
Μ εγάλη διάκριση για 
τη μαθήτρια της Ιδιω-
τικής Ελληνικής Σχο-

λής Φόρουμ Μυρσίνη Στρατή. 
Κατέκτησε το 
1ο βραβείο στο  
Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό 
Μαθητικού Δο-
κιμίου Ελληνι-
κής Πρεσβείας. 
Στον διαγωνι-
σμό συμμετεί-
χαν μαθητές 
και μαθήτριες 
από όλα τα λύ-
κεια  και τις τεχνικές σχολές. Ο 
Πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φω-
τόπουλος  και ο Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού Κώστας Χα-

μπιαούρης παρέστησαν  στην 
εκδήλωση για τις εθνικές επετεί-
ους  της 25ης Μαρτίου και της 1ης 
Απριλίου στο σχολείο της μαθή-

τριας και 
την συνε-
χ ά ρ η σ α ν 
για την επι-
τυχία της. Η 
σ η μ α ν τ ι -
κή αυτή εκ-
παιδευτική 
διοργάνω-
ση, ανέφε-
ρε ο Υπουρ-

γός, ενδυναμώνει τους στενούς 
εθνικούς και συναισθηματικούς 
δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και 
Κύπρο.

Υ πογράφηκαν τα συμβόλαια 
και αρχίζουν άμεσα τα έργα 
κατασκευής  πεζογέφυρας  και 

Γραμμικού Πάρκου στον ποταμό Γυ-

αλιά. Πρόκειται για σημαντικό έργο το 

οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των δημοτών του 

Ιδαλίου. Το κόστος του έργου υπολογί-

ζεται στο 1 εκ. Ευρώ. Τα 2/3 του έργου θα 

καλυφθούν από το κράτος και το υπό-

λοιπο 1/3 θα προέλθει από τα ταμεία του 

Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-

ος Καλλένος εξέφρασε την ικανοποίη-

ση του για την κατασκευή του έργου το 

οποίο θα προσφέρει ασφαλή πρόσβα-

ση στους πεζούς και στους ποδηλάτες 

δίδοντας την ευκαιρία στους πολίτες να 

απολαμβάνουν το πολύ όμορφο περι-

βάλλον της περιοχής. 

Οι Δήμοι στην πρόληψη της 
χρήσης ουσιών εξάρτησης
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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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των ομάδων μας
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Αρχίζουν τα έργα κατασκευής 
πεζογέφυρας και Γραμμικού Πάρκου

Το κόστος του έργου υπολογίζεται στο 1 εκ. Ευρώ
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Σ το Υπουρ-
γικό Συμ-
β ο ύ λ ι ο 

συμμετέχει και κά-
τοικος του Δήμου 
Ιδαλίου. Πρόκει-
ται για τον Υπουρ-
γό  Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλί-
δη ο οποίος μπήκε 
από την αρχή στα 
δύσκολα με τις τουρκικές προκλή-
σεις και τα θέματα που αφορούν την 
κυπριακή ΑΟΖ. Ο κ.Χριστοδουλίδης 

σε μια επίσκεψη ου-
σιαστικής και συμ-
βολικής σημασίας 
πραγματοποίησε το 
πρώτο του ταξίδι ως 
Υπουργός Εξωτερι-
κών στην Ελλάδα 
όπου είχε συναντή-
σεις μεταξύ άλλων 
με τον Πρωθυπουρ-

γό Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυ-
λόπουλο και τον ομόλογο του Νίκο 
Κοτζιά. 
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Κάτοικος Ιδαλίου στο 
Υπουργικό Συμβούλιο 
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Πρώτευσε στο Διαγωνισμό 
Μαθητικού Δοκιμίου 

της Ελληνικής Πρεσβείας

Τιμήθηκε η ελληνική 
επανάσταση του 1821

Η 25η Μαρτίου είναι δι-
πλή γιορτή  για τον ελ-
ληνισμό. Ως χριστιανοί, 

τιμούμε τον Ευαγγελισμό της Θε-
οτόκου, ενώ ως Έλληνες τιμούμε 
την εθνική  παλιγγενεσία του 1821. 
Ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε τις δυο 
γιορτές με μεγαλοπρέπεια. Με  πα-
ρέλαση το χαιρετισμό της οποίας 
δέχθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής 
Δημήτρης Συλλούρης η ευρύτε-
ρη περιοχή Ιδαλίου τίμησε την 25η 
Μαρτίου του 1821. Η μαθητιώσα 
νεολαία έστειλε το μήνυμα ότι οι 

θυσίες των ηρώων του ελληνισμού 
αποτελούν οδοδείκτη για τις νεό-
τερες γενιές. Στην παρέλαση συμ-
μετείχαν και τμήματα της Εθνικής 
Φρουράς τα οποία απέσπασαν το 
θερμό χειροκρότημα των παρευ-
ρισκομένων. Προηγήθηκε  δοξο-
λογία η οποία ψάλθηκε στον πα-
νηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό 
της Παναγίας Ευαγγελίστριας στο 
Δάλι. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής. 
Σε εκδηλώσεις τιμήθηκε και το έπος 
της ΕΟΚΑ 1955 – 59. 
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Π λημμύρισε η αγάπη στο 
Πανηγύρι Προσφοράς 
που διοργανώθηκε από 

όλα τα σχολεία της περιοχής Ιδα-

λίου με στόχο τη συγκέντρωση 

χρημάτων για τον μικρό Κωνστα-

ντίνο ο οποίος αντιμετωπίζει προ-

βλήματα υγείας και απαιτείται η 

μετάβαση του στο εξωτερικό για 

θεραπεία. Ήταν μια πολύ όμορ-

φη εκδήλωση η οποία ήταν υπό 

την αιγίδα του Δημάρχου Ιδαλίου 

Λεόντιου Καλλένου και της Προέ-

δρου της Σχολικής Εφορείας Ιδα-

λίου Αγγέλας Χατζηγιάννη. 

Πανηγύρι Αγάπης 
και Προσφοράς
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Η «ΔΑΛΙNEWS» 
σας εύχεται 

Καλό Πάσχα



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει στον καθένα ότι επιθυμεί. 
Πάνω απ’ όλα υγεία και ευτυχία. Η μεγαλύτερη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης φέρνει το μήνυμα της Ανάστασης, το μήνυ-
μα της ελπίδας, το μήνυμα της δικαιοσύνης. Για τον καθένα 
αυτές οι μέρες είναι περίοδος περίσκεψης και μέρες αγάπης. 
Όσον αφορά την ειδησεογραφία της περιοχής μπορείτε 
να διαβάσετε σ’ αυτό το τεύχος για την πεζογέφυρα και το 
Γραμμικό Πάρκο που θα κατασκευαστούν στον ποταμό Γυ-
αλιά. Υπογράφηκαν τα συμβόλαια και αρχίζουν οι εργα-
σίες. Πρόκειται για ένα έργο περιβαλλοντικής και όχι μόνο 
σημασίας. Θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Δάλι. Με 
σταθερά βήματα ένα – ένα προχωρούν τα έργα στο Δήμο 
Ιδαλίου ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πραγματικά 
όψη. Μεγάλη τιμή για το Δήμο Ιδαλίου αποτελεί το γεγονός 
ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης είναι κά-

τοικος Ιδαλίου. Ο κ.Χριστοδουλίδης σε μια επίσκεψη ουσια-
στικής και συμβολικής σημασίας πραγματοποίησε το πρώ-
το του ταξίδι ως Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα όπου 
είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Πρωθυπουργό Αλέ-
ξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προ-
κόπη Παυλόπουλο και τον ομόλογο του Νίκο Κοτζιά. Με με-
γαλειώδη παρέλαση το χαιρετισμό της οποίας δέχθηκε ο 
Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης η ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου τίμησε την 25η Μαρτίου του 1821. Προη-
γήθηκε δοξολογία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Πανα-
γίας Ευαγγελίστριας. Η 25η Μαρτίου είναι μεγάλη ημέρα για 
το Δάλι. Γιορτάζει τόσο τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου όσο 
και την ελληνική επανάσταση. Οι εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Δήμο Ιδαλίου ήταν οι πρέπουσες για την 
περίπτωση. Μεγάλη διάκριση για μαθήτρια της Ιδιωτικής Ελ-

ληνικής  Σχολής Φόρουμ. Η Μυρσίνη Στρατή πήρε το 1ο 

βραβείο στο Διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνι-

κής Πρεσβείας.Ο Δήμος Ιδαλίου στο πλαίσιο της πολυσχι-

δούς προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο διοργάνωσε 

το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο «Οι Δήμοι στην πρόληψη της 

χρήσης ουσιών εξάρτησης ».  Πλημμύρισε η αγάπη στο Πα-

νηγύρι Προσφοράς που διοργανώθηκε από όλα τα σχολεία 

της περιοχής Ιδαλίου με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων 

για τον μικρό Κωνσταντίνο ο οποίος αντιμετωπίζει προβλή-

ματα υγείας και απαιτείται η μετάβαση του στο εξωτερικό για 

θεραπεία. Οι Ιδαλιάδες γιόρτασαν την ημέρα της γυναίκας. 

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου χάρισε σε όλες τις γυναίκες ένα γαρύ-

φαλλο με πολλές ευχαριστίες για την προσφορά τους στον 

Δήμο. Καλή ανάγνωση και Kαλό Πάσχα. 

Η Aνάσταση φέρνει την ελπίδα

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 Απριλίου  Βάιος, Βαΐα, Δάφνη
6 Απριλίου  Ευτύχιος, Ευτυχία
8 Απριλίου  Αναστάσιος, Αναστασία, Ανέστης, Ανεστούλα, Λαμπρινός, 

Λαμπρινή, Λάμπρος, Λαμπρούλα, Πασχάλης, Πασχαλία, Στασινός
10 Απριλίου  Ανάξαρχος, Αναξιμένης, Δημάρατος, Δημοκλής, Δημόκλεια, 

Δημοσθένης, Δημοσθενία, Επαμεινώνδας, Ετεοκλής, Ηρακλής, 
Ηφαιστίων, Θεόφραστος, Θησεύς, Θησέας, Ισοκράτης, Μιλτιάδης

11 Απριλίου  Αντίπας, Αντύπας
13 Απριλίου  Ζήσης, Ζησούλα, Ζήσιμος, Ζώης, Ζωή, Ζωοπηγή, Θεοπηγή, Πηγή
14 Απριλίου  Αρίσταρχος, Τρόφιμος
15 Απριλίου  Θωμάς, Θωμαΐς, Λεωνίδας, Λεωνιδία
16 Απριλίου  Αγάπιος, Αγάπη, Βασίλισσα, Γαληνός, Γαλήνη, Ειρήνη, Καλλίς
18 Απριλίου  Ήφαιστος
22 Απριλίου  Μυροφόρος, Μυροφόρα, Νέαρχος, Νιάρχος, Νιάρχω, Σαλώμη
23 Απριλίου  Γεώργιος, Γεωργία, Θερινός
24 Απριλίου  Αχιλλεύς, Αχιλλεία, Δούκας, Δούκισσα, Ελισάβετ, Ζαμπέτης
25 Απριλίου  Μάρκος, Μαρκία, Νίκη
28 Απριλίου  Αγαμέμνων, Αντίπατρος, Θέογνις, Μέμνων, Μεμνία
29 Απριλίου  Ιάσων, Ιασωνία, Κέρκυρα, Σωσίπατρος
30 Απριλίου  Δονάτος, Ιάκωβος, Ιακωβίνα
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Χριστιανική εκδήλωση για τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Ό μορφη εκδήλωση διοργάνωσαν ο Χριστιανικός Σύνδεσμος «Ευ-
αγγελισμός» και η εκκλησιαστική επιτροπή του Μητροπολιτικού 
Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης 

διατέθηκαν για τα έργα που γίνονται στο Ναό. Η Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Μαρία Λαζαρίδου έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση για τον Ευαγγελισμό 

της Θεοτόκου. Η παρουσίαση η οποία άγγιξε τις καρδιές των παρευρισκομέ-

νων και έδωσε ένα ξεχωριστό χριστιανικό πνεύμα είχε ως τίτλο «Στη Γιορτή 

σου Ευαγγελίστρια μου. Μικρό Αφιέρωμα».  Θρησκευτική ομιλία έκανε ο πα-

τήρ Παναγιώτης Ντουρής με θέμα «Ο Χριστός στη ζωή μας. Ευλογία ή Εμπό-

διο». Στην εκδήλωση ψάλθηκαν ύμνοι για την Παναγία από ιεροψάλτες της 

Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος.

Παιδιά  στον Πρόεδρο της Βουλής 
για την ποιότητα του αέρα 

Π αιδιά του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου επισκέφθηκαν 
πρόσφατα την Βουλή των Αντιπροσώπων και παρέδω-
σαν στον Πρόεδρο του σώματος Δημήτρη Συλλούρη  επι-

στολές που ετοίμασαν σχετικά με το καυτό θέμα της ρύπανσης του 
αέρα στην περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Με τις επιστολές των παιδιών ζητεί-
ται η παρέμβαση της Βουλής ώστε 
να τεθεί τέλος στο πρόβλημα που 
παρατηρείται με την ποιότητα του 
αέρα στην περιοχή. Μεταξύ άλλων 
τα παιδιά εισηγούνται όπως γίνουν 
εκ νέου μετρήσεις της ποιότητας 
του αέρα στην περιοχή και μετακι-
νηθούν αλλού εργοστάσια από τα 
οποία θα επιβεβαιωθεί ότι εκτοξεύ-
ουν στην ατμόσφαιρα  επιβλαβή 
για την υγεία αέρια. Η πρωτοβου-
λία των παιδιών με τη βοήθεια και των εκπαιδευτικών τους έγινε δε-
κτή με ικανοποίηση από κατοίκους της περιοχής οι οποίοι εξέφρα-
σαν τα συγχαρητήρια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Με 
δράσεις σαν αυτή αναπτύσσονται σκεπτόμενοι και ενεργοί πολί-
τες» ένα από τα σχόλια που αναρτήθηκαν. O Πρόεδρος της Βουλής 
σε επιστολή του προς τα παιδιά ανέφερε ότι οι κάτοικοι έχουν δικαί-
ωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα τονίζοντας ότι από πλευράς Βου-
λής θα γίνουν τα απαραίτητα ώστε αυτό να συμβεί. 

«Το Χαμόγελο της Ευτυχίας» 
διοργάνωσε τσάι και τόμπολα  

Τ ην Κυριακή 11 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε στο 
Δάλι τσάι και τόμπολα. Eί-

ναι η 5η συνεχής χρονιά που πραγ-
ματοποιείται η συγκεκριμένη εκδή-
λωση. Τελούσε υπό την αιγίδα του 
Δημάρχου Λεόντιου Καλλένου ο 
οποίος αναφέρθηκε στην μεγάλη 
προσφορά του σωματείου στην κοι-
νωνία του Ιδαλίου.  Στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης έγινε κλήρωση λαχείου 

με δώρο ένα αεροπορικό εισιτήριο. 

Επίσης έγινε ενημέρωση των παρευ-

ρισκομένων για την ετοιμασία των 

σχεδίων και των ενεργειών που γί-

νονται για εξασφάλιση πολεοδομι-

κής άδειας για το κτίριο που θα στε-

γάσει την οργάνωση. Ονομάστηκε 

«Το Σπίτι των Αγγέλων».

Η «ΔΑΛΙNEWS» στα ερτζιανά 

Μ ε την πλούσια κοινωνική 
προσφορά της περιφερεια-
κής εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS» 

στην ευρύτερη περιοχή του Ιδαλίου κα-
ταπιάστηκε η ραδιοφωνική εκπομπή του 
Α’ Προγράμμα-
τος του ΡΙΚ «Εμείς 
και ο κόσμος μας». 
Ο δημοσιογρά-
φος Λουκάς Χάμα-
τσος φιλοξένησε 
στο στούντιο τον 
Διευθυντή Έκδο-
σης της εφημερί-
δας Ανδρέα Ιωσήφ 
ο οποίος είχε την 
π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ή 
ιδέα κυκλοφορίας 
εφημερίδας στην περιοχή. Έξι και πλέον 
χρόνια μετά την πρώτη έκδοση της, η «ΔΑ-
ΛΙΝΕWS» έχει καθιερωθεί στη συνείδηση 

των αναγνωστών της και έχει γίνει ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ζωής των κατοί-
κων της περιφέρειας Ιδαλίου. Ασχολείται 
με όλα τα θέματα που αφορούν την τοπι-
κή κοινωνία της ευρύτερης περιοχής Ιδα-

λίου. Στο στούντιο 
προσκλήθηκε και 
ο Δήμαρχος Ιδαλί-
ου Λεόντιος Καλλέ-
νος ο οποίος έκανε 
αναφορά στην ση-
μασία που διαδρα-
ματίζει η εφημερίδα 
για το κοινωνικό γί-
γνεσθαι της περιο-
χής τονίζοντας ότι 
το Ιδάλιο και οι κά-

τοικοι του ανέκαθεν υλοποιούσαν πρω-
τοποριακές ιδέες προσφέροντας τόσο 
στην τοπική κοινωνία όσο και στην Κύ-
προ γενικότερα. 

Αιμοδοσία στην Αλάμπρα

Γ ια άλλη μια φορά παρατηρήθηκε αθρόα προσέλευση 
σε αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην κοινότητα Αλά-
μπρας. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτί-

ου και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Ανδρέα Συμεού Κυπρι-
ανού ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δυο χρόνια τέτοια 
μέρα. Διοργανωτές ήταν το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας και 
η οικογένεια του αποβιώσαντος.
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Έ να σημαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων υλοποιείται 
στο Δήμο Ιδαλίου. Στις 30 Μαρτίου έπεσαν οι 

υπογραφές στα συμβόλαια για την κατασκευή πεζογέ-

φυρας δίπλα από το γεφύρι του ποταμού Γυαλιά και κα-

τασκευής γραμμικού πάρκου. Το κόστος του έργου υπο-

λογίζεται στο 1 εκ. Ευρώ. Τα 2/3 του έργου θα καλυφθούν 

από το κράτος και το υπόλοιπο 1/3 θα προέλθει από τα 

ταμεία του Δήμου. Η πεζογέφυρα θα κατασκευαστεί 15 

περίπου μέτρα δίπλα από το παλαιό γεφύρι. Με την κα-

τασκευή της πεζογέφυρας θα δημιουργηθεί ασφαλής 

πρόσβαση των πολιτών χωρίς κίνδυνο και ταλαιπω-

ρία.  Η κατασκευή της πεζογέφυρας, πέρα από τα οφέ-

λη που θα προσφέρει στους πολίτες, έχει στόχο να συμ-

βάλει και στην αισθητική του Ιδαλίου και να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς. Η κατασκευή της πεζογέφυρας κρί-

νεται ως υψηλής κρισιμότητας έργο για τον Δήμο, διό-

τι εξασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των 

δημοτών, μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων, εξασφαλί-

ζεται η ομαλή πρόσβαση των ευπαθών ατόμων, προω-

θείται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πόλης, υποστηρί-

ζεται η βιώσιμη κινητικότητα, αναβαθμίζεται η ποιότητα 

ζωής, μεγιστοποιείται η χρήση των υπαίθριων χώρων, 

ενισχύονται οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας, περιπάτου 

και περπατήματος, δίνεται έμφαση στην ισορροπημένη 

σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων, 

προωθείται η αειφορική ανάπτυξη της πόλης και τέλος 

βελτιώνεται η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. 

Εκτός της πεζογέφυρας θα κατασκευαστεί και Γραμμικό 

Πάρκο το οποίο θα ξεκινά από το γεφύρι του ποταμού 

Γυαλιά και κατά μήκος του ποταμού θα φθάνει μέχρι το 

χώρο στάθμευσης του κοιμητηρίου Ιδαλίου. Τα συμβό-

λαια υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου Ιδαλίου ο Δήμαρ-

χος Λεόντιος Καλλένος ο οποίος εξέφρασε τη μεγάλη 

ικανοποίηση του για το νέο σημαντικό, όπως το χαρα-

κτήρισε, έργο που θα υλοποιηθεί. «Το έργο αυτό θα προ-

σφέρει ασφαλή πρόσβαση στους πεζούς και στους πο-

δηλάτες λόγω της πεζογέφυρας που θα κατασκευαστεί. 

Δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το 

παλαιό γεφύρι το οποίο είναι στενό. Το Γραμμικό Πάρ-

κο θα δώσει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να περ-

πατούν ή να ποδηλατούν σ’ ένα πολύ όμορφο περιβάλ-

λον». Ο κ. Καλλένος είπε ακόμα ότι το έργο γίνεται ακόμα 

πιο σημαντικό για τον εξής λόγο: «Θα συνδέεται άμεσα με 

τον πυρήνα του Ιδαλίου ο οποίος αναμένεται να εξωρα-

ϊστεί τα επόμενα χρόνια». 

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για τη δημιουργία  
πεζογέφυρας και γραμμικού πάρκου  

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι Δήμοι στην πρόληψη της χρήσης 
ουσιών εξάρτησης

Ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνω-
σε το 8ο Παγκύπριο Συνέ-
δριο «Οι Δήμοι στην πρόλη-

ψη της χρήσης ουσιών εξάρτησης ». Το 

συνέδριο διοργανώθηκε  σε συνεργα-

σία με τον ΚΕΝΘΕΑ. Θέμα του Συνεδρί-

ου ήταν «Ανασυγκρότηση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στον αγώνα της πρόλη-

ψης των εξαρτήσεων: Επαναδραστηριο-

ποίηση ΔΟΠΕ αξιοποιώντας τις σύγχρο-

νες τεχνολογίες.» Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Ταμασού και 

Ορεινής Ησαΐα και του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Ανδρέα Βύρα. Σε ομιλία του ο Δή-

μαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος αναφέρθηκε στις προσπάθειες αντιμετώπισης του 

προβλήματος που καταβάλλουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έκανε ιδιαίτερη 

αναφορά στη δημιουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Ιθάκη ο οποίος διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Ο κ. Καλλένος μεταξύ άλλων είπε ότι ο σύγχρονος τρό-

πος ζωής έχει διαβρώσει το πιο δυνατό κύτταρο που είναι η οικογένεια η οποία πλέον 

δεν λειτουργεί όπως παλαιότερα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αστυ-

νομίας, των κοινωνικών φορέων αλλά και οι τοπικές αρχές της ευρύτερης περιοχής Ιδα-

λίου. Έγινε ένας γόνιμος διάλογος κατά τον οποίο συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης 

των ουσιών εξάρτησης. Καλωσόρισμα στην εκδήλωση έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Μιχάλης Χατζήκυριακος. 
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Μ ε τα μούτρα στη δουλειά ρίχθηκε ο νέος 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-
λίδης. Παραλαμβάνοντας το πηδάλιο από 

τον Ιωάννη Κασουλίδη δήλωσε ότι αισθάνεται πως 
επιστρέφει στο σπίτι του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
λίγα 24ωρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, 
στο πρώτο του ταξίδι ως Υπουργός Εξωτερικών μετέ-
βη στην Ελλάδα όπου είχε συνάντηση με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον ομό-
λογο του Νίκο Κοτζιά ενώ παρακάθισε σε συνεδρία 
της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των 

Ελλήνων. Ο κάτοικος Ιδαλίου Υπουργός Εξωτερικών  
της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλαμβάνοντας το πιο 
νευραλγικό Υπουργείο της χώρας είπε  ότι επιστρέφει 
με ιδιαίτερη συγκίνηση στο Υπουργείο Εξωτερικών 
μετά από τέσσερα χρόνια φυσικής απουσίας, για να 
αναλάβει τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.
 «Όντως επιστρέφω σε μέρη μεν γνώριμα, όμως αυτό 
που βαραίνει στη ζυγαριά είναι το συναίσθημα του 
χρέους και της ευθύνης που νιώθω πολύ έντονα, από 
την πρώτη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μου ανακοίνωσε τις προθέσεις του» είπε.

 Πρόσθεσε ότι είναι πλεονέκτημα να αναλαμβάνει το 
Υπουργείο, στο οποίο εργάστηκε για χρόνια «από την 
άλλη, όμως, είναι και μεγαλύτερο το βάρος της ευθύ-
νης, διότι γνωρίζεις από πρώτο χέρι ότι οι προκλήσεις 
και οι δύσκολες αποφάσεις δεν είναι κάτι σπάνιο ή 
ασύνηθες».
 Αναφερόμενος στον προκάτοχο του Ιωάννη Κασου-
λίδη, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «τίμησε 
αυτό το αξίωμα, όπως τίμησε και την πολιτική ζωή της 
Κύπρου όσο λίγοι».  Αναφερόμενος στα νέα του καθή-
κοντα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι γνωρίζει τις θυσίες 
και τις προσωπικές δυσκολίες των διπλωματών, όπως 

γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα, αλλά και τις 
δυνατότητες και τις προκλήσεις. « Μέσα από συλλογι-
κή δουλειά και ομαδικότητα, είμαι αισιόδοξος ότι μπο-
ρούμε με επιτυχία να τις αντιμετωπίσουμε», κατέληξε. 
Η ΔΑΛΙΝΕWS εύχεται στον συνδημότη μας Υπουρ-
γό Εξωτερικών κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. 
«Καλή επιτυχία Υπουργέ στα ομολογουμένως δύσκο-
λα καθήκοντα που ανέλαβες. Έχεις την υπομονή, τη 
δύναμη και τις γνώσεις για να αντεπεξέλθεις. Με τη βο-
ήθεια του Θεού θα τα καταφέρεις βγάζοντας ασπρο-
πρόσωπη την πατρίδα μας».

Κάτοικος Ιδαλίου στο πιο νευραλγικό Υπουργείο της κυβέρνησης

Τ ο 1ο βραβείο κατέκτησε η 
Μυρσίνη Στρατή της Ιδι-
ωτικής Ελληνικής Σχολής 

Φόρουμ στο Διαγωνισμό Μαθη-
τικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρε-
σβείας. Στον διαγωνισμό συμμε-
τείχαν μαθητές και μαθήτριες από 
όλα τα λύκεια, δημόσια και ιδιωτι-
κά και τις τεχνικές σχολές. Ο Πρέ-
σβης της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπου-
λος  και ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης 
παρέστησαν την Παρασκευή 23 
Μαρτίου στην εκδήλωση για τον 

εορτασμό των εθνικών επετείων 

της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απρι-

λίου στο σχολείο της μαθήτριας 

και την συνεχάρησαν για την επι-

τυχία της. Ο κ. Χαμπιαούρης στον 

χαιρετισμό του τόνισε ότι η σημα-

ντική αυτή εκπαιδευτική διοργά-

νωση αναδεικνύει τις οικουμενικές 

αξίες και τα ιδεώδη του ελληνικού 

πολιτισμού, αλλά κυρίως ενδυνα-

μώνει τους στενούς εθνικούς και 

συναισθηματικούς δεσμούς ανά-

μεσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πρώτευσε στο Μαθητικό Δοκίμιο της Ελληνικής Πρεσβείας
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΝΕΑ

Λαμπροί εορτασμοί για την  25η Μαρτίου

Μ ε κάθε λαμπρότητα η ευρύτερη περιοχή Ιδαλί-
ου γιόρτασε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτί-
ου του 1821. Η δοξολογία ψάλθηκε στον Μητρο-

πολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Τον πανηγυρικό 

της ημέρας εκφώνησε  ο  Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων  Δημήτρης Συλλούρης. Κατατέθηκαν στεφάνια 
στο προαύλιο της εκκλησίας. Ακολούθησε μεγάλη παρέλα-
ση σχολείων, σωματείων και Οργανωμένων Φορέων Ιδαλί-

ου, Πέρα Χωρίου - Νήσου, Λυμπιών και  Ποταμιάς. Το θερμό 
χειροκρότημα των παρευρισκομένων απέσπασαν μέλη της  
6ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού που συμμετείχαν 
στην παρέλαση. Το παρόν τους έδωσαν και εθνοφύλακες.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία τ/κ τεμάχιο 
στη βιομηχανική περιοχή Νήσου - Ιδαλίου 

Τ α προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες 
στη βιομηχανική περιοχή Νήσου - Ιδαλίου των 
οποίων τα υποστατικά είναι κτισμένα σε συγκε-

κριμένο τουρκοκυπριακό τεμάχιο, συζήτησε η Επιτροπή 
Προσφύγων της Βουλής.
Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Σκεύη Κούτρα 
Κουκουμά, ανέφερε ότι μέσα στον Απρίλιο θα γίνει η τελική 
εγγραφή του τεμαχίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ύστε-
ρα από φιλικό διακανονισμό που έγινε με τον ιδιοκτήτη.
Στα πλαίσια αυτά, είπε, οι κάτοχοι αυτών των υποστατικών 
ζητούν όπως τους παραχωρηθεί είτε με τη μορφή ενοικι-
αγοράς, είτε με άλλο τρόπο η αξιοποίηση αυτών των υπο-
στατικών και των τεμαχίων.

Αποφασίστηκε, είπε η κα. Κουκουμά, να ζητηθεί από τον 
Υπουργό Εσωτερικών συνάντηση με μια διακομματική 
αντιπροσωπεία η οποία θα συνοδεύεται και από τους επη-
ρεαζόμενους, για να συζητήσουν τα θέματα.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μαριέλλα Αριστείδου ανέφερε ότι 
το συγκεκριμένο τεμάχιο έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας ύστερα από φιλικό διακανο-
νισμό με τον Τ/κ ιδιοκτήτη, που είναι μόνιμος κάτοικος Αγ-
γλίας. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, υπάρχει εκκρεμότητα με 
τα ενοίκια που καταβάλλουν για τη χρήση της γης και γί-
νεται προσπάθεια ρύθμισης, αν και ο Γενικός Εισαγγελέας 
με γνωμάτευσή του υποδεικνύει ότι θα πρέπει να καταβλη-
θούν από τους οφειλέτες.

«Η Κύπρος στην επανάσταση του 1821»

Τ ην σημαντική συνεισφο-
ρά της Κύπρου στην επα-
νάσταση του 1821 ανέλυ-

σε σε εκδήλωση για την επέτειο της 
25ης Μαρτίου η ιστορικός – αρχαι-
ολόγος Δρ. Αναστασία Χάματσου. 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύ-
θυνε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-
ος Καλλένος ενώ το καλωσόρισμα 
έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Δρ. 
Σταύρος Χατζηγιάννης. Ποιήματα 
απήγγειλε ο Ντίνος Τσιαϊλή ενώ η 
εκδήλωση περιελάμβανε χορευ-
τικό πρόγραμμα από το Δημοτι-
κό Λαογραφικό Όμιλο Ιδαλίου 
και τραγούδια και χορευτικό πρό-
γραμμα από παιδιά του Β’ Δημοτι-
κού Σχολείου Ιδαλίου. 

	
 

Εγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Κέντρο ‘Pearson-LCCI.’ 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ.  

53 βραβεία Λογιστικής και 12,000 επιτυχίες  LCCI. 

ACCOUNTANCY	COURSES	(Since	1970)	
 

1.    ΕΑΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI. 
• από 15 Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου. 

2.    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI.     
• από 2 Μαΐου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου (εκτός Αυγούστου) 

3.    ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI.  
• από 2 Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. 

4.    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 
• Λογιστικής και Πολιτικής Οικονοµίας. 
• από 2 Σεπτεµβρίου µέχρι 31 Μαΐου.  

5.    ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.  
• για µαθητές Α, Β, Γ, Λυκείου. 
• στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Τα µαθήµατα γίνονται και στα 3 παραρτήµατα του Ινστιτούτου 
• Στρόβολος / Λακατάµιας:  Ξανθίππης 13. 
• Πέρα Χωριό – Νήσου:  Ιπποκράτους 10. 
• Λατσιά:  Δηµήτρη Σταύρου 9. 

 
Πληροφορίες - Εγγραφές: 22 510 611 

ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ . 
Τα 48 χρόνια αριστείας, εγγυώνται και την δική σας επιτυχία. 

 
www.facebook.com/kolarides.institute 

Υποκλινόμαστε 
στους ήρωες μας

Σ εβασμός και τιμή στους 
ήρωες μας. Διδάγματα από 
τα ανδραγαθήματα τους. 

Η 25η Μαρτίου αποτελεί φάρο για 
εμάς τους νεότερους.

Η κοινοτική χορωδία Αλάμπρας στην Πάφο

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας σε συνερ-
γασία με την κοινοτική χορωδία οργάνωσε 
διήμερη εκδρομή το Σαββατοκυρίακο 3- 4 

Μαρτίου στην Πάφο. Το βράδυ του Σαββάτου οι εκ-
δρομείς δείπνησαν σε ταβέρνα στον Κάθηκα. Την 
Κυριακή σε συνεργασία με τον ΚΟΤ οργανώθηκε εκ-
δρομή στο μοναστήρι της Παναγίας Χρυσορογιά-
τισσας και ακολούθησε περιήγηση στις κοινότητες 
Παναγιάς και Στατός Άγιος Φώτιος. Οι συμμετέχοντες 
επέστρεψαν στην Αλάμπρα το απόγευμα της Κυρι-
ακής. 

Διακρίσεις μαθητών στον 11ο Παγκύπριο 
Μαθητικό Διαγωνισμό

Μ αθητές σχολείων της περιοχής Ιδα-
λίου διακρίθηκαν στον 11ο Παγκύ-
πριο Μαθητικό Διαγωνισμό που δι-

οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιε-
πισκοπή. Ο Βάσος Γεωργίου του Λυκείου Ιδα-
λίου πήρε το Γ’ βραβείο στην κατηγορία Εικα-
στική Δημιουργία και η Έμιλυ Κωνσταντίνου 
της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής Φόρουμ εξα-
σφάλισε τιμητική διάκριση.  Στην τελετή βρά-
βευσης παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης και ο Αρ-
χιεπίσκοπος Χρυσόστομος.

Περιβαλλοντικό Φεστιβάλ στην Αγία Βαρβάρα

Ο «Αλμυρας – Πολιτιστικό και Περιβαλλοντι-
κό Εργαστήρι», στα πλαίσια της προώθησης 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο 

την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη περιβαλλοντι-
κής συνείδησης στους κατοίκους της Κύπρου και, κυ-
ρίως της κυπριακής υπαίθρου, διοργανώνει φεστιβάλ 
το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου (28&29/4), 
στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας. Το φεστιβάλ αποτελεί 
έμπνευση των Εθελοντών του Οργανισμού, οι οποίοι 
βρίσκονται στην Κύπρο στα πλαίσια προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. 
Σκοπός του φεστιβάλ είναι να φέρει τους συμμετέχοντες πιο κοντά σε 
περισσότερο οικολογικές πρακτικές που εφαρμόζονταν παραδοσια-
κά στο παρελθόν, αλλά και να τους ενημερώσει για νεότερες, ώστε 
να αναπτύξουν μία νέα κουλτούρα πιο φιλική προς το περιβάλλον. 
Το φεστιβάλ θα αποτελείται από μία σειρά βιωματικών δραστηριο-

τήτων, εργαστηρίων κατασκευών και μαγειρικής, δια-
λέξεων, προβολών ταινιών, μουσικών δρωμένων και 
δημιουργικής κηπουρικής που θα απευθύνονται σε 
παιδιά και ενήλικες και θα διεξαχθούν από εθελοντές 

και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Στη διοργάνωση της δραστηριότητας εμπλέκονται 
νέοι, εθελοντές του οργανισμού, οι οποίοι κατοικούν 
στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, Λευκωσίας και, 
μέχρι τη διεξαγωγή του φεστιβάλ, έχουν σχεδιάσει μια 
σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες είναι σχετικές με την 
κεντρική θεματική του. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προ-

γραμματίσει προβολές ταινιών, καθαρισμούς, περιβαλλοντικές επι-
σκέψεις και διαλέξεις που εμπλουτίζονται συνεχώς και για τις οποί-
ες μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα του οργανισμού στο 
Facebook (https://www.facebook.com/almyrasngo). 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Το RunIdalion επιστρέφει και φέτος!

Η ...bysports organizer μαζί με την Επιτροπή Παιδείας Νεολαίας και Αθλη-

τισμού Δήμου Ιδαλίου διοργανώνουν και φέτος τον καθιερωμένο αγώ-

να δρόμου RunIdalion. Σκοπός του αγώνα είναι να προβληθεί η ανάγκη 

που έχουμε στην ζωή μας για άσκηση, ευεξία και υγεία σε συνδυασμό με 

την αρμονία της φύσης. Το RunIdalion προωθεί το τρέξιμο και το περπά-

τημα στην ύπαιθρο του τόπου μας, ως την πιο εύκολη άσκηση καθώς εί-

ναι οι πιο φυσικές κινήσεις των ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί και φέτος στο Δάλι, στην περιοχή του ποταμού Γι-

αλιά την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, η ώρα 10:00 στην οδό Μιχ. Πλαστή-

ρα και Θεοδ. Κολοκοτρώνη. Η διαδρομή του αγώνα ξεκινά και τερματίζει 

από τις όχθες του ποταμού μέσα σε πράσινο περιβάλλον σε μια ασφαλι-

σμένη και πανέμορφη διαδρομή.

Με  κάθε εγγραφή θα δίνεται 1 ευρώ στο μικρό Κωνσταντίνο για μετάβα-

ση του στο εξωτερικό για θεραπεία.

Τρέξιμο: 10 χλμ, 5 χλμ. Περπάτημα 3,5 χιλμ. Εκκίνηση Ώρα 10:00 Παι-

δικό 1χλμ. Εκκίνηση Ώρα 11:00

Εγγραφές θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.runidalion.com. 

Οι επί τόπου εγγραφές καθώς και η παραλαβή των αριθμών όσων έχουν 

εγγραφεί ηλεκτρονικά θα γίνονται το Σαββάτο 21 Απριλίου από τις 10:00 

μέχρι τις 19:00 και την Κυριακή 22 Απριλίου από τις 08:00 μέχρι τις 09:30. 

	  

	  

	  

	  

Ο Δήμαρχος
και το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Ιδαλίου
σας εύχονται Καλό Πάσχα

και Καλή Ανάσταση.



Τι είναι η φυσικοθεραπεία 
και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή

Τι είναι φυσικοθεραπεία
 Η Φυσιοθεραπεία είναι μια ολόκληρη επιστήμη η 
οποία χρησιμοποιεί φυσικά μέσα (Κίνηση, Νερό, 
Ηλεκτρισμό, Θερμότητα, ψυχρά κ.α) και εφαρμόζει 
θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους  με στόχο την 
ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγι-
στης κινητικής και λειτουργικής ικανότητας, προκει-
μένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. 
Είναι η επιστήμη που στοχεύει στον εντοπισμό του 
αιτίου των διαφόρων δυσλειτουργιών και την απο-
κατάστασή τους και όχι μόνο στην αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων.
Δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και σή-
μερα, θεωρεί ότι η φυσικοθεραπεία περιορίζεται 
στις μαλάξεις και στην παθητική κινητοποίηση χε-
ριών και ποδιών.
Η Φυσικοθεραπεία προάγει, υποστηρίζει κι αποκα-
θιστά όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχολο-
γική και κοινωνική υγεία. Είναι μια ξεχωριστή μορ-
φή θεραπείας-φροντίδας η οποία μπορεί να γίνει 
είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους τύ-
πους ιατρικής φροντίδας. 

 Η Φυσικοθεραπεία είναι χρήσιμη για τη αξιολόγη-
ση (διάγνωση) και τη διαχείριση ενός μεγάλου φά-
σματος τραυματισμών, ασθενειών και άλλων περι-
πτώσεων όπως: αθλητικές κακώσεις, κεφαλαλγία, 
ημικρανία, αυχενικό σύνδρομο, οσφυαλγία, σύν-
δρομα στάσης, σύνδρομα καταπόνησης, αρθρίτι-
δα, ρευματοπάθειες, δισκοπάθειες, αποκατάστα-
ση μετά από κάταγμα ή κολόβωμα, τραυματισμοί 
σπονδυλικής στήλης, τενοντοπάθειες, μετεγχει-
ρητική αποκατάσταση, αποκατάσταση εγκεφαλι-
κού, ,αναπτυξιακά και παιδιατρικά προβλήματα, 
νευρολογικές ασθένειες, μειωμένη κινητικότητα, 
ακράτεια, προβλήματα τρίτης ηλικίας, παθήσεις 
αναπνευστικού συστήματος, μυαλγίες, οστεοαρ-
θρίτιδα κ.α.

Ποιος ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή
Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει την ικανότη-
τα να αξιολογεί την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, να 
υποστηρίζει και να αποκαθιστά τη φυσική λειτουρ-
γία και την απόδοση του ασθενούς.
 Η Φυσικοθεραπεία βασίζεται σε επιστημονικά δε-
δομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς με το πο-
λύτιμο κομμάτι της έρευνας, έτσι ο ρόλος του φυ-
σικοθεραπευτή σήμερα απαιτεί εξειδίκευση και 
διαρκή επιστημονική εξέλιξη!
Ο φυσικοθεραπευτής πραγματοποιεί εκτεταμένη 
φυσική εξέταση και αξιολογεί τον ασθενή, με τα 
μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσι-
κοθεραπευτική εξέταση-αξιολόγηση. Διαμορφώ-
νει τον κλινικό συλλογισμό για το πρόβλημα του 
ασθενούς, σημαντικό είναι να επεξηγήσει την πρό-
γνωση της παθολογίας και να οργανώσει το πλά-
νο θεραπείας-αποκατάστασης προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά του 
ασθενούς. 
Παρέχει σημαντικές συμβουλές μέσα στα πλαίσια 
της ειδικότητάς του για πρόληψη του συγκεκριμέ-
νου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον, και εφό-
σον απαιτείται προτρέπει τους ασθενείς του να 
παραπεμφθούν σε ειδικό ιατρό, ή άλλον επαγγελ-
ματία υγείας. Αξιολογεί διαρκώς τα αποτελέσματα 
της θεραπείας και την αναπροσαρμόζει προς όφε-
λος του ασθενούs όταν αυτό απαιτείται. Η συνερ-
γασία με ιατρικές και άλλες ειδικότητες υγείας ως 
μέλη διεπιστημονικών ομάδων όταν αυτό απαιτεί-
ται είναι υψίστης σημασίας.  Η άριστη γνώση από 
τον φυσικοθεραπευτή, της φυσιολογίας , της κινη-
σιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπι-
νου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο στη 
φαρέτρα του φυσικοθεραπευτή για τον σχεδιασμό 

στρατηγικών, για την αξιολόγηση μηχανικών αιτί-
ων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία 
και για την αποκατάστασή τους.

Πώς αντιμετωπίζει ο Φυσικοθεραπευτής τον 
πόνο;
Το μεγαλύτερο όπλο του φυσικοθεραπευτή είναι 
η γνώση των διαφόρων μηχανισμών του πόνου 

και η ικανότητα της σωστής αξιολόγησης και εξα-
τομικευμένης θεραπείας. Με την εξέλιξη της έρευ-
νας ο πόνος αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη επι-
τυχία από το φυσικοθεραπευτή ακόμη και στο οξύ 
στάδιο είτε με φυσικά μέσα είτε με διάφορες τεχνι-
κές στις οποίες ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποι-
εί τα χέρια του.

    

Πώς θα επιλέξω ένα Φυσικοθεραπευτή για 
μένα;
Ένα ασφαλές κριτήριο είναι το αν στην πρώτη επί-
σκεψη θα πάρει λεπτομερές ιστορικό και αν θα κά-
νει κάποια τεστ που περιλαμβάνουν κινήσεις του 
σώματος, ιδίως των περιοχών που εμφανίζουν το 
πρόβλημα. Αυτή είναι μια διαδικασία που συνή-
θως χρειάζεται από 30 – 60 λεπτά ανάλογα της σο-
βαρότητας του προβλήματος.
Σημαντικό είναι το να μας δώσει ο φυσικοθεραπευ-
τής να κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας 
με απλά και κατανοητά λόγια για να μπορούμε να 
το αντιμετωπίσουμε.
Η θεραπεία περιλαμβάνει εκτός από τα μηχανήμα-
τα ηλεκτροθεραπείας (κυρίως στις πρώτες συνεδρί-
ες) θα πρέπει το μεγαλύτερο μέρος της να αποτελεί-
ται είτε από τεχνικές στις οποίες χρησιμοποιεί με τα 
χέρια του ή ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις.

Ο σωστός φυσικοθεραπευτής έχει ως στόχο την  
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 
με λεπτομερή, αξιόπιστη και εξατομικευμένη θε-
ραπευτική προσέγγιση στις μοναδικές ανάγκες 
του κάθε ασθενούς, σε ένα πλαίσιο σεβασμού 
εχεμύθειας και συνεργασίας. Η ευγένεια, η καλή 
ενημέρωση και επικοινωνία σε συνδυασμό με τα 
προαναφερθέντα, αυξάνουν τις πιθανότητες να 
έχουμε κάνει μια σωστή επιλογή.

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  PHYSIKALL ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΑΛΙ 99881222
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ PHYSIKALL ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΑΛΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΔΕΥΤΕΡΑ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 π.μ – 21:00 μ.μ  

Τι είναι τα φυσικά μέσα;
Είναι τα γνωστές σε όλους συσκευές ηλεκτροθεραπείας που χρησιμοποιούνται στη φυσικοθεραπεία 
όπως Διαθερμίες, Υπέρηχοι, Ρεύματα, LASER κλπ. Τα φυσικά μέσα για το φυσικοθεραπευτή είναι ότι 
τα φάρμακα για τον Ιατρό. Είναι τα μέσα που έχουμε για να μειώσουμε τα συμπτώματα και κυρίως τον 
πόνο. 

Η θεραπεία που αφορά την αντιμετώπιση του αιτίου του προβλήματος είναι οι διάφορες εξειδικευμέ-
νες τεχνικές που χρησιμοποιεί με τα χέρια του ο φυσικοθεραπευτής, καθώς και η θεραπευτική άσκηση. 
          

Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια έχει ταυτιστεί η φυσικοθεραπεία με τα «μηχανήματα» και κριτήριο ποι-
ότητας για πολύ κόσμο είναι το πόσα μηχανήματα έχει κάποιος φυσικοθεραπευτής. Αυτό είναι λάθος, 
και είναι σαν να λέμε ότι η Ιατρική είναι τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτό αδικεί την φυσικοθεραπεία 
ως επιστήμη, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι επιλέγουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των 
πραγματικών δυνατοτήτων της φυσικοθεραπείας.

Η χρήση των μηχανημάτων που είναι συνώνυμα με τη λεγόμενη «παθητική θεραπεία» μιας και ο ασθε-
νής δε συμμετέχει σε αυτήν αλλά είναι ξαπλωμένος, πρέπει να γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα κυ-
ρίως στην αρχή της θεραπείας για μείωση των συμπτωμάτων και μόνο για όσο χρόνο ο πόνος είναι 
έντονος, μέχρι να μπορέσει ο ασθενής να λαμβάνει μέρος ενεργητικά στο πρόγραμμα αποκατάστασης.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα δεδομένα της έρευνας παγκο-
σμίως  τονίζουν την αναγκαιότητα της γρήγορης έναρξης του ενεργητικού προγράμματος αποκατά-
στασης με διάφορες εξειδικευμένες τεχνικές στις οποίες χρησιμοποιεί με τα χέρια του ο φυσικοθεραπευ-
τής αλλά κυρίως με ασκήσεις οι οποίες αφορούν όχι μόνο νέα άτομα, αλλά ακόμη και άτομα ηλικιών 
πάνω από τα 60 ή 70 !! Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι πολύ ενθαρρυντικά και  μας δείχνουν ότι 
και σε μεγάλες ηλικίες η άσκηση και η κίνηση εξασφαλίζει γρήγορη επανένταξη στις καθημερινές κοι-
νωνικές  δραστηριότητες, βελτίωση της ψυχικής κατάστασης των ασθενών και αύξηση της λειτουργικό-
τητάς τους. Πόσο μάλλον στα νεαρά άτομα...
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Μ ε τον όρο «ΠΥΟΜΗΤΡΑ» εννοούμε τη συσ-
σώρευση παθολογικού εκκρίματος στη κοι-
λότητα της μήτρας και την υπερπλασία του 

ενδομήτριου.
Η πυομήτρα είναι μια συχνή πα-
θολογική κατάσταση που εμφα-
νίζεται κυρίως στα μεγαλύτερης 
ηλικίας αστείρωτα θηλυκά σκυ-
λιά. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέ-
χουν ζώα που δεν έχουν γεννή-
σει ποτέ. Θεωρείται από τις πιο 
συχνές αιτίες θανάτου, αφού ο 
ιδιοκτήτης δεν αντιλαμβάνεται 
έγκαιρα ότι το ζώο του νοσεί.
Τα θηλυκά σκυλιά υποβάλλονται 
σε ορμονικές αλλαγές περίπου 

δύο φορές το χρόνο που σχετίζονται με την εγκυμοσύ-
νη είτε μείνουν έγκυος είτε όχι. Οι αλλαγές αυτές σε συν-
δυασμό με τη ηλικία αυξάνουν τα ποσοστά ώστε το ζώο 
να νοσήσει. Η πιο κρίσιμη περίοδος είναι 6 εβδομάδες 
μετά το τέλος της αιμορραγίας της περιόδου. 
Πιο συγκεκριμένα, μετά τον οίστρο παράγεται σε αυξη-
μένες ποσότητες η προγεστερόνη για την υποστήριξη 
της κύησης και του εμβρύου. Η προγεστερόνη προκαλεί 
υπερτροφία και υπερπλασία του ενδομήτριου, αύξηση 
των εκκρίσεων από τους αδένες της μήτρας και μείωση 
της συσπαστικότητας του μυομητρίου. Κάθε φορά που 
η σκύλα εκδηλώνει οίστρο και δεν μένει έγκυος, η κατά-
σταση της μήτρας επιδεινώνεται, αφού συναθροίζονται 
οι επιπτώσεις τις προγεστερόνης. Έτσι, η μήτρα χάνει τη 
λειτουργικότητα της και δημιουργείται ένα περιβάλλον 
ιδανικό για την ανάπτυξη βακτηρίων. 
Η πυομήτρα ταξινομείται σε ανοιχτή και κλειστή. Και στις 
δύο περιπτώσεις τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά. Συνή-
θως παρατηρείται η έντονη εξασθένιση, η αδυναμία, η 
ανορεξία, η πολυουρία, η πολυδιψία, ο εμετός και η δι-

άταση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Στην ανοιχτή πυομή-
τρα υπάρχει έκκριμα από τον κόλπο, το οποίο μπορεί να 
είναι υδαρές με χαρακτηριστική οσμή ή να είναι κρεμώ-
δες κίτρινο ή ροζέ. Το ζώο εμφανίζει πυρετό στις περισ-
σότερες περιπτώσεις κλειστής πυομήτρας και σπανιότε-
ρα στην ανοιχτή. 
Ο κτηνίατρος πιθανώς να υποψιαστεί ότι ο σκύλος σας 
έχει πυομήτρα βασιζόμενος στο ιστορικό και την κλινι-
κή εικόνα του ζώου. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνε-
ται συνήθως με υπερηχογράφημα όπου παρατηρείται η 
διογκωμένη μήτρα.
Η πυομήτρα γενικά θεωρείται επείγουσα ενώ η πρό-
γνωση είναι επιφυλακτική ως δυσμενής. Η θεραπεία επι-
λογής είναι η άμεση ωοθηκυστερεκτομή (στείρωση). 
Υπάρχει και φαρμακευτική αντιμετώπιση που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ζώα με ήπια και ελαφρά συμπτώμα-
τα καθώς και σε ζώα μεγάλης αναπαραγωγικής αξίας. 
Παράλληλα χορηγούνται αντιβιοτικά για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα. 
Λόγο της σοβαρότητας της λοίμωξης, η πρόληψη εί-
ναι σπουδαιότερη της θεραπείας.  Η πυομήτρα συνδέ-
εται άμεσα με τον «εκπολιτισμό» των ζώων, αφού πλέον 
είναι αδύνατη η ελεύθερη αναπαραγωγή τους. Έτσι, η 
στείρωση σε σκύλες που δε  χρησιμοποιούνται για ανα-
παραγωγή αποτελεί το πιο ασφαλές και αποτελεσματι-
κό μέτρο για την αποτροπή του κινδύνου εμφάνισης της 
πυομήτρας.  

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Το πράσινο σουφλέ της άνοιξης με ψωμί είναι μία 
μοναδική συνταγή που θα αγαπήσουν μικροί και με-
γάλοι. Είναι και εύκολο και ζουμερό και θρεπτικό και 
πεντανόστιμο και μυρωδάτο. 

Υλικά:
• 1/4 φλ. ελαιόλαδο
• 1 κιλό ανάμεικτα χόρτα (σπανάκι-σέσκουλα-λάπαθα)
• 1 πράσο ψιλοκομμένο
• 1 ξερό κρεμύδι ψιλοκομένο
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια με τα φύλλα τους ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ άνηθο
• 2 κ.σ φρέσκο δυόσμο
• 250 γραμ. φέτα σε τρίμματα
• 200 γραμ. ανθότυρο ή μανούρι σε τρίμματα
• 8 φέτες ψωμί του τοστ
• 150 γραμ. κασέρι ή γραβιέρα τριμμένη
• 4 αυγά
• 1 ½ φλ. γάλα
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• λίγο βούτυρο για το ταψί

Εκτέλεση
Για το εύκολο πράσινο σουφλέ με σπανάκι, πλένουμε, 
στραγγίζουμε και ψιλοκόβουμε τα χόρτα. Ζεσταίνουμε το 
ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και προσθέτουμε το κρεμμύδι 
και το πράσο.
Τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για 5-6 λεπτά να γίνουν διά-
φανα. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα χόρτα. 
Δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να πιουν τα υγρά 
τους. Αλατοπιπερώνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Προσθέτουμε τη φέτα και το ανθότυρο καθώς και τα μυ-
ρωδικά.
Βουτυρώνουμε καλά ένα τετράγωνο ή μικρό μακρόστενο 
πυρίμαχο σκεύος. Στρώνουμε κάτω τις μισές φέτες ψωμί. 
Βάζουμε τη μισή γέμιση. Επαναλαμβάνουμε στρώσεις με 
ψωμί και στρώσεις με γέμιση. Πασπαλίζουμε με το τριμμέ-
νο τυρί. Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα και περιχύνουμε τα 
υλικά στο ταψί. Αφήνουμε να σταθεί για 15 λεπτά.
Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170 
βαθμούς στον αέρα, για περίπου 30 λεπτά μέχρι να φου-
σκώσει και να ροδίσει η επιφάνεια

Πράσινο σουφλέ της άνοιξης

Οι Ιδαλιάδες γιόρτασαν την ημέρα της γυναίκας

T ην παγκόσμια μέρα της γυναίκας γιόρτα-
σαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο οι 
Ιδαλιάδες. Φέτος συνέπεσε και η γιορτή 

της γυναίκας ήταν Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία 

οι Ιδαλιάδες μαζεύονται για καφέ και διοργανώ-

νουν τις διάφορες δραστηριότητες τους. Στις Ιδαλι-

άδες επεφύλαξε έκπληξη ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λε-

όντιος Καλλένος.  Συνοδευόμενος από τη σύζυγο 

του Άντρη επισκέφθηκαν το χώρο όπου στεγάζο-

νται οι Ιδαλιάδες και πρόσφερε σε όλες τις γυναίκες 

από ένα τριαντάφυλλο μαζί με τις ευχές για την ημέ-

ρα της γυναίκας. Ευχές και από τον Πρόεδρο του 

Χαλκάνορα Λοϊζο Παπαλοϊζου.  Οι Ιδαλιάδες, το 

γυναικείο τμήμα του Χαλκάνορα, ανέπτυξε πλού-

σια δράση προσφέροντας στην κοινωνία του Δή-

μου Ιδαλίου. 

        Δεντροφύτευση στον Ιερό Ναό Αγίου 
Επιφανίου Λυμπιών

Μ εγάλη ανταπόκριση από μι-
κρούς και μεγάλους στην 
δεντροφύτευση του χώρου 

στάθμευσης του Ιερού Ναού Αγίου Επι-

φανίου Λυμπιών. Με τη δεντροφύτευση 

θα αλλάξει ο χώρος και θα δημιουργη-

θεί μια μικρή όαση πρασίνου στην κοι-

νότητα. 

«Διαδρομή Αγάπης 2018»

Σ την Αλάμπρα έγινε στις 18 Μαρτίου ο τερ-
ματισμός της «Διαδρομής Αγάπης 2018» 
μοτοσικλετιστών που θα πραγματοποιήθη-

κε από τον Σύνδεσμο για παι-
διά με καρκίνο «Ένα Όνειρο μια 
Ευχή». 
Η υποδοχή της πορείας έγινε 
στην πλατεία της Αλάμπρας από 
τον Πρόεδρο Αχιλλέα Μαλα-
χουρίδη και τα μέλη του κοινο-
τικού συμβουλίου. Η επίσημη 
εκκίνηση της Διαδρομής Αγά-
πης,  δόθηκε στις 17 Μαρτίου 
από τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη 
στην Τάφρο Ντ’αβίλα, στη Λευκωσία. Ο Πρόεδρος 
της Βουλής εξήρε το έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος 
«Ένα όνειρο, μια ευχή» χαρακτηρίζοντάς το πολυ-

σχιδές και αξιόλογο. Η πορεία μοτοσικλετιστών «Δι-

αδρομή Αγάπης 2018» πέρασε από διάφορες πόλεις 

και χωριά της Κύπρου. Έγινε 

σταθμός και στο Δάλι. Κατά τη 

διάρκεια της «Διαδρομής Αγά-

πης» εκπρόσωποι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησί-

ας, συνεργατικών ιδρυμάτων, 

σωματείων, εταιρειών καθώς 

και άτομα, έκαναν τις εισφορές 

τους σε εντεταλμένα μέλη του 

Συνδέσμου.Στόχος της Διαδρο-

μής Αγάπης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού 

γύρω από τον παιδικό καρκίνο,  και την οικονομική 

ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του Παγκύπρι-

ου Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Φιλανθρωπικό πανηγύρι αγάπης 
και προσφοράς

Π ανηγύρι αγάπης και προσφοράς για τον 
μικρό Κωνσταντίνο ο οποίος αντιμετωπί-
ζει προβλήματα υγείας πραγματοποιήθη-

κε την Κυριακή 4 Μαρτίου στο Λύκειο Ιδαλίου. Στην 

εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα σχολεία της περιοχής 

Ιδαλίου, ο Λαογραφικός όμιλος Ιδαλίου και ο Χορευ-

τικός όμιλος Πυργών. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδή-

λωση η οποία περιελάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμ-

μα, Fashion Show, παιχνίδια, φαγητό και ποτό. Όλα 

τα έσοδα δόθηκαν στην οικογένεια του μικρού Κων-

σταντίνου για να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία. 

Το πανηγύρι αγάπης και προσφοράς ήταν υπό την 

αιγίδα του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου 

και της Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου Αγ-

γέλας Χατζηγιάννη. 

Πυομήτρα στο σκύλο
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O ι Καρωτίδες είναι οι δύο αρτηρίες που 
τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. 
Βρίσκονται στα πλάγια του λαιμού και 

σχετικά εύκολα μπορούμε να ψηλαφήσουμε το 
σφυγμό τους. Επειδή είναι αρκετά επιφανειακές  
μπορούν εύκολα να εξεταστούν με το μηχάνημα 
των υπερήχων. Μαζί με τις καρωτίδες εξετάζονται 
και οι Σπονδυλικές αρτηρίες που επίσης τροφοδο-
τούν τον εγκέφαλο με αίμα. (Εικόνα 1.α)                                                                                  
Ο έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία 
αθηροσκληρυντικής πλάκας ή πλακών που προ-
καλούν στένωση και έτσι υπάρχει κίνδυνος να 
προκαλέσουν Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 
(ΑΕΕ). Ο τρόπος που προκαλείται το ΑΕΕ είναι η 
ρήξη (σπάσιμο) της πλάκας και η έξοδος του πε-
ριεχομένου της μέσα στην αρτηρία. Τα θραύσμα-
τα αυτά θα μπούνε στην κυκλοφορία και θα τα-

ξιδεύσουν μέσα στα αγγεία 
του εγκεφάλου. Αναλόγως 
του μεγέθους τους θα εν-
σφηνωθούν σε κάποιο αγ-
γείο και θα διακόψουν τη 
ροή του αίματος από το ση-
μείο που θα ενσφηνωθούν 
και μετά. Τα θραύσματα 
αυτά ονομάζονται (έμβο-
λα) και το ΑΕΕ που προκα-
λείται εμβολικό.  Έτσι η πε-
ριοχή του εγκεφάλου που 
παίρνει αίμα από το αγ-
γείο αυτό θα σταματήσει να 

παίρνει λόγω διακοπής της ροής του αίματος και η 
περιοχή αυτή θα νεκρωθεί. Το μέγεθος της περιο-
χής που θα νεκρωθεί θα είναι ανάλογο με το μέγε-
θος του εμβόλου.
Το Υπερηχογράφημα εκτός από την ικανότητα του 
να εντοπίσει την πλάκα μπορεί επιπλέον να χαρα-
κτηρίσει και την ευθραυστότητα της πλάκας. Ο κίν-
δυνος ΑΕΕ είναι μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη εί-
ναι η πλάκα αλλά και όσο πιο εύθραυστη είναι. 
Έτσι, οι πληροφορίες  που μας παρέχει η εξέταση 
είναι πολύ σημαντικές.
H εξέταση είναι απλή και δεν απαιτεί καμιά προε-

τοιμασία. Ο εξεταζόμενος δεν έχει παρά να ξαπλώ-
σει στο εξεταστικό κρεβάτι. (Εικόνα 1.β) (Εικόνα 2) 
Είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη και διαρκεί 
περίπου 30 λεπτά. Το κόστος της είναι πολύ λογι-
κό.  Σε περίπτωση προβλήματος που θα χρειαστεί 
να επαναλαμβάνεται η εξέταση για παρακολού-
θηση της εξέλιξής του μπορεί χωρίς κανένα κίν-
δυνο να επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί. 
Σε ποιες τώρα περιπτώσεις πρέπει να γίνει η 
εξέτασηꓼ Ποιες είναι οι ενδείξεις τηςꓼ
Οι ενδείξεις είναι οι ακόλουθες.
-Αν ο γιατρός κατά την εξέταση διαπιστώσει την 
ύπαρξη κάποιου φυσήματος στην περιοχή του 
λαιμού.
-Αν ο ασθενής παρουσίασε κάποια παροδική δι-
αταραχή στην ομιλία ή αδυναμία στο ένα χέρι ή 
στο ένα πόδι ή στο χέρι και στο πόδι στη δεξιά ή 
στην αριστερή μεριά ή στράβωσε το στόμα του ή 
παροδικά το ένα μάτι τυφλώθηκε.  Αν παρουσία-
σε κάποιο επεισόδιο ανεξήγητης ζάλης ή ιλίγγου 
πονοκεφάλου, διανοητικής σύγχυσης ή υπνηλίας 
.  Όλα αυτά πιθανόν να ισοδυναμούν με Παροδι-
κό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE).
-Αν ο ασθενής παρουσίασε ΑΕΕ
-Αν ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε εγχεί-
ρηση για στεφανιαία νόσο ή περιφερική αρτηριο-
πάθεια ή ανεύρυσμα.
Τέλος η εξέταση μπορεί να γίνει και χωρίς να 
υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Απλώς ο ασθε-
νής θέλει να διαπιστώσει αν οι Καρωτίδες του δεν 

έχουν στένωση από αθηροσκληρυντική πλάκα 
ειδικά αν συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα 
όπως στεφανιαία νόσος, περιφερική αρτηριοπά-
θεια, ανεύρυσμα, σακχαρώδης διαβήτης , Υπέρ-
ταση, Ψηλή χοληστερόλη.
Εκτός από την παρουσία πλάκας ή ακόμα και από-
φραξης της  Καρωτίδας η εξέταση των καρωτί-
δων μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τη κα-

τάσταση των αγγείων του εξεταζομένου και για 
την ανάγκη χορήγησης θεραπείας για την αθηρο-
σκλήρυνση.  Η παρουσία και μιας πλάκας στις κα-
ρωτίδες κατατάσσει τον εξεταζόμενο στα άτομα 
υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγει-
ακής νόσου και έτσι προειδοποιεί για την ανάγκη 
λήψης προληπτικών μέτρων και εφαρμογής επι-
θετικής θεραπείας. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Προληπτικός έλεγχος των καρωτίδων

 Δρ. Θεοδόσης Τυλλής, 
Παθολόγος - Aγγειολόγος

Εικόνα 1. α Φυσιολογική καρωτίδα και καρωτίδα     Εικόνα 1 β. Εξέταση Triplex (Duplex) Kαρωτίδων
Με εκτεταμένη αθηροσκληρυντική νόσο

Εικόνα 2. Απεικόνιση καρωτίδας
 στη εξέταση Triplex
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Έ τοιμη να πανηγυρίσει την άνοδο της στην Β’ 
κατηγορία είναι η ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα 
Χωριού – Νήσου βρίσκεται στην 2η θέση της 

βαθμολογίας και θεωρείται σχεδόν απίθανο να χάσει 
το τρένο που οδηγεί στην Β’ κατηγορία. Η ΜΕΑΠ έδει-
ξε από την αρχή του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορί-
ας ότι θα ήταν από τις ομάδες που θα είχαν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη διοργάνωση. Το κλίμα στην ομάδα ήταν 
εξαιρετικό. Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο, ποδοσφαι-
ριστές και οπαδοί δούλεψαν με ομαδικό πνεύμα, συνερ-
γάστηκαν όπως έπρεπε και αυτή τη στιγμή απολαμβά-
νουν τους καρπούς της σκληρής τους δουλειάς. Μετά 
την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος οι άνθρωποι της 
ομάδας θα αρχίσουν την προετοιμασία για τη νέα χρο-
νιά. Τα πράγματα στην νέα αγωνιστική περίοδο δεν θα 
είναι εύκολα αφού σ’ ένα πιο δυνατό και ανταγωνιστι-

κό πρωτάθλημα θα πρέπει 
η ομάδα να αντεπεξέλθει με 
επιτυχία. Οι κινήσεις που θα 
γίνουν θα είναι καλά μελε-
τημένες ώστε να μην γίνουν 
λάθη τα οποία θα προκαλέ-
σουν προβλήματα στο σω-
ματείο. Όλα αυτά μπορούν 
να περιμένουν για λίγο και-
ρό. Τώρα όλοι στο σωμα-
τείο είναι έτοιμοι να πανη-
γυρίσουν την άνοδο στην 
Β’ κατηγορία. Πρώτα θα πανηγυρίσουν την επιτυχία 
τους και στη συνέχεια υπάρχει χρόνος για τον προγραμ-
ματισμό.  Με ισοπαλία στο γειτονικό ντέρμπι με τον Εθνι-
κό Λατσιών άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για 

τον Μάρτιο η ΜΕΑΠ. Τελι-
κό σκορ 1-1. Aκολούθησε η 
ευρεία νίκη με 5-2 σε βάρος 
της ΑΠΕΠ. Το παιχνίδι έγινε 
στο «Θεοδώρειο» Στάδιο και 
έδωσε την ευκαιρία στους 
φίλους της ομάδας να χα-
ρούν μια νίκη με πολλά γκολ.  
Στην επόμενη αγωνιστική η 
ΜΕΑΠ ηττήθηκε εκτός έδρας 
με 3-2 από την ΑΠΕ Ακρωτη-
ρίου. Ακολούθησε στην 26η 

αγωνιστική του πρωταθλήματος το ντέρμπι με τον Ακρί-
τα Χλώρακας ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση της βαθ-
μολογίας. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Η ΜΕΑΠ τον Απρίλιο 
θα παίξει στο Πέρα Χωριό – Nήσου με τον Λειβαδιακό/

Σαλαμίνα Λειβαδιών. Ακολουθεί η έξοδος στην Πέγεια 
για τον αγώνα με την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 29ης 
αγωνιστικής. Στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήμα-
τος η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει την ομάδα της Ορμήδειας.  
H διοίκηση της ΜΕΑΠ σε ανακοίνωση καλεί όλο τον φί-
λαθλο κόσμο της ομάδας να στηρίξει τους ποδοσφαιρι-
στές στους εναπομείναντες «τελικούς» και όλοι μαζί να 
πανηγυρίσουν την άνοδο της ομάδας στην Β’ κατηγο-
ρία. Η ΜΕΑΠ αποκλείστηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου 
των μικρών κατηγοριών. Ο Ακρίτας Χλώρακας κέρδισε 
την ΜΕΑΠ με 2-1 στην Πάφο και σε συνδυασμό με το 
0-0 του επαναληπτικού προκρίθηκε στον τελικό.  Οι τυ-
χεροί του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ σύμφωνα με την 
κλήρωση που έγινε στις 6 Μαρτίου είναι: αρ. 970 το ποσό 
των 800 Ευρώ και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 861, 308, 
876, 407 και 980.

Απομένει μόνο το σφράγισμα του εισιτηρίου για την Β’ κατηγορία

Α ρκετά καλή ήταν η φετινή πορεία του Λέ-
φτερου. Η ομάδα του Ιδαλίου κατέκτη-
σε την 2η θέση του πρωταθλήματος της 

ΑΠΟΕΣΠ και αν σε κάποια παιχνίδια ο Λέφτερος 
είχε την τύχη με το μέ-
ρος του θα μπορού-
σε να διεκδικήσει 
μέχρι τέλους και το 
πρωτάθλημα. Ο Λέ-
φτερος έδειξε πολύ 
καλά στοιχεία, ήταν 
ένα δυνατό σύνολο 
το οποίο έδειξε από 
την αρχή της διορ-
γάνωσης ότι θα ήταν 
ανάμεσα στους πρω-
ταγωνιστές. Μεγάλος 
στόχος για την ομά-
δα αποτελεί το κύπελ-
λο. Η ομάδα απέκλεισε ήδη την ΑΕΚ, παίρνοντας 
και κατά κάποιο τρόπο εκδίκηση από την περσινή 
ήττα στον τελικό, στοχεύοντας πλέον στην κατάκτη-
ση του τροπαίου. Όλοι στο σωματείο θέλουν πάση 
θυσία το τρόπαιο το οποίο θα είναι και το επιστέ-

γασμα της φετινής μεγάλης προσπάθειας που κα-

ταβλήθηκε. Ο αγώνας με την ΑΕΚ ο οποίος έληξε 

με σκορ 2-1 υπέρ του Λέφτερου, συγκέντρωσε με-

γάλο αριθμό φιλάθλων. Το επόμενο παιχνίδι είναι 

με τον Απόλλωνα Λυ-

μπιών. Ο κόσμος του 

Λέφτερου έδειξε και 

κατά τη διάρκεια του 

πρωταθλήματος ότι 

βρίσκεται κοντά στο 

σωματείο και βοηθά 

με κάθε τρόπο. Οι φί-

λαθλοι του Λέφτερου 

ελπίζουν ότι φέτος εί-

ναι η χρονιά τους και 

θα πανηγυρίσουν το 

κύπελλο.  Η πασχαλινή τόμπολα του Λέφτερου θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα του Πάσχα στο εστια-

τόριο Bella Luna. O πρώτος τυχερός θα κερδίσει το 

χρηματικό ποσό των 1000 Ευρώ. 

2oς  στο πρωτάθλημα, προκρίθηκε και στο κύπελλο

Κ αλή ήταν η φετινή παρουσία του Άδωνη στο 
πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Η ομάδα επιχείρησε 
στην ποδοσφαιρική περίοδο που μόλις ολο-

κληρώθηκε να έχει μια καλή παρουσία. Παράλληλα 
στην ομάδα μπήκαν νέοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βο-
ήθησαν το σωματείο. Ο Άδωνης σε πολλά παιχνίδια φά-
νηκε ότι είχε δυνατότητες, η ομάδα ήταν πολύ καλύτε-
ρη από πέρσι και έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα για 
το μέλλον του σωματείου. Οι πράσινοι του Δαλιού τερ-
μάτισαν στην 6η θέση του πρωταθλήματος και εάν σε 
κάποια παιχνίδια η ομάδα ήταν πιο τυχερή θα τερμάτι-
ζε ακόμα πιο ψηλά και γιατί όχι να μην διεκδικούσε  μια 
από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Οι πράσινοι του 
Δαλιού πέτυχαν 8 νίκες, δέχθηκαν 8 ήττες και 4 παιχνί-
δια έληξαν ισόπαλα. Η ομάδα που δημιουργήθηκε στη 
φετινή περίοδο θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει το 
προζύμι για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια νεανική ομά-
δα η οποία έδειξε ότι έχει τα φόντα στο μέλλον να πρω-
ταγωνιστήσει όχι μόνο στο αγροτικό πρωτάθλημα αλλά 
και σε πιο ψηλού επιπέδου πρωταθλήματα. Ο Άδωνης 
είχε στους φετινούς του στόχους και τη διάκριση στο κύ-
πελλο ωστόσο φάνηκε άτυχος αφού κληρώθηκε και τε-
λικά αποκλείστηκε από το θεσμό από την ΑΣΠΙΣ Πύλας, 

ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα και ήταν από τις 
πιο δυνατές της διοργάνωσης. Μετά την ολοκλήρωση 
του πρωταθλήματος οι άνθρωποι του Άδωνη θα κά-
νουν τον απολογισμό της χρονιάς και σιγά – σιγά θα 
αρχίσουν να προγραμματίζουν για τη νέα ποδοσφαιρι-
κή περίοδο. Πρώτο θέμα θα είναι αυτό του προπονητή. 
Η διοίκηση του Άδωνη είναι ικανοποιημένη από τη δου-
λειά που έγινε από το Γιώργο Ελευθερίου και πρόθεση 
είναι ο προπονητής να παραμείνει και στη νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο. Ο Γιώργος Ελευθερίου είναι καλός 
γνώστης του ποδοσφαίρου και άλλαξε αρκετά πράγ-
ματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του σωματείου. Η πα-
ραμονή του στο σωματείο θεωρείται ότι θα έχει πολλά 
πλεονεκτήματα.  Μετά το Πάσχα αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του σωματείου στη διάρ-
κεια της οποίας η διοίκηση θα ενημερώσει αναλυτικά τα 
μέλη για το που στέκει σήμερα ο Άδωνης.  Σύμφωνα με 
ανθρώπους του σωματείου τα πράγματα χρόνο με το 
χρόνο βελτιώνονται τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οι-
κονομικό επίπεδο. Η βελτίωση που υπάρχει δημιουρ-
γεί καλό κλίμα στην ομάδα και αυτό αναμένεται να φα-
νεί και στη Γενική Συνέλευση από την προσδοκώμενη 
αυξημένη παρουσία μελών του Άδωνη.  

Τερμάτισε στην 6η θέση ο Άδωνης

Κ αλή μπορεί να χα-
ρακτηριστεί η φετινή 
πορεία της ΑΕΚ Ιδα-

λίου στο πρωτάθλημα της 
ΑΠΟΕΣΠ.  Η ομάδα στο φετι-
νό πρωτάθλημα έπαιξε πολύ 
καλό ποδόσφαιρο, έδειξε 
αρκετά καλά στοιχεία και αν 
σε κάποια παιχνίδια είχε την 
τύχη με το μέρος της θα μπο-
ρούσε να διεκδικήσει μέχρι 
τέλους το πρωτάθλημα. Η 
ΑΕΚ Ιδαλίου αποκλείστηκε 
από το Λέφτερο στα προημιτελικά του κυπέλλου. Έχασε 
με 2-1.  Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίστηκε πρό-
ωρος τελικός. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους φίλους 
των δυο ομάδων ήταν εντυπωσιακή. Πολλοί ήταν και οι 
κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι 
οποίοι έδωσαν το παρόν τους και στήριξαν την προσπά-
θεια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Παρά τον αποκλεισμό 
από τη συνέχεια του κυπέλλου οι άνθρωποι της ομάδας 

δεν θεωρούν ότι η χρονιά ήταν 

χαμένη. Αντίθετα ήταν μια χρο-

νιά η οποία έδωσε χαρές στους 

φιλάθλους της ομάδας με νίκες 

και καλή παρουσία στο γήπεδο. 

Μετά και την ολοκλήρωση των 

αγωνιστικών υποχρεώσεων της 

ομάδας οι άνθρωποι του σωμα-

τείου σιγά – σιγά θα αρχίσουν να 

καταστρώνουν τα σχέδια τους 

για την επόμενη περίοδο. Το 

Μάρτιο έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή το δραστήριο 

μέλος του Δ.Σ της ΑΕΚ Ιδαλίου Γιώργος Λοϊζου. Σύσσω-

μη η οικογένεια της ΑΕΚ έδωσε το παρόν της στην κηδεία 

του ενώ πριν από τον αγώνα με τον Ελληνισμό Ακακίου 

τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του. Το Δ.Σ της ΑΕΚ 

Ιδαλίου εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια 

του εκλιπόντος.   

Mπορούσε καλύτερα  η ΑΕΚ Ιδαλίου

3ος ο Πανιδαλιακός

Τ ην 3η θέση κατέλαβε ο Πανιδαλιακός στο πρω-
τάθλημα πετόσφαιρας. Η ομάδα του Ιδαλίου 
εξασφάλισε 24 βαθμούς πετυχαίνοντας 8 νίκες 

και δέχθηκε 4 ήττες. Ο Πανιδαλιακός έπαιξε ρυθμιστι-
κό ρόλο στην ανάδειξη του πρωταθλητή. Στην 14η και 
τελευταία αγωνιστική διά χειρός Πανιδαλιακού, ο Πα-
φιακός ανέτρεψε τα πάντα και πήρε το πρωτάθλημα 
εξασφαλίζοντας και την άνοδο στην Α’ Κατηγορία. Κέρ-
δισαν με 3-0  με εύκολο τρόπο  τον Μαραθώνα την ίδια 
ώρα που ο Άρης Πολεμίου που ήταν στην κορυφή και 
ήθελε μια απλή νίκη επί του Πανιδαλιακού στο Δάλι έχα-
σε. Οι «πορτοκαλί» κέρδισαν με 3-0 και στην ουσία χά-
ρισαν τίτλο και άνοδο στον Παφιακό. Tα κορίτσια του 
Πανιδαλιακού πέρασαν στην ημιτελική φάση του κυ-
πέλλου και όπως δείχνουν είναι έτοιμες να υπερασπι-
στούν τον περσινό τίτλο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος 

στην ιστορία του σωματείου. Στις 12 Απριλίου η διοίκη-

ση του Πανιδαλιακού διοργανώνει την ετήσια συνεστί-

αση του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο 

Ευκάλυπτοι στο Δάλι.  

Νικητής ο Γιώργος 
Παπαλοϊζου

Ο Γιώργος Παπαλοϊζου από το Δάλι κέρδισε 
τον 7ο αγώνα motocross που πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου στην πίστα 

της Ποταμιάς. Ο Παπαλοϊζου με τη νίκη του έδειξε ότι 
θα διεκδικήσει και φέτος τον τίτλο της διοργάνωσης μέ-
χρι τέλους.  Τσαγγάρη, Καλλένου 

και Μουσικού 
στο βάθρο 

Σ τις 11 Μαρτίου έγινε ο 5ος παγκύπριος αγώ-
νας πρωταθλήματος τοξοβολίας με την Σοφία 
Τσαγγάρη να κερδίζει την 2η θέση στο ατο-

μικό στο σύνθετο τόξο γυναικών και την 2η θέση στο 
ομαδικό. Η Άννα Καλλένου κέρδισε την 2η θέση στο 
ατομικό στο ολυμπιακό τόξο και η Έλενα Μουσικού την 
3η θέση στο ατομικό στο ολυμπιακό τόξο γυναικών. 

Προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Απόλλων Λυμπιών

Σ τα ημιτελικά του κυπέλλου προ-
κρίθηκε ο Απόλλων Λυμπιών 
ο οποίος απέκλεισε τον Εθνικό 

Καϊμακλίου κερδίζοντας με 3-1. Επόμε-
νος αντίπαλος της ομάδας των Λυμπιών 

είναι ο Λέφτερος Ιδαλίου. 
Η διάκριση στο κύπελλο αποτελεί στόχο 
για την ομάδα η οποία στο πρωτάθλημα 
έμεινε αρκετά πίσω και δεν μπόρεσε να 
διεκδικήσει κάτι καλό στη διοργάνωση. 
Τιμή για το σωματείο του Απόλλωνα Λυ-
μπιών αποτελεί το κάλεσμα στην εθνική 

ομάδα νεανίδων U19 τριων παικτριών 

του σωματείου. Κλήση για την εθνική πή-

ραν η  Ελισάβετ Κυριάκου, η Άντρεα και 

Αναστασία Λαντίτου. Επίσης στην προ-

πόνηση της Εθνικής κλήθηκαν η Μαρία 

Λουκά και η Ιωάννα Γεωργίου.

Το Δ.Σ. του Απόλλωνα στο πλαίσιο εδραί-

ωσης των συνεργασιών του με τους χο-

ρηγούς του προσφέρει στα μέλη και τους 

φίλους του σωματείου μοναδικά πακέτα 

προσφορών και υπηρεσιών.
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Τ ον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά θα αρχί-
σουν σιγά – σιγά στον Χαλκάνορα ώστε στη νέα 
σαιζόν η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη να δι-

εκδικήσει την άνοδο στην Β’ κατηγορία. Η ποδοσφαιρι-
κή χρονιά 2017-18 πέρασε στην ιστορία. Ήταν μια χρο-
νιά κατά την οποία η ομάδα από νωρίς έμεινε πίσω στη 
βαθμολογία και όσο περνούσαν οι αγωνιστικές τα πράγ-
ματα γίνονταν πολύ δύσκολα. Λάθη που εντοπίστηκαν 
θα γίνει προσπάθεια να μην επαναληφθούν στη νέα πο-
δοσφαιρική περίοδο ώστε η ομάδα να επανέλθει στην 
Β’ κατηγορία. Το θετικό της ποδοσφαιρικής περιόδου 
2017-18 είναι ότι το σωματείο κατάφερε να συνεχίσει την 
νοικοκυρεμένη οικονομική του πολιτική πετυχαίνοντας 
ταυτόχρονα και τη μείωση παλαιών χρεών. Τον Απρίλιο 
ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του και αποχαιρετά την Β’ 
κατηγορία ο Χαλκάνωρ. Στις δυο τελευταίες αγωνιστικές 
του πρωταθλήματος οι γαλάζιοι του Δαλιού θα αντιμε-
τωπίσουν την ΑΕΖ στο Δάλι στο πλαίσιο της 25ης αγωνι-

στικής και στο τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας τον Εθνικό 
Άσσιας. Οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν ο Χαλκάνωρ 
να αποχαιρετήσει την κατηγορία με τον καλύτερο τρό-
πο γι’ αυτό οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν τον καλύτε-
ρο τους εαυτό στα τελευταία δυο παιχνίδια.  Ταφόπλακα 
στις όποιες ελπίδες είχε ο Χαλκάνωρ για αντεπίθεση και  
παραμονή έβαλε η ομάδα της Ξυλοτύμπου η οποία στο 

πλαίσιο της  21ης αγωνιστικής  κέρδισε μέσα στο Δάλι με 
3-1. Στο παιχνίδι η ομάδα του Ιδαλίου ξεκίνησε με τις κα-
λύτερες προϋποθέσεις. Προηγήθηκε στο σκορ αλλά στο 
τέλος ηττήθηκε, αποχαιρετώντας ουσιαστικά την Β’ κατη-
γορία. Στην 22η αγωνιστική άλλη μια ήττα για τον Χαλ-
κάνορα. Έχασε εκτός έδρας με 1- 0 από την ΠΑΕΕΚ. Το 
γκολ επιτεύχθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα στερώ-

ντας από την ομάδα το βαθμολογικό όφελος. Στην 23η 

αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν στο Δάλι με 

2-0. Το θετικό από την φετινή παρουσία του Χαλκάνορα 

στην Β’ κατηγορία είναι οι εμπειρίες που απεκόμισαν οι 

νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας. Οι εμπειρίες αυτές 

θα φανούν πολύ χρήσιμες για το μέλλον τόσο των ίδι-

ων των ποδοσφαιριστών σε ατομικό επίπεδο όσο και για 

την ομάδα  ως σύνολο. Η διοίκηση του Χαλκάνορα έκα-

νε ήδη τις πρώτες επαφές με τον προπονητή Κώστα Μα-

λέκκο και πρόθεση από πλευράς του σωματείου είναι η 

ανανέωση της συνεργασίας. Αναμένεται μετά την ολο-

κλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας 

να αρχίσουν οι συζητήσεις ώστε ο προπονητής να έχει 

το χρόνο για να φτιάξει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ποδοσφαιρική περί-

οδο.  Μετά τις γιορτές του Πάσχα αναμένεται να συγκλη-

θεί και η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου. 

Αποχαιρετά την Β’ κατηγορία ο Χαλκάνωρ

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Του ύψους και του βάθους φέτος η Ολυμπιάδα

O  μάδα – ασανσέρ μπορεί να χαρακτηριστεί η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι πρά-
σινοι των Λυμπιών σε κάποια παιχνίδια έκαναν εξαιρετικά παιχνίδια κερδί-
ζοντας ομάδες που ήταν από τις πρωταγωνίστριες του πρωταθλήματος π.χ 

τον Ονήσιλο και έχασαν βαθμούς από ομάδες οι οποίες δεν 
ήταν τόσο δυνατές και οι πράσινοι θα έπρεπε να κερδίσουν 
και να εξασφαλίσουν βαθμούς. Η ομάδα βρίσκεται πάνω από 
την επικίνδυνη ζώνη και μόνο με αυτοκτονία θα διατρέξει κίν-
δυνο για υποβιβασμό. Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια των πο-
δοσφαιριστών της Ολυμπιάδας και δεν είναι διατεθειμένοι να 
βάλουν αυτογκόλ. Τρωτό σημείο της φετινής πορείας των πρα-
σίνων των Λυμπιών ήταν η αμυντική τους λειτουργία. Ενώ η 
επιθετική γραμμή πέτυχε αρκετά γκολ η αμυντική γραμμή της 
ομάδας δεν ήταν τόσο καλή με αποτέλεσμα η Ολυμπιάδα να 
δεχθεί μεγάλο αριθμό τερμάτων. Με την εξασφάλιση και μα-
θηματικά της παραμονής στην κατηγορία όλα αυτά θα απο-
τελέσουν παρελθόν.  Τον Μάρτιο η Ολυμπιάδα άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρε-
ώσεις με μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Κέρδισε με 2-1 τον Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Πόλης 
Χρυσοχούς. Με τους τρεις βαθμούς της νίκης η ομάδα απομακρύνθηκε από την επι-
κίνδυνη ζώνη.  Οι καλές εμφανίσεις συνεχίστηκαν και στην επόμενη αγωνιστική όπου 
οι πράσινοι των Λυμπιών πέτυχαν μεγάλη νίκη με 2-1 σε βάρος του Ονήσιλου, ομά-
δα η οποία είναι από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Η νίκη η οποία επιτεύχθηκε με 

ανατροπή έδωσε βαθμολογική ώθηση στην ομάδα.  Στην επόμενη αγωνιστική η Ολυ-

μπιάδα έπαιξε εκτός έδρας με τον Διγενή Μόρφου. Έχασε με 3-0. Στην 26η αγωνιστι-

κή οι πράσινοι των Λυμπιών κέρδισαν με το ευρύ 5-1 τον Εθνικό Λατσιών. Δυο παιχνί-

δια στα Λύμπια και ένα εκτός έδρας παιχνίδι έχει να δώσει 

τον Απρίλιο η Ολυμπιάδα. Είναι τα τρία τελευταία παιχνίδια 

του πρωταθλήματος. Στην 28η αγωνιστική οι πράσινοι των 

Λυμπιών θα παίξουν εντός έδρας με την ΑΠΕ Ακρωτηρίου, 

στην 29η αγωνιστική θα εκστρατεύσουν στην Χλώρακα για 

τον αγώνα με τον Ακρίτα και στην τελευταία αγωνιστική του 

πρωταθλήματος θα παίξουν στα Λύμπια με την ΕΝΑΔ Πόλης 

Χρυσοχούς. Κυκλοφόρησε ο πασχαλινός λαχνός της Ολυ-

μπιάδας Λυμπιών. Τιμώνται στα 5 Ευρώ ο καθένας.  Μεγά-

λο δώρο ένα κυνηγετικό όπλο αξίας 800 Ευρώ. Κυκλοφόρη-

σε το νέο ημερολόγιο 2018 της Ολυμπιάδας Λυμπιών. Τιμολογείται στα 5 ευρώ. Όλα τα 

έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του νέου οικήματος του σωματείου και για την 

ποδοσφαιρική ομάδα. Το ημερολόγιο  τιτλοφορείται «Ένδοξο Παρελθόν – Νέο Οίκη-

μα – Λαμπρό Μέλλον».

To 8ο Τουρνουά Ακαδημιών Ολυμπιάς Λυμπιών εις μνήμη Σέργιου Λουρουτζιάτη και 

Κούλλη Κυπριανού θα πραγματοποιηθεί από τις 7 μέχρι τις 18 Μαίου 2018. Περισσό-

τερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

 Διακρίσεις στην 
Πανεπιστημιάδα 

σκοποβολής

Δ ιακρίσεις στην Παγκόσμια Πανεπιστημιά-
δα σκοποβολής που διεξήχθη στην Κου-
άλα Λουμπούρ της Μαλαισία στις 13-18 

Μαρτίου 2018. Ο Μενέλαος Μιχαηλίδης κατέκτησε 

το Χρυσό μετάλλιο στο σκητ με 122/125 και 57/60 

στον τελικό. Επίσης η ομάδα της Κύπρου κατέκτησε 

το χρυσό αφού οι τρεις αθλητές της Μενέλαος Μιχα-

ηλίδης Χρυσό μετάλλιο, Στέφανος Νικολαΐδης Αρ-

γυρό και Νικόλας Βασιλείου 7ος. 




