ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Ο δίσκος της
Φαιστού μαζί με
την επιγραφή
σε χαλκό από το
αρχαίο Ιδάλιον
αποτελούν
σπουδαιότατα
ευρήματα για το
Ελληνικό έθνος.

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 7 l Τεύχος 88 l Ιανουάριος 2019

Στο Δήμο Ιδαλίου η διαχείριση του έργου κόστους 3,5 εκ. Ευρώ

Το 2019 είναι η χρονιά ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου

Π

ροσφοροδοτείται
μέσα
στο 2019 το έργο ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου. Το θέμα συζητήθηκε λεπτομερώς σε πρόσφατη συνάντηση του
Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου με τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρο Κυπριανού. Στη συνάντηση αποφα-

σίστηκε όπως το έργο προχωρήσει
και υλοποιηθεί με ενέργειες του Δήμου ο οποίος έχει διαθέσιμα τα χρήματα και μπορεί να τα αξιοποιήσει προς αυτό το σκοπό. Το κόστος
του έργου υπολογίζεται στα 3,5 εκ.
Ευρώ. Τη διαχείριση του έργου θα
είχε η Πολεοδομία αλλά λόγω του
ότι αδυνατούσε να το διαχειριστεί

Άξιος, πρωτοπρεσβύτερος Μάριος
Καλλένος

Σ

ε κλίμα κατάνυξης αλλά και
συγκίνησης
πραγματοποιήθηκε η
χειροθέτηση σε πρωτοπρεσβύτερο του πατρός Μάριου Καλλένου, εφημέριου στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ιδαλίου. Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας ανέφερε ότι ο πατήρ Μάριος Καλλένος
υπηρετεί εύορκα την
εκκλησία και τον κάλεσε να συνεχίσει τον
αγώνα του. Από πλευράς του ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ζήτησε από τον Μητροπολίτη να προσεύχεται για την Ενορία στην οποία μεγαλώνουν πολλά νέα παιδιά τα οποία αποτελούν το μέλλον της Κύπρου.

έγινε συμφωνία όπως το έργο διαχειριστεί ο Δήμος. Ο πυρήνας του
Ιδαλίου μετά τον εξωραϊσμό του θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς για
τους επισκέπτες. Εκτιμάται ότι θα
αποτελέσει το στολίδι για την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην
ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του
Δήμου Ιδαλίου.

σελ. 3

Ο Υπουργός Εσωτερικών
ενημέρωσε για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

H ΔΑΛΙnews
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά ,
και ευτυχισμένο
το νέο έτος 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Σ

υνεδρία του Υπουργού
Εσωτερικών
Κωνσταντίνου Πετρίδη με Δημάρχους και δημοτικούς εργαζομένους για
το θέμα της μεταρρύθμισης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όλες οι απόψεις λαμβάνονται υπόψη αλλά η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει, δήλωσε
ο Υπουργός. Στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ανέλυσε την
άποψη του για δημιουργία
συμπλέγματος στην περιοχή Νότια της Λευκωσίας στο
οποίο θα συμμετάσχουν ο
Δήμος Ιδαλίου και οι κοινότητες της περιοχής.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
έκλεισε τον κύκλο του
ΣΕΛ. 4

σελ. 4

σελ. 4

Πακέτα αγάπης στα Λύμπια
ΣΕΛ. 6

Γ

Πλήθος προσκυνητών στον
Κόρνο

ια ένα δεκαήμερο βρισκόταν στον Κόρνο, στον Ιερό Ναό του Τιμίου
Προδρόμου το δεξί άφθορο πόδι της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννας
που μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.
Είναι η πρώτη φορά που μεταφέρθηκε στην Κύπρο. Το ιερό λείψανο υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας στην παρουσία εκ μέρους
της κυβέρνησης του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτη
Φωτίου. Η έλευση του ιερού προσκυνήματος έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την ημέρα που εγκαινιάστηκε ο ναός του Τιμίου Προδρόμου.

σελ. 6

Ο Δήμος Ιδαλίου στο κλίμα των
γιορτών με πυροτεχνήματα

Χ

ριστουγεννιάτικες μελωδίες,
όμορφες γιορτινές εικόνες και
ρίψη πυροτεχνημάτων περιελάμβανε η εκδήλωση του Δήμου Ιδαλίου κατά την οποία έγινε η φωταγώγηση
του ευκαλύπτου στον ποταμό Γυαλιά.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση η οποία χάρισε για άλλη μια
χρονιά ωραίες στιγμές στους παρευρισκομένους. Μικροί και μεγάλοι παρα-

κολούθησαν το πρόγραμμα που ετοίμασαν οι διοργανωτές και απόλαυσαν
τα ροφήματα, τα φαγητά και τα άλλα
χριστουγεννιάτικα είδη που διατέθηκαν προς πώληση από τα οργανωμένα
σύνολα και τους άλλους φορείς του Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο Καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος.

σελ. 8

Οι αγελαδοτρόφοι
γιόρτασαν τον Άγιο
Μόδεστο
ΣΕΛ. 10

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Καλό νέο έτος

Δ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ιανύουμε τις πρώτες μέρες του 2019. Η «ΔΑΛΙNEWS»
εύχεται στο αναγνωστικό κοινό κάθε καλό. Το νέο έτος
να φέρει στον καθένα ότι επιθυμεί. Κάθε νέα χρονιά
φέρνει προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
με επιτυχία. Αναμένεται ότι το 2019 θα είναι καθοριστική χρονιά σε πολλά επίπεδα. Από τη μια τρέχουν τα έργα ανάπτυξης
του Ιδαλίου και από την άλλη θα μπει στην τελική ευθεία για την
υλοποίηση της η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το
2019 θα είναι όπως δείχνουν τα πράγματα η χρονιά εξωραϊσμού
του πυρήνα του Ιδαλίου. Πρόκειται για ένα αναγκαίο αλλά και
πολυαναμενόμενο έργο το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της πόλης του Ιδαλίου. Με την κατασκευή του πυρήνα το Δάλι θα αλλάξει μορφή. Σε συνάρτηση και με άλλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί καθιστούν το Ιδάλιο μια σύγχρονη πόλη η οποία δεν
έχει να ζηλέψει σε τίποτα άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις. Το 2019 και
μάλιστα το πρώτο χρονικό διάστημα του έτους είναι σημαντικό για το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σε σύσκεψη

με τους Δημάρχους άκουσε απόψεις και παρουσίασε τη μελέτη που αφορά στο θέμα. Το σίγουρο είναι ένα. Ο Δήμος Ιδαλίου
δεν θα είναι πλέον όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Δυο είναι τα σενάρια που παίζουν αυτή τη στιγμή, χωρίς να αποκλείεται να προκύψει και κάτι άλλο. Ο Δήμος Ιδαλίου είτε θα συγχωνευθεί με τους Δήμους Λατσιών και Γερίου, είτε θα αποτελέσει
σύμπλεγμα με τις γύρω κοινότητες. Αναμένουμε με εξαιρετικά
μεγάλο ενδιαφέρον τις τελικές αποφάσεις για το θέμα. Οι γιορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι περίοδος προσφοράς αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Αυτές τις γιορτές έκλεισε τον κύκλο του το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης το οποίο από ιδρύσεως του πρόσφερε απλόχερα βοήθεια στους πολίτες που είχαν ανάγκη στήριξης.
Οι άνθρωποι που στελέχωναν όλα αυτά τα χρόνια το Κοινωνικό
Παντοπωλείο πρόσφεραν αφειδώλευτα στα άτομα που τους είχαν ανάγκη. Αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Ένας από
τους ανθρώπους που προσφέρουν αρκετά στο κοινωνικό σύνολο της περιοχής είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πλέον Μάριος Καλ-
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λένος. Η χειροθέτηση του έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου από τον
Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. Ο Δήμος Ιδαλίου πρόσφερε όμορφες στιγμές στους πολίτες του κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του ευκαλύπτου. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το παρόν τους και χάρηκαν το γεγονός. Όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση διοργάνωσαν και στα Λύμπια.
Η οδός Χριστουγέννων μάγεψε μικρούς και μεγάλους. Όμορφη γιορτινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πλήθος πιστών συνέρρευσε στον
ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο και προσκύνησαν
το δεξί άφθορο πόδι της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννας που μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.
Οι αγελαδοτρόφοι της περιοχής γιόρτασαν και φέτος τον Άγιο
Μόδεστο. Πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή προγραμματίζονται και την ημέρα των Θεοφανείων προσφέροντας ξεχωριστές
στιγμές στον κόσμο. Nα ευχηθούμε το 2019 να είναι καλύτερο
απ’ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Θεοφάνεια

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.

news

Τ

α Θεοφάνεια είναι μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του δωδεκαημέρου μαζί με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μια από τις
μεγαλύτερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι μια από τις επίσημες αργίες του κράτους.
Την ημέρα των Θεοφανείων έγινε η βάπτιση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ή Βαπτιστή. Εκτός όμως από το Άγιο Βάπτισμα, γιορτάζουμε κάτι σημαντικότερο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τριών εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών και συγκεκριμένα του Ματθαίου, του Μάρκου και
του Λουκά την στιγμή της Βάπτισης ακούστηκε από τον ουρανό η φωνή
του Θεού να λέει: Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα. Επίσης, την ίδια στιγμή εμφανίστηκε και το Άγιο Πνεύμα με την μορφή περιστεριού.Στην ουσία δηλαδή γιορτάζουμε αυτή τη μοναδική ταυτόχρονη
εμφάνιση της Αδιαίρετης Αγίας Τριάδας. Άλλωστε η λέξη Θεοφάνεια βγαίνει από τις λέξεις «Θεός» + «Φαίνομαι» ακριβώς επειδή ο Θεός εμφανίστηκε (φάνηκε) στη Γη και με τις τρεις μορφές του (Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα).

Γιατί λέγονται και Φώτα
Η μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων είναι ευρέως γνωστή και ως εορτή των
Φώτων. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, κατά τη στιγμή της Βάπτισης του

Κάλαντα στον Πρόεδρο
της Βουλής από
τη Σχολή Φόρουμ

Π

αιδιά της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ πήγαν στις
20 Δεκεμβρίου στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και
μεταφέραν με τις μελωδίες τους το αγνό μήνυμα των Χριστουγέννων. Ο
πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, αναμείχτηκε με τα παιδιά και
φωτογραφήθηκε
αλλά
και τραγούδησε μαζί τους
χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

«Χαρτοπόλεμος για τη ζωή»

Τ

η Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου έγινε στο
Λύκειο Ιδαλίου ο στολισμός και η
φωταγώγηση του μεγάλου, 3,5 μέτρων, ανακυκλώσιμου χάρτινου δέντρου
του σχολείου. Αποτελείται από πορτοκαλί
κορδέλες και άλλα πορτοκαλί αντικείμενα.
Οι μαθητές με την καθοδήγηση του καθηγητή Μαθηματικών Γιάννη Λαζάρου μετέφεραν τα απαραίτητα υλικά από το σπίτι τους. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε
λήψη δειγμάτων από τον σύνδεσμο «Ύστερα ήρθε η άνοιξη» από όσους μαθητές, καθηγητές, γονείς και άλλους δημότες επιθυμούσαν να γίνουν εθελοντές δότες μυελού
των οστών. Συνολικά 114 νέοι δότες έδωσαν δείγμα σάλιου και εγγράφηκαν ως νέοι
δότες μυελού των οστών. Προηγουμένως,
έγινε ενημέρωση για το θέμα από την αιματολόγο δρα. Μαρία Βεργουλίδου.

Οι εθνοφύλακες κοντά στους
εθνοφρουρούς

Εορτολόγιο του μήνα
1 Ιανουαρίου
2 Ιανουαρίου
4 Ιανουαρίου

Βασίλης, Βασιλεία, Βάσος, Βάσω, Βάσια
Σεραφείμ, Σιλβέστρος
Θεώνη

6 Ιανουαρίου
7 Ιανουαρίου
8 Ιανουαρίου
17 Ιανουαρίου
18 Ιανουαρίου
20 Ιανουαρίου
21 Ιανουαρίου
23 Ιανουαρίου
24 Ιανουαρίου
25 Ιανουαρίου
26 Ιανουαρίου
27 Ιανουαρίου
30 Ιανουαρίου

Φώτης, Φωτεινή, Θεοφάνης, Ιορδάνης, Ουρανία
Γιάννης, Ιωάννης
Αγάθη, Έλσα, Παρθένα
Αντώνης, Αντωνία, Τόνια, Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Αθανάσιος, Αθανασία
Ευθύμιος, Ευθυμία
Ανγή, Ευγένιος, Ευγενία, Μάξιμος, Νεόφυτος, Πάτροκλος
Διονύσιος, Διονυσία
Ξένιος, Ξένια
Μαργαρίτα, Γρηγόρης
Ξενοφών
Χρυσόστομος
Τριών Ιεραρχών

Χριστού εμφανίστηκαν όλες οι μορφές της Αγίας Τριάδας, γεγονός που κατέστησε το μυστήριο της Βάπτισης ιδιαίτερα σημαντικό.Σύμφωνα λοιπόν
με τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό (γνωστός και ως Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος), το Θείο Βάπτισμα του Χριστού αποτελεί μια γιορτή φωτισμού ολόκληρης της ανθρωπότητας.Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έδωσε την ονομασία Φώτα. Έτσι προέκυψε η εναλλακτική ονομασία «Φώτα» ή «των Φώτων».

Μ

ε
την
ευκαιρία των
γιορτών ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Ακρίτες Ιδαλίου επισκέφθηκαν
φυλάκια της Εθνικής Φρουράς στην
περιοχή και πρόσφεραν
δώρα
στους εθνοφρουρούς. Ευχήθηκαν
στον καθένα προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και σύντομα να ευωδοθεί ο στόχος της απελευθέρωσης της πατρίδας μας. Ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Ακρίτες Ιδαλίου με τις δράσεις που
αναπτύσσει προσφέρει σημαντικά στην κοινωνία της περιοχής.
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2019: η χρονιά της ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου
Η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για διαχείριση του έργου από το Δήμο

Τ

ο 2019 θεωρείται σημαντική χρονιά για το Δήμο Ιδαλίου αφού αναμένεται να υλοποιηθεί ακόμα ένα πολυαναμενόμενο από τους δημότες, έργο ανάπτυξης το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και
θα δώσει μια νέα διάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Ιδαλίου η οποία αναμένεται ότι θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους μήνες. Τα σχέδια έχουν ολοκληρωθεί
και όπως προγραμματίζεται το έργο θα προσφοροδοτηθεί μέσα στο 2019.
Το θέμα συζητήθηκε λεπτομερώς σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου
Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρο Κυπριανού. Στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως το έργο
προχωρήσει με ενέργειες του Δήμου ο οποίος έχει διαθέσιμους τους οικονομικούς πόρους και μπορεί να τους αξιοποιήσει άμεσα προς αυτό το σκοπό. Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 3,5 εκ. Ευρώ. O Δήμος Ιδαλίου θα
καλύψει το 1/3 του κόστους ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα καλυφθούν από κρατικά ταμεία. Ο εξωραϊσμός του πυρήνα του Ιδαλίου δεν προχώρησε μέχρι
σήμερα γιατί πιάστηκε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας που μαστίζει την κρατική μηχανή. Τη διαχείριση του
έργου θα είχε η Πολεοδομία αλλά λόγω του ότι αδυνατούσε να το διαχειριστεί έγινε συμφωνία όπως το έργο
αναλάβει τελικά ο Δήμος. Μετά το πράσινο φως που έδωσε η κυβέρνηση ώστε το έργο να προχωρήσει με αυτό

τον τρόπο δρομολογήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες υλοποίησης. Ο πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον εξωραϊσμό του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς
για τους επισκέπτες. Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το στολίδι για την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του Δήμου
Ιδαλίου. Η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου θα καλύπτει από το Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας μέχρι τον ποταμό Γυαλιά και μέρος
της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τον ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας μέχρι το τουρκοκυπριακό τέμενος. Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα τοποθετηθούν σκέπαστρα και άλλες υποδομές και γενικά τα
έργα που θα κατασκευαστούν θα αλλάξουν την εικόνα του Ιδαλίου αναμορφώνοντας την περιοχή. Θα γίνει μια σύγχρονη πόλη την οποία θα χαίρεται ο επισκέπτης ενώ οι κάτοικοι του θα νιώθουν περηφάνια απολαμβάνοντας υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής. Στην ευρύτερη περιοχή του πυρήνα του Ιδαλίου βρίσκονται σε εξέλιξη
τα έργα κατασκευής της πεζογέφυρας και του γραμμικού πάρκου, έργα τα οποία θα συνδεθούν άμεσα με τον
πυρήνα του Ιδαλίου.
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Ο Πετρίδης ανέλυσε τη φιλοσοφία
της μεταρρύθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Ο

Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέλυσε ενώπιον 30 Δημάρχων και στελεχών των Δήμων το πλάνο της κυβέρνησης
που αφορά στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμαρχοι που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις
τους και να επιχειρηματολογήσουν προς υποστήριξη
των θέσεων τους. «Όλες οι απόψεις λαμβάνονται υπόψην αλλά η αλλαγή πρέπει να γίνει» ανέφερε μεταξύ
άλλων ο Υπουργός Εσωτερικών. O Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος σε παρέμβαση του ανέφερε ότι η
μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη συνεργασία μεταξύ Δήμων και κοινοτήτων. Ειδικότερα
για το Δήμο Ιδαλίου ο κ. Καλλένος τόνισε ότι η καλύτερη λύση είναι η δημιουργία ενός μεγάλου περφερειακού συμπλέγματος στην περιοχή Νότια της Λευκωσίας στην οποία θα περιλαμβάνεται το Δάλι και οι γύρω
κοινότητες. «Αυτό υπαγορεύουν τα όμορα χαρακτηριστικά, η κοινή ανάπτυξη, η αλληλοσύνδεση και η
αλληλοκάλυψη στις υποδομές και η κουλτούρα των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής η οποία πάει πολλά χρόνια πίσω», είπε ο κ. Καλλένος. Με το νέο χρόνο αναμένεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Η
ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να τοποθετηθεί επί
των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή δυο είναι τα
σενάρια που παίζουν για το Δήμο Ιδαλίου. Το πρώτο
αναφέρει ότι ο Δήμος Ιδαλίου θα συγχωνευθεί με τους
Δήμους Λατσιών και Γερίου και το δεύτερο σενάριο
προκρίνει τη δημιουργία συμπλέγματος με τις γύρω
κοινότητες. Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα το πρώτο σενάριο θεωρείται το πιθανότερο χωρίς ωστόσο να
αποκλείονται αλλαγές που θα επέλθουν στα νομοσχέδια από τη Βουλή. Στόχος της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι

news

Ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για έξι
χρόνια στήριξε τις άπορες οικογένειες

Κ

η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η προσφορά
υπηρεσιών οι οποίες θα τον βοηθούν στην καθημερινότητα του. Στο τραπέζι του διαλόγου έχοντας άμεση σχέση με τις δρομολογούμενες αλλαγές βρίσκεται
και το θέμα της μετακίνησης της ημερομηνίας διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών για το 2024 ώστε να
παραγματοποιηθούν μαζί με τις Ευρωεκλογές. Σ’ ένα
τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα πραγματοποιηθούν δημοτικές εκλογές το 2021 και τα υφιστάμενα δημοτικά συμβούλια θα πάρουν παράταση μέχρι το 2024.

οντά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη της
στήριξης λόγω της οικονομικής κρίσης και
της κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας,
βρέθηκε ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης για μια συνεχή περίοδο
73 μηνών. Στους 12 πρώτους
μήνες της λειτουργίας του το
Κοινωνικό Παντοπωλείο έδινε πακέτα αγάπης και σε οικογένειες της Ενορίας της
Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Στους πρώτους 49 μήνες
είχε την στήριξη του Δήμου Ιδαλίου και του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. Τα δύο τελευταία
χρόνια το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργούσε με
πόρους από κατοίκους Ιδαλίου, από διάφορες εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος για οικονομική ενίσχυση του ταμείου του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τοπικών φορέων, το Γ΄ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου
και επιχειρήσεις, οι οποίες προσέφεραν τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πάμπος Χαραλάμπους δήλωσε στη «ΔΑΛΙΝEWS» ότι στόχος της προσπάθειας ήταν να υποστηριχτούν οικογένειες που μέσω των αιτήσεων τους
αποδεικνυόταν η δυσμενής οικονομική κατάσταση
στην οποία περιήλθαν λόγω της αναπάντεχης οικονομικής κρίσης που κτύπησε τον τόπο μας με μηνιαία πακέτα αγάπης και όχι μόνο Χριστουγεννιάτικα
ή Πασχαλινά πακέτα αγάπης. Με ένα γενικό υπολογισμό τα πακέτα αγάπης που έχουν δοθεί τους τελευταίους 73 μήνες εκτιμούνται κοντά στις €150.000 σε
τρέχουσες τιμές τροφίμων. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου απευθύνει ευχαριστίες σε όσους στήριξαν την

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ιδιαιτέρως απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές
οι οποίοι πρόσφεραν αφειδώλευτα και ανελλιπώς
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους από την πρώτη ημέρα
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018.
Ο κύριος Χαραλάμπους πρόσθεσε ότι με ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίου και
Ελένης αναστέλλονται οι υπηρεσίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου λόγω συμπλήρωσης της αποστολής
του, γιατί οι λόγοι για τους οποίους έχει λειτουργήσει
δεν υφίστανται πλέον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου εύχεται σε όλους τους Δημότες Ιδαλίου
Ευτυχές το νέο έτος 2019.

Χειροθέτηση πρωτοπρεσβύτερου Μάριου Καλλένου

Ο

Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας μετά τη θεία λειτουργία της 2ας Δεκεμβρίου χειροθέτησε σε πρωτοπρεσβύτερο τον
πατέρα Μάριο Καλλένο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Άξιος φώναξε το χριστεπώνυμο πλήρωμα
που κατέκλυσε το ναό. Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας χαρακτηρίζοντας υπέρλαμπρο το ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης επισήμανε ότι κτίστηκε στην περιοχή μετά από ενέργειες και του πατρός Μάριου Καλλένου. Τονίζοντας ότι ο εφημέριος του ιερού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης υπηρετεί την εκκλησία εύορκα κάλεσε τον πρωτοπρεσβύτερο πλέον Μάριο Καλλένο να συνεχίσει τον αγώνα του και να αναδειχθεί
ένας τέλειος εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου. Στην αντιφώνηση του
ο πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Καλλένος αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες
του στο Θεό που τον αξίωσε, κάλεσε τον Μητροπολίτη να προσεύχεται
για το καλό της Ενορίας, μια περιοχή στην οποία μεγαλώνουν αρκετά νέα
παιδιά τα οποία αποτελούν το μέλλον του τόπου.

Βαθύτατη θλίψη για το θάνατο
του Φίλιππου Παττούρα

Έ

φυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου σε ηλικία 65 χρόνων μετά
από άνιση μάχη με τον καρκίνο
ο Φίλιππος Παττούρας. Ο εκλιπών γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1953 στο Δάλι.
Διετέλεσε Προϊστάμενος στην Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του
Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Ιούλιο
1999 μέχρι και την αφυπηρέτηση του,
τον Σεπτέμβριο 2014. Παράλληλα με
τη θέση του Προϊσταμένου, είχε ενεργή
συμμετοχή σε σώματα και φορείς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για 15 χρόνια (1999-2014).
Ήταν επίσης μέλος του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ως εκλεγμένος εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού για δύο συνεχείς θητείες (Μάιος 2003-Μάιος2007), μέλος του ΔΣ του
Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης
και Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2003-2009), Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2007-2011). To
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε ανακοίνωση

του, εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για
την απώλεια του Φίλιππου Παττούρα.
Υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με
πάθος και ενθουσιασμό και υπήρξε μία
προσωπικότητα έντονη και ξεχωριστή.
Πάντοτε πιστός στο ήθος και στις αξίες
του, αναλάμβανε πρωτοβουλίες για τη
χρηστή διοίκηση, την παραγωγικότητα και την αξιοκρατία στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Επιδείκνυε ιδιαίτερη ευαισθησία και ανιδιοτέλεια προς τις ευάλωτες
ομάδες των φοιτητών, πραγματοποιώντας δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
Η απώλεια του Φίλιππου Παττούρα, τονίζεται στην ανακοίνωση, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Φίλιππος Παττούρας
ήταν νυμφευμένος και είχε δύο γιους. Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
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Πρώτη φορά στην Κύπρο λείψανο της Αγίας Άννας από το Άγιο Όρος

Α

πό την 1η μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου βρισκόταν στην Κύπρο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα για την Ορθοδοξία. Πρόκειται για το δεξί άφθορο πόδι της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννας που μεταφέρθηκε από την
Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους. Είναι η πρώτη φορά που μεταφέρθηκε στην Κύπρο και στην

Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος. Πλήθος πιστών συνέρευσε στην εκκλησία του Tιμίου Προδόμου στον Κόρνο για
να προσκυνήσει. Η έλευση του ιερού προσκυνήματος έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από

Μ

την ημέρα που εγκαινιάστηκε ο ναός του Τιμίου Προδρόμου. Καθημερινά τελούνταν ακολουθίες. Το Ιερό λείψανο υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας μετά του κλήρου, της πολιτικής αρχής και πλήθος πιστών. Εκ μέρους της κυβέρνησης παρευρέθηκε ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου.
Ακολούθησε σύντομη δέηση, προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις και αποδόθηκαν οι πρέπουσες τιμές από την φιλαρμονική της αστυνομίας και στρατιωτικού αποσπάσματος.

Λαμπροί εορτασμοί στην Αγία Βαρβάρα

ε λαμπρότητα η
Αγία Βαρβάρα
γιόρτασε και φέτος την προστάτιδα Αγία της.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε συναυλία πανηγυρικού
εσπερινού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Φέτος συμμετείχε η ορχήστρα
συναυλιών Λευκωσίας και
χορωδιακό σύνολο «Αρμονία». Μια εξαιρετική ορχήστρα 57 ατόμων, η οποία
αποτελείτο από σολιστες,
πνευστά, έγχορδα και τη χορωδία ταξίδεψε τους πιστούς
σε ξεχωριστές θρησκευτικές
και χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Το παρόν του στους πανηγυρικούς εορτασμούς της
Αγίας Βαρβάρας έδωσε και ο
Μητροπολίτης Ησαϊας.

Σ

Αιμοδοσία στην Αλάμπρα
τις Νοεμβρίου διοργανώθηκε αιμοδοσία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αλάμπρας.
Το παρόν τους έδωσαν παλιοί και νέοι αιμοδότες οι οποίοι πρόσφεραν για τον ιερό αυτό σκοπό. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας κέρασε σουβλάκια και αναψυκτικά σε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Πακέτα αγάπης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών για άλλη μια χρονιά
στέκεται αρωγός σε κατοίκους του χωριού που έχουν
ανάγκη στήριξης και βοήθειας. Ενόψει των χριστουγέννων παραχωρήθηκαν πακέτα αγάπης για τις άπορες οικογένειες της κοινότητας. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Γεωργίου δήλωσε ότι έχει μειωθεί σημανικά ο αριθμός
των οικογενειών στις οποίες προσφέρεται οικονομική βοήθεια.
Ο κ. Γεωργίου ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην
ετοιμασία των πακέτων αγάπης.

5ος Θεατρικός Χειμώνας

Ο

Απόλλων Λυμπιών διοργανώνει και φέτος
τον πολιτιστικό θεσμό 5ος Θεατρικός Χειμώνας. Από τις 7 Ιανουαρίου και κάθε εβδομάδα συντονιζόμαστε με την Τέχνη και το Θέατρο στην
αίθουσα εκδηλώσεων του σωματείου, αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση. «Γελάμε, τρομάζουμε, δακρύζουμε, προβληματιζόμαστε με μια πανδαισία θεατρικών
έργων, που ετοίμασαν με μεράκι ερασιτεχνικές ομάδες
θεάτρου». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τις παραστάσεις από το διαφημιστικό φυλλάδιο που κυκλοφόρησε. Η τιμή εισόδου καθορίστηκε στα
5 Ευρώ για μια παράσταση και 10 Ευρώ για όλες τις πα-

Τ

ην Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, ο χώρος της Σχολής Φόρουμ γέμισε παιδικές φωνές και παιχνίδι, στο πλαίσιο του
πρώτου Παγκύπριου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού (Christmas Fun Day). To Φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από το κατάστημα εκπαιδευτικών παιχνιδιών TOYNBEE και την Π.Ο.Α.Π. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, γνωρίζοντας τον κόσμο του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, να μετρήσουν την χωρική-οπτική
νοημοσύνη τους, να λάβουν μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς και δραστηριότητες και να γευτούν χριστουγεννιάτικες λιχουδιές.

ραστάσεις. Όλα τα έσοδα της εισόδου θα δοθούν στην
εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερόύ Ναού Αγίου Επιφανίου Λυμπιών. Εισιτήρια διατίθενται στον Ιερό Ναό Αγίου
Επιφανίου, στο σωματείο του Απόλλωνα και στην στην
είσοδο των παραστάσεων.

Oδός Χριστουγέννων στα Λύμπια

Π

ολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με κοινωνικές προεκτάσεις πραγματοποιήθηκε στα Λύμπια. Η οδός Χριστουγέννων έφερε το κλίμα των γιορτών στην κοινότητα Λυμπιών. Το

σωματείο του Απόλλωνα σε ανακοίνωση αναφέρει: «καταφέραμε μαζί
να δώσουμε χαρά και λίγη από τη μαγική σκόνη των Χριστουγέννων σε
άπορες οικογένειες των Λυμπιών, αγοράζοντας τρόφιμα από τα έσοδα
της εκδήλωσης τα οποία το Δ.Σ θα παραδώσει στο Τμήμα Πρόνοιας του
Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών». Το σωματείο εκφράζει ευχαριστίες
στους συντελεστές της εκδήλωσης.

Christmas Fun Day

Μ

«Μια Ταβέρνα στην Αλάμπρα»

εγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση «Μια Ταβέρνα στην Αλάμπρα» η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του
Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν: Η Κοινοτική Χορωδία Αλάμπρας, το
Κοινοτικό Χορευτικό Συγκρότημα Αλάμπρας, ο πολιτιστικός όμιλος «Το Όραμα» Πέρα Χωρίου-Νήσου,
το μουσικό σχήμα «Μουσικές Περιπλανήσεις». Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας εκφράζει ευχαριστίες στους συμμετέχοντες και στα άτομα που βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν για
τις ανάγκες του Κοινοτικού Παιδοκομικού Σταθμού Αλάμπρας.
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Ο Δήμος Ιδαλίου στο κλίμα των γιορτών με πυροτεχνήματα

Χ

ριστουγεννιάτικες μελωδίες, όμορφες
γιορτινές εικόνες και ρίψη πυροτεχνημάτων περιελάμβανε η εκδήλωση του
Δήμου Ιδαλίου κατά την οποία έγινε η φωταγώγηση του ευκαλύπτου στον ποταμό Γυαλιά.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση η οποία χάρισε για άλλη μια χρονιά ωραίες
στιγμές στους παρευρισκομένους. Μικροί και
μεγάλοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα που
ετοίμασαν οι διοργανωτές και απόλαυσαν τα ροφήματα, τα φαγητά και τα άλλα χριστουγεννιάτικα είδη που διατέθηκαν προς πώληση από τα οργανωμένα σύνολα και τους άλλους φορείς του
Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος
ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο νέο έτος.

Χριστούγεννα στην Καλλιθέα

Ε

υχάριστη Κυριακή πέρασαν όλοι όσοι
συμμετείχαν στις 23 Δεκεμβρίου στην
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διορ-

γανώθηκε για πρώτη φορά στην Καλλιθέα, στην
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα οργανωμένα σύνολα της περιοχής πρόσφεραν
προς πώληση χριστουγεννιάτικα εδέσματα, φαγητά και λιχουδιές ενώ χορωδίες δημιούργησαν
όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Άης Βασίλης
πρόσφερε δώρα στα παιδιά. Στόχος των διοργανωτών είναι η συγκεκριμένη εκδήλωση χρόνο με το χρόνο να αναβαθμίζεται και να καταστεί
θεσμός βάζοντας τον κόσμο στο γιορτινό κλίμα
των Χριστουγέννων.

O Άης Βασίλης πήγε στην
«Μικρόπολις»

Μ

ια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους πελάτες της υπεραγοράς «Μικρόπολις» στο Πέρα
Χωριό - Νήσου. Την Παραμονή
της Πρωτοχρονιάς επισκέφθηκε
την υπεραγορά ο Άης Βασίλης και
μοίρασε δώρα και ευχές στον κόσμο. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να βγάλουν φωτογραφίες και να
ζήσουν τη μοναδική εμπειρία. Η
υπεραγορά «Μικρόπολις» επιφυλάσσει συχνά εκπλήξεις στους πελάτες της οι οποίοι ανταποδίδουν
με την προτίμηση τους. Η υπεραγορά «Μικρόπολις» καθιερώθηκε στην περιοχή. Τα φρέσκα προϊόντα
της, οι καλές τιμές της και η άρτια εξυπηρέτηση του προσωπικού της έχει
κερδίσει τον κόσμο ο οποίος την έχει καταστήσει μέρος της καθημερινότητας του.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου:
•Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
•Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Υδατοπρομήθειας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.
Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς
λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού.
Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι
έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.
Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά
ιδρύματα.
H εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.
			

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΛΙΟΥ
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“Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω τα έμαθα στο νηπιαγωγείο…”

«Ό

σα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πως να ζω, τι να
κάνω και πώς να είμαι, τα έμαθα στο νηπιαγωγείο. Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού,
αλλά εκεί, στα βουναλάκια από άμμο στο νηπιαγωγείο».
Αυτά είναι τα πράγματα που έμαθα:
1. Να μοιράζεσαι τα πάντα.
2. Να παίζεις τίμια.
3. Να μη χτυπάς τους άλλους.
4. Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί που τα βρήκες.
5. Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές σου.
6. Να μην παίρνεις τα πράγματα που δεν είναι δικά σου.
7. Να λες συγγνώμη όταν πληγώνεις κάποιον
8. Να πλένεις τα χέρια σου πριν από το φαγητό.
9. Να κοκκινίζεις.
10. Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα κάνουν καλό.
11. Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή, να μαθαίνεις λίγο, να σκέπτεσαι λίγο,
να σχεδιάζεις, να ζωγραφίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις
και να εργάζεσαι κάθε μέρα από λίγο.
12. Να παίρνεις ένα υπνάκο το απόγευμα.
13. Όταν βγαίνεις έξω στον κόσμο, να προσέχεις την κίνηση, να κρατιέσαι
από το χέρι και να μένεις μαζί με τους άλλους.
14. Να αντιλαμβάνεσαι τα θαύματα. Να θυμάσαι το μικρό σπόρο μέσα
στο δοχείο από φελιζόλ.
Οι ρίζες πάνε προς τα κάτω και το φυτό προς τα πάνω. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει πως και γιατί, αλλά όλοι μας μοιάζουμε σε αυτό.
15. Τα χρυσόψαρα, τα χάμστερς τα άσπρα ποντίκια, ακόμη κι ο μικρός
σπόρος μέσα στο πλαστικό δοχείο, όλα πεθαίνουν. Το ίδιο κι εμείς. Να
θυμάσαι τελικά τα βιβλία και την πρώτη λέξη που έμαθες την πιο μεγάλη απ’ άλλους: τη λέξη ΚΟΙΤΑ.
Robert Fulghum
Αμερικανός δοκιμιογράφος
Υποκλινόμαστε στο πιο πάνω απόσπασμα! Ναι!! Όλα τα εφόδια που απο-

κτά κανείς στη ζωή του, τα μαθαίνει στο νηπιαγωγείο. Πολύ σωστά και
πολύ γλυκά λόγια, από το ομώνυμο βιβλίο του Robert Fulghum. Ρίχνοντας μόνο μια ματιά στο πιο πάνω απόσπασμα τότε βρίσκουμε τον εαυτό μας ή ίσως και το ίδιο μας το παιδί.
Αλήθεια! Πόσο υπεύθυνο είναι το επάγγελμα του νηπιαγωγού. Κάποτε ο
Γέροντας Παϊσιος μίλησε για το επάγγελμα του νηπιαγωγού και με μεγάλο σεβασμό παραθέτουμε τις απόψεις του οι οποίες συνάδουν με το απόσπασμα του Robert Fulghum.
«Για μένα ενώπιον του θεού,
το πιο υπεύθυνο επάγγελμα,
που μπορεί να κάνει κάποιος είναι νηπιαγωγός.
Αλλά και το πιο δύσκολο,γιατί πλάθει ψυχές.
Και πλάθοντας ψυχές, πλάθεις ανθρώπους,
οι οποίοι είναι κατ΄ εικόνα του θεού πλασμένοι.
Και έτσι γίνεσαι συνεργός του θεού, όπως γίνονται
και οι γονείς όταν τεκνοποιούν». Και συνέχισε:
«Αν δεν έχεις τα κότσια να γίνεις νηπιαγωγός,
να γίνεις δάσκαλος. Είναι το ίδιο υπεύθυνο.
Κι αν δεν μπορείς ούτε δάσκαλος
τότε να γίνεις καθηγητής»!
Πηγή ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Πόσα έχει λοιπόν να δώσει η νηπιαγωγός στα παιδιά!!
Τόσα πολλά όσα δεν μπορεί να χωρέσει ολόκληρος ο ουρανός, ολόκληρη η γη. Η νηπιαγωγός έχει μεγάλη ευθύνη γιατί η περίοδος που διανύει
το παιδί στο νηπιαγωγείο είναι η πιο σημαντική της ζωής του.
Εκεί ακριβώς…μέσα στην περιφραγμένη αμμοδόχο, πάνω στις κούνιες
και τις τραμπάλες,στις κατακόρυφες τσουλήθρες…
Εκεί ακριβώς…μέσα σε εκείνη την όμορφη και γεμάτη ζωγραφιές αίθουσα, εκεί μέσα είναι που θα μπουν τα θεμέλια και οι βάσεις της εκπαίδευσης και της ζωής του παιδιού.
Οι εμπειρίες, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αποκτούν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο σημαδεύουν την μετέπειτα ζωή τους. Αναπτύσσεται η κριτική
τους σκέψη, η δημιουργικότητα τους, η αυτοεκτίμηση τους.
Ότι χρειάζεται να ξέρεις βρίσκεται κάπου εκεί! Ο χρυσός κανόνας και η

αγάπη και η βασική υγιεινή!!
Το νηπιαγωγείο μαθαίνει στο παιδί πως να ζει να φέρεται, να εκφράζεται,
να μοιράζεται, να λειτουργεί στην ομάδα, να παίζει τίμια, να τραγουδά,
να χορεύει, να εργάζεται, να ζωγραφίζει, να φροντίζει τα πράγματα γύρω
του. Προετοιμάζει την ένταξη του παιδιού στο Δημοτικό σχολείο και αργότερα σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.
Πόσα λοιπόν μπορεί να προσφέρει το μαγικό και πολύχρωμο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Κι αυτά τα μικρά βλαστάρια που μπορεί να δει
κάποιος από το μισάνοικτο παράθυρο της τάξης, θα είναι σε 20 χρόνια
εκείνοι οι άνθρωποι που θα καλεστούν να ζήσουν στην κοινωνία, να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να συνεργαστούν με άλλους. Είναι
αυτοί οι άνθρωποι που θα πρέπει να πάρουν μία από τις συμβουλές του
Fulgham, να εκφραστούν σαν ενήλικες και να την εφαρμόσουν στην οικογενειακή τους ζωή στην κυβέρνηση τους, στον κόσμο τους.
Αυτά ακριβώς τα παιδιά θα πρέπει να θυμούνται καλά όσα έμαθαν στο
νηπιαγωγείο, βαδίζοντας ανάμεσα στα χρώματα, τη μουσική, την άμμο,
το χορό, την ξεγνοιασιά.
Τότε είναι που ο κόσμος θα γίνει καλύτερος, αληθινός, ξεκάθαρος, σοφός
και δυνατός. Γιατί στην καρδούλα τους μέσα αυτά τα παιδιά έχουν καλά
κρυμμένη την αγάπη, την αθωότητα, την ηθική και όλα τα εφόδια που
πήραν από το νηπιαγωγείο. Και είναι αλήθεια πως ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν όλοι εμείς οι άνθρωποι τρώγαμε γάλα με κουλουράκια γύρω
στις τρεις το απόγευμα και μετά ξαπλώναμε κάτω από τις κουβέρτες για
έναν υπνάκο. Ή, αν όλες οι κυβερνήσεις είχαν ως βασική αρχή να βάζουν πάντα τα πράγματα εκεί που τα βρήκαν και να καθαρίζουν τις τσαπατσουλιές τους.
Είναι ακόμη αλήθεια, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πως όταν βγαίνετε έξω στον κόσμο είναι καλύτερα να κρατιέστε από το χέρι και να μένετε μαζί με άλλους!
Ασύγκριτη η ομορφιά σ΄ έναν τέτοιο κόσμο!! Υπέροχη η γαλήνη!!
Κανείς δεν έχει αμφιβολία!!! Αν όλα γίνουν όπως ο Robert Fulghum μας
συμβουλεύει!
Κατίνα Πρατίτη Πέππου
Νηπιαγωγός

Παχυσαρκία σε ζώα και τα προβλήματα υγείας

Η

O

Οι αγελαδοτρόφοι γιόρτασαν
τον Άγιο Μόδεστο

ι αγελαδοτρόφοι τίμησαν και φέτος τον Άγιο Μόδεστο ο οποίος θεωρείται ο προστάτης των ζώων και των κτηνοτρόφων. Γιορτάζεται στις 16 Δεκεβρίου. Το Δ.Σ της
εταιρείας Αγελαδοτρόφων Ιδαλίου, Ποταμιάς, Λυμπιών πρόσφερε λοκμάδες στους
πιστούς κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας τον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Στα παλιά χρόνια η ημέρα της γιορτής του Αγίου Μοδέστου αποτελούσε παραδοσιακή αργία, με προσφορές άρτων και κολλύβων στον ναό από τους γεωργούς, οι οποίοι
με τον αγιασμό εκείνης της ημέρας ράντιζαν τα σπαρμένα χωράφια τους. Κόλλυβα του αγίου
έριχναν στα χωράφια, για να εξασφαλίσουν τη γονιμότητα της γης, ενώ κόλλυβα και άρτο έδιναν και στα ζώα τους να φάνε, για να έχουν την προστασία του.

Εγγραφές παιδιών στα σχολεία

Α

νακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις εγγραφές/μετεγγραφές παιδιών σε νηπιαγωγεία και σε όλα τα δημοτικά σχολεία για την σχολική περίοδο 2019-2020.
Με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες:
Οι εγγραφές παιδιών για τη σχολική χρονιά 2019-2020, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες
τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (Α΄-Στ΄), θα πραγματοποιηθούν στις 21-23 Ιανουαρίου 2019, και όχι στις 14-16 Ιανουαρίου 2019 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή την περίοδο και δεν θα υπάρξει νέα περίοδος
εγγραφών.
Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους κατά την πιο πάνω περίοδο, θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το οποίο θα αποφασίσει για
την εγγραφή στο πλησιέστερο σχολείο στο οποίο θα υπάρχει κενή θέση.
Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:15 ή μέχρι τις
16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης και όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να το τηρήσουν, θα πρέπει να αιτηθούν
εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, κατά την περίοδο των εγγραφών/ μετεγγραφών (2123 Ιανουαρίου 2019).

παχυσαρκία είναι το συχνότερο διατροφικό νόσημα που εμφανίζεται, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, και ορίζεται ως η αύξηση του σωματικού βάρους λόγω εναπόθεσης του λιπώδους ιστού με τελικό
αποτέλεσμα τη διαταραχή της υγείας του ζώου. Όταν το σωματικό βάρος αυξάνεται κατά 10 – 20%, τότε το ζώο χαρακτηρίζεται ως υπέρβαρο και > 20% ως παχύσαρκο. Στους προδιαθετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση
του νοσήματος συμπεριλαμβάνονται η στείρωση, η ηλικία, το φύλο,
η φυλή και οι συνθήκες διαβίωσης
όπως η ελλιπή κινητική δραστηριότητα κ.α.
Οι συνηθέστερες παθήσεις που
σχετίζονται με την παχυσαρκία είναι η οστεοαρθρίτιδα, τα νοσήματα του καρδιαγγειακού και του
αναπνευστικού συστήματος, η
υπέρταση, η λιποείδωση του ήπατος και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II. Τα υπέρβαρα ζώα
είναι νωχελικά, αδιάφορα προς το περιβάλλον, δεν μετακινούνται εύκολα, ασκούνται λιγότερο και αποφεύγουν το
παιχνίδι. Επίσης, έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα
και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στα προβλήματα που
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και των
χειρουργικών επεμβάσεων.
Πως μπορεί να γίνει ένα ζώο παχύσαρκο:
Η παχυσαρκία μπορεί να προκύψει από την έλλειψη άσκησης και από το γεγονός ότι τα ζώα τρώνε περισσότερη τροφή από αυτή που χρειάζονται, έχοντας ως αποτέλεσμα την
αποθήκευση θερμίδων υπό μορφή λίπους. Υπερκατανάλωση τροφής μπορεί να συμβεί από την απληστία του ζώου
προς το φαγητό, την πλήξη, τη διατροφή με τα αποφάγια του
σπιτιού και τη συνεχή προσφορά από τον ιδιοκτήτη σνακ ή
λιχουδιών.
Πιο ειδικά αίτια παχυσαρκίας αποτελούν ο υποθυρεοειδισμός όπου η αύξηση του βάρους μπορεί να είναι το μόνο
σύμπτωμα, ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός, καθώς και η λήψη
φαρμάκων όπως γλυκοκορτικοειδή, προγεσταγόνα και φαι-

νοβαρβιτάλη.
Πως μπορεί ένα ζώο να επανέλθει σε φυσιολογικό όριο βάρους:
Η απώλεια βάρους για τα περισσότερα ζώα απαιτεί αύξηση
της άσκησης και ρύθμιση της διατροφής με σιτηρέσια μικρής
περιεκτικότητας σε ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, η τροφή θα
πρέπει να έχει μικρή περιεκτικότητα λίπους, αυξημένες πρωτεΐνες, ποικίλη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ίνες, ενώ
είναι χρήσιμη η προσθήκη L-καρνιτίνης χρωμίου ή επιπλέον
βιταμίνης Α. Η σύσταση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι
ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την πείνα του ζώου και να περιέχει όλες τις αναγκαίες βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, και μέταλλα
που χρειάζονται για μια ισορροπημένη διατροφή.
Το παχύσαρκο ζώο χρειάζεται σταδιακή αλλαγή της διατροφής, εως ότου επέλθει η απώλεια βάρους. Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί καθορίζεται από το ρυθμό απώλειας βάρους, την ανταπόκριση του ζώου και τη συμμόρφωση
του ιδιοκτήτη. Καταλήγοντας πρέπει να επισημανθεί ότι
η παχυσαρκία είναι νόσημα με σοβαρές επιπτώσεις στην
υγεία των ζώων. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναλογιστεί με
ωριμότητα το πρόβλημα του ζώου του και να συνεργαστεί
στενά με τον κτηνίατρο με σκοπό τη γρήγορη και ριζική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Καταγγελίες της Τροχαίας στο Δάλι

Α

νησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών στις οποίες προέβη η τροχαία στο Δάλι σε διάστημα λίγων μόνο ωρών. Συγκεκριμένα τo απόγευμα του
Σαββάτου 22 Δεκεμβρίου τα μέλη της τροχαίας κατά τη διάρκεια εκστρατείας
που διενήργησαν, σε τρεις μόνο ώρες προέβησαν σε 40 καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Σύμφωνα με αστυνομικό εκπρόσωπο παρόμοιες
εκστρατείες θα γίνουν και το επόμενο διάστημα και απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς
να είναι προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε παραβάσεις οι οποίες αποδεδειγμένα συμβάλουν στην πρόκληση των σοβαρών και θανατηφόρων δυστυχημάτων. Πρόκειται για την οδήγηση υπό
την επήρρεια αλκοόλης, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας και κράνος για τους μοτοσικλετιστές.

ΔΑΛΙ
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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Οι λιπαρές ουσίες και η ζυμωτικότητα
τους στους προστομάχους
των γαλακτοπαραγωγών μηρυκαστικών

Τάρτα Νουτέλας με 4 υλικά
Ανάλαφρη, δροσερή και απλά υπέροχη τάρτα Νουτέλας με 4 μόνο υλικά. Μια εύκολη συνταγή για ένα γλύκισμα με τραγανή βάση, γέμιση με νουτέλα ή μερέντα
και γαρνίρισμα γεμιστών σοκολατένιων μπισκότων.
Υλικά
•500 ml κρέμα γάλακτος πλήρης με 35% λιπαρά κρύα
•1/2 φλ. Nutella ρευστή, σε θερμοκρασία δωματίου
•170 γρ. μπισκότα σοκολάτας γεμιστά σε μικρά κομματάκια
•1 φύλλο για τάρτα της Pillsbury
Εκτέλεση
1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180οC. Αφήνετε το φύλλο τάρτας σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά ώστε να
μαλακώσει. Στρώνετε καλά τη ζύμη τάρτας, στη βάση και τα
τοιχώματα μιας βουτυρωμένης ταρτιέρας 22 εκ. περίπου.
Τρυπάτε με ένα πηρούνι τη βάση της ζύμης σε διάφορα
σημεία και τη ψήνετε στο προθερμασμένο φούρνο για 45 λ
περίπου μέχρι να ροδοκοκκινίσει και γίνει τραγανή. Βγάζετε

Ο

τη ταρτιέρα από το φούρνο και την αφήνετε στην άκρη να
κρυώσει εντελώς η τάρτα.
2. Βάζετε σε μπολ τη κρέμα γάλακτος και τη χτυπάτε με το
μίξερ χειρός σε πηχτή σαντιγί. Προσθέτετε και τη Nutella [ή
Μερέντα] και χτυπάτε για 1/2 ακόμα λεπτό μέχρι να ομογενοποιηθεί η Nutella και έχετε ένα σοκολατένιο αφράτο μείγμα. Αφήνετε το μίξερ.
3. Προσθέτετε τα 2/3 κομματάκια μπισκότων μέσα στο μείγμα και ανακατεύετε με πολύ απαλές κινήσεις με σπάτουλα ή
μαρίζ, από κάτω προς τα επάνω, μέχρι να ενσωματωθούν
τα μπισκότα πλήρως στο μείγμα.
4. Τοποθετείτε το μείγμα με μεγάλο κουτάλι πάνω στη κρύα
πλέον ζύμη και τη βάζετε στο ψυγείο για 1 ώρα να κρυώσει.
Τη βγάζετε από το ψυγείο τη πασπαλίζετε με τα υπόλοιπα
κομματάκια μπισκότων, τη κόβετε σε κομμάτια και σερβίρετε.

Ένας χρόνος Green Tree Καλλιθέας

Τ

α πρώτα της γενέθλια στην περιοχή της Καλλιθέας
γιόρτασε με πολλές εκπλήξεις για τους πελάτες της η
υπεραγορά Green Tree. Ο κόσμος που επισκέφθηκε την υπεραγορά το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου συμμετείχε
στην εκδήλωση για τον ένα χρόνο παρουσίας της υπεραγοράς στην περιοχή. Ο ραδιοσταθμός Zenith με Live Link
έδωσε ξεχωριστή νότα. Φουσκωτό για τα παιδιά, δώρα και
άλλες πολλές εκπλήξεις συνέθεταν το εορταστικό σκηνικό.
Στην υπεραγορά έκαναν πράξη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της το σλόγκαν «όλα τα καλά, στις καλύτερες τιμές».

news

Η υπεραγορά αποτελεί στολίδι για την περιοχή και προσφέρει στους πελάτες της ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Ο
ξεχωριστός της χώρος, η μοναδική ποιότητα των προϊόντων,
η απαράμιλλη φρεσκάδα, η εξυπηρέτηση και οι πολύ καλές
τιμές ανεβάζουν το επίπεδο των καθημερινών αγορών για
τους πελάτες της. Εκεί μπορούν να βρουν φρέσκα φρούτα
και λαχανικά, μυρωδάτο ψωμί και λαχταριστά γλυκά, εκλεκτό κρέας, delicatessen και νοστιμιές της διεθνούς κουζίνας,
μια ενημερωμένη κάβα κρασιών από όλο τον κόσμο και
προϊόντα καθημερινής χρήσης για το σπίτι.

Πρώτα γενέθλια για το «Γεωπονικό»

Έ

να χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας
συμπλήρωσε το «Γεωπονικό». Τα
πρώτα γενέθλια του καταστήματος
έγιναν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου. Ο ιδιοκτήτης του, ο γνωστός γεωπόνος Χριστόδουλος
Κυριάκου επιφύλαξε πολλές εκπλήξεις για
όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Το
κατάστημα το οποίο αποτελεί το δεξί χέρι
για κάθε επαγγελματία ή ερασιτέχνη αγρότη
βρίσκεται στο δρόμο Ιδαλίου – Πέρα Χωριού Νήσου. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο
κατάστημα το οποίο διαθέτει όλα τα χρειώδη

για τον κήπο, τη γεωργία και τη δημόσια υγεία. Ο έμπειρος γεωπόνος Χριστόδουλος Κυριάκου παράσχει τις συμβουλές του ενώ πραγματοποιεί και κατ’ οίκον
επισκέψεις. Στο «Γεωπονικό» διατίθενται
όλων των ειδών φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα), λιπάσματα, βιολογικά σκευάσματα για την
πλήρη αντιμετώπιση των εχθρών και των
ασθενειών. Πωλούνται σπόροι, είδη κήπου και άρδευσης, ψεκαστήρες και προϊόντα δημόσιας υγείας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικιστικό τεμάχιο στο Δάλι, τοποθεσία Πλευρά του Σταυρή.
Με υπέροχη θέα το Δάλι, το Πέρα Χωρίο και τη Νήσου.
Εξαιρετικό για Οικία Πολυτελείας ή ενιαία ανάπτυξη
Εμβαδό 1589τμ, με Δρόμο, Νερό, Ηλεκτρισμό, Τηλέφωνο.
Ζώνη Κα6, Συντελεστής Δόμησης 90%, & Κάλυψης 50%.
Τηλ. 22523435 & email: marygreek11@googlemail.com

ι λιπαρές ουσίες μαζί με τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες αποτελούν βασικά θρεπτικά συστατικά για
τα παραγωγικά ζώα. Εκτός από το δομικό τους ρόλο, οι λιπαρές ουσίες είναι φορείς ενέργειας. Κλάσματα
των λιπαρών ουσιών (συγκεκριμένα λιπαρά οξέα) κρίνονται ως απαραίτητα για την επιβίωση του οργανισμού και συνδέονται άμεσα με την υγεία και κατεπέκταση την παραγωγικότητα του ζώου.
Τα λίπη, αποτελούν μια ομάδα οργανικών ενώσεων οι οποίες ανευρίσκονται τόσο
σε ζωικούς όσο και σε φυτικούς ιστούς. Δρουν ως δότες ηλεκτρονίων, ως μεταφορείς
υποστρωμάτων σε ενζυμικές αντιδράσεις, είναι συστατικά βιολογικών μεμβρανών
και είναι φορείς ενέργειας αφού αποτελούν πηγές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας.
Στην διατροφή των μηρυκαστικών, στις συμπυκνωμένες ζωοτροφές και συγκεκριμένα στους δημητριακούς καρπούς, ανευρίσκονται κυρίως στα ελαιούχα σπέρματα (π.χ.
λιναρόσπορος, βαμβακόσπορος, ηλιόσπορος) και στα φυτικά λίπη και έλαια υπό την
μορφή τριγλυκεριδίων (TG). Τα τριγλυκερίδια αποτελούνται από μια μονάδα γλυκερόλης και τρεις μονάδες λιπαρών οξέων. Στην φυλλώδη χλωρά νομή, τα λίπη ανευρίσκονται υπό μορφή γλυκολιπιδίων τα οποία αποτελούνται από μία μονάδα γλυκερόλης,
ΤΖΙΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ
Υπεύθυνος κλάδου ζωοτροφών δύο μονάδες λιπαρών οξέων και μία μονάδα σακχάρου. Στην περίπτωση που ένα από
DODONI (CYPRUS) LTD
τα λιπαρά οξέα αντικατασταθεί με φωσφορικό δεσμό τότε το λίπος καλείται φωσφολιπίδιο. Τα φωσφολιπίδια αποτελούν τα κύρια δομικά και λειτουργικά συστατικά των κυτταρικών μεμβράνων των
διάφορων ιστών του οργανισμού. Ενδεικτικά, για την φυλλώδη χλωρά νομή η συγκέντρωση των γλυκολιπιδίων
μειώνεται με την ηλικία του φυτού και η αναλογία τους είναι διαφορετική σε σχέση με τα διάφορα μέρη του φυτού
(φύλλα, μίσχοι, βλαστός). Άρα για τα βόσκοντα ζώα, την εποχή που οι βοσκότοποι είναι πλούσιοι σε βοσκήσιμη
ύλη, η αλλαγή αυτή στο σύνολο της διατροφής του ζώου έχει αντίκτυπο στην ποσότητα αλλά και ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος ακριβώς λόγω της αλλαγής της θρεπτικής αξίας της βοσκής. Η βόσκηση είναι σημαντικό στοιχείο για τον τόπο μας και ευεργετικό πλεονέκτημα για τα μηρυκαστικά που μπορούν να εκμεταλλεύονται τις μειονεκτικές περιοχές αυτές (ορεινές, δύσβατες κ.α.)
Για να καταλάβουμε τι γίνεται όσον αφορά την πέψη των λιπαρών ουσιών θα αναφερθούν μερικά στοιχεία του
μεταβολισμού τους. Τα λιπαρά οξέα διαχωρίζονται σε κορεσμένα (απουσία διπλού δεσμού και είναι στερεά σε
θερμοκρασία δωματίου) και ακόρεστα (υγρά σε θερμοκρασία δωματίου) ανάλογα με τον αριθμό των διπλών δεσμών τους οποίους έχουν στο μόριο τους. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα διαχωρίζονται επιμέρους σε μονοακόρεστα
τα οποία παρουσιάζουν ένα διπλό δεσμό στην ανθρακική τους αλυσίδα και σε πολυακόρεστα (PUFA) τα οποία
παρουσιάζουν περισσότερους από έναν διπλούς δεσμούς. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι λιπαρά οξέα μακράς αλύσου με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και ανάλογα με την θέση του πρώτου διπλού δεσμού τους διακρίνονται σε ω-3 (στο 3ο άτομο άνθρακα), σε ω-6 (στο 6ο άτομο άνθρακα) και σε ω-9 (στο 9ο άτομο άνθρακα) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά οξέα διαχωρίζονται επίσης ανάλογα με το προσανατολισμό του μορίου τους
στην θέση του διπλού τους δεσμού σε cis και trans ισομερή (ή από το σιτηρέσιο ή από υδρογόνωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων στην μεγάλη κοιλία). Ο πίνακας δείχνει τις ποσοστιαίες συγκεντρώσεις κορεσμένων, ακόρεστων λιπαρών οξέων σε διάφορους ελαιούχους καρπούς και ελαία που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στην διατροφή.
Προηγουμένως έχει αναφερθεί ο όρος απαραίτητα λιπαρά οξέα. Τι είναι αυτό που τα κάνει απαραίτητα; Ο οργανισμός των ζώων μπορεί να δημιουργήσει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από το ελαϊκό οξύ, δεν μπορεί όμως να συνθέσει το λινελαϊκό, το γ–λινολενικό και το αραχιδονικό οξύ λόγω του ότι δεν μπορεί να εισάγει διπλό δεσμό στις
θέσεις 3 και 6 της ανθρακικής τους αλυσίδας. Αυτά τα λιπαρά οξέα καλούνται απαραίτητα και επειδή τα ζώα δεν
μπορούν να τα συνθέσουν πρέπει να παρέχονται μέσο του σιτηρεσίου τους. Τι γίνεται όμως στον μεταβολισμό των
ζώων; Στην μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών οι λιπαρές ουσίες υφίστανται λιπόλυση και βιοϋδρογόνωση. Ωστόσο οι μικροοργανισμοί παρουσιάζουν περιορισμένη δυνατότητα ζύμωσης λιπαρών ουσιών. Τα εστεροποιημένα
φυτικά λίπη αμέσως μετά την κατανάλωση τους από το ζώο, υδρολύονται από εξωκυτταρικά ένζυμα προσδεμένα
στις μεμβράνες των μικροοργανισμών της μεγάλης κοιλίας όπου και απελευθερώνονται ακόρεστα λιπαρά οξέα και
γλυκερόλη. Η γλυκερόλη ζυμώνεται ταχέως στην μεγάλη κοιλία παράγοντας ως τελικό προϊόν το προπιονικό οξύ.
Ελεύθερα λιπαρά οξέα προκύπτουν επίσης από την λιπόλυση που υφίστανται τα γλυκολιπίδια και τα φωσφολιπίδια. Φωσφολιπίδια φυτικής προέλευσης καθώς επίσης και μονο-, δι- και τριγλυκερίδια υδρολύονται εντός της μεγάλης κοιλίας και απελευθερώνονται ακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία μετέπειτα μετατρέπονται σε κορεσμένα και
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα υδρογονώνονται ταχέως από την μικροχλωρίδα του περιεχομένου της μεγάλης κοιλίας (διαδικασία βιοϋδρογόνωσης) γεγονός που πραγματοποιείται για την προστασία των
μικροοργανισμών της μεγάλης κοιλίας από τις τοξικές επιδράσεις των ακόρεστων λιπαρών οξέων. Έτσι τα μηρυκαστικά απορροφούν κυρίως κορεσμένα λιπαρά οξέα και τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα (γάλα και κρέας) τείνουν
να έχουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά οξέα σε σχέση με αυτά που καταναλώνουν από το σιτηρέσιο τους. Η ατελής υδρογόνωση του λινελαϊκού οξέος σε στεατικό οξύ, παράγει στην μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών το συζευγμένο λινελαϊκό οξύ (conjugated linoleic acid ή αλλιώς rumenic acid) το οποίο απορροφάται από το πεπτικό σύστημα των ζώων και εν τέλει καταλήγει στο λίπος του παραγόμενου από αυτά γάλακτος. Το συζευγμένο λινελαϊκό οξύ
πρόκειται για ένα ισομερές υψηλής βιολογικής αξίας για την διατροφή του ανθρώπου λόγο των ευεργετικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει έναντι της καρκινογένεσης, της αθηροσκλήρωσης κα.
Όπως προαναφέρθηκε η μικροχλωρίδα εντός της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών παρουσιάζει περιορισμένη
δυνατότητα πέψης των λιπαρών ουσιών. Σιτηρέσια με περιεκτικότητα λιπαρών ουσιών ίση ή μεγαλύτερη των 100
γραμμαρίων λιπαρών ουσιών ανά κιλό μειώνουν την δραστηριότητα της μικροχλωρίδας, αναστέλλουν την ζύμωση των ινωδών ουσιών και μειώνουν την κατανάλωση τροφής από τα ζώα. Στην πράξη, συνίσταται η περιεκτικότητα των λιπαρών ουσιών των σιτηρεσίων των μηρυκαστικών πρέπει να είναι μικρότερη των 50 γραμμαρίων ανά
κιλό. Η χορήγηση ζωοτροφών που έχουν υποστεί κατεργασία (είτε με θέρμανση, είτε με φορμαλδεΰδη) ή η χορήγηση ελαιούχων σπερμάτων με τα περιβλήματα τους καθιστούν το λίπος των ζωοτροφών «προστατευμένο» από
τις διαδικασίες βιοϋδρογόνωσης στο περιεχόμενο της μεγάλης κοιλίας παραμένοντας όμως ευαίσθητο στην ενζυμική υδρόλυση και απορρόφηση στο λεπτό έντερο. Με αυτό τον τρόπο τα ακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχουν
τα προστατευμένα λίπη μπορούν να τροποποιήσουν την σύνθεση του λίπους του σώματος των ζώων καθώς και
αυτή του γάλακτος εν μέρει (όχι σε μεγάλο βαθμό). Το συμπέρασμα και αυτό που πρέπει να θυμάται ο κτηνοτρόφος είναι ότι, τυχόν επιπλοκές στη ομαλή διεξαγωγή των ζυμωτικών φαινομένων μπορεί να προκληθούν (με όλα τα
αρνητικά επακόλουθα) αν ο λόγος κορεσμένων/ακόρεστων δεν είναι ορθός. Αν πάλι χρησιμοποιούνται είδη ελαίων στις συμπυκνωμένες ζωοτροφές κατά την ανάμειξη τους στην εκτροφή, στο τέλος αλλάζει και πάλι η αναλογία
κορεσμένων/ακόρεστων άρα και δραστικότητα των μικροοργανισμών της μεγάλη κοιλίας. Γι`αυτό ο σύμβουλος
διατροφής της μονάδας μαζί με το κτηνοτρόφο, με τον οποίο και συνεργάζεται στη μονάδα του για την κατάρτιση
των διάφορων σιτηρεσίων, πρέπει να ελέγχει πάντοτε την αναλογία ακόρεστων προς κορεσμένων λιπαρών οξέων
και να είναι σε θέση να κρίνει - συμβουλέψει τυχόν χρήση (αν είναι απαραίτητη) επιπλέον ελαίων ή λιπαρών στην
προετοιμασία των διάφορων σιτηρεσίων.
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Νέα χρονιά, νέοι στόχοι.

ελείωσε το 2018 και ήρθε η νέα χρονιά και είναι
η ευκαιρία για μία ανασκόπηση, μία αναδρομή
πίσω στον χρόνο, και η θεσμοθέτηση των νέων
μας στόχων. Για πολλούς με την νέα χρονιά αρχίζει ένα
νέο ακαδημαϊκό έτος, μια νέα δουλειά, μια νέα επαγγελματική συνεργασία, τίθενται νέοι προσωπικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί στόχοι για νέα ξεκινήματα και νέες
δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο μας. Η ανασκόπηση βοηθάει τον καθένα μας να
δει αν έχει πετύχει τους στόχους
που είχε θέσει την προηγούμενη χρονιά, και εάν όχι, τότε να
βρει τρόπους οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επίτευξή τους.
Επίσης, βοηθάει να δει ο καθένας μας που έχει φτάσει σαν άνθρωπος και τι διαφορετικό θα
μπορούσε να κάνει για να βοΜαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική
ηθήσει στην εξέλιξή μας, γιαΨυχολόγος
τί σαν ανθρώπινα όντα που είMSc στην Κλινική Ψυχολογία
μαστε πρέπει να εξελισσόμαστε
μέσα στην πάροδο του χρόνου.
Όμως, τι γίνεται και πιάνουμε τον εαυτό μας να θέτει ξανά
τους ίδιους στόχους που θέσαμε και πέρσι; Γιατί δεν τους
πετύχαμε πέρσι;
Το να θέτουμε νέους στόχους και να λαμβάνουμε αποφάσεις για να τους υλοποιήσουμε έχει νόημα και είναι αποτελεσματικό μόνα όταν οι στόχοι μας είναι ρεαλιστικοί,
μετρήσιμοι, άμεσοι, λεπτομερείς και ως εκ τούτου εφαρμόσιμοι. Για παράδειγμα, με το να λέμε ότι θα ξεκινήσω
την Δευτέρα δίαιτα, ή θα κόψω το κάπνισμα τον άλλο
μήνα, ή θα ξεκινήσω ένα καινούργιο χόμπι μέσα στον
χειμώνα, ή θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στα παιδιά μου, ή θα κάνω κάτι για τον εαυτό μου είναι στόχοι
γενικοί, απροσδιόριστοι και άρα άπιαστοι. Αυτοί οι γενικοί στόχοι μας προκαλούν σύγχυση που τις περισσότερες φορές αντί να κινητοποιηθούμε και να αναλάβουμε
δράση, καθηλωνόμαστε στην απραξία. Με αποτέλεσμα
να κρυβόμαστε πίσω από τον φόβο, ο οποίος μας γεμίζει αρνητικές σκέψεις και πεποιθήσεις πως είναι μάταιο να
προσπαθήσουμε, πιστεύοντας πως οι πιθανότητες να τα
καταφέρουμε είναι πολύ λίγες. Έτσι αναβάλλουμε τους
στόχους μας για την άλλη Δευτέρα.
Όταν διαπιστώσουμε ότι δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, τότε βιώνουμε τα αισθήματα της απογοήτευσης και της ματαίωσης. Ταυτόχρονα ενισχύουμε την πεποίθηση απέναντι στον εαυτό μας ότι «δεν
είμαι ικανός για τίποτα» ή «δεν μπορώ να καταφέρω τίπο-

τα, άρα δεν θα θέσω ξανά νέους στόχους» ή «και αν τα καταφέρω, πως θα διαχειριστώ αυτή την αλλαγή, φοβάμαι
τις συνέπειες». Το αίσθημα ότι «είμαι ανήμπορος» δυστυχώς θα μας ακινητοποιήσει.
Επομένως, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους νέους
μας στόχους μπορούμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία λίστας με
συγκεκριμένους στόχους ή θέλω. Καλό θα ήταν να διατυπωθούν πάνω σε ένα χαρτί με θετική διατύπωση και να είναι όσο πιο ξεκάθαροι γίνετε. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε πολύ εύκολα να τους διαβάζουμε. Για παράδειγμα
«θέλω να περάσω στο τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί…», και όχι «θέλω να περάσω στο Πανεπιστήμιο», ή «θέλω το χ αυτοκίνητο, σε χ
κυβισμό και χ χρώμα» και όχι «θέλω να αλλάξω αυτοκίνητο», ή «θέλω να χάσω τρία κιλά» και όχι «θέλω να αδυνατίσω». Το δεύτερο βήμα είναι η ιεράρχηση των στόχων, γιατί όλα στην ζωή είναι θέμα προτεραιοτήτων. Επομένως,
εάν θέσουμε πάνω από 10 στόχους, είναι πολύ σημαντικό
να ιεραρχήσουμε τους πρώτους 3 για να ξεκινήσουμε με
αυτούς. Κάποιες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας για να μας βοηθήσουν στην ιεράρχηση
είναι: «ποιος θα έφερνε την μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή
μου;», «ποιος θα με έκανε πιο ευτυχισμένο/η;», «υπάρχει
άλλος στόχος που χρειάζεται να πετύχω πρώτα πριν επιχειρήσω αυτό τον στόχο;». Το τρίτο βήμα είναι να θέσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τους στόχους μας και να τους
σπάσουμε σε μικρότερους υπο-στόχους. Έτσι θα έχουμε
καλύτερο έλεγχο για τις ενέργειες αλλά και ανατροφοδότηση εάν όλα πάνε καλά. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον
εαυτό μας: «είναι ορατοί οι μικρότεροι στόχοι;», «ποια είναι τα μικρότερα βήματα που θα κάνω;», «πως θα γνωρίζω ότι κάνω πρόοδο;». Δεν θα έχει νόημα εάν γράψουμε σε ένα χαρτί τους στόχους μας, και να το κοιτάξουμε
ξανά σε έναν χρόνο. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να θέτουμε χρονοδιάγραμμα και να μην το αφήνουμε στην
τύχη. Το τέταρτο βήμα είναι να κοιτάζουμε ξανά την λίστα των στόχων μας μετά από 1 μήνα, μετά από 3 μήνες
και μετά από 6 μήνες. Ίσως να χρειαστεί να την διορθώσουμε ή να αναπροσαρμόσουμε ή και να αφαιρέσουμε
κάποιους στόχους κάθε φορά που την βλέπουμε. Επομένως, για να πετύχουμε τους στόχους αυτής της χρονιάς είναι καλό να σκεφτούμε τι θέλουμε πραγματικά, να το
αναλύσουμε, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, να
πιστεύουμε σε αυτά, και κυρίως να πάρουμε την απόφαση για δράση. Καλή Χρονιά σε όλους,.

13

Πόσο πολύ επηρεάζει το Αλτσχάϊμερ την καθημερινότητα μας

Σ

την καθημερινότητα μας χρειαζόμαστε την λειτουργία της μνήμης για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε γεγονότα και καταστάσεις. Γενέθλια, επετείους, σημαντικά επαγγελματικά ραντεβού
είναι μερικά απο τα πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε. Απο μικροι ο εγκεφαλος
μας απορροφά τα πάντα για
να αποκτήσουμε αυτό που
ονομάζουμε μνήμη. Μεγαλώνοντας όμως, η ικανότητα
αυτή χάνεται σταδιακά, κάνοντας μας αδύνατους να θυμόμαστε στιγμές που μας έκαναν
να γελάσουμε, να κλάψουμε
ή να στεναχωρηθούμε. Μπορεί απλά να πούμε ότι φταίει
το γήρας και η αρτηριοσκλήΔρ. Λουϊζα Λοΐζου
99 229872
ρωση αλλά είναι πράγματι αυΓενικός Ιατρός
τός ό λόγος;
Τι είναι η άνοια;
Στην ιατρική επιστήμη η λέξη άνοια δεν δηλώνει κάποια
πάθηση αλλα είναι ένας γενικός όρος για την μείωση
των νοητικών λειτουργιών ενός ατόμου, τόσο σημαντική ώστε να επεμβαίνει με την καθημερινότητα. Συμπεριλαμβάνει ένα ευρή φάσμα συμπτωμάτων που σχετίζονται με την μείωση της μνήμης και άλλων σημαντικών
δεξιοτήτων όπως η σκέψη.
Αφού δεν είναι πάθηση, συσχετίζεται με παθήσεις;
Υπάρχουν πολλές παθήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα
την άνοια. Άτομα που πάσχουν απο Πάρκινσονς, Χάντικτονς ή και ακόμα ασθενείς που έπαθαν εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πιθανόν να παρουσιάσουν αγγειακή άνοια.
Η πίο κοινή όμως μορφή πάθησης που συγκαταλέγεται
στην κατηγορία είναι το Αλτζχάϊμερ αντιπροσωπεύοντας
το 60-80% των περιπτώσεων.
Tί είναι Αλτχάϊμερ και πως γίνεται η διάγνωση
του;
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η νόσος αυτή είναι αποτέλεσμα της γήρανσης λόγω της ηλικίας των ασθενών που
παρουσιάζουν την πάθηση αυτή. Στατιστικά άτομα άνω
των 65 χρονών εμφανίζουν τα αρχικά στάδια που είναι
η ξαφνική απώλεια μνήμης. Υπάρχουν όμως και οι σπάνιες περιπτώσεις ατόμων όπου εμφανίζουν την πρώιμη φάση της νόσου, γνωστή ώς νεανική εμφάνιση, στην
ηλικία των 40 ή 50.

Το κυριότερο σύμπτωμα της νόσου είναι η απώλεια μνήμης η οποία επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου.
Ασθενέις με προχωρημένο στάδιο, αδυνατούν να συνομιλήσουν με άτομα του οικείου περιβάλλοντος του, δεν
μπορούν να θυμηθούν σημαντικά γεγονότα της ζωής
τους, ξαχνούν ονόματα και καταστάσεις και καταλήγουν
να θυμούνται την νεανική τους ζωη.
Η νόσος χωρίζεται σε τρία στάδια:
Ήπιο στάδιο: λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αυτά
μπορούν ακόμα να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις της
καθημερινότητας, ξεκινούν να ξεχνούν πράγματα και λέξεις που είναι καινούργιες για αυτούς όπως μια νέα γνωριμία.
Μέτριο σταδιο: η φάση που διαρκεί περισσότερο και οι
πάσχοντες αρχίζουν να χρειάζονται περισσότερη φροντίδα απο τους οικέιους τους. Τα συμπτώματα χειροτερεύουν με αποτέλεσμα να ξεχνούν σημαντικά για αυτούς ονόματα, τοποθεσίες καθώς και την αίσθηση του
προσανατολισμού τους καταστώντας τους ικανούς να
χάνονται σε γνώριμα για εκείνους μέρη.
Τελευταίο στάδιο: η ικανότητα να θυμούνται και να
πραγματοποιούν γνωστικές και καθώς και καθημερινές
ανάγκες εξαφανίζεται. Δεν μπορούν να συνομιλήσουν
με κάποιον καθώς η προσοχή τους συνεχώς επηρεάζεται απο εξωτερικούς παράγωντες. Συγκεκριμένα η κοινωνικότητα τους χάνεται.
Υπάρχει θεραπεία για την νόσο;
Όπως όλες τις μορφές άνοιας, δεν υπάρχει τρόπος αντιστροφής της πάθησης μόνο διατήρησης των συμπτωμάτων. Ο νευρολόγος θα χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή
για τα συμπτώματα που εμφανίζοται με την νόσο όπως
χάπια για την απώλεια μνήμης, ηρεμιστικά για την ανικανότητα ύπνου και άλλα. Θα διαταχθεί ο ασθενής να ακολουθήσει φυσιοθεραπεία για την καλυτέρευση των κινητικών του ικανοτήτων καθώς και εργοθεραπείας για τις
καθημερινές ανάγκες όπως σίτηση και ντύσιμο. Σε πολλές περιπτώσεις όπου η ομιλία επηρεάζεται, η λογοθεραπεία συνιστάται για σκοπόυς πιθανής βελτίωσης.
Το Αλτσχάϊμερ είναι μια νόσος όπου η καθημερινή επιβλεψη και φροντίδα είναι αναγκαία. Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με την πάθηση αυτή καταλήγουν σε ιδρύματα όπου η καθημερινή φροντίδα αναλαμβάνεται απο
εκπαιδευμένο προσωπικό. Φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία χρειάζονται για την όσο το δυνατό ανεξαρτικοποίηση των ατόμων τόσο σε κοινωνικό αλλά και ατομικό επίπεδο.
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Συνεχίζεται η προσπάθεια της ΜΕΑΠ για βαθμολογική άνοδο

Η

ΜΕΑΠ θα παλέψει μέχρι τέλους για την παραμονή της στην Β΄ κατηγορία. Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Εξάλλου οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έδειξαν μέσα στο γήπεδο ότι
είναι σκληρά καρύδια και δύσκολα θα πουλήσουν
το τομάρι τους. Όσες ομάδες κέρδισαν την ΜΕΑΠ
δυσκολεύτηκαν πολύ και οι νίκες τους επιτεύχθηκαν στις λεπτομέρειες. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού
– Νήσου δίδουν κάθε εβδομάδα τον καλύτερο τους
εαυτό μέσα στο γήπεδο. Από την αρχή του πρωταθλήματος οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ γνώριζαν ότι η
προσπάθεια τους δεν ήταν εύκολη. Εργάζονται με
πάθος και θέλουν να ανεβάσουν την ομάδα όσο πιο
ψηλά γίνεται. Η ΜΕΑΠ είναι μέσα στους στόχους της
και θέλει στους επόμενους αγώνες να έχει βαθμολογική συγκομιδή ώστε στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος να μπει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για να παραμείνει μακριά από το γκρουπ των
ομάδων που κινδυνεύουν με διαβάθμιση. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έδειξαν ότι έχουν τα φό-

ντα να κρατήσουν το σωματείο μακριά από βαθμολογικές
περιπέτειες. Κοντά στην ομάδα
βρίσκονται και οι οπαδοί της
οι οποίοι ενισχύουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.
Όσο οι αγωνιστικές περνούν
τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται το
πρωτάθλημα. Αναμένεται ότι
και ο κόσμος που παρακολουθεί τους αγώνες θα αυξηθεί. Τα
λάθη θα πρέπει να αποφεύγονται και ταυτόχρονα να γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης λαθών των αντιπάλων. Ο Δεκέμβριος άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στο σωματείο. Η ΜΕΑΠ αν
ήταν λίγο πιο τυχερή θα είχε πολύ καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Είχε ευκαιρίες ωστόσο φάνηκε
λίγο άτυχη στα παιχνίδια της και έχασε πολύτιμους
βαθμούς. Όλα αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και
μπορεί η ομάδα να φανεί πιο τυχερή στη συνέχεια.

Έτοιμος για αντεπίθεση ο Άδωνης

H

διακοπή του πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ λόγω γιορτών έδωσε την ευκαιρία στον Άδωνη για ανασύνταξη
δυνάμεων. Ο νέος προπονητής
της ομάδας Κώστας Καλλής είχε
όλες αυτές τις μέρες τη δυνατότητα να εργαστεί χωρίς την πίεση του
χρόνου που προκαλεί η αγωνιστική δράση και τα συνεχή παιχνίδια.
Δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές
και τους προετοίμασε όσο καλύτερα γίνεται για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Ο Άδωνης βρίσκεται στη μέση
του βαθμολογικού πίνακα του
πρωταθλήματος. Στο σωματείο θέλουν στο β’ γύρο του πρωταθλήματος να κάνουν την αντεπίθεση τους
και να προωθηθούν στο βαθμολογικό πίνακα. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός στην περίπτωση κατά την οποία
η ομάδα πετύχει συνεχή θετικά αποτελέσματα. Οι ποδοσφαιριστές σε κάποια παιχνίδια στον α’ γύρο του πρωταθλήματος έδειξαν ότι μπορούν να ανεβάσουν τον
Άδωνη. Στην ομάδα υπάρχει πλούσιο ταλέντο, το κλίμα είναι αρκετά καλό και όλοι στο σωματείο θεωρούν
ότι είναι θέμα χρόνου να έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η ομάδα δεν έχει μεγάλη βαθμολογική διαφορά από τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις
ωστόσο για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να υπάρξει μια συνεχής αντεπίθεση ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Ο Άδωνης έχει μέχρι στιγμής 10 βαθμούς και
μπαίνει στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος έτοιμος
για βαθμολογική άνοδο. Όλοι στο σωματείο παρουσιάζονται αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους
εαυτό ώστε ο Άδωνης να φθάσει όσο το δυνατόν πιο

ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα. Οι άνθρωποι της διοίκησης βρίσκονται συνεχώς δίπλα στην ομάδα
και συμβάλουν με κάθε τρόπο στην
προσπάθεια για το καλό του σωματείου. Στον Άδωνη επιδιώκουν όπως
ο β΄γύρος του πρωταθλήματος είναι καλύτερος για την ομάδα. Το
πρώτο παιχνίδι του β’ γύρου με την
ομάδα της Α.Ε Πυργών αναβλήθηκε και αναμένεται ο καθορισμός του
από την ομοσπονδία. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη μέσα
στο 2019 αρχίζουν στις 5 Ιανουαρίου με τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα του Κόρνου. Ένα διπλό σε αυτό το παιχνίδι πέραν από
τους τρεις βαθμούς θα συμβάλει και στη ψυχολογική
ανάταση των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια η ομάδα
του Κώστα Καλλή θα φιλοξενήσει στο Δάλι τον Σπάρτακο Κιτίου. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με τη Δυναμό Περβολιών. Τελευταίο παιχνίδι μέσα στον Ιανουάριο για τους πράσινους του Δαλιού είναι εντός έδρας με
αντίπαλο τον Όλυμπο Ξυλοφάγου. Αναμένεται ότι θα είναι δυνατά παιχνίδια τα οποία θα προσφέρουν θέαμα
στον κόσμο. Ο Άδωνης έχει τα φόντα να κάνει τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή και να προωθηθεί στο
βαθμολογικό πίνακα.O χριστουγεννιάτικος χορός του
Άδωνη που ήταν προγραμματισμένος για τις 28 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε λόγω πένθους. Θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου στο Bella Luna. Ο Πρόεδρος του
Άδωνη Βάσος Ποταμίτης εκ μέρους του Δ.Σ εξέφρασε τα
συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Φίλιππου Παττούρα ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Στην 10η αγωνιστική η ΜΕΑΠ
έπαιξε με την ομάδα της Αγίας
Νάπας. Τελικό σκορ 0-0. Στην
11η αγωνιστική οι κόκκινοι του
Πέρα Χωριού – Νήσου έχασαν εκτός έδρας με 1-0 από τον
Ονήσιλο. Στην 12η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έπαιξε εκτός έδρας
με το Διγενή Ορόκλινης. Τελικό
σκορ 3-1. Στην 13η αγωνιστική
νέα εντός έδρας ισοπαλία για
τη ΜΕΑΠ. Εξήλθει ισόπαλη 1-1
με την ΑΕΖ. Ένα ψηλό βουνό καλείται να ανέβει τον
Ιανουάριο η ΜΕΑΠ η οποία έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα έχοντας να αντιμετωπίσει δυο παραδοσιακές ομάδες της Α’ κατηγορίας οι οποίες φέτος παίζουν στο πρωτάθλημα της Β΄κατηγορίας. Τα ντέρμπι
είναι συνεχή. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει αισιοδοξία ότι η ΜΕΑΠ θα καταφέρει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες. Το 2019 αρχίζει με τον

εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Ο
αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 4 Ιανουαρίου. Στην 15η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει
την Ομόνοια Αραδίππου ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τον πρώτο γύρο του
πρωταθλήματος. Στην 16η αγωνιστική νέος εντός
έδρας αγώνας για την ΜΕΑΠ. Αντίπαλος θα είναι η
ομάδα της Αναγέννησης. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ιανουαρίου ολοκληρώνονται στις 25 του
μήνα με τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Άρη
στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Μεγάλη επιτυχία
σημείωσε η τόμπολα της ΜΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου στην Bοnanza. Κυκλοφόρησε το λαχείο της ΜΕΑΠ με δώρο ένα αυτοκίνητο.
Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου. Στο μηνιαίο
λαχείο της ΜΕΑΠ και στην κλήρωση που έγινε στις 4
Δεκεμβρίου κέρδισαν οι λαχνοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 389. Από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 157,
705,443,504,774.

Η ΑΕΚ θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος

Λ

ίγο πίσω έμεινε στο βαθμολογικό πίνακα η ΑΕΚ Ιδαλίου η οποία απώλεσε βαθμούς σε παιχνίδια που
θα μπορούσε να είχε βαθμολογικό κέρδος. Όλοι
στο σωματείο θέλουν στο δεύτερο γύρο η ομάδα να παρουσιαστεί βελτιωμένη και να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Ο προπονητής Χρίστος Πέππος προσπαθεί να ανεβάσει τη
ψυχολογία των ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν πρέπει να τα
βάλουν κάτω και να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν αρκετά παιχνίδια μέχρι το τέλος. Όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα μπορούν να χαθούν βαθμοί σε κάθε αγώνα απ’ όλες
τις ομάδες. Η ομάδα έδειξε σε κάποια παιχνίδια ποδοσφαιρικές αρετές και σ’ αυτές θα επενδύσει ο προπονητής για
μια καλύτερη συνέχεια. Η ΑΕΚ στην 10η αγωνιστική έφερε ισοπαλία 2-2 με τον Εθνικό Καϊμακλίου. Επιστροφή στις
νίκες για την ομάδα της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στην 11η αγωνιστική. Κέρδισε στο γειτονικό ντέρμπι τον Απόλλωνα Λυμπιών με 3-1. Στην 12η αγωνιστική
η ΑΕΚ Ιδαλίου έχασε στο τοπικό ντέρμπι από τον Λέφτερο με 1-0. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Τα παιχνίδια που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέσα

στον Ιανουάριο προσφέρονται για νίκες και βαθμολογική
ανάκαμψη της ομάδας. Η ΑΕΚ μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στους στόχους της ομάδας είναι και η διεκδίκηση του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ. Η διοργάνωση θα αρχίσει
τον Φεβρουάριο. Το Δ.Σ της ΑΕΚ με την ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους εύχεται σε όλο τον κόσμο ένα ελπιδοφόρο και παραγωγικό 2019.

Καλύτερη πορεία στο β’ γύρο θα επιδιώξει
ο Aπόλλων Λυμπιών

Δ

υο παιχνίδια μέσα στο Δεκέμβριο ανέκοψαν
την πολύ καλή πορεία του Απόλλωνα Λυμπιών και τη δυναμική που ανέπτυξε η ομάδα. Οι
γαλάζιοι των Λυμπιών μετά την αλλαγή προπονητή παρουσιάζονται αλλαγμένοι προς το καλύτερο και με τα
συνεχή καλά αποτελέσματα που έφεραν ανέβηκαν στο
βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. Οι άνθρωποι του σωματείου μετά τις γιορτές και
στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος θέλουν η ομάδα να παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο και οι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν το σωματείο όσο το δυνατόν
στην καλύτερη θέση. Ο Απόλλων έδειξε ότι έχει τα φόντα για διάκριση και μπορεί με μια αντεπίθεση διαρκείας να φθάσει αρκετά ψηλά. Οι φίλαθλοι του Απόλλωνα
βρίσκονται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών έτοιμοι να βοηθήσουν από την κερκίδα στην επίτευξη των στόχων του σωματείου. Στην 10η αγωνιστική ο Απόλλων συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα. Κέρδισε την ΕΝΑΔ
με 2-1. Ο Απόλλων Λυμπιών έχασε στην 11η αγωνιστική από την ΑΕΚ Ιδαλίου με 3-1 στο γειτονικό ντέρμπι. Με
ήττα άρχισε τις αγωνιστικές του β’ γύρου η ομάδα των Λυμπιών. Στην 12η αγωνιστική έχασε εκτός έδρας με
3-0 από τον Δικέφαλο Αγκαστίνας.

Πρώτη νίκη για τις Απόλλων Ladies

Σ

την ιστορία του σωματείου
του Απόλλωνα Λυμπιών θα
γραφτεί η νίκη που πέτυχαν

πρόσφατα οι Απόλλων Ladies. Κέρδισαν εκτός έδρας με 2-0 την ομάδα
Champions Ύψωνα για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Γυναικών. Ήταν η πρώτη νίκη του σωματείου στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας
ποδοσφαίρου γυναικών. Το σκορ
άνοιξε η Μαρία Στασίνου στο 55ο λε-

Προπονήσεις σωματείου «Μιχαήλ Ολύμπιος»

Σ

υνεχίζονται οι προπονήσεις επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Σωματείου «Μιχαήλ Ολύμπιος» υπό τις
οδηγίες του Μιχάλη Κουτσούλη στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου.
Οι προπονήσεις διεξάγονται κάθε Παρασκευή η ώρα 18:00 και η συμμετοχή των παιδιών ολοένα και

αυξάνεται.

πτό και το 2-0 διαμόρφωσε η Φωτεινή Σεργίδη στο 87ο λεπτό. Μετά την
πρώτη νίκη ασφαλώς άνοιξε η όρεξη
για τις Απόλλων Ladies οι οποίες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θέλουν να πετύχουν πολλές νίκες.

ΔΑΛΙ

news

15

Η ΜΠΑΛΑ
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Με Νώντα Χριστινάκη στο τιμόνι συνεχίζει ο Χαλκάνωρ

Ν

έος αέρας φύσηξε στα αποδυτήρια του Χαλκάνορα μετά
την αλλαγή προπονητή. Η διοίκηση του σωματείου εμπιστεύτηκε το τιμόνι της ομάδας στο Νώντα Χριστινάκη, ένα
έμπειρο προπονητή ο οποίος πέτυχε πολλές επιτυχίες στην καριέρα
του οδηγώντας στη διάκριση ομάδες που αγωνίστηκαν και στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των
γιορτών ήταν μια καλή ευκαιρία για τον προπονητή να κάνει μια μίνι
προετοιμασία και η ομάδα να προσπαθήσει να παρουσιαστεί με το
καλό της πρόσωπο στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Ο Χαλκάνωρ έδειξε και καλά στοιχεία στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος
και σε αυτά θέλει να κτίσει ο νέος προπονητής της ομάδας. Τα λάθη
που υπήρξαν θα πρέπει να αποφευχθούν στη συνέχεια ώστε η ομάδα να μπορέσει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη και να διεκδικήσει
τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Ο Χαλκάνωρ στα μέχρι
τώρα παιχνίδια ήταν μια του ύψους και μια του βάθους. Αυτό αντικατοπτρίζεται από τα αποτελέσματα που έφερε η ομάδα. Στην 12η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έχασε με 4-1 από το Διγενή
Μόρφου. Το παιχνίδι έγινε στο Μακάρειο Στάδιο. Η ομάδα της Μόρφου ήταν πολύ καλύτερη στον αγώνα και κέρδισε
δίκαια. Στην 13η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ επανήλθε στις επιτυχίες κερδίζοντας στο Δάλι την ομάδα της Αμαθούς Αγίου
Τύχωνα με 3-1. Νέα ήττα για τον Χαλκάνορα στην 14η αγωνιστική κατά την εκτός έδρας αποστολή στην Ορμήδεια. Οι
γαλάζιοι έχασαν από την τοπική ομάδα με 2-0. Στο συγκεκριμένο αγώνα οι γαλάζιοι παρουσιάστηκαν με υπηρεσιακό προπονητή μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τον Γιώργο Γεωργίου. Ο Ιανουάριος είναι καθοριστικός μήνας για

την μετέπειτα πορεία της ομάδας αφού οι γαλάζιοι έχουν να
δώσουν δυνατά και σημαντικά
παιχνίδια στα οποία καλούνται
να αντεπεξέλθουν με επιτυχία.
Στις 5 Ιανουαρίου ο Χαλκάνωρ
παίζει στο Δάλι με αντίπαλο την
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς στο
πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.
Στην 16η αγωνιστική οι γαλάζιοι παίζουν και πάλι στο Δάλι με
αντίπαλο την Ομόνοια Ψευδά.
Ακολουθεί η έξοδος στην 17η
αγωνιστική στο Λιοπέτρι για τον
αγώνα με τον Αχυρώνα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ιανουαρίου συμπληρώνονται με το γειτονικό ντέρπι με αντίπαλο την Ολυμπιάδα Λυμπιών.
Ο αγώνας θα γίνει στο Δάλι στις 26 Ιανουαρίου. Στις 16 Ιανουαρίου ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας για το κύπελλο
με το Ροτσίδη Μάμμαρι. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο χριστουγεννιάτικος χορός του σωματείου που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου. Οι φίλοι της ομάδας έδωσαν το παρόν τους και διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
Στις 6 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τόμπολα του Χαλκάνορα στο οίκημα του σωματείου. H διοίκηση επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Καλή η πορεία της Ολυμπιάδας

Κ

αλή είναι η πορεία της Ολυμπιάδας Λυμπιών η οποία έδειξε ότι μπορεί για ακόμα καλύτερα πράγματα στο πρωτάθλημα της Γ’ κα-

τηγορίας. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο και εάν
σε κάποια παιχνίδια δεν παρουσίαζε τάσεις αυτοκτονίας σήμερα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Ολυμπιάδα είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμα και
το πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σύνολο που χαρίζει πλούσιο θέαμα στα παιχνίδια
του. Αν η ομάδα εκμεταλλευθεί ακόμα περισσότερο
την έδρα της τότε μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα. Ο κόσμος της ομάδας
παραμένει στο πλευρό του σωματείου και βοηθά με
κάθε τρόπο συμβάλλοντας στην πρόοδο της Ολυμπιάδας. Μεγάλη νίκη πέτυχε στην 12η αγωνιστική του

O Λέφτερος μπορεί για διάκριση

πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα. Κέρδισε εκτός έδρας
με 4-1 τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Οι πράσινοι των Λυμπιών ήταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο τους
κάτι εξάλλου που φαίνεται και από το τελικό σκορ. Γκέλα στα Λύμπια για την Ολυμπιάδα στην 13η αγωνιστική. Έχασε καθαρά με σκορ 3-0 από τον Εθνικό Άσσιας. Στην 14η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έφερε εντός
έδρας ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο τον Κούρρη Ερήμης.
Στο β’ γύρο οι πράσινοι των Λυμπιών θα επιδιώξουν να συνεχίσουν την καλή πορεία και να ανέβουν όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα.Tην παραμονή των Θεοφανείων η Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός έδρας με την Ε.Ν. Ύψωνα. Ακολουθεί στην 16η αγωνιστική, 1η αγωνιστική του 2ου γύρου του πρωταθλήματος ο εκτός έδρας αγώνας με την
Πέγεια. Στη συνέχεια η Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει την Ελπίδα Αστρομερίτη και ακολούθως θα παίξει με τον Χαλκάνορα στο γειτονικό ντέρμπι, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής. Η Ολυμπιάδα στο κύπελλο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας
στις 16 Ιανουαρίου την ΑΠΟΝΑ. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν η Χριστουγεννιάτικη και η Πρωτοχρονιάτικη τόμπολα.
Μοίρασαν πλούσια δώρα. Στις 18 Ιανουαρίου διοργανώνεται παραδοσιακή βραδυά στα Λύμπια με τον Πολιτιστικό
Όμιλο «Βασιλιτζιά». Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ανέγερση του νέου ιδιόκτητου οικήματος του σωματείου. Τιμή εισόδου μόνο 5 Ευρώ.

Καλή πορεία κάνει ο Πανιδαλιακός

Σ

τη μέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης βρίσκεται ο Πανιδαλιακός ο
οποίος πραγματοποιεί μια ισορροπημένη πορεία. Τέσσερις νίκες, τέσσερις ήττες και 10 βαθμοί
είναι η μέχρι στιγμής πορεία της
ομάδας. Το κλίμα στο σωματείο
του Πανιδαλιακού είναι εξαιρετικό. Οι άνθρωποι της ομάδας
ετοιμάζονται για τη συνέχεια και
τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της
νέας χρονιάς. Στον Πανιδαλιακό
δίδουν μεγάλη σημασία και στις
ακαδημίες οι οποίες αποτελούν
επένδυση για το μέλλον του
σωματείου. Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προπονητές και οι παίκτριες της ομάδας εύχονται ο νέος χρόνος 2019 να φέρει πολλές χαρές και το πολυτιμότερο αγαθό υγεία σε όλους και
στην ομάδα πολλές επιτυχίες. Ο Πανιδαλιακός στι 2 Ιανουαρίου διοργάνωσε τόμπολα στην οποία συμμετείχαν οι φίλοι και οι υποστηρικτές του σωματείου.

Ν

ίκες στα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ θέλουν στο Λέφτερο ώστε η ομάδα να πλησιάσει τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Οι άνθρωποι του σωματείου θεωρούν ότι
ο Λέφτερος έχει τις δυνατότητες για διάκριση στο φετινό πρωτάθλημα. Ο β΄γύρος δίδει τη δυνατότητα στην
ομάδα να βελτιώσει την απόδοση της και να διορθώσει κάποια λάθη που έγιναν στον α΄γύρο του πρωταθλήματος. Το
γεγονός ότι η ομάδα σε κάποια παιχνίδια δέχθηκε την ήττα δεν σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πάλεψαν στο γήπεδο. Η ομάδα στη φετινή περίοδο παρουσιάζεται πολύ άτυχη. Σε κάποια παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές του Λέφτερου
«έβγαλαν» πραγματικά τα δοκάρια και στο τέλος η ομάδα έφυγε ηττημένη από το γήπεδο. Στο σωματείο ελπίζουν ότι
στο δεύτερο γύρο η γκίνια θα τους εγκαταλείψει και θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες, πλούσιο ποδοσφαιρικό ταλέντο αλλά και εκδηλωτική κερκίδα η οποία βοηθά τους ποδοσφαιριστές
στην προσπάθεια τους. Σε παιχνίδια που όλα δούλεψαν όπως θα έπρεπε να δουλέψει η ομάδα είχε εξαιρετική απόδοση παίρνοντας με ευκολία τη νίκη. Κάτι τέτοιο συνέβη στην 10η αγωνιστική όπου η ομάδα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο,
πρόσφερε πλούσιο θέαμα και κέρδισε με το ευρύ 6-1 την ομάδα της Ακανθούς. Νίκη που δίδει και ψυχολογική ένεση
για τη συνέχεια πέτυχε ο Λέφτερος στην 12η αγωνιστική. Κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι την ΑΕΚ με 1-0 και έκανε σημαντικό βαθμολογικό άλμα. Τα επόμενα παιχνίδια θεωρούνται καθοριστικά για την μετέπειτα πορεία της ομάδας. Ο Λέφτερος θα πρέπει να παρουσιάσει το καλό του πρόσωπο και να εξασφαλίσει τους απαραίτητους βαθμούς οι οποίοι θα
του δώσουν τη δυνατότητα να προωθηθεί στο βαθμολογικό πίνακα και να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο, υπάρχουν παιχνίδια ντέρμπι τα οποία αν η ομάδα καταφέρει να κερδίσει τότε θα έχει την
ευκαιρία να διακριθεί χαρίζοντας χαρά στον κόσμο της. Στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων θα πραγματοποιηθεί στο Bella Luna η εορταστική τόμπολα του Λέφτερου.

