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

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 7 l Τεύχος 91 l Απρίλιος 2019

Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος κατά την επίσκεψη του στο Δάλι

Η ΔΑΛΙNEWS
σας εύχεται
Καλό Πάσχα

Σε νέο κτίριο θα στεγαστεί η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος

Σ

τα γραφεία της πρώην ΣΠΕ Ιδαλίου και νυν Ελληνικής Τράπεζας, δίπλα από τον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας θα
στεγαστεί η Μητρόπολη Τριμυθούντος.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο οποίος προέστη
του εσπερινού για τη μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Ο Μακαριώτατος
εξέφρασε τη χαρά του γιατί η Μητρόπολη
Τριμυθούντος θα στεγαστεί δίπλα από το

Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος καλύπτει γεωγραφικά μεγάλη έκταση φθάνοντας από το Δάλι μέχρι το Ζύγι
και την Αθηένου. Το κτίριο της νέας Μητρόπολης Τριμυθούντος θα αποτελέσει
σημείο αναφοράς και σε συνδυασμό με
τον πυρήνα του Ιδαλίου ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα αναμορφωθεί και θα μετατραπεί σ’ ένα στολίδι για την ευρύτερη
περιοχή, θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης του Ιδαλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σελ. 3

Υλοποιείται η συνεργασία
Ιδαλίου – Ξάνθης

Α

του Ιδαλίου και τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής. Τα Καμαρούθκια

ντιπροσωπεία του Δήμου
Ξάνθης επισκέφθηκε το
Δήμο Ιδαλίου με την ευκαιρία των εθνικών επετείων και
των εορτασμών που έγιναν με την
ευκαιρία της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Επικεφαλής
ήταν ο δημοτικός σύμβουλος Μαρίνος Σδρέβανος. Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και τους ξενάγησαν στο
Δήμο και στα αξιοθέατα του. Η αντιπροσωπεία από την Ξάνθη εξέφρασε το
θαυμασμό της για το Ιδάλιο, την ιστορία του και τους ανθρώπους του, το οικονομικό μοντέλο που ακολουθείται το οποίο συνέβαλε στη βιωσιμότητα
του Δήμου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και για τη θερμή
φιλοξενία που τους επιφυλάχθηκε κατά την εδώ παραμονή τους. Το Δάλι και
η Ξάνθη τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας.

ήταν το παλιό υδραγωγείο. Εκτός από την αναστήλωση και αποκατά-

σελ. 6

Ολοκληρώθηκε η αναστήλωση
στα Καμαρούθκια

Π

αραδόθηκαν τα Καμαρούθκια. Πρόκειται για άλλο ένα στολίδι το οποίο αναστηλώθηκε και εξωραϊστηκε παρέχοντας την
ευκαιρία στους νέους της περιοχής να μάθουν για την ιστορία

Επιστολή Καλλένου
για τα απόβλητα
ΣΕΛ. 6

σταση της οικοδομής του πετραύλακου κατασκευάστηκε πεζόδρομος
ενώ έχει γίνει υποδομή και εξοπλισμός για ανακύκλωση νερού. Το κό-

Διακρίσεις σε μαθητικούς
διαγωνισμούς

στος του έργου καλύφθηκε από το αρδευτικό τμήμα Ιδαλίου και το Δήμο
Ιδαλίου.

σελ. 4

ΣΕΛ. 10

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τα είπε
με τον μικρό Λάμπρο

Σ

το περιθώριο της τριμερούς συνόδου κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ και παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την παραμονή τους στο Ισραήλ ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του
μικρού Λάμπρου ο οποίος εδώ και 8 σχεδόν χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύεται στο
Ισραήλ. Ο μικρός Λάμπρος πάσχει από
μια σπάνια ασθένεια, με την ονομασία
«Kaposi Lymphangiomatosis». Με την
πολύ σπάνια ασθένεια που ταλαιπωρεί
τον Λάμπρο, πάσχουν άλλα 3 παιδιά και
μόλις ακόμα 18 ενήλικες σε όλη τον κόσμο. Το παιδί από το Δάλι νοσηλεύεται
σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ από τις πρώτες μέρες της γέννησης
του και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για σύντομη επιστροφή του στην Κύπρο.

σελ. 4

Οι αγώνες του Ελληνισμού
αποτελούν φωτεινά παραδείγματα

Μ

ε μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε
η εθνική παλιγγενεσία του
1821. Η 25η Μαρτίου είναι
διπλή επέτειος για το Δήμο Ιδαλίου. Γιορτάστηκε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και τιμήθηκε η εθνική επέτειος της
ελληνικής επανάστασης. Η επέτειος του
1821 αποτελεί φάρο και οδοδείκτη για
τις νεότερες γενιές. Στο Δάλι πραγματοποιήθηκε η παρέλαση το χαιρετισμό της

οποίας δέχθηκαν οι τοπικές και στρατιωτικές αρχές της περιοχής. Προηγήθηκε η δοξολογία στον πανηγυρίζοντα
Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος
Ξάνθης Μαρίνος Σδρέβανος. Τις εθνικές
επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης
Απριλίου τίμησαν με εκδηλώσεις σχολεία και σωματεία της περιοχής.

σελ. 8

H «Τελετή» από τη Σχολή
Φόρουμ
ΣΕΛ. 13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καλό Πάσχα

Λ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ίγες μέρες μας χωρίζουν από την μεγαλύτερη γιορτή της
Χριστιανοσύνης. Το Πάσχα βρίσκεται προ των πυλών και
όλοι σιγά – σιγά αρχίσαμε τις προετοιμασίες για το Πάσχα.
Οι ναοί θα πλημμυρίσουν με κόσμο και οι πιστοί με κατάνυξη και
θρησκευτική ευλάβεια θα προσέλθουν για να ακούσουν τα θεία
πάθη και στη συνέχεια το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ανακοίνωσε ότι το νέο κτίριο της Μητρόπολης Τριμυθούντος θα στεγαστεί δίπλα από τον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, στο κτίριο της πρώην ΣΠΕ Ιδαλίου και τώρα της Ελληνικής Τράπεζας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε
άλλο ένα σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για
τα έργα αναστήλωσης στα Καμαρούθκια, ένα έργο διατήρησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιδαλίου. Είναι το παλιό υδραγωγείο της περιοχής το οποίο με την αναστήλωση του θα δώσει την
ευκαιρία στους νέους να μάθουν για την αγροτική ιστορία της περιοχής. Στις 25 Μαρτίου ο Δήμος Ιδαλίου έβαλε τα γιορτινά του και τίμησε με μεγαλοπρέπεια την ελληνική παλιγγενεσία αλλά και τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με σεβασμό στους ήρωες του

έθνους τιμήθηκε η θυσία τους η οποία αποτελεί φάρο και οδηγό για
τις νεότερες γενιές. Τα νιάτα της περιοχής Ιδαλίου έδωσαν το παρόν
τους στις διάφορες εκδηλώσεις αποκορύφωμα των οποίων ήταν η
παρέλαση ανήμερα της εθνικής επετείου. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και αντιπροσωπεία από την Ξάνθη. Πέραν από τις εκδηλώσεις
για τις εθνικές επετείους η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο και των
κομματικών εκδηλώσεων ενόψει των Ευρωεκλογών. Ο Παναγροτικός διοργάνωσε περιφερειακή συγκέντρωση στην Αγία Βαρβάρα
στην οποία αναλύθηκε η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης και οι
ευκαιρίες που έχει σήμερα ο αγροτικός κόσμος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ενώ το ΑΚΕΛ πραγματοποίησε στο Δάλι περιφερειακή συγκέντρωση των τοπικών αρχόντων της περιοχής. Ακολούθησε παρουσίαση των υποψήφιων Ευρωβουλευτών του κόμματος. Τους
υποψήφιους Ευρωβουλευτές της παρουσίασε στο Δάλι και η ΕΔΕΚ.
Ένα από τα προβλήματα που εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή και το οποίο επιδεινώθηκε με τις συνεχείς βροχοπτώσεις αφορά
στη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων των κτηνοτροφικών υποστατικών. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος απέστει-

Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή
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Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α,
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
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Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι.
ΤΗΛ.22521922
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου

λε επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Ανάπτυξης Κώστα Καδή από τον οποίο ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς αντιμετώπιση του θέματος. Επίσης στην επικαιρότητα επανήλθε το θέμα των ασφαλτικών μονάδων κοντά στην κατοικημένη περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Δάλι. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να γίνουν κοινές δράσεις με τις κοινότητες Κόρνου, Πυργών, Σιας, Μοσφιλωτής και Ψευδά αφού αντιμετωπίζουν και εκείνες παρόμοια θέματα. Το Μάρτιο τελέστηκε το
μνημόσυνο του ήρωα Δημήτρη Χάματσου. Σημαντικό γεγονός που
αξίζει επισήμανσης είναι οι διακρίσεις των παιδιών του Γ’ Δημοτικού
Σχολείου Ιδαλίου σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Στα Λύμπια πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχή χρονιά η καρναβαλίστικη παρέλαση
η οποία ξεπέρασε σε συμμετοχή κάθε προηγούμενο. Την Καθαρά
Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στα «Παραδείσια» όπου
οι κάτοικοι του Ιδαλίου έκοψαν την Μούττη της Σαρακοστής. To θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών απέσπασαν οι συντελεστές του έργου η «Τελετή» από την θεατρική ομάδα της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ.

Ο Ακάθιστος ύμνος στην
Υπεραγία Θεοτόκο

Άμεση βοήθεια
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Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα,
Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά
και Βιομηχανική περιοχή.
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A
“Να μην γίνουν οι γιορτές εφιάλτης”, καλεί ο
Δήμαρχος Ιδαλίου

Δ

ραματική έκκληση στους νέους καθώς και στους γονείς να αναλογιστούν τις
ευθύνες τους απευθύνει ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ενόψει των
γιορτών του Πάσχα. «Να μην γίνουν οι γιορτές εφιάλτης» ανέφερε ο κ. Καλλένος επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί το άναμμα λαμπρατζιάς και η χρήση κροτίδων και βεγγαλικών. «Καλώ τους γονείς να συνεργαστούμε όλοι μαζί με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, την Πυροσβεστική και την Αστυνομία ώστε να μην
έχουμε φέτος ανεπιθύμητα περιστατικά» είπε ο Δήμαρχος Ιδαλίου. Ο κ. Καλλένος ανέφερε ότι λαμπρατζιές, μια σε κάθε Ενορία του Δήμου, θα ανάψουν μόνο το βράδυ του
Μεγάλου Σαββάτου σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα υποδείξει ο Δήμος. Ο κ. Καλλένος κάλεσε όλους σε συμμόρφωση με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών, καταστροφών περιουσιών και οποιασδήποτε μορφής οχληρίας. Ταυτόχρονα
ανέφερε ότι την κύρια ευθύνη για τη σωστή συμπεριφορά αυτών που θα ασχοληθούν
με τις λαμπρατζιές την έχουν οι γονείς τους. Τους κάλεσε να συμβουλεύουν τα παιδιά
τους ώστε να αποφεύγουν ακραίες συμπεριφορές.

Ημερίδα της Μητρόπολης Τριμυθούντος για
τα γυμνάσια και τα λύκεια

H

Σχολή Φόρουμ φιλοξένησε και φέτος την ετήσια ημερίδα που διοργανώνει η
Μητρόπολη Τριμυθούντος για τα Γυμνάσια και Λύκεια της μητροπολιτικής περιφέρειας. Μαθητές, καθηγητές και μέλη των Συνδέσμων Γονέων των Γυμνασίων και Λυκείων της μητροπολιτικής περιφέρειας Τριμυθούντος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις καταξιωμένων ομιλητών με θέμα «Εφηβεία: Μια όμορφη
αλλά όχι εύκολη πορεία προς την ενηλικίωση» καθώς επίσης να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια.

κάθιστος ύμνος
επικράτησε να λέγεται ένας ύμνος
«Κοντάκιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προς τιμήν
της Υπεραγίας Θεοτόκου,
από την όρθια στάση, που
τηρούσαν οι πιστοί κατά
τη διάρκεια της ψαλμωδίας του. Οι πιστοί έψαλλαν
τον Ακάθιστο ύμνο όρθιοι,
υπό τις συνθήκες που θεωρείται ότι εψάλη για πρώτη φορά, ενώ το εκκλησίασμα παρακολουθούσε όρθιο κατά την ακολουθία της γιορτής του Ευαγγελισμού, με την οποία συνδέθηκε ο ύμνος.
Ψάλλεται ενταγμένος στο λειτουργικό πλαίσιο της ακολουθίας
του Μικρού Αποδείπνου, σε όλους τους Ιερούς Ναούς, τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας
ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές)
σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε
οίκος ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα), και
είναι γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας.
Θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας, η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και είναι εμπλουτισμένος από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου
(αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). Το θέμα του είναι η εξύμνηση της
ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς και αγαλλίασης, οι οποίες του
προσδίδουν θριαμβευτικό τόνο.

Δωρεάν εξέταση του
θυροειδούς

Μ

ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
ο Δήμος Ιδαλίου πρόσφερε στις γυναίκες του Ιδαλίου την ευκαιρία να υποβληθούν σε δωρεάν ορμονική εξέταση θυροειδούς TSH και FT4. Η συγκεκριμένη εξέταση
έγινε στο χημείο του Νίκου Παπαλοϊζου στις 8 και 9 Μαρτίου.
Ήταν μια παροχή στο γυναικείο πληθυσμό του Ιδαλίου η οποία
έγινε δεκτή με ικανοποίηση. H εξέταση θυροειδούς είναι εξίσου
σημαντική με τις υπόλοιπες γυναικολογικές εξετάσεις και προσφέρθηκε δωρεάν μετά από εισήγηση των γυναικών – μελών
του δημοτικού συμβουλίου Ιδαλίου.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Απριλίου
2 Απριλίου
5 Απριλίου
6 Απριλίου
10 Απριλίου
15 Απριλίου
18 Απριλίου
19 Απριλίου
20 Απριλίου
21 Απριλίου
22 Απριλίου
24 Απριλίου
28 Απριλίου
29 Απριλίου
30 Απριλίου

Βάγια, Βάιος, Δάφνη
Τίτος, Τίτα
Αργύρης, Αργυρώ
Ευτύχιος, Ευτυχία
Μάξιμος, Δήμος, Περικλής, Τιμόθεος, Σοφοκλής, Μίλτος,
Ετεοκλής
Λεωνίδας
Ραφαήλ
Φιλιώ, Φιλίππα
Λάζαρος
Αλέξανδρος, Ζωή
Νέαρχος, Μυροφόρα
Αχιλλέας, Ελισάβετ
Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Παρχάλης
Γεώριος, Γεωργία, Ιάσονας
Αργυρώ, Ιάκωβος
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Ανακοινώσεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
στον εσπερινό της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Στην πρώην ΣΠΕ Ιδαλίου θα στεγαστεί η Μητρόπολη Τριμυθούντος

Ε

ίδηση που σχετίζεται με το κτίριο της Μητρόπολης Τριμυθούντος
για το οποίο υπάρχει απόφαση ότι θα ανεγερθεί στο Δάλι έφερε
μαζί του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο οποίος προέστη του
εσπερινού για τη μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ανακοίνωσε ότι έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και επήλθε συμφωνία και η Μητρόπολη Τριμυθούντος θα στεγαστεί στο
κτίριο όπου μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν η ΣΠΕ Ιδαλίου και στη συνέχεια
η Ελληνική Τράπεζα. Ο Μακαριώτατος εξέφρασε τη χαρά του γιατί η Μητρόπολη Τριμυθούντος θα στεγαστεί δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό της
Παναγίας Ευαγγελίστριας τονίζοντας ότι «ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει»,
κατά την έκφραση του. Η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το χριστεπώνυμο πλήρωμα της εκκλησίας αφού το νέο κτίριο της Μητρόπολης Τριμυθούντος είναι ένα σημαντικό
έργο το οποίο θα δώσει άλλη διάσταση στο Δήμο Ιδαλίου και στην ευρύτερη περιοχή γενικότερα. Αρχικά λήφθηκε απόφαση όπως το κτίριο της Μητρόπολης Τριμυθούντος ανεγερθεί δίπλα από τον ποταμό Γυαλιά ωστόσο
ο σχεδιασμός αυτός δεν προχώρησε και προτιμήθηκε τελικά να γίνουν διαδικασίες και να εξασφαλιστεί το κτίριο όπου στεγαζόταν η Συνεργατική
Τράπεζα, ενέργειες οι οποίες είχαν αίσιο τέλος. Απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ανέφερε αρμόδια πηγή. Η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος καλύπτει γεωγραφικά μεγάλη έκταση φθάνοντας
από το Δάλι μέχρι το Ζύγι και την Αθηένου. Το κτίριο της νέας Μητρόπολης
Τριμυθούντος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και σε συνδυασμό με τον
πυρήνα του Ιδαλίου ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα αναμορφωθεί και θα
μετατραπεί σ’ ένα στολίδι για την ευρύτερη περιοχή θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης του 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. Τα σχέδια του πυρήνα έχουν ολοκληρωθεί και όπως προγραμματίζεται το έργο θα προσφοροδοτηθεί μέσα στο 2019. Το έργο θα 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.

ΔΑΛΙ
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Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναστήλωσης στα Καμαρούθκια
Ξαναζωντανεύει η ιστορία του Ιδαλίου

Ά

λλο ένα σημαντικό έργο διατήρησης της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Δήμου Ιδαλίου έχει ολοκληρωθεί
και οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για
την ιστορία της περιοχής. Τα Καμαρούθκια αποτελούν μέρος
της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιδαλίου και η ολοκλήρωση των έργων αναστήλωσης θα συμβάλουν στην διατήρηση της ιστορίας του Δήμου σε σχέση με τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής. Το πετραύλακο αποτελούσε μέρος του
αρδευτικού συστήματος που κατασκευάστηκε τον περασμένο
αιώνα και περιελάμβανε δήμμα στον ποταμό Γυαλιά και απ’
εκεί γινόταν η διοχέτευση του νερού μέσω συστήματος χωμάτινων αυλακιών για άρδευση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή Ιδαλίου. Πρόκειται για το παλιό υδραγωγείο της περιοχής. Από το νεραύλακο στην τοποθεσία Καμαρούθκια γινόταν η μεταφορά νερού μέχρι τις περιοχές της Ποταμιάς και της Λουρουτζίνας. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος αφού
εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση των έργων αναστήλωσης και εξωραϊσμού στα Καμαρούθκια δήλωσε ότι «έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία μας για αυτό αποφασίσαμε ως δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσουμε στην αναστήλωση και εξωραϊσμό αυτού του σημαντικού
μνημείου το οποίο λειτουργούσε πριν από πολλές δεκάδες χρόνια». Το πετραύλακο αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. «Θα έχουν την ευκαιρία ντόπιοι και ξένοι οι οποίοι θα επισκέπτονται το χώρο να γνωρίζουν και να μαθαίνουν τον τρόπο που μεταφερόταν στην περιοχή το νερό

στα παλαιότερα χρόνια» τόνισε ο κ. Καλλένος. Η κήρυξη της οικοδομής ως διατηρητέα έγινε μετά από αίτημα του Δήμου στο
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και η αναστήλωση και αποκατάσταση του έγινε σύμφωνα με σχέδια και μελέτη που ετοιμάστηκαν. Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την αναστήλωση
και αποκατάσταση της οικοδομής του πετραύλακου, την κατασκευή πεζόδρομου παράλληλα με το πετραύλακο καθώς και
υποδομή και εξοπλισμό για ανακύκλωση νερού μέσω αυτού.
Το κόστος του έργου ανήλθε στις 200 χιλιάδες Ευρώ και καλύφθηκε από το αρδευτικό τμήμα Ιδαλίου και το Δήμο Ιδαλίου. Η
κατασκευή είναι προσβάσιμη για το κοινό. Στο Δήμο Ιδαλίου
γίνονται σκέψεις ενώ κάποιες βρίσκονται στα στάδιο της υλοποίησης για αξιοποίηση και άλλων τέτοιων
ιστορικών χώρων. Στο πρόσφατο παρελθόν ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων
αναπαλαίωσε το νερόμυλο, προχώρησε σε εξωραϊσμό των ξωκλησιών του Αγίου Δημητριανού και του
Αγίου Γεωργίου και έχει καταστεί προσβάσιμος ο Αρχαιολογικός χώρος με την κατασκευή ραμπών και στεγάστρων. Η αναπαλαίωση του πυρήνα παραμένει το πιο σημαντικό έργο που παραμένει σε τροχιά δρομολόγησης. Η αναπαλαίωση του πυρήνα θα δώσει μια ιδιαίτερη εικόνα και χαρακτήρα στο κέντρο της πόλης θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας που άρχισε εδώ και μερικά χρόνια για εξωραϊσμό
και αναπαλαίωση όλων των σημαντικών μνημείων δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο την ιστορική διαδρομή του Ιδαλίου η οποία έχει την αφετηρία της πριν από πολλά χρόνια.

Συναντήθηκαν με τον μικρό Λάμπρο
στο Ισραήλ

O

Ε

Αίτημα Δημάρχου Ιδαλίου
στον Υπουργό Γεωργίας για τα απόβλητα
των κτηνοτροφικών μονάδων

πιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή απέστειλε ο Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος ζητώντας την εξεύρεση κατάλληλου χαλίτικου τεμαχίου σε περιοχή που δεν θα
επηρεάζει κανένα οικισμό προκειμένου να μεταφέρουν και να αποθηκεύσουν τα απόβλητα οι κτηνοτρόφοι του Δήμου. Όπως αναφέρεται στην επιστολή οι κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου είναι
χοροθετημένες, οι περισσότερες, κοντά στην κατοικημένη περιοχή και σχεδόν όλες δεν διαθέτουν τις
κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των υγρών
και στερεών αποβλήτων τους. Στην επιστολή του
κ. Καλλένου επισημαίνεται ότι προκαλείται οχληρία στην ευρύτερη περιοχή και προστριβές μεταξύ των κατοίκων και των κτηνοτρόφων. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου χαρακτήρισε την κατάσταση φέτος ως
δραματική λόγω της πολυομβρίας που παρατηρή-

θηκε. Με την υλοποίηση της εισήγησης αναφέρει ο
κ. Καλλένος θα αντιμετωπιστεί προσωρινά το πρόβλημα. Υποβάλλεται επίσης αίτημα στον Υπουργό
για άνοιγμα σχεδίων επιχορήγησης των υφιστάμενων μονάδων για την κατασκευή κατάλληλων δεξαμενών αποθήκευσης των αποβλήτων τους. Ο κ.
Καλλένος στην επιστολή τονίζει ότι στο Δάλι δραστηριοποιούνται αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες ,
κυρίως βουστάσια που καλύπτουν το μεγαλύτερο
ποσοστό της εθνικής παραγωγής γάλακτος και κρέατος. Σε δήλωση του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο κ. Καλλένος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί από καιρό τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για οριστική αντιμετώπιση του. Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον όσων κτηνοτρόφων με τις πράξεις
τους προκαλούν οχληρία.

Ξανακτύπησε το ρολόι του Μητροπολιτικού
Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας

Σ

το πλαίσιο της γενικότερης ανακαίνισης του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας
Ευαγγελίστριας Ιδαλίου ξαναλειτούργησε το μεγάλο,
αρχαίο και σημαντικής αξίας
ρολόι το οποίο δώρισε στον
ναό το 1930 ο γνωστός ωρολογάς εκείνης της εποχής Μιχάλης Χριστόδουλου Μυλωνάς. Το ρολόι συντηρήθηκε
και τοποθετήθηκε στο ναό. O
Μιχάλης Χριστόδουλου Μυλωνάς ήταν από τους καλύτερους και φημισμένους για
την δουλειά του ωρολογάδες της Λευκωσίας. Αγαπούσε με πάθος τη δουλειά του.

Κοντά του θήτευσε ο αδελφότεκνος του Παναγιώτης
Ιωσήφ ο οποίος έμαθε τα μυστικά της δουλειάς και συνέχισε το επάγγελμα. Ενόσω
βρισκόταν στη ζωή συντηρούσε το ρολόι και προέβαινε στις απαραίτητες επιδιορθώσεις. Η επανατοποθέτηση
του ρολογιού μέσα στο ναό
χαροποίησε ιδιαίτερα τα
μέλη της οικογένειας του δωρητή. Εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την απόφαση
να συντηρηθεί το αρχαίο ρολόι και να τοποθετηθεί μέσα
στο ναό όπως ήταν η επιθυμία του αείμνηστου Μιχάλη
Μυλωνά.

Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την παραμονή τους στο Ισραήλ για την έκτη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ συναντήθηκαν, όπως συνηθίζουν κάθε φορά που ταξιδεύουν στην γειτονική χώρα, με τον
μικρό Λάμπρο και τους γονείς του. Ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του Λάμπρου και του μετέφεραν την στήριξη της
κυβέρνησης στο δύσκολο αγώνα τους.
Ο Λάμπρος Καλλένος, 8 ετών, από το 2011 νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Sheba el Hashomer στο Ισραήλ Κατά την μακρά περίοδο νοσηλείας , είναι γνωστό ότι η ιατρική ομάδα παρακολούθησης είχε αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες στο να καταλήξει σε
διάγνωση . Η δυσκολία διαχείρισης της περίπτωσης του Λάμπρου
φαίνεται να παρουσιάζεται λόγω της ιδιαίτερα σπάνιας πάθησης
του «Kaposi Lymphangiomatosis». Με την πολύ σπάνια ασθένεια
που ταλαιπωρεί τον Λάμπρο, πάσχουν άλλα 3 παιδιά και μόλις
ακόμα 18 ενήλικες σε όλη την υφήλιο. Οι γιατροί του Λάμπρου
έχουν αναφέρει ότι η περίπτωση ήταν η πρώτη που διαγνώστηκε και αντιμετωπίστηκε στο Ισραήλ. Στην προσπάθεια διάγνωσης
συμμετείχαν ιατροί από διάφορα νοσοκομεία στο Ισραήλ , ενώ το
νοσοκομείο είχε συμβουλευτεί και ειδικούς από το εξωτερικό , καθώς φαίνεται να υπάρχουν πάρα πολύ λίγα περιστατικά παγκοσμίως . Σε κάποια φάση μεταφέρθηκε και στις ΗΠΑ με τους Αμερικανούς γιατρούς να μην του δίδουν ελπίδες για ζωή. Ο Λάμπρος
ως πραγματικός μαχητής που είναι, τους διέψευσε πανηγυρικά.
Στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη για αποθεραπεία του και επιστροφή του στην Κύπρο.

Αντιπροσωπεία του Δήμου Ξάνθης
επισκέφθηκε το Δάλι

Σ

άρκα και οστά πήρε η
συνεργασία που υπέγραψαν το περασμένο Φθινόπωρο ο Δήμος Ιδαλίου με τον Δήμο Ξάνθης της
Ελλάδας. Αντιπροσωπεία της
πόλης με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Μαρίνο
Σδρέβανο ήρθε στο Δάλι με
την ευκαιρία των εθνικών επετείων και των εορτασμών που
έγιναν με την ευκαιρία της γιορτής του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου. Η αντιπροσωπεία
ξεναγήθηκε στο Αρχαίο Ιδάλιο, επισκέφθηκε τα ξωκλήσια
του Ιδαλίου ενώ συμμετείχε
και σε συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος και οι
δημοτικοί σύμβουλοι ανέλυσαν τον τρόπο λειτουργίας της
τοπικής αυτοδιοίκησης στην
Κύπρο επισημαίνοντας ότι το
Δάλι πέραν από την σημαντική αρχαιολογική του σημασία, αποτελεί οικονομικό πνεύμονα για ολόκληρη την Κύπρο αφού στην
επικράτεια του βρίσκεται η μεγαλύτερη Βιομηχα-

νική περιοχή της χώρας ενώ
για την περιφέρεια είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς. Η
αντιπροσωπεία από την Ξάνθη εξέφρασε το θαυμασμό
της για το Ιδάλιο, την ιστορία
του και τους ανθρώπους του,
το οικονομικό μοντέλο που
ακολουθείται το οποίο συνέβαλε στη βιωσιμότητα του
Δήμου κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης, αλλά και
για τη θερμή φιλοξενία που
τους επιφυλάχθηκε κατά την
εδώ παραμονή τους. Το Δάλι
και η Ξάνθη τον περασμένο
Σεπτέμβριο υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για τους
τομείς του τουρισμού, του
πολιτισμού, της νεολαίας και
των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
και του εμπορίου καθώς και της ανάπτυξης κοινών
θεματικών προγραμμάτων.
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Περιφερειακή συγκέντρωση του Παναγροτικού
στην Αγία Βαρβάρα

Σ

Άκουσε τα προβλήματα της περιοχής αντιπροσωπεία
του ΑΚΕΛ
ντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Άντρο Κυπριανού
επισκέφθηκε την περιοχή Ιδαλίου. Παρακάθισε
σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο και
τους κοινοτάρχες της περιοχής και κατέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Μεταξύ άλλων τέθηκαν ο υπερπληθυσμός που παρατηρείται στα σχολεία της περιοχής και η μεγάλη αναγκαιότητα
ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων, η κάλυψη όλης της
περιοχής από το αποχετευτικό σύστημα, τα προβλήματα
που υπάρχουν στις κτηνοτροφικές περιοχές, στους αγροτικούς δρόμους και η αναγκαιότητα επαναφοράς του σχεδίου για τις ακριτικές κοινότητες. Ο Γενικός Γραμματέας
του ΑΚΕΛ διαβεβαίωσε ότι από πλευράς του θα προσπαθήσει να κάνει κινήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε
να προωθήσουν τα ζητήματα που τέθηκαν. Η συζήτηση
άγγιξε και το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον κ. Κυπριανού να αναφέρει ότι θα πρέπει
να υπάρξει συνεργασία Δήμων και κοινοτήτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Εξέφρασε την άποψη ότι σε
1η φάση θα πρέπει να γίνει συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών και ακολούθως σε διάστημα 3-5 χρόνων να γίνουν
δημοψηφίσματα και οι πολίτες να αποφασίσουν πως θέλουν να μετεξελιχθούν τα συμπλέγματα που θα δημιουργηθούν. Μετά την σύσκεψη με τους τοπικούς άρχοντες της
περιοχής ο κ. Κυπριανού ήταν ομιλητής σε ανοικτή πολιτική συγκέντρωση του κόμματος στην οποία έγινε και η
παρουσίαση των υποψήφιων Ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ.
Υποψήφιοι είναι: o Γιώργος Κ. Γεωργίου, ο Χρύσανθος Γεωργίου, ο Νιαζί Γκιζίλγκιουρεγκ, ο Γιώργος Κουκουμάς, η
Μαρίνα Νικολάου και ο Νεοκλής Συλικιώτης.

Τ

Λειτούργησε το πράσινο σημείο

έλος στην ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και στη μόλυνση του περιβάλλοντος από ασυνείδητους οι οποίοι ξεφορτώνονταν σε ποταμούς και χωράφια αντικείμενα και άχρηστα αντικείμενα που είχαν στην κατοχή
τους. Από τις 2 Απριλίου τέθηκε σε λειτουργία το πράσινο σημείο που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου
βολής, έξω από το Δάλι σε τεμάχιο που ανήκει στα κοινοτικά όρια Αλάμπρας. Τη διαχείριση του πράσινου σημείου έχει το Υπουργείο Εσωτερικών . Το πράσινο σημείο εξυπηρετεί τους κατοίκους Ιδαλίου και της ευρύτερης περιοχής και με τη λειτουργία του εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστούν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τοπικές αρχές της περιοχής.

Η «Διαδρομή Αγάπης
2019» πέρασε από
την Αλάμπρα

H

«Διαδρομή Αγάπης 2019» που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για
παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» πέρασε και
φέτος από την πλατεία της Αλάμπρας. Κατά τη διάρκεια της «Διαδρομής Αγάπης» οι μοτοσικλετιστές, οργανωμένοι σε 12 διαφορετικές λέσχες, και οι εθελοντές του
«Ένα Όνειρο Μια Ευχή» στάθμευσαν σε πόλεις και χωριά, όπου εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, σωματείων, εταιρειών καθώς και άτομα έκαναν τις
εισφορές τους σε εντεταλμένα μέλη του Συνδέσμου.

news

Α

το σημαντικό ρόλο της συνεργασίας όλων των
εμπλεκομένων για αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου αναφέρθηκε ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
Κώστας Καδής μιλώντας στην Περιφερειακή Ενημερωτική συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Παναγροτικός στην
Αγία Βαρβάρα. Ο κ. Καδής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση για στήριξη του
αγροτικού τομέα. Ανέφερε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται
σε εξέλιξη διαβουλεύσεις που αφορούν τη διαμόρφωση
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2020 – 2027.
«Θα είναι πιο κοντά στον Κύπριο αγρότη» είπε ο Υπουργός
επισημαίνοντας ότι η Κύπρος επιδιώκει συμμαχίες με άλλες χώρες ώστε να προωθήσει τα αιτήματα της. Εξήρε το
ρόλο του Κύπριου αγρότη τονίζοντας ότι προσπάθεια του
είναι πάντα πριν ληφθούν αποφάσεις που τον αφορούν να
εισακούεται η θέση του και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Χαιρετισμό στην συγκέντρωση απηύθυνε ο Πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος αφού εξήρε το ρόλο
του αγροτικού κόσμου στην οικονομία του τόπου, είπε ότι ο
ΔΗΣΥ θα στηρίζει και θα υποστηρίζει κάθε απόφαση της κυβέρνησης που είναι προς όφελος των αγροτών. «Εκτιμώ ότι
τα ουσιαστικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου θα αντιμετωπιστούν αυτή την 5ετία» είπε ο κ. Νεοφύτου ο οποίος
συνεχάρη τον κ. Καδή για το σημαντικό έργο που επιτελεί.
Στη συγκέντρωση αναλύθηκαν οι θεματικές: Νέα Πολιτική
Γεωργικής Ασφάλισης, Ομάδες παραγωγών, Κτηνοτροφία
και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πριν από την συγκέντρωση τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Νίκου
Κασσιανού, ο οποίος ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ και στέλεχος του σωματείου της Ομόνοιας Αγίας Βαρβάρας.

Τ

ΔΑΛΙ

Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές της ΕΔΕΚ στο Δάλι

ο Δάλι επισκέφθηκαν
οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές της ΕΔΕΚ οι οποίοι συναντήθηκαν με
τον κόσμο και ενημέρωσαν για τις θέσεις, τους στόχους
και τις επιδιώξεις
τους. Το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ για τις
έξι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διεκδικούν ο Διομήδης Διομήδους, ο
Χρήστος Ιακώβου,
η Νατάσα Ιωάννου,
ο Ηλίας Μυριάνθους, η Θέα Νικολάου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων οι οποίοι έθιξαν πολλά θέματα που τους απασχολούν στην
καθημερινότητα τους.

Δεντροφύτευση στα Λύμπια

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών διοργάνωσε δεντροφύτευση στην περιοχή της κεντρικής
εισόδου της κοινότητας. Τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνουν την εικόνα της περιοχής. Οι κάτοικοι των Λυμπιών έδωσαν με χαρά το
παρόν τους και βοήθησαν στην όλη προσπάθεια.
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Γιορτάστηκε με λαμπρότητα η 25η Μαρτίου

κυπριακός ελληνισμός τίμησε και φέτος με κάθε
λαμπρότητα την 25η Μαρτίου. Η πανηγυρική δοξολογία ψάλθηκε στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε o Μαρίνος Σδρέβανος, εκ
μέρους του Δημάρχου Ξάνθης. Κατατέθηκαν στεφάνια
στο προαύλιο της εκκλησίας. Ακολούθησε η μεγάλη παρέλαση κατά την οποία τα παιδιά των σχολείων της περιοχής εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα των επισήμων
και όλων όσοι την παρακολούθησαν. Για άλλη μια χρονιά στην παρέλαση συμμετείχαν μέλη της 6ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού καθώς και εθνοφύλακες.

Ο αγώνας του 1955-59

O

αγώνας του 1955-59 αποτελεί ένα από
τα συγκλονιστικότερα κεφάλαια της
ιστορίας του Κυπριακού Ελληνισμού
ανέφερε ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Νίκος Κόσιης
στην ομιλία του την 1η Απριλίου στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στο
Δάλι όπου ψάλθηκε η δοξολογία. «Μέσα στις
ανεπανάληπτες σελίδες του καταγράφηκαν τα
ιδεώδη της φυλής, απαθανατίστηκαν ιδανικά και
αξίες και αναστήθηκαν προγονικοί πόθοι» είπε
ο κ. Κόσιης. Οι εκδηλώσεις τιμής του έπους της
ΕΟΚΑ άρχισαν το βράδυ της 31ης Μαρτίου. Στο
σωματείο του Χαλκάνορα ξαναζωντάνεψε η επική μάχη του Μαχαιρά. Ο Αυγουστής Ευσταθίου,
ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο «Ματρόζος» που βρέθηκε στο πλευρό του Γρηγόρη
Αυξεντίου στην τελευταία μάχη του στον Μαχαιρά περιέγραψε όσα έγιναν την 3η Μαρτίου του
1957. Η συγκλονιστική αφήγηση του Αυγουστή
Ευσταθίου συγκίνησε τους παρευρισκομένους
οι οποίοι τον παρακολούθησαν με δέος. Πριν
από την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λαμπαδηφορία στους δρόμους του Ιδαλίου.

Οι παρακαταθήκες του έπους του 1821

T

o έπος του 1821 και τα μηνύματα που άφησε για τις νεότερες
γενιές περιγράφηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος
Ιδαλίου στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Γιώργος Καζαμίας. Αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής
επανάστασης και στις παρακαταθήκες της για τον Ελληνισμό. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος ενώ το
καλωσόρισμα έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Τζόζεφ Βασιλείου. Η εκδήλωση περιελάμβανε χορούς και τραγούδια από το Δημοτικό Λαογραφικό Όμιλο Ιδαλίου υπό τη χοροδιδασκαλία του Μιχάλη Κουτσούλη και τη χορωδία του Ελληνικού Ωδείου, παράρτημα Πέρα Χωριού υπό τη διεύθυνση της Πέρσας Τσιάνου.

Αφιέρωμα στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Α

φιέρωμα στον ήρωα ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη περιελάμβαναν οι εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους που διοργάνωσε το σωματείο «ΌΧΙ» Πέρα Χωριού – Νήσου. Τα παιδιά
της νεολαίας του σωματείου καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους για την άψογη παρουσίαση τους. Ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Τζιώρτζια
Κωνσταντίνου Παναγιώτου η οποία αναφέρθηκε στο νόημα των εθνικών επετείων και στη δράση των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Στο πλαίσιο
του εορτασμού πραγματοποιήθηκε λαμπαδηφορία στους δρόμους
της κοινότητας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου και
του Δήμου Wieliszew Πολωνίας θα φιλοξενηθεί στο Δήμο
μας ομάδα παιδιών από το
Wieliszew. Η ομάδα θα αποτελείται από 10 παιδιά ηλικίας
11-17 ετών (5 αγόρια και 5 κορίτσια) και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Η φιλοξενία θα είναι για 4 μέρες και θα πραγματοποιηθεί
κατά τις ημερομηνίες 20-23
Ιουλίου 2019.
Παρακαλούμε όσοι δημότες του Δήμου Ιδαλίου ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν
κάποιο παιδί ή συνοδό από
την ομάδα του Wieliszew, να
επικοινωνήσουν με το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου
στα τηλέφωνα 22444892 ή
22444888, μέχρι τις 15 Απριλίου 2019 για να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.
Τα παιδιά των οικογενειών
που θα φιλοξενήσουν φέτος,
θα έχουν σειρά προτεραιότητας στην επόμενη αποστολή
στην Πολωνία.

44η ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΣ

Ο Δήμος Ιδαλίου στηρίζει και συμμετέχει στην Πορεία Χριστοδούλας

ΠΕΜΠΤΗ 11/4/19 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΣΤΟ ΔΑΛΙ
9:00π.μ.-1:00μ.μ. και 4:00μ.μ.-7:00μ.μ.

Τρίτη 16 Απριλίου 2019 ώρα 7:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Ιδαλίου
εισηγήτρια:
κ. Μαρία Κουμή, Κλινική Ψυχολόγος
θα ακολουθήσει συζήτηση
για πληροφορίες στο fb της Νεολαίας Ιδαλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/19
ΕΡΑΝΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

.
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Διακρίσεις παιδιών του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σε μαθητικούς
διαγωνισμούς

Σ

ημαντικές διακρίσεις πέτυχαν παιδιά του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σε μαθητικούς διαγωνισμούς.
Το σχολείο της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διακρίθηκε με τρία πρώτα βραβεία στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σχολείο πήρε
δύο πρώτα βραβεία στην κατηγορία Σποτ με τίτλους «Κάθε
παιδί αξίζει κάθε δικαίωμα» που έφτιαξαν τα παιδιά του Δ΄1
τμήματος και «Τα παπούτσια της επιστροφής» που έφτιαξαν
τα παιδιά του Δ΄3 τμήματος. Πρώτο βραβείο απονεμήθηκε
και στην κατηγορία Τρισδιάστατες Κατασκευές με την κατασκευή «Τα παπούτσια της επιστροφής» που έφτιαξαν παιδιά
των Στ΄1, Στ΄3 και Δ΄3 τμημάτων. Το Γ΄ Δημοτικό Ιδαλίου διακρίθηκε επίσης με πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες» με έργο των παιδιών του
Γ΄3 τμήματος. Τα παιδιά πήραν τα διπλώματα τους κατά την Τελετή CY
GPP AWARDS 2018 (Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων) από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή. Επιπρόσθετα το κάθε παιδί επιβραβεύθηκε με ένα σκούτερ, κράνος και προστατευτικά. Επίσης το Σχολείο συμμετείχε στο «sCYence Fair 2019» που
διοργάνωσε το «The Cyprus Institute». H εκδήλωση είχε τη μορφή ενός
παραδοσιακού φεστιβάλ επιστήμης, με σταθμούς στους οποίους ομάδες

παιδιών από 9 μέχρι 18 ετών παρουσίαζαν πρωτότυπες εργασίες γύρω
από ένα επιστημονικό θέμα STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics). Το σχολείο συμμετείχε με 11 παιδιά και 5 εργασίες. Οι εργασίες με τις οποίες τα παιδιά του σχολείου έλαβαν μέρος ήταν οι ακόλουθες: α) «Αγώνας αυτοκινήτων – Μια «ελκυστική» πρόκληση!», από την
Ανθή Νικητοπούλου και Κυριάκο Κώνου (Γ’2), β) “Υδραυλικό ρομποτικό
χέρι”, από τη Μαρία Ροσς και Ιωάννα Χατζηπαυλή (Στ’1), γ) «Εναλλακτικό
Μουσικό Όργανο», από τον Χάρη Ταπακούδη (Στ’3), δ) «Πώς μια εφαρμογή ενός απλού Ηλεκτρικού Κυκλώματος μας διευκολύνει σε αγγαρείες!», από το Χρίστο Ταπακούδη (Στ’3), ε) «Μαγικά Μπαλόνια», από Γιολά-

Η θυσία του ήρωα Δημήτρη Χάματσου

54

χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη θυσία του ήρωα –
μαθητή Δημήτρη Χάματσου. Το μνημόσυνο του τελέστηκε
την Κυριακή 17 Μαρτίου στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός
Ναυτιλίας Νατάσσα Πηλείδου η οποία εξήρε τη θυσία του ήρωα. O Δημήτρης Χάματσος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 196364. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1964 έφτασε στο Δάλι η πληροφορία ότι οι
Τούρκοι σκότωσαν κοντά στο χωριό Άγιος Σωζόμενος έναν αγροφύλακα και έναν αστυνομικό. Το ηρωικό παλικάρι του Ιδαλίου, μαθητής τότε
της Στ’ Γυμνασίου, έσπευσε ως εθελοντής και ενώθηκε με τις δυνάμεις
της Αστυνομίας και της τοπικής Εθνοφρουράς, που πήγαν στον Άγιο Σωζόμενο, για να υπερασπίσουν το χωριό και να επιβάλουν τη νομιμότητα.
Οι Τούρκοι εξτρεμιστές, που καραδοκούσαν, επιτέθηκαν ενάντια στις
νόμιμες δυνάμεις του κράτους και, στη μάχη που ακολούθησε, ο νεαρός Χάματσος επέδειξε μοναδική τόλμη και αποφασιστικότητα. Όταν
πληγώθηκε ο αστυνομικός που ήταν αρχηγός της αποστολής, το 18χρονο παλικάρι ανέλαβε να τον μεταφέρει μακριά από το πεδίο της μάχης,
για να του παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια. Όταν επέστρεψε, για να βοηθήσει και δεύτερο αστυνομικό που είχε τραυματιστεί, καθώς έσκυβε πάνω από τον πληγωμένο, κτυπήθηκε
από τουρκικές σφαίρες στο στήθος και άφησε την τελευταία του πνοή στο πεδίο της τιμής και της αξιοπρέπειας. Οι εχθρικές σφαίρες δεν σεβάστηκαν ούτε το δικαίωμα του τραυματία στην περίθαλψη, ούτε την ανθρωπιά
και τον αλτρουισμό του νεαρού Χάματσου, όπως δεν σεβάστηκαν τη νομιμότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τότε ο Δημήτρης Χάματσος έγινε σύμβολο αλτρουισμού, ηρωισμού και αυτοθυσίας. Δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» μετέφεραν στο προαύλιο του ναού φλόγα από τον τόπο της
θυσία του ήρωα.

ντα Γεωργιάδου και Άννα-Λουίζα Γεωργίου (Στ’2) και Αντρέα
Γεωργιάδη, Νικόλα Παφίτη και Δημήτρη Ματθαίου (Δ’2). Τα
παιδιά είχαν εξαιρετική παρουσία στο φεστιβάλ, εντυπωσιάζοντας το κοινό και την κριτική επιτροπή. Η ομάδα των Μαρία Ροσς και Ιωάννας Χατζηπαυλή με το «Υδραυλικό Ρομποτικό Χέρι» πήρε το 1ο βραβείο στην κατηγορία της (Δημοτική
Εκπαίδευση). Το βραβείο συνοδευόταν και από ένα φορητό
υπολογιστή για το σχολείο. Μαθητές του Γ’ Δημοτικού Σχολείου βραβεύτηκαν επίσης σε εκδήλωση του Let’s Do It . Cyprus
Awards 2018, υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος
κ. Ιωάννας Παναγιώτου για τις κατασκευές τους. Μαθητές του
Στ΄2 του σχολείου διακρίθηκαν στον διαγωνισμό συγγραφής
μικρής ιστορίας/παραμυθιού με θέμα «Η ελληνική γλώσσα, η
ψυχή του πολιτισμού» που προκήρυξε η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού. Οι μαθητές της Στ΄2 βραβεύτηκαν από τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο σε ειδική τελετή στην παρουσία των γονιών και δασκάλων τους στην πρεσβεία της Ελλάδας. Αργότερα τα παιδιά
και η δασκάλα τους συμμετείχαν σε πρωινή εκπομπή του ΡΙΚ όπου μοιράστηκαν την εμπειρία τους.
Διακρίσεις και σε διαγωνισμούς επιστήμης. Στον παγκύπριο διαγωνισμό ScienceFactor ο Χάρης Ταπακούδης κατέλαβε την 1η θέση και ο
Χρίστος Ταπακούδης την 3η θέση. Τέλος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
ScienceFactor ο Χάρης Ταπακούδης πήρε τη 2η θέση.

Ενώνουν δυνάμεις για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα
στην περιοχή

Κ

οινές δράσεις ετοιμάζουν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι και οι κοινότητες Κόρνου,
Πυργών, Σιας, Μοσφιλωτής και Ψευδά με αφορμή το θέμα
των ασφαλτικών μονάδων. Όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ζητούν την άμεση
έναρξη συζήτησης για εύρεση νέας οχληράς ζώνης στην Κύπρο.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή οι αναφερόμενες περιοχές δεν δύνανται να φιλοξενήσουν άλλες οχληρές βιομηχανικές αναπτύξεις.
Η έλλειψη κατάλληλου πολεοδομικού σχεδιασμού μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων θα οδηγήσει με ακρίβεια σε ένα αδιέξοδο που θα χαρακτηρίζεται από την προσβολή της
δημόσιας υγείας, την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής και ενδεχομένως από την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Στην επιστολή γίνεται λεπτομερής ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την
κατάσταση που επικρατεί. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης περιβάλλεται από 5 βιομηχανικές
ζώνες εκ των οποίων οι 2 είναι οχληρές (Τσερίου και Γερίου) και η
τρίτη εν μέρει οχληρά ζώνη (Ιδαλίου). Όπως επισημαίνεται 2 ασφαλτικές μονάδες προκαλούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Ενορία.
Στις κοινότητες Κόρνου, Πυργών και Σιας δρομολογείται ανάπτυξη ασφαλτικής μονάδας σε ήδη βεβαρημένη από οχληρές βιομηχανικές αναπτύξεις περιοχή. Τέλος στις κοινότητες Μοσφιλωτής και
Ψευδά υπάρχει ασφαλτική μονάδα η οποία προκαλεί αποπνικτική
ατμόσφαιρα στην περιοχή. Σε Γενική Συνέλευση συζητήθηκε το θέμα και τέθηκε επί τάπητος το θέμα λήψης μέτρων. Όπως αποφασίστηκε οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα προχωρήσουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 12 Μαϊου.

O Πρόεδρος και
τα μέλη
του Συνδέσμου
Κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
σας εύχονται
Καλό Πάσχα.

12

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

Ο

Η παραδοσιακή συνταγή για
το τσουρέκι του Πάσχα
Υλικά
• 1 1/2 κιλού αλεύρι
• 2 κουταλιές σούπας μαγιά μπύρας
• 1 φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο γάλακτος
• 1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
• 6 αυγά
• 1 κ. σούπας γεμάτη ξύσμα πορτοκαλιού
• 1 κουταλιά κοφτή μαχλέπι
• 1 φλιτζάνι τσαγιού γάλα
• 1 κουταλάκι κοφτό αλάτι

Εκτέλεση
1. Ζεσταίνουμε το γάλα να γίνει χλιαρό και μέσα σε αυτό λιώνουμε με τα δάχτυλά μας τη μαγιά.
2. Προσθέτουμε 1/2 φλιτζάνι αλεύρι και ανακατεύουμε να
γίνει ένας πηχτός χυλός.
3. Το σκεπάζουμε με ένα λαδόχαρτο και τυλίγουμε την ζύμη
για τσουρέκι με μια κουβέρτα να φουσκώσει.
4. Στο μεταξύ βάζουμε σε λεκάνη το αλεύρι με το
αλάτι,λιώνουμε το βούτυρο και το ρίχνουμε.
5. Βράζουμε το μαχλέπι ή το γλυκάνισο σε λίγο νερό,το σου-

ρώνουμε και ρίχνουμε ένα φλιτζάνι του καφέ.
6. Προσθέτουμε τα αυγά ολόκληρα, τη ζάχαρη,το ξύσμα
πορτοκαλιού και το φουσκωμένο χυλό με τη μαγιά και ζυμώνουμε να ενωθούν όλα τα υλικά και να γίνει μια ζύμη
μαλακή.
7. Σκεπάζουμε τη λεκάνη με λαδόχαρτο,τυλίγουμε με μάλλινη κουβέρτα και αφήνουμε σε ζεστό μέρος να φουσκώσει
τόσο ώστε να διασπαστεί.
8. Την ξαναζυμώνουμε, κόβουμε κομμάτια και πλάθουμε τα
τσουρέκια στρογγυλά,κοτσίδες ή διάφορα σχέδια.
9. Τα τοποθετούμε σε ελαφρά βουτυρωμένη
λαμαρίνα,σκεπάζουμε και αφήνουμε σε ζεστό μέρος να
φουσκώσουν.
10. Αλείφουμε με αυγό, πασπαλίζουμε,αν θέλουμε με ζάχαρη και ασπρισμένα αμύγδαλα και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 30 λεπτά.

Μαθητές της Σχολής Φόρουμ ανέβασαν την «Τελετή»

T

o θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών απέσπασαν οι συντελεστές του έργου η «Τελετή» από την θεατρική ομάδα της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ. Η παράσταση ήταν στο πλαίσιο των 30ων σχολικών αγώνων
θεάτρου. Το έργο του βραβευμένου Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Παύλου Μάτεσι είναι μια απολαυστική μαύρη κωμωδία για τον καθωσπρεπισμό, τον νεοπλουτισμό και την επίδειξη. «Συγχαίρουμε τους μαθητές και τους καθηγητές μας που εργάστηκαν με ζήλο για να παρουσιάσουν ένα όμορφο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολής.

M

Καρναβαλίστικη παρέλαση Λυμπιών

εγάλη επιτυχία σημείωσε η 3η Καρναβαλίστικη Παρέλαση Λυμπιών που διοργάνωσε η «Ενωμένοι» Νεολαία
Λυμπιών. Το γεγονός που αγκαλιάστηκε από τον κόσμο ήταν υπό την αιγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών. Παρέλασαν ομάδες από τα Λύμπια, το Δάλι, την Αραδίππου, τη Μοσφιλωτή, τον Ψευδά και την Κοφίνου. Οι 3 ομάδες που βραβεύτηκαν ήταν οι Flinstones, η Frida Kahlo και οι Μπαλαρίνες το Φκιολί τους. Βασιλιάς της φετινής
παρέλασης ο Βασιλιας του Γλεντιού και της Μουσικής ήταν ο Γεώργιος Ρουβήμ. Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα χρήματα που έχουν μαζευτεί έγιναν εισφορά στο Σύνδεσμο Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λυμπιών και Σκε Λυμπιών.

Γ

Καθαρά Δευτέρα στα «Παραδείσια»

ια άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ιδαλίου πρόσφερε πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας στα «Παραδείσια». Η εκδήλωση περιελάμβανε διασκέδαση με παραδοσιακά κυπριακά, ελληνικά και νησιώτικα τραγούδια και χορούς. O Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος
άνοιξε την εκδήλωση με τραγούδι αποκαλύπτοντας και τις μουσικές του δυνατότητες. Οι διοργανωτές επιφύλαξαν εκπλήξεις και για τους μικρούς. Διοργανώθηκε διαγωνισμός πετάγματος χαρταετού και καλύτερης
μεταμφίεσης. Στους παρευρισκομένους προσφέρθηκαν δωρεάν λαγάνες, φασολάδα, κρασί και λοκμάδες.

ΔΑΛΙ
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Ο Φυλλοκνίστης των Εσπεριδοειδών

φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella) είναι ένα πολύ μικρό έντομο-πεταλούδα (Λεπιδόπτερο) που το μέγεθος του μετα βίας μπορεί να φτάσει τα 3-4 χιλιοστά. Οι προνύμφες του συγκεκριμένου εντόμου αποτελούν από τους σημαντικότερους εχθρούς όλων των εσπεριδοειδών. Προσβάλει κυρίως τη νεαρή βλάστηση όλων των λεμονόδεντρων, πολλαπλασιάζεται γρήγορα και έχει πολλές γενιές το
χρόνο. Οι μεγαλύτερες ζημιές παρουσιάζονται στα στάδια της νέας βλάστησης, δηλαδή από την άνοιξη (Απρίλιος- Ιούνιος) και σε αρκετές περιπτώσεις νωρίς το φθινόπωρο
(Σεπτέμβριος). Η ζημιά προκαλείται απο τις προνύμφες του εντόμου (σκουλίκια της πεταλούδας) τα οποία κάνουν στοές κάτω από την επιδερμίδα των νεαρών φύλλων και
βλαστών τα οποία συστρέφονται, καρουλιάζουν και παραμορφόνωνται. Αυτό προκαλεί μείωση της φωτοσύνθεσης ή ακόμη και τη ξήρανση τους με άμεσες συνέπειες στη
θρέψη του φυτού και έμμεσα προβλήματα στην ποιότητα των καρπών και την παραγωγή. Η ζημιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια με αποτέλεσμα να
καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη του δέντρου. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάΤου Χριστόδουλου Κυριάκου
νουν χημική ή βιολογική καταπολέμιση με κατάλληλα εντομοκτόνα μέσο ψεκάσματος
Γεωπόνου Bsc, Msc
ή και ριζοποτίσματος. Οι εφαρμογές μπορούν να ξεκινήσουν νωρίς την άνοιξη προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα νεαρά φύλλα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με το εντομοκτόνο, την εμφάνιση νέας προσβολής ή νέας βλάστησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και προμήθεια φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων
μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι τηλ: 97767986 για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών σας.

Π

Γιατί ο σκύλος μου τρώει χόρτα;

ολλοί ιδιοκτήτες σκύλων έχουν παρατηρήσει το εξής παράδοξο: ο σκύλος τρώει χόρτα κατά τη διάρκεια της
βόλτας. Υπάρχει η θεωρία ότι αυτό συμβαίνει
λόγω κάποιας ενόχλησης στο στομάχι που κάνει το ζώο να αναζητά μια φυσική θεραπεία
μέσω της κατανάλωσης χόρτων. Ως εκ τούτου,
πολλές φορές τα καταπίνουν αμάσητα και η
τραχιά αίσθηση μπορεί να προκαλέσει εμετό.
Παρόλο που το χόρτο δεν ανήκει στις διατροφικές συνήθειες των σκύλων, ένας
αδιάθετος σκύλος τείνει να τρώει μεγάλες
ποσότητες χορταριού και να κάνει εμετό. Άλλες
φορές, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός
ότι η υφή του χόρτου τους είναι ευχάριστη στη
βρώση, ή απλώς και μόνο επειδή θέλουν να
προσθέσουν φυτικές ίνες στη διατροφή τους.
Όποια και αν είναι η αιτία, οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο σκύλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από αυτή τη συνήθεια. Στην
πραγματικότητα, τα χόρτα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για την
κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός σκύλου, ειδικά αν διατρέφεται με μια απλή τροφή
του εμπορίου. Αν έχετε παρατηρήσει ότι το κατοικίδιο σας μασάει γρασίδι ή φυτά εσωτερικού χώρου, τότε μπορεί να πρέπει να εισαγάγετε μαγειρεμένα
λαχανικά για μια πιο πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε επικίνδυνα φυτά για τα ζώα που ομορφαίνουν τον κήπο και στα παρασιτοκτόνα και τα φυτοφάρμακα με τα
οποία μπορεί να είναι ψεκασμένα τα χόρτα.
Εν κατακλείδι, οποτεδήποτε παρατηρήσετε το σκύλο σας να τρώει χόρτα, πρέπει να διερευνήσετε ποιο μπορεί να είναι το αίτιο, έτσι ώστε να το διορθώσετε. Επίσης, ο σκύλος δεν πρέπει να καταναλώνει ανεξέλεγκτα
χόρτα απαρατήρητος ιδιαίτερα σε χώρους όπου υποπτεύεστε ότι μπορεί να ψεκάζονται με φυτοφάρμακα ή
παρασιτοκτόνα. Τέλος, τα καλλωπιστικά φυτά που είναι επικίνδυνα (π.χ. η μπιγκόνια, ο αναρριχόμενος φίκος, τα κυκλάμινα κ.α.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στο σκύλο σας.
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ

13

Δυσλεξία

έλω να αρχίσω το άρθρο αυτό αναφέροντας κάποιους μύθους για την δυσλεξία, οι οποίοι μπερδεύουν και πανικοβάλουν τους γονείς. Καλό θα ήταν να συμβουλεύεστε έναν ειδικό ψυχολόγο για να σας καθοδηγεί αν έχετε οποιοδήποτε δίλλημα
για το παιδί σας. Κάποιοι από τους μύθους είναι: Η δυσλεξία επηρεάζει
τον προφορικό λόγο των παιδιών,
Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή μειωμένη σχολική επίδοση έχουν
δυσλεξία, Όλα τα παιδιά που μπερδεύουν το
«3» με το «ε» ή το «δ» με το «θ» έχουν δυσλεξία, Τα δυσλεκτικά παιδιά βλέπουν τα γράμματα ή τα σχήματα ανάποδα, Η αριστεροχειρία προκαλεί δυσλεξία, Τα δυσλεκτικά παιδιά μεγαλώνοντας θα ξεπεράσουν την δυσλεξία τους, Η δυσλεξία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια, Η
δυσλεξία μπορεί να διαγνωστεί κάνοντας εγκεφαλογράφημα ή άλλη εργαστηριακή εξέταση,
Κάθε παιδί που στην αρχή της φοίτησής του στο σχολείο δυσκολεύεται στην ανάγνωση και
Μαρία Μπάσιο
τη γραφή έχει δυσλεξία.
Εγγεγραμένη Κλινική
Τι είναι όμως η δυσλεξία; Η δυσλεξία επηρεάζει την ζωή εκατομμυρίων παιδιών και ενηλίκων
Ψυχολόγος
MSc στην Κλινική Ψυχολογία
σε ολόκληρο τον κόσμο, με σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες.
Τηλ. 97640832.
Εκδηλώνεται συνήθως στα πρώτα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό σχολείο ως μία απροσδόκητη και ανεξήγητη μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή, σε παιδιά με κανονική ή και ανώτερη ευφυία που μέχρι τότε τίποτε δεν έδειχνε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, η δυσλεξία αφορά και
περιορίζεται μόνο στον γραπτό λόγο και όχι στον προφορικό, και δεν πρόκειται για περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά
για νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει θεμελιώδεις λειτουργίες μάθησης.
Τι προκαλεί την δυσλεξία; Η ακριβείς αιτιολογία της δυσλεξίας είναι άγνωστη, παρόλα αυτά φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου ο οποίος είναι φυσιολογικός κατά τα άλλα, και πολλές φορές μπορεί να είναι και μεγαλοφυής. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι στον παγκόσμιο κατάλογο των δυσλεξικών ανθρώπων συμπεριλαμβάνονται προικισμένα και διάσημα άτομα με μεγάλες πνευματικές ικανότητες όπως ο
Άλμπερτ Άινσταιν, ο Θωμάς Έντισον, ο Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν και πολλοί άλλοι.
Από πολλές νευρολογικές μελέτες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι η δυσλεξία οφείλεται σε νευρολογική διαταραχή, παρόλα αυτά η ακριβείς θέση των δυσλειτουργικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί με ακρίβεια.
Κάποια από τα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι: Δυσκολία στην ανάγνωση, στην γραφή, και στην ορθογραφία, διάσπαση προσοχής, διαταραχή προσανατολισμού, δυσκολία στην αντίληψη της αλληλουχίας (δηλ. δυσκολία στην επανάληψη αριθμών με συγκεκριμένη σειρά), προβλήματα οφθαλμοκίνησης (δηλ. οι κινήσεις των ματιών είναι γρήγορες, ακανόνιστες, και παλινδρομούν στην προσπάθεια να διαβάσουν τις λέξεις, ενώ κάποιος που δεν έχει δυσλεξία οι κινήσεις
των ματιών του ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση από τα αριστερά στα δεξιά και έχουν σταθερό μέγεθος και διάρκεια). Η διάγνωση της δυσλεξίας είναι σημαντικό να γίνει από ειδικό ψυχολόγο γιατί είναι πολύπλευρη και χρειάζεται να εξεταστούν όλα τα πιο πάνω και πολλά άλλα για να καταλήξει ο ειδικός στην σωστή διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση θα βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση η οποία έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη του ατόμου με δυσλεξία.

Πώς να ισιώσεις τα μαλλιά σου χωρίς πιστολάκι

Τ

ο ίσιωμα των μαλλιών μας συχνά συνεπάγεται τη χρήση με πιστολάκι ή την (άφθονη) χρήση προϊόντων που καταστρέφουν τα μαλλιά.
Όμως ας σκεφτούμε τι έκαναν οι γυναίκες παλιότερα, όταν ήθελαν να ισιώσουν τα μαλλιά τους;Τότε
που δεν υπήρχαν ειδικά ισιωτικά προϊόντα και κεραμικές πλάκες;
Εδώ έχουμε συλλέξει συμβουλές από επαγγελματίες hair stylists, ειδικούς στα μαλλιά, για το πώς μπορείς να
ισιώσεις τα μαλλιά σου φυσικά και χωρις θερμότητα.
Διάλεξε το κατάλληλο σαμπουάν και μαλακτικό
Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις με ένα κατάλληλο σαμπουάν και μαλακτικό για ίσια μαλλιά. Μετά το λούσιμο εφάρμοσε ένα ήπιο μαλακτικό για να προετοιμάσεις τα μαλλιά σου ώστε να δεχτεί τον ορό ή το λάδι που
θα ολοκληρώσει το χτένισμά σου.
Χρησιμοποίησε μια υπεραπορροφητική πετσέτα
Για να ισιώσουν καλύτερα τα μαλλιά σου φυσικά (χωρίς θερμότητα) θα πρέπει να στεγνώσουν σωστά. Αν
έχεις πολλά και μακριά μαλλιά, μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες... Ξεκίνα τη διαδικασία στεγνώματος της
τρίχας χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικό ύφασμα ή μια πολύ καλή πετσέτα. Υπάρχουν ειδικές πετσέτες
στο εμπόριο που σε βοηθούν να απομακρύνεις γρήγορα την υγρασίας από τα μαλλιά χωρίς να προκαλέσουν βλάβη ή να τα βριζάρουν.
Ξεκίνα να χτενίζεις τα μαλλιά σου μέχρι να στεγνώσουν
Άν έχεις μακριά μαλλιά (τουλάχιστον κάτω από τους ώμους) που ευθυγραμμίζονται εύκολα, μπορείς να τα
βουρτσίσεις όσο είναι βρεγμένα. Μην ξεχνάς σε κάθε βούρτσισμα να τα τραβάς σφιχτά με τα χέρια σου προς
τα κάτω για λίγα λεπτά μέχρι να στεγνώσουν. Μπορείς να τελειώσεις το styling με κάποιο λάδι ή κρέμα για
τις άκρες.
Τύλιξε τα μαλλιά σου γύρω από το κεφάλι
Δεν σου λέμε πολλά! Δες το video για να καταλάβεις πόσο εύκολα μπορούν να ισιώσουν!
ΠΗΓΗ: queen.gr
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Θα διεκδικήσει και τις τελευταίες ελπίδες η MEAΠ

Θ

α τα δώσει όλα μέχρι το τέλος η ΜΕΑΠ για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα αφού φέτος, σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, διαβαθμίζονται τέσσερις ομάδες.
Η ΜΕΑΠ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ωστόσο
αυτό δεν απαγορεύει στους ανθρώπους της ομάδας να προσβλέπουν ότι στο τέλος θα τα καταφέρουν. Θα πρέπει στα εναπομείναντα παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές να κάνουν καλές εμφανίσεις, να
αποφύγουν τα λάθη και ταυτόχρονα να εκμεταλλευθούν πιθανά
λάθη των αντιπάλων. Σ’ αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο οι φίλοι της ομάδας οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς δίπλα στο σωματείο τους. Οι κόκκινοι του Πέρα
Χωριού έκαναν πολύ καλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να τα επαναλάβουν και να πάρουν τους απαραίτητους βαθμούς που χρειάζονται ώστε το σωματείο να βρίσκεται και του χρόνου στη Β’ κατηγορία. Εάν τελικά δεν επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής δεν είναι το τέλος του κόσμου, ανέφερε στέλεχος του σωματείου το οποίο τόνισε ότι
η ΜΕΑΠ στα παιχνίδια της έδειξε πολύ καλά στοιχεία και οι ποδοσφαιριστές της ξεδίπλωσαν πολλές αρετές στον αγωνιστικό χώρο. Στην ιστορία της φετινής ποδοσφαιρικής περιόδου, όποια και αν τελικά θα είναι η κατάληξη της ομάδας
έχει ήδη γραφτεί το μεγαλύτερο σκορ των φετινών διοργανώσεων της ομοσπονδίας. Η ΜΕΑΠ στην πρώτη της αγω-

Τ

Άρχισαν να σκέφτονται τη νέα χρονιά
στον Άδωνη

ο μέλλον του Άδωνη άρχισαν να σχεδιάζουν στο σωματείο. Καθοριστικό σημείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Γενική Συνέλευση του Άδωνη η οποία
χρονικά τοποθετείται στις αρχές Μαϊου. Το Δ.Σ η θητεία του
οποίου ολοκληρώνεται αναμένεται να επαναδιεκδικήσει
επανεκλογή. Είναι παραδεκτό απ’ όλους ότι το έργο που επιτέλεσαν ο Βάσος Ποταμίτης και οι συνεργάτες του ήταν αξιόλογο ωστόσο σε μια Γενική Συνέλευση των μελών είναι όλα
ανοικτά και δεν αποκλείεται και άλλα άτομα να επιδιώξουν
να εμπλακούν στα διοικητικά του σωματείου. «Ο Άδωνης έχει
ανάγκη όλους τους φίλους του» δήλωσε στέλεχος του σωματείου ο οποίος επισήμανε ότι τα δύσκολα έχουν περάσει
και τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά νοικοκυρέματος.
Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ποδοσφαιρικής ομάδας το αγωνιστικό μέρος έχει μπει στο περιθώριο. Είναι περίοδος διακοπών για τους ποδοσφαιριστές. Η Γενική
Συνέλευση θα δώσει το έναυσμα για το στήσιμο της ποδοσφαιρικής ομάδας της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Άδωνης την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19 έφθασε στα προημιτελικά του κυπέλλου και τερμάτισε στη
μέση του βαθμολογικού πίνακα. Το παιχνίδι για τα προημιτελικά του κυπέλλου της ΕΠΕΛ ήταν το τελευταίο
παιχνίδι της ποδοσφαιρικής περιόδου. Ο Άδωνης έχασε με 2-1 από τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Στο πρωτάθλημα ο Άδωνης τερμάτισε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της ΕΠΕΛ. Συγκέντρωσε 23 βαθμούς. Πέτυχε 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και δέχθηκε 9 ήττες. Οι πράσινοι του Δαλιού πανηγύρισαν 31 τέρματα και δέχθηκαν
36. Η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του Άδωνη ωστόσο μεγάλο κέρδος για την ομάδα αποτελεί η προώθηση πολλών νεαρών ποδοσφαιριστών οι οποίοι αναμένεται ότι θα
στελεχώσουν το σωματείο τα επόμενα χρόνια. Ο Άδωνης έχει παράδοση στην προώθηση ταλέντων και όπως
φαίνεται αυτό συνεχίζεται. Σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τα ταλέντα του σωματείου αναμένεται να στηριχθεί η ομάδα για το μέλλον.

Κακή παρένθεση η φετινή χρονιά για την ΑΕΚ

Τ

ο συντομότερο θέλουν να ξεχάσουν τη φετινή χρονιά στην
ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ποδοσφαιρική
περίοδος δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας και μετά
τον αποκλεισμό από το κύπελλο στην
προημιτελική φάση ουσιαστικά η ΑΕΚ
έμεινε χωρίς στόχους. Η ομάδα άρχισε το φετινό ποδοσφαιρικό μαραθώνιο με φιλοδοξίες ωστόσο στην πορεία τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά
απ’ ότι είχαν σχεδιαστεί με αποτέλεσμα
η ομάδα να μείνει πίσω και στο τέλος
να χάσει τους στόχους της. Οι τραυματισμοί κάποιων ποδοσφαιριστών, κάποιες ατυχίες σε παιχνίδια που είχε τις
δυνατότητες να κερδίσει και δεν τα
κέρδισε προκάλεσαν απώλειες βαθμών με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να χάσει το
τρένο της διάκρισης. Η διεκδίκηση του
κυπέλλου που ήταν επίσης μέσα στους
στόχους της ομάδας δεν επιτεύχθηκε
με αποτέλεσμα η χρονιά να ολοκληρωθεί πολύ πιο νωρίς. Στο σωματείο άρχισαν τις προεργασίες για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο . Ενδεχομένως στη
νέα ποδοσφαιρική περίοδο να είναι
έτοιμο και το γήπεδο του Γ’ Δημοτικού
Σχολείου Ιδαλίου το οποίο θα αποτελεί
την έδρα της ομάδας. Το θέμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Τμήμα Πολεοδομίας και όταν δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις αναμένεται ότι θα προχωρήσουν
τα βελτιωτικά έργα στο γήπεδο. Το Δ.Σ
της ΑΕΚ αναμένεται ότι θα ενισχυθεί στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο αφού άτομα από την Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να βοηθήσουν την ομάδα. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι αναμένεται ότι θα υπάρξει ανανέωση ενώ μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί και στις ακαδημίες του σωματείου.

νιστική υποχρέωση του Μάρτη πέτυχε ένα σκορ το οποίο σπάνια βλέπουμε στα κυπριακά γήπεδα. Κέρδισε με το συντριπτικό
10-1 την ομάδα του ΘΟΙ Λακατάμιας. Ο Νικόλας Πέππος πέτυχε
τέσσερα γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακολούθησε η εκτός
έδρας ήττα στην Πάφο από τον Ακρίτα με 1-0. Σημαντική νίκη πέτυχε στην 24η αγωνιστική η ΜΕΑΠ. Κέρδισε την ΠΑΕΕΚ στο «Θεοδώρειο» Στάδιο με 3-1. Στην 25η αγωνιστική η ΜΕΑΠ με γκολ
στις καθυστερήσεις κατάφερε να πάρει εκτός έδρας βαθμό από
την Αγία Νάπα. Τελικό σκορ 1-1. Τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας μοιάζουν με τελικούς. Στην 26η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει στην έδρα της με τον Ονήσιλο. Ακολουθεί επίσης στο Πέρα Χωριό – Νήσου το παιχνίδι με το Διγενή και στην 28η
αγωνιστική θα πάει στο Ζακάκι για να παίξει με την ΑΕΖ. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το καρναβαλίστικο πάρτι της ΜΕΑΠ
που διοργανώθηκε στις 8 Μαρτίου στο Bella Luna στο Δάλι. Οι φίλοι της ΜΕΑΠ έδωσαν για άλλη μια φορά σε εκδήλωση το παρόν τους στηρίζοντας το σωματείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε η καλύτερη αμφίεση. Στην
κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου κέρδισαν οι αριθμοί 562 τα 800
Ευρώ και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 094, 859, 492, 118 και 300.

Βαθμολογική άνοδο θέλουν στον Πανιδαλιακό

Κ

αλύτερο πλασάρισμα στο βαθμολογικό πίνακα του
πρωταθλήματος του γυναικείου βόλεϊ θα επιδιώξει ο
Πανιδαλιακός. Η ομάδα του Ιδαλίου ολοκλήρωσε τις
αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τον Μάρτιο με μεγάλη νίκη σε
βάρος του Μαραθώνα με 3-0 σετ. Ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο
της 19ης αγωνιστικής και όπως χαρακτηρίστηκε ήταν ο πλέον
αμφίρροπος αγώνας της αγωνιστικής. Οι «πορτοκαλί» κέρδισαν τα σετ 25-20, 25-18, 25-23. Στις εναπομείνασες αγωνιστικές ο Πανιδαλιακός θα επιδιώξει να πετύχει αποτελέσματα τα
οποία θα τον βοηθήσουν να ανέβει στον βαθμολογικό πίνακα. Απαραίτητη σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η παρουσία του
κόσμου στο γήπεδο και η βοήθεια από την κερκίδα. Το πρωτάθλημα βόλεϊ φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό και προσφέρει
πλούσιο θέαμα σε όσους τυχερούς το παρακολουθούν.

Ο Απόλλων έχασε στον ημιτελικό του κυπέλλου

Μ

έχρι τους τέσσερις του
κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ
έφθασε φέτος ο Απόλλων Λυμπιών. Αποκλείστηκε από
τον Λέφτερο σ’ ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο έληξε με σκορ 2-0
υπέρ της ομάδας του Ιδαλίου. Η φετινή πορεία του Απόλλωνα Λυμπιών
ήταν πολύ καλύτερη από την περσινή . Ιδιαίτερα στο β΄γύρο του πρωταθλήματος η ομάδα εμφανίστηκε αλλαγμένη προς το καλύτερο και
σε κάποια παιχνίδια παρουσίασε
πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το γεγονός
ότι φέτος έφθασε και στα ημιτελικά
του κυπέλλου με καλές πιθανότητες
να περάσει στον μεγάλο τελικό δείχνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά
στο σωματείο. Η ομάδα έδειξε αρκετές αρετές οι οποίες αναμένεται να
τη βοηθήσουν στο μέλλον. Η γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα Λυμπιών στον αγώνα μπαράζ που έγινε
στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς μετά το ισόπαλο 0-0 νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι με 2-1 την ομάδα
Champions Ύψωνα και συνεχίζει στη δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος Γυναικών. H διοίκηση του Απόλλωνα
μόλις ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19 άρχισε την προεργασία για την επόμενη περίοδο ζητώντας μάλιστα και τις απόψεις των φίλων του σωματείου. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της συγκομιδής ιδεών και απόψεων πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση κατά την οποία έγινε
εποικοδομητικός διάλογος ο οποίος είχε στόχο το καλό του σωματείου.

Π

Τουρνουά ταβλιού στην Καλλιθέα

ραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου στο εστιατόριο Καλλιθέα τουρνουά ταβλιού. Διοργανωτής ήταν
ο ποδηλατικός άθλος Κύπρου. Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για ενίσχυση της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου. Στους τέσσερις προκρίθηκαν ο Τζόζεφ Βασιλείου, ο Πάμπος Μάρκου, ο Στέλιος Θωμά και ο Λοϊζος Παπαλοϊζου ο οποίος ήταν τελικά ο νικητής του τουρνουά.
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Να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά θα επιδιώξει ο Χαλκάνωρ

Χ

ρήσιμα μηνύματα για το μέλλον αφήνει η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος για τον Χαλκάνορα ο οποίος φαίνεται ότι θα τερματίσει στην
μέση του βαθμολογικού πίνακα, εκτός και εάν η ομάδα στις τελευταίες αγωνιστικές κάνει χαρακίρι και βρεθεί ξαφνικά μπλεγμένη σε ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και την μια εβδομάδα μπορεί μια ομάδα να
διεκδικούσε μια από τις προνομιούχες θέσεις ενώ με
κάποια συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα εύκολα μπορούσε να βρεθεί σε περιπέτειες. Η εξέλιξη του πρωταθλήματος κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η ποδοσφαιρική περίοδος 2018-19 αφήνει
στην ομάδα ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει
να διορθωθεί στο μέλλον. Ο Χαλκάνωρ ενώ παρουσίασε στα παιχνίδια του ευχέρεια στο σκοράρισμα, στην
αμυντική του γραμμή παρουσίασε κενά και αδυναμίες. Ο Νώντας Χριστινάκης ο οποίος φαίνεται ότι θα βρίσκεται και του χρόνου στην ομάδα θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει στον συγκεκριμένο τομέα και να βελτιώσει τα πράγματα. Επίσης το γεγονός ότι ο προπονητής θα βρίσκεται από
την αρχή της σεζόν στο πάγκο του Χαλκάνορα θα έχει την ευκαιρία να κτίσει την ομάδα όπως ο ίδιος νομίζει καλύτερα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Χαλκάνορα για το Μάρτιο είχαν από όλα. Η ομάδα πέτυχε και θετικά και αρνη-

τικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής
η ομάδα του Νώντα Χριστινάκη έχασε με 2-0 στο Δάλι
από τον Εθνικό Άσσιας. Στην 24η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού κέρδισαν εκτός έδρας με 1-0 τον Εθνικό
Λατσιών. Ακολούθησε το δυνατό παιχνίδι με την ομάδα της Ξυλοτύμπου. Ο αγώνας έγινε στο Δάλι και οι δυο
ομάδες εξήλθαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Στην 26η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ ηττήθηκε εκτός έδρας από την ΑΠΕ
Ακρωτηρίου με 2-0. Στην 27η αγωνιστική οι γαλάζιοι
του Δαλιού φιλοξένησαν τον πρωτοπόρο Διγενή από
τον οποίο έχασαν με 3-0. Το πρωτάθλημα μπήκε την
τελική ευθεία και οι ποδοσφαιριστές στις εναπομείνασες αγωνιστικές θα διεκδικήσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στόχος η ομάδα να τερματίσει όσο
το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Στην 28η αγωνιστική οι
γαλάζιοι θα παίξουν εκτός έδρας με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνα με την Ορμήδεια. Στην τελευταία αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας οι άνθρωποι του σωματείου θα κάνουν τον τελικό απολογισμό
και θα καθορίσουν το πλάνο για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. H Ελένη Παττούρα κέρδισε την τηλεόραση 32 ιντσών
στην κλήρωση του λαχείου του Χαλκάνορα. Η επόμενη κλήρωση θα είναι στις αρχές Μαΐου.

Η Oλυμπιάδα θέλει το συντομότερο να
ξεκαθαρίσει την παραμονή

Η

Έ

Έχασε το κύπελλο στον τελικό
ο Λέφτερος

φθασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ φέτος ο Λέφτερος ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία. Έχασε στον τελικό από τον Δικέφαλο Αγκαστίνας με 6-1. Η ομάδα της Αγκαστίνας παρουσιάστηκε πολύ δυνατή στις φετινές διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Λίγες εβδομάδες προηγουμένως κατέκτησε και το πρωτάθλημα της ομοσπονδίας. Η πρόκριση στον τελικό αλλά και η 3η θέση που κατέκτησε ο
Λέφτερος στο πρωτάθλημα υπό τις περιστάσεις και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν φέτος στην ομάδα θεωρούνται επιτυχία. Πρόκειται για τιμητική θέση η οποία καθιστά τον Λέφτερο στις δυνατές ομάδες της ΑΠΟΕΣΠ. Πριν φθάσει
στα ημιτελικά του κυπέλλου ο Λέφτερος κέρδισε με 2-0 τον Απόλλωνα Λυμπιών. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι το οποίο ο
Λέφτερος με την βοήθεια του κόσμου του κατάφερε να κερδίσει και να προκριθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά στον τελικό. Το κλίμα στην ομάδα παραμένει εξαιρετικό και όλοι στο σωματείο επικεντρώνονται για τη νέα διοργάνωση που
αρχίζει στις 10 Απριλίου. Ο Λέφτερος θα συμμετάσχει στο κύπελλο κυπελλούχων του αγροτικού και θέλει μέσω αυτής
της διοργάνωσης να διακριθεί και να πετύχει κάτι καλό ώστε να κλείσει την φετινή ποδοσφαιρική περίοδο μ’ ένα τίτλο.
Όλοι στο Λέφτερο ενωμένοι επιδιώκουν να πετύχουν το νέο στόχο που τέθηκε από τη διοίκηση του σωματείου. Αμέσως μετά τον χαμένο τελικό του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ η διοίκηση του Λέφτερου δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές σε
μια προσπάθεια να τους εμψυχώσει για τη συνέχεια και να τους δώσει το μήνυμα ότι οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι.
Ο κόσμος του Λέφτερου ετοιμάζεται και αυτός και αναμένεται να δώσει δυναμικά το παρόν του στις νέες αγωνιστικές
προκλήσεις που έχει η ομάδα.

Αιωνία του
η μνήμη

Η

οικογένεια του Χαλκάνορα
εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Πέτρου Ζωνιά. Η διοίκηση του σωματείου σε ανακοίνωση της εξέφρασε
συλλυπητήρια στη σύζυγο και στα
παιδιά του. Ο Πέτρος Ζωνιάς αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του
στο σωματείο αποτελώντας ένα από
τα πιο ενεργά μέλη του. Μεταξύ άλλων υπήρξε, ποδοσφαιριστής, διετέλεσε προπονητής και έφορος της ποδοσφαιρικής ομάδας και υπηρέτησε
σε διαδοχικά διοικητικά συμβούλια
από διάφορες θέσεις. «Η πλούσια
δράση και προσφορά του αναγνωρίζεται από όλους» σημειώνεται στην
ανακοίνωση. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παλαίμαχου τερματοφύλακα εξέφρασε και ο ΑΠΟΕΛ. Ο Πέτρος Ζωνιάς αγωνίστηκε από το 1957
έως το 1967 στην εφηβική αλλά και
στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ.

Ολυμπιάδα θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να παραμείνει
στην Γ’ κατηγορία. Τα εναπομείναντα παιχνίδια μοιάζουν
με τελικούς και στο σωματείο των Λυμπιών υπάρχει αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια του κόσμου της η Ολυμπιάδα θα καταφέρει
να αποφύγει τις τέσσερις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στην ΣΤΟΚ.
Η ομάδα ξεκίνησε με στόχο μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Η εξέλιξη του πρωταθλήματος ήταν τέτοια που εάν μια ομάδα δεν ήταν
συνέχεια συγκεντρωμένη, εύκολα μπορούσε να βρεθεί μπλεγμένη σε περιπέτειες και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Από νωρίς οι πράσινοι των Λυμπιών έδειξαν καλά στοιχεία και είναι κοινά παραδεκτό ότι η ομάδα δεν είναι για υποβιβασμό. Τώρα η μπάλα βρίσκεται
στα πόδια των ποδοσφαιριστών, να πάρουν στα επόμενα παιχνίδια
τους αναγκαίους βαθμούς και να παραμείνει η ομάδα μακριά από
τη ζώνη του υποβιβασμού. Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος
σε κάποια μάλιστα παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις και ασφαλώς ανταμείφθηκαν από το τελικό αποτέλεσμα. Η Ολυμπιάδα ιδιαίτερα στο β’ γύρο ήταν πολύ καλή. Στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο στα θετικά της ομάδας καταγράφεται και
η πρόκριση της ομάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του κυπέλλου. Απέκλεισε την Ομόνοια Ψευδά και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Διγενή Μόρφου με στόχο να κερδίσει το τρόπαιο. Στις τάξεις των φίλων της ομάδας έχει σημάνει συναγερμός
αφού όλοι στο σωματείο θέλουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά με
μια τέτοια μεγάλη επιτυχία όπως είναι η κατάκτηση του κυπέλλου.
Στη φετινή χρονιά η ομάδα παρουσίασε σκαμπανεβάσματα αλλά
είχε και θετικά. Στα θετικά θέλουν να κτίσουν οι άνθρωποι της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ομάδα στη μέχρι τώρα αγωνιστική πορεία ήταν η έλλειψη σταθερότητας. Τη μια αγωνιστική οι
πράσινοι μπορεί να κέρδιζαν εκτός έδρας δύσκολες ομάδες και στη συνέχεια έχαναν στην έδρα τους από ομάδες που πριν από την έναρξη του αγώνα φαινόταν ότι μπορούσαν εύκολα να τις κερδίσουν. Το σενάριο το οποίο
στοίχισε αρκετούς βαθμούς στην ομάδα επαναλήφθηκε και το Μάρτιο. Στην 23η αγωνιστική μετά από ένα πλούσιο σε θέαμα και γκολ παιχνίδι η Ολυμπιάδα έχασε στα Λύμπια με 3-2 από την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Μεγάλη
εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ολυμπιάδα στην 24η αγωνιστική. Πέρασε νικηφόρα από την Ορμήδεια κερδίζοντας
με 2-1 την τοπική ομάδα. Στην 25η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών στροβοπάτησαν στην έδρα τους. Έχασαν με 3-1 από την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Στην 26η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έχασε με 2-1 εκτός έδρας από
την Ομόνοια Ψευδά σ’ ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι με το τρίποντο που πήραν πανηγύρισαν την άνοδο τους
στη Β’ κατηγορία. Ακολούθησε στην 27η αγωνιστική η ισοπαλία με σκορ 0-0 απέναντι στον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος οι πράσινοι των Λυμπιών θα αντιμετωπίσουν στην 28η αγωνιστική εκτός έδρας τον Εθνικό Άσσιας, στην 29η αγωνιστική επίσης εκτός έδρας τον Κούρρη Ερήμης και στον τελευταίο αγώνα στα Λύμπια την Ε. Ν. Ύψωνα. Στα παιχνίδια αυτά θέλουν να πάρουν τους απαραίτητους βαθμούς
ώστε να ξεκαθαρίσουν το θέμα της παραμονής στην κατηγορία.

