3)(δ) του περί της Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης, όσον αφορά στην Πρόληψη και Αποκατάσταση 
Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του 2007, Ν.189(Ι)/2007. 
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την εξέλιξη. «Εκφράζω την ικανοποί-
ησή μου γιατί μετά από πολύχρονες προσπάθειες επιτέ-

λους αρχίζει η μετακίνηση των ελαστικών σε πρώτη φάση 
από τον περιβάλλοντα χώρο του εργαστασίου στην βιο-
μηχανική ζώνη του Ιδαλίου και σε δεύτερη από το εσωτε-
ρικό του εργοστασίου και από το λατομείο Λατούρος στον 
Άγιο Σοζώμενο όπου εκεί υπάρχουν πολλές χιλιάδες τόνοι 
αποβλήτων ελαστικών». Η μεταφορά των χιλιάδων τόνων 
ελαστικών καθυστερούσε με την υπόθεση να κολλάει εδώ 
και χρόνια στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και τους κιν-
δύνους να εγκυμονούν. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ιδαλί-
ου σε περιπτώσεις που διακυβεύεται η υγεία και ασφάλεια 
των πολιτών πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις. 
Ο κ. Καλλένος προειδοποιούσε για χρόνια ότι σε περίπτω-
ση ανάφλεξης οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αλλά 
και για το περιβάλλον θα είναι τεράστιες. Σε πρόσφατες δη-
λώσεις του μάλιστα ανέφερε πως «δεν μπορεί η Κύπρος να 
αντέξει ένα δεύτερο Μαρί».

Άρχισε η απομάκρυνση των ελαστικών από 
το Δάλι και τον Άγιο Σωζόμενο
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Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε βράβευσε τους μαθητές της κοι-
νότητας που αρίστευσαν κατά τη σχολική χρονιά 

2017-18. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλά-

μπρας Αχιλλέας Μαλλαχουρίδης συνεχάρη τα παιδιά για τις 

επιτυχίες τους τονίζοντας ότι η κοινότητα θα συνεχίζει να στη-

ρίζει και να επικροτεί όσους μαθητές ξεχωρίζουν με τις επιδό-

σεις τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο καταγόμενος από την Αλάμπρα Διευ-

θυντής του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου Πέτρος Πιτσιάκκας ο οποίος έδωσε και τιμητικές 

πλακέτες στους μαθητές. Ακολούθησε η προβολή της Γαλλικής κωμωδίας «Μις Πέ-

πσι» σε σκηνοθεσία του Άγι Παϊκου. Ήταν μια συνεργασία του Κοινοτικού Συμβου-

λίου Αλάμπρας σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα Πολυχώρου Εστία και  το 

πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης «Η Τέχνη στις Κοινότητες» του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Πολιτισμού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΝΕΑ

Αργούν τα μέτρα στη Λεωφόρο Μεγάλου 
Αλεξάνδρου

Σ ε διενέργεια μελέτης η οποία θα αρχίσει τους 
επόμενους μήνες για τα μέτρα κυκλοφορια-
κής ύφεσης που θα πρέπει να ληφθούν στην 

διασταύρωση της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
στο σημείο όπου ενώνονται τρεις Δήμοι Λατσιών, Γε-
ρίου και Ιδαλίου, προτίθεται να προχωρήσει το Τμή-
μα Δημοσίων Έργων. Μετά τη διενέργεια της μελέτης 
θα προκηρυχθούν προσφορές και μέχρι να ακολου-
θηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ως είθισται 
σε τέτοιες περιπτώσεις,  γίνεται αντιληπτό ότι τα έργα 
για αντιμετώπιση του προβλήματος που παρατηρεί-
ται σήμερα θα ληφθούν σε βάθος χρόνου. Την ίδια 
στιγμή οι κίνδυνοι για τους οδηγούς που διέρχονται 
από το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου πα-
ραμένουν. Στις 17 Αυγούστου σημειώθηκε νέα οδι-
κή σύγκρουση. Για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκο-
μένων στο τροχαίο χρειάστηκε και η παρέμβαση των 
μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στάλθηκαν 
επιστολές από τους Δημάρχους των τριων Δήμων στο 
Τμήμα Δημοσίων Έργων και στην Υπουργό Μεταφο-
ρών. Ο Χρίστος Πιτταράς, ο Λεόντιος Καλλένος και ο 
Νεόφυτος Παπαλαζάρου αναφέρθηκαν εκτενώς στο 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή και ζή-
τησαν τη λήψη άμεσων μέτρων.  Δόθηκαν υποσχέ-

σεις ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να μελετη-

θούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Όσο 

δεν λαμβάνονται μέτρα οι κίνδυνοι για τους διερχό-

μενους οδηγούς παραμένουν.  Το συγκεκριμένο ση-

μείο διοικητικά ανήκει στο Δήμο Γερίου ωστόσο επη-

ρεάζει και τους Δήμους Λατσιών και Ιδαλίου κάτοικοι 

των οποίων διέρχονται καθημερινά από το συγκεκρι-

μένο σημείο του οδικού δικτύου. Οι κάτοικοι της περι-

οχής είναι αγανακτισμένοι αφού πρόκειται πραγματι-

κά για διασταύρωση – σκοτώστρα και όπως φαίνεται 

ουδείς από τους αμοδίους των κρατικών υπηρεσιών 

λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες τους.

Τιμήθηκαν οι ήρωες της Αλάμπρας

Γ α άλλη μια χρονιά η κοινότητα Αλάμπρας 
τίμησε τα παλικάρια της, τους κατοίκους 
του χωριού που τα έβαλαν με τον πάνοπλο 

τούρκο εισβολέα. Την Κυριακή 12 Αυγούστου το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας  και οι οικογένει-
ες των  πεσόντων τέλεσαν το μνημόσυνο τους στον 
Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Της 
θείας λειτουργίας προέστη ο Μητροπολίτης Τριμυ-
θούντος Βαρνάβας ο οποίος ανέπεμψε δέηση για 
την διακρίβωση της τύχης των δυο αγνοουμένων 
της κοινότητας Aγαθάγγελου Λαζάρου και Μιχάλη 
Γεωργίου.  Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Έπαρχος Λευκωσίας Μάριος Παναγίδης ο οποίος αναφέρθηκε 
στην προσφορά των ηρώων της Αλάμπρας στην προσπάθεια αναχαίτισης του βάρβαρου κατακτητή. Οκτώ Αλα-
μπρίτες έπεσαν μαχόμενοι κατά των Τούρκων εισβολέων. Πρόκειται για τον Ανδρέα Γεωργίου Σάββα, τον Αν-
δρέα Παύλου Χατζηχριστοδούλου, τον Γεώργιο Κυπριανού, τον Νίκο Νικολάου, τον Παντελή Νικηφόρου, τον 
Σοφοκλή Γεωργίου, τον Στυλιανό Κυριάκου και τον Σωτήρη Ιωάννου. Ακολούθησε αφή φλόγας από το εκκλησά-
κι Αγνοουμένων με την συμμετοχή των «Δρομέων Αλάμπρας» και του σωματείου δρομέων «Περικλής Δημητρί-
ου». Τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρώων. Τίμησαν με την παρουσία τους, 
εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, κομμάτων, Κοινοτήτων και Δήμων, οργανωμένων συνόλων, αθλητικών σωματεί-
ων και πλήθος κόσμου.

« Κύπρος 1974, αιχμαλωσία: μνήμες 
ακοίμητες, ολοζώντανες»

« Κύπρος 1974, αιχμαλωσία: μνήμες ακοίμη-
τες, ολοζώντανες» ήταν ο τίτλος της εκδήλω-
σης για τους αιχμαλώτους του 1974, κατοί-

κους του Πέρα Χωρίου – Νήσου που διοργάνωσε το 
σωματείο Ερυθρός Αστέρας. Σοκ και δέος αισθάν-
θηκαν όσοι παρευρέθηκαν στην κατάμεστη αίθου-
σα στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Οι αφηγήσεις συ-
γκλονιστικές και η εξιστόρηση για τα βάσανα που 
υπέστησαν από τον τουρκικό στρατό ανατριχιαστι-
κές. Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με το θάνατο, 
έζησαν την αιχμαλωσία, βασανίστηκαν, άντεξαν 
και με τα βιώματα τους ρίχνουν φως σε άγνωστες 
πτυχές της ιστορίας του τόπου.  Στην εκδήλωση 
Μνήμης και Τιμής αφιερωμένη στους αιχμαλώτους 
πολεμιστές παρουσιάστηκε η μαρτυρία του αγω-
νιστή αιχμαλώτου Παναγιώτη Φακούτα. «70 μέρες 
στους Τούρκους. Ένας από τους τόσους προδομέ-
νους».  Πρόκειται για μια μαρτυρία βασισμένη σε 
αληθινά γεγονότα. Πολέμησε στη Μια Μηλιά και 

πιάστηκε αιχμάλω-

τος από τους Τούρ-

κους. Παρευρέθηκε 

ο Επαρχιακός Γραμ-

ματέας ΑΚΕΛ Λευκω-

σίας – Κερύνειας Χρί-

στος Χριστοφίδης. 

Τιμήθηκαν αιχμάλω-

τοι πολεμιστές, μέλη 

και φίλοι του σωμα-

τείου. 

Βράβευση άριστων μαθητών της Αλάμπρας
Τιμή στους ήρωες του Μηχανικού

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Μηχανικού διοργάνωσε κατά τηΘεία Λειτουργία της  Κυριακής 5 Αυγούστου, 
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Περά Χωρίο παράκληση για τη διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων και το ετήσιο Μνημόσυνο των πεσόντων, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών του 70ΤΜΧ 

και της Διμοιρίας ΜΧ της ΕΛΔΥΚ, κατά την Τουρκική εισβολή. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο συνταγματάρχης ΠΖ ε.α 
Ανδρέας Λοΐζου.

Μνημόσυνο ηρώων Νήσου

Τ η δική της σημαντική συμβολή στους αγώνες της πατρίδας 
είχε η κοινότητα της Νήσου. Το μνημόσυνο των ηρώων της 
κοινότητας τελέστηκε την Κυριακή 29 Ιουλίου. Οι ήρωες της 

Νήσου είναι εννιά. Πρόκειται για τον Γιώργο Ξενοφώντος και τον 
Σταύρο Χριστοδούλου οι οποίοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πα-
τρίδα κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων το 1964. Ο 
Βαρνάβας Κούβαρος, Κωστάκης Λάμπρου, τα αδέλφια Γιώργος και 
Σωτήρης Σωκράτους Νικολάου έπεσαν κατά τη διάρκεια της τουρκι-
κής εισβολής του 1974. Στον κατάλογο των ηρώων της Νήσου προ-
στέθηκαν αργότερα οι Γιώργος Κυπριανού, Παράσχος Χρίστου και 
Αντώνης Θεοδούλου οι οποίοι για χρόνια βρίσκονταν στον κατά-
λογο των αγνοουμένων. Τα λείψανά τους εντοπίστηκαν ταυτοποιή-
θηκαν και τάφηκαν με όλες τις πρέπουσες τιμές. Στον κατάλογο των 
αγνοουμένων παραμένει ακόμα ο αδελφός του Παράσχου, ο Ιωνάς Χρίστου. Ομιλητής ήταν ο Εκπρόσωπος Τύ-
που και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στο διαπραγματευτικό τρα-
πέζι ελέγχονται οι προθέσεις, οι θέσεις, οι διαθέσεις και η εν γένει συμπεριφορά της κάθε πλευράς, περιλαμβα-
νομένης της τουρκικής. «Ευχή και προσδοκία μας είναι τούτη τη φορά οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν στη 
λύση, στην απελευθέρωση και την επανένωση. Και είναι τότε που οι νεκροί μας θα βρουν ανάπαυση» τόνισε 
ο κ.Στεφάνου. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων της κοινότητας. 

Πρόταση Χριστοφόρου να στηριχθούν οι ακριτικές περιοχές από την Ε.Ε

Π ρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως Δήμοι και κοινότη-
τες που γειτνιάζουν με την γραμμή καταπαύσεως του πυρός να τύ-
χουν διαφορετικής στήριξης από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά 

προγράμματα της Ε.Ε υπέβαλε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Ευ-

ρωβουλευτής  Λευτέρης Χριστοφόρου για τις περιοχές της πράσινης γραμ-

μής. 

Σε δήλωση του ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι η Κύπρος εξαιτίας της εισβο-

λής και της κατοχής διέρχεται και υφίσταται δύσκολες και ιδιόμορφες κατα-

στάσεις. Μια τέτοια κατάσταση, σημείωσε, υφίσταται σε Δήμους και Κοινότη-
τες που γειτνιάζουν με την γραμμή καταπαύσεως του πυρός που ουσιαστικά 
αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη, την πρό-
οδο και την ευημερία των Κοινοτήτων και των Δήμων. Η μη δυνατότητα 
πρόσβασης, επισήμανε,  σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον Τουρκι-
κό στρατό δημιουργεί τεράστιο κόστος και ιδιαίτερα στους Δήμους που γειτ-
νιάζουν με την γραμμή καταπαύσεως του πυρός. «Εισηγούμαι και κατέθε-
σα σχετική πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως αυτές οι περιοχές 

που είναι χαρακτηριστικά μειονεκτικές περιοχές να τύχουν μιας διαφορετικής 
στήριξης από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε, για ανα-
ζωογόνηση, για έργα υποδομής, για έργα που θα δίνουν ουσιαστικά ζωή και 
πνοή αφού ο Αττίλας δεν επιτρέπει την περεταίρω ανάπτυξη και ασφυκτιούν 
κάτω από τον διαρκή κίνδυνο των Τουρκιών στρατευμάτων». Ο κ. Χριστοφό-
ρου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ε.Ε οφείλει να εγκύψει και να στηρίξει αυτές 
τις περιοχές που βρίσκονται σε μια τεράστια χιλιομετρική γραμμή στην πατρί-
δα μας και υφίστανται εδώ και χρόνια μειονεκτική αντιμετώπιση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενημερώνει τα μέλη του ότι 
η τέταρτη και τελευταία φάση ανανέωσης των συλλογι-
κών του οργάνων και συγκεκριμένα των 470 Τοπικών 

Επιτροπών, θα υλοποιηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και 
το τέλος Νοεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε οι Γενικές Συνελεύσεις 
των τοπικών οργανώσεων των κοινοτήτων της περιοχής θα λά-
βουν χώρα ως εξής: στις 13 Σεπτεμβρίου στο οίκημα του σωμα-
τείου ΟΧΙ θα πραγματοποιηθεί  η Γ.Σ της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ 
Νήσου στις 18:00 και της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Πέρα Χωριού 
στις 19:30. Ακολουθεί την Tρίτη 18 Σεπτεμβρίου η ώρα 20:30 η Γ.Σ 

της Τοπικής Επιτροπής του 
ΔΗΣΥ Λυμπιών στο οίκη-
μα του σωματείου Απόλ-
λων. Στις 18 Σεπτεμβρίου 
στις 19:00 θα συνέλθει στο 
Περίπτερο Αλακάτι η Το-
πική Επιτροπή του ΔΗΣΥ Ποταμιάς. Οι Γενικές Συνελεύσεις στην 
περιοχή ολοκληρώνονται την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στην Aγία 
Βαρβάρα στο οίκημα του σωματείου Ομόνοια στις 19:00 και στην 
Αλάμπρα η ώρα 20:30 στο οίκημα του σωματείου Ελληνισμός.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Επιτροπών του ΔΗΣΥ







ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
	

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου: 
• Τέλη Σκυβάλων

•  Επαγγελματικής Φορολογίας
• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας

• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων

καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του 
Δήμου.

 Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει  εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαί-
ωση διεθνούς λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού. 

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας ανα-
γράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα 
τραπεζικά ιδρύματα. 

H  εκτέλεση της εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ / ΚΑΤΟΧΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Κατοχή σκύλου σημαίνει αγάπη και φροντίδα
στα ζώα με σεβασμό στα δικαιώματα των συνανθρώπων 

μας και το περιβάλλον

(Περιττώματα σημαίνει κίνδυνος για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

ΑΓΑΠΩ τα ΖΩΑ …
αλλά και την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ στην πόλη μου
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ΘΕΜΑΤΑ

O Δήμος Ιδαλίου σε πιλοτικές δοκιμές για την ανάπτυξη του καινοτόμου και 
τεχνολογικά προηγμένου βραχιολιού Embrace    

Ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με τo ιδιωτικό Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομί-
ας Cy.R.I.C Ltd (Cyprus Research and Innovation Centre), στηρίζουν έμπρακτα την και-
νοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

Η Cy.R.I.C Ltd (www.cyric.eu) αποτελεί το πρώτο και μοναδικό 
εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Business 
Innovation Centre) εγκεκριμένο από τον EBN (European Business 
Network). Με ευρεία δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας και 
καινοτομίας, με συμμετοχή και συντονισμό πέραν των 10 Ευρωπα-
ϊκών έργων του Ορίζοντα 2020 (Η2020), η CyRIC αποτελεί ένα νευ-
ραλγικό οργανισμό της παραγωγικής βιομηχανίας της Κύπρου και 
πρόσφατα με εξουσιοδοτημένο ρόλο σαν ρυθμιστής και μεταμορ-
φωτής του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο με εστία τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Παράλληλα η Cy.R.I.C έχει ενεργή εμπλοκή με τοπικούς φορείς για 
την προώθηση συνεργασιών που αφορούν την παροχή καινοτό-
μων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμού των Δήμων, αφού είναι ένας εκ των εννέα 
εκπροσώπων του προγράμματος Social Challenges στην Ευρώπη. H Πλατφόρμα 
Social Challenges στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου οι πραγ-
ματικές κοινωνικές προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν από καινοτόμες λύ-

σεις. 
Για την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, ο Δήμος Ιδα-
λίου κατάφερε να εξασφαλίσει συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές για την ανάπτυξη του καινοτόμου και τεχνο-
λογικά προηγμένου βραχιολιού Embrace. Το Embrace θα τοποθετηθεί σε επιλεγμένες ευπαθείς και ευάλωτες 
κοινωνικές μονάδες που διαμένουν στο Δήμο Ιδαλίου καθώς και στην Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητρια-
νός». Το Embrace παρακολουθεί την δραστηριότητα και πολλές ιατρικές παραμέτρους των ηλικιωμένων, βο-

ηθώντας του φροντιστές και 
ενημερώνοντας τους συγγενείς για την καθημερινή κατάσταση των οικείων τους.
Μέσα από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής επιστημονικής 
έρευνας με τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τα καινοτόμα βραχιόλια Embrace. Ως αποτέλεσμα της συλ-
λογής των δεδομένων αυτών, η ερευνητική ομάδα θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κα-
τάστασης των ηλικιωμένων καθώς και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς την βελτίωση της κα-
θημερινότητάς τους και της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, τα συγγενικά τους πρόσωπα θα είναι σε θέση να 
λαμβάνουν χρήσιμα δεδομένα ανά πάσα στιγμή καθώς και αυτόματες ενημερωτικές ειδοποιήσεις. Τα προα-
ναφερόμενα, αποτελούν την απαρχή μιας πολύ πρωτοποριακής και καινοτόμου εφαρμογής που σκοπό έχει 
να ωφελέσει όλα τα άμεσα εμπλεκόμενα μέλη στη διαδικασία: Ευπαθείς ομάδες - Συγγενείς - Δήμος- Ερευνητι-
κή ομάδα - Επιστημονική κοινότητα.

Εμπρηστές έδρασαν στο Γυμνάσιο Πέρα Χωριού - Νήσου

Α νεγκέφαλοι έβαλαν φωτιά στο ξύλινο κιόσκι που βρίσκεται στην αυλή του Γυμνασίου Πέρα Χωρι-
ού – Νήσου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυρισβεστικής Υπηρεσίας, για την κατάσβεση της 
φωτιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπολεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με 2 πυ-

ροσβεστικά οχήματα. Από την πυρκαγιά και την θερμότητα κάηκαν ξύλινα παλέτα τα οποία τοποθετήθη-

καν πάνω στο κιόσκι. Μέρος της κατασκευής υπέστη σοβαρές ζημιές. Η έγκαιρη επέμβαση των μελών της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας. 

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, περισυνέλεξαν τεκμήρια και άρχισαν έρευνες για εντοπισμό των δραστών. Ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου Χρίστος Πολυκάρπου καταδίκασε το περιστατικό αναφέροντας ότι τέτοιες 

πράξεις προκαλούν αποτροπιασμό και αγανάκτηση. Ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 

να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες. Ταυτόχρονα ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο σχολείο τονίζοντας ότι δεν είναι η 

πρώτη φορά που άγνωστοι νυχτοβάτες προκαλούν ζημιές στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.  

Μ αθητής της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχο-
λής Φόρουμ είναι ο αριστούχος μα-
θητής Δάτης Καλάλη στον οποίο ο 

Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρί-
δης παραχώρησε τιμητικά την κυπριακή υπη-
κοόητητα. Ο Δάτης Καλάλη γεννήθηκε στο Ιράν 
το 2002. Ήρθε στην Κύπρο με τους γονείς του 
τον Αύγουστο του 2011 και έκτοτε η οικογέ-
νεια διαμένει στην Κύπρο ως αιτούντες άσυλο. 
Ο 16χρονος φοιτά στην Σχολή Φόρουμ και εί-
ναι αριστούχος μαθητής. Από το 2015 συμμε-
τέχει κάθε χρόνο στους ετήσιους Παγκύπριους 
Διαγωνισμούς Μαθηματικών της Κυπριακής 
Μαθηματικής Εταιρείας, εξασφαλίζοντας το 1ο 
παγκύπριο βραβείο το 2016, 2017 και 2018. «O 
Υπουργός Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις του Δάτη στα 
μαθηματικά, οι οποίες τον καθιστούν όχι μόνο 
παράδειγμα ακαδημαϊκής αριστείας αλλά και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης μετανάστη στο κυ-
πριακό γίγνεσθαι, αποφάσισε να του παρα-
χωρήσει τιμητικά την κυπριακή υπηκοότητα», 

αναφέρεται στην ανακοίνωση. Δεδομένου ότι 
ο μαθητής είναι ανήλικος ο Υπουργός προ-
χώρησε και στην πολιτογράφηση της μητέρας 
του. Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύ-
νη της προς τον Υπουργό Εσωτερικών ευχαρι-
στώντας τον θερμά για την τιμητική πολιτογρά-
φηση. Οι πολιτογραφήσεις έχουν εγκριθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Σχολή Φόρουμ σε 
ανακοίνωση επισημαίνει ότι ο Δάτης διακρίνε-
ται για το ήθος και τις άριστες ακαδημαικές του 
επιδόσεις. Συμμετέχει σε παγκύπριους διαγω-
νισμούς Μαθηματικών εξασφαλίζοντας πρώτα 
παγκύπρια βραβεία και εκπροσωπεί τη χώρα 
μας στο εξωτερικό. Αγαπά την Κύπρο και δεί-
χνει ιδαίτερο ζήλο για την εκμάθηση της ελλη-
νικής γλώσσας και ιστορίας. Λαμβάνει μέρος 
σε όλους τους εθνικούς εορτασμούς και τρα-
γουδά μαζί με τους συμμαθητές του τον εθνι-
κό ύμνο με συγκίνηση. «Είμαστε περήφανοι για 
τον Δάτη μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που και 
επίσημα, πλέον, είναι Κύπριος πολίτης» σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση της Σχολής. 

Φοιτά στη Σχολή Φόρουμ ο άριστος μαθητής που 
πολιτογραφήθηκε Κύπριος

Σταύρος Χατζηγιάννης 
Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού 
και Πρωτοτυποποίησης, Cy.R.I.C Ltd

Πτυχιούχος βρεφοκόμος νηπιαγωγός, τετραετούς 

φοίτησης, αναλαμβάνει τη φροντίδα 

βρεφών και παιδιών στο σπίτι της, 

στην περιοχή Δάλι, Νήσου, Αγία 

Βαρβάρα, Αλάμπρα, Σιά, Μοσφιλωτή.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηλ:99929404

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ
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Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΛΤΔ, επιβράβευσε τους κορυφαίους ασφαλιστές  της κα-
θώς και το προσωπικό της για την πολύχρονη προσφορά, αλλά και την αφοσίωσή τους. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κόσμος Ασφαλιστική  

Ανδρέας Τυλλής, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  Μιχάλης Τυλλής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 
Εκλεκτοί Συνεργάτες, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Διοικητικό Προσωπικό.

Ύ στερα από πολλή και ώριμη σκέψη αποφασίσατε 
να αποκτήσετε ένα σκύλο, τότε θα πρέπει να εξε-
τάσετε μερικές παραμέτρους για μια ευτυχισμένη 

συμβίωση. 
Αρχικά, ενημερωθείτε και βεβαιωθείτε ότι το κουτάβι της 
φυλής που θέλετε είναι το κατάλληλο για τον χαρακτήρα 
και τον τρόπο ζωή σας. Μήπως η γούνα του δεν ταιριάζει 
με το κλίμα της Κύπρου; Το μέγεθος του είναι σωστό για 

να ζήσει σε διαμέρισμα ή στο 
σπίτι σας; Έχετε τη δυνατότη-
τα να του παρέχετε το επίπεδο 
άσκησης που χρειάζεται; Αυτά 
και πολλά ακόμα θα πρέπει να 
σκεφτείτε πριν πάρετε το ζώο 
στο σπίτι σας. Στο άρθρο αυ-
τού του μήνα σας παραθέτω 
μερικές συμβουλές για όλους 
εσάς που θα αποκτήσετε ένα 
κουτάβι.
• Τα κουτάβια έχουν την περι-

έργεια ενός μικρού μωρού και αγαπούν να εξερευνούν τα 
πάντα με το στόμα τους. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματι-
σμό και για την ασφάλεια του κουταβιού θα πρέπει να πά-
ρετε προφυλάξεις. Για παράδειγμα, κρατείστε όλα τα ηλε-
κτρικά καλώδια καλυμμένα και ασφαλίστε σε σίγουρο 
μέρος όλα τα τοξικά είδη καθαρισμού.
• Περιορίστε το σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή δωμάτιο που 
θα γίνει ο χώρος του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προσθέ-
στε του ένα κρεβάτι σε μια γωνιά και στην άλλη μια πάνα 
για τη τουαλέτα. Τη νύχτα βάλτε το κουτάβι στο υπνοδω-

μάτιο σας, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, για να το ελέγχετε.
• Η απεριόριστη ενέργεια είναι χαρακτηριστικό των κουτα-
βιών, οπότε βεβαιωθείτε ότι του παρέχετε αφθονία παιχνι-
διών που θα το κρατούν απασχολημένο όσο εσείς απου-
σιάζετε. Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι ανθεκτικά για να 
αποτραπούν κίνδυνοι πνιγμού.
• Από ηλικία 6-8 εβδομάδων το κουτάβι πρέπει να τρώ-
ει τρείς ή και τέσσερις φορές την ημέρα. Στους 6 μήνες και 
μετά, μπορείτε να το ταΐζετε δύο φορές την ημέρα μέχρι να 
ενηλικιωθεί. Προτιμάτε πάντα επώνυμες τροφές για σκύ-
λους, κατάλληλες για την ηλικία του και ακολουθείτε τις 
οδηγίες της εταιρίας όσον αφορά την ποσότητα. Επίσης, 
μην αλλάζετε τακτικά είδη τροφών γιατί αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε κολίτιδα και άλλα προβλήματα υγείας. Η εκ-
παίδευση του μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας ειδικές 
λιχουδιές ως μέσω επιβράβευσης.
• Βάλτε του ένα περιλαίμιο από την αρχή για να το συνηθί-
ζει. Το περιλαίμιο είναι ανάλογο του μεγέθους του σκύλου 
και μην ξεχνάτε να το αλλάζετε καθώς το κουτάβι μεγαλώ-
νει. Καλό θα ήταν, στο περιλαίμιο να υπάρχει και μια ετικέτα 
που αναγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτήτη. Φορώ-
ντας του ένα ελαφρύ λουρί μπορείτε να το καθοδηγήσετε 
σε διάφορα μέρη του σπιτιού και της αυλής.
• Η επίσκεψη στο κτηνίατρο είναι πολύ σημαντική για ένα 
κουτάβι. Οι πρώτοι μήνες της ζωής του απαιτούν ειδική 
φροντίδα και τα εμβόλια εξασφαλίζουν την υγεία του. 
• Μην ξεχνάτε το κουτάβι σας είναι ένα μωρό, γι’ αυτό μην 
ανησυχείτε αν δεν εκτελέσει σωστά μια εντολή. Θα έχετε 
άφθονο χρόνο αργότερα. Τώρα, δώστε έμφαση στην κοι-
νωνικοποίηση και στη διασκέδαση. 

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Μπαίνοντας στο Φθινόπωρο σας προτείνουμε για τον Σε-
πτέμβριο την ετοιμασία τάρτας με σφολιάτα. Είναι εύκολη 
συνταγή. Η τάρτα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. 

Υλικά 
• 1 φύλλο σφολιάτας κομμένο στη μέση
• 2 πράσινα μήλα, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες
• 1/3 φλιτζ. μαύρη ζάχαρη
• 1/2 κ.γλ. κανέλα
• 1/4 κ.γλ. μοσχοκάρυδο τριμμένο
• 1/4 κ.γλ. αλάτι

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 οC. Ακουμπάμε 
τα φύλλα σφολιάτας σε βουτυρωμένο ταψί. Σε μπολ ανα-
κατεύουμε τη μαύρη ζάχαρη, την κανέλα, το μοσχοκάρυ-
δο και το αλάτι. Προσθέτουμε τις φέτες μήλου και ανακα-
τεύουμε καλά. Αφήνουμε τα μήλα στο μείγμα για 10 λεπτά. 
Κατόπιν τοποθετούμε σε σειρά, το ένα να ακουμπάει στο 
άλλο, τις φέτες μήλων στην επιφάνεια της σφολιάτας. Ψή-
νουμε για 20 λεπτά, μέχρι να χρυσίσει η σφολιάτα. Σερ-
βίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με χτυπημένη κρέμα γάλα-
κτος, παγωτό ή ζάχαρη άχνη.

Tάρτα με σφολιάτα

Για νέους σκυλογονείς: Βασική φροντίδα για ένα κουτάβι

Βραβεύσεις της Κόσμος Ασφαλιστική

Π λήθος δημοτών του Ιδα-
λίου παρακολουθούν και 
φέτος το Φεστιβάλ Κινη-

ματογράφου. Από τις 16 μέχρι τις 19 

Ιουλίου οι φίλοι του κινηματογρά-

φου είχαν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν τις προβολές που έγιναν 

στο Πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην 

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης και από τις 31 Ιουλίου μέχρι τις 

3 Αυγούστου oι προβολές έγιναν 

στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου. 

Το φετινό Φεστιβάλ κινηματογρά-

φου έκλεισε με τις προβολές που έγι-

ναν από τις 7 μέχρι τις 10 Αυγούστου 

στο κινηματοθέατρο Πανόραμα στην 

Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας. 

Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου

Πωλείται
Οικιστικό τεμάχιο στο Δάλι. 

Βρίσκεται περίπου 100μ από τον ποταμό Γιαλιά. Είναι 4,25 σκάλες 

(5686τμ)  έτοιμο

 για ανάπτυξη, με δρόμο, νερό, ρεύμα και δέντρα.

Ζώνη Κα8, Συντελεστής δόμησης 60%, Συντελεστής κάλυψης 35%

Τιμή €360.000 συζητήσιμη / Τηλέφωνο  99688528 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα κατάλληλο για φοιτητές, περιο-

χή Αμπελόκηπους, πλησίον μετρό και λεωφο-

ρείων 1 υπνοδ., ρετιρέ και με μεγάλη βεράντα. 

Πλήρως επιπλωμένο με όλες της ηλεκτρικές 

συσκευές, συμπεριλαμβανομένου a/c και κε-

ντρικής θέρμανσης. Πληροφορίες: 99815580

Το 14ο Φεστιβάλ Θεάτρου 2018

Α πό τις 24 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου η θεατρική 
ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών διοργάνωσε στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Κοινότητάς Λυμπιών το 14ο Φεστιβάλ Θεάτρου. 

Το Φεστιβάλ, μοναδικό στο είδος του, χρόνο με τον χρόνο κερδίζει 
ολοένα και περισσότερους θεατές δίνοντας την ευκαιρία σε ερασι-
τεχνικές θεατρικές ομάδες από όλη την Κύπρο να παρουσιάσουν τη 
δουλειά τους, να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώ-
σεις και εμπειρίες σε ένα όμορφο θεατρικό συναπάντημα
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΖΩΗ

Η δημόσια υγεία αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση στην ζωή του σύγχρο-
νου ανθρώπου και κυρίως στις ανε-

πτυγμένες χώρες του κόσμου. Εξασφαλίζει την 
πρόληψη των ασθενειών, την επιμήκυνση της 
ζωή και την αποδοτικότητα του ανθρώπου. Με-
ταξύ άλλων η δημόσια υγεία εξασφαλίζεται με 
τον έλεγχο κυρίως των πληθυσμών των εντό-

μων σε δημόσιους 
χώρους αλλά και κυ-
ρίως στα υποστατικά 
και άλλους χώρους 
εργασίας και πα-
ρουσίας ανθρώπων 
(σπίτια, διαμερίσμα-
τα, εξοχικά). Τα έντο-
μα με υγειονομικό 
ενδιαφέρον προκα-
λούν εντομοφοβία 
σε μεγάλο αριθμών 
ανθρώπων αλλά βέ-

βαιος τα προβλήματα που προκαλούν πραγμα-
τικά και επηρεάζουν την δημόσια υγεία οφεί-
λονται στην απώλεια αίματος στα τσιμπήματα, 
δηλητηριάσεις κυρίως μέσω της τροφής  κατα-
νάλωσης, δερματίτιδες, μυϊάσεις και αλλεργίες. 
Μεταξύ πολλών τα κύρια έντομα υγειονομικής 
σημασίες είναι τα κουνούπια, οι φλεβοτόμοι, οι 
οικιακές μύγες, οισιμουλίδες, οι σφήκες και οι μέ-
λισσες, τα μυρμήγκια, οι κατσαρίδες, οι κοργοί, 
οι ψείρες και οι ψύλλοι. 
Όλα τα πιο πάνω έντομα συνήθως απαντώνται 
ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον και για κά-
ποια ή όλη την περίοδο της ζωής τους μπορεί 
να μετακομίζουν μέσα στους χώρους παρουσί-
ας ανθρώπων ή πολύ κοντά σε αυτούς. Οι λό-
γοι που απαντώνται κοντά στο περιβάλλον του 
ανθρώπου μπορεί να οφείλονται στην ύπαρξη 
υγρασίας, τροφής, ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
πολλαπλασιασμό και αποίκηση ή και για τυχαία 
μετανάστευση. Πιο εύκολα μπορούμε να εντο-
πίσουμε τα έντομα αυτά κατά το τέλος της άνοι-
ξης, τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς 
μήνες. Κατά την περίοδο αυτή γίνεται ο πολλα-
πλασιασμός τους, υπάρχει μεγαλύτερη ενεργη-
τικότητα των ατόμων και υπάρχει η ανάγκη για 
μετανάστευση και η εύρεση νέων σημείων ή πε-
ριοχών για αποίκηση των νέων μελών.
Για την ορθή αντιμετώπιση των πιο πάνω εντό-
μων πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ατομικής 
προστασίας. Μεταξύ αυτόν πρέπει να καθαρί-

ζονται οι χώροι και να απομακρύνονται εστίες 
τροφής για τα έντομα όπως π.χ οργανικά υπο-
λείμματα και υπολείμματα φαγητών, να απομα-
κρύνονται ή να σφραγίζονται και να αποθηκεύ-
ονται ασφαλισμένα τροφές που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση και προσελκύουν 
έντομα όπως π.χ. το μέλι, η ζάχαρη, το ψωμί κτλ. 
καθώς επίσης να αφυδατώνονται και να εκτίθε-
νται σημεία με περίσσια υγρασίας στον ατμο-
σφαιρικό αέρα έτσι ώστε να μην μπορούν αρ-
κετά έντομα να βρουν κατάλληλεςσυνθήκες 
επιβίωσης.
Τέλος σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση με την 
χρήση εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων 
δημόσιας υγείας επιβάλλεται ιδίως σε περιπτώ-
σεις έντονου προβλήματος, σε περιόδους έξαρ-
σης ή ακόμη και προληπτικά με τον καθαρισμό 
των αποχετευτικών σωλήνων, ψεκασμούς σε 
επιφάνειες (πάγκους, πλακάκια), εσωτερικά, εξω-
τερικά και περιμετρικά του σπιτιού. Στις εφαρ-
μογές μας χρησιμοποιούμε μόνο σκευάσμα-
τα δημόσιας υγείας όπου σε καμία περίπτωση 
δεν ενοχλούν κατοικίδια ζώα, ανθρώπους ή 
μολύνουν ρούχα και δηλητηριάζουν τροφές. 
Τα προϊόντα μπορεί να κυκλοφορούν σε υγρή 
μορφή, σκόνη, μικρόκοκκους, προσελκύστηκα 
σε σημεία παγίδευσης κ.α. Δρουν με διάφορους 
τρόπους όπως με άμεση ή έμμεση θανάτωση, 
με παγίδευση, με αδυναμία σύζευξης ατόμων 
και πολλαπλασιασμού, με κανιβαλισμό ιδίων 
ατόμων, απώθηση, με προσκόλληση σε κολ-
λώδης ή άλλες επιφάνειες κτλ. Πάντοτε συνίστα-
ται να ενημερώνεστε από επαγγελματίες και να 
προμηθεύεστε πιστοποιημένα και εγγεγραμμέ-
να προϊόντα μόνο δημόσιας υγείας από αδειο-
δοτημένα καταστήματα πώλησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμ-
βουλές, προμήθεια προϊόντων δημόσι-
ας υγείας και αλλων γεωργικών εφοδίων 
μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα 
«Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι 
για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο 
για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντή-
ρηση και διατήρηση του κήπου, της οικί-
ας και των φυτών σας.

Έντομα,δημόσια υγεία στο σπίτι

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc

Η μετάβαση από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο είναι δύσκολη τόσο για 
τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Οι πιο κάτω εισηγήσεις μπορεί να βο-
ηθήσουν  στη διευκόλυνση της μετάβασης των παιδιών στο σχολείο 

έπειτα από το διάλειμμα των καλοκαιρινών διακοπών.
Εντάξετε ξανά στο πρόγραμμα τις ρουτίνες του ύπνου και τις ρουτίνες των γευ-
μάτων (ειδικά του πρωινού), τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν το σχολείο ξεκινή-
σει. Προετοιμάστε τα παιδιά σας μιλώντας τους για τα πλεονεκτήματα τήρησης 
των ρουτίνων. Βοηθείστε τα να κατανοήσουν το λόγο για αυτές τις προσαρμο-
γές στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην τις εκλαμβάνουν ως τιμωρία. 
Περιορίστε τις ώρες στην τηλεόραση. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να παίζουν 

ήσυχα παιχνίδια, να φτιάχνουν παζλ, να ζωγρα-
φίζουν, να ασχολούνται με το διάβασμα κατά τις 
πρωινές ώρες. Αυτό θα διευκολύνει την προσαρ-
μογή τους ξανά στη μαθησιακή διαδικασία. Η τη-
λεόραση διασπά την προσοχή πολλών παιδιών. 
Αν τα παιδιά εμπλέκονται σε λιγότερο παθητικές 
δραστηριότητες τότε επιστρέφουν στο σχολείο 
πιο προετοιμασμένα για συμμετοχή στη διαδικα-
σία μάθησης. 
Επισκεφτείτε με τα παιδιά σας το σχολείο. Αν τα παι-
διά σας είναι μικρά ή αν θα φοιτήσουν σε καινού-
ριο σχολείο επισκεφτείτε το σχολείο πριν τα μαθή-
ματα αρχίσουν. Συναντήστε τους εκπαιδευτικούς 
και επισκεφτείτε τις τάξεις και άλλους χώρους του 

σχολείου. Αυτό θα μειώσει το άγχος και επίσης θα επιτρέψει στα παιδιά να κά-
νουν ερωτήσεις σχετικά με το νέο περιβάλλον.
Καθορίστε ένα χώρο στο σπίτι για το διάβασμα. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει 
να έχουν την επιλογή να διαβάζουν στο δωμάτιο τους ή σε ένα ήσυχο δωμάτιο 
του σπιτιού. Τα μικρότερα παιδιά χρειάζονται ένα ήσυχο μέρος το οποίο να δι-
ευκολύνει την παρακολούθηση, εποπτεία και ενθάρρυνση από κάποιο ενήλικα.
Χρήσιμες εισηγήσεις για την πρώτη εβδομάδα του σχολείου:
Αποφορτίστε το δικό σας πρόγραμμα. Είναι σημαντικό  να είστε διαθέσιμοι ώστε 
να βοηθήσετε τα παιδιά σας να εγκλιματιστούν και να ξεπεράσουν τη σύγχυ-
ση ή το άγχος που πολλά παιδιά βιώνουν κατά την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. 
Αφήστε αρκετό διαθέσιμο χρόνο για προετοιμασία τα πρωινά. Βεβαιωθείτε ότι 
το παιδί σας έχει αρκετό χρόνο ώστε να σηκωθεί, να ετοιμαστεί για το σχολείο 
και να προγευματίσει. 
Προετοιμάστε τα παιδιά σας για το πρόγραμμα μετά το σχολείο. Συζητήστε με το 
παιδί σας για το πρόγραμμα μετά το σχολείο (τι δραστηριότητες θα κάνει και που 
θα βρίσκεται αν εσείς δεν θα είστε στο σπίτι). Να είστε πολύ συγκεκριμένοι ειδι-
κά με τα πιο μικρά παιδιά.
Κάντε μια ανασκόπηση στα βιβλία των παιδιών σας. Συζητήστε με τα παιδιά σας 
για αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μοιραστείτε 
μαζί τους τον ενθουσιασμό σας για αυτά που θα μάθουν και την εμπιστοσύνη 
που έχετε στις ικανότητες τους για μάθηση.
Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας. Ενημερώστε τον εκπαιδευ-
τικό ότι ενδιαφέρεστε να λαμβάνεται τακτικά ανατροφοδότηση για το παιδί σας. 
θα ήταν καλό επίσης να επισκεφτείτε το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες επι-
σκέψεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς για γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς, 
να εξοικειωθείτε με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που ερ-
γάζονται στο σχολείο και να ενημερωθείτε για τους ρόλους τους και πως θα έχε-
τε πρόσβαση σε αυτούς, αν χρειαστεί. 

Ξεπερνώντας το άγχος.
Η προετοιμασία είναι απαραίτητη αλλά μπορεί να μην εξαλείψει το άγχος που 
κάποια παιδιά μπορεί να βιώνουν  στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Πιο κάτω 
υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορεί να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους να μειώσουν τις ανησυχίες και τη δυσφορία τους. 
Αφήστε το παιδί σας να καταλάβει ότι νοιάζεστε πραγματικά. Τα παιδιά αντιλαμ-
βάνονται το άγχος των γονέων τους και επηρεάζονται αρνητικά από αυτό, γι’ 
αυτό να λειτουργείτε ως μοντέλα για τα παιδιά σας εκδηλώνοντας αισιοδοξία και 
εμπιστοσύνη. Αφήστε τα να καταλάβουν ότι είναι φυσικό να νιώθουν σε κάποιο 
βαθμό νευρικότητα όταν αρχίζουν κάτι καινούριο και ότι θα είναι μια χαρά όταν 
εξοικειωθούν με τους συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη ρουτίνα του σχο-
λείου. 
Μην αντιδράτε υπερβολικά . Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να βιώσουν άγχος 
αποχωρισμού ή αρχικά να επιδεικνύουν ντροπαλή στάση. Όταν αφήνετε τα 
παιδιά σας στο σχολείο προσπαθήστε να μην χρονοτριβείτε κατά τον αποχω-
ρισμό. Διαβεβαιώστε τα ότι τα αγαπάτε, ότι θα είναι στη σκέψη σας κατά τη διάρ-
κεια της μέρας και ότι θα γυρίσετε πίσω να τα πάρετε. 
Διατηρείστε ήρεμη και θετική στάση. Αναγνωρίστε το άγχος από κάποια προη-
γούμενη κακή εμπειρία που μπορεί να είχε το παιδί κατά την προηγούμενη σχο-
λική χρονιά. Παιδιά τα οποία είχαν βιώσει ακαδημαϊκές  ή/και κοινωνικές δυσκο-
λίες ή έτυχαν θύματα εκφοβισμού, μπορεί να είναι πιο φοβισμένα ή απρόθυμα 
να επιστρέψουν στο σχολείο. Αν κάποιο από τα πιο πάνω συμβαίνει τότε μοι-
ραστείτε τις ανησυχίες των παιδιών σας με το σχολείο και επιβεβαιώστε τα ότι το 
πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Καθησυχάστε τα παιδιά ότι εσείς και το σχολείο 
δουλεύετε μαζί ώστε να μην προκύψει το πρόβλημα ξανά. Σιγουρευτείτε ότι τα 
παιδιά σας γνωρίζουν ότι θα είστε πάντα διαθέσιμοι να τα ακούτε και να τα βοη-
θάτε όπου και όταν χρειάζεται.
Ενισχύστε την ικανότητα του παιδιού σας να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. 
Μάθετε στα παιδιά σας κάποιες στρατηγικές για να διαχειρίζονται δύσκολες κα-
ταστάσεις από μόνα τους αλλά ταυτόχρονα ενθαρρύνετε τα να μιλούν στον εκ-
παιδευτικό ή σε εσάς αν το πρόβλημα επιμένει. Επαινείτε τις προσπάθειες που 
κάνουν. 
Προγραμματίστε ημέρες παιχνιδιού. Προσπαθήστε να προγραμματίσετε μέρες 
παιχνιδιού με κάποιους από τους συμμαθητές των παιδιών σας πριν τα σχολεία 
ανοίξουν και κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του σχολείου με σκο-
πό να βοηθήσετε τα παιδιά σας να δημιουργήσουν θετικές κοινωνικές σχέσεις 
με συνομήλικους τους.
Οι πιο πάνω εισηγήσεις μπορεί να βοηθήσουν στη δημιουργία θετικών εμπει-
ριών για το σχολείο, για τα περισσότερα παιδιά. Κάποια παιδιά όμως μπορεί να 
παρουσιάσουν πιο ακραίες αντιστάσεις και φόβο για το σχολείο. Αν το παιδί σας 
παρουσιάζει ένα ή περισσότερα προβλήματα τα οποία φαίνονται πιο έντονα ή 
επιμένουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε 
με το σχολείο και να προγραμματίσετε συνάντηση με τον εκπαιδευτικό του παι-
διού σας και τον οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο.
Να θυμάστε ότι τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν ποικιλία συμπεριφορών. Καλό 
είναι να μην υπερ-ερμηνεύονται αυτές οι συμπεριφορές. Τις πιο πολλές φορές ο 
χρόνος και κάποιες παρεμβάσεις είναι αρκετές ώστε να μειώσουν ή να εξαλεί-
ψουν τις δυσκολίες. Τα περισσότερα παιδιά επιδεικνύουν απίστευτη ανθεκτικό-
τητα! Με τη δική σας υποστήριξη και ενθάρρυνση μπορούν να αναπτυχθούν 
και να προοδεύσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.

Πηγή:  National Association of School Psychology

Επιστροφή στο σχολείο - Χρήσιμες εισηγήσεις

Νατάσα Χρίστου 
Εγγεγραμμένη Σχολική 
Ψυχολόγος  (Β.Α, Μ.Α)
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Χ ωρίς προβλήματα συνεχίζε-
ται η προετοιμασία του Άδω-
νη. Από τις 21 Αυγούστου οι 

ποδοσφαιριστές της ομάδας υπό τις 
οδηγίες του προπονητή τους Γιαννά-
κη Διονυσίου προετοιμάζονται ώστε 
να παρουσιαστούν πανέτοιμοι για 
την έναρξη του νέου πρωταθλήματος 
της ΕΠΕΛ η οποία προγραμματίζεται για το Σαββατο-
κυρίακο 13-14 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε υπάρχει χρόνος 
για τον προπονητή να προετοιμάσει την ομάδα όσο κα-
λήυτερα γίνεται. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν 
φαίνεται ότι στη νέα  αγωνιστική περίοδο τα πράγμα-
τα θα είναι πολύ καλύτερα για την ομάδα η οποία χρό-
νο με το χρόνο ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών. Ο 
προπονητής των πρασίνων του Δαλιού Γιαννάκης Διο-
νυσίου σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση προσπα-
θεί να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα 
μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο απ’ ότι στην 
περσινή περίοδο που η ομάδα τερμάτισε στη μέση του 
βαθμολογικού πίνακα. Στον Άδωνη υπάρχει αρκετά 
καλό υλικό και ο προπονητής θα έχει τη δυνατότητα να 
παρουσιάσει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέ-
σει να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοί-

κηση. Στο σωματείο έγιναν και μετεγ-
γραφικές κινήσεις. Ταυτόχρονα στην 
πρώτη ομάδα προωθήθηκαν και πο-
δοσφαιριστές από την ακαδημία του 
σωματείου στους οποίους ο προπο-
νητής αναμένεται να δώσει ευκαιρία 
να δείξουν το ταλέντο τους.  Κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας αλλά κυ-

ρίως μέσα από τους φιλικούς αγώνες που δίδει αυτή την 
περίοδο η ομάδα, ο Γιαννάκης Διονυσίου θα μπορέ-
σει να δέσει τους παλιούς με τους νέους ποδοσφαιρι-
στές με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ενός δυνατού 
συνόλου το οποίο θα παρουσιαστεί πανέτοιμο για το 
νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Το κλίμα στο σωματείο είναι 
εξαιρετικό. Η συνεργασία όλων είναι ιδανική και αυτό 
βγαίνει και προς τα έξω στοιχείο που ικανοποιεί τους 
ανθρώπους του Άδωνη. Ο κόσμος βρίσκεται κοντά στο 
σωματείο, όπως εξάλλου φάνηκε και στην πολιτιστική 
εκδήλωση «Αδώνεια 2018», πιστεύοντας ότι έρχονται 
καλύτερες μέρες για τον σύλλογο. Στο σωματείο γνω-
ρίζουν ότι τα καλά αποτελέσματα της ποδοσφαιρικής 
ομάδας θα φέρουν και άλλους φίλους του Άδωνη, κυ-
ρίως νέους  πιο κοντά στο σύλλογο. 

Δημιουργείται ένας δυνατός Άδωνης

Για το καλύτερο δυνατόν προετοιμάζονται στον Απόλλωνα

Μ ε τα μούτρα στη δουλειά ρίχθη-
καν ο προπονητής και οι ποδο-
σφαιριστές του Απόλλωνα Λυ-

μπιών ενόψει του νέου πρωταθλήματος της 
ΑΠΟΕΣΠ. Η ομάδα φέτος θα είναι πολύ δια-
φορετική από πέρσι. Ποδοσφαιριστές έφυ-
γαν ενώ άλλοι εντάχθηκαν στο ρόστερ της 
ομάδας. Ο Απόλλων αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ πιο 
δυνατός από πέρσι και όπως ανέφερε στέλεχος του σωματεί-
ου στόχος είναι μια καλή πορεία. Αυτή την περίοδο πραγματο-
ποιούνται φιλικά παιχνίδια μέσα από τα οποία ο προπονητής 
Κώστας Φασουλιώτης θα μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσμα-
τα του για τη δυναμικότητα των ποδοσφαιριστών του και να 
μπορέσει να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα. Ο Απόλ-
λων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τη σχολή 

A&D Goalkeepers Academy για την νέα 
σεζόν.Η σχολή τερματοφυλάκων, με υπεύ-
θυνους τους Άγγελο Καλλένο και Δήμο Νι-
κολάου, θα είναι υπεύθυνη τόσο για την 
πρώτη ομάδα, όσο και για την γυναικεία 
ομάδα του σωματείου. Στις 6 Αυγούστου 
άρχισαν οι προπονήσεις και τα δοκιμαστι-

κά για τις ποδοσφαιρίστριες της Α’ γυναικείας ομάδας ποδο-
σφαίρου του σωματείου. Η 1η αγωνιστική του νέου πρωτα-
θλήματος είναι ορισμένη για τις 23 Σεπτεμβρίου.O Aπόλλων 
Λυμπιών διοργανώνει ανοικτή συζήτηση για ανταλλαγή ιδε-
ών και εισηγήσεων. Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 
η συζήτηση αφορά το αθλητικό τμήμα των παλαιμάχων του 
σωματείου. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην κλειστή αί-
θουσα εκδηλώσεων του σωματείου.

Μ ε ανυπομονησία αναμένουν στην ΜΕΑΠ την 
έναρξη του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορί-
ας. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κα-

τάφεραν μετά από χρόνια να επιστρέψουν στην Β’ κατη-
γορία και θέλουν να κάνουν μια καλή πορεία μακριά από 
περιπέτειες. Η διοίκηση του σωματείου έκανε σημαντικές 
κινήσεις στη μετεγγραφική σκακιέρα οι οποίες αναμένε-
ται να βοηθήσουν στην προσπάθεια που θα γίνει στη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η ΜΕΑΠ εμφανίζεται αρκε-
τά ενισχυμένη και από τα όσα φάνηκαν στα φιλικά παιχνί-
δια φαίνεται ότι η ομάδα έχει τα φόντα να κάνει μια καλή 
παρουσία στο μαραθώνιο της Β’ κατηγορίας. Το προπο-
νητικό επιτελείο της ομάδας δοκιμάζει αυτή την περίοδο 
διάφορα σχήματα με στόχο μέχρι την έναρξη του πρωτα-
θλήματος η ΜΕΑΠ να παρουσιαστεί πανέτοιμη. Η κληρω-
τίδα επιφύλαξε δύσκολα παιχνίδια στις πρώτες αγωνιστι-
κές του πρωταθλήματος ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι 
η ομάδα θα κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Εξάλλου το πρω-
τάθλημα είναι μαραθώνιος στον οποίο όλες οι ομάδες 

θα παίξουν με όλες.  Ένα θετικό ξεκίνημα θα ανεβάσει 
τη ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιρι-
στών για τη συνέχεια.  Πρώτος αντίπαλος των κόκκινων 
του Πέρα Χωριού – Νήσου είναι η Αναγέννηση στην Δε-
ρύνεια. Η Αναγέννηση έχει υψηλούς στόχους και παρα-
δοσιακά είναι αρκετά δυνατή στην έδρα της. Δύσκολος 
αντίπαλος και στη 2η αγωνιστική. Η ΜΕΑΠ θα φιλοξενή-
σει στο «Θεοδώρειο» τον Άρη. Οι πράσινοι της Λεμεσού 
πέρσι αγωνίζονταν στην Α’ κατηγορία.  Στην 3η αγωνι-

στική η ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας με τον Οθέλλο, άλλη 
μια παραδοσιακά δυνατή ομάδα της Β’ κατηγορίας. Όλα 
αυτά είναι στα χαρτιά. Στο γήπεδο και μόνο θα φανεί ποια 
ομάδα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης. Στην επέκταση της συνεργασίας τους 
προχωρούν ΜΕΑΠ και GPS SEE / Valencia CF Cyprus. 
Μετά την ανακοίνωση τον περασμένο Μάιο για τη συ-
νεργασία των δύο πλευρών, που προνοούσε την πλήρη 
ενσωμάτωση της ομάδας U16 της ΜΕΑΠ υπό την ευθύνη 

της ιδιωτικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, η GPS Valencia 
και η ΜΕΑΠ συμφώνησαν όπως από τη σεζόν 2018/19 
στη συμφωνία ενταχθεί και η ομάδα U14 του σωματεί-
ου με έδρα τη Νήσου. Οι τυχεροί του μηνιαίου λαχείου 
της ΜΕΑΠ για τον Ιούλιο είναι οι εξής: €800 ο αρ. 298 από 
€100 οι αρ. 474, 503, 444, 582, 713. Ολοκληρώθηκε το 
πρώτο έργο που ανέλαβε ο Σύνδεσμος των οργανωμέ-
νων οπαδών της ομάδας. Προχώρησαν και έβαψαν την 
καντίνα του γηπέδου.

Mουσική βραδιά 2018.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά της ΜΕΑΠ 
που διοργανώθηκε στις 3 Αυγούστου στο εστιατόριο 
«Bella Luna». Οι φίλοι του σωματείου δήλωσαν παρόν 
στηρίζοντας την προσπάθεια που γίνεται από το Δ.Σ. «Ευ-
χαριστούμε για ακόμη μία φορά τον κόσμο μας και τους 
χορηγούς μας για την στήριξη τους» αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση που εκδόθηκε από τη διοίκηση της ΜΕΑΠ.

Πανέτοιμη η ΜΕΑΠ για την Β’ κατηγορία

Η Ολυμπιάδα αναμένει το πρώτο σφύριγμα

Π ανέτοιμη για το νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατη-
γορίας είναι η Ολυμπιάδα. Η προετοιμασία της 
ομάδας κύλησε άψογα και σε εξαιρετικό κλίμα. 

Όλοι στο σωματείο αναμένουν την 1η αγωνιστική για 
να υποστηρίξουν από την κερκίδα την αγαπημένη τους 
ομάδα. Οι πράσινοι των Λυμπιών αρχίζουν τις αγωνι-
στικές τους υποχρεώσεις με εντός έδρας αγώνα. Θα φι-
λοξενήσουν στα Λύμπια την ομάδα της Πέγειας. Οι φί-
λοι της ομάδας αναμένεται να δώσουν βροντερό παρόν 
και να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές ώστε να μπουν 
με το δεξί στη νέα διοργάνωση. Στη 2η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας 
με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Είναι μεν δύσκολο παιχνί-
δι ωστόσο μια καλή Ολυμπιάδα δεν έχει να φοβηθεί κα-
νένα αντίπαλο. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική το γειτο-
νικό ντέρμπι με τον Χαλκάνορα. Πρόκειται για παιχνίδι 
τριπλής παραλλαγής. Ο στόχος του 3χ3 είναι εφικτός και 
οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα τον κυνηγήσουν. Μια 
καλή αρχή στο πρωτάθλημα θα φέρει πολλά θετικά στην 
ομάδα η οποία θα επιδιώξει φέτος να έχει μια καλή πο-
ρεία. 
Ένα όμορφο και καλοδουλεμένο φιλμάκι ετοίμασαν οι 
άνθρωποι της Ολυμπιάδας στην προσπάθεια προώθη-
σης των εισιτηρίων διαρκείας του σωματείου. Η διάθεση 
των εισιτηρίων διαρκείας της Ολυμπιάδας έχει αρχίσει 
και όσοι ενδιαφέρονται να τα προμηθευτούν μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα μέλη της διοίκησης του σω-
ματείου.
Η Ολυμπιάδα παρουσίασε τις νέες στολές που θα φο-
ρούν οι ποδοσφαιριστές στο νέο πρωτάθλημα.
 
Μουσική βραδιά Ολυμπιάδας
Οι τυχεροί λαχνοί της μουσικής βραδιάς της Ολυμπιά-
δας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου είναι οι εξής:
 284, 049,  187, 298, 034, 036, 223, 488, 035, 383 , 189
«Ευχαριστούμε όλες τις εταιρείες για την παραχώρηση 
των δώρων» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματεί-

ου.

Οι τυχεροί μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του 

Δ.Σ.  για την παραλαβή των δώρων τους.

Εκδρομή στη Σερβία
Η Ολυμπιάδα Λυμπιών διοργάνωσε εκδρομή στη Σερ-

βία. Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία 

να επισκεφθούν το ορθόδοξο μοναστήρι Zica του 13ου 

αιώνα και το Kragujevac και να αποτίσουν φόρο τιμής 

στους δολοφονηθέντες κατά την διάρκεια του δεύτερου 

παγκοσμίου πολέμου. 

Ο ΑΠΟΕΛ στο πλευρό του μικρού Λάμπρου

Δ ίπλα στον μικρό Λάμπρο βρέθηκε η αποστολή 
του ΑΠΟΕΛ κατά το πρόσφατο ταξίδι της ομάδας 
στο Ισραήλ για τον αγώνα με την Μπερ Σεβά για 

το Europa League. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο του Τελ 
Αβίβ όπου νοσηλεύεται εδώ και 7 χρόνια ο μικρός Λά-
μπρος έγινε πριν από το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς. 
Μέσα από ανάρτηση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟ-
ΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος αναφέρθηκε στην συνάντηση της 
ομάδας με τον μικρό μαχητή. «Ιδιαίτερη στιγμή...η δική του 
δύναμη, μια ολόκληρη ομάδα». Κοντά στον μικρό Λά-
μπρο βρέθηκαν και φίλαθλοι του  ΑΠΟΕΛ που ταξίδεψαν 
στο Ισραήλ για τον αγώνα με την Μπερ Σέβα.  Του ευχή-
θηκαν ταχεία ανάρρωση. Ο Πανίκος Παντελίδης έγραψε 
στα social media: «Ο μικρός Λάμπρος είναι εδώ και 7 χρό-

νια στο Tελ Αβίβ  με τους γονείς του για θεραπεία, εύχο-
μαι πολύ σύντομα αυτός ο μικρός λεβέντης να έρθει πίσω 
στην Κύπρο απόλυτα υγιής. Παντελή και Χριστίνα να χαί-
ρεστε το μικρό σας ήρωα!» Όλοι ευχόμαστε ολόψυχα ο μι-
κρός Λάμπρος το συντομότερο να επιστρέψει στην Κύπρο 
υγιής. 

Αρχίζει προετοιμασία ο Πανιδαλιακός

Τ η Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου αρχίζει 
την προετοιμασία του για τη νέα 
αγωνιστική περίοδο ο Πανιδαλι-

ακός. Στόχος της ομάδας στο νέο πρωτά-
θλημα είναι μια καλή πορεία. «Αν στο τέ-
λος έρθει η διάκριση καλώς να ορίσει» το 
σύνθημα των ανθρώπων του σωματεί-
ου.  Η διοίκηση του Πανιδαλιακού θα δώσει και στη νέα αγω-
νιστική περίοδο μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες του σωματεί-
ου. Κάθε χρόνο οι ακαδημίες του Πανιδαλιακού τροφοδοτούν 
με παίκτριες την πρώτη ομάδα και αυτό θέλουν οι άνθρωποι 

του σωματείου να συνεχιστεί.  Τα αποτε-

λέσματα δείχνουν ότι γίνεται πολύ καλή 

δουλειά στο σωματείο και ο Πανιδαλια-

κός έχει τη δυνατότητα να στηρίζεται σε 

δικά του παιδιά. Η διοίκηση του σωματεί-

ου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το 

προπονητικό επιτελείο και συμβάλει με κάθε τρόπο στην πρό-

οδο του Πανιδαλιακού. Η προπονητική ομάδα του Πανιδαλι-

ακού αποτελείται από τον Ανδρέα Πιερή, τη Γιώτα Γαβριήλ και 

τον Άγγελο Παπαδόπουλο.
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Δ υνατός και αρκούντως ανταγωνιστικός ανα-
μένεται ότι θα είναι στο νέο πρωτάθλημα της 
Γ’ κατηγορίας ο Χαλκάνορας. Η ομάδα στα φι-

λικά παιχνίδια έδειξε αρκετές δυνατότητες ωστόσο θα 
πρέπει να τις παρουσιάσει και στους επίσημους αγώ-
νες όπου θα μετρούν και οι βαθμοί. Στόχος της ομάδας 
στο νέο πρωτάθλημα είναι η επιστροφή στη Β’ κατηγο-
ρία. Ο προπονητής Γιώργος Γεωργίου μαζί με τα υπό-
λοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου εργάζονται πυρε-
τωδώς προσπαθώντας να «παντρέψουν» παλιούς και νέους ποδοσφαιριστές και να παρουσιάσουν ένα 
σύνολο το οποίο θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Στην ομάδα φέτος 
έγιναν αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα. Ποδοσφαιριστές έφυγαν και νέοι εντάχθηκαν στο ρόστερ της ομά-
δας των γαλάζιων του Δαλιού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο σωματείο ο Χαλ-
κάνωρ στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα είναι αρκετά πιο δυνατός. Το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας 
είναι αρκετά ανταγωνιστικό και φαίνεται ότι αρκετά ενισχυμένες εμφανίζονται και άλλες ομάδες οι οποί-
ες αναμένεται να διεκδικήσουν ένα από τα εισιτήρια της ανόδου στην Β’ κατηγορία. Οι πρώτες αγωνιστι-
κές του πρωταθλήματος είναι μια καλή ευκαιρία για την ομάδα να δείξει τις δυνατότητες της. Η κλήρωση 
του πρωταθλήματος που έγινε έβγαλε ως πρώτη αντίπαλο της ομάδας στη νέα διοργάνωση τη νεοφώ-

τιστη Ομόνοια Ψευδά την οποία οι γαλάζιοι θα αντιμε-

τωπίσουν εκτός έδρας. Μια νίκη στην πρεμιέρα θα απο-

φέρει πολλαπλά οφέλη για την ομάδα. Πέραν από τους 

τρεις πρώτους βαθμούς,  θα ανεβάσει τη ψυχολογία των 

ποδοσφαιριστών για τη συνέχεια. Στη 2η αγωνιστική του 

πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενήσει στο Δάλι 

τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Για να διεκδικήσει μια ομάδα 

υψηλούς στόχους θα πρέπει να εκμεταλλεύεται αν είναι 

δυνατόν στο έπακρο την έδρα της. Από τη στιγμή που ο 

Χαλκάνωρ μπαίνει στο νέο πρωτάθλημα με στόχο να διεκδικήσει την άνοδο δεν πρέπει να αφήσει να χα-

θούν βαθμοί στο «Δημήτρης Χάματσος». Στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος οι γαλάζιοι του Δαλιού 

θα πάνε στα Λύμπια για να παίξουν με την Ολυμπιάδα, στο γειτονικό ντέρμπι. Το παιχνίδι είναι ανοικτό 

σε κάθε αποτέλεσμα ωστόσο μια νίκη σε γειτονικό ντέρμπι θα δώσει πολλά οφέλη στην ομάδα. Κάθε νέα 

διοργάνωση φέρνει νέες προσδοκίες. Καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές 

αναμένεται να φέρουν ακόμα περισσότερους φίλους του Χαλκάνορα κοντά στο σωματείο. Τα εισιτήρια 

διαρκείας του Χαλκάνορα κυκλοφόρησαν και μπορούν οι φίλοι της ομάδας να τα προμηθευτούν βοηθώ-

ντας και με αυτό τον τρόπο τη διοίκηση στην προσπάθεια της για οικονομικό νοικοκύρεμα του σωματείου.

Έτοιμος για το νέο πρωτάθλημα ο Χαλκάνωρ

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία της ΑΕΚ Ιδαλίου Άρχισε με προσδοκίες ο Λέφτερος

M ε ζήλο και κέφι άρχισε την προετοιμασία του 
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο Λέφτε-
ρος. Οι ποδοσφαιριστές 

της ομάδας έδωσαν το παρόν τους 
στην πρώτη προπόνηση στις 20 Αυ-
γούστου και έδωσαν την υπόσχεση 
ότι φέτος θα επιδιώξουν να πάρουν 
το πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Μέσα 
από την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος περνά και ο μεγαλύτερος στό-
χος τον οποίο θα επιδιώξει η ομάδα 
που δεν είναι άλλος από την άνοδο 
της στο πρωτάθλημα της ΣΤΟΚ. Κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει σκληρή δουλειά, συλλογικότητα και 
αγωνιστική πειθαρχία.  Ο Πρόεδρος του σωματείου Μι-
χάλης Καλλής και ο προπονητής Ανδρέας Πάλλας ανέ-
λυσαν τους στόχους για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
και τόνισαν ότι αναμένουν από τον κάθε ένα ποδοσφαι-
ριστή ξεχωριστά να δώσει τον καλύτερο του εαυτό μέσα 
στο γήπεδο για το συνολικό καλό της ομάδας. Μετά τις 

περσινές επιτυχίες της ομάδας οι απαιτήσεις του κόσμου 
του Λέφτερου είναι ασφαλώς πιο μεγάλες. Οι φίλοι της 

ομάδας έδειξαν πολλές φορές στο 
παρελθόν ότι είναι κοντά στο σω-
ματείο τους και στηρίζουν με κάθε 
τρόπο την ομάδα. Την κερκίδα του 
Λέφτερου τόσο σε αριθμό όσο και 
σε παλμό θα ζήλευαν ομάδες ακό-
μα και της Α’ κατηγορίας του πρω-
ταθλήματος της ΚΟΠ. Ο Λέφτερος 
θα προπονείται στις ποδοσφαιρικές 
εγκαταστάσεις της Ποταμιάς και θα 

χρησιμοποιεί ως έδρα του το γήπεδο του Χαλκάνορα. 
«Ευχαριστούμε το Δ.Σ του Χαλκάνορα για την υποδο-
χή τους» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σωμα-
τείου. Συνεχίζεται η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας 
του Λέφτερου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ για να προμηθευτούν τα 
εισιτήρια τους. 

Ο ρεξάτοι παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ 
Ιδαλίου στην προετοιμασία της ομάδας η οποία βρί-
σκεται σε πλήρη εξέ-

λιξη. Στο σωματείο της Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
πιστεύουν ότι έφθασε η ώρα η 
ομάδα να πανηγυρίσει το πρω-
τάθλημα. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση εργάζονται όλοι στο σω-
ματείο. Ο προπονητής Χρίστος 
Πέππος δοκιμάζει αυτή την περί-
οδο στα φιλικά παιχνίδια διάφο-
ρα σχήματα τα οποία θα του φανούν χρήσιμα στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθε-
ση του. Το ρόστερ της ομάδας έχει ανανεωθεί και νέοι ποδο-
σφαιριστές έχουν προστεθεί στο δυναμικό του σωματείου. Η 
διοίκηση από πλευράς της βρίσκεται στο πλευρό του προπο-
νητή και των ποδοσφαιριστών έτοιμη να διαχειριστεί θέματα 
που αναφύονται. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και 
όλοι αναμένουν ότι στο νέο πρωτάθλημα η ομάδα θα είναι σε 
θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κοντά στην ομάδα είναι 

και οι φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι από την πρώτη μέρα ίδρυσης του 
σωματείου το στηρίζουν με κάθε τρόπο. H ΑΕΚ Ιδαλίου στη νέα 

ποδοσφαιρική περίοδο θα χρησιμο-
ποιεί ως έδρα το γήπεδο του Άδωνη. 
Ο Πρόεδρος του σωματείου Τζόζεφ 
Βασιλείου εξέφρασε τις ευχαριστίες 
προς το Δ.Σ του Άδωνη για τη συνερ-
γασία. Τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ 
Ιδαλίου έχουν κυκλοφορήσει και οι 
φίλοι του σωματείου έχουν τη δυ-
νατότητα να τα προμηθευτούν από 
τα μέλη του Δ.Σ. Στη νέα αγωνιστι-

κή περίοδο θα λειτουργήσουν και οι ακαδημίες του σωματεί-
ου. Τόσο η ακαδημία της ποδηλασίας όσο και η ποδοσφαιρική 
ακαδημία θα προσφέρουν στα παιδιά της περιοχής την επι-
λογή να ενταχθούν στο σωματείο και να ασχοληθούν με τον 
αθλητισμό. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των παιδι-
ών που εντάσσονται στις αθλητικές ομάδες του σωματείου γε-
γονός που χαροποιεί τους ανθρώπους του Δ.Σ της ΑΕΚ οι οποί-
οι βλέπουν ότι οι κόποι τους όχι μόνο δεν πάνε χαμένοι αλλά 
αντίθετα το σωματείο μεγαλώνει και δημιουργεί. 




