
Δ εύτερη θητεία για τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη στο ύπατο αξίωμα 
της Δημοκρατίας έδωσε ο κυπρι-

ακός λαός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου πήρε συνο-
λικά 4724 ψήφους. Η ΔΑΛΙNEWS κατέγραψε 
όλα τα αποτελέσματα και σας τα μεταφέρει, 
τόσο για τον πρώτο γύρο των εκλογών όσο 
και για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης το εξασφάλισε στην Αγία Βαρβάρα. 
Αντίθετα ο ανθυποψήφιος του στο δεύτερο 
γύρο των προεδρικών εκλογών Σταύρος 
Μαλάς το μεγαλύτερο ποσοστό του το κα-
τέγραψε στο Πέρα Χωριό – Nήσου. Οι τοπι-
κές επιτροπές των κομμάτων άρχισαν ήδη 
τη μελέτη των αποτελεσμάτων ώστε να κα-
ταστρώσουν τα πλάνα τους για τις επόμενες 
εκλογικές διαδικασίες. Στο ΣΥΛ ο Δήμος Ιδαλίου
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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.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
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Ο λαός έδωσε εντολή για 2η θητεία στο Νίκο Αναστασιάδη
Όλα τα αποτελέσματα που έβγαλαν οι κάλπες στην περιοχή Ιδαλίου στις προεδρικές εκλογές
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Σ ημαντικά έργα ανάπτυ-
ξης προγραμματίζονται το 
2018 στο Δήμο Ιδαλίου. Ο 

Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος κατά 
τα διάρκεια της 1ης συνεδρίας του 
δημοτικού συμβουλίου για το νέο 
έτος αναφέρθηκε στους στόχους 
και τις προοπτικές για το άμεσο 
μέλλον.  Δρομολογούνται έργα τα 
οποία συμβάλουν στην αναβίωση 
της πλούσιας ιστορίας του Ιδαλί-
ου. «To δημοτικό συμβούλιο μονι-
ασμένο εργάζεται για τα συμφέρο-
ντα της πόλης μας» το μήνυμα που 
έστειλε ο κ. Καλλένος. Ευχές για τη 

νέα χρονιά και από το Μητροπολί-

τη Τριμυθούντος Βαρνάβα ο οποί-

ος τέλεσε τον αγιασμό και ευχήθη-

κε σε όλους καλή και παραγωγική 

δουλειά.
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Το 2018 φέρνει νέα έργα 
ανάπτυξης στο Δάλι
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Μ ηνύματα για το μέλ-
λον του ποδοσφαί-
ρου στις μικρές κατη-

γορίες έστειλε ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Μιχάλης Σοφοκλέους. 
Μιλώντας στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Φίλιππος Γιαπα-
τός μέλος της εκτελεστικής επιτρο-
πής της ΚΟΠ και εκπρόσωπος των 

σωματείων των μικρών κατηγορι-
ών ανέφερε ότι η πολιτεία θα συ-
νεχίσει να στηρίζει το ποδόσφαι-
ρο των μικρών κατηγοριών. Από 
πλευράς του ο κ. Γιαπατός έδω-
σε τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχί-
σει από τη θέση του να υποστηρί-
ζει τα συμφέροντα και την πρόοδο 
των σωματείων των μικρών κατη-
γοριών.

«H πολιτεία θα συνεχίσει να 
στηρίζει τις μικρές κατηγορίες»

Β ελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους, καλύτερη ανταπό-
κριση των κοινοτήτων στις απαιτήσεις των κατοίκων και του κράτους, 
μείωση του κόστους μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, με-

γαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου 
προσωπικού των κοινοτήτων και ενίσχυση του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
τους ενώ τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών θα αποκτήσουν νομική υπόσταση, κα-
τέδειξε μελέτη της PWC. Κατά την παρουσίαση της μελέτης σημειώθηκε πως 
από τα υφιστάμενα Συμπλέγματα Υπηρεσιών παρέχονται διάφορες υπηρεσί-
ες μεταξύ των οποίων σκύβαλα, γραφειακές υπηρεσίες, κοινό αποχετευτικό, 
κοινό καθαριστή και κοινό Κοινοτικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε ακόμα ότι στα 
νέα Συμπλέγματα Υπηρεσιών στη Λευκωσία θα υπάρχουν συνολικά 94 Κοινό-
τητες, με 72 περίπου χιλιάδες κατοίκους, 30 χιλιάδες υποστατικά και 136 άτο-
μα μόνιμο προσωπικό. 

Μελέτη για τη Μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Επιβάλλονται εγρήγορση, 
ετοιμότητα και σκληρή 

εκπαίδευση

Π ραγματοποιήθηκε η τε-
λετή απόλυσης εθνοφυ-
λάκων της 6ης Μηχανο-

κίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού. Στην 
τελετή παρευρέθηκε ο Υπουργός 
Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊ-
δης, ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-
ος Καλλένος και οι τοπικές αρχές 
της περιοχής. Στην ημερήσια δι-
αταγή του ο Ταξίαρχος Aνδρέας 
Σταύρου μεταξύ άλλων  τόνισε 
ότι «η  συνεχιζόμενη καταπάτηση 
των εδαφών μας από τους Τούρ-
κους, επιβάλλει την από μέρους 
μας συνεχή εγρήγορση, ετοιμό-
τητα και σκληρή εκπαίδευση». 
Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
τιμήθηκε ο Τχης εν αποστρατεία 
Χριστάκης Σολομώντος για την 
πολυετή εθελοντική προσφορά 
του στην Εθνική Φρουρά.

 σελ.7
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι εκλογές τελείωσαν. Νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει από την 
1η Μαρτίου. Το σίγουρο είναι ότι τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα διορί-
σει στην κυβέρνηση του, αναμένει σκληρή δουλειά. Υπάρχουν 
πολλές προκλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου,  τις οποί-
ες θα έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Οι πολίτες αναμέ-
νουν από τη νέα κυβέρνηση ότι θα δώσει λύσεις στα προβλή-
ματα της καθημερινότητας τους. Η «ΔΑΛΙNEWS» κατέγραψε τα 
αποτελέσματα της κάλπης όπως δημοσιεύθηκαν από το Γρα-
φείο του Εφόρου Εκλογής. Μπορείτε να τα διαβάσετε και να 
βγάλετε τα συμπεράσματα σας για το πώς ψήφισε η ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε πολλά και ενδιαφέ-
ροντα θέματα. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος με την 
ευκαιρία της 1ης συνεδρίας για το 2018 του δημοτικού συμ-
βουλίου ενημέρωσε για τα έργα που έγιναν στο Δάλι και καθό-
ρισε τους στόχους για το μέλλον. Στο Συμβούλιο Υδατοπρο-
μήθειας Λευκωσίας εντάχθηκε ο Δήμος Ιδαλίου. Επιχειρήσαμε 
και σας μεταφέρουμε στο ρεπορτάζ που δημοσιεύουμε  τι ση-

μαίνει αυτή η συμφωνία  για τον δημότη Ιδαλίου. Στις σελίδες 
που αφορούν τις κοινότητες της περιοχής μπορείτε να διαβά-
σετε για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αλάμπρα . Πρόκειται για 
ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους κατοίκους της κοινότητας 
τα τελευταία λίγα χρόνια. Η υλοποίηση του έργου παρουσιάζει 
καθυστέρηση, το γιατί καταγράφεται στο ρεπορτάζ που δημο-
σιεύεται. Στην περιοχή βρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας Χριστό-
φορος Φωκαϊδης για την τελετή απόλυσης των εθνοφυλάκων 
της 6ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού. Ο Ταξίαρχος Αν-
δρέας Σταύρου στην ημερήσια διαταγή του έστειλε ξεκάθαρα 
μηνύματα. Στην τελετή τιμήθηκε ο Χριστάκης Σολομώντος από 
το Δάλι ο οποίος ίσως αποτελεί φαινόμενο για ολόκληρη την 
Εθνική Φρουρά. Η βράβευση του έχει να κάνει με την πολυετή 
συνεισφορά του στην Εθνική Φρουρά, για πολλά χρόνια εθε-
λοντικά, την ίδια στιγμή που κάποιοι σκαρφίζονται διάφορους 
λόγους για να αποφύγουν το χακί.  Σημαντικά μηνύματα για το 
μέλλον του ποδοσφαίρου των μικρών κατηγοριών βγήκαν σε 
δείπνο που παρέθεσε το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της 

ΚΟΠ και εκπρόσωπος των σωματείων των μικρών κατηγοριών 
Φίλιππος Γιαπατός. Όπως αναφέρθηκε η πολιτεία θα συνεχίσει 
να στηρίζει το ποδόσφαιρο στις μικρές κατηγορίες. Πρόκειται 
για σημαντικές τοποθετήσεις οι οποίες αφορούν ιδιαίτερα τους 
τοπικούς φορείς αφού στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολ-
λές ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα πρωτα-
θλήματα των μικρών κατηγοριών. 
Πολλές ήταν οι εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της 
έλευσης του νέου έτους. Επίσης εκδηλώσεις διοργανώθηκαν 
και γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια. Ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε την 
συγκεκριμένη γιορτή με μεγαλοπρέπεια,  μπάντες, στρατιωτικό 
άγημα και κατάδυση του Τιμίου Σταυρού   στην τεχνητή δεξα-
μενή στον ποταμό Γυαλιά. Εκδήλωση για τα Θεοφάνεια και στο 
Πέρα Χωριό – Νήσου. Άξια αναφοράς είναι και μετάβαση τις 
μέρες των γιορτών μελών του σωματείου «Μιχαήλ Ολύμπιος» 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο όπου πρόσφεραν δώρα στα παιδιά 
που νοσηλεύονται εκεί.  Τέτοιες πράξεις αποτελούν μαθήματα 
ανθρωπιάς και αξίζουν συγχαρητηρίων.

Νέα κυβέρνηση, νέες ελπίδες

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
4 Φεβρουαρίου  Σίμος
5 Φεβρουαρίου Αγάθη
10 Φεβρουαρίου Χαράλαμπος, Χαρίκλεια
11 Φεβρουαρίου Αυγή, Βλάσης
14 Φεβρουαρίου  Βαλεντίνος
17 Φεβρουαρίου  Θεόδωρος
28 Φεβρουαρίου Μαριάννα
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Η γιορτή των Θεοφανείων στο Δάλι

Μ ε λαμπρότητα και θρησκευ-
τική ευλάβεια εορτάστη-
καν  στo Δήμο Ιδαλίου  τα 

Θεοφάνεια. Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας που ψάλθηκε στον Μη-
τροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελί-
στριας σχηματίστηκε πομπή με κατεύ-

θυνση το γεφύρι του ποταμού Γυαλιά 

όπου τελέστηκε  η βάπτιση του Τιμίου 

Σταυρού και ο Καθαγιασμός των Υδά-

των. Συμμετείχαν στρατιωτικό άγημα 

ενώ παιάνιζε η φιλαρμονική του Χαλ-

κάνορα.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του 
Ελληνικού Ωδείου Πέρα Χωριού – Νήσου

Τ ο θερμό χειροκρότημα των παρευρι-
σκομένων απέσπασαν τα παιδιά που 
έλαβαν μέρος στην Χριστουγεννιάτι-

κη Συναυλία του Ελληνικού Ωδείου Πέρα Χω-
ριού – Νήσου. Η εκδήλωση πραγματοποιή-

θηκε στις 2 Ιανουαρίου στο Κινηματοθέατρο 
Πανόραμα στο Δάλι. 
Τα παιδιά με τα λαμπερά τους χαμόγελα και 
την θετική τους ενέργεια, κατασυγκίνησαν το 
κοινό . 

Αιμοδοσία στη Σχολή Φόρουμ

H Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Φόρουμ διοργάνωσε εθελοντική 
αιμοδοσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για μα-
θητές και γονείς. Η αιμοδοσία ήταν εις μνήμην του ιδρυτή 

της Σχολής Κώστα Τζιαπούρα.

Κοντά στα 
παιδιά 
ο «Μιχαήλ 
Ολύμπιος»

Κ οντά στα παιδιά 
που νοσηλεύο-
νται στο Μακά-

ρειο Νοσοκομείο βρέ-
θηκαν τις μέρες των 
γιορτών μέλη του σωμα-
τείου «Μιχαήλ Ολύμπι-
ος». Πρόσφεραν δώρα 
στα παιδιά και ευχές για 
ταχεία ανάρρωση. Μαζί 
και το ρομπότ του σωμα-
τείου το οποίο ασφαλώς 
έκλεψε την παράσταση.

Η Νήσου
Νήσου μου όμορφον χωρκόν

στα πράσινα ντυμένον
που φύσην τζαι που το Θεό

είσαι ευλοημένον

Είσιες νερά τρεχάμενα 
τζαι γην που εκαρπούσεν

τζι ο κόσμος της εδούλευκεν
ούλλος την αγαπούσεν.

Ήρτασιν άσιημοι τζιεροί
τζιαι δίσεκτος ο γρόνος

τζιαι που το γέλιον, τη χαρά
το κλάμαν τζιαι ο πόνος.

Ο κοσμος μαυροχόρησεν
τα μνήματα πολλύναν
οι βρύσες εξεράνασιν
τζι απότιστα  εμείναν.

Για το καλόν σου όνομα 
κανένας εν ξηάννει

την καλωσύνην τζι αδρωπιάν
της προσφυγιάς λιμάνι.

Εν ένας κόσμος όμορφος
γεμάτος καλωσύνη

είτε πιστέφκει στον Αλλάχ
είτε στην Ρωμιοσύνη.

Τζιαι γω όμως γυρέφκω τους
πέρκι συνομπλαστώ

στις πόρτες π΄ αναγιώθηκα
να πω….Ευκαριστώ!

Γυρέφκω τους στην εκκλησιάν
στους κάμπους στα χωράφκια

μ΄ ακούω μόνον τα΄όνομαν
που τα μνημονοχάρκια!

Σταύρος Νησιώτης
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Τ ους στόχους και τις επιδιώξεις του δημοτικού συμβουλίου για το 2018 οριοθέτησε ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος μιλώντας στην 1η συνεδρίαση του σώματος για τη νέα χρονιά. Στην παρουσία του 
Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό  έγινε η κοπή της βασιλόπιττας. Ο 

Δήμαρχος κάνοντας μια ανασκόπηση των έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια ανέφερε ότι φθάνει 
προς το τέλος  η υλοποίηση του στόχου που τέθηκε  και αφορούσε την προσπάθεια εξωραϊσμού και αναστή-
λωσης όλων των μνημείων της πόλης τα οποία όταν τα γνωρίσει ο επισκέπτης γίνεται κοινωνός  της πλούσιας 
ιστορικής κληρονομιάς του Ιδαλίου.  Ενδεικτικά ανέφερε ότι έχουν εξωραϊστεί το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργί-
ου,  το ξωκλήσι του Αγίου Δημητριανού, ο ναός των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, έγινε η αναπαλαίωση 
του τουρκοκυπριακού τεμένους, η σπηλιά του Αγίου Θεοδώρου και  τοποθετήθηκε στέγαστρο,  αναπαλαιώθη-
κε ο παλιός νερόμυλος και  έχουν τοποθετηθεί στέγαστρα στον αρχαιολογικό χώρο. Σε τροχιά ολοκλήρωσης 
έχουν εισέλθει και τα έργα στα Καμμαρούθκια. Ο Δήμος Ιδαλίου αναμένει την ολοκλήρωση των σχεδίων για το 
Αρχαιολογικό Πάρκο το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το Τοπικό Μουσείο σε συν-
δυασμό και με τα στέγαστρα που τοποθετήθηκαν πρόσφατα θα προσφέρουν ένα συνολικό χώρο στο Αρχαίο 
Ιδάλιο με όλες τις υποδομές για να φιλοξενούνται ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες σ΄ένα καλύτερο περιβάλλον. Ο 
κ. Καλλένος έκανε λεπτομερή αναφορά στα έργα που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα. Η πεζογέφυ-
ρα και το γραμμικό πάρκο στον ποταμό Γυαλιά  κόστους 1 εκ. Ευρώ βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης των 

προσφορών. Σύντομα θα υπογραφούν τα συμβόλαια με τον εργολάβο. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα 

στην Άνοιξη. Άλλο ένα σημαντικό και πολυαναμενόμενο από τον κόσμο έργο είναι η αναπαλαίωση του πυρή-

να του Ιδαλίου. Σύμφωνα με τον κ. Καλλένο αναμένεται από την Πολεοδομία να προσφοροδοτήσει το έργο το 

κόστος του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκ. Ευρώ. Πιθανότατα εντός του 2018 να αρχίσει και αυτό το 

πολύ σημαντικό έργο, είπε ο κ. Καλλένος. Αναμένεται ότι σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες για κατασκευή του 

κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο 

θα επιλύσει οριστικά τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας που υπάρχουν σήμερα στην περιοχή. Θα πιέσουμε, 

είπε ο κ. Καλλένος, το 2018 να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις και να γίνουν τα σχέδια ώστε το 2019 να ξεκι-

νήσει ο δρόμος παράκαμψης στην Νέα Λήδρα κόστους 1 εκ. Ευρώ. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στην όλη προσπά-

θεια το δημοτικό συμβούλιο βρήκε άξιους συμπαραστάτες και  άλλους τοπικούς φορείς αλλά και την εκκλησία. 

«Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε συμπαραστάτες την Μητρόπολη Τριμυθούντος, την εκκλησιαστική επιτρο-

πή και τους ιερείς μας».  Ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Δήμου για το έργο που επιτελούν ενώ έκανε ειδική ανα-

φορά και στα υπόλοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. «Το δημοτικό συμβούλιο μονιασμένο εργάζεται για 

τα συμφέροντα της πόλης του Ιδαλίου». Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος ευχήθηκε στο Δήμαρχο και στα μέλη 

του δημοτικού συμβουλίου  κάθε καλό και το 2018 να είναι ένα παραγωγικό για το Δήμο έτος.

Σημαντικά έργα ανάπτυξης το 2018 στο Δήμο Ιδαλίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τ η δική της συμβολή στην εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη είχε και η περιοχή Ιδαλίου. Σύμφωνα με τα 
τελικά αποτελέσματα στην περιοχή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξασφάλισε συνολικά 4724 ψήφους. 
Προπύργιο για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην περιοχή αποτελεί η Αγία Βαρβάρα. Όπως προκύπτει 

από τα αποτελέσματα στην κοινότητα ο Νίκος Αναστασιάδης εξασφάλισε ποσοστό 56,73% το οποίο μεταφρά-

ζεται σε 611 ψήφους. Στην Αγία Βαρβάρα ο Σταύρος Μαλάς πήρε 466 ή ποσοστό 43,27% των ψήφων. Στο Δήμο 

Ιδαλίου λειτούργησαν εκλογικά κέντρα και στα τρία δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα στο Α΄Δημοτικό Σχολείο 

Ιδαλίου οι δυο υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας εξασφάλισαν τις εξής ψήφους: Nίκος Αναστασιάδης 

637 ψήφους ή ποσοστό 38,14% και Σταύρος Μαλάς 1033 ψήφους ή ποσοστό 61,86%. Στο Β΄Δημοτικό και στο 

Γ΄Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου ο Νίκος Αναστασιάδης πήρε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ψήφων, τον επέλεξαν 808 

ψηφοφόροι σε κάθε σχολείο. Στο Β΄Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου ο Σταύρος Μαλάς πήρε 924 ψήφους το οποίο 

μεταφράζεται σε 53,35% των ψήφων και στο Γ΄Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου 568 ψήφους ή ποσοσό 41,28%. Στις 
υπόλοιπες κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου ο Σταύρος Μαλάς κατέγραψε υψηλά ποσοστά. Στο Πέρα 
Χωριό – Νήσου ο Νίκος Αναστασιάδης πήρε 497 ψήφους ή ποσοστό 33,60% και ο Σταύρος Μαλάς 982 ψήφους 
ή ποσοστό 66,40% που ήταν και το μεγαλύτερο που εξασφάλισε στην περιοχή. Ψηλά ποσοστά για τον Σταύρο 
Μαλά και στη Νήσου. Πήρε 503 ψήφους ή ποσοστό 64,74% και ο Νίκος Αναστασιάδης 274 ψήφους ή ποσοστό 
35,26%. Στην Αλάμπρα οι δυο υποψήφιοι είχαν τα εξής αποτελέσματα. Νίκος Αναστασιάδης 327 ψήφους ή πο-
σοστό 40,27% και Σταύρος Μαλάς 485 ψήφους ή ποσοστό 59,73%. Στα Λύμπια ο Νίκος Αναστασιάδης εξασφά-
λισε 652 ψήφους ή ποσοστό 40,20% και ο Σταύρος Μαλάς 970 ψήφους ή ποσοστό 59,80%. Τέλος στην Ποτα-
μιά τον Νίκο Αναστασιάδη επέλεξαν 110 εκλογείς και τον Σταύρο Μαλά 203. Τα ποσοστά των δυο υποψηφίων 
ήταν Νίκος Αναστασιάδης 35,14% και Σταύρος Μαλάς 64,86%.

Ανανέωση της εντολής για 
τον Νίκο Αναστασιάδη

4724 ψήφοι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
από την περιοχή Ιδαλίου

Τη δική τους σημασία έχουν και τα 
αποτελέσματα του Α’ γύρου. Οι 9 
υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατί-
ας εξασφάλισαν τον εξής αριθμό ψή-
φων στην περιοχή. Έχουν περιληφθεί 
με αλφαβητική σειρά. Αγία Βαρβάρα, 
Αλάμπρα, Δάλι, Λύμπια, Νήσου, Πέρα 
Χωριό και Ποταμιά. Πρώτος σε σταυ-
ρούς προτίμησης ήταν ο Σταύρος 
Μαλάς  ο οποίος εξασφάλισε 4717 
ψήφους, ο  Νίκος Αναστασιάδης εξα-
σφάλισε συνολικά 3097 ψήφους, ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος 1868 ψήφους, 

ο Χρίστος Χρίστου 525 ψήφους, ο Γι-

ώργος Λιλλήκας 248 ψήφους, ο Ανδρέ-

ας Ευστρατίου 29 ψήφους, ο Μιχάλης 

Μηνά 27 ψήφους, ο Χάρης Αριστείδου 

πήρε 20 ψήφους και ο Χριστάκης Κα-

πηλιώτης 9 ψήφους. Ο Νίκος Αναστα-

σιάδης στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλί-

ου πήρε τις περισσότερες ψήφους στην 

Αγία Βαρβάρα καταγράφοντας ποσο-

στό 38,21%. Ο Σταύρος Μαλάς στην πε-

ριοχή πήρε το ψηλότερο ποσοστό στη 

Νήσου καταγράφοντας 55,42% 

Τα αποτελέσματα του Α’ γύρου

Τ ο θέμα της ποιότητας ζωής στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τέθηκε στον Πρόε-
δρο της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο Λιλλήκα. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Κίνησης Ποιότητας 
Ζωής ενημέρωσε για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή και αφορά την απελευθέρωση 

από γειτονικά εργοστάσια αερίων,  τα οποία ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για την υγεία. Ο Πρόε-
δρος της Συμμαχίας Πολιτών σύμφωνα με ανακοίνωση της Κίνησης Ποιότητας  Ζωής  αντίκρισε θετι-
κά το θέμα και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι συντάσσεται στο πλευρό τους σε σχέση με το αίτημα 
για απομάκρυνση από την περιοχή δυο βιομηχανιών ασφάλτου. Οι κάτοικοι παρουσιάζονται έντο-
να ανήσυχοι με το θέμα και εκφράζουν φόβους για την υγεία τους και την υγεία των παιδιών τους. 
Ο Δήμος Ιδαλίου σύμφωνα και με δήλωση του Δημάρχου Λεόντιου Καλλένου θα αγωνιστεί μαζί με 
τους κατοίκους του για να διασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεννόη-
ση με τους νομικούς του συμβούλους προχωρά τη διαδικασία λήψης νομικών μέτρων για αντιμετώ-
πιση του θέματος. Σημειώνεται ότι τα δυο εργοστάσια για τα οποία οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι δημι-
ουργούν το πρόβλημα βρίσκονται εκτός των δημοτικών ορίων του Ιδαλίου.

Άρχισε η ενημέρωση των πολιτικών 
κομμάτων για την ποιότητα του αέρα

Στο ΣΥΛ ο Δήμος Ιδαλίου 

Σ το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας εντά-

χθηκε και επίσημα ο Δήμος 
Ιδαλίου.  Η τελετή υπογρα-
φής της ένταξης του Δήμου 
Ιδαλίου στο ΣΥΛ έγινε στις 
15 Ιανουαρίου. 
Την συμφωνία υπέγραψαν 
εκ μέρους του ΣΥΛ 
ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμ-
βουλίου Έπαρχος 
Λευκωσίας Μάρι-
ος Παναγίδης και εκ μέρους του Δή-
μου Ιδαλίου ο Δή- μαρχος Λεόντιος 
Καλλένος.  Ο Έπαρ- χος Λευκωσίας 
ανέφερε ότι με τη συμφωνία θα βο-
ηθηθούν και οι δυο πλευρές σημει-
ώνοντας ότι οι κά- τοικοι Ιδαλίου θα 
έχουν τη δυνατότη- τα να απολαμβά-
νουν απρόσκοπτα το νερό, ένα από 
τα πιο πολύτιμα αγαθά για τη ζωή του ανθρώπου. Εξήρε τη σημασία της εφαρμογής της κυβερνητικής πο-
λιτικής για την καλύτερη διαχείριση του πολύτιμου αγαθού του νερού. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλ-
λένος δήλωσε ότι με τη συμφωνία μεταφοράς της υδατοπρομήθειας Ιδαλίου στο ΣΥΛ, μεταφέρθηκε ένα 
από τα μεγαλύτερα δίκτυα υδατοπρομήθειας της Κύπρου και αυτό λόγω της μεγάλης έκτασης του Ιδαλί-
ου αλλά και του ραγδαία αναπτυσσόμενου πληθυσμιακά χαρακτήρα του. <<Είμαστε σίγουροι ότι τόσο 
ο Δήμος όσο και το ΣΥΛ αλλά και οι δημότες Ιδαλίου θα έχουν όφελος από αυτή τη συμφωνία>> είπε ο 
κ.Καλλένος.  Η μεταφορά  του Δήμου Ιδαλίου στο ΣΥΛ σημαίνει ότι οι υπηρεσίες υδροδότησης θα παρέ-
χονται στους δημότες από ένα μεγαλύτερο οργανισμό, ο οποίος αναμένεται  ότι θα προσφέρει αναβαθμι-
σμένες υπηρεσίες στον κόσμο.
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Η οικονομική κρίση καθυστέρησε 
τα αντιπλημμυρικά έργα Αλάμπρας

O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων Μάριος Δημητριάδης απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση του Βουλευτή του Κινήμα-

τος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργου Περδί-
κη αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα Αλάμπρας. 
Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού για τα αντι-
πλημμυρικά έργα Αλάμπρας υπάρχει μελέτη, η οποία 
είχε ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή από τον Έπαρχο Λευ-
κωσίας και έχει ολοκληρωθεί.  Η καθυστέρηση στην 
υλοποίηση του έργου , αναφέρει ο Υπουργός, οφεί-
λεται στην οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, 
εξαιτίας της οποίας πολλά έργα δεν προωθήθηκαν. 
<<Η εκτίμηση κόστους για την υλοποίηση του αντι-
πλημμυρικού έργου ανέρχεται σε €3,5 εκ. περίπου και 
με βάση τις σχετικές νομοθεσίες, απαιτείται η ετοιμασία 
Σημειώματος Έργου για αξιολόγηση της βιωσιμότητας 
και οικονομικής προσιτότητας του (PCN) από το Υπουρ-

γείο Οικονομικών, ώστε να εγκριθεί η προώθησή του.

 Το πιο πάνω Σημείωμα Έργου θα ετοιμαστεί από το 

Τμήμα Δημοσίων έργων περί το τέλος του 2018, με στό-

χο, εφόσον το έργο τύχει θετικής αξιολόγησης, να περι-

ληφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολο-

γισμό για να αρχίσει η κατασκευή του εντός του 2019.» 

Ο κ. Περδίκης στην ερώτηση του ανέφερε ότι η κοινό-

τητα της Αλάμπρας αντιμετωπίζει συχνά πρόβλημα με 

πλημμύρες, λόγω και του γεγονότος ότι τριχοτομείται 

από τη διέλευση των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-

Λεμεσού, Λευκωσίας-Λάρνακας-ελεύθερης Αμμοχώ-

στου, οι οποίοι λειτουργούν ως φράγματα/εμπόδια για 

την ομαλή και φυσιολογική κυκλοφορία των ομβρί-

ων υδάτων. Οι κάτοικοι ζητούν όπως προχωρήσουν 

τα ήδη σχεδιαζόμενα αντιπλημμυρικά έργα και οι οχε-

τοί ομβρίων.

ΥΠΕΣ: Δε μας φοβίζει η πρόκληση για μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τ ην εκτίμηση ότι δεν φοβίζει η πρόκληση για μεταρ-
ρύθμιση και εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, εξέφρασε  ο Υπουργός Εσωτερικών Κων-

σταντίνος Πετρίδης, προσθέτοντας πως αντιθέτως αποτελεί 
μια μεγάλη ευκαιρία για εκσυγχρονισμό όχι μόνο της υπαί-
θρου αλλά και της Κύπρου. Σε χαιρετισμό του στην παρου-
σίαση της τεχνοοικονομικής μελέτης για τη συμπλεγμα-
τοποίηση τοπικών Κοινοτήτων ο Υπουργός ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση προσπαθεί να είναι πάντα δίπλα στις Κοινότη-
τες «μέσω της καθημερινής επαφής, ιδιαίτερα με τις Επαρ-
χιακές Διοικήσεις αλλά και με την ίδια τη Διοίκηση του 
Υπουργείου. Μέσω του σχεδιασμού και του αναπτυξιακού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικά για 
τις αγροτικές περιοχές, που για το 2018-2020 ξεπερνά τα 
200 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα, πέραν των άλλων χο-
ρηγιών ή προγραμμάτων».Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμα ότι με 
την παρουσίαση της μελέτης εγκαινιάζεται η δημόσια δια-
βούλευση για τη θεσμοθέτηση των Τοπικών Συμπλεγμά-
των Υπηρεσιών στις κοινότητες, που θα διαρκέσει δύο μή-
νες και κατά τη διάρκεια της οποίας «θα μελετηθούν και θα 
αποφασιστούν μαζί με τις κοινότητες, τις Επαρχιακές Διοι-
κήσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και κάθε ενδιαφε-
ρόμενο όλες οι πτυχές και οι εναλλακτικές λύσεις που πα-
ρατίθενται στην μελέτη, ούτως ώστε να ακολουθήσει η 
ετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου».Αφού ανέφερε ότι 
«στόχος είναι η κατάθεση των νομικών προτάσεων στην 
Βουλή εντός του επόμενου Μαΐου», ο Υπουργός σημείω-
σε πως «η πρόκληση για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονι-
σμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μας φοβίζει. Αντιθέτως, 
αποτελεί για εμάς μια όμορφη πρόκληση, μια μεγάλη ευκαι-
ρία για εκσυγχρονισμό  όχι μόνο της υπαίθρου αλλά και 
της Κύπρου». Λειτουργοί της εταιρείας PWC που διενήργη-
σε τη μελέτη προχώρησαν στην παρουσίαση της και ανέφε-
ραν πως εξήχθησαν διάφορα συμπεράσματα, μεταξύ των 

οποίων ότι η Συμπλεγματοποίηση Υπηρεσιών θα επιφέ-
ρει βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους, κα-
λύτερη ανταπόκριση των Κοινοτήτων στις απαιτήσεις των 
κατοίκων και του κράτους, μείωση του κόστους μέσω της 
δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, μεγαλύτερη διαπραγ-
ματευτική δύναμη, πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου 
προσωπικού των Κοινοτήτων και ενίσχυση του αναπτυ-
ξιακού σχεδιασμού τους ενώ τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών 
θα αποκτήσουν νομική υπόσταση». Κατά την παρουσίαση 
της μελέτης σημειώθηκε πως από τα υφιστάμενα Συμπλέγ-
ματα Υπηρεσιών παρέχονται διάφορες υπηρεσίες μεταξύ 
των οποίων σκύβαλα, γραφειακές υπηρεσίες, κοινό απο-
χετευτικό, κοινό καθαριστή και κοινό Κοινοτικό Συμβού-
λιο. Αναφέρθηκε ακόμα ότι στα νέα Συμπλέγματα Υπηρε-
σιών στη Λευκωσία θα υπάρχουν συνολικά 94 Κοινότητες, 
με 72 περίπου χιλιάδες κατοίκους, 30 χιλιάδες υποστατικά 
και 136 άτομα μόνιμο προσωπικό. Στη Λεμεσό θα υπάρ-
χουν 104 Κοινότητες, με 59 περίπου χιλιάδες κατοίκους, 26 
χιλιάδες υποστατικά και 300 άτομα μόνιμο προσωπικό. Η 
ενδεικτική οργανωτική δομή του Συμπλέγματος θα βασί-
ζεται, σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ άλλων, στις υπηρεσίες 
που θα παρέχει το Σύμπλεγμα προς τις Κοινότητες που συμ-
μετέχουν σε αυτό, στην υφιστάμενη στελέχωση, στην πλή-
ρη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού των Κοινο-
τήτων και στο σύνολο των υποστατικών που εξυπηρετεί το 
Σύμπλεγμα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 
Ανδρέας Κιτρομιλίδης ανέφερε ότι πρόκειται για «σταθμό 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου αλλά και μια νέα 
αφετηρία για την Ένωση Κοινοτήτων». Ταυτόχρονα εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι η μελέτη «θα δώσει στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση πραγματικά εφόδια ώστε να καταφέρει να 
λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και να έχουμε 
μια πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Κύπρο».

Τα Θεοφάνεια στην κοινότητα Νήσου

Σ τις 6 Ιανουαρίου ανήμερα των Φώτων τελέστη-
κε η Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Νήσου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε ο αγι-
ασμός των υδάτων σε παραδοσιακή δεξαμενή  δίπλα 

ακριβώς από το προαύλιο 
της εκκλησίας.  Ξεχωριστή 
νότα στον εορτασμό των 
Αγίων Θεοφανείων απο-
τέλεσε η συμμετοχή της 
Ραφαέλας Γιάγκου που 
βούτηξε στα κρύα νερά 
για την ανάσυρση του τι-
μίου Σταυρού.  Η μικρή 
Ραφαέλα καταχειροκρο-
τήθηκε και προκάλεσε 
συγκίνηση στους πιστούς 
που παρευρέθηκαν στην 
τελετή.
Η  τελετή  κατάδυσης του 
τιμίου Σταυρού σε δε-
ξαμενή έγινε για πρώτη 

φορά στην κοινότητα Νήσου και  αναμένεται να καθιε-
ρωθεί μετά από σχετική συνομιλία του Κοινοτάρχη Νή-
σου  με τον πατέρα Θεόδωρο.
Εξάλλου, στην διπλανή κοινότητα του  Πέρα Χωριού 
για περισσότερο από δέκα χρόνια  ο  Γιώργος Γιάγκου 
φιλοξενεί στην πισίνα της οικίας του, που βρίσκεται δί-
πλα ακριβώς  από την  εκκλησία της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, την μέρα των Θεοφανείων  όλους τους 
πιστούς όπου  γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός των 
υδάτων.
Στις περιπτώσεις καθόδου του ποταμού, η τελετή συνη-
θιζόταν να γίνεται στην κοίτη του ποταμού.

Κοντά στους εθνοφρουρούς το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών

Μ έλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών με την ευκαιρία των γιορτών και της έλευσης του νέου έτους επι-
σκέφθηκαν φυλάκια της Εθνικής Φρουράς που εδρεύουν στην κοινότητα. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Γεωργίου 
και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου ευχήθηκαν στους αξιωματικούς και τους οπλίτες κάθε καλό για το 

2018 και ελευθερία στην Κύπρο.

Ο Αης Βασίλης επισκέφθηκε την Αλάμπρα

Ε κδήλωση με πλούσια δώρα, μουσική, 
χορό και πολλές εκπλήξεις διοργάνω-
σε το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας. 

Μικροί και μεγάλοι πέρασαν ένα όμορφο από-

γευμα. Ο Άης Βασίλης χάρισε δώρα στα παιδιά.  

Στους παρευρισκομένους προσφέρθηκαν κρα-

σί, ζιβανία και πλούσια εδέσματα.

Πτυχιούχος βρεφοκόμος νηπιαγωγός, τετραετούς φοίτησης, αναλαμβάνει τη 

φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι της, στην περιοχή Δάλι, Νήσου, Αγία 

Βαρβάρα, Αλάμπρα, Σιά, Μοσφιλωτή.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηλ:99929404

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ



7ΔΑΛΙ   news
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η καταπάτηση των εδαφών από την Τουρκία επιβάλλει εγρήγορση

Μ ηνύματα από τον Ταξίαρχο Ανδρέα Σταύρου στην ημερήσια διαταγή του κατά την τελετή απόλυσης εθνοφυλάκων της 6ης Μη-
χανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού. Στην τελετή παρευρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδης, ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος και οι τοπικές αρχές της περιοχής. Στην ημερήσια διαταγή του ο Ταξίαρχος Σταύρου τόνισε ότι «η  συνεχιζό-

μενη καταπάτηση των εδαφών μας από τους Τούρκους, οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση για αποχώρηση, επιβάλλει την από 

μέρους μας συνεχή εγρήγορση, ετοιμότητα και σκληρή εκπαίδευση, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες βλέψεις εναντίον των ελευθέρων 

εδαφών μας και όχι μόνον». Επιθυμία της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσίας, τόνισε ο Ταξίαρχος Σταύρου είναι όλοι να γίνουμε μά-

χιμοι προασπιστές της εδαφικής ακεραι- ότητας, της κυριαρχίας και των εθνικών 

συμφερόντων της χώρας μας. Οι εθνο- φύλακες της κλάσης 1985 και παλαιό-

τερων ΕΣΣΟ μετά από πολυετή και συνε- χή θητεία στην Εθνική Φρουρά, με την 

ιδιότητα του κληρωτού, του έφεδρου και του Εθνοφύλακα, ολοκλήρωσαν τον 

κύκλο της στρατιωτικής τους υπηρεσίας. «Δικαίως, πρέπει να νιώθετε, υπερήφα-

νοι για τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα. Εί- μαι σίγουρος ότι,  το δίκαιο του αγώνα 

μας μαζί με την πίστη για το υπέρτατο αγα- θό της ελευθερίας, θα χαλυβδώνουν 

τη ψυχή σας μέχρι το τέλος» τόνισε ο Ταξί- αρχος Σταύρου απευθυνόμενος στους 

εθνοφύλακες. Η Ταξιαρχία ήδη εγκαινίασε μια νέα προσέγγιση στα θέματα της εκ-

παίδευσης. Οι Εθνοφύλακες πλέον γνωρί- ζουν το μηνιαίο πρόγραμμα  και ελεύ-

θερα δύνανται επί εθελοντικής βάσης, να συμμετέχουν όποτε επιθυμούν σε 

ασκήσεις, βολές, πορείες κλπ της Ταξιαρχί- ας. Οι εθνοφύλακες αποτελούν αναπό-

σπαστο κομμάτι και βασικό πυλώνα της Εθνικής Φρουράς. 

Τιμήθηκε ο Χριστάκης Σολομώντος

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθη- κε ο Τχης εν αποστρατεία Χριστάκης 

Σολομώντος από το Δάλι για την πολυε- τή προσφορά του στην Εθνική Φρου-

ρά. Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά το 1971 και απολύθηκε ως Ανθυπο-

λοχαγός το 1973. Όταν ξέσπασε η τουρ- κική εισβολή πιστός στο κάλεσμα της 

πατρίδας προσέτρεξε να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Κατά τις μά-

χες που έγιναν τραυματίστηκε στο χέρι. Μετά την κατάπαυση του πυρός συνέχισε να υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά ως έφεδρος και ακο-

λούθως ως εθνοφύλακας. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του συνέχισε να υπηρετεί εθελοντικά στην εθνοφυλακή. Ο Ταξίαρχος 

Σταύρου απονέμοντας στον Χριστάκη Σολομώντος πλακέτα με το έμβλημα της ταξίαρχίας εξήρε το ζήλο και την αυταπάρνηση που επέδει-

ξε ο εξαίρετος όπως τον χαρακτήρισε, αξιωματικός. Η περίπτωση του κ. Σολομώντος αποτελεί παράδειγμα και στέλνει το μήνυμα κυρίως στις 

νεότερες γενιές ότι η στράτευση αποτελεί εθνική υποχρέωση.

Η τελετή απόλυσης των εθνοφυλάκων της 6ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Πεζικού



8 ΔΑΛΙ   news
ΘΕΜΑΤΑ

«Η πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τα σωματεία»

Π ραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Bella Luna στο Δάλι η κοπή της βασιλόπιτας των μικρών κατηγοριών.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γραφείου του Μιχάλης Σοφοκλέους ο οποίος 
συνεχάρη τους ανθρώπους που υπηρετούν τα σωματεία των μικρών κατηγοριών. Τόνισε ότι είναι υποχρέω-

ση της πολιτείας να στηρίζει τα σωματεία των μικρών κατηγοριών.

Ο Φίλιππος Γιαπατός μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, εκπρόσωπος των σωματείων των μικρών κατηγοριών 

στην ομοσπονδία ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και τόνισε ότι από πλευράς του θα συνεχίσει να καταβάλει 

κάθε προσπάθεια για την πρόοδο του ποδοσφαίρου στις μικρές κατηγορίες. 

 Ακολούθησε... ποδοσφαιρική κουβέντα με μπόλικο φαγητό.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Σ.Υ.Λ)

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η υδατοπρομήθεια στο Δήμο μας από την 1η Φε-
βρουαρίου 2018 , θα παρέχεται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ)

Η συγκεκριμένη αλλαγή πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου και συμφωνίας του Δήμου Ιδαλίου με το Σ.Υ.Λ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες θέλετε θα πρέπει να επικοινωνείτε 
με το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών του Σ.Υ.Λ στα τηλέφωνα  
22698165 - 22698168 - 22698162 -22698147.

Για οποιαδήποτε έκτακτο περιστατικό εκτός των ωρών εργασίας μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα 22698122 - 22698141 - 22698000.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας .

Ο Δήμος Ιδαλίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την συντήρηση και καθαριότητα των χώρων πρασίνου στο Δήμο Ιδαλίου.
 

Όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων 
(eProcurement) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.cy. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου, Γρ. Διγενή 20Α, 

τηλέφωνο 22444880 ή 99664929, ηλεκτρονική διεύθυνση aloizides@dali.org.cy.
 

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει εξωτερικά «Προσφορά για την συντήρηση και καθαριότητα 
των χώρων πρασίνου στο Δήμο Ιδαλίου» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου όχι αργότερα από η ώρα 12.00 το 

μεσημέρι της Παρασκευής 16/02/2018.

Εκ του Δήμου Ιδαλίου.

Διαγωνισμός για τηνσυντήρηση και καθαριότητα των χώρων 

πρασίνου στο Δήμο Ιδαλίου»

Λαϊκή Αγορά

Ο Δήμος Ιδαλίου ενημερώνει ότι κάθε Τρίτη λει-

τουργεί στην Ενορία Αγίων Κωσταντίνου και Ελέ-

νης Λαϊκή Αγορά.

8o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ»

Ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με το ΚΕΝΘΕΑ

διοργανώνουν το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο 

«Οι Δήμοι στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρ-

τησης».

την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018,

το οποίο θα τελεί υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ.κ. Ησα-

ΐα.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι όλων των Δήμων της 

Κύπρου, 

Εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας,

η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, σχετικές με το θέμα κυβερνητικές υπηρε-

σίες, σχετικές με το θέμα Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, οι Συμβουλευτικοί Σταθ-

μοί, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύ-

πρου

οι κοινότητες της μείζονος περιοχής Ιδαλίου και εκπρόσωποι των τοπικών οργα-

νωμένων φορέων του Δήμου Ιδαλίου.
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5η θέση για μαθητές της Σχολής Φόρουμ

M αθητές της Ιδιωτικής 
Ελληνικής Σχολής 
Φόρουμ κατέκτη-

σαν στην Μαθηματική Σκυτα-
λοδρομία 2018  την τιμητική 5η 
θέση παγκύπρια, ανάμεσα σε 
79 σχολεία. Το διαγωνισμό μα-
θηματικών διοργάνωσε η Κυ-
πριακή Μαθηματική Εταιρεία.Ο 
διαγωνισμός τελούσε υπό την 
αιγίδα της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Στη φε-
τινή διοργάνωση έλαβαν μέρος 79 Δημόσια και  Εγγε-
γραμμένα Ιδιωτικά Γυμνάσια από όλη την Κύπρο με 
9μελή ομάδα το κάθε ένα. Συνολικά 711 μαθητές δια-
γωνίστηκαν σ’ ένα είδος μαθηματικού παιχνιδιού όπου 

αναπτύσσεται η συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ μα-

θητών διαφορετικών σχολικών τάξεων του ιδίου σχολεί-

ου για να ξεπεράσουν άλλα σχολεία σε σωστή λύση μα-

θηματικού προβλήματος αλλά ταυτόχρονα σε λιγότερο 

χρόνο.

Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου  σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus

Τ ο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου συμμετέχει από τη 
φετινή σχολική χρονιά σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+. Το πρόγραμμα έχει τίτλο: «Mathematics 

for the Millions (M4TM): Mathematics for my world-Μα-
θηματικά για το εκατομμύριο: Μαθηματικά για τον κόσμο 
μου». Εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΚΑ2-Συνεργα-
σία για την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
Στρατηγικές συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση, Ανά-
πτυξη της καινοτομίας. Ο κωδικός του προγράμματος είναι 
2017-1-UK01-KA201-036545. Ο διαχειριστής του έργου εί-
ναι το British Council του Ηνωμένου Βασιλείου και ο συ-
ντονιστής του το Ermington Primary School που βρίσκε-
ται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το έργο εμπνέεται από το ομότιτλο βιβλίο του Lancelot 
Hogben (1936) που ενέπνευσε δεκαετίες ανθρώπων στη 
ζωή και τον κόσμο των Μαθηματικών, καθιστώντας τα ένα 
προσιτό θέμα τόσο για χρηστικούς σκοπούς όσο και για 
την ελίτ ως ακαδημαϊκό μάθημα. Το «Μαθηματικά για το 
εκατομμύριο» είναι φιλόδοξο ως προς το πεδίο εφαρμο-
γής του, αφού αποβλέπει ότι το ένα εκατομμύριο αποτελεί 
τον ρεαλιστικό αριθμό μαθητών που μπορούν να επωφε-
ληθούν από τα αποτελέσματα του έργου στα έξι διαφορετι-
κά κράτη που θα συμμετάσχουν. Τα «Μαθηματικά για τον 
κόσμο μου» εκφράζουν την αξία του νοήματος των μαθη-
ματικών για τους μαθητές, ώστε τα Μαθηματικά να είναι 
σκόπιμα και προσβάσιμα σε όλους.
Στόχος του έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθη-
τών και των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας ότι τα Μαθη-
ματικά είναι συναφή με την καθημερινή ζωή. Δεύτερος 
στόχος είναι να δημιουργήσει και να παρέχει δειγματικά 
υλικά για να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στο διδακτι-
κό τους έργο και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και την τε-

χνογνωσία που είναι άμεσα διαθέσιμες στο σχολείο, στην 
κοινότητα και στους γονείς. Τρίτος στόχος είναι να αξιο-
ποιήσει τις υπάρχουσες καλές πρακτικές στα σχολεία που 
συμμετέχουν και να στηρίξουμε την αυτοπεποίθηση και 
τις ικανότητες των εκπαιδευτικών στο θέμα, συνδέοντας τη 
διαθεματική εφαρμογή των Μαθηματικών.

Η επιστημονική στόχευση του έργου είναι ως εξής:
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών προσεγ-
γίσεων επικοινωνίας,
• Η ανάπτυξη αυθεντικής γονικής συμμετοχής,
• Η εφαρμογή παιδαγωγικών αποτελεσμάτων μέσω μιας 
σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτι-
κούς,
• Η εφαρμογή μη τυπικών εκπαιδευτικών συνδέσεων για 
την προώθηση της εφαρμογής της μαθηματικής γνώσης 
στην πραγματική ζωή,
• Ο σχεδιασμός της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
των δασκάλων στα Μαθηματικά,
• Η δημιουργία Καρτέλων Εργασίας με βάση ερευνητικά 
δεδομένα του προγράμματος και
• Η συγγραφή της Τελικής Έκθεσης με τα συμπεράσματα 

του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα είναι τριετές (2017-2020) και σε αυτό συμ-

μετέχουν δέκα εταίροι από έξι χώρες ως ακολούθως:
1. Ermington Primary School, Devon UK (Σχολείο-Συντο-
νιστής)
2. St. Andrew’s CofE Aided Primary School, Devon UK
3. University of St. Mark and St. John, Plymouth, UK
4. Fortunaskolen, Esjberg, Denmark
5. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, Κύπρος
6. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, (ΚΕΕΑ-
ΠΙ-ΥΠΠ) Κύπρος
7. Alytaus sv. Benedikto gimnazija, Alytus, Lithuania
8. PI «Projektu manija», Alytus, Lithuania
9. Szent II. Jnos Pl voda, ltalnos Iskola és Gimnzium, 
Budapest,  Hungary
10. CEIP Maestro José Rodrguez Aniceto, Seville, Spain
Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει 9 διακρα-
τικές κινητικότητες, 2 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών (διάρ-
κειας 5 ημερών) και 2 επιμορφώσεις μαθητών Δ΄τάξης (δι-
άρκειας 5 ημερών).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις €438 

949. Πιο συγκεκριμένα για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου 
ο προϋπολογισμός φτάνει τις €34 485.
Η πρώτη διακρατική συνάντηση έγινε στο Tavistock, επαρ-
χία του Devon στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 μέχρι τις 
4 Οκτωβρίου 2017, στην οποία συμμετείχε η Διευθύντρια 
του Σχολείου ως συντονίστρια του προγράμματος στο Α΄ 
Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις επόμενες κινητικό-
τητες, δόθηκαν οδηγίες για την οικονομική διαχείριση του 
προγράμματος και έγινε ο καταμερισμός εργασίας ανάμε-
σα στους εταίρους.
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση έγινε στην πόλη Arahal 
της επαρχίας της Σεβίλλης στην Ισπανία από τις 15 μέχρι 
τις 16 Ιανουαρίου 2018, στην οποία συμμετείχε και πάλι η 
συντονίστρια του προγράμματος στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο 
Ιδαλίου. Στη συνάντηση έγινε ο σχεδιασμός των δράσεων 
σε επίπεδο σχολικών μονάδων για την εμπλοκή των γο-
νέων στο πρόγραμμα, την επιλογή των δραστηριοτήτων 
που θα περιληφθούν στις τσάντες που θα αποστέλλονται 
στο σπίτι για εργασία των παιδιών με τις οικογένειές τους 
και ο σχεδιασμός των διαθεματικών εφαρμογών της διδα-
σκαλίας των Μαθηματικών.
Η τρίτη διακρατική συνάντηση έχει προγραμματιστεί στην 
πόλη Alytus στη Λιθουανία στις αρχές Ιουνίου 2018. Σε 
αυτή θα συμμετάσχουν 3 εκπαιδευτικοί του Α΄ Δημοτικού 
Σχολείου Ιδαλίου. Στόχος της συνάντησης είναι ο προ-
γραμματισμός της εφαρμογής των δράσεων από το ξεκί-
νημα της νέας σχολικής χρονιάς 2018-19.
Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου θα φιλοξενήσει την 4η 
διακρατική συνάντηση του προγράμματος τον προσεχή 
Οκτώβριο.

Ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του Ιδαλίου

Μ ε την ευκαιρία της γιορ-
τής των Τριων Ιεραρχών, οι 
οποίοι είναι προστάτες των 

γραμμάτων, ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεό-
ντιος Καλλένος δεξιώθηκε τους φορείς 
των εκπαιδευτηρίων του Δήμου. Στη 
σύναξη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου, όλοι οι 
Διευθυντές των δημόσιων εκπαιδευ-
τηρίων Ιδαλίου,  προδημοτικής, δημο-
τικής και μέσης εκπαίδευσης και ιερείς 
του Ιδαλίου. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλ-
λένος  και οι ιερείς πατέρας Σπυρίδωνας 
Ζαχαριάδης και πατέρας Μάριος Καλ-
λένος ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτι-
κούς για το πολυσχιδές έργο που επιτε-
λούν στο Δήμο.

H κάρτα των Παρατηρητών της Γειτονιάς

Ε κδόθηκαν κάρτες για τους Παρατηρητές της Γει-
τονιάς. Οι κάτοχοι τους θα πρέπει να επικοινω-
νήσουν με τον Αστυνομικό της Γειτονιάς Σταύρο 

Πάρπα για να παραλάβουν την κάρτα τους. Ο θεσμός του 
Παρατηρητή της Γειτονιάς ο οποίος άρχισε από το Δάλι 
έχει επεκταθεί παγκύπρια και σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Αστυνομίας έχει καταγράψει μόνο θετικά αποτελέσμα-
τα. Η απονομή της κάρτας του Παρατηρητή της Γειτονιάς, 
αποτελεί μια ένδειξη της αναγνώρισης της αξίας του Πα-
ρατηρητή και της εθελοντικής κίνησης του να συμμετά-
σχει στο έργο της Αστυνομίας. Συνιστά την πιστοποίηση 
της συμμετοχής  των Παρατηρητών της Γειτονιάς στο θε-
σμό της Κοινοτικής Αστυνόμευσης.

Μεταφέρω το εκλογικό μου βιβλιάριο στο Δήμο που κατοικώ. 
Αυξάνεται η  ετήσια κρατική χορηγία, απολαμβάνω καλύτερη ποιότητα ζωής. 





12 ΔΑΛΙ   news
ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και εκτός από 
τον κατάλληλο στολισμό, είναι ενδιαφέρουσα ιδέα 
και ένα καλό δείπνο για δύο με τις κατάλληλες εορτα-
στικές συνταγές φυσικά. Γεμίστε λοιπόν καρδούλες 
και το πιάτο σας και κερδίστε τον θαυμασμό του άλ-
λου σας μισού με τις μαγειρικές σας ικανότητες.

Υλικά:
8 κρόκοι αυγών
1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
1 φλιτζάνι Champagne
1 φλιτζάνι κρέμα, σαντιγύ
2 φλυτζάνια βατόμουρα
2 φλυτζάνια φράουλες

Εκτέλεση:
Χτυπήστε τους κρόκους των αυγών και τη ζάχαρη με ένα 
μίξερ μέχρι να πήξει και να πάρει χρώμα λεμονιού. Στη συ-
νέχεια χτυπήστε και την σαμπάνια. Τοποθετήστε την κατσα-
ρόλα σε χαμηλή φωτιά. Με το μίξερ, χτυπήστε το μείγμα για 
1 λεπτό. Συνεχίζουμε να χτυπάμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι 
το μείγμα να φτάσει στους 160o , θα χρειαστεί περίπου 5-6 
λεπτά.
Κρυώστε τη γρήγορα γρήγορα τοποθετώντας το μπωλ με 
τομείγμα σε ένα μεγαλύτερο μπωλ με παγωμένο νερό. Ανα-
κατέψτε για 2 λεπτά και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο σε απλή 
ψύξη. Βάλτε τα τρία τέταρτα της κρέμας σε μπολάκια και 
γαρνίρετε με φράουλες και μούρα. Φτάνει για 6 μπολ

Πηγή: Νόστιμες και γρήγορες συνταγές για την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου | iefimerida.gr

Κρέμα Σαμπάνιας με φράουλες

Ένα παραμύθι…. μέσα στον μαγικό κόσμο των παιδιών!!! Ισως ο 
καλύτερος φίλος των παιδιών!!!

«Μ ια φορά κι έναν καιρό ….»  κάπως έτσι, 
ήρεμα και όμορφα, ξεκινούν όλα τα πα-
ραμύθια και μαγεύουν την φαντασία των 

μικρών παιδιών.

Τα παραμύθια…ίσως ένας από τους καλύτερους φίλους 
των παιδιών!  Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στον ψυχικό 
κόσμο τους και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα και του 
πνεύματος τους!  Κι εμείς οι ίδιοι πόσες φορές δεν ταυτι-
στήκαμε με την Χιονάτη, τη Σταχτοπούτα, τον Πήτερ Παν, 
τα τρία παχουλά γουρουνάκια, την κοκκινοσκουφίτσα!  
Αυτός.. ο υπέροχος και   φανταστικός κόσμος των παρα-
μυθιών επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν την φαντα-
σία τους και να ταυτιστούν με τους ήρωες.

Παλεύουν με το «τέρας» και τον «κακό» του παραμυθιού 
και καταφέρνουν να τον νικήσουν   στο τέλος ή καλύτερα 
να τον «εξοντώσουν».Τότε είναι που νιώθουν και εκφρά-
ζουν τα συναισθήματα τους με λέξεις σε κάποιες στιγμές 
που στην πραγματικότητα θα ήταν δύσκολο να μιλήσουν 
για το πώς αισθάνονται.

Ένα καλό παραμύθι προβληματίζει και οδηγεί στον ίσιο 
δρόμο το παιδί ώστε αυτό να γίνει καλύτερο.  Μέσα από 
το παραμύθι το παιδί βρίσκει λύσεις στα προβλήμα-
τα του, ηρεμεί και γαληνεύει, μαθαίνει να ακούει και να 
σκέφτεται.«Fairy tales are more than true:not because 
they tell us that dragons can be beaten» Neil Gaiman.«Τα 
παραμύθια  είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Όχι επειδή 
μας λένε πως υπάρχουν δράκοι,αλλά επειδή μας λένε πως 
μπορούμε να τους νικήσουμε».

 Κι ο Αϊνστάιν κάποτε  όταν ρωτήθηκε από μια μητέρα για 
το τι θα μπορούσε να κάνει ώστε ο γιος της να γίνει εξυ-
πνότερος, απάντησε περίπου ως εξής:  «Διαβάζετε του πα-
ραμύθια».  Η μητέρα, που φάνηκε να μην έχει μείνει από-
λυτα ικανοποιημένη από την απάντηση ρώτησε τι άλλο 
θα μπορούσε να κάνει αφού θα του έχει διαβάσει παρα-

μύθια.  Η απάντηση που πήρε τότε ήταν «Διαβάστε του 
ακόμα περισσότερα παραμύθια».

Κι αυτό είναι γεγονός!!!  Μελέτες που έγιναν γύρω από την 
σημασία του παραμυθιού για το παιδί επιβεβαιώνουν την 
άποψη του Αϊνστάιν.  Ένα καλό παραμύθι μιλά για τα πιο 
σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος,  τη 
ζωή, τον θάνατο, το καλό, το κακό τις δυσκολίες που συ-
ναντά κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του και 
τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει.  Δίνει πληροφορίες 
στα παιδιά και εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του.  Το παραμύθι, 
τέλος, συμβάλλει ώστε το παιδί να καλλιεργήσει στάσεις 
και να αναπτύξει  δεξιότητες και να αποκτήσει γνώσεις αβί-
αστα και δημιουργικά.

Ο κόσμος των παραμυθιών είναι ένα ταξίδι φαντασίας για 
τα παιδιά.  Η πλοκή και  οι χαρακτήρες βοηθούν στην ανά-
πτυξη του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού.  Ιδιαί-
τερη σημασία πρέπει να δίνει και εκείνος που αφηγείται 
το παραμύθι.  Το ωραίο ύφος και όχι η στεγνή ανάγνω-
ση μιας ιστορίας τραβούν το ενδιαφέρον των παιδιών, τα 
κρατούν σε αγωνία και τα βοηθάνε να μπουν σε κόσμους 
ονειρικούς, σε κόσμους που όλα μπορούν να συμβούν.

Κι έτσι … έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.  Με αυτό 
τον καθησυχαστικό και ήρεμο τρόπο ,όπως ακριβώς 
ξεκινά,κλείνει ένα παραμύθι.

Παραμύθια λοιπόν!!!!  Όσο πιο πολλά παραμύθια στη ζωή 
των παιδιών!!! « Η ζωή από μόνη της είναι ένα υπέροχο 
παραμύθι». Hans Christian Andersen.

Αφεθείτε λοιπόν στον μαγικό του κόσμο κι εσείς και τα παι-
διά σας! Καλό διάβασμα!

 Κατίνα Πραστίτη – Πέππου
 Νηπιαγωγός

Η διάταση και η συστροφή στομάχου είναι 
μια εξαιρετικά επώδυνη και επικίνδυνη 
κατάσταση για την υγεία του σκύλου, που 

μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Η άμεση αναγνώ-
ριση των συμπτωμάτων, σε 
συνδυασμό με τη σωστή 
αντιμετώπιση, μπορούν να 
σώσουν τη ζωή του κατοι-
κίδιου μας.
Ορισμός
Η γαστρική διάταση και 
συστροφή είναι μια οξεία 
και απειλητική κατάσταση 
για τη ζωή ενός σκύλου, 
όπου το στομάχι του ζώου 
διατείνεται και στη συνέχεια 
στρέφεται κατά τον επιμήκη 
άξονα του, κλείνοντας έτσι 

τα στόμια προς τον οισοφάγο και το έντερο. Τα αίτια 
ακόμα δεν είναι κατανοητά, αλλά μεγαλόσωμα σκυ-
λιά με βαθύ στήθος (πχ. Γερμανικά Ποιμενικά, Με-
γάλοι Δανοί, Doberman κ.α.) ανήκουν στις υψηλές 
κατηγορίες κινδύνου.
Η διάταση συμβαίνει λόγω αιφνίδιας συγκέντρωσης 
αερίων και υγρών στο στομάχι. Καθώς το στομάχι 
αρχίζει να διογκώνεται, η πίεση αυξάνεται, έχοντας 
σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αίματος στη βλεν-
νογόνο του στομάχου,  σκίσιμο του τοιχώματος του 
στομάχου και δυσκολία στην αναπνοή από τη πίεση 
στο διάφραγμα. Επίσης, το στομάχι μπορεί να περι-
στραφεί στη κοιλιακή χώρα, οδηγώντας στο στραγ-
γαλισμό των γαστροσπληνικών αιμοφόρων αγγείων. 
Οι περισσότεροι σκύλοι φτάνουν σε κατάσταση σοκ 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των επι-
πτώσεων σε όλο τον οργανισμό. Χωρίς ιατρική φρο-
ντίδα, η πιθανότητα επιβίωσης είναι πολύ χαμηλή.   
Συμπτώματα
Ίσως το πρώτο σημάδι που εμφανίζεται είναι η αλ-
λαγή συμπεριφοράς του σκύλου, ο οποίος δεν είναι 
ο εαυτός του. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν 
κοιλιακή διάταση (τυμπανισμό), ανεπιτυχείς προ-
σπάθειες για εμετό, κουρασμένη εμφάνιση και ανη-
συχία. Επιπλέον, υπάρχει έντονη σιελόρροια (πολλά 
σάλια), καθώς και κοιλιακός πόνος που εκδηλώνεται 
με κύρτωμα της ράχης. Όσο η ώρα περνάει, το ζώο 
παρουσιάζει εμφανή αδυναμία, επιπόλαιη αναπνοή, 
ταχυκαρδία και τελικά κατάρρευση. Δυστυχώς, μετά 
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων έχετε πολύ 
λίγο χρόνο για να λάβετε άμεση ιατρική βοήθεια.
Πρόληψη
• Διαιρούμε τη τροφή σε 2-3 γεύματα αντί για ένα
• Αποφεύγουμε την έντονη άσκηση το λιγότερο μία 
ώρα πριν και μετά το τάισμα
• Προσπαθούμε να μην στρεσάρουμε το ζώο ιδίως 
τις ώρες κοντά στα γεύματα 
• Αλλαγές στη τροφή να γίνονται σταδιακά σε χρονι-
κό διάστημα μίας εβδομάδας
• Το νερό να περιορίζεται μία ώρα πριν και μετά το 
τάισμα
• Τα σκυλιά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να 
τρέφονται στο πάτωμα και όχι με υπερυψωμένα μπολ
• Τέλος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ξέρουν να ανα-
γνωρίζουν τα πρώτα συμπτώματα και να επικοινω-
νήσουν με τον κτηνίατρο τους το συντομότερο

Διάταση και συστροφή στομάχου του σκύλου

Δρ. Μαρία Μέσσιου
ΜVDr. Kτηνίατρος

Τηλ: 95 150051

Η χειμερινή λίπανση αποτελεί μια από τις 
τρεις πρακτικές που εφαρμόζεται κυρίως 
στα οπωροφόρα δέντρα κατά τους μήνες 

του χειμώνα. Το χειμερινό (ληθαργικό) κλάδεμα και ο 
χειμερινός ψεκασμός αποτελούν τις άλλες δύο.
Το λίπασμα αποτελεί ουσία, συνήθως τεχνητά πα-
ρασκευασμένη, που περιέχει ένα ή περισσότερα 

θρεπτικά στοιχεία που είναι 
αποδεδειγμένα οτι είναι 
απαραίτητα για την θρέψη 
των φυτών. Τα θρεπτικά 
στοιχεία χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες αναλό-
γως με το μέγεθος της ανά-
γκης των φυτών σε αυτά. 
Στην πρώτη κατηγορία 
έχουμε τα μακρό-θρεπτικά 
στοιχεία τα οποία είναι το 
άζωτο (Ν), ο φώσφορος (Ρ), 
το κάλιο (Κ), το μαγνήσιο 
(Mg) και το ασβέστιο (Ca) 
ενώ στην δεύτερη κατηγο-

ρία έχουμε τα μικρό-θρεπτικά στοιχεία ή ιχνοστοιχεία 
τα οποία είναι ο σίδηρος (Fe), το μαγγάνιο (Mn), ο 
ψευδάργυρος (Zn), ο χαλκός (Cu), το βόριο (Β) και το 
μολυβδαίνιο (Μο).
Απλό λίπασμα αναφέρεται το λίπασμα που περιέχει 
μόνο ένα θρεπτικό στοιχείο ενώ σύνθετο λίπασμα 
αυτό που περιέχει τουλάχιστον δύο θρεπτικά. Επίσης 
έχουμε τα κοκκοειδή λιπάσματα τα οποία δεν είναι 
άμεσα υδροδιαλυτά στο νερό καθώς και τα κρυσταλ-
λικά υδροδιαλυτά τα οποία είναι συνήθως σε μορφή 
σκόνης και διαλύονται άμεσα στο νερό.
Κατά την χειμερινή λίπανση επιλέγουμε να εφαρμό-
ζουμε ένα κοκκοειδές σύνθετο λίπασμα που περιέχει 
τουλάχιστον τα τρία βασικά μακρό-στοιχεία (άζωτο, 
φώσφορο, κάλιο) και τα τρία βασικά μικρό-στοιχεία 
(σίδερο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο). Βεβαίως έχοντας 
υπόψη μας, είτε εμπειρικά με την βοήθεια γεωπόνου 
ή με βάση κάποια εδαφολογική ανάλυση, μπορούμε 
να επιλέξουμε τον οποιοδήποτε διαφορετικό τύπο 

λιπάσματος που διαφέρει στο είδος των θρεπτικών 
στοιχείων ή και στο ποσοστό αυτών. Παράδειγμα 
αποτελεί το λίπασμα που εφαρμόζουμε στην ελιά το 
οποία είναι το μοναδικό που επιλέγουμε να περιέχει 
το βόριο (Β) στην σύνθεση του.
Η χειμερινή λίπανση, αποτελεί την λίπανση που σε 
αρκετές περιπτώσεις καλύπτει τις ανάγκες των δέ-
ντρων μας σε θρεπτικά στοιχεία για να μπορέσουν 
να έχουν μια σωστή ανάπτυξη και παραγωγή ποι-
οτικών καρπών (μέγεθος, γεύση κτλ) καθώς και πο-
σότητας, για την υπόλοιπη διάρκεια του έτους. Για 
αυτό τον λόγο αναφέρεται και ως βασική λίπανση. 
Συμπληρωματικά λιπάσματα μπορούν να εφαρμο-
στούν και κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους 
είτε μέσο της άρδευσης είτε διαφυλλικά. Αυτό όμως 
δεν αποτελεί αιτία για να αποφύγουμε την χειμερινή 
λίπανση αφού όπως προαναφέρθηκε αποτελεί τη βα-
σική λίπανση του έτους.
Η εφαρμογή του λιπάσματος γίνεται απευθείας στο 
έδαφος και διασκορπίζεται ομοιόμορφα κάτω από 
όλη την κόμη του δέντρου. Δεν είναι απαραίτητη 
η άρδευση του δέντρου μετά την εφαρμογή αλλά 
καλό θα ήταν να επέλθει βροχόπτωση εντός ολίγων 
ημερών ή η ενσωμάτωση του μέσω καλλιέργειας 
στο έδαφος.  Το λίπασμα σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί χημική ένωση ξένη προς το περιβάλλον και 
βεβαίως δεν υπάρχει χρόνος ασφάλειας για την συ-
γκομιδή των καρπών και των φρούτων από τα φυτά. 
Τέλος, εμπειρικά συνήθως εφαρμόζουμε 0,5-1Kg λί-
πασμα σε νεαρά δέντρα ηλικίας 3-6 ετών, 1-2Kg σε 
δέντρα παραγωγικά ηλικίας 6-12 ετών ενώ, σε πιο 
μεγάλα δέντρα και αναλόγως παραγωγής μέχρι και 
3Kg.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και 
προμήθεια λιπασμάτων και γεωργικών εφοδί-
ων μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα «Το 
Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι για να ενη-
μερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε 
για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του 
κήπου και των φυτών σας.

Χειμερινή Λίπανση

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc

Εγκαταστάθηκαν τα κλιματιστικά στο Μητροπολιτικό 
Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 

O λοκληρώθηκε η εγκατάσταση του κλιματι-
στικού συστήματος στο Μητροπολιτικό Ναό 
της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Ταυτόχρονα 

συνεχίζεται η επισκευή της στέγης του ναού. Θα ακο-
λουθήσει η εσωτερική ανακαίνιση του ναού.  Σε ανα-
κοίνωση της Μητρόποης Τριμυθούντος αναφέρεται ότι 
έχουν ήδη τοποθετηθεί καινούργια εξώθυρα στο Ιερό 
Βήμα και εσώθυρα στις αντίστοιχες θύρες του ναού 
ενώ παράλληλα έχει διαμορφωθεί εξωτερικά ο χώρος 
στάθμευσης. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι συνε-
χίζεται και η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του 
ιερού ναού των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Ο 
Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας ευχαριστεί 
όλους όσοι ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για οικο-
νομική ενίσχυση έχουν προσφέρει την οποιανδήπο-
τε εισφορά. <<Eυελπιστούμε ότι, φιλοτιμούμενοι και 
τώρα, θα συνεχίσετε την προσφορά σας>> σημειώνε-
ται στην  δήλωση του Μητροπολίτη ο οποίος εύχεται 
στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπολιτικής του 
περιφέρειας Καλό Στάδιο και Καλή Σαρακοστή. Όσοι 
ενδιαφέρονται να εισφέρουν για τα έργα που βρίσκο-

νται σε εξέλιξη μπορούν να αποταθούν στον ταμία της 

εκκλησιαστικής επιτροπής Κυριάκο Λαγό στο τηλέφω-

νο 99687890. Προσέχει Μωρά 
Γυναίκα από τη Ρωσία η οποία 
μιλά την Ελληνική γλώσσα προσέχει 
παιδιά και βρέφη στο σπίτι της 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Δάλι. Διαθέτει όλες 
τις ανέσεις. Μπορεί να προσφέρει 
τις υπηρεσίες της και κατά τις 
απογευματινές και τις βραδινές 
ώρες. 
Τηλ. 99218815
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Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική ασθένεια που παρόλο που εί-
ναι ιάσιμη, πολλοί άνθρωποι δεν ζητάνε βοήθεια με αποτέλεσμα να 
μην θεραπεύονται. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 

η κατάθλιψη είναι μια κοινή και συχνή ψυχική ασθένεια, που υποφέρουν απ’ 
αυτήν περισσότεροι από 300 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως όλων των ηλικι-
ών. Υπολογίζεται ότι το 12% των αντρών και το 25% των γυναικών θα παρου-

σιάσουν κατάθλιψη τουλάχιστο μία φορά στη ζωή 
τους. Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν δύο φορές περισ-
σότερες πιθανότητες να πάσχουν από κατάθλιψη, 
απ’ ότι οι άντρες. Το πέπλο που επισκιάζει την κα-
τάθλιψη δυσκολεύει τους ασθενείς να την αντιμετω-
πίσουν με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις (πε-
ρίπου 15%) να τους οδηγεί μέχρι και την απόπειρα 
αυτοκτονίας. Είναι σημαντικό να διαχωριστεί η κα-
τάθλιψη από την μελαγχολία, την οποία, μελαγχο-
λία, θα την βιώσουν παροδικά λίγο ή πολύ σχεδόν 
όλοι οι άνθρωποι σε κάποια στιγμή της ζωής τους.
Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον άν-
θρωπο στην κατάθλιψη είναι πολλοί, όπως είναι οι 
γενετικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες, όπως το στρες, και ψυχολογικοί παράγο-
ντες. Από μελέτες που έχουν γίνει, παρατηρείται ότι 

«υπάρχει μια διαταραχή στην ισορροπία των ορμονών του εγκεφάλου, κυρί-
ως της σεροτονίνης, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται οι άμυνες του εγκε-
φάλου, και να επηρεάζονται άμεσα τα συναισθήματα, η μνήμη, η όρεξη, η 
αντοχή στον πόνο, η αυτοπεποίθηση, ο ύπνος, η πέψη και η ρύθμιση της θερ-
μοκρασίας του σώματος. Η μειωμένη λειτουργία αυτών των συστημάτων 
μπορεί να εκφράζεται με κατάθλιψη». Εν κατακλείδι, η κατάθλιψη όπως και 
σχεδόν όλες οι ψυχικές ασθένειες, προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα στο άτο-

μο που την αντιμετωπίζει. Το μήνυμα μπορεί να είναι ότι χρειάζεται ένα διά-
λειμμα από την πίεση της καθημερινότητας ή ότι χρειάζεται περισσότερα άτο-
μα γύρω του, ή ακόμη και ότι ο οργανισμός του έχει κατακλειστεί με πολλά 
αρνητικά συναισθήματα και πρέπει να κάνει κάτι για να τα διαχειριστεί.  
Η κατάθλιψη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και 
συμπεριφέρονται καθώς και τις σωματικές τους λειτουργίες. Κάποια από τα 
συμπτώματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος με κατάθλιψη 
είναι: 1. Να νοιώθει κάποιος ότι είναι ασήμαντος, αβοήθητος και χωρίς ελπίδα, 
2. Να κοιμάται περισσότερο ή λιγότερο από το κανονικό, 3. Να τρώει περισ-
σότερο ή λιγότερο από το συνηθισμένο, 4. Να παρουσιάζει μειωμένο ενδια-
φέρον για συμμετοχή σε δραστηριότητες που παλαιότερα τον ενδιέφεραν, 5. 
Να δυσκολεύεται στη συγκέντρωση ή στη λήψη αποφάσεων, 6. Να έχει μειω-
μένη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα, 7. Να αποφεύγει τους άλλους 

ανθρώπους με αποτέλεσμα να απομονώνεται, 8. Να έχει συναισθήματα φορ-

τισμένα με λύπη ή θλίψη, 9. Να νιώθει ενοχή χωρίς να υπάρχει λόγος, 10. Να 

εμφανίζει έλλειψη ενέργειας και αισθήματα κόπωσης, και 11. Να διατυπώνει 

σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα πιο 

πάνω συμπτώματα πρέπει να είναι σοβαρά, να διαρκούν για αρκετές βδομά-

δες, και να αρχίσουν να παρεμβαίνουν στην εργασία και στην κοινωνική ζωή 

του ατόμου. Ακόμη, η αξιολόγηση για την κατάθλιψη χρειάζεται να γίνει από 

κάποιον ειδικό, ούτος ώστε να αποφεύγονται λάθος συμπεράσματα. 

Η σοβαρή αυτή ψυχική ασθένεια πρέπει να αντιμετωπίζεται με την βοήθεια 

ενός ειδικού. Παρόλα αυτά, κάποιοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν 

στην βελτίωση της διάθεση του ατόμου είναι: 1. Άσκηση: η καθημερινή άσκη-

ση βελτιώνει την διάθεση, επομένως προσπαθήστε να εντάξετε κάποιου εί-

δους άσκηση στην καθημερινότητά σας. Μπορείτε να βρείτε και ασκήσεις τις 

οποίες μπορείτε να κάνετε στο σπίτι αν δεν υπάρχει χρόνος για να πάτε στο 

γυμναστήριο. 2. Ακολουθείστε μια σωστή διατροφή, για παράδειγμα έρευνες 

έχουν δείξει ότι τα φαγητά πλούσια σε ωμέγα-3 οδηγούν σε μικρότερο κίνδυ-

νο για κατάθλιψη. 3. Προσθέστε δραστηριότητες με φίλους, οι οποίες θα σας 

ανεβάσουν την διάθεση π.χ. να μαζευτείτε στο σπίτι για φαγητό και ταινία μαζί 

με φίλους. 4. Βρείτε δημιουργικές ασχολίες που σας ενδιαφέρουν και θα βοη-

θήσουν στην διάθεσή σας, όπως ζωγραφική, χορός, κέντημα, κηπουρική κ.ά. 

5. Πηγαίνετε μία βόλτα στη φύση: η επαφή με την φύση βοηθάει στην βελτί-

ωση της διάθεσης και στην απομάκρυνση των αρνητικών συναισθημάτων.

Τέλος, ό,τι και αν είναι αυτό που σας βασανίζει ή απασχολεί, μοιραστείτε το με 

κάποιο κοντινό σας άτομο. Μπορεί να αισθάνεστε ότι είστε μόνοι και κανείς 

δεν θα σας καταλάβει, αλλά να θυμάστε πως δεν είστε μόνοι, κάποιος εκεί έξω 

σας νοιάζετε και θέλει να σας ακούσει.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Κατάθλιψη

  Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική 

Ψυχολόγος 
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Εβδομαδιαίο ωράριο: Λατσιά: ΔΕΥΤΕΡΑ 4:30 & 7:00μ.μ., ΤΡΙΤΗ  09:00 & 11:00π.μ.,  ΤΕΤΑΡΤΗ 3:30, 5:30 & 7:30μ.μ.
Μαρία Καραπιττίδου: 99 619239

Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσία, Επί της Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη απέναντι από το FOUR DAY CLEARENCE

Μ ε λένε Μαριλένα Σοφρωνίου, είμαι 48 ετών.
Για περισσότερα από 20 χρόνια, πάλευα με το βάρος 
μου. Από την ηλικία των 24 ετών, όταν έφερα στον κό-

σμο το κοριτσάκι μου… Μέχρι που η κόρη μου έγινε 21 και εγώ πήρα 

τη μεγάλη απόφαση να περάσω το κατώφλι του  slimming world.

Όπως οι περισσότερες γυναίκες, πήρα αρκετά κίλα κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης και μετά προσπαθούσα απεγνωσμένα να τα χάσω.

Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες για το πόσες δίαιτες επιχείρησα 

να κάνω, στα χρόνια που ακολούθησαν... Με λίγα λόγια τίποτα δεν 

δούλεψε! Ένιωθα πάντα πεινασμένη, να στερούμαι, αλλά όχι ελα-

φρύτερη.

Κουβαλούσα γύρω στα 36 kg περισσότερα, όταν διαγνώσθηκα με 

Αντίσταση στην Ινσουλίνη και χρειάστηκε να πάρω φαρμακευτική 

αγωγή γι’ αυτή την πάθηση, μέχρι που κατάφερα να χάσω βάρος.

Ένιωθα ανήσυχη και κάπως αγχωμένη 
σπρώχνοντας την πόρτα του Slimming 
World, στα Λατσιά, τον Ιανουάριο του 2015, 
για να μπω στην ομάδα της Μαρίας.
Δεν είχα δοκιμάσει κάτι παρόμοιο ποτέ πριν. 
Ομολογώ ότι είχα τις αμφιβολίες μου αρχι-
κά. Αναρωτιόμουν αν θα υπήρχε εχεμύθεια 
όσον αφορά το βάρος μου... Για το πως θα 
ήταν η σύμβουλος μου... Ανησυχούσα  ακό-
μη για το πως θα με αντιμετώπιζαν τα υπό-
λοιπα μέλη της ομάδας και κατά πόσο θα 
μπορούσαν να με βοηθήσουν.
Αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν υπήρχε 
κανένας λόγος ανησυχίας. Όλοι ήταν υπέ-
ροχοι. Η Μαρία με βοήθησε στο τέλος της 
συνάντησης με διακριτικότητα και κατανό-
ηση να θέσω τον προσωπικό μου στόχο σε 
σχέση με το βάρος μου, όταν βρέθηκα αντι-

μέτωπη με τη ζυγαριά.
Είχα τη δυνατότητα να επι-
λέξω το δικό μου ιδανικό 
βάρος!
 
Την πρώτη εβδομάδα έχα-
σα 2kg και δεν μπορούσα 
να το πιστέψω! Η Μαρία 
μου είχε εξηγήσει ότι μπο-
ρούσα να τρώω «αληθινό 
φαγητό», ακόμα και ζυμα-
ρικά, ρύζι, πατάτες και να 
χάνω βάρος- αλλά μου 
ήταν αδύνατο να το πιστέ-
ψω, μέχρι τη στιγμή που 
είδα τη  ζυγαριά να πέφτει. 
Η υπόλοιπη ομάδα χάρη-
κε τόσο πολύ για μένα εκεί-
νη τη μέρα και η συστολή 
που ένιωθα είχε εξαφανι-
στεί!
Ήταν υπέροχο κάθε βδο-
μάδα να βρίσκομαι ανά-
μεσα σε ανθρώπους που 
χαίρονταν μαζί μου πραγ-

ματικά και ήταν πρόθυμοι να με βοηθή-
σουν.
Με ορισμένες απλές κινήσεις, αλλάζοντας 
δηλαδή μερικά υλικά στις συνταγές μου 
και χρησιμοποιώντας περισσότερες «ελεύ-
θερες τροφές», ακολουθώ ένα πρόγραμμα 
υγιεινής διατροφής που απολαμβάνει όλη 
η οικογένεια. Μαγειρεύω ένα σωρό νόστιμα 
γεύματα, όπως το γλυκόξινο κοτόπουλο και 
το παστίτσιο, με υγιεινούς τρόπους και δοκι-
μάζω συνεχώς νέες ιδέες.
Τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά. Ακό-
μη και όταν βγαίνουμε έξω για φαγητό, επι-
λέγω τ’ αγαπημένα μου πιάτα, όπως ψάρια, 
λαχανικά, πατάτες στο φούρνο (jacket), τα 
οποία ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία 
του Slimming World.

Μπορώ επίσης να απολαύσω με το γεύμα 
μου ένα - δυο ποτήρια κρασί χωρίς να έχω 
ξεφύγει από το «πρόγραμμα». Το Slimming 
World μου δίνει απίστευτη ευελιξία, πρέπει 
όμως να το δοκιμάσει κάποιος για να το αντι-
ληφθεί.
Έχοντας τη στήριξη της ομάδας μου και της 
Μαρίας της συμβούλου μου, αλλά και χάρη 
στις ελεύθερες τροφές, έχω χάσει στο σύνο-
λο 36 κιλά και έχω καταφέρει να τα κρατήσω 
μακριά τους τελευταίους 18 μήνες!!!
Και δεν έχω καμία πρόθεση να τα πάρω 
ξανά!
 
Η τεράστια αλλαγή και ο καινούργιος τρό-
πος ζωής μ’ έφερε ακόμη πιο κοντά με την οι-
κογένεια μου, που συμμερίζεται τον ενθου-
σιασμό μου για τον καινούργιο μου εαυτό.
Πριν χάσω βάρος δεν είχα κανένα χόμπι 
και δεν γυμναζόμουν καθόλου. Τώρα νιώ-
θω γεμάτη ενέργεια. Κάθε πρωί, πριν από 
τη δουλειά, περπατάω με το σκύλο μου, για 
μια ώρα.
Κάνω Zumba, ένω πρόσφατα άρχισα και 
Spinning Classes (στατική ποδηλασία υψη-
λής έντασης με μουσική) που είναι πολύ δι-
ασκεδαστικό.
Αισθάνομαι πιο ζωντανή από ποτέ και απο-
λαμβάνω δραστηριότητες που ούτε στα 
όνειρα μου δεν τολμούσα να φανταστώ, 
στο παρελθόν.
 
Αυτό που κάνει το Slimming World να ξεχω-
ρίζει είναι ότι είμαστε μια ομάδα και δουλεύ-
ουμε για τον ίδιο στόχο.
Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συνα-
ντήσεων μας μοιραζόμαστε πολλές συντα-
γές αλλά και διάφορα «μικρά μυστικά» μα-
γειρικής. Το πιο απίστευτο όμως, είναι να 
παρακολουθούμε τον καθένα απο μας, να 
μεταμορφώνεται εβδομάδα με την εβδομά-
δα.

 
Το 2016 ψηφίσαμε γυναίκα της χρονιάς 
στην ομάδα μου, ήμουν υποψήφια και συμ-
μετείχα στον τελικό διαγωνισμό για όλη την 
Κύπρο. Κατάφερα να περάσω στην τελική 
τριάδα. Εκπληκτική εμπειρία!
 
Νιώθω νικήτρια. Κέρδισα τη ζωή μου ξανά 
και απολαμβάνω την κάθε κάθε της στιγμή.
Τώρα φοράω μέγεθος 8, μπορώ να βάλω το 
skinny τζιν μου και να αισθάνομαι πολύ θη-
λυκή.

Είναι υπέροχο συναίσθημα! Νιώθω πάλι 

ένα πλάσμα επιθυμητό, γεμάτο ενέργεια και 

αυτοπεποίθηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σύμβουλο 

μου Μαρία για την πολύτιμη στήριξη της, 

χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσα να φτάσω 

εκεί που είμαι σήμερα.

Θα ενθάρρυνα όποιον θέλει να χάσει βά-

ρος, να μπει στο πρόγραμμα του Slimming 

World, χωρίς κανένα δισταγμό!

Μαριλένα

Η προσωπική μου ιστορία

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ό σο περνούν οι αγωνιστικές του πρωταθλή-
ματος της Γ’ κατηγορίας η ΜΕΑΠ φθάνει 
ακόμα πιο κοντά στον στόχο της ανόδου 

στη Β’ κατηγορία. H oμάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου 
θα τα δώσει όλα για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα.  
Στην περασμένη αγωνιστική η ΜΕΑΠ έπιασε κορυφή 
και έχει πολύ καλές πιθανότητες στο τέλος να πανηγυ-
ρίσει την άνοδο τροπαιούχος.  Τον Ιανουάριο η ομά-
δα του Πέρα Χωριού – Νήσου πέτυχε σημαντικές νίκες 
ενώ με τις εμφανίσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές 
στο γήπεδο φάνηκε ότι η ΜΕΑΠ δικαίως βρίσκεται σε 
μια από τις προνομιούχες θέσεις του πρωταθλήματος. 
Η διοίκηση του Μιχάλη Μιχαήλ έθεσε από την αρχή 
του πρωταθλήματος υψηλούς στόχους και όπως φαί-
νεται μέσα από την πορεία της ομάδας θα καταφέρει 
να τους υλοποιήσει. Στο σωματείο όλοι παραμένουν 
προσγειωμένοι και αν δεν εξασφαλιστεί και μαθηματι-
κά η άνοδος, ουδείς πανηγυρίζει. Μεγάλη εκτός έδρας 

νίκη με το  «κα-
λημέρα» του 
2018 για την 
ΜΕΑΠ. Κέρδισε 
εκτός έδρας την 
ομάδα της Ορ-
μήδειας με 2-1. 
Η ΜΕΑΠ  πήρε 
μια σημαντι-
κή εκτός έδρας 
νίκη με 1-0 απέναντι στην Ελπίδα Αστρομερίτη, στα 
πλαίσια της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
της Γ΄κατηγορίας. Στο τρίτο συνεχές εκτός έδρας παι-
χνίδι του μήνα η ΜΕΑΠ είχε δύσκολη αποστολή. Αντι-
μετώπισε εκτός έδρας την Ε.Ν. Ύψωνα, μια ομάδα που 
έχει υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα. Οι κόκκινοι 
του Πέρα Χωριού κατάφεραν και έφυγαν με το βαθ-
μό της ισοπαλίας. Τελικό σκορ 0-0. Στην 18η αγωνιστι-

κή η ΜΕΑΠ φι-
λοξένησε τον 
Αχυρώνα Λιο-
πετρίου. Η ομά-
δα του Πέρα 
Χωριού – Νή-
σου κέρδισε με 
1-0 και πρόσθε-
σε άλλους τρεις 
βαθμούς στη 

συγκομιδή της για το φετινό πρωτάθλημα. Στην 19η 
αγωνιστική στο γειτονικό ντέρμπι με την Ολυμπιάδα  
η ΜΕΑΠ κέρδισε εκτός έδρας με 1-0.  Στην 20η αγωνι-
στική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού  - Nήσου θα παί-
ξουν εντός έδρας με τον Φοίνικα. Ακολουθεί στην 21η 
αγωνιστική το παιχνίδι – ντέρμπι με τον Ονήσιλο. Στην 
22η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει το Διγενή. Η 
ΜΕΑΠ προχώρησε στην απόκτηση του Θανάση Λια-

σίδη. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν μέ-
χρι πρότινος στην Ομόνοια Αραδίππου, όπου είχε δύο 
συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ κατηγορί-
ας. H ΜΕΑΠ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυ-
πέλλου κερδίζοντας με 1-0 την Ολυμπιάδα Λυμπιών. 
Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπί-
σει την ΑΠΕΠ.  Σ’ένα πολύ ευχάριστο οικογενειακό κλί-
μα η διοίκηση της ΜΕΑΠ έκοψε τη βασιλόπιττα με την 
ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους. Ο Πρόεδρος Μι-
χάλης Μιχαήλ και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ ευχήθη-
καν στους  ποδοσφαιριστές κάθε καλό για το νέο χρό-
νο. Οι ποδοσφαιριστές  έδωσαν την υπόσχεση ότι θα 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια στο γήπεδο για να πε-
τύχουν τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Οι 
τυχεροί του λαχείου της ΜΕΑΠ, η κλήρωση έγινε στις 2 
Ιανουαρίου είναι αριθμός  486 κέρδισε 800 Ευρώ, από 
100 Ευρώ οι αριθμοί 888, 111, 163, 491 και 905. Την 
Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου το Δ.Σ διοργάνωσε τόμπολα.

Ακόμα πιο κοντά στην άνοδο η ΜΕΑΠ

Σ υνεχόμενες νίκες στα 
επόμενα παιχνίδια 
θα επιδιώξει η Ολυ-

μπιάδα Λυμπιών για να απο-
μακρυνθεί από την επικίνδυ-
νη ζώνη του πρωταθλήματος 
της Γ’ κατηγορίας. Οι πράσινοι 
των Λυμπιών αδίκως θα μπο-
ρούσε να αναφέρει κάποιος 
ότι βρίσκονται κοντά στην επι-
κίνδυνη ζώνη. Η ομάδα έκανε 
πολύ καλά παιχνίδια, σε κάποια από 
αυτά πέτυχε σπουδαίες νίκες ή κέρ-
δισε βαθμούς από ομάδες που θε-
ωρούνται από τις δυνατές του πρω-
ταθλήματος ωστόσο σε ορισμένα 
παιχνίδια, ιδιαίτερα στην έδρα της η 
Ολυμπιάδα έχασε βαθμούς. Στο σω-
ματείο θέλουν το συντομότερο να 
ξεκαθαρίσουν την υπόθεση παρα-
μονή. Κάτι τέτοιο αναμένεται να βο-
ηθήσει τους ποδοσφαιριστές να παί-
ξουν πιο ελεύθερα και χωρίς άγχος 
ώστε να προσφέρουν και καλύτερο 
θέαμα στους φιλάθλους. Μέσα από 
τα παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγ-
μής η ομάδα φάνηκε ότι η Ολυμπιά-
δα έχει τις δυνατότητες. Υπάρχει αισι-
οδοξία ότι στις επόμενες αγωνιστικές 
θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και 
η ομάδα θα απομακρυνθεί από την 
επικίνδυνη ζώνη. Mετά τη διακοπή 
της συνεργασίας με τον προπονητή 
Στέλιο Στυλιανού οι άνθρωποι της 

ομάδας έδωσαν ξανά τα κλειδιά των 
αποδυτηρίων στο Δημήτρη Δράκο, 
τον προπονητή που άρχισε τη φετι-
νή σεζόν. Ο Δράκος είναι παιδί του 
σωματείου, γνωρίζει την ομάδα και 
υπό τις περιστάσεις κρίθηκε ότι είναι 
η καλύτερη περίπτωση για να οδη-
γήσει την Ολυμπιάδα σε ασφαλές λι-
μάνι. Στο πλευρό του προπονητή και 
των ποδοσφαιριστών βρίσκεται ο 
κόσμος της ομάδας ο οποίος βοηθά 
με κάθε τρόπο στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται.  Κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου 
οι πράσινοι των Λυμπιών έκαναν 
δυο προσθήκες.  Η Ολυμπιάδα στο 
πρώτο παιχνίδι του 2018 έχασε με 4-1 
από την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Η 
ήττα έφερε τη διακοπή της συνεργα-
σίας με τον προπονητή Στέλιο Στυ-
λιανού. Eπιστροφή στις νίκες στην 
16η αγωνιστική για την Ολυμπιάδα. 
Οι πράσινοι των Λυμπιών κέρδισαν 

εκτός έδρας με 3-2 τον Λει-
βαδιακό / Σαλαμίνα Λειβα-
διών.  Στην 17η αγωνιστική 
η Ολυμπιάδα φιλοξένησε 
την ομάδα της Πέγειας. Οι 
φιλοξενούμενοι έφυγαν με 
το τρίποντο. Κέρδισαν με 
2-1. Στην 18η αγωνιστική 
η Ολυμπιάδα αντιμετώπι-
σε εκτός έδρας την ομάδα 
της Ορμήδειας. Οι πράσι-

νοι έφυγαν με το βαθμό της ισοπα-
λίας. Τελικό σκορ 1-1. Με γειτονικό 
ντέρμπι αρχίζει ο Φεβρουάριος για 
την Ολυμπιάδα. Οι πράσινοι των Λυ-
μπιών  στο πλαίσιο της 19η αγωνιστι-
κής φιλοξένησαν την ΜΕΑΠ. Έχασαν 
με 1-0. Ακολουθεί το εκτός έδρας παι-
χνίδι στον Ύψωνα με την ΕΝΥ. Στην 
21η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα φι-
λοξενήσει τον Αχυρώνα και στην 22η 
αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με 
την Ελπίδα Αστρομερίτη. Όλοι στο 
σωματείο δηλώνουν αποφασισμέ-
νοι να δώσουν κάθε ικμάδα των δυ-
νάμεων τους ώστε το συντομότερο 
να μαζευτούν οι απαραίτητοι βαθ-
μοί και η ομάδα να απομακρυνθεί 
από την επικίνδυνη ζώνη.  Η Ολυμπι-
άδα αποκλείστηκε από την επόμενη 
φάση του κυπέλλου. Έχασε με 1-0 
από την ΜΕΑΠ.

Θα τα δώσει όλα για την παραμονή η Oλυμπιάδα

Σ υνέχεια στην εξαιρετική 
πορεία του δίδει ο Άδω-
νης. Από τα τέλη του πρώ-

του γύρου οι πράσινοι του Δαλι-
ού βγάζουν πολύ καλό αγωνιστικό 
πρόσωπο προσθέτοντας σημα-
ντικούς βαθμούς στο ενεργητικό 
της ομάδας. Με παρόμοια συνέ-
χεια και στα υπόλοιπα παιχνίδια 
του 2ου γύρου θεωρείται βέβαιο 
ότι ο Άδωνης θα καταφέρει να δι-
ακριθεί στο φετινό πρωτάθλημα 
της ΕΠΕΛ. Στο 2ο γύρο η ομάδα 
παρουσιάζεται ακόμα πιο δυνα-
τή και δείχνει ότι φέτος, σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια, άλλα-
ξαν τα πράγματα. Οι άνθρωποι του 
Άδωνη συνιστούσαν υπομονή και 
όπως φαίνεται από τα αποτελέσμα-
τα είχαν δίκαιο. Παιχνίδι με παιχνίδι 
ο Άδωνης γίνεται πολύ καλύτερος. 
Οι άνθρωποι του Άδωνη πιστεύ-
ουν ότι η νέα ομάδα που κτίστηκε 
φέτος έχει παρόν αλλά κυρίως έχει 
μέλλον. Πέραν από τα βαθμολογι-
κά οφέλη η ομάδα δείχνει και πολύ 
καλό αγωνιστικό πρόσωπο με τους 
ποδοσφαιριστές να προσφέρουν 
θέαμα στους φιλάθλους που παρα-
κολουθούν τα παιχνίδια τους. Κατά 
τη χειμερινή μετεγγραφική περίο-
δο ο Άδωνης ενισχύθηκε με δυο 
ποδοσφαιριστές.  Με νίκη ξεκίνησε 
ο 2ος γύρος του πρωταθλήματος 

για τον Άδωνη. Στο πρώτο παιχνί-
δι του 2018 οι πράσινοι του Δαλιού 
κέρδισαν εντός έδρας τον Ορφέα 
Αθηαίνου με 4-1. Ο αγώνας άρχισε 
με την αντίπαλη ομάδα να προη-
γείται με 1-0, όμως ο Άδωνης κατά-
φερε να ισοφαρίσει πριν την λήξη 
του πρώτου ημιχρόνου και να πά-
ρει στο τέλος μια σημαντική νίκη. 
Οι πράσινοι του Δαλιού στην 14η 
αγωνιστική κέρδισαν εκτός έδρας 
με 1-0 την ΑΛΚΗ Ψευδά. Ακολού-
θησε η ισοπαλία στην 15η αγωνι-
στική με την Ομόνοια Ορμήδειας. 
Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στην επό-
μενη αγωνιστική οι πράσινοι του 
Δαλιού αντιμετώπισαν εκτός έδρας 
τη Δυναμό Περβολιών. Κέρδιζαν 
μέχρι τα τελευταία λεπτά με 1-0. Η 
Δυναμό κέρδισε πέναλτι, οι ποδο-
σφαιριστές της το αξιοποίησαν και 
στέρησαν τη νίκη  από τον Άδωνη. 
Ακολούθησε η μεγάλη εκτός έδρας 
νίκη σε βάρος του Ανδρεάδειου 
Αγίας Άννας με 4-1. Για το κύπελλο 
της ΕΠΕΛ ο Άδωνης θα αντιμετωπί-
σει στις 14 Φεβρουαρίου στο Δάλι 
τον Αστέρα Μενεού. Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ του Άδωνη Βάσος Ποταμί-
της έκοψε τη βασιλόπιττα σε εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε για 
τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος του σωματείου. Το παρόν 
τους έδωσαν και άλλα μέλη του Δ.Σ 

του σωματείου. 

Ο χορός του Άδωνη
Με επιτυχία στέφθηκε ο  χορός του 
Άδωνη που πραγματοποιήθηκε 
την παραμονή των Θεοφανείων 
στο εστιατόριο Bella Luna. Oι φί-
λοι του Άδωνη είχαν την ευκαιρία 
να διασκεδάσουν και να απολαύ-
σουν μια όμορφη βραδιά. Τον κό-
σμο καλωσόρισε ο Πρόεδρος του 
Άδωνη Βάσος Ποταμίτης ο οποίος 
αφού ευχήθηκε σε όλους με την ευ-
καιρία του νέου έτους αναφέρθηκε 
στο έργο που επιτελεί το Δ.Σ του 
σωματείου. Ευχαρίστησε όλους για 
τη βοήθεια και τη στήριξη τους. Οι 
τυχεροί αριθμοί του Χριστουγεν-
νιάτικου Λαχείου του  Άδωνη είναι: 
222, 605, 2038, 934, 361, 631, 946, 
327, 724, 530, 365, 174. Σε ανακοί-
νωση η διοίκηση του σωματείου 
αναφέρει: «Ευχαριστούμε όλους 
όσοι πρόσφεραν δώρα για την 
κλήρωση. Ευχαριστούμε επίσης 
τα μέλη, τους φίλους, τους ποδο-
σφαιριστές του Άδωνη και όσους 
παρευρέθηκαν στον ετήσιο χορό 
του σωματείου μας. Ευχαριστούμε 
τους χορηγούς και τους υποστηρι-
κτές μας που με την συνεχή ενίσχυ-
ση τους μας βοηθούν να συνεχί-
σουμε το έργο μας».

Πολύ δυνατός  παρουσιάζεται ο Άδωνης 

Η τελευταία ήττα της ΑΕΚ από 
τον Λέφτερο στο τελευταίο 
παιχνίδι με 4-2 οδηγεί τους 

ανθρώπους της ομάδας σε αναθε-
ώρηση στόχων αφού πλέον η κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος έχει 
απομακρυνθεί. Η προσοχή επικε-
ντρώνεται τώρα στην κατάκτηση του 
κυπέλλου. Η ΑΕΚ Ιδαλίου μπήκε με 
το δεξί στο 2018. Η ομάδα της Ενο-
ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης κέρδισε με 4-2 στο Δάλι την ομά-
δα της Ψημολόφου. Η ευρεία νίκη 
της ομάδας επιτεύχθηκε με ανατρο-
πή αφού η ομάδα βρέθηκε να χάνει 
στο σκορ με 1-0. Η ΑΕΚ στο συγκε-
κριμένο παιχνίδι είχε και πέντε δοκά-
ρια. Πολύ καλή πορεία κάνουν και τα 

παιδιά της ακαδημίας ποδοσφαίρου 
της ΑΕΚ. Σ’ ένα εξαιρετικό κλίμα έγι-
νε η κοπή της βασιλόπιττας της ΑΕΚ 
Ιδαλίου. Ο Πρόεδρος του σωματεί-
ου Τζόζεφ Βασιλείου ευχήθηκε σε 
όλους κάθε καλό για τη νέα χρονιά. 
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλέ-
νος απένειμε τα κύπελλα στους αθλη-
τές του σωματείου που διακρίθηκαν. 
Ακολούθησε η τόμπολα της ΑΕΚ η 
οποία χάρισε στον 1ο τυχερό το χρη-

ματικό ποσό των 500 Ευρώ. Πέραν 
από το ποδόσφαιρο η ΑΕΚ διατηρεί 
και τμήμα ακαδημίας ποδηλασίας 
με εξαιρετικά αποτελέσματα.  Διορ-
γανώθηκε εκδήλωση για κοπή της 
βασιλόπιττας της ακαδημίας ποδη-
λασίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
βραβεύθηκαν τα αδέλφια Κυριακή 
και Φίλιππος Αννίβας για τις εξαιρετι-
κές επιδόσεις που σημειώνουν.
H ΑΕΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία 
ομάδας χορού «Μαγευτικές Φιγού-
ρες». Διδάσκονται ελληνικοί, λαϊκοί  
και μοντέρνοι χοροί. Θα λειτουρ-
γού τμήματα για ενήλικες και παι-
διά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 
99686903.

Η προσοχή της ΑΕΚ στρέφεται στο κύπελλο

Ν έες επιτυχίες σημείωσαν η 
Άννα Καλλένου και η Σο-
φία Βαρβαρίτη – Τσαγγά-

ρη στον 3ο Παγκύπριο αγώνα τοξο-

βολίας. Η Καλλένου κατέλαβε την 1η 

θέση στο ολυμπιακό τόξο γυναικών, 

1η θέση στα νοκ-άουτ και 1η θέση 

στο ομαδικό. Η Τσαγγάρη κατέκτη-

σε την 1η θέση στην κατάταξη του 

αγώνα στο σύνθετο τόξο γυναικών, 

1η θέση στο νοκ-άουτ και 2η θέση 

στο ομαδικό.

Πρωτιές για Καλλένου και Τσαγγάρη στην τοξοβολία
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Ένα τίτλο θέλουν στο Λέφτερο

Π ολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρ-
θωτο είναι για τον Χαλκάνορα 
να προλάβει το τρένο της πα-

ραμονής στην Β’ κατηγορία. Η ομάδα 

των γαλάζιων του Δαλιού έδειξε κάποια 

στοιχεία βελτίωσης στα τελευταία παιχνί-

δια ωστόσο όπως δείχνει ο βαθμολογι-

κός πίνακας τα πράγματα είναι πολύ δύ-

σκολα. Η ομάδα βρίσκεται στο βυθό της 

βαθμολογίας .Mε το δεξί μπήκε το 2018 

για το Χαλκάνορα. Η ομάδα του Ιδαλί-

ου στην 1η αγωνιστική του χρόνου, 13η του πρωταθλή-

ματος πέτυχε την 1η της νίκη στο πρωτάθλημα. Η μεγά-

λη επιτυχία για τους γαλάζιους ήρθε στο τελευταίο λεπτό 

των καθυστερήσεων. Νίκησε με 1-0 τον Εθνικό Άσσιας. 

Στην 14η αγωνιστική, 1η αγωνιστική του β’ γύρου ο Χαλ-

κάνωρ φιλοξένησε στο Δάλι την Ομόνοια Αραδίππου. 

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 2-0 με γκολ που πέτυ-

χαν στην αρχή και στο τέλος του αγώνα. Στην 15η αγω-

νιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού κατάφεραν και πήραν τον 

πρώτο εκτός έδρας βαθμό τους. Έφεραν ισοπαλία 1-1 με 

το Διγενή Ορόκλινης. Στην 16η αγωνιστική φιλοξένησαν 

στο Δάλι  τον ΑΣΙΛ. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τη νίκη 

2-1. Στην 17η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ πήγε στη Δερύ-

νεια και έπαιξε με την Αναγέννηση.Τελικό σκορ 3-0.  Ακο-

λουθεί το παιχνίδι με το ΘΟΙ στο πλαίσιο της 18ης αγω-

νιστικής. Στη 19η αγωνιστική οι γαλάζιοι του 

Δαλιού θα παίξουν εκτός έδρας με τον Οθέλλο. Οι αγωνι-

στικές υποχρεώσεις του Χαλκάνορα για το Φεβρουάριο 

συμπληρώνονται με τον αγώνα στο Δάλι με την Ένωση 

Νέων Παραλιμνίου.  Kατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής 

περιόδου ο Χαλκάνωρ ανακοίνωσε τις μετεγγραφές  του 

Mούσα Μγκούνι και του Ανδρέα Γκουγκουρή. Τυχεροί 

Αριθμοί της Χριστουγεννιάτικης κλήρωσης του Χαλκά-

νορα είναι οι εξής:
343,  284, 416,  639,  480, 673, 604, 374, 060, 617, 
098, 451, 025, 503, 315, 230, 490, 144 και 216. 
«Ευχαριστούμε θερμά τους δωροθέτες μας και 
όλους εσάς που διαχρονικά στηρίζεται το έργο 
του σωματείου μας» αναφέρεται σε ανακοίνω-
ση του Δ.Σ του Χαλκάνορα. 

Ο χορός του Χαλκάνορα
Πλούσια διασκέδαση στο χορό του Χαλκάνο-
ρα ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανου-

αρίου στο Κτήμα Κουσιουμή. Τους φίλους του σωμα-
τείου καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Χαλκάνορα Λοϊζος 
Παπαλοϊζου. Ευχαρίστησε τα μέλη του Χαλκάνορα για 
την παρουσία τους στη χοροεσπερίδα αλλά και την δι-
αχρονική τους στήριξη στο σωματείο. Ταυτόχρονα δια-
βεβαίωσε ότι το Δ.Σ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για το καλό και την πρόοδο του Χαλκάνορα. 

Το 2018 έφερε τους πρώτους  βαθμούς στο Χαλκάνορα

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Καλή πορεία κάνει ο Πανιδαλιακός

Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λυκείων 
Ποδοσφαίρου 5Χ5

M ε απόλυτη επιτυχία διοργανώθη-
κε στις εγκαταστάσεις της Ελληνι-
κής Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ το 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λυκείων Ποδο-
σφαίρου 5 x 5, που διοργάνωσε το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρωτάθλη-
μα διεξήχθη με βάση τους κανονισμούς της 
Ομοσπονδίας, τους Διεθνείς Κανονισμούς, 
τον «Προγραμματισμό Σχολικών Αγώνων και 
Αθλητικών Διοργανώσεων Σχολείων Μέσης 
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης 2017-2018». Δικαίωμα συμ-
μετοχής είχαν όσοι γεννήθηκαν το 2000 και 
μετά και φοιτούν σε Λύκειο ή Τεχνική Σχολή. 
Στους Παγκύπριους αγώνες προκρίθηκαν οι 
δύο πρώτες ομάδες του περιφερειακού πρω-
ταθλήματος. Οι Παγκύπριοι αγώνες θα διεξα-
χθούν στη Λευκωσία στις 06 και 07 Φεβρου-
αρίου 2018. Στο Περιφερειακό πρωτάθλημα 
συμμετείχαν δεκατέσσερεις  ομάδες.

Σ το Λέφτερο  είναι αποφασισμένοι να τα δώ-
σουν όλα για ένα τίτλο. Η ομάδα βρίσκεται 
μέσα στους στόχους της. Θα επιδιώξει να πά-

ρει ένα τίτλο για να δώσει χαρά στον κόσμο του Λέφτε-
ρου ο οποίος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των πο-
δοσφαιριστών. Ο Λέφτερος είναι από τις ανταγωνιστικές 
ομάδες του πρωταθλήματος. Κατά τη μετεγγραφική πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου έκανε και δυο προσθήκες ποδο-
σφαιριστών οι οποίοι εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην 
προσπάθεια που γίνεται. Στο πρώτο παιχνίδι του 2018 
ο Λέφτερος έχασε με 2-1 από τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθι-
άς. Η ομάδα έχασε ευκαιρίες ωστόσο φάνηκε άτυχη και 
στο τέλος έχασε τον αγώνα.  Στο επόμενο παιχνίδι ο Λέ-
φτερος αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Eλληνισμό. Τελικό 
αποτέλεσμα 0-0. Ακολούθησε η παλικαρίσια νίκη με 2-1 
εναντίον της Αγκαστίνας σε ένα δυνατό παιχνίδι. Ήταν 
μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που καταβάλει η 
ομάδα για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο τελευ-

ταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος ο Λέφτερος κέρδισε 
με 4-2 την ΑΕΚ. Η νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέ-
ραν από τους βαθμούς συμβάλει και στην αναπτέρωση 
του ηθικού της ομάδας η οποία είναι αποφασισμένη να 
διεκδικήσει μέχρι τέλους τις όποιες πιθανότητες έχει για 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Λέφτερος θα πα-
λέψει και για την κατάκτηση του κυπέλλου, άλλος ένας 
μεγάλος στόχος της ομάδας στη φετινή ποδοσφαιρική 
περίοδο. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τόμπολα του Λέ-
φτερου που πραγματοποιήθηκε ανήμερα των Θεοφα-
νείων στο εστιατόριο Bella Luna. Στις 18 Ιανουαρίου το 
Δ.Σ του Λέφτερου έκοψε τη βασιλόπιττα με την ευκαιρία 
της έλευσης του νέου έτους. Το φλουρί βρήκε ο Ραφα-
έλλος Πέτρου ο οποίος κέρδισε το ποσό των 500 Ευρώ. 
Ακολούθησε δείπνο σ΄ένα ευχάριστο κλίμα. Η διοίκηση 
του Λέφτερου σε ανακοίνωση αναφέρει: «Ευχαριστού-
με τον Άντρο Καραμανή Karamanis Bella Luna Live για 
το δείπνο που κέρασε στην ομάδα».

A ρκετά καλή πορεία κάνει η ομάδα του Πανι-
δαλιακού στο πρωτάθλημα πετόσφαιρας που 
συμμετέχει. Τα κορίτσια του Πανιδαλιακού 

μέσα από τις εμφανίσεις τους στο γήπεδο στέλνουν αι-

σιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του σωματείου. Πολύ 

καλές εμφανίσεις κάνουν και οι μικρότερες ομάδες του 

Πανιδαλιακού. Στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήμα-

τος τα κορίτσια του Πανιδαλιακού θα αντιμετωπίσουν 

τον Παφιακό. Ο αγώνας είναι ορισμένος για τις 14 Φε-

βρουαρίου. Μια εβδομάδα μετά, στις 21 Φεβρουαρίου 

ο Πανιδαλιακός θα παίξει εκτός έδρας με την ομάδα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Την 13η αγωνιστική θα φιλοξε-

νήσει στο κλειστό γήπεδο του Λυκείου Ιδαλίου την ομά-

δα του Ροτσίδη Μάμμαρι.

70 χρόνια 
Απόλλων 
Λυμπιών

Ι στορική χρονιά είναι το 
2018 για τον Απόλλω-
να Λυμπιών. Φέτος είναι 

τα 70χρονα του σωματείου το 
οποίο ιδρύθηκε στις 30 Ιανου-
αρίου 1948 με την ονομασία 
Θ.Ο.Ι. Λυμπιών (Θρησκευτικό 
Ορθόδοξο Ίδρυμα Λυμπιών). 
To 1954 μετονομάστηκε σε 
Εθνικόφρον Σωματείο «Απόλ-
λων» Λυμπιών. Κατά τη διάρ-
κεια της πορείας του μέσα στο 
χρόνο το σωματείο ανέπτυξε 
πλούσια αθλητική δράση αλλά 
και πολιτιστική με τη διοργάνω-
ση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 
« Ευχόμαστε το 2018 να απο-
τελέσει χρονιά ορόσημα στην 
ιστορία του σωματείου μας», 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
Δ.Σ. Στις 30 Ιανουαρίου με την 
ευκαιρία των 70 χρόνων του 
Απόλλωνα πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση στο οίκημα του σω-
ματείου.




