
Π ασχαλινές εκδηλώσεις 
διοργάνωσαν κατά τις 
ημέρες του Πάσχα ο Δή-

μος Ιδαλίου και κοινότητες της 

ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι 

είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέ-

ρος στα πασχαλινά παιχνίδια με 

τα οποία διατηρείται ζωντανή η 

παράδοση. Μουσικοχορευτικά 

συγκροτήματα και παραδοσιακά 

παιχνίδια χάρισαν στον κόσμο 

όμορφες στιγμές ξεγνοιασιάς. 

Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους  

κατοίκους της περιοχής να ξεφύ-

γουν για λίγο από τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας και να συνα-

ντηθούν με φίλους. 

Τ ην  ελεύθερη πρόσβαση των 
πολιτών σε συνδεσιμότητα 
Wi-Fi σε δημόσιους χώρους 

διεκδικεί ο Δήμος Ιδαλίου. Η πρωτο-
βουλία WiFi4EU παρέχει στους δή-
μους τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αίτηση για κουπόνια αξίας 15.000 
Ευρώ. Τα κουπόνια θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν για την εγκατάσταση 
εξοπλισμού Wi-Fi σε δημόσιους χώ-
ρους εντός των ορίων του δήμου, οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ήδη σημεία δω-
ρεάν ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi. Η 

Κομισιόν επιλέγει τους δικαιούχους 
με τη σειρά υποβολής των αιτήσεων, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη γε-
ωγραφική ισορροπία. Ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε 
ότι πρόθεση του Δήμου είναι να δι-
ευκολύνει τους δημότες, τους επιχει-
ρηματίες και γενικά όλο τον κόσμο 
που ζει και εργάζεται στα δημοτικά 
όρια Ιδαλίου αφού πλέον το διαδί-
κτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
στην καθημερινότητα του σύγχρο-
νου πολίτη. 

Τιμήθηκαν Μισιαούλης και 
Καβάζογλου
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Καθάρισαν την Αγία 
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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.
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Ελεύθερη πρόσβαση σε Wi-Fi διεκδικεί ο Δήμος Ιδαλίου

«Θέλουμε να διευκολύνουμε τους δημότες στην καθημερινότητα τους» δηλώνει ο Καλλένος
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Αναβίωσαν τα παιχνίδια 
της Λαμπρής 
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Τ έλος σ’ ένα καθημερινό πρόβλη-
μα που αντιμετώπιζαν οι κάτοι-
κοι των Λατσιών, του Ιδαλίου 

και του Γερίου τίθεται με την κατασκευή 
κυκλικού κόμβου στη Λεωφόρο Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, στο σημείο όπου ενώ-
νονται οι τρεις Δήμοι. Άρχισαν τα έργα 
κατασκευής. Ο κυκλικός κόμβος ανα-

μένεται να συμβάλει σημαντικά στην 

αντιμετώπιση των οδικών συγκρούσε-

ων που συμβαίνουν στην περιοχή. Στις 

8 Απριλίου στο συγκεκριμένο σημείο 

του δρόμου αναποδογυρίστηκε αυτο-

κίνητο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί 

τραυματισμοί. 

Άρχισαν οι εργασίες στην Μεγάλου 
Αλεξάνδρου
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Τ ο θερμό χειροκρότημα το οποίο ανταμείφθηκε με την 1η θέση στους 
30ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου κέρδισε το Λύκειο 
Ιδαλίου. Η θεατρική ομάδα των μαθητών του Λυκείου Ιδαλίου ανέ-

βασε το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Ο Ρινόκερος». Ο διαγωνισμός διοργα-
νώθηκε από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού. Οι διοργανωτές συνεχάρησαν όλους  για την προσπάθεια 
τονίζοντας ότι ειδικά στο θέατρο, αξία έχει η ομαδική δουλειά και η συνερ-
γασία μέχρι το παραστατικό αποτέλεσμα. 

«Ο Ρινόκερος» έφερε την πρωτιά για 
το Λύκειο Ιδαλίου
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Η σκόνη από τις 
γειτονικές ερή-
μους είναι η κύ-

ρια απειλή για την ποιότη-
τα του αέρα αποφάνθηκαν 
μαθήτριες του Λυκείου Ιδα-
λίου οι οποίες διενήργησαν 
έρευνα με θέμα την ποιότη-
τα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και τη σχέση του με τους πο-
λίτες. Η έρευνα που διενήρ-
γησαν κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι καθήκον όλων 
είναι η παροχή προστασίας 
στις ομάδες των κατοίκων 
υψηλού κινδύνου και η δι-
ατήρηση του ατμοσφαιρικού αέρα  καθαρού, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 
ποιότητα της ζωής, όλων των κατοίκων. 

Μαθητική έρευνα για 
την ποιότητα του αέρα 

 σελ. 10 

	

	

H ΔΑΛΙNEWS 
σας εύχεται 

Χριστός Ανέστη
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η  «ΔΑΛΙNEWS» εύχεται στους αναγνώστες της κάθε 
καλό. Η Ανάσταση του Χριστού δίδει πολλαπλά μη-
νύματα.  Μετά τον γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση. 

Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά στην καθημερινότητα μας, στη 
ζωή μας. Στη Μαγιάτικη έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπο-
ρείτε να διαβάσετε για την αίτηση που υπέβαλε ο Δήμος Ιδαλί-
ου επιδιώκοντας  καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους 
τους δημότες του. Με μια ενδεχόμενη έγκριση του σχετικού αι-
τήματος το οποίο έγινε μέσω του συστήματος WiFi4EU θα γίνει 
ευκολότερη η ζωή των δημοτών του Ιδαλίου, των επισκεπτών 
αλλά και των εργαζομένων στην περιοχή. Το διαδίκτυο είναι 
πλέον μια αναγκαιότητα και όχι είδος πολυτελείας. Καταγράφε-
ται στα υπέρ του Δήμου Ιδαλίου ο οποίος προσπαθεί για την βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του. Ενδιαφέρον έχει η 
έρευνα παιδιών του Λυκείου Ιδαλίου για την ποιότητα του αέρα 
στην περιοχή. Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να αποτελέ-

σουν χρήσιμο εργαλείο για τους αρμοδίους. Τον Απρίλιο άνοι-
ξε εκ νέου το θέμα της μεταρρύθμισης για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων πήρε αποφάσεις 
και το επόμενο διάστημα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι 
εξελίξεις. Το Δάλι βρέθηκε στο επίκεντρο των εκδηλώσεων κατά 
τις οποίες το ΑΚΕΛ τίμησε τον Κώστα Μισιαούλη και τον Ντερ-
βίς Αλί Καβάζογλου. Ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας του 
κόμματος Άντρος Κυπριανού. Η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο 
και των προεκλογικών εξορμήσεων των κομμάτων ενόψει των 
Ευρωεκλογών. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και 
οι Πρόεδροι της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας και των 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης μίλησαν 
σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Στα πολύ θετικά για την περι-
οχή ήταν η 1η θέση στους 30ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώ-
νες Θεάτρου που κέρδισε το Λύκειο Ιδαλίου. Η θεατρική ομάδα 
των μαθητών του σχολείου ανέβασε το έργο του Ευγένιου Ιονέ-

σκο «Ο Ρινόκερος». Τις ημέρες του Πάσχα αναβίωσαν και στην 

ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου τα παραδοσιακά παιχνίδια της Λα-

μπρής. Ο Δήμος Ιδαλίου και κοινότητες της περιοχής διοργάνω-

σαν εκδηλώσεις με τις οποίες διατηρείται η παράδοση και οι νέοι 

έχουν την ευκαιρία να μάθουν πράγματα για τον τρόπο που με-

γάλωναν οι γονείς και οι παππούδες τους. Σημαντική διάκριση 

για τον Δαλίτη διδακτορικό φοιτητή Θεοδόση Καλλένο ο οποί-

ος εξασφάλισε το βραβείο Best Doctoral Paper Award στο διε-

θνές συνέδριο Financial Management & Accounting Research. 

Διακρίσεις επίσης για τους μαθητές της Σχολής Φόρουμ Γεωρ-

γία Σάββα, Θεοδόση  Ιεροδιακόνου και Δημήτρη Δουμανίδη οι 

οποίοι διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής. 

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η περιοχή έχει λαμπρά μυ-

αλά και το μέλλον τους ανήκει.

Χριστός Ανέστη

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Αστυνομικός Σταθμός 
Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572, 
Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που 
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, 
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια, 
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, 
Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης, 
Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα, 
Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά 
και Βιομηχανική περιοχή.

Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του 
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή 
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020

Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α, 
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι. 
ΤΗΛ.22521922

Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πέρα Χωρίου και Νήσου

Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572 
Πέρα Χωριό 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό 
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας 
Βαρβάρας
Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία 
Βαρβάρα. Τηλ. 22521715, 
22441151. ΦΑΞ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα. 
ΤΗΛ:22522457, 99384530, 
99865287. ΦΑΞ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο 
Λυμπιών
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13. 
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656, 
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο  Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703, 
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902, 
22526682. 
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
1 Μαΐου Δώρα, Ιερεμίας

2 Μαΐου Αυγερινός, Ματρόνα

3 Μαΐου Ζωής, Ζήσης

4 Μαΐου Πελαγία

5 Μαΐου Ειρήνη, Ειρηναίος

8 Μαΐου Αρσένιος, Θεολόγος, Μηλίτσα

9 Μαΐου Ησαΐας, Χριστόφορος

10 Μαΐου Σίμως, Σιμώνη

12 Μαΐου Επιφανεία, Μυροφόρα

14 Μαΐου Αριστοτέλης

17 Μαΐου Ανδρονίκη, Σόλωνας

18 Μαΐου Ιουλία

19 Μαΐου Πατρίκιος

21 Μαΐου Κωνσταντίνος, Ελένη

22 Μαΐου Αιμίλιος, Αιμιλία 

24 Μαΐου Φωτεινή
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Τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά

Τ ιμήθηκε και φέτος η εργατική πρωτομαγιά. Στο Δάλι διοργανώθηκε πρωτο-
μαγιάτικη εκδήλωση των Λαϊκών Οργανώσεων κατά την οποία η νεολαία 
του Άδωνη και της ΕΔΟΝ Δαλιού διοργάνωσαν νυχτερινή παρέλαση και εκ-

δήλωση στην οποία τιμήθηκε η εξέγερση των εργατών του Σικάγου, η οποία απο-

τέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή. Το 

Μάϊο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωρά-

ριο εργασίας  στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Oμιλητής ήταν ο βου-

λευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού.

 Ο Δήμος Ιδαλίου συμμετείχε στην 
Πορεία Χριστοδούλας

O Δήμος Ιδαλίου 
συμμετείχε και φέ-
τος στον έρανο στο 

πλαίσιο της 44ης Πορείας Χρι-
στοδούλας. Την Πέμπτη 11 
Απριλίου λειτούργησε περί-
πτερο συλλογής τον εισφο-
ρών του κόσμου έξω από το 
κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Δάλι ενώ την Κυριακή 14 
Απριλίου ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος έδωσε την εκ-
κίνηση των δρομέων του σωματείου «Περικλής Δημητρίου». Η 
Πορεία Χριστοδούλας αποτελεί την μεγαλύτερη εκστρατεία ευαι-
σθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν 
τον καρκίνο, αλλά και κύριο οικονομικό αιμοδότη του Αντικαρκι-
νικού Συνδέσμου Κύπρου. Διαχρονικός σύμμαχος του Αντκαρ-
κινικού Συνδέσμου είναι η Τράπεζα Κύπρου.

Η ΕΔΟΝ Δαλιού συμμετείχε σε 
δεντροφύτευση στο Τσέρι

Η ΕΔΟΝ Δαλιού συμμετείχε σε εκδήλωση της Πα-
λαιστινιακής Πρεσβείας της Κύπρου στο Τσέ-
ρι. Στην εκδήλωση έγινε δεντροφύτευση με ελι-

ές πάρκου το οποίο ονομάστηκε «Garden of Palestine». Οι 

νέοι έστειλαν το μήνυμα της αλληλεγγύης απαιτώντας λευ-

τεριά στην Παλαιστίνη.  

50 χρόνια Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Φ έτος το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου γιορτάζει 50 
χρόνια προσφοράς.
Τόσο ο  Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου όσο και 

το Προσωπικό έχουν διοργανώσει - και προγραμματίζουν 
να διοργανώσουν κι άλλες - ποικίλες  εκδηλώσεις αφιερω-
μένες στο Σχολείο. 
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων για τα 50χρονα θα εί-
ναι η συνεστίαση που θα γίνει στο σχολείο μας την Πα-
ρασκευή 31 Μαΐου 2019 η ώρα 8:00 το βράδυ. Στην εκδήλωση θα υπάρχει καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με συμμετοχή αποφοίτων υπό τις οδηγίες δασκάλων που έχουν αφυπηρε-
τήσει και ζουν στο Δάλι. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει κοκτέιλ. «Θα είναι μια καλή ευκαι-
ρία να θυμηθούμε τα παλιά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Γενική είσοδος €5. Θα 
γίνει κλήρωση με δώρο έναν  αεροπορικό εισιτήριο. 
Καλούνται απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν και να συμμετέχουν, με οποιον-
δήποτε τρόπο, για την πραγματοποίηση της βραδιάς όπως επικοινωνούν στο τηλέφωνο 
99358976 (Μηλίτσα) για περισσότερες πληροφορίες. 
«Όλοι έχουμε νοσταλγήσει τα μαθητικά μας χρόνια. Ας βοηθήσουμε, ο καθένας με όποι-
ον τρόπο μπορεί, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να αναπολήσουμε, έστω, λίγες στιγ-
μές. Όλοι ευπρόσδεκτοι» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Γονέων Β’ Δη-
μοτικού Σχολείου Ιδαλίου.
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Το Ιδάλιο διεκδικεί δωρεάν Wifi

O Δήμος Ιδαλίου έλαβε μέρος στη δεύτερη  προκήρυξη για χρη-
ματοδότηση δωρεάν δημόσιων δικτύων Wifi σε δήμους της 

Κομισιόν.
Η προκήρυξη ήταν ανοιχτή σε δήμους ή ομάδες δήμων στην ΕΕ και 
αφορά 3.400 χρηματοδοτικά πακέτα ύψους  15 χιλιάδες Ευρώ το καθέ-
να, για να δημιουργήσουν δωρεάν δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών κέντρων, των δημόσιων βιβλι-
οθηκών, των μουσείων, των δημόσιων πάρκων ή των πλατειών. Όπως 
ανακοίνωσε η Κομισιόν το πρόγραμμα WiFi4EU, συνολικού ύψους 120 
εκατ. Ευρώ, υλοποιείται με μια σειρά προσκλήσεων και καλύπτει και 
τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Η 
Κομισιόν επιλέγει τους δικαιούχους με τη σειρά υποβολής των αιτήσε-
ων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη γεωγραφική ισορροπία. Η πρώτη 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων WiFi4EU πραγματοποιήθηκε τον Νο-
έμβριο του 2018, με περισσότερες από 13 χιλιάδες δήμους από όλη την 
Ευρώπη και 2800 δελτία απονεμήθηκαν. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλέ-
νος δήλωσε  ότι το Ιδάλιο ως μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη που είναι, 
επιδιώκει καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους δημότες 
του. «Το διαδίκτυο είναι μέρος της ζωής μας και θέλουμε να διευκολύ-
νουμε τους πολίτες μας στην διαβίωση, την εργασία τους και γενικά 
στην καθημερινότητα τους» τόνισε ο Δήμαρχος Ιδαλίου. Η πρωτοβου-
λία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της 
ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-
Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βι-
βλιοθήκες και κέντρα υγείας. Μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χο-
ρηγούνται κουπόνια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη στήριξη των δήμων κατά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης 
πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία 
με εταιρείες εγκατάστασης WiFi. Οι δήμοι ορίζουν τα «κέντρα δημόσι-
ας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία ασύρματης πρόσβα-
σης WiFi4EU. Τα σημεία Wi-Fi θα πρέπει να εγκατασταθούν σε περιο-
χές όπου δεν παρέχεται ήδη ανάλογη δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi. Οι 
δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της συνδρομής υπηρεσι-
ών διαδικτύου και για τη συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να προσφέ-
ρουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα Wi-Fi στους πο-
λίτες και στους επισκέπτες τους για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την 
εγκατάσταση του δικτύου. Οι δήμοι θα πρέπει επίσης να επιδεικνύ-
ουν σαφώς την οπτική ταυτότητα του WiFi4EU στους δημόσιους χώ-
ρους που προσφέρουν σύνδεση WiFi4EU στο διαδίκτυο.Το κουπόνι 

WiFi4EU αντιστοιχεί σε εφάπαξ ποσό για την κάλυψη μόνο των εξόδων 

εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων Wi-Fi τα οποία πληρούν τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και 

στη συμφωνία επιχορήγησης που θα υπογραφεί με τους επιλεγμένους 

δήμους.Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την εγκατάσταση του δικτύου WiFi4EU, όπως οι συσκευές τροφο-

δοσίας (π.χ. μετατροπέας Power over Ethernet (PoE), μετασχηματιστής 

ισχύος, μεταγωγέας PoE) ή ο εξοπλισμός σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ. 

δρομολογητές, μικροκυματικές ζεύξεις, μεταγωγείς, τείχη προστασίας). 

Ωστόσο, ο κύριος στόχος του κουπονιού πρέπει να είναι η κάλυψη των 

σημείων πρόσβασης και η τήρηση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθ-

μού σημείων πρόσβασης προς εγκατάσταση.
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Σ το πλαίσιο της προεκλογικής πε-
ριοδείας ενόψει των Ευρωε-
κλογών o Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 

Αβέρωφ Νεοφύτου και οι υποψήφιοι Ευ-

ρωβουλευτές του κόμματος επισκέφθη-

καν και την περιοχή Ιδαλίου. Σε πολιτικές 

συγκεντρώσεις στο Δάλι, στο Πέρα Χωριό 

– Νήσου, στην Αλάμπρα και τον Μαθιάτη 

έγινε η παρουσίαση των υποψήφιων Ευ-

ρωβουλευτών του κόμματος.  Ο Πρόεδρος 

του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ανέλυσε τις 

θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος το-

νίζοντας ότι οι επερχόμενες Ευρωεκλογές 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές. «Ο Δημοκρατι-

κός Συναγερμός έχει ρόλο, λόγο και αξι-

οπιστία στην Ευρώπη» είπε ο κ.Νεοφύτου 

επισημαίνοντας ότι ισχυρός ΔΗΣΥ στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο είναι ισχυρή η φωνή της 

Κύπρου στις Βρυξέλλες. Υποψήφιοι Ευ-

ρωβουλευτές του ΔΗΣΥ είναι η Τζιώρτζια 

Κωνσταντίνου  - Παναγιώτου, ο Παναγιώ-

της Σεντόνας, η Ελένη Σταύρου, ο Νίκος 

Τορναρίτης, ο Λουκάς Φουρλάς και ο Λευ-

τέρης Χριστοφόρου.

“Mαζί στην Ευρώπη, με ανάπτυξη και ασφάλεια”

Τ ις θέσεις τους για διάφορα θέ-
ματα τα οποία απασχολούν την 
κοινή γνώμη ανέλυσαν σε προ-

εκλογική συγκέντρωση στο Πέρα Χω-

ριό – Νήσου οι Πρόεδροι της Συμμα-

χίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας και του 

Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδί-

κης. Απάντησαν σε ερωτήσεις φίλων 

και υποστηρικτών των δυο κομμάτων 

που παρευρέθηκαν στην συγκέντρω-

ση. Τα δυο κόμματα κατέρχονται στις 

Ευρωεκλογές με  κοινό ψηφοδέλτιο  το 

οποίο αποτελούν ο Ανδρέας Θεμιστο-

κλέους, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, η 

Έφη Ξάνθου, η Μαρία Παστελλά, η Αλε-

ξία Σακκαδάκη και ο Δώρος Χριστοδου-

λίδης.

Προεκλογική εκδήλωση Συμμαχίας 
Πολιτών - Κινήματος Οικολόγων 

Τ ο ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα τίμησε και φέ-
τος τη μνήμη του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου 
και του  Κώστα Μισιαούλη, οι οποίοι  δολο-

φονήθηκαν στις 11 Απριλίου 1965 από την τουρ-
κοκυπριακή οργάνωση  ΤΜΤ.  «Η θυσία των Κα-
βάζογλου- Μισιαούλη αποτελεί το σύμβολο της 
επαναπροσέγγισης και του κοινού αγώνα Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων για τη σωτηρία της 
κοινής μας πατρίδας» αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του ΑΚΕΛ στην οποία σημειώνεται ότι οι 
εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, αποτελούν υπόμνη-
ση του καθήκοντος να συνεχίσουμε τον αγώνα ενά-
ντια την τουρκική κατοχή και για επανένωση του τό-
που μας. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή 
7 Απριλίου στο Δάλι. Κύριος ομιλητής της εκδήλω-
σης ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:  «στε-
κόμαστε και φέτος με σεβασμό και νιώθοντας βαρύ 
το χρέος μας, μπροστά στην  τελευταία αιματοβαμ-
μένη αγκαλιά των δύο ακριβών μας συντρόφων». 
 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, είπε ο κ. Κυπρι-
ανού, μπορούμε μαζί να δώσουμε τέλος στη συμ-
φορά, να γυρίσουμε σελίδα και να γράψουμε μαζί 
καινούρια ιστορία γι’ αυτό τον τόπο. « Να επανενώ-
σουμε την χώρα μας. Να ζωντανέψουμε ξανά τις 
φωτογραφίες από τους κοινούς αγώνες που δώσα-
με και να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Όλοι 
εμείς και άλλοι τόσοι, ένα μεγάλο ποτάμι ελληνοκυ-
πρίων και τουρκοκυπρίων που θέλουν αυτός ο τό-
πος να επανενωθεί, να ζήσει με ειρήνη και να πάει 
μπροστά. Επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να επι-
μένουμε. Αυτή η χώρα είναι δική μας! Δεν τη χαρί-
ζουμε σε κανένα! Αυτή η χώρα είναι δική μας! Και 
θα την επανενώσουμε!». Στην ομιλία του ο Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο κυπριακό αλλά και στις επερχό-
μενες Ευρωεκλογές τις οποίες χαρακτήρισε κρίσιμες. 
«Η απόφαση μας για να είναι το ψηφοδέλτιο μας στις 
Ευρωεκλογές δικοινοτικό είναι μια πολιτική πράξη 
που θέλει να στείλει το μήνυμα ότι Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι μπορούν να μοιράζονται την 
εξουσία και να εκπροσωπούν μαζί την κοινή τους 
πατρίδα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια πολιτι-
κή μάχη πολύ σημαντική που το αποτέλεσμα της θα 
στείλει πολλαπλά μηνύματα». Φέτος συμπληρώθη-
καν 54 χρόνια από τη δολοφονία των Μισιαούλη 
και Καβάζογλου. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύ-
θυνε και  ο Πρόεδρος της Ντεβίς Χασάν Φελέκ. Στο 

χώρο της εκδήλωσης έφθασε πορεία νεολαίας από 

το Πέρα Χωριό – Νήσου. Η εκδήλωση ολοκληρώ-

θηκε με κατάθεση στεφάνων στον τάφο του Ντερβίς 

Αλί Καβάζογλου στο τουρκικό κοιμητήριο Ιδαλίου. 

Οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη 

του Κώστα Μισιαούλη στο Κοιμητήριο Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Το ΑΚΕΛ τίμησε τους Κώστα Μισιαούλη 
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου

Τ ην υλοποίηση των συνενώσεων των Δήμων μετά από δημοψηφίσματα που θα γίνουν σε κάθε 
ένα από τους Δήμους που θα επηρεαστούν αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Δήμων. Στο τραπέζι τέθηκαν τρεις προτάσεις. Η πρώτη είχε ως αίτημα την λήψη αποφάσεως για 

την αποδοχή της μεταρρύθμισης και την ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης (νομοσχέδιο) από τον αρ-

μόδιο Υπουργό. Η δεύτερη πρόταση εισηγείτο δημοψήφισμα από την τοπική κοινωνία, (ανα δήμο) και 

η τρίτη ένα παγκύπριο δημοψήφισμα. Με 28 θετικές ψήφους επικράτησε η πρόταση για δημοψήφισμα 

από την τοπική κοινωνία (ανα δήμο). Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων εκφράστηκαν έντονες 

θέσεις και απόψεις. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι «έγινε ένας πολύ σημα-

ντικός διάλογος για το πρώτο μέρος που αφορά τις εξουσίες των δήμων που για εμάς αυτή είναι η ουσία 

της μεταρρύθμισης. Θα δούμε που θα κερδίσουμε από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Την τελική μας θέση 

θα την πούμε όταν έχουμε και την τελική μεταρρύθμιση μπροστά μας, το τελικό νομοσχέδιο. Είναι στο 

χέρι της κυβέρνησης να κάνουν μια μεταρρύθμιση που θα φέρει κοντά την πλειοψηφία του κόσμου», 

σημείωσε ο κ. Βύρας. Για τις αντιδράσεις που προκαλούν οι συγχωνεύσεις των δήμων στο πλαίσιο με-

ταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τοποθετήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρί-

δης μέσω facebook. Στην ανάρτηση του ο Υπουργός αναφέρει ότι οι με τη μεταρρύθμιση οι Δήμοι και οι 

τοπικές κοινωνίες γίνονται δυνατοί, αλλά τα μέλη και οι καρέκλες στην Ένωση Δήμων μειώνονται. Σημει-

ώνει ότι οι αντιδράσεις είναι αναμενόμενες αλλά οι συγχωνεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

μεταρρύθμισης. «Δεν μπορείς να ζητάς και νέους πόρους και αυτονομία και σημαντικά αυξημένες αρ-

μοδιότητες, αλλά να αρνείσαι να συνεργαστείς με τον δίπλα σε ένα κοινό σώμα που θα παρέχει κοινές 

υπηρεσίες και θα δημιουργήσει τεράστιες εξοικονομήσεις και για τους πολίτες σου», τονίζει ο Υπουργός.

Συνενώσεις Δήμων μετά από 
δημοψηφίσματα αποφάσισε η Ένωση Δήμων

Ά ρχισαν οι εργασίες για κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 
σημείο όπου ενώνονται οι Δήμοι Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου. Οι τρεις Δήμαρχοι της περιοχής 
Χρίστος Πιτταράς,  Λεόντιος Καλλένος και Νεόφυτος Παπαλαζάρου άσκησαν πιέσεις στις αρ-

μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και έχουν πετύχει να αρχίσει το έργο το οποίο θα συμ-
βάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόκλησης οδικών συγκρούσεων στην περιοχή. Η πρό-
κληση οδικών συγκρούσεων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου ήταν πολύ συχνό φαινόμενο και οι 
Δήμαρχοι των τριων Δήμων της περιοχής υπέβαλαν σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Μεταφορών για 
λήψη μέτρων. Οι κάτοικοι των τριων  Δήμων που διέρχονται καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο 
του δρόμου υπέδειξαν πολλές φορές το πρόβλημα για το οποίο είναι ενημερωμένη και η Τροχαία. Στις 
8 Απριλίου σημειώθηκε νέο τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να επανέλθει στην επιφάνεια η αναγκαιό-
τητα λήψης μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης στο συγκεκριμένο δρόμο. Συγκεκριμένα συγκρούστηκαν 
δυο οχήματα με αποτέλεσμα το ένα μάλιστα να αναποδογυριστεί. Ο οδηγός τραυματίστηκε και διακομί-
στηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στην 
Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει χαροποιήσει τους κατοίκους της περιοχής και τους άλλους καθη-
μερινούς  χρήστες του δρόμου αφού πλέον έχει δρομολογηθεί η επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος 
που αντιμετώπιζαν.

Κυκλικός κόμβος στην Μεγάλου Αλεξάνδρου
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Οι πρώτες μέρες λειτουργίας 
του Πράσινου Σημείου

Χ ρυσές δουλειές κάνει από τις πρώτες μέρες 
λειτουργίας του το πράσινο σημείο που λει-
τούργησε στην περιοχή Γεροκαρκά Ιδαλί-

ου. Όπως ανακοινώθηκε το Πράσινο Σημείο της πε-
ριοχής είναι ανοικτό καθημερινά εκτός Δευτέρα από 
τις 9πμ μέχρι τις 5μμ και την Κυριακή από τις 9πμ μέ-
χρι 2μμ.
«Το Πράσινο Σημείο κάνει την ανακύκλωση εύκολη 
υπόθεση για όλους» δήλωσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος τονίζοντας ότι με τη λειτουργία 
του θα αντιμετωπιστούν πολλά από τα προβλήμα-
τα που αντιμετώπιζε η περιοχή. «Με την λειτουργία 
του Πράσινου Σημείου αναμένουμε ότι επιτέλους 
θα σταματήσει να δημιουργείται η κακή εικόνα που 
παρατηρείται σε διάφορα σημεία του Δήμου μας με 
την τοποθέτηση σε ανοικτούς χώρους και παρά τον 
ποταμό , κλαδεμάτων , στρωμάτων , επίπλων , ηλε-
κτρικών συσκευών κ,λ,π.» Κάθε πολίτης, ανέφερε ο 
Δήμαρχος, μπορεί να επισκέπτεται το Πράσινο Ση-
μείο και να αφήνει χρήσιμα υλικά σε προκαθορι-
σμένους χώρους, έτσι ώστε να επαναχρησιμοποι-
ηθούν και να ανακυκλωθούν . Με αυτό τον τρόπο, 
σημείωσε ο κ. Καλλένος, εξοικονομούνται οι φυσι-
κοί πόροι και η ενέργεια που περιέχεται σε αυτά.

Τ ελέστηκε στο χώρο της θυσί-
ας του Ανθυπολοχαγού Στέ-
λιου Μασιήνη τρισάγιο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του. Φέτος 
συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το 
μοιραίο εκείνο πρωϊνό του Μαρτίου 
του 1999 όταν ο Κερυνειώτης αξιω-
ματικός της Εθνικής Φρουράς αντα-
ποκρινόμενος στο κάλεσμα της πα-
τρίδας, έτρεξε να την υπηρετήσει. Εν 
ώρα καθήκοντος, καθώς προσπα-
θούσε να αχρηστεύσει παλιές και 
επικίνδυνες νάρκες στην περιοχή 
Ποταμιάς, με στόχο ένα ασφαλές πε-
ριβάλλον για τη ζωή των περιοίκων, 
θυσίασε τη δική του ζωή, όταν μια 
από τις νάρκες εξερράγη. 
Ο ανθυπολοχαγός Στέλιος Μασιήνης υπηρετούσε στη Διμοιρία Εξολοθρευτών Ναρκών Ξηράς, που αποτελεί το πιο 
επικίνδυνο σώμα της Εθνικής Φρουράς. Στο πλαίσιο της επικίνδυνης επιλογής του και της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς του προς τον τόπο του, υπηρέτησε με επαγγελματισμό, αφοσίωση, τόλμη και γενναιότητα, γιατί ήταν παλικάρι.

20 χρόνια από το θυσία του Ανθυπολοχαγού 
Στέλιου Μασιήνη

O Παρατηρητής της Γειτονιάς 
επεκτάθηκε και στην Ποταμιά

Μ εγάλο είναι το ενδιαφέρον των κατοίκων της Ποταμιάς για το θεσμό του Παρατηρη-
τή της Γειτονιάς. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε στις 9 Απριλίου. Το Πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατη-

γική Πρόληψης του Εγκλήματος όπου οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώνουν την Αστυνομία 
για ασυνήθιστες/ύποπτες/εγκληματικές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή τους. Το εν-
διαφέρον των κατοίκων της Ποταμιάς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μεγάλο όπως διαφάνηκε από τη μαζικότητα της εκ-
δήλωσης και τον αριθμό των πολιτών που έχουν εγγραφεί ήδη ως εθελοντές. Ο θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» ο οποί-
ος άρχισε να εφαρμόζεται από το Δήμο Ιδαλίου σήμερα έχει σχεδόν καλύψει ολόκληρη την Κύπρο. Πρόκειται για ένα θεσμό ο 
οποίος έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες οι οποίοι συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη διαλεύκανση των 
υποθέσεων από τις διωκτικές αρχές. 

Καθάρισαν την Αγία Βαρβάρα
Α νάμεσα στους χιλιάδες των εθελοντών 

που συμμετείχαν στην εκστρατεία Let’s 
Do It Cyprus ήταν και τα μέλη του κυνηγε-

τικού συλλόγου «Λαόνας» Αγίας Βαρβάρας και της 
Ένωσης Νέων της κοινότητας. Έλαβαν μέρος στην 
εκστρατεία καθαρισμού της κοινότητας. Ξεχωριστή 
ήταν η παρουσία των μικρών εθελοντών των νηπι-
αγωγείων του χωριού και των παιδιών του δημοτι-
κού σχολείου τα οποία έστειλαν το μήνυμα ότι θέ-
λουν να ζήσουν σ’ ένα καλύτερο και πιο καθαρό 
περιβάλλον και προς αυτή την κατεύθυνση συμβά-
λουν και τα ίδια. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση 
τόνισαν ότι Καθαριότητα = Πολιτισμός επισημαίνο-
ντας ότι «Όλοι μαζί μπορούμε για ένα καλύτερο και 
πιο καθαρό μέλλον».

Παράρτημα Φιλοδασικού Ολυμπίων

Τ ο παράρτημα Φιλοδασικού Ολυμπίων, παίρνει ξανά μπρος. Ορ-
γανωμένες δενδροφυτεύσεις, πραγματοποιήθηκαν εντός του 
χωριού Λυμπιών, το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο. Είναι ήδη στο κα-

τώφλι, ο προγραμματισμός για τις επόμενες δενδροφυτεύσεις, που θα λά-
βουν χώρα, το ερχόμενο Φθινόπωρο.  Όραμα, η παράδοση στις επόμενες 
γενιές, μιας πράσινης βιώσιμης κοινότητας και βελτιστοποίηση του καθα-
ρού αέρα μέσω μαζικών δενδροφυτεύσεων.  Το παράρτημα Φιλοδασι-
κού Ολυμπίων, ευχαριστά κάθε ένα ξεχωριστά και όλα μαζί τα μέλη του, 
όπως επίσης, και κάθε εθελοντή/ρια που παρευρίσκονται στις διάφορες 
δράσεις του Φιλοδασικού Ολυμπίων.  «Ευπρόσδεκτοι, όλοι και όλες, για 
να υλοποιήσουμε το όραμα μας, για μια κοινότητα πιο καθαρή και πιο 
πράσινη» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Γιορτή νηπιαγωγείου Λυμπιών
Μ ικροί και μεγάλοι από-

λαυσαν την γιορτή 
του δημόσιου και κοι-

νοτικού νηπιαγωγείου Λυμπιών 
η οποία ήταν αφιερωμένη στις γι-
αγιάδες και τους παππούδες των 
παιδιών. Τραγούδια, χοροί και 
μπόλικη αγάπη με ευχές για τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες που 
αφιερώνουν αρκετό χρόνο για 
αυτά. 

Αιμοδοσία στην Αλάμπρα και στην Ποταμιά

Τ ην Δευτέρα 8 Απριλίου διοργανώθηκε αιμοδοσία στο δημοτικό σχολείο Αλάμπρας. Οι κάτοικοι της κοι-
νότητας έδωσαν για άλλη μια φορά το παρόν τους και έστειλαν μηνύματα αλτρουϊσμού και αλληλεγγύ-
ης προς τον συνάνθρωπο τους. Στις 25 Φεβρουαρίου αιμοδοσία διοργανώθηκε και στην κοινότητα Πο-

ταμιάς.
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Παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια στην περιφέρεια Ιδαλίου

Α ναβίωσαν στο Δήμο Ιδαλί-
ου τα παραδοσιακά πασχαλι-
νά παιχνίδια. Τη Δευτέρα του 

Πάσχα το προαύλιο του Μητροπολιτι-

κού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας γέ-

μισε με μικρούς και μεγάλους οι οποίοι 

απόλαυσαν ένα όμορφο και ξέγνοια-

στο απόγευμα. Λαογραφική μουσικο-

χορευτική εκδήλωση, τσιαττιστά και πα-

ραδοσιακά παιχνίδια περιελάμβανε η 

πολύ ωραία εκδήλωση. Πασχαλινά παι-

χνίδια διοργάνωσαν και κοινότητες της 

ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου.

ΘΕΜΑΤΑ

Θέλουν και διεκδικούν καθαρό αέρα 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Σ ε εκδήλωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης με αφορμή το θέμα των ασφαλτικών 
μονάδων που βρίσκονται κοντά στην οικιστική περιοχή. Η εκδή-

λωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου. Όπως ανακοινώ-
θηκε θα προχωρήσουν σε αποκοπή του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λε-
μεσού, έξω από το υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στην Καλλιθέα. 
Στόχος να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να προχωρήσουν σε με-
τακίνηση των δυο ασφαλτικών μονάδων που βρίσκονται κοντά στην οι-
κιστική περιοχή. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος κάλεσε τους δη-
μότες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση σημειώνοντας ότι θα πρέπει να 
ληφθούν από τους αρμοδίους μέτρα αντιμετώπισης του θέματος αφού ο 
Δήμος Ιδαλίου και ιδιαίτερα η περιοχή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εί-
ναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή και δεν πρέπει να υποβαθμίζεται με αυτό 
τον τρόπο. «Ο Δήμος Ιδαλίου βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους και βοηθά 
με όλες του τις δυνάμεις στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος τους για 
καθαρό αέρα στην περιοχή που ζουν».  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 ατμό-
σφαιρα στην Ενορία. Οι κάτοικοι εκφράζουν συνεχώς παράπονα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ότι δεν μπορούν να απολαύσουν την 
αυλή τους και αναγκάζονται να κλείνονται στα σπίτια τους. Σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητείται η άμεση έναρξη συζήτησης για 
εύρεση νέας οχληράς ζώνης στην Κύπρο. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πραγματοποίησαν και στο παρελθόν εκδήλωση 
διαμαρτυρίας για δημοσιοποίηση του δίκαιου αιτήματος τους. 

Βράβευση Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Σ τον Βόλο βρέθηκε αντιπροσωπεία παιδι-
ών, εκπαιδευτικών και γονιών του Δημο-
τικού Σχολείου Λυμπιών για να παραστεί 

στην τελετή βράβευσης του ετήσιου διαγωνι-
σμού τραγουδιού & ραδιοφωνικού μηνύμα-
τος «Καν το ν’ Ακουστεί 2019». Το τραγούδι τους, 
ανάμεσα σε 45 τραγούδια από όλη την Ελλάδα 
και την Κύπρο, απέσπασε το Βραβείο Δημοτικού. 
Το τραγούδι έχει τίτλο «Έναστρος Ουρανός» και 
πραγματεύεται την καταδίκη της ρητορικής μί-
σους. Είναι μία δημιουργία των παιδιών του τμή-
ματος Στ’ 1 η οποία έγινε στο μάθημα της Μου-
σικής. Τα ίδια παιδιά, επίσης,  ερμηνεύουν το 
τραγούδι μαζί με τέσσερις συμμαθήτριές τους 
από το Στ’2. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων της Ελλάδας, το Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο Κύπρου και την Επιστημονική Εταιρεία Ευ-
ρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο ενώ στην κριτική 
επιτροπή συμμετείχαν γνωστοί συνθέτες και τρα-
γουδοποιοί όπως ο Μανώλης Φάμελλος κι ο Νί-
κος Ζιώγαλας. Μπορείτε να ακούσετε το τραγού-
δι στο YouTube γράφοντας Έναστρος Ουρανός 
Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Ο Δήμαρχος και τα μέλη 
του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ιδαλίου 
σας εύχονται 

Χριστός Ανέστη

Πράσινο Σημείο περιοχής Ιδαλίου
Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στο Πράσινο Σημείο ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν μπορεί να γίνει ενα-

πόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους 
επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 
1.      Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)

2.      Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
3.      Κλαδέματα (Πράσινα,  λεπτά κλαδιά)

4.      Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
5.      Πλαστικό

6.      Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7.      Γυαλί

8.      Αλουμίνιο
9.      Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)

10.  Ξύλο
11.  Υφάσματα
12.  Παιχνίδια

13.  Ακτινογραφίες 
14.   Θερμόμετρα

15.  Φάρμακα
16.  Λαμπτήρες

        17.  Υλικά καθαρισμού
18.  Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες

19.  Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
20.  Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης

21.  Φορητές Μπαταρίες
22.  Μηχανέλαια

23.  Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο Πράσινο Σημείο, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπά-
ζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΟΙ-
ΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg 

ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Σάββατο                                                               Κυριακή
09:00 – 18:00 Xειμερινό Ωράριο                                      09:00 -14:00

   09:00 – 20:00 Θερινό Ωράριο
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Η Κύπρος πνίγεται από τη μάστιγα της σκόνης
Τ ην σημερινή εποχή, ο τρόπος ζωής έχει δημιουργήσει ανησυχία στους πολίτες τόσο για την γενική ρύπανση 

του πλανήτη, αλλά και πιο συγκεκριμένα την ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα.  Τα αυξημένα κρούσματα 
καρκίνου και άλλες σπάνιες ασθένειες προκαλούν ερωτηματικά.

Έρευνα που διεξήγαγαν οι μαθήτριες του Λυκείου Ιδαλίου Στέλλα Δημητρίου, Χρυσή Αλεξάνδρου και Χαρά Μαρ-

κούλη, με σύμβουλο τον  καθηγητή Βιολογίας  Χρίστο Παναγή, αφορά το θέμα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα και τη σχέση του με τους πολίτες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που για ακόμη μια φορά συμμετέχω 

σε δημοσιοποίηση έρευνας που διεξάγουν μαθητές του Λυκείου Ιδαλίου, παραθέτοντας και εγώ τις δικές μου ανη-

συχίες και τους προβληματισμούς μου.

Ατμοσφαιρική ρύπανση – Όρος και 
περιγραφή

Σ ε παγκόσμιο επίπεδο 
παρατηρείται έντονα 
το φαινόμενο της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης. Ο όρος 
ατμοσφαιρική ρύπανση  χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει 
την ύπαρξη στην ατμόσφαιρα 

διαφόρων παραγόντων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στους έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον. 
Οι πηγές ρύπανσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και αυ-
τές είναι: (α) οι ανθρωπογενείς, δηλαδή εκείνες που οφεί-
λονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα (αυτοκίνητα, βι-
ομηχανία, φυτοφάρμακα, κ.λπ), (β) οι φυσικές, δηλαδή 
εκείνες που οφείλονται στη φυσική δραστηριότητα (ηφαί-
στεια, θύελλες σκόνης, κ.λπ) 
Η μεγαλύτερη πηγή σκόνης στον κόσμο είναι η κοιλότη-
τα Bodilee στο Τσάντ, η οποία βρίσκεται μεταξύ της διαρ-
κώς συρρικνωμένης λίμνης Τσαντ (σήμερα στο 1/20 του 
μεγέθους που είχε το 1960) και της Σαχάρας.  Από την κοι-
λότητα απελευθερώνονται 1.270 εκατομμύρια τόνοι σκό-
νης το χρόνο, 10 φορές περισσότεροι από όταν άρχισαν οι 
μετρήσεις το 1947. Συνολικά υπολογίζεται ότι παγκοσμίως 
η σκόνη που κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα φτάνει τα 2-3 
δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο. Η κατάσταση επιδεινώ-
νεται με την αποψίλωση των δασών και τη θέρμανση του 
πλανήτη που επιφέρουν τις κλιματικές αλλαγές, με αποτέ-
λεσμα τη μείωση των βροχών σε πολλές περιοχές του πλα-
νήτη.
Οι θύελλες σκόνης αποτελούνται από λεπτά σωματίδια σε 
στερεή κατάσταση τα οποία δεν ενώνονται μεταξύ τους ως 

μια συμπαγής μάζα. Τα σωματίδια της σκόνης μπορούν να 
μεταφέρουν βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, ψευδάργυρος, 
χρώμιο, βανάδιο, αρσενικό και νικέλιο),παθογόνους μι-
κροοργανισμούς , χημικές ενώσεις από πολεμικές συρρά-
ξεις και από καύσιμο σκουπιδιών. Τα αιωρούμενα σωμα-
τίδια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ρύπους 
στην ατμόσφαιρα. Η χημική σύσταση των σωματιδίων δι-
αφέρει ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται. 
Παρατηρείται ότι στα ΡΜ2,5 -10 υπερισχύουν συστατικά 
τα οποία προέρχονται από το φλοιό της γης (έδαφος, φυ-
σικές πηγές), ενώ στα ΡΜ2,5 και ΡΜ0,1, συστατικά τα οποία 
είναι προϊόντα ατελούς καύσης ή χημικών αντιδράσεων. 
Αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια φθάνουν έως το πνευμο-
νικό παρέγχυμα, συσσωρεύονται στις κυψελίδες, προκα-
λούν ενεργοποίηση των κυψελιδικών μακροφάγων (του 
κύριου αμυντικού μηχανισμού του πνευμονικού παρεγ-
χύματος), έκκριση παραγόντων της φλεγμονής και οξει-
δωτικό stress.

Προέλευση των ρύπων

Ο ι ρύποι είναι πολλοί με διάφορες προελεύ-
σεις και συμπεριλαμβάνουν τα οξείδια του 
αζώτου και του θείου, το όζον, τα αιωρούμε-

να σωματίδια με διάμετρο 10 ή κάτω από 2.5 νανόμε-
τρα, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο κ.α.  Παράγο-
νται συνήθως από τις καύσεις μηχανών, της μεγάλης 
διάρκειας ηλιοφάνεια και επεισόδια μεταφοράς σκό-
νης από τις ερήμους των γειτονικών ηπείρων.
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τους βομβαρδισμούς 
της Λιβύης, που φαίνεται ότι συνέβαλαν στην παρα-
γωγή των επικίνδυνων ρύπων. Επιπλέον, υπάρχουν 
πόλεις, όπως το Κάιρο, με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύ-
πανση, ενώ στη βόρεια Αφρική έχει αυξηθεί πολύ η κυ-
κλοφορία οχημάτων, αλλά και οι χωματερές, οι οποίες 
σε πολλές περιπτώσεις καίγονται απελευθερώνοντας 
στην ατμόσφαιρα επικίνδυνους ρύπους οι οποίοι με 
κύματα ανέμου έρχονται στη Κύπρο. 

Βάσει του Δρ. Χρύσανθου Σαββίδη (Προϊστάμενος 
Κλάδου Ποιότητας Αέρα Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας)  η σκόνη της ερήμου συγκρατείται από μια επι-
φανειακή κρούστα που δημιουργείται με την βροχό-
πτωση η οποία καταστρέφεται σε μεγάλο βαθμό από 
τα rally που διεξάγονται και από πολεμικές δραστηρι-
ότητες.

	

Ατμοσφαιρική ρύπανση και Κύπρος

Η  Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφούμενη 
προς Ευρωπαϊκή Οδηγία, μέσω του Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας έχει δημιουργή-

σει  9 Σταθμούς για την καταμέτρηση των διαφόρων 
ρύπων, σε επιλεγμένες περιοχές του νησιού μας. Σε συ-
νομιλία που είχαμε με τον Δρ. Χρύσανθο Σαββίδη, Προ-
ϊστάμενο Κλάδου Ποιότητας Αέρα, μας ανέφερε ανάμε-
σα σε άλλα, τα εξής: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
με τους 9 σταθμούς που διαθέτει, μπορεί ανά πάσα στιγ-
μή να έχει γνώση της ποιότητας του αέρα και να ενημε-
ρώνει τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, 
μέσω εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και μέσω εξωτε-
ρικών οθονών, που βρίσκονται σε πολυσύχναστους 
δρόμους.

Επιπτώσεις στην δημόσια υγεία

Η αερομεταφερόμενη σκόνη επιδεινώνει τα συ-
μπτώματα των ασθενών οι οποίοι ταλαιπωρού-
νται από άσθμα και άλλες αλλεργίες καθώς και 

από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και βρογχική υπε-
ρευαισθησία. Επίσης έχει ενοχοποιηθεί ακόμη και για εμ-
φάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων. 
Τα σωματίδια της σκόνης γίνονται τοξικά στην πορεία τους 
βόρεια της Σαχάρας καθώς συσσωρεύουν στοιχεία όπως 
ο φωσφόρος και το πυρίτιο, μέταλλα όπως το νικέλιο και ο 
ψευδάργυρος, τοξικά όπως οι διοξίνες και οι πολυαρωμα-
τικοί υδρογονάνθρακες αλλά
και υπολείμματα βιομηχανικών ρύπων, καυσαερίων κτλ. 
Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης διεισδύουν στο 
αναπνευστικό σύστημα, περνούν στην κυκλοφορία του 
αίματος και μπορεί να προσβάλουν πολλά ζωτικά όργα-
να. Ακόμη, η σκόνη μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώ-

δη αντίδραση στα μάτια και στο δέρμα και να επιδεινώ-
σει τις υπάρχουσες αλλεργίες καθώς στην πορεία της από 
την Αφρική συμπαρασύρει βακτήρια, μύκητες, αλλεργιο-
γόνες ουσίες από φυτά που έχουν ανθίσει σε άλλες περι-
οχές κτλ. Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες πρέπει να απο-
φεύγουν τις εξόδους τις ημέρες που μας «επισκέπτεται» η 
σκόνη από την Αφρική. Έπειτα, μια από τις κύριες πνευμο-
νικές νόσους είναι ο καρκίνος του πνεύμονα και η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Σύμφωνα με κάποιες με-
λέτες τα έμβρυα που έχουν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα αιω-
ρούμενων σωματιδίων PM2,5 στο τρίτο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης έχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο αυξημένης 
αρτηριακής πίεσης στην παιδική ηλικία. Τέλος, τα αιωρού-
μενα σωματίδια συνδέονται και με την υπέρταση σε παι-
διά και ενήλικες.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η δική μας περιοχή

Σ ύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο Δρ. Χρύσαν-
θος Σαββίδης στην μαθητική ομάδα έρευνας ο αέ-
ρας της ευρύτερης περιοχής Λυκείου Ιδαλίου είναι 

πολύ καλός και αυτό διαπιστώθηκε μετά από ενός χρόνου 
μετρήσεις στην ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης. Αυτό έγινε 
μετά από παράπονα των κατοίκων. Οι κύριοι ρύποι που εμ-
φανίζονται στην περιοχή είναι του όζοντος και των αιωρού-
μενων σωματιδίων Στις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις πα-
ρουσιάζονται οι μετρήσεις για το 2017. 
Από την γραφική παράσταση μπορούμε να διαπιστώσου-
με ότι τα επίπεδα όζοντος αυξάνονται από τον Απρίλιο μέ-

χρι και τον Οκτώβριο, περίοδο κατά την οποία η ηλιοφά-
νεια είναι υψηλή κάτι που απαιτείται για την δημιουργία του 
όζοντος. Τα επίπεδα δεν είναι ανησυχητικά, εφόσον η ψη-
λότερη μέτρηση καταγράφεται γύρω στους 114 μg/m3, πο-
σοστό που είναι πολύ κοντά στα χαμηλά επίπεδα ρύπων 
όζοντος. Στην περιοχή μας επίσης παρουσιάζονται κατά 
καιρούς υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ) 
10 και 2.5 νανομέτρων κυρίως, από επεισόδια σκόνης ερή-
μων. Η γραφική παράσταση δείχνει ότι τα επεισόδια σκό-
νης παρουσιάζονται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες 
και την άνοιξη.

Επιπτώσεις – Προβληματισμοί

Λ όγω του μικρού μεγέθους των εσπνεύσιμων αιω-
ρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής 
επίδρασης τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό 

και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλι-
κιωμένοι και ασθενείς) συμβουλεύονται να αποφεύγουν 
να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλ-
θει το φαινόμενο που παρατηρείται. Σε περιπτώσεις που οι 
συγκεντρώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας, τα άτομα με 
αναπνευστικό πρόβλημα, οι καρδιοπαθείς, τα παιδιά και τα 
άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σω-
ματική άσκηση - δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές 
ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων 

συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό. Επιπρό-
σθετα, όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους να προ-
φυλάσσουμε τη μύτη μας καλύπτοντάς την με μία μάσκα. 
Επίσης απαιτείται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν τα κατάλ-
ληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν 
τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους που βρίσκονται 
σε ανοικτούς χώρους. Τέλος, καλό θα ήταν να προσφέρουν 
τα σχολεία ειδικές μάσκες N95 στους μαθητές, ειδικότερα με 
πνευμονολογικά και καρδιολογικά προβλήματα,  όταν τα 
επίπεδα σκόνης ξεπερνούν το όριο. Οι γονείς και ο σύνδε-
σμος γονέων θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπά-
θεια αυτή.

Ιατροί της περιοχής δίνουν τις δικές 
τους συμβουλές

Η ιατρός παθολόγος Δρ. Νικολέττα Κωνσταντί-
νου μετά από συνέντευξη που έδωσε στην 
ομάδα έρευνας προτρέπει τις ομάδες των κα-

τοίκων υψηλού κινδύνου, δηλαδή άτομα με αναπνευ-
στικές παθήσεις, π.χ. άσθμα, καρδιοαγγειακά προ-
βλήματα, βρέφη, ηλικιωμένοι εγκυμονούσες όπως 
παραμένουν στο σπίτι τους κατά την διάρκεια επεισο-
δίων σκόνης. Μπορούν να φορούν και ειδικές μάσκες, 
τις Ν95, που μπορούν να προμηθευτούν από φαρμα-
κεία ή το διαδίκτυο. Αν νοιώθουν επιβάρυνση στην 
υγεία τους, καλό είναι να επισκεφτούν τον γιατρό τους 
για  εξατομικευμένη αντιμετώπιση.
Ενδιαφέρον προκαλεί  και η μαρτυρία μαθήτριας του 
Λυκείου Ιδαλίου η οποία ενοχλείται από διάφορα αλ-
λεργιογόνα.  Συγκεκριμένα, η μαθήτρια αναφέρει ότι 
στα επεισόδια σκόνης παραμένει στο σπίτι και με οδη-
γίες του πνευμονολόγου της αυξάνει τις δόσεις εισπνε-
όμενων φαρμάκων, για άμβλυνση των συμπτωμάτων.
Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η παι-

δίατρος Δρ. Βάσω Παπαβασιλείου, τα παιδιά που πα-
ρουσιάζουν αναπνευστικές παθήσεις, όπως άσθμα, 
αυξάνονται σε αριθμό και επομένως και οι αριθμοί των 
ατόμων υψηλού κινδύνου. 
Στο ερώτημά μας, ποιος είναι ο λόγος που παρουσιάζε-
ται αυτή η αύξηση, μας δήλωσε τα ακόλουθα:
Η κύρια αιτία για την αύξηση των αναπνευστικών πα-
θήσεων είναι ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, ιδιαίτερα των 
γονιών και κατ΄επέκταση των παιδιών, όπως:

• η  καθιστική ζωή και η  κακή διατροφή, που οδηγεί 
στην παχυσαρκία

• το κάπνισμα, που εμποδίζει αρχικά την καλή οξυγό-
νωση, του οργανισμού του καπνιστή και των ανθρώ-
πων που είναι κοντά,

• η κατάχρηση οινοπνεύματος, 
• το αυξημένο άγχος στην καθημερινή ζωή, που μειώνει 

τις θετικές ενδορφίνες υπεύθυνες για την άμυνα του 
οργανισμού, την μείωση της αρτηριακής πίεσης, κ.α.  

Συστάσεις προς όλους τους Δήμους και 
τις Κοινοτικές Αρχές

Ο ι μαθήτριες που διεξήγαγαν την έρευνα επιση-
μαίνουν ότι τόσο οι Δήμοι όσο και οι Κοινοτικές 
Αρχές της περιοχής θα πρέπει να συμμετέχουν 

στη συνολική προσπάθεια ώστε να γίνει σωστή ενημέ-
ρωση του κοινού και να επιτευχθεί μια ευρεία διάδοση 
των απαραίτητων μέτρων προστασίας που θα οδηγή-
σουν στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης.  Για το λόγο αυτό παραθέτουν τις 
πιο κάτω συστάσεις προς τους Δήμους και τις Κοινοτικές 
Αρχές
• Να αναπτυχθούν πρωτόκολλα, που να ακολουθούνται 
από όλους τους φορείς για την προστασία των κατοίκων.
• Να γίνει καταγραφή των ατόμων υψηλού κινδύνου 
ώστε να ενημερώνονται άμεσα όλοι, από τις τοπικές αρ-
χές και να εκπαιδευτούν στην ρύθμιση της εφαρμογής 
κινητής τηλεφωνίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να 
ειδοποιούνται έγκαιρα, όταν προκύψουν ψηλά επίπεδα 
ρύπων.
• Μια άλλη σημαντική δράση που μπορεί να βοηθήσει 
είναι οι δενδροφυτεύσεις. Τα δέντρα έχουν την ικανότη-

τα να αφαιρούν από την ατμόσφαιρα μεγάλο μέρος των 
ρύπων, αλλά και να προσφέρουν χώρους αναψυχής για 
τους κατοίκους.

• Η προώθηση της χρήσης ποδηλάτων με την δημιουρ-
γία ασφαλών ποδηλατοδρόμων.
• Η μείωση των αυτοκινήτων της περιοχής με υψηλούς 

ρύπους. Να δοθούν γενικότερα κίνητρα για την αγο-
ρά αυτοκινήτων ηλεκτρικών και υβριδικών. 

• Οι αρχές των κοινοτήτων κατά  την δημιουργία νέων 
δρόμων, να φροντίζουν ώστε ιδίως στις οικιστικές πε-
ριοχές να εμπλουτίζεται το πράσινο. 

• Όλοι οι κάτοικοι να έχουν στα φορητά τους τηλέφω-
να την εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας για άμε-
ση ενημέρωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή, 
αλλά και σε όλο το νησί, έτσι θα μπορούν να προστα-
τευθούν και να ρυθμίσουν τις δράσεις τους.

• Η αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την εφαρμογή των πιο πάνω.

…. “Λίγο φως στο τούνελ” …. 
Και το καθήκον όλων

Π αρά το γεγονός ότι η ποιότητα του αέρα σή-
μερα όπως και ολόκληρο το περιβάλλον 
απειλείται, εντούτοις στην περιοχή μας ο αέ-

ρας αποδείχθηκε αρκετά καθαρός, από τις μετρήσεις 
που κάνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η κύρια 
απειλή που παραμένει είναι τα επεισόδια σκόνης από 
τις γειτονικές ερήμους, που αυξάνονται με τις μειωμέ-
νες βροχοπτώσεις και την αύξηση των περιοχών που 
ερημοποιούνται. 

Οι μαθήτριες, καταλήγοντας, θεωρούν ότι  καθήκον 
όλων είναι η παροχή προστασίας στις ομάδες των κα-
τοίκων υψηλού κινδύνου και η διατήρηση του ατμο-

σφαιρικού αέρα  καθαρού, ώστε να εξασφαλίζεται η 
καλή ποιότητα της ζωής, όλων των κατοίκων. Καλούν, 
λοιπόν,  τις τοπικές αρχές να συνδράμουν προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις ειση-
γήσεις τους.  

Με τις πιο πάνω σκέψεις, τους προβληματισμούς 
αλλά και τις προτροπές τους οι μαθήτριες του Λυκείου 
Ιδαλίου πάντα με σύμβουλο τον υπεύθυνο καθηγη-
τή τους  Χρίστο Παναγή, ολοκλήρωσαν την διεξαγω-
γή της έρευνας αποκομίζοντας σίγουρα σημαντικά  
και αξιόλογα στοιχεία καθώς και πληροφορίες γύρω 
από το θέμα.

Κατίνα Πραστίτη – 
Πέππου

Νηπιαγωγός
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Ο χώρος της κουζίνας μπορεί να αποτελέσει παράδεισο για τα κατοικίδια μας και ενώ τα περισσότερα τρελαί-
νονται για το σπιτικό φαγητό, πρέπει να είμαστε αρνητικοί στο να  το ταΐζουμε στο σκύλο ή στη γάτα μας. 
Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα φάρμακα υπάρχουν αρκετά τρόφιμα και φυτά που είναι τοξικά και σε κά-

ποιες περιπτώσεις η βρώση τους μπορεί να είναι μοιραία. Ένας σωστά ενημερωμένος ιδι-
οκτήτης μπορεί να αποτρέψει ή να αναγνωρίσει έγκαιρα τα κλινικά συμπτώματα. Όταν 
υπάρχει ακόμα και υποψία τοξίκωσης, το ζώο θα πρέπει να εξετάζεται από κτηνίατρο. Οι 
κυριότερες από αυτές τις τοξικές τροφές είναι το κρεμμύδι και το σκόρδο, τα σταφύλια και 
οι σταφίδες, το ζυμάρι και η αλκοόλη, η σοκολάτα και ο καφές, η ξυλιτόλη, τα μανιτάρια, το 
αβοκάντο και οι καρποί macadamia.
Κρεμμύδια και σκόρδο: Τα κρεμμύδια σε οποιαδήποτε μορφή τους (φρέσκα, αποξε-
ραμένα ή μέσα σε φαγητό) είναι ιδιαίτερα τοξικά για το σκύλο και τη γάτα. Η τοξική δόση 
είναι 5gr/kg στη γάτα και 15gr/kg στο σκύλο και μπορεί να προκαλέσει αιματολογικές δια-
ταραχές. Τα κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται ακόμα και αρκετές ημέρες μετά τη λήψη και 
περιλαμβάνουν κατάπτωση, αιμοσφαιρινουρία, ίκτερο, ταχύπνοια και ταχυκαρδία. Σε με-

ρικές περιπτώσεις υπάρχει ανορεξία, κοιλιακός πόνος και διάρροια. 
Σταφύλια και σταφίδες:  Η τοξική δόση ανέρχεται στα 19.6gr/kg όσον αφορά τα σταφύλια και 2.8gr/kg όσον 
αφορά τις σταφίδες και μπορεί να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η θνησιμότητα φτάνει το 50-75% των 
περιστατικών που έχουν αναφερθεί. Τα κύρια συμπτώματα είναι η ολιγουρία ή ανουρία (λόγω οξείας νεφρικής ανε-
πάρκειας). Επίσης, παρατηρούνται εμετοί μερικές ώρες μετά τη λήψη.
Σοκολάτα και καφές:  Η θεοβρωμίνη και η καφεΐνη (μεθυλοξανθίνες) που βρίσκονται στη σοκολάτα και στη σκό-
νη κακάο είναι τοξικές σε δόση μεγαλύτερη από 20mg/kg.  Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν μέσα 
σε 1 με 2 ώρες από την κατάποση και περιλαμβάνουν υπερδιέγερση, ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία και επιληπτικές 
κρίσεις (σπάνια).  
Καρποί macadamia: Ο μηχανισμός της τοξίκωσης δεν είναι γνωστός. Συχνά, παρατηρούνται αδυναμία στα οπί-
σθια άκρα, κατάπτωση, αταξία, μυϊκό τρόμο και υπερθερμία σε δόση πιο μεγάλη από 2.4g/kg.
Ξυλιτόλη: Η ξυλιτόλη είναι οργανική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται ως φυσικό υποκατάστατο της ζάχαρης, και 
ανευρίσκεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά π.χ. βατόμουρα, φλοιό του καλαμποκιού, βρώμη και μανιτάρια. Σκευ-
άσματα τα οποία περιέχουν ξυλιτόλη είναι διάφορες καραμέλες, τσίχλες, αναψυκτικά, δημητριακά, προϊόντα για δια-
βητικούς κ.α. Στο σκύλο είναι ιδιαίτερα τοξική, αφού απορροφάται γρήγορα προκαλώντας σημαντική αύξηση της ιν-
σουλίνης στο αίμα. Αυτή η απότομη αύξηση, έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση υπογλυκαιμίας. 

O διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικών  του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου Θεοδόσης Καλλένος, εξασφάλισε το 

βραβείο Best Doctoral Paper Award στο διεθνές συνέδριο 
Financial Management & Accounting Research που διεξή-
χθη στη Λεμεσό. Το βραβείο αφορά το δοκίμιό του σε συ-
νεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Νησιώτη με 
θέμα «Business Development Companies: Private Equity for 
Individual Investors”.

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Αέρινο γλυκό με τραγανές και μαστιχωτές μαρέγκες, 
κρέμα και λαχταριστή σάλτσα από φράουλες ή φρούτα 
του δάσους. Ένας συνδυασμός του ονείρου!

Υλικά 
• 300 γραμ. κρύα κρέμα γάλακτος 35%
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό (200 γραμ.)
• 2 κ.σ. άχνη
Για το γλυκό
• 20 μαρέγκες λευκές ή χρωματιστές
• 1 λίτρο παγωτό βανίλια
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κεσεδάκι φράουλες ώριμες (ή φρούτα δάσους)
• λίγα φιστίκια Αιγίνης (ψίχα)
• λίγα φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση
Για το εύκολο γλυκό με μαρέγκες, κρέμα και φράουλες, 
πρώτα φτιάχνουμε την εύκολη σάλτσα από φράουλα ή 
φρούτα του δάσους. Τις μαρέγκες πρέπει να τις έχετε έτοιμες 
από πριν, σύμφωνα με τη συνταγή για τραγανές μαρέγκες 
που σας έχω εδώ, ή να τις αγοράσετε από ζαχαροπλαστείο.
Για την εύκολη σάλτσα με φράουλες
Καθαρίζουμε και κόβουμε στη μέση τις φράουλες. Πασπα-
λίζουμε τις φράουλες με τη ζάχαρη. Λιώνουμε με τα χέρια 
και γίνεται ωμή σάλτσα φράουλας. Τη βάζουμε στο ψυγείο.

Για την κρέμα
Παγώνουμε ένα μεταλλικό μπολ στην κατάψυξη για 10’. Ρί-
χνουμε μέσα την παγωμένη κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά 
και την άχνη και χτυπάμε με σύρμα ή μίξερ χειρός για λίγα 
λεπτά μέχρι να γίνει η κρέμα παχύρευστη. Προσθέτουμε το 
γιαούρτι. Ανακατεύουμε απαλά με μαρίζ να ενωθούν κρέμα 
και γιαούρτι. Παγώνουμε στο ψυγείο μέχρι να είμαστε έτοι-
μοι για σερβίρισμα.
Στήνουμε το γλυκό
Σε διάφανο γυάλινο μπολ, κάνουμε στρώσεις παγωτό, φρά-
ουλες ή φρούτα του δάσους, χτυπημένη κρέμα και μαστι-
χωτές μαρέγκες. Ενδιάμεσα ρίχνουμε λίγη σάλτσα φρούτων 
(φράουλα ή φρούτα του δάσους). Σπάστε μερικές μαρέγκες 
μέσα στο μείγμα για πιο ωραία υφή. Επαναλαμβάνουμε τις 
στρώσεις. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα φρούτων 
και πασπαλίζουμε την επιφάνεια με σπασμένες μαρέγκες. 
Γαρνίρουμε με φύλλα δυόσμου και αν θέλουμε ψίχα φιστίκι 
Αιγίνης ωμό.
Σερβίρουμε το γλυκό αμέσως, με το μπολ στο τραπέζι. Σερ-
βίρεται με κουτάλι και είναι αέρινο.

Γλυκό με μαρέγκες, κρέμα 
και φράουλες

Βραβεύτηκε ο Θεοδόσης Καλλένος

Ο ι μαθητές της Σχολής Φόρουμ Γεωργία Σάββα, Θεο-
δόσης Ιεροδιακόνου και Δημήτρης Δουμανίδης δια-
κρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής. 

Συγκεκριμένα, αφού διαγωνίστηκαν ανάμεσα σε άλλες 70 ομά-
δες μαθητών, έλαβαν τη 2η θέση στην τελική δεκάδα και κατά-
φεραν να διακριθούν με Εύφημο Μνεία με εργασία στατιστικού 
περιεχομένου. Οι μαθητές και η υπεύθυνη καθηγήτριά τους Νά-
σια Χριστοφόρου, βραβεύθηκαν σε τελετή που έγινε στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, παρουσία του πρύτανη και των εκπροσώπων 
του Υπουργείου Παιδείας και της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Διάκριση της Σχολής Φόρουμ στον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό Στατιστικής

Η θεατρική ομάδα των μαθητών του Λυ-
κείου Ιδαλίου απέσπασε το Α’ βραβείο 
στους 30ους Παγκύπριους Σχολικούς 

Αγώνες Θεάτρου ανεβάζοντας με ιδιαίτερη επι-
τυχία το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Ο ρινόκε-
ρος» μπροστά σε κοινό και τριμελή επιτροπή 
που ορίστηκε από τον ΘΟΚ σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
Σκηνοθεσία/Σκηνικά: Γιάννης Λαζάρου.
Παίζουν:
Απόστολος Καζαμίας (Μπερανζέ), Ελένη Κα-
σκαούνια (Νταίζη), Αλεξία Παΐση (Ζαν), Λάζα-
ρος Μιχαήλ (Σοφολογιότατος), Σταύρος Μιχαήλ 
(Γεράκος), Κυριακή Καουράνη (Μπακάλισσα), 
Δήμητρα Δράκου (Νοικοκυρά), Βίβιαν Στελιγι-

άνοβα Πεϊτσέβα (Σερβιτόρα) και ο καθηγητής 
τους Γιάννης Λαζάρου στο ρόλο του Ντιτάρ. 
Στο βιολί επί σκηνής ο Μηνάς Μηνά.
Κατασκευή σκηνικών: Χρίστος Κορυτσά, 
Χριστόδουλος Νικηφόρου, Γιάννης Κυριάκου.
Ήχος: Δημήτρης Προδρόμου.
Φωτισμός: Χριστόδουλος Νικηφόρου, Ιωάν-
νης Κυριάκου.
Πόστερ και Μάσκες Ρινόκερων: Δήμητρης 
Προδρόμου. Ο Γιάννης Λαζάρου ο οποίος σκη-
νοθέτησε την παράσταση ευχαρίστησε όλους 
τους μαθητές που πήραν μέρος στην παράστα-
ση, επισημαίνοντας ότι έκαναν αρκετές θυσίες 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της. « Επί-
σης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς των 

μαθητών κα-
θώς και τη δι-
εύθυνση του 
σχολείου που 
μας στήριξαν 
και μας βοή-
θησαν σε ότι 
κι αν χρειαστήκαμε» αναφέρει επίσης στη δήλω-
ση του ο κ.Λαζάρου.  Το θεατρικό έργο «Ο ρινό-
κερος» γράφτηκε το 1959. Έργο διαχρονικό και 
ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή μας, όπου η σύγ-
χρονη ρινοκερίτιδα κινδυνεύει να γίνει ένα από 
τα θεμελιακά στηρίγματα του κρατούντος παρα-
λογισμού, που θέλει οι λαοί της ανθρωπότητας 
να οδηγούνται προς τα πίσω αντί προς τα μπρος. 

Πρώτο βραβείο στο Λύκειο Ιδαλίου στους αγώνες θεάτρου

Σ το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με θέμα : «The 
European Heritage in the politically and culturally 
changing world as means against radicalization» 

(EU.H.A.R.monic)», εκπρόσωποι του διδασκαλικού συλλόγου 

του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, μαζί με πέντε μαθήτριες της 

Στ’ τάξης πραγματοποίησαν συνάντηση με τους εταίρους του 

προγράμματος στην Πολωνία, από την 1η Απριλίου έως τις 6 

Απριλίου. Το θέμα της συνάντησης ήταν η βιομηχανική κληρο-

νομία στην περιοχή της Άνω Σιλεσίας στην Πολωνία. Κατά τη δι-

άρκεια της εν λόγω συνάντησης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 

να περιηγηθούν σε ορυχεία όπως το «The Black tout Adit» και 

το «The Wieliczka Salt Mine», να επισκεφθούν μουσεία όπως το 

«Silesian Museum», να μελετήσουν τη ζωή των ανθρακωρύχων και να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες σχε-

τικά με το θέμα. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά του σχολείου είχαν την ευκαιρία να αλ-

ληλεπιδράσουν με παιδιά από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα [Ελλάδα, Πολωνία, Κροατία, Πορτο-

γαλία]. Η επόμενη συνάντηση για τις εργασίες του πιο πάνω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Κροατία. 

Επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών 
του Β΄Δημοτικού Ιδαλίου στην Πολωνία

Τροφική δηλητηρίαση κατοικίδιων: 
Ο κίνδυνος στη κουζίνα 

Μ ια όμορφη Κυριακή προ-
σφέροντας στον συνάν-
θρωπο πέρασαν όλοι όσοι 

συμμετείχαν στην εκδήλωση «Τσα-
ντούλες Αγάπης» που πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 21 Απριλίου στο 
πάρκο «Βασίλης Μιχαηλίδης» στην Ηλι-
ούπολη. Μαζεύτηκαν τρόφιμα για ενί-
σχυση της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια 
οικογένεια για το Πάσχα». Η εκδήλω-
ση περιελάμβανε δραστηριότητες για 
μικρούς και μεγάλους όπως Zumba, 
Zumba kids, yoga, face painting, κατα-
σκευές κ.α.

«Τσαντούλες 
Αγάπης»Γ ια 3η χρονιά 

διοργανώθη-
κε ο  αγώνας 

δρόμου RunIdalion. 

Χρόνο με το χρόνο οι 

συμμετοχές αυξάνο-

νται καθιστώντας το 

γεγονός μέρος της κοι-

νωνίας της περιοχής. Ο 

αγώνας διεξήχθη και φέτος  στην περιοχή του ποτα-

μού Γιαλιά την Κυριακή 07 Απριλίου στην οδό Μι-

χαήλ Πλαστήρα και Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο 

αγώνας έγινε  στις όχθες του ποταμού μέσα σ’ ένα 

πράσινο περιβάλλον, σε μια ασφαλισμένη και πα-

νέμορφη διαδρομή. Με  κάθε εγγραφή,  1 ευρώ κα-

τέληξε στο σωματείο «Το Χαμόγελο της Ευτυχίας».

Το RunIdalion έχει καταστεί θεσμός
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ΖΩΗ

Ε νδιαφέρον σεμινάριο με θέμα «Επικοινωνία και Σχέσεις μέσα και έξω από την 
οικογένεια» διοργάνωσε το Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου. Η κλινική ψυχολόγος 
Μαρία Κουμή ανέλυσε γιατί η καλή επικοινωνία είναι η βάση για όλες τις δυνα-

τές, λειτουργικές και υγιείς σχέσεις. Όπως επισήμανε είναι η αρχή για υγιείς και δυνατούς 

δεσμούς, όχι μόνο μέσα στην οικογένεια, αλλά και έξω από αυτή. Στο σεμινάριο τονίστη-

κε ότι η  γενικότερη συμπεριφορά, ο ρόλος που λαμβάνει ο κάθε ένας μέσα στο κοινω-

νικό σύνολο, η εικόνα του και η αυτοεκτίμηση του, όλα εξαρτώνται από το πρωταρχικό 

πλαίσιο της οικογένειας.

Επικοινωνία και Σχέσεις μέσα και έξω 
από την οικογένεια

Σ την καθημερινότητα μας χρειαζόμαστε την λειτουργία της 
μνήμης για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε γεγονότα 
και καταστάσεις. Γενέθλια, επετείους, σημαντικά επαγγελμα-

τικά ραντεβού είναι μερικά απο τα πράγματα που πρέπει να θυμόμα-
στε. Απο μικροι ο εγκεφαλος μας απορρο-
φά τα πάντα για να αποκτήσουμε αυτό που 
ονομάζουμε μνήμη. Μεγαλώνοντας όμως, 
η ικανότητα αυτή χάνεται σταδιακά, κάνο-
ντας μας αδύνατους να θυμόμαστε στιγ-
μές που μας έκαναν να γελάσουμε, να κλά-
ψουμε ή να στεναχωρηθούμε. Μπορεί απλά 
να πούμε ότι φταίει το γήρας και η αρτηριο-
σκλήρωση αλλά είναι πράγματι αυτός ό λό-
γος;

Τι είναι η άνοια;
Στην ιατρική επιστήμη η λέξη άνοια δεν δη-
λώνει κάποια πάθηση αλλα είναι ένας γε-

νικός όρος για την μείωση των νοητικών λειτουργιών ενός ατόμου, 
τόσο σημαντική ώστε να επεμβαίνει με την καθημερινότητα. Συμπερι-
λαμβάνει ένα ευρή φάσμα συμπτωμάτων που σχετίζονται με την μεί-
ωση 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 ασθε-
νείς που έπαθαν εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πιθανόν να παρουσιά-
σουν αγγειακή άνοια. Η πίο κοινή όμως μορφή πάθησης που συγκα-
ταλέγεται στην κατηγορία είναι το Αλτζχάϊμερ αντιπροσωπεύοντας το 
60-80% των περιπτώσεων.

Τι είναι το Αλτσχάϊμερ και πώς διαγνώζεται;
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η νόσος αυτή είναι αποτέλεσμα της γήραν-
σης 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 περιβάλ-

λοντος του, δεν μπορούν να θυμηθούν σημαντικά γεγονότα της ζωής 

τους, ξαχνούν ονόματα και καταστάσεις και καταλήγουν να θυμού-

νται 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 αρ-

χίζουν να χρειάζονται περισσότερη φροντίδα απο τους οικέιους τους. 

Τα συμπτώματα χειροτερεύουν με αποτέλεσμα να ξεχνούν σημαντι-

κά για αυτούς ονόματα, τοποθεσίες καθώς και την αίσθηση του προ-

σανατολισμού τους καταστώντας τους ικανούς να χάνονται σε γνώρι-

μα για εκείνους μέρη.

Τελευταίο στάδιο: η ικανότητα να θυμούνται και να πραγματοποιούν 

γνωστικές και καθώς και καθημερινές ανάγκες εξαφανίζεται. Δεν μπο-

ρούν να συνομιλήσουν με κάποιον καθώς η προσοχή τους συνεχώς 

επηρεάζεται απο εξωτερικούς παράγωντες. Συγκεκριμένα η κοινωνι-

κότητα 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 χο-

ρηγήσει φαρμακευτική αγωγή για τα συμπτώματα που εμφανίζοται με 

την νόσο όπως χάπια για την απώλεια μνήμης, ηρεμιστικά για την ανι-

κανότητα 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 περιπτώσει όπου η ομιλία επηρεάζεται, η λογο-

θεραπεία συνιστάται για σκοπόυς πιθανής βελτίωσης.

Το Αλτσχάϊμερ είναι μια νόσος όπου η καθημερινή επιβλεψη και φρο-

ντίδα είναι αναγκαία. Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με την πάθηση 

αυτή καταλήγουν σε ιδρύματα όπου η καθημερινή φροντίδα ανα-

λαμβάνεται απο εκπαιδευμένο προσωπικό. Φυσιοθεραπεία και εργο-

θεραπεία χρειάζονται για την όσο το δυνατό ανεξαρτικοποίηση των 

ατόμων τόσο σε κοινωνικό αλλά και ατομικό επίπεδο.

Πόσο επηρεάζει το Αλτσχάϊμερ την καθημερινότητα μας

Δρ. Λουϊζα Λοΐζου
99 229872

Γενικός Ιατρός
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Μ έχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα συνεχιστεί η αγωνία για τη 
ΜΕΑΠ η οποία παρουσιάζεται αποφασισμένη να δώσει όλες τις 
δυνάμεις της  και να πετύχει το στόχο της παραμονής στην Β’ κα-

τηγορία. Το πρωτάθλημα μπήκε στην τελευταία του στροφή, απομένουν τρεις 
αγωνιστικές μέχρι να ολοκληρωθεί και στο σωματείο του Πέρα Χωριού – Νή-
σου θέλουν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βαθμολογική συ-
γκομιδή. Στα τρια εναπομείναντα παιχνίδια η ομάδα θέλει να κερδίσει τους 
απαραίτητους βαθμούς οι οποίοι θα κρατήσουν την ΜΕΑΠ στην Β’ κατηγο-
ρία. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο ωστόσο όσο υπάρχουν ελπίδες οι ποδο-
σφαιριστές θα τις διεκδικήσουν. Στην 28η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα 
Χωριού – Νήσου θα πάνε στο Ζακάκι για να αντιμετωπίσουν την ΑΕΖ η οποία βρίσκεται λίγο πάνω από την επικίνδυ-
νη ζώνη. Προμηνύεται ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Πρόκειται για μια δύσκολη έξοδο ωστόσο εάν η ΜΕΑΠ συ-
νεχίσει να παρουσιάζει το καλό της πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να πετύχει κάτι καλό και να δώσει χαρά 
στους φίλους της. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τον Εθνικό Άχνας στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής.  Η ομάδα 
της Άχνας βρίσκεται στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα και εκεί θέλει να μείνει μέχρι το τέλος. Άλλο ένα δύσκολο 
παιχνίδι στο οποίο η ΜΕΑΠ παίζοντας στην έδρα της και  εάν βοηθηθεί και από τον κόσμο της μπορεί να πάρει τη νίκη 
και να συνεχίσει την προσπάθεια της. Ο φετινός μαραθώνιος του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας ολοκληρώνεται 
με τον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ΜΕΑΠ μπορεί να παίξει 

και όλη τη χρονιά μπορεί το συγκεκριμένο παιχνίδι να έχει τυπική διαδικασία. 
Στο σωματείο βλέπουν κάθε παιχνίδι που ακολουθεί ξεχωριστά. Κάθε αγώνας 
μοιάζει με τελικό και το σίγουρο είναι ότι θα καταβληθεί η απαιτούμενη προ-
σπάθεια ώστε η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Εάν στο τέλος ο στό-
χος δεν επιτευχθεί δεν είναι το τέλος του κόσμου. Η ΜΕΑΠ από την φετινή πα-
ρουσία της στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας απεκόμισε πολλές εμπειρίες οι 
οποίες θα τις φανούν χρήσιμες για το μέλλον. Εξάλλου η ομάδα κάθε εβδομά-
δα δίδει τον αγώνα της τίμια και με αξιοπρέπεια παρουσιάζοντας καλό ποδό-
σφαιρο για το οποίο όλοι στο σωματείο αισθάνονται ικανοποίηση και περη-
φάνια. Τα όσα φαίνεται να έγιναν στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας 

και ανάγκασαν την ομοσπονδία να ανακοινώσει μέτρα δεν αφορούν την ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου. Οι πο-
δοσφαιριστές της ομάδας αγωνίστηκαν στο γήπεδο, έδωσαν δυνάμεις  και στο τέλος του πρωταθλήματος θα κάνουν 
τον απολογισμό τους. Στην 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας η ΜΕΑΠ κέρδισε εντός έδρας με 
1-0 τον Ονήσιλο Σωτήρας. Στην 27η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου φιλοδώρησαν με 4-0 τον ήδη 
καταδικασθέντα Διγενή Ορόκλινης και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για παραμονή στην κατηγορία. Οι τυχεροί του 
λαχείου της ΜΕΑΠ στην κλήρωση που έγινε στις 2 Απριλίου είναι οι εξής: 800 Eυρώ ο αριθμός 269 και από 100 Ευρώ 
οι αριθμοί 254, 795, 187, 412 και 819. Mεγάλη επιτυχία σημείωσε η πασχαλινή τόμπολα της ΜΕΑΠ που πραγματοποι-
ήθηκε ανήμερα του Πάσχα. Ο πρώτος τυχερός κέρδισε 2000 Ευρώ.

Έμειναν τρεις τελικοί για την MEAΠ

Παραμένει ο Χρίστος Πέππος στην ΑΕΚ Ιδαλίου

Α πό νωρίς άρχισαν να κλείνουν τις εκκρεμότητες 
στην ΑΕΚ με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί πα-
νέτοιμη με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. 

Η διοίκηση της ΑΕΚ προχώρησε και ανανέωσε τη συνερ-
γασία της με τον προπονητή Χρίστο Πέππο ο οποίος τα τε-
λευταία χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας έχει 
επιδείξει πολύ καλή δουλειά. Στις διοργανώσεις που ολο-
κληρώθηκαν μόλις πρόσφατα η ομάδα μπορεί να μην είχε 
την πορεία την οποία όλοι θα ήθελαν, ωστόσο στο σωμα-
τείο θεωρούν ότι γι’ αυτό διαδραμάτισαν ρόλο πολλοί πα-
ράγοντες. Ο Χρίστος Πέππος γνωρίζει τα πράγματα πολύ 
καλά στο σωματείο και θεωρείται ότι μπορεί να προσφέ-
ρει ακόμα πολλά στην ομάδα. Εξάλλου μαζί του η ΑΕΚ κα-
τέκτησε τον πρώτο της τίτλο, το κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ, ενώ 
γενικότερα η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο. Ο προπονητής 
σε συνεργασία με το Δ.Σ θα αρχίσουν τον προγραμματι-
σμό για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Μέχρι τότε το Δ.Σ 
της ΑΕΚ ελπίζει ότι θα ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δι-
αδικασίες στην κρατική μηχανή και θα ολοκληρωθούν τα 
έργα στο γήπεδο του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου ώστε 
η ομάδα να αποκτήσει τη δική της έδρα, στοιχείο το οποίο 
θα βοηθήσει το σωματείο στο αγωνιστικό κομμάτι. Επιπλέ-
ον αναμένεται ότι με τη δημιουργία έδρας θα αυξηθεί ο 
αριθμός των νεαρών που απασχολούνται στις ακαδημίες 
ποδοσφαίρου του σωματείου.  

Εκλογική Γενική Συνέλευση στον Άδωνη

Π ροετοιμάζονται στον Άδωνη 
για την Γενική Συνέλευση του 
σωματείου η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 6 Μαϊου. Η συνέλευση 
θα έχει εκλογικό χαρακτήρα και σ’ αυτή 
θα δώσουν το παρόν τους τα μέλη του 
σωματείου. Αναμένεται ότι το απερχόμε-
νο Δ.Σ θα ενημερώσει πλήρως και λεπτο-
μερώς τα μέλη για την  παρούσα κατά-
σταση και θα οριοθετηθούν οι στόχοι για 
το μέλλον του σωματείου. Στον Άδωνη 
χρόνο με το χρόνο φαίνεται ότι βελτιώ-
νονται τα πράγματα. Το οικονομικό που 
ήταν το μεγαλύτερο θέμα για το σωματείο μπήκε σε μια σωστή πορεία διαχείρισης και στον Άδωνη εκφρά-
ζουν αισιοδοξία για το μέλλον.  Το έργο που επιτέλεσαν ο Βάσος Ποταμίτης και οι συνεργάτες του κρίνεται 
θετικό και εκτός απροόπτου αναμένεται ότι θα το συνεχίσουν και στο μέλλον. Αν νέα πρόσωπα εκδηλώσουν 
στη Γ.Σ  και επίσημα ενδιαφέρον να βοηθήσουν το σωματείο είναι ευπρόσδεκτα δηλώνουν οι άνθρωποι της 
διοίκησης του Άδωνη.  Το γεγονός ότι η Γ.Σ είναι ημερολογιακά αρκετά νωρίς αποδεικνύει ότι το Δ.Σ επιδιώ-
κει να έχει χρόνο μπροστά του για να δουλέψει με μεθοδικότητα ώστε να παρουσιάσει ένα δυνατό σύνολο το 
οποίο να πετύχει κάτι παραπάνω στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Πρώτο θέμα φυσιολογικά μετά τη Γ.Σ θα εί-
ναι η εξεύρεση προπονητή ο οποίος σε συνεργασία με τη διοίκηση θα στελεχώσουν την ομάδα. Αναμένεται 
ότι θα προωθηθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου.  Η διοίκηση του Άδωνη 
δίδει μεγάλη σημασία στην ακαδημία του σωματείου και θεωρείται βέβαιο ότι αυτή η τακτική θα συνεχιστεί 
και στο μέλλον.  Στον Άδωνη θέλουν να δημιουργήσουν ομάδα με μέλλον, ομάδα η οποία θα στέκει σε υγι-
είς βάσεις και θα μπορεί να διακριθεί σε επόμενες διοργανώσεις. Στον Άδωνη θα αρχίσουν μετά τη Γ.Σ και οι 
προετοιμασίες για τα Αδώνεια την μεγάλη καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση του σωματείου η οποία προ-
σελκύει μεγάλο αριθμό κόσμου. 

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής 
του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας

Μ ε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε 
να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρό-

πο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Οι αλ-
λαγές θα ισχύσουν από το αμέσως επόμενο Πρωτάθλη-
μα, περιόδου 2019-2020.

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος ανακοι-
νώθηκε σε Συνέντευξη Τύπου από τον Πρόεδρο της ΚΟΠ 
Γιώργο Κούμα. 

Αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος:
Το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας, περιόδου 2019/2020, θα 
διεξαχθεί σε δύο ομίλους, Α’ & Β’ και οι ομάδες που θα 
απαρτίζουν τους δύο ομίλους θα χωριστούν με τον πιο 
κάτω τρόπο:
Οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται από το Πρωτάθλημα 
Cyta, περιόδου 2018/2019 θα μπουν επικεφαλής των δύο 
ομίλων.

Α’ OMΙΛΟΣ
Η 11η ομάδα του πρωταθλήματος Cyta και η 3η, 6η , 7η, 
10η και 11η  Ομάδα στην βαθμολογία της Β’ Κατηγορίας, 
περιόδου 2018/2019, μπαίνουν στον Α’ όμιλο μαζί με την 
2η και 3η ομάδα του πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, πε-
ριόδου 2018/2019.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Η 12η ομάδα του πρωταθλήματος Cyta και η 4η, 5η , 8η, 
9η και 12η  Ομάδα στην βαθμολογία της Β’ Κατηγορίας, 
περιόδου 2018/2019, μπαίνουν στον Β΄ όμιλο μαζί με την 
1η και 4η ομάδα του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας, πε-
ριόδου 2018/2019.

Α’ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες των δύο ομίλων θα αγωνιστούν σε πρωτάθλη-
μα δύο γύρων (εντός και εκτός) με όλες τις ομάδες του ομί-
λου τους.  Σύνολο 14 αγωνιστικές.

Β’ ΦΑΣΗ 
Με την λήξη της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος, οι 
πρώτες 4 ομάδες του κάθε ομίλου θα μπουν στον Όμιλο 
Β’ Premier και οι 4 τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου θα 
μπουν στον όμιλο Β’ Standard.  Οι ομάδες θα διατηρή-
σουν τους μισούς βαθμούς από αυτούς που κατέκτησαν 
στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος (με στρογγυλο-
ποίηση προς τα πάνω) και θα αγωνιστούν σε πρωτάθλη-
μα 2 γύρων (εντός και εκτός) με όλες τις ομάδες του ομί-
λου τους.  Σύνολο 14 αγωνιστικές. Οι πρώτες δύο ομάδες 
του Ομίλου B’ Premier θα αγωνίζονται την επόμενη πο-
δοσφαιρική περίοδο στην Α’ Κατηγορία.
Οι τελευταίες τέσσερεις ομάδες του Ομίλου Β’ Standard θα 
αγωνίζονται την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο  στην 
Γ’ Κατηγορία.
Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος, οι δύο όμιλοι θα ενώ-
νονται χωρίς να αλλάζουν βαθμολογική θέση, για να 
μπαίνουν οι ομάδες σε μια σειρά, η οποία θα τις οδηγεί 
σε ποιό όμιλο θα αγωνίζονται την επόμενη ποδοσφαιρι-
κή περίοδο.
Όλες οι ομάδες που θα αγωνίζονται στον όμιλο B’ Premier  
θα παίρνουν σαν χορηγία από την ΚΟΠ, στο τέλος του 
Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, κάθε  χρονιάς, το ποσό 
των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00) και οι ομάδες 
που θα αγωνίζονται στον όμιλο B’ Standard, το ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00).

Εκλογική Συνέλευση του Απόλλωνα Λυμπιών

Σ τις αρχές Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συ-
νέλευση του Απόλλωνα Λυμπιών η οποία θα έχει και 
εκλογικό χαρακτήρα. Ο Πρόεδρος Χρίστος Σκουλι-

άς πολύ πιθανόν να μην συνεχίσει στην προεδρία του σωμα-
τείου λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η Γε-
νική Συνέλευση θα καθορίσει τις εξελίξεις και στα υπόλοιπα 
θέματα που αφορούν το σωματείο όπως είναι για παράδειγ-
μα ο προγραμματισμός για την νέα αγωνιστική περίοδο. Το 
πρωτάθλημα θα αρχίσει τον Οκτώβριο και μέχρι τότε υπάρ-
χει αρκετός χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και 
η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη. Αυτή την περίοδο βρίσκο-
νται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το τουρνουά ακαδημιών το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 7 και 
8 Μαϊου. Είναι μια διοργάνωση η οποία καθιερώθηκε και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φί-
λους του ποδοσφαίρου. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η πασχαλινή τόμπολα του Απόλλωνα η οποία μοίρασε 
πλούσια δώρα. Ο μεγάλος τυχερός κέρδισε ποσό 1500 Ευρώ. Η Ρεμπέτικη βραδιά που διοργανώνει κάθε 
δεύτερη Τρίτη το σωματείο συνεχίζει να κερδίζει τους φίλους του Απόλλωνα και όχι μόνο. Πρόκειται για μια 
εξαιρετική εκδήλωση η οποία χαρίζει όμορφα μουσικά ακούσματα στον κόσμο ο οποίος δίδει το παρόν του 
και απολαμβάνει το γεγονός. Ο Ανδρέας Αλέξη και ο Σάββας Βασιλείου αποζημιώνουν και με το παραπάνω 
τον κόσμο που πηγαίνει να τους ακούσει.

Στις 8 Μαϊου ο τελικός των μικρών κατηγοριών

Τ ην Τετάρτη 8 Μαϊου  στο Στάδιο ΑΕΚ Αρέ-
να θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου Coca 
- Cola Γ΄Κατηγορίας & Επίλεκτης Κατηγο-

ρίας ΣΤΟΚ.

Όπως είναι γνωστό, το τρόπαιο στον ενδέκατο τε-

λικό θα διεκδικήσουν η Ολυμπιάς Λυμπιών και ο 

Διγενής Ακρίτας Μόρφου που συμμετέχουν στο 

Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας. Ο αγώνας θα αρχίσει 

στις 19:00 και με τη στήριξη της ΚΟΠ θα μεταδο-

θεί απευθείας από τη Cytavision.Σε σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ, λήφθη-

καν αποφάσεις για τη διοργάνωση του τελικού και 

μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος ομάδα θα 

είναι η Ολυμπιάς Λυμπιών. Η γενική είσοδος κα-

θορίστηκε στα 10 Ευρώ, για μαθητικά εισιτήρια 5 Ευρώ και παιδικό εισιτήριο 1 Ευρώ. Κάθε σωματείο θα παραλά-

βει για προπώληση αριθμό  εισιτηρίων. Οι φίλοι της ομάδας των Λυμπιών θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από 

την κεντρική κερκίδα και οι φίλοι του Διγενή από την ανατολική κερκίδα.
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Γ ια αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε φέτος ο Χαλκάνωρ. Οι γαλάζιοι του 
Δαλιού ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με προσδοκίες και στόχο την εξασφάλι-
ση μιας από τις προνομιούχες θέσεις της βαθμολογίας. Στην πορεία και αφού 

παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα τα οποία οδήγησαν και σε αντικατάσταση του 
προπονητή ο Χαλκάνωρ ανέκαμψε ωστόσο ήταν πολύ αργά για να εξασφαλίσει κάτι 
καλύτερο από μια θέση στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι γαλάζιοι κατέλαβαν 
την 6η θέση της βαθμολογίας. Ο τρόπος διεξαγωγής του φετινού πρωταθλήματος, 
με τις τέσσερις  πρώτες ομάδες να κερδίζουν την άνοδο και τις τέσσερις τελευταίες να 
υποβιβάζονται στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ, έδωσε ξεχωριστό χρώμα στη δι-
οργάνωση. Μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές οι ομάδες είχαν στόχους και δεν υπήρ-
χαν παιχνίδια τα οποία ήταν αδιάφορα. Ο Χαλκάνωρ σε κάποια παιχνίδια παρουσι-
άστηκε πολύ δυνατός, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και μπορούσε να πετύχει πολύ περισσότερα. Η έλευση του Νώντα 
Χριστινάκη στην ομάδα βοήθησε στο να καλυφθούν κάποιες αδυναμίες που παρουσιάστηκαν, όπως για παράδειγμα 
στην αμυντική γραμμή η οποία δέχθηκε 50 συνολικά τέρματα. Η επιθετική γραμμή της ομάδας ήταν από τις πιο καλές 
του πρωταθλήματος. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας πανηγύρισαν συνολικά  52  τέρματα. Ο Χαλκάνωρ στο πρωτά-
θλημα που ολοκληρώθηκε πέτυχε 12 νίκες, δέχθηκε 11 ήττες και 7 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Μετά την ολοκλήρωση 
των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας θα αρχίσει σιγά – σιγά ο προγραμματισμός για την επόμενη ποδοσφαι-
ρική περίοδο. Ο προπονητής Νώντας Χριστινάκης θα παραμείνει και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στον πάγκο της 
ομάδας.  Το γεγονός αυτό είναι πολύ βοηθητικό αφού με τη βοήθεια και των συνεργατών του θα μπορέσει να κτίσει μια 
δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να κυνηγήσει τους στόχους που θα τεθούν από τη διοίκηση και οι οποίοι αναμέ-
νεται ότι θα είναι πρωταγωνιστικοί. Στην τελευταία συνάντηση των ποδοσφαιριστών την Μεγάλη Τετάρτη ο Πρόεδρος 
του Χαλκάνορα Λοϊζος Παπαλοϊζου ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι εξοφλήθηκαν για την τρέχουσα σαι-

ζόν και πήραν το πρόγραμμα της μεταβατικής περιόδου και τις ημερομηνίες έναρξης 
της προετοιμασίας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Ανακοινώθηκαν και τα ονόματα 
των ποδοσφαιριστών που συμφώνησαν και θα παραμείνουν στο ρόστερ της ομάδας 
για τη νέα περίοδο. Η διοίκηση, όπως αναφέρθηκε, θεωρεί σημαντικό για το κύρος του 
σωματείου να λειτουργεί  με σταθερότητα, συνέπεια  και σωστή οργάνωση, αξιοποι-
ώντας τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υποδομές του σωματείου στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, ώστε η ομάδα να επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Στη δική 
του ομιλία ο προπονητής Νώντας Χριστινάκης ευχαρίστησε τη διοίκηση για τη στήριξη 
της, την εφορεία της ομάδας που υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες , τους φυσιοθερα-
πευτές  και φυσικά την ψυχή της ομάδας, τον  Πάμπο Μεναλάου ο οποίος άοκνα φρο-
ντίζει για όλα όσα αφορούν το γήπεδο και τα αποδυτήρια. Αναμένεται μέσα στο Μάϊο 

να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση κατά την οποία το Δ.Σ  θα ενημερώσει τα μέλη του σωματείου τόσο για το αγω-
νιστικό όσο και για το οικονομικό κομμάτι. Στη Γενική Συνέλευση θα ακουστούν απόψεις και οι φίλοι του Χαλκάνορα 
θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν και τις εισηγήσεις τους. Με τη βοήθεια των φίλων του ο Χαλκάνωρ έχει τις δυ-
νατότητες να πετύχει τους στόχους του. Στην 28η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με αντίπα-
λο την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Στην 29η αγωνιστική και παίζοντας στο Δάλι ο Χαλκάνωρ κέρδισε εύκολα με 3-0 την 
ομάδα της Ορμήδειας και ανέβηκε στο βαθμολογικό πίνακα. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος οι γα-
λάζιοι κέρδισαν εκτός έδρας με 4-0 την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Ο Χαλκάνωρ θα συμμετάσχει στο τουρνουά για το 
κύπελλο παλαιμάχων το οποίο θα αρχίσει στις 8 του Μάη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου. Το Δ.Σ του Χαλκάνο-
ρα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον τέως Πρόεδρο και νυν Αναπληρωτή Πρόεδρο του σωματείου Νίκο 
Παπαλοίζου για το θάνατο της μητέρας του Ειρήνης.

Ο Χαλκάνωρ τερμάτισε στην 6η θέση  

Τ α έδωσαν όλα οι ποδοσφαιριστές του Λέφτερου στο θεσμό 
του κυπέλλου κυπελούχων της ΣΤΟΚ. Έφθασαν μέχρι τα ημι-
τελικά όπου αποκλείστηκαν από την ομάδα του ΘΟΙ/ΑΕΚ Λει-

βαδιών. Τελικό σκορ 2-1. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και με τους 
ποδοσφαιριστές της ομάδας να παίζουν καλό ποδόσφαιρο ωστόσο 
από ατυχία η ομάδα έχασε και αποκλείστηκε. «Ένα μεγάλο μπράβο 
και συγχαρητήρια στους παίχτες μας για την εμφάνιση τους αυτή. 
Mόνο σεβασμό μπορεί να δείξει κάποιος για αυτούς» αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του σωματείου η οποία πραγματικά τα λέει όλα για την 
παρουσία της ομάδας στις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Ο 
Λέφτερος για να φθάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου κυπελλούχων 
ΣΤΟΚ πέτυχε μεγάλη νίκη κερδίζοντας με 2-0 τον Εθνικό Τερσεφά-
νου. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στο οποίο ο διαιτητής αναγκά-
στηκε να βγάλει δυο φορές την κόκκινη κάρτα, μια για κάθε ομάδα. 
Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας 
η διοίκηση θα αρχίσει σιγά – σιγά να ανασυντάσσεται  για τη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Λέφτερος τα τελευταία χρόνια μέσα από 
τη συνολική του παρουσία στις διοργανώσεις του αγροτικού πο-
δοσφαίρου έδειξε ότι είναι ένα δυνατό σύνολο με πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Το γεγονός ότι φέτος η χρονιά δεν ολοκληρώθηκε με την κα-
τάκτηση κάποιου τίτλου, πέρσι η ομάδα κατέκτησε δυο, δεν είναι το 
τέλος του κόσμου. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και αυτά και όλοι 
στο σωματείο θεωρούν ότι ο Λέφτερος με την προϊστορία που δημιούργησε μπορεί στο μέλλον να επανέλθει 
με ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες και επιδιώξεις. Η ομάδα έχει όλα τα φόντα για καλύτερη πορεία στο μέλλον, 
αλλά κυρίως έχει στο πλευρό της, τους φίλους της, τους πιστούς οπαδούς της οι οποίοι σε κάθε παιχνίδι στηρί-
ζουν τους ποδοσφαιριστές αλλά ταυτόχρονα δείχνουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τον προπονητή. Με τέτοιο 
εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα θεωρείται αναπόφευκτο ότι στην ομάδα θα έρθουν πολύ  καλύτερες 
μέρες στο μέλλον. 

Ο Λέφτερος έφθασε στα ημιτελικά 
του κυπέλλου κυπελλούχων

Σ την 8η θέση του πρωταθλήματος πετόσφαιρας τερ-
μάτισε ο Πανιδαλιακός ο οποίος έδειξε φέτος Ότι 
έχει αρκετές δυνατότητες και αν είχε και την τύχη σε 

κάποια κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης με το μέρος του θα 

τερμάτιζε ακόμα πιο ψηλά. «Ένα μεγάλο μπράβο στις κοπέ-

λες μας αλλά και στον προπονητή μας Ανδρέα Πιερή» ανα-

φέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου. Το Δ.Σ σε ανάρτη-

ση του στο FACEBOOK αναφέρει ότι πρέπει να είναι όλοι 

περήφανοι για την ομάδα η οποία είναι ένα αξιόλογο σύ-

νολο που απασχολεί τους νέους, τα παιδιά του Δήμου Ιδαλίου με ένα υγιές άθλημα όπως είναι το βόλεϊ. Ο 

Πανιδαλιακός μέσω του αθλητισμού κρατά τα παιδιά μακριά από τους κινδύνους της ζωής, τις εξαρτησι-

ογόνες ουσίες και τις λοιπές εξαρτήσεις. «Οι καιροί είναι δύσκολοι και θέλουμε την στήριξη σας, την βοή-

θεια σας να έρθετε κοντά στην ομάδα να γίνεται αρωγοί για να κρατήσουμε την ομάδα ζωντανή γιατί αν 

την χάσουμε αυτοί που θα χάσουν θα είναι τα παιδιά μας, εμείς οι γονείς αλλά και η κοινωνία μας» ανα-

φέρεται στην ανακοίνωση του Δ.Σ.

Στην 8η θέση ο Πανιδαλιακός

Τ ο τρόπαιο της κυπελλούχου των μικρών κατηγοριών θέ-
λει να κατακτήσει η Ολυμπιάδα ώστε να δώσει χαρά στους 
οπαδούς της τους οποίους πίκρανε ο υποβιβασμός στην 

επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Τα άσχημα αποτελέσματα που έφε-
ρε η ομάδα κυρίως στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος 
της στοίχισαν πολύτιμους βαθμούς και την οδήγησαν στον υπο-
βιβασμό. Η διαβάθμιση δεν είναι ντροπή, αντίθετα θα πρέπει να 
ενδυναμώσει το σωματείο για να επανέλθει σύντομα στην Γ’ κα-
τηγορία. Ο υποβιβασμός της Ολυμπιάδας ήρθε σε μια χρονιά η 
οποία έχει ήδη γραφτεί στην ιστορία του σωματείου. Οι πράσινοι 
των Λυμπιών προκρίθηκαν στον τελικό του κυπέλλου των μικρών 
κατηγοριών, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. 
Επιπλέον για να φθάσουν εκεί απέκλεισαν πολύ δυνατές ομάδες, 
όπως είναι για παράδειγμα η Ομόνοια Ψευδά η οποία τερμάτισε 
στη 2η θέση του πρωταθλήματος και του χρόνου θα αγωνίζεται 
στην Β’ κατηγορία. Στον τελικό, στις 8 Μαϊου, οι πράσινοι των Λυ-
μπιών θα τα δώσουν όλα για να πάρουν το κύπελλο. Αντίπαλος 
της Ολυμπιάδας είναι ο Διγενής Μόρφου ο οποίος μετά το πρωτά-
θλημα θα επιδιώξει να κατακτήσει και το κύπελλο. Είναι 90 λεπτά 
στα οποία οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα παίξουν στοχοπρο-
σηλωμένα για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Με τη βοήθεια του κό-
σμου τους έχουν τις δυνατότητες να το πετύχουν.  Η Ολυμπιάδα 
κατά τη διάρκεια του φετινού μαραθωνίου της Γ΄κατηγορίας έχα-
σε βαθμούς κυρίως στην έδρα της από ομάδες τις οποίες είχε τη 
δυνατότητα να κερδίσει και να ξεκαθαρίσει από νωρίς το θέμα της 
παραμονής στην κατηγορία. Κάποιοι τραυματισμοί, άλλες ατυχίες 
και χαμένες ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν μέσα στους αγώνες 
έφεραν τον υποβιβασμό της ομάδας. Επιπρόσθετα φέτος το πρω-
τάθλημα της Γ΄κατηγορίας ήταν πολύ ανταγωνιστικό, ίσως το πιο 
ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων και όπως φάνηκε από το 
αποτέλεσμα οι πράσινοι των Λυμπιών δεν μπόρεσαν να αντέξουν στη μεγάλη πίεση. Επιπλέον το γεγονός ότι 
φέτος διαβαθμίζονται τέσσερις ομάδες έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Το πρωτάθλημα της ποδοσφαιρικής πε-
ριόδου 2018-19 πέρασε ήδη στην ιστορία. Οι άνθρωποι της ομάδας άρχισαν να σκέφτονται ήδη τη νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο με στόχο η Ολυμπιάδα να παρουσιαστεί δυνατή και να μπορέσει να επανέλθει το συντο-
μότερο στην Γ’ κατηγορία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η παρουσία του κόσμου της ομάδας είναι αναγκαία 
όσο ποτέ προηγουμένως. Ο κόσμος της ομάδας αποτελεί τη δύναμη του σωματείου και δίδει το παρόν του σε 
όλες τις δραστηριότητες της Ολυμπιάδας. Αυτό φαίνεται και από τις προσπάθειες ανέγερσης του νέου οικήμα-
τος του σωματείου το οποίο προχωρά με εθελοντική εργασία από τους φίλους της Ολυμπιάδας. Στην 28η αγω-
νιστική η Ολυμπιάδα έχασε εκτός έδρας με 3-2 από τον Εθνικό Άσσιας. Στην 29η αγωνιστική οι πράσινοι των 
Λυμπιών δέχθηκαν νέα ήττα με 1-0 στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα του Κούρρη Ερήμης. Το 
αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά έδωσε τέλος στα όνειρα της ομάδας για παραμονή στην κατηγορία. Στον τελευ-
ταίο αγώνα του πρωταθλήματος, σ’ ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, η Ολυμπιάδα έχασε στα Λύμπια 
από την Ε.Ν. Ύψωνα με 4-2.

Θέλει το κύπελλο η Ολυμπιάδα

O παραολυμπιακός αθλητής σκοποβολής Ραφαήλ 
Μαρκουλλής ήταν ανάμεσα στους αθλητές και 
αθλήτριες που βραβεύτηκαν πρόσφατα από το 

Δήμο Λάρνακας στο πλαίσιο εκδήλωσης για  βράβευση των 

άριστων αθλητών και αθλητικών  σωματείων του Δήμου για 

το έτος 2018. Συνολικά βραβεύθηκαν 92 αθλητές και αθλή-

τριες από όλες τις Ομοσπονδίες και 14 Αθλητικά Σωματεία 

που διακρίθηκαν στα αγωνίσματα τους σε αγώνες στην Κύ-

προ και στο εξωτερικό.

Βραβεύτηκε ο Ραφαήλ Μαρκουλλής




