
Ο Δήμος Ιδαλίου τίμη-
σε τα άξια τέκνα του 
τα οποία πρόσφεραν 

στην πατρίδα ότι πιο πολύτιμο 
είχαν, τη ζωή τους. Στις 15 Ιου-
λίου, ανήμερα της επετείου του 
πραξικοπήματος στο Μητροπο-
λιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελί-
στριας τελέστηκε το μνημόσυνο 
των Δαλιτών ηρώων πεσόντων 
1974 και 1963. Το Δάλι είχε μεγά-
λη προσφορά στους αγώνες της 
σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. 
Δημότες του, 44 χρόνια μετά πα-
ραμένουν ακόμα στον κατάλογο 
των αγνοουμένων της τουρκικής 

εισβολής του 1974. Την προσφο-
ρά του Ιδαλίου εξήρε στην ομι-
λία της η Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γι-
αννάκη. 

40 χρόνια συμπληρώνονται 
φέτος από τη διδυμοποί-
ηση του Δήμου Ιδαλίου 

με την Γαλλική πόλη Κομ Λα Βίλ και 20 

χρόνια από τη διδυμοποίηση με το Δήμο 

Αχαρνών της Ελλάδας. Ο Δήμος Ιδαλίου 

διοργάνωσε εκδηλώσεις κατά τις οποί-

ες γιορτάστηκαν τα δυο σημαντικά γε-

γονότα. Μέσω των διδυμοποιήσεων, 

ακολούθησε και η διδυμοποίηση με το 

Δήμο Όρτε της Ιταλίας αλλά και η πολιτι-

στική συνεργασία με την πόλη Βέλιτσεβ 

της Πολωνίας, προκύπτουν η επικοινω-

νία και η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 

των κατοίκων. Ο Δήμος Ιδαλίου πρωτο-

πόρησε στον τομέα των διδυμοποιήσε-

ων καταφέρνοντας από χρόνια να έρθει 

πιο κοντά τόσο στο Μητροπολιτικό Ελ-

ληνισμό όσο και στην Ευρώπη. 
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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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Το Δάλι κοντά στην Ευρώπη και 
τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό

Εκδηλώσεις με την ευκαιρία των διδυμοποιήσεων με Κομ Λα Βιλ και Αχαρνές 
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Τιμή στα άξια τέκνα 
της πατρίδας

Τ ρεις Δήμοι, Ιδαλίου, Λα-
τσιών και Γερίου ζητούν 
την λήψη μέτρων οδι-

κής ασφάλειας στη διασταύρωση 

της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάν-

δρου. Το συγκεκριμένο σημείο 

του δρόμου διοικητικά υπάγεται 

στα όρια του Δήμου Γερίου αλλά 

χρησιμοποιείται πολύ τακτικά 

από δημότες των Λατσιών και του 
Ιδαλίου. Με παρέμβαση του Δη-
μάρχου Λατσιών Χρίστου Πιττα-
ρά κατεδαφίστηκε τοίχος ώστε να 
βελτιωθεί η ορατότητα των οδη-
γών. Ζητήθηκε συνάντηση από 
την Υπουργό Μεταφορών ώστε 
να εξευρεθεί οριστική λύση στο 
πρόβλημα. 

Ζητούν μέτρα στη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου
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Σ τα ίχνη της σπείρας 
τουρκοκυπρίων οι 
οποίοι τους τελευταίους 

μήνες προκάλεσαν τον πανικό 
στην περιοχή Ιδαλίου και Λυ-
μπιών ρημάζοντας καταστήμα-
τα και επιχειρήσεις βρίσκεται η 
Αστυνομία. 23χρονος ύποπτος 
συνελήφθη έχοντας έμφορτο πι-
στόλι στην κατοχή του ενώ άλλοι 
τρεις ύποπτοι καταδιώχθηκαν 
και τελικά κατάφεραν να διαφύ-
γουν στα κατεχόμενα. Από τις 
έρευνες διαφάνηκε ότι περνού-

σαν στις ελεύθερες περιοχές από 
αφύλακτο σημείο στην Γραμμή 
Αντιπαράταξης, διέπρατταν τις 
εγκληματικές πράξεις στην περι-
οχή και ακολούθως επέστρεφαν 
στα κατεχόμενα. 

Επεισοδιακή σύλληψη ένοπλου 
τ/κ στο Δάλι
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Μ ια μοναδική βραδιά χά-
ρισε ο Στέλιος Διονυσί-
ου και το μουσικό σχήμα 

Ασμάτιoν Live σε όσους παρευρέ-
θηκαν στα Αδώνεια 2018. Η εκδήλω-
ση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία με 
τους παρευρισκομένους να διασκε-
δάζουν σ’ ένα δροσερό περιβάλλον 
μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Η εκ-
δήλωση ήταν αφιερωμένη στο μεγά-

λο τραγουδιστή Στράτο Διονυσίου. 
Το γήπεδο του Άδωνη ήταν κατάμε-
στο, με τον κόσμο να απολαμβάνει 
τα μουσικά ακούσματα. Τους παρευ-
ρισκομένους καλωσόρισε ο Πρόε-
δρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης. 
Τα μέλη του Δ.Σ του Άδωνη φρόντι-
σαν ώστε ο κόσμος να περάσει μια 
υπέροχη και διασκεδαστική νύχτα. 

Πλούσια διασκέδαση 
στα Αδώνεια 2018
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φθάσαμε στον Αύγουστο, τον κατ’ εξοχήν μήνα των διακο-
πών. Όλοι μας θα πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια, θα 
χαμηλώσουμε τους τόνους και θα προσπαθήσουμε να ξε-
κουραστούμε ώστε να συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες. 
Η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών προσφέρεται για 
ξεκούραση, ανεμελιά και ανασυγκρότηση των σκέψεων και 
των δυνάμεων. Ας τις απολαύσουμε όσο καλύτερα γίνεται. 
Τον Ιούλιο ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε με ξεχωριστές εκδη-
λώσεις τις διδυμοποιήσεις με τη Γαλλική πόλη Κομ Λα Βιλ 
και τον Δήμο Αχαρνών της Ελλάδας. Με τους Γάλλους η συ-
νεργασία άρχισε πριν από τέσσερις δεκαετίες και η συνερ-
γασία με τους εξ Ελλάδος δυο δεκαετίες. Μέσω των διδυμο-
ποιήσεων το Δάλι κατάφερε να αναπτύξει συνεργασίες και 
να έχει μεγάλα οφέλη. Ο Δήμος Ιδαλίου τίμησε τα άξια τέ-
κνα του τα οποία πρόσφεραν τη ζωή τους για την πατρίδα. 
Το μνημόσυνο τους έγινε ανήμερα της μαύρης επετείου του 

πραξικοπήματος. Εννέα δημότες Ιδαλίου παραμένουν στον 
κατάλογο των αγνοουμένων. Στο μνημείο που ανεγέρθη-
κε στο κοιμητήριο Ιδαλίου κατατέθηκαν στεφάνια από κόμ-
ματα, φορείς και κοινωνικά σύνολα. Είναι το λιγότερο που 
μπορεί να προσφερθεί στα παλικάρια που πρόταξαν τα στή-
θη τους στον εισβολέα. Τα δικά τους παιδιά τίμησαν και οι 
κοινότητες των  Λυμπιών και της Αγίας Βαρβάρας. Βρέθη-
καν και αυτά στην πρώτη γραμμή παραδίδοντας μαθήμα-
τα ανδρείας και φιλοπατρίας. Έρχονται αυξήσεις στα τέλη 
σκυβάλων συνεπεία του κλεισίματος της χωματερής στον 
Κοτσιάτη. Κίνητρα ως αντιστάθμισμα για τους πολίτες ζητά 
ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος. Τουρκοκύπριος ο οποίος 
φαίνεται να έχει εμπλοκή σε ληστείες που διαπράχθηκαν το 
προηγούμενο διάστημα στην περιοχή συνελήφθη από την 
Αστυνομία. Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε 
να διαβάσετε για την πρωτοβουλία του Δημάρχου Λατσι-

ών Χρίστου Πιτταρά ώστε να επιλυθεί πρόβλημα που επη-

ρεάζει και κατοίκους του Δήμου Ιδαλίου. Αναφέρομαι στο 

θέμα της οδικής ασφάλειας στη διασταύρωση της οδού Με-

γάλου Αλεξάνδρου στην είσοδο της Ενορίας Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης. Άρχισαν τα έργα για κατασκευή της 

πεζογέφυρας και του Γραμμικού Πάρκου Ιδαλίου, άλλο ένα 

σημαντικό έργο που θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία 

στο Δήμο Ιδαλίου και θα διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων 

του.  Μπορείτε  επίσης να διαβάσετε λεπτομέρειες για εκδη-

λώσεις που έγιναν στην περιοχή Ιδαλίου. Ήταν αρκετές και 

πρόσφεραν στους δημότες του Ιδαλίου και όχι μόνο ξεχω-

ριστές βραδιές. Το αμφιθέατρο, το στολίδι του Ιδαλίου ήταν 

σχεδόν κάθε βράδυ κατάμεστο από κόσμο ο οποίος είχε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσει πολλές και σημαντικές εκδη-

λώσεις. Η θέαση συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. 

Καλές διακοπές

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 Αυγούστου  Ελέσα, Μάρκελος, Εύκλεος, Σολομόνη
2 Αυγούστου Ιουστινιανός
3 Αυγούστου  Ολύμπιος, Σαλώμη
4 Αυγούστου Βιολέτα, ΜΑξιμιλιανός
5 Αυγούστου  Νόννα
6 Αυγούστου Ευνορφία, Μορφούλα, Σωτήρης
7 Αυγούστου Αστερίος, Αστέρω, Νικάνωρ
8 Αυγούστου  Τριανταφυλλιά, Τριαντάφυλλος
10 Αυγούστου Ηρώ, Λαυρέντιος, Ιππόλυτος, Λώρα
11 Αυγούστου Ευπλούς
12 Αυγούστου Φώτης
15 Αυγούστου Δέσποινα, Γεσθημανή, Ελώνα, Ηλιοσταλακτή, 

Παναγιώτης, Θεοτόκης, Κρυστάλλω, Μαρία
16 Αυγούστου Γεράσιμος, Απόστολος, Διομήδης, Σεραφείμ, 

Σταμάτης
17 Αυγούστου Λευκοθέα, Μύρων, Στράτων
18 Αυγούστου Αρσένιος, Λαύρος, Φλώρος
20 Αυγούστου Θεοχάρης, Σαμουήλ
22 Αυγούστου Αγαθόνικος, Θεοπρέπιος
23 Αυγούστου Ειρηναίος, Ποθεινός
24 Αυγούστου Αιτωλία, Ευτύχιος
25 Αυγούστου Τίτος, Ανδριανή
26 Αυγούστου Ναταλία, Ανδριανός
30 Αυγούστου Αλέξανδρος
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Αδέλφια, είμαστε στο πλευρό σας

Σ το κύμα αλληλεγγύης που 
απλώθηκε σε ολόκληρο τον 
Ελληνισμό για να βοηθη-

θούν οι πληγέντες από τις φονικές 
πυρκαγιές στην Αττική συμμετείχε ο 
Δήμος Ιδαλίου και οργανωμένα σύ-
νολα της περιοχής. Από την πρώτη 
ημέρα άρχισε η συλλογή τροφίμων 
και ειδών προσωπικής υγιεινής για 
αποστολή στην Ελλάδα. 

Aναζήτηση – Διαδρομές Χρωμάτων

Η Σταυρίνα Σούπερμαν, ζωγράφος κάτοικος της Ενο-
ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου παρου-
σίασε την Α’ ατομική έκθεση ζωγραφικής. Τα εγκαί-

νια της έκθεσης έγιναν στις 6 Ιουλίου στον Πολυχώρο Ροές στο 
Στρόβολο. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή μέχρι τις 13 Ιουλίου. 
Την έκθεση προσφώνησε η Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου, 
επιθεωρήτρια μουσικής η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι μια 
έκθεση είναι η αφετηρία της πάλης ενός καλλιτέχνη στην αρέ-
να της εξωστρέφειας. Καλωσόρισμα έκανε η τέως Ευρωβουλευ-
τής Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Η Σταυρίνα Σούπερμαν ευχαρί-
στησε όλους όσοι τη βοήθησαν στην μέχρι τώρα πορεία της 
αλλά και στη διοργάνωση της έκθεσης. Η Σταυρίνα Σούπερμαν 
στα έργα της χρησιμοποιεί τεχνικές που βασίζονται κυρίως σε 
ακρυλικό και μελάνια. Κίνητρο της η ζωή που την παρωθεί να 
χρησιμοποιεί στα περισσότερα έργα της, πανδαισία χρωμάτων. 
Μέσα από τα έργα της ζωγράφου φαίνεται ότι αγαπά το χρώμα. 
Οι παρευρισκόμενοι της ευχήθηκαν καλή αρχή και δημιουργι-
κή πορεία.

Βάπτιση αλλογενών

Σ τον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου και Αγίων Πά-
ντων Ιδαλίου, μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς 
και συγκίνησης, τελέστηκε το μυστήριο του 

Αγίου Βαπτίσματος των εξ Ινδιών φοιτητών Κυπρια-
νού και Ιουστίνης, υπό του πατρός Αλεξάνδρου Νι-
κολαΐδου, την Κυριακή 22 Ιουλίου. Οι εν λόγω φοι-
τητές, κατόπιν θείας φωτίσεως, επεσκέφθηκαν τον 
Ιερό Ναό Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης και σαν 
επακόλουθο ήταν η επίσκεψή τους στα γραφεία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, από όπου και 
ζήτησαν πληροφορίες για να γίνουν μέλη της Αγί-
ας Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κατόπιν επι-
σταμένης μελέτης, ο  Μητροπολίτης Τριμυθούντος 
Βαρνάβας, ανέθεσε το θέμα της κατήχησης των αι-
τητών, εις τον αγγλόφωνο ιερέα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, πατέρα Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Μετά από μία 
σχετικά μακρά περίοδο διαρκείας ενός χρόνου κα-
τήχησης, καθορίσθη η 22α Ιουλίου για τη βάπτιση 

των κατηχηθέντων.
Οι συμπατριώτες μας Κυριάκος και Μαρία Κυπρι-
ανού, ιδιοκτήτες της υπεραγοράς Κυπριανού στο 
Πέρα Χωρίο-Νήσου, κατόπιν προσεγγίσεως τόσο 
από τους κατηχούμενους όσο και από τον κατηχητή 
πατέρα Αλέξανδρο, απεδέχθησαν να είναι οι ανά-
δοχοι. Στην τελετή του μυστηρίου παρέστησαν αρ-
κετοί προσκεκλημένοι των αναδόχων και στενοί φί-

λοι των νεοφωτίστων.
Μετά την τέλεση του μυστηρίου, οι νεοφώτιστοι και 
οι ανάδοχοι δέχθηκαν τις ευχές και τα συγχαρητή-
ρια των συγγενών, φίλων και γνωστών, τόσο στο 
Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού, όσο και στο  κέντρο 
«Ευκάλυπτοι» Ιδαλίου.

Ο Στέλιος Ρόκκος στο Δάλι

Μ οναδικές μουσικές 
στιγμές χάρισε ο Στέ-
λιος Ρόκκος ο οποίος 

τραγούδησε στις 27 Ιουλίου στο 
Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Ο κόσμος 
απόλαυσε το γεγονός και χειρο-
κρότησε με θέρμη τον τραγουδι-
στή. Την εκδήλωση διοργάνωσε η 
Πολιτιστική Επιτροπή Ιδάλια. 
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Το Ιδάλιο άνοιξε κανάλια επικοινωνίας στο εξωτερικό

Α πό τα μέσα της δεκαετίας του 70 το Δάλι άνοιξε κανά-
λια επικοινωνίας με το εξωτερικό. Από τότε οι κάτοικοι 
του έσπασαν τα στενά σύνορα της περιοχής τους και 

έχουν δημιουργήσει σχέσεις και συνεργασία με κατοίκους Ευ-

ρωπαϊκών πόλεων. Κομ Λα Βιλ Γαλλίας, Αχαρνές Ελλάδας, Όρτε 

Ιταλίας, Βέλιτσεβ Πολωνίας είναι τέσσερις Ευρωπαϊκές πόλεις με 

τις  οποίες ο Δήμος Ιδαλίου έχει  επικοινωνία, συνεργασία, πολι-

τιστκές και κοινωνικές ανταλλαγές. Το 2018 αποτελεί σημαδιακή 

χρονιά για το Δήμο Ιδαλίου ο οποίος πρωτοπώρησε  στις διδυ-

μοποιήσεις με Ευρωπαϊκές πόλεις. Η συνεργασία με άλλες πό-

λεις της Ευρώπης αποτελεί πρωτεύων και σημαντικό θέμα τόνισε 

ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Φέτος συμπληρώνονται 

40χρόνια από τότε που ο Δήμος Ιδαλίου διδυμοποιήθηκε με τον 

Δήμο Κομ Λα Βιλ της Γαλλίας. Στις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθη-

κε εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Οι διαδικασίες για διδυ-

μοποίηση του Δήμου Ιδαλίου με την πόλη Κομ Λα Βιλ της Γαλλίας 

άρχισαν το 1976. Η διδυμοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1978. 

Από τότε, 4 συνολικά δεκαετίες Δάλι και Κομ Λα Βιλ ανέπτυξαν 

πλούσια συνεργασία με ανταλλαγές επισκέψεων κατοίκων των 

δυο Δήμων. Δάλι και Κομ Λα  Βιλ έχουν κοινά χαρακτηριστικά με 

βασικότερα την γεωγραφική γειτνίαση τους με την πρωτεύουσα, 

απέχουν και οι δυο περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα 

των χωρών τους, αλλά ταυτόχρονα έχουν και οι δυο σημαντικά 

αρχαιολογικά μνημεία. Στη διδυμοποίηση με το Δάλι πρωτοστά-

τησε ο Αλέν Βιβιέν, Δήμαρχος της Κομ Λα Βιλ και Βουλευτής στο 

Γαλλικό κοινοβούλιο ο οποίος μέσω της διαδικασίας αυτής θέλη-

σε να συμπαρασταθεί στην Κύπρο στα δύσκολα χρόνια μετά την 

τουρκική εισβολή. Από τότε που έγινε η διδυμοποίηση μεταξύ 

Ιδαλίου και Κομ Λα Βιλ αναπτύχθηκε μια στενή συνεργασία των 

κατοίκων των δυο πόλεων οι οποίες περιλαμβάνουν εκ περιτρο-

πής ανταλλαγές επισκέψεων και φιλοξενίας. Στην εκδήλωση πα-

ρέστη ο Πρέσβης της Γαλλίας Ρενέ Τροκάζ ο οποίος αναφέρθηκε 

στους στενούς δεσμούς της χώρας του με την Κύπρο. Φέτος συ-

μπληρώνονται 20χρόνια από τις πρώτες επαφές για συνεργασία 
και  τις πολιτιστικές ανταλλαγές με το Δήμο Αχαρνών στην Ελλά-
δα, οι οποίες κατέληξαν σε αδελφοποίηση μεταξύ των δύο Δή-
μων την 1η Οκτωβρίου 2010. Η πρώτη τελετή υπογραφής πρωτο-
κόλλου διδυμοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 1998 
στον Δήμο Ιδαλίου και η δεύτερη την 1η Οκτωβρίου 2010 στον 
Δήμο Αχαρνών. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων 
από το γεγονός, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις 23 Ιουλίου.
Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο αρχαιότερος Δήμος της Ελλάδας. Η δι-
δυμοποίηση με το Δήμο Αχαρνών άνοιξε διαύλους επικοινωνίας 
με τον μητροπολιτικό ελληνισμό και επισημοποίησε τους άρρη-
κτους μεταξύ τους εθνικούς δεσμούς. Στη διδυμοποίηση πρω-
τοστάτησε ο τότε Δήμαρχος Δρ. Νίκος Νικολάου καταφέρνοντας 
να φέρει το Δάλι πιο κοντά στην Ελλάδα.  Αποκορύφωμα της αλ-
ληλεγγύης ανάμεσα στις δυο πόλεις ήταν η απόφαση του Δη-
μάρχου Λεόντιου Καλλένου και του Δημοτικού Συμβουλίου το 
2012 να προσφέρουν στο Δήμο Αχαρνών τις αντιμισθίες τους με 

σκοπό να ανακου-

φίσουν τους μαθη-

τές των σχολείων 

του Δήμου. Ήταν η 

περίοδος που η Ελ-

λάδα αντιμετώπιζε 

τη χειρότερη μετα-

πολεμική οικονο-

μική κρίση.  Είναι απόδειξη ότι η αδελφοποίηση δεν ήταν απλά 

μια πράξη ανταλλαγής δώρων και αναμνηστικών, αλλά μια πρά-

ξη ουσίας που έγινε αληθινά κατανοητή τη στιγμή που οι συνθή-

κες ήταν πραγματικά δύσκολες. Οι δυο εκδηλώσεις που έγιναν 

απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο που τις παρακο-

λούθησε. Ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής  του Δήμου 

Ιδαλίου Ανδρέας Αντωνίου απέσπασε πολλά συγχαρητήρια για 

την άψογη διοργάνωση τους. 

Με τις διδυμοποιήσεις δημιουργήθηκαν σχέσεις στην Γαλλία και την Ελλάδα
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Έ νας 23χρονος Τ/κ κάτοικος της κατεχόμενης Αμμοχώστου συνελή-
φθη  από μέλη της ΜΜΑΔ στην περιοχή Ιδαλίου, όταν εντοπίστηκε να 
βρίσκεται σε όχημα με σβηστά φώτα και να κινείται από τις κατεχόμε-

νες περιοχές προς το Δάλι. Όταν προσεγγίστηκε από τους αστυνομικούς πέτα-
ξε στο έδαφος πιστόλι και κινητό τηλέφωνο προσπαθώντας να τραπεί σε φυγή. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλος σπείρας Τ/κ, οι οποίοι το τελευ-
ταίο διάστημα χτυπούσαν σε περίπτερα και άλλες επιχειρήσεις στις περιοχές 
Ιδαλίου και Λυμπιών, διαπράττοντας διαρρήξεις. Από τα στοιχεία που έχουν οι 
διωκτικές αρχές ο 23χρονος δεν έδρασε μόνος του. Τρία πρόσωπα που επέβαι-
ναν στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε στις ελεύθερες περιοχές συμμετείχαν σε 
άλλο περιστατικό στο Δάλι αλλά κατάφεραν να διαφύγουν.
Οι τρεις Τουρκοκύπριοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν περίπτερο. Ήχησε ο 
συναγερμός κατευθύνθηκαν προς το μέρος τους δύο Ελληνοκύπριοι με απο-
τέλεσμα οι δράστες να επιβιβαστούν στο όχημα και να προσπαθήσουν να δι-
αφύγουν. Οι δύο πολίτες συνέχισαν να τους ακολουθούν μέχρι έξω από το 
χωριό όταν οι δύο Τουρκοκύπριοι κατέβηκαν από το όχημα και έστρεψαν πι-
στόλια εναντίον τους με αποτέλεσμα να σταματήσουν την καταδίωξη. Οι τρεις 
δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και να κινηθούν προς τα κατεχόμενα. Ο 

συλληφθείς ο οποίος φέρεται να εκτελούσε χρέη τσιλιαδώρου έδωσε ήδη κα-
τάθεση στους αστυνομικούς του Πέρα Χωριού – Νήσου και φέρεται να παρα-
δέχθηκε ενοχή σε αριθμό υποθέσεων που διαπράχθηκαν τους τελευταίους 
μήνες.  Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο  του Πάσχα άγνωστοι ρήμαξαν πρακτο-
ρείο στοιχημάτων από το οποίο έκλεψαν όλες τις τηλεοράσεις και παρακείμενο 
κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων. Το τελευταίο διάστημα διαπράχθη-
καν πέραν  των 50 διαρρήξεων στο Δάλι και τα Λύμπια από ομάδα κακοποιών  
οι οποίοι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. περνούν στις ελεύθερες περιοχές 
από τα κατεχόμενα, χτυπούν και επιστρέφουν ανενόχλητοι. Ο τρόπος δράσης 
καταδεικνύει ότι πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα που έχει βάλει στο στό-
χαστρο τις επιχειρήσεις της περιοχής εκμεταλλευόμενοι την εύκολη πρόσβαση 
στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Γραμμής Αντιπαράταξης. Η σύλληψη του τ/κ 
υπόπτου έγινε τα ξημερώματα της 17ης Ιουλίου. Όπως σημειώνεται σε ανακοί-
νωση της Αστυνομίας, μέλη του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, 
κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν γύρω στις 2.20 τα ξη-
μερώματα, σε περιοχή του Δήμου Ιδαλίου που γειτνιάζει με τη γραμμή αντι-
παράταξης, ένα αυτοκίνητο με σβηστά φώτα, προερχόμενο από τις κατεχό-
μενες περιοχές να εισέρχεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. 

Το εν λόγω αυτοκίνητο, έχοντας τα φώτα σβηστά, κατευθύνθηκε προς το Δάλι 
και σε κάποιο σημείο του δρόμου, σταμάτησε και κατέβηκε από αυτό ένα πρό-
σωπο. Τα μέλη της ΜΜΑΔ κινήθηκαν προς το πεζό πρόσωπο, το οποίο μόλις 
αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή. Αυτός κατα-
διώχθηκε από τους αστυνομικούς και πριν συλληφθεί, πέταξε στο έδαφος ένα 
έμφορτο πιστόλι και ένα κινητό τηλέφωνο.  Από τις εξετάσεις που διενεργήθη-
καν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 23χρονο κάτοικο της κατεχόμενης Αμμο-
χώστου, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Διαρρήξεις στη Νέα Λήδρα
Το τελευταίο διάστημα σπείρα διαρρηκτών «τρυπώνει» σε σπίτια στη Νέα Λή-
δρα. Ανάμεσα στους κατοίκους υπάρχει αναστάτωση. Καλούν την Αστυνομία 
να πάρει επιπλέον μέτρα στην περιοχή. Ο τρόπος δράσης των διαρρηκτών σε 
όλες τις περιπτώσεις σχεδόν ο ίδιος στοιχείο που δείχνει ότι οι διαρρήκτες είναι 
τα ίδια πρόσωπα. Η συνοικία της Νέας Λήδρας δεν αντιμετώπιζε ποτέ στο πα-
ρελθόν τέτοια προβλήματα και η είδηση για διάπραξη διαρρήξεων σπιτιών 
έχει θορυβήσει τους κατοίκους πολλοί από τους οποίους έχουν ενισχύσει τα 
μέτρα ασφάλειας των περιουσιών τους.

Ξηλώνεται η σπείρα των τ/κ ληστών που ρήμαξε το Δάλι και τα Λύμπια

Ά ρχισαν οι εργασίες για ανέ-
γερση πεζογέφυρας και 
Γραμμικού Πάρκου στο 

Δήμο Ιδαλίου. Πρόκειται για ένα ση-
μαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμί-
σει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Το έργο κατασκευάζεται δίπλα από 
το γεφύρι του ποταμού Γυαλιά. Το 
κόστος του έργου υπολογίζεται στο 
1 εκ. Ευρώ. Τα 2/3 του έργου θα κα-
λυφθούν από το κράτος και το υπό-
λοιπο 1/3 θα προέλθει από τα ταμεία 
του Δήμου. Η πεζογέφυρα θα κατα-
σκευαστεί 15 περίπου μέτρα δίπλα 
από το παλαιό γεφύρι. Με την κα-
τασκευή της πεζογέφυρας θα δημι-

ουργηθεί ασφαλής πρόσβαση των 
πολιτών χωρίς κίνδυνο και ταλαιπω-
ρία.  Η κατασκευή της πεζογέφυρας, 
πέρα από τα οφέλη που θα προσφέ-
ρει στους πολίτες, έχει στόχο να συμ-
βάλει και στην αισθητική του Ιδαλίου 
και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς. 
Το Γραμμικό Πάρκο θα δώσει την ευ-
καιρία στους δημότες του Ιδαλίου να 
περπατούν ή να ποδηλατούν σ’ ένα 
πολύ όμορφο περιβάλλον. Ταυτό-
χρονα θα συνδέεται άμεσα με τον 
πυρήνα του Ιδαλίου ο οποίος αναμέ-
νεται να εξωραϊστεί τα επόμενα χρό-
νια. 

Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής 
πεζογέφυρας και Γραμμικού 

Πάρκου Α υξήσεις στα τέλη σκυβάλων θα κληθούν 
να καταβάλουν από το Σεπτέμβριο οι κά-
τοικοι των δήμων της επαρχίας Λευκωσί-

ας, αφού αρχίζει η εφαρμογή της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου για εκτροπή των οικια-
κών αποβλήτων της Επαρχίας Λευκωσίας στη μο-
νάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη.
Όπως αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
δημάρχων Δήμων επαρχίας Λευκωσίας, αυτό γίνε-
ται ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας της 
χωματερής στον Κοτσιάτη μέχρι τον Οκτώβριο του 
2018. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυ-
νος επιβολής προστίμου  το οποίο, σύμφωνα με αρ-
χικές με πρόχειρους υπολογισμούς, μπορεί να ανέλ-
θει γύρω στα 30 με 50 εκ Ευρώ.  
Οι αυξήσεις θα ποικίλουν από δήμο σε δήμο και 
ανάλογα με τον όγκο των σκουπιδιών που θα έχουν 
να διαχειριστούν, ωστόσο η αύξηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 14% ανά έτος, με ανώτατο όριο λογα-
ριασμού σκυβάλων τα 250 Ευρώ, όπως αποφασί-

στηκε στη Βουλή.
Οι αυξήσεις προκύπτουν από το αυξημένο κόστος 
που θα κληθούν να καταβάλουν οι δήμοι για προώ-
θηση των αποβλήτων στη Μονάδα της Κόσιης, μια 
διαδικασία την οποία θα συντονίζει και θα εποπτεύ-
ει το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή 
Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Επαρχί-
ας Λευκωσίας.
Αυτή τη στιγμή το κόστος συλλογής, μεταφοράς και 
χρήσης του χώρου σκυβάλων ανέρχεται σε 8 Ευρώ 
ανά τόνο, ενώ με την εκτροπή των οικιακών απο-
βλήτων στην Κόσιη το κόστος θα κυμανθεί περίπου 
σε 43 Ευρώ ανά τόνο.  
Οι Δήμοι εξετάζουν τη δυνατότητα να προχωρή-
σουν σταδιακά στην αγορά υπηρεσιών με την προ-
κήρυξη σχετικού διαγωνισμού, ώστε να μειωθεί το 
κόστος μεταφοράς των οικιακών αποβλήτων και 
κατά συνέπεια οι αυξήσεις στα τέλη. 
Μιλώντας στη διάσκεψη εκ μέρους του Υπουργείου 
Γεωργίας ο Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, ανέφερε ότι 
η σωστή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων 

είναι μονόδρομος για την Κύπρο, ώστε να αποφύ-
γει την επιβολή προστίμων και σημείωσε ότι σε αυτό 
το πλαίσιο είναι ιδιαίτερης σημασίας η ανακύκλω-
ση, απευθύνοντας έκκληση προς το κοινό να συμ-
μετέχει στην προσπάθεια μείωσης των σκουπιδιών.  
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, σημείωσε 
ότι πρέπει να δοθούν φυσικά και ατομικά κίνητρα 
για τους πολίτες όπως το ζύγισμα των σκυβάλων, 
είτε η πώληση από τον ίδιο τον Δήμο σακουλιών για 
τα απορρίμματα στους δημότες οι οποίοι θα χρησι-
μοποιούν μόνο αυτά, ώστε να υπάρχουν και έσοδα 
για το Δήμο και κίνητρο για μείωση των σκουπιδιών. 
Όσον αφορά την αύξηση στην τιμή των τελών κα-
θαριότητας ο Δήμαρχος ανέφερε ότι φέτος θα επι-
βληθεί αύξηση 14% και 14% το 2019 έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα νέα κόστη από τη διαχείριση των 
σκυβάλων στην Κόσιη. Ταυτόχρονα διαβεβαιώνει 
τους πολίτες ότι παρόλο που η νομοθεσία επιτρέπει 
ως ανώτατο όριο τα 250 Ευρώ ετησίως, ανά οικία, ο 
Δήμος Ιδαλίου δεν θα υπερβεί τα 170 Ευρώ περίπου 
ανά οικία. 

Έρχονται αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων
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M ε πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Αλάμπρας πραγματοποιήθηκε και 
φέτος   ενημέρωση των νέων της κοι-

νότητας, καθώς και των γονιών τους, σχετικά με τις 
πρώτες μέρες της κατάταξης αλλά και την συνέχεια 
της θητείας τους στην Εθνική Φρουρά.
Οι νέοι στρατιώτες και οι γονείς τους  για την νέα 
αλλά σημαντική περίοδο της ζωής τους από τον 
συγχωριανό τους Υπολοχαγό Κυριάκο Κωνστα-
ντίνου ο οποίος παρευρέθηκε ως προσκεκλημέ-
νος του Συμβουλίου στην εκδήλωση. «Το Κοινο-
τικό Συμβούλιο Αλάμπρας εύχεται καλή θητεία σε 

όλους τους νεοσύλεκτους στρατιώτες» αναφέρεται 

σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΝΕΑ

Επίσκεψη Καδή στα καταφύγια ζώων Ιδαλίου και Νήσου

Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής επισκέ-
φθηκε τα καταφύγια ζώων στο Δάλι και τη 

Νήσου. Ο Υπουργός παρουσίασε την στρατηγική της 
κυβέρνησης η οποία προνοοεί ενίσχυση του πλαισίου 

προστασίας και ευημερίας των ζώων. «Η προστασία 
και ευημερία των ζώων είναι ψηλά στις προτεραιότη-
τες μας» δήλωσε ο κ. Καδής. Ο Υπουργός ευχαρίστη-
σε τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους εθελοντές για το 
σημαντικό έργο που επιτελούν και τόνισε την ανάγκη 

για περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέμα-
τα της προστασίας και της ευημερίας των ζώων.  Σύμ-
φωνα με το Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία 
των Ζώων, προωθείται Ειδικό Σχέδιο βάσει του οποίου 
θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων να σημάνουν 

και να εγγράψουν τα ζώα τους στο Εθνικό Μητρώο 
Σκύλων, υπό συγκεκριμένους όρους και κίνητρα. Το εν 
λόγω Σχέδιο θα έχει καθορισμένη διάρκεια και στόχος 
του είναι να σημανθούν όσο το δυνατό περισσότεροι 
σκύλοι παγκύπρια.

Τιμήθηκαν οι ήρωες της Αγίας Βαρβάρας

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι 
της Αγίας Βαρβάρας μνημόνευσαν και 
τίμησαν τους πεσόντες της κοινότητας. 

Την ίδια στιγμή ανέπεμπσαν δέηση υπέρ των 
αγνοουμένων κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας 
που τα ίχνη τους χάθηκαν μέσα στη δίνη και 
τη λαίλαπα του πολέμου. Το μνημόσυνο τελέ-
στηκε την Κυριακή 15 Ιουλίου. Ομιλητής ήταν 
ο Έπαρχος Λευκωσίας Μάριος Παναγίδης ενώ 
το παρόν τους έδωσαν εκπρόσωποι κομμάτων 
και οργανώσεων. Οι αγνοούμενοι αποτελούν 
ένα ευαίσθητο ανθρωπιστικό ζήτημα, που πρέ-
πει, με κάθε τρόπο, να επιλυθεί αναφέρθηκε 

στην εκδήλωση η οποία ολοκληρώθηκε με την 
κατάθεση στεφάνων. 

Το μνημόσυνο του Κωσταρά Κούστρουπου

T ελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου Λυ-
μπιών το ετήσιο μνημόσυνο του ηρωομάρτυρα 
Κωσταρά Κούστρουππου, ο οποίος φονεύθηκε 

από τους Άγγλους στις 13 Ιουλίου 1958. Τον επιμνημό-
συνο λόγο είπε ο ιστορικός αναλυτής Δρ. Άγγελος Χρυ-
σοστόμου, ο οποίος αφού εξήρε την προσφορά στην 
πατρίδα του Κωσταρά Κούστρουπου έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στη συμβολή των αφανών ηρώων στην πραγμά-
τωση του αντάρτικου αγώνα της ΕΟΚΑ1955 - 1959.

Τα Λύμπια τίμησαν τα παλικάρια τους

Τ η μνήμη των εκλεκτών 
τέκνων των Λυμπιών τί-
μησε η γενέτειρα τους. 

Το εθνικό μνημόσυνο των πε-
σόντων Λυμπιανών κατά την 
τουρκική εισβολή του 1974 τε-
λέστηκε την Κυριακή 22 Ιουλί-
ου στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφα-
νείου. Τον επιμνημόσυνο λόγο 
εκφώνησε ο ε/κ εκπρόσωπος 
στη Διερευνητική Επιτροπή 
Αγνοουμένων Νέστορας Νέ-
στορος ο οποίος έκανε αναφο-
ρά στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται για διακρίβωση 
της τύχης όλων των αγνοου-
μένων.  Μετά το μνημόσυνο 

ακολούθησε κατάθεση στεφά-
νων στο Μνημείο Πεσόντων 
και Αγνοουμένων που βρίσκε-
ται στο προαύλιο του ναού. Η 
κοινότητα Λυμπιών κατά τη δι-
άρκεια της τουρκικής εισβολής 
πλήρωσε βαρύ τίμημα. Κάτοι-
κοι της, κυρίως εθνοφρουροί, 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμ-
μή προτάσσοντας τα στήθη 
τους στον κατακτητή. Κάποιων 
τα ονόματα βρίσκονταν στον 
κατάλογο των αγνοουμένων 
και η τύχη τους διακριβώθηκε 
μετά από χρόνια με τη μέθοδο 
του DNA.

Ενημέρωση νεοσυλλέκτων πριν από 
την κατάταξη τους στην Ε.Φ

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών 
σε μια σεμνή τελετή που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 

Κέντρο της κοινότητας βράβευσε τους 

άριστους μαθητές οι οποίοι διακρίθηκαν 

κατά η σχολική χρονιά 2017- 18. Σε χαι-

ρετισμό του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών 

Μιχάλης Γεωργίου συνεχάρη τους μα-

θητές για την επιτυχία τους τονίζοντας 

ότι το μέλλον τους ανήκει. «Συνεχίστε με 

τον ίδιο ζήλο και η επιτυχία στη ζωή σας 

είναι προδιαγεγραμμένη» σημείωσε ο κ. 

Γεωργίου. 

Βραβεία στους άριστους μαθητές

Π εριφερειακή σύσκεψη πραγματοποίησε η 
ΕΚΥΣΥ στο Δάλι. Η σύσκεψη ασχολήθηκε με 
τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τα προ-

βλήματα που αφορούν τους συνταξιούχους και την 
δράση της ΕΚΥΣΥ για την επίλυση τους όπως επίσης 
και με τον προγραμματισμό νέων μέτρων αγώνα για 
την επανάκτηση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Ενημέρωση για όλα τα θέματα έγινε από τον Γ.Γ. της 
ΕΚΥΣΥ Κώστα Σκαρπάρη ο οποίος παρευρέθηκε μαζί 
με τον Ε.Γ. Μάρκο Τσιηφτέ. Ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ ενημέρω-
σε τα στελέχη της Οργάνωσης του για την διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων των χαμηλοσυνταξιούχων 
για την επανάκτηση του δικαιώματος της ειδικής χο-
ρηγίας (μικρής επιταγής) ,όπως επίσης για για την ανά-
γκη υποβολής αιτήσεων με ηλεκτρονική μορφή για 
επιστροφή της φορολογίας για την άμυνα. Τους ενη-
μέρωσε ακόμα για την απαίτηση της ΕΚΥΣΥ για τροπο-
ποίηση νομοσχεδίου της κυβέρνησης για παραχώρη-
ση σύνταξης χηρείας και στους άντρες που έχασαν την 

σύζυγο τους πριν απο την 1η Ιανουαρίου 2018 .Ακό-
μη τα στελέχη της ΕΚΥΣΥ ενημερώθηκαν και για την 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τιμητικό επίδομα 
σε στρατιώτες που υπηρέτησαν περισσότερο από την 
κανονική τους θητεία το 1974 ή ήταν αιχμάλωτοι ή πα-
θόντες.
Η σύσκεψη εξουσιοδότησε  την ηγεσία της ΕΚΥΣΥ να 
κάνει όλα τα αναγκαία διαβήματα προς την κατεύθυν-
ση της κυβέρνησης με στόχο την επανάκτηση και επα-
ναφορά των δικαιωμάτων τους στο σημείο που ήταν 
πριν τις αποκοπές που έγιναν.

Επανάκτηση των δικαιωμάτων 
των συνταξιούχων ζητά η ΕΚΥΣΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α) Το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Ιδαλίου θα είναι ανοικτό καθημερινά από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
Β) Στον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Μάμαντος, ο οποίος θα τελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στον ομώνυμο 
Ναό στο παλαιό κοιμητήριο Ιδαλίου, θα χοροστατήσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας 
(ώρα έναρξης: 7μ.μ.).
Γ) Συνεχίζονται τα έργα ανακαίνισης στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου και η οποιαδήποτε 
εισφορά είναι ευπρόσδεκτη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον ταμία της εκκλησιαστικής 
επιτροπής κ. Κυριάκο Λαγό (τηλ. 99687890).
Δ) Λόγω των έργων ανακαίνισης στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας Ιδαλίου δεν 
θα τελεσθούν στον ως άνω Ναό οποιαδήποτε μυστήρια γάμου και βάπτισης μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2019.

Εκ της εκκλησιαστικής επιτροπής
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Σεβασμός και υπόκλιση στους ήρωες του Ιδαλίου

A νήμερα της επετείου του πραξικοπήματος, 
την Κυριακή 15 Ιουλίου ο Δήμος Ιδαλίου και 
οι οι οικογένειες  των Δαλιτών Ηρώων και Πε-

σόντων 1963 και 1974, τέλεσαν το ετήσιο μνημόσυνο 

τιμώντας τους ήρωες του Δήμου.Το μνημόσυνο τελέ-

στηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελί-

στριας στο Δάλι. Toν επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε 

η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστί-

να Γιαννάκη η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα πρέ-

πει να πορευτούμε με συναίνεση και ομοψυχία για να 

εξευρεθεί μια δίκαιη λύση στο κυπριακό. Η κα Γιαννά-

κη εξήρε τη θυσία των ηρώων του Ιδαλίου τονίζοντας 

ότι ο Δήμος πλήρωσε βαρύ τίμημα στους αγώνες της 

πατρίδας. Από τους 18 αγνοούμενους κατοίκους του 

Ιδαλίου ακόμα παραμένουν στον κατάλογο οι 9 και 

η αγωνία για τις οικογένειες τους συνεχίζεται. Ποίημα 

απήγγειλε η αδελφή του ήρωα Νικόλα Περικλέους, 

Μυρούλα Χείλη.  Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθε-

ση στεφάνων στο κοιμητήριο και στο χώρο του μνη-

μείου που ανεγέρθηκε στη μνήμη τους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατεδάφιση τοίχου για βελτίωση της ορατότητας στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Λ αμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με προσωπική 
παρέμβαση του ο Δήμαρχος Λατσιών Χρίστος Πιτταράς και με τη σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου Γερίου Νεόφυτου Παπα-

λαζάρου προχώρησε σε κατεδάφιση του τοί-
χου στη διασταυρωση Μεγάλου Αλεξάνδρου 
για να βελτιωθεί η ορατότητα των οδηγών. 
Έχουν ήδη σταλει δυο επιστολές προς τη Διευ-
θύντρια των Δημοσίων Έργων υπογεγραμμέ-
νες από τους τρεις Δημάρχους Λατσιών, Γερί-
ου και Ιδαλίου. Προγραμματίζεται συνάντηση 
με την Υπουργο Μεταφορών για το ιδιο θέμα. 
Πρόκειται για ζήτημα το οποίο απασχολεί τους 

κατοίκους αφού στο συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος είναι επικίνδυνος για την τροχαία κίνηση. 

Πολίτες που διέρχονται καθημερινά από τη διασταύρωση Μεγάλου Αλεξάνδρου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ενώ πολλές φορές από θαύμα δεν 

υπήρξαν τροχαία ατυχήματα. Για το θέμα κά-

τοικοι πολύ τακτικά υποβάλλουν παράπονα 

στους τρεις Δήμους καθώς και στην Αστυνο-

μία. Το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δι-

οικητικά υπάγεται στα όρια του Δήμου Γερίου 

αλλά χρησιμοποιείται πολύ τακτικά από δημό-

τες των Λατσιών και του Ιδαλίου.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:00 μ.μ. Πορεία με κεριά και δάδες από την Εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας μέχρι το
  Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων, μετά τον εσπερινό και  μεταφορά φλόγας από 
  τον Άγιο Σωζόμενο στο χώρο του Μνημείου από τους Δρομείς του Σωματείου 
  «Περικλής Δημητρίου».
                   
8:15 μ.μ. Τρισάγιο για τους Πεσόντες και Δέηση για ανεύρεση των Αγνοουμένων.
               
8:30 μμ.    Προσκλητήριο Πεσόντων και Αγνοουμένων από τους Ντίνο Τσιαϊλή και
  Αντωνία Νικολάου.
    Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ιδαλίου, 
  κ. Ανδρέα Αντωνίου.
    Χαιρετισμός από τον Δημάρχο Ιδαλίου κ. Λεόντιο Καλλένο.
    Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών
  Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων.
   Ομιλία από τον κ. Χρίστο Ευθυμίου, εκ μέρους των συμπολεμιστών των Ηρώων
  Πεσόντων και Αγνοουμένων.
    Ομιλία από την κ. Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
  Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

9:15 μ.μ.  Απαγγελίες ποιημάτων από τους: κ. Μυρούλλα Χείλη, κ. Κωνσταντίνο Καμένο και
  κ. Ανδρούλλα Σιάτη.
   Τραγούδια από τη Δημοτική Χορωδία Ιδαλίου, υπό τη διεύθυνση της Δρ Σοφίας
  Συλλούρη.

9:45 μ.μ. Εθνικός Ύμνος

Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί
στην Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής των

Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων και Αγνοουμένων 1974
και φονευθέντων 1963 και 1974,

την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018
στις 8:15 μ.μ. στο χώρο 

του Μνημείου Ηρώων Πεσόντων και Αγνοουμένων
(απέναντι από Δημαρχείο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συντονίστρια προγράμματος:  Κατερίνα Καμένου
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Τ ο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργί-
ας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
ανακοινώνει ότι θα εξακολουθήσει να δέχε-

ται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, για τη χορήγη-
ση βεβαίωσης για παροχή υπηρεσιών Αγροτουρι-
σμού, άσκηση Παραδοσιακού Επαγγέλματος ή/και 
απόκτηση εισοδημάτων από την παραγωγή Γεωρ-
γοκτηνοτροφικών Προϊόντων μέχρι τις 15/02/2019. 
Για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωρ-
γικών Εκμεταλλεύσεων.  Το Τμήμα Γεωργίας ανα-
κοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01 
Ιουλίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019. Υπενθυ-
μίζεται ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Τμήμα Γεωρ-
γίας, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου 
Ασφάλειας «Αριάδνη». Οι ενδιαφερόμενοι για να 
μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση μέσω της «Αριάδ-

νης» θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν το σχετικό 
προφίλ τους στην πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή 
η σύνδεση τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν όλες τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσε-
λίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας 
(θεματική ενότητα Μητρώου Αγροτών), τα Επαρχια-
κά Γεωργικά Γραφεία και τα ΚΕΑ. Προτρέπονται όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης 
τους να διαβάσουν το ενημερωτικό έντυπο του Μη-
τρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. 

ΘΕΜΑΤΑ

Το αγαπημένο ζεύγος που έφυγε για ταξίδι…. Κι όμως…. Δεν γύρισε ποτέ!!!!

Μ εσημέρι 14ης Αυγούστου 2005.  Παραμο-
νή της εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου.  
Γραμματικό Αττικής.  Ώρα 12.04.  Η συ-

ντριβή του Boeing 737 της Κυπριακής αεροπορικής  
εταιρείας Hellios Airways συγκλονίζει τον απανταχού 
ελληνισμό.  Η χειρότερη αεροπορική τραγωδία σε ελ-
ληνικό έδαφος.  121 θύματα ο απολογισμός της τρα-
γωδίας.  115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος.  Βυ-
θίζεται στο πένθος ολόκληρη η Κύπρος.
Ανάμεσα τους ο Μιχαλάκης και η Καλλιόπη Κωνστα-
ντίνου από το Πέρα – Χωριο Νήσου, ιδιοκτήτες Πρα-
κτορείου ΟΠΑΠ.
«Δεν έπαιρναν την απόφαση να πάνε ταξίδι εκείνο το 
Καλοκαίρι…….», αναφέρει γεμάτη θλίψη μετά από 10 
χρόνια η θυγατέρα των θυμάτων, Κωνσταντίνα.  Είχαν 
βιώσει πρόσφατα ένα άλλο θάνατο στην οικογένεια.  
Η αδελφή της Καλλιόπης…..Σταυρούλα που έφυγε 
πρόωρα  από τη ζωή μετά από τη μάχη με τον καρ-
κίνο.  Η Καλλιόπη, η Πίτσα όπως όλοι την ήξεραν, δεν 
ήθελε να φύγει.  Δεν το  έκανε η καρδιά της να αφήσει 
τα μάνα της, τη γιαγιά Κακουλλού, την τραγική φιγού-
ρα της ηλικιωμένης γυναίκας με την μαύρη μαντήλα 
που θάβει τα παιδιά της.  «Δεν έχει χειρότερο πράγμα 
από το να θάβεις τα παιδιά σου, ψέλλιζε συνεχώς.  Τέ-
τοιο κακό ούτε στο χειρότερο σου εχθρό».  Διάβαζαν 
όλοι τις σκέψεις της μέσα από τα θλιμμένα της μάτια, 
μέσα από την ραγισμένη καρδιά της.  Αυτής της για-
γιάς με το ήρεμο πρόσωπο γεμάτο θλίψη και πόνο.
Έτσι λοιπόν…. Ο Μιχαλάκης και η Καλλιόπη πήραν 
την μοιραία απόφαση.  Το πρωί της 14ης Αυγούστου 
2005 ημέρα Κυριακή, αποχαιρετούν παιδιά, εγγόνια, 
συγγενείς και φίλους και επιβιβάζονται στο αεροπλά-
νο της πτήσης 522 (HCY522) για τις ολιγοήμερες δια-

κοπές τους με προορισμό την Πράγα.
Από το αεροδρόμιο Λάρνακας η Κωνσταντίνα δέχεται 
το τελευταίο τηλεφώνημα από την μητέρα της.  Ήταν 
χαρούμενη.  «Βρήκα ότι μου ζητήσατε από τη λίστα 
των δώρων…. Θα  σας τα φέρω πέστε το και στα παι-
διά.  Αν χρειαστείτε κάτι άλλο τηλεφωνείστε μας.  Πε-
τούμε στις 9.05».
Και χρειάστηκαν!!!!!!!! Πολλά!!!!!! Χρειάστηκαν ανθρώ-
πους να απαντήσουν στις απορίες τους.  Χρειάστηκαν 
χέρια να τους αγκαλιάσουν.  Χρειάστηκαν λόγια να 
τους παρηγορήσουν.  Χρειάστηκαν πόδια να περπα-
τάνε πένθιμα κάθε χρόνο μαζί τους στο Γραμματικό.  
Γιατί; Πως έγινε; Είναι ζωντανοί;  Σίγουρα βρισκόταν 
στο αεροσκάφος; Άραγε θα τους συναντήσουμε κά-
που;
Δυστυχώς.Η αγωνία κορυφώθηκε όταν η κόρη τους 
Κωνσταντίνα μαζί με τον σύζυγο της Άντρο και τα παι-
διά τους Κάλια και Χρυσόστομο, ανεβαίνοντας τον 
δρόμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Τρόο-
δος, πληροφορήθηκαν από το ράδιο την πτώση ενός 
αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Λάρνακα με 
προορισμό την Πράγα και με σταθμό στο Ελευθέριος 

Βενιζέλος στην Αθήνα.  Πολλά σκοτεινά σημεία.
Πολλά αναπάντητα ερωτήματα.  Αγωνία.  Υποθέσεις 
ότι συνέβη το χειρότερο.  Ο αδελφός της Κωνστα-
ντίνας Γιώργος εργαζόμενος τότε στον Πύργο Ελέγ-
χου του Αεροδρομίου επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.  
Ήταν κι αυτοί στην μοιραία πτήση.  Αυτό ήταν σίγου-
ρο πια.  Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα.  Οι δικοί τους 
άνθρωποι ξέσπασαν στα κλάματα, το σπίτι τους γέμι-
σε κόσμο, το χωριό ντύθηκε στα μαύρα.
Λίγες ώρες αργότερα το σπίτι του Μιχαλάκη  και της 
Καλλιόπης βυθίστηκε στο πένθος.  Η κόρη τους Κων-
σταντίνα κάθεται στον καναπέ κι έχει τα χέρια σταυ-
ρωμένα.  Κλαίει με λυγμούς και η ψυχή της αναζητά 
τους γονείς της.  Δεν θέλει να το πιστέψει.  Έχασε τους 
γονείς της.  Χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια της.  Ο 
γιος τους Γιώργος, είναι κάπως πιο ψύχραιμος.  Κλαί-
ει βουβά. Λιγομίλητος.  Δεν αφήνει πολλές κουβέντες 
να βγουν από το στόμα του.  Με κατακόκκινα μάτια 
και με βλέμμα καρφωμένο  στην πόρτα αναζητά το 
βλέμμα των γονιών του, το γέλιο τους τη μορφή τους.  
Ίσως τους περιμένει να γυρίσουν.  Ξαναβυθίζεται στις 
σκέψεις του.

Όλοι συγγενείς, φίλοι, χωριανοί βρίσκονται σε κατά-

σταση σοκ.  Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν.  Είναι όλοι 

απαρηγόρητοι.  Όλοι τους ψάχνουν…..

Ο Μιχαλάκης και η Καλλιόπη ήταν εξαιρετικοί άνθρω-

ποι.  Φιλήσυχος άνθρωπος ο Μιχαλάκης, λιγομίλη-

τος.  Είχε περάσει και άλλες δυσκολίες στην ζωή του.  

Θύμα  και αυτός της Τουρκικής Εισβολής του 1974.  

Αιχμάλωτος στα χέρια των Τούρκων. Τελικά επέστρε-

ψε και συνέχισε την ζωή του χωρίς να ξέρει τι τον πε-

ρίμενε.  Η Καλλιόπη πάντα χαμογελαστή, ευσυνείδη-

τη αγαπούσε τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα αδέλφια 

της και όλους τους συγγενείς της.  Έκανε τα πάντα να 

τους ευχαριστήσει.  Κι όμως η ζωή της έσβησε.  Εκεί 

στο μαύρο βουνό του Γραμματικού.  Ένα κενό. Ότι 

υπάρχει από αυτούς είναι μόνο μέσα στην ψυχή των 

δικών τους ανθρώπων.

Όσα χρόνια και αν  περάσουν θα ζούνε πάντα μέσα 

στην ψυχή των συγγενών και φίλων τους.  Περνάνε 

Χριστούγεννα, Πάσχα, γενέθλια, γιορτές. Και τα παι-

διά τους αντί να τους εύχονται αφήνουν μόνο ένα 

μπουκέτο λουλούδια στον τάφο τους.  Μακάρι εκεί 

που είναι να είναι ευτυχισμένοι, μαζί με τους υπόλοι-

πους.

Αιωνία τους η μνήμη……

      

Κατίνα Πραστίτη Πέππου

 Νηπιαγωγός

Η άρδευση των φυτών στον κήπο μας κάθε περίο-
δο του έτους αποτελεί συνήθης πρακτική για την 
επιβίωση των φυτών καθώς και για την όμορφη 

και πράσινη εμφάνιση τους. Η πρακτική αυτή αποτελεί σχε-
δόν καθημερινή συνήθεια ιδίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες όπου 
λόγω των υψηλών θερμοκρα-
σιών και της μεγάλης περιόδου 
ηλιοφάνειας τα φυτά έχουν με-
γαλύτερες ανάγκες σε νερό σε 
σχέση με τους χειμερινούς μή-
νες.  Σε πολλές περιπτώσεις γίνε-
ται συζήτηση για τον κατάλληλο 
χρόνο άρδευσης (πρωί, από-
γευμα ή νύχτα) καθώς και για 
την ποσότητα του νερού ή την 

συχνότητα άρδευσης.
Ο λανθασμένος χρόνος άρδευσης πολλές φορές μας επι-
φέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα τόσο στα φυτά μας (μυ-
κητολογικές ασθένειες) καθώς και στο γύρο  περιβάλλον 
μας αφού ευνοείται η ανάπτυξη  πληθυσμών εντόμων, 

κυρίως κουνουπιών.  ΄Εχοντας  υπόψη τα πιο πάνω, η κα-
ταλληλότερη φάση της ημέρας για άρδευση είναι κατά τις 
πρωινές έως τις μεσημβρινές περιόδους της ημέρας. Αρ-
δεύοντας το πρωί υπάρχει ο χρόνος καθ΄ όλο  το υπόλοιπο 
της ημέρας, η περίσσεια υγρασία στην επιφάνεια του εδά-
φους και του νερού που συσσωρεύεται στα φύλλα των φυ-
τών να εξατμιστεί. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε τις πιθα-
νότητες εμφάνισης ασθενειών στα φυτά μας όπως η στάχτη 
(ωείδιο), ο περονόσπορος, ο βοτρίτη κτλ αφού χωρίς υγρα-
σία δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι ασθένειες πάνω σε 
αυτά τόσο εύκολα. Παράλληλα,  εξατμίζεται το νερό που 
μαζεύεται στα διάφορα σημεία στον κήπο μας μετά την άρ-
δευση, όπου αποτελούν σημείο εκκόλαψης κυρίως των 
αυγών των κουνουπιών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχει υπόγειο σύστημα άρδευσης και αυτή γίνεται 
με λάστιχο, να γίνεται όσο το δυνατό λιγότερη αναπήδηση 
της λάσπης στα φύλλα των φυτών αφού στο έδαφος υπάρ-
χουν πάντα σπόρια μυκήτων. Παράλληλα, μετά το τέλος 
της άρδευσης πρέπει να αφαιρείται το νερό από τα πιατάκια 
κάτω από τις γλάστρες γιατί η περίσσεια νερού δημιουρ-

γεί προβλήματα σήψης στις ρίζες των φυτών. Επίσης, όπως 
προαναφέραμε τα σημεία όπου μαζεύται το νερό αποτε-
λούν χώρο κατάλληλο για την επόασης των αυγών των 
κουνουπιών.  Προσοχή πρέπει πάντα να δίνεται στη θερ-
μοκρασία του νερού.  Προσπαθούμε πάντοτε το νερό να 
μην είναι ζεστό αφού μπορεί πολύ εύκολα να καταστρέψει 
τα φυτά μας και την παραγωγή τους! Σε περίπτωση όπου 
το σύστημα άρδευσης μας είναι επιφανειακό (σωλήνες ή 
λάστιχα άρδευσης) προτιμότερο είναι να ποτίζουμε όσο 
πιο νωρίς μπορούμε προτού ζεσταθούν υπερβολικά. Τα 
πιο πάνω βεβαίως ισχύουν και στις περιπτώσεις άρδευσης 
χλοοτάπητα (γρασίδι) αλλά και στην άρδευση κηπευτικών 
(λαχανικών όπως ντομάτες, αγγουράκια, κολοκύθια κλπ).
Η συχνότητα της άρδευσης και η ποσότητα του νερού δεν 
μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια αφού τα κριτήρια της 
άρδευσης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η 
σύσταση του εδάφους, το μέγεθος και το είδος των φυτών, 
η περιοχή  φύτευσης τους και η έκθεση τους στο φως καθώς 
και τις θερμοκρασίες κάθε περιόδου. 
Επίσης, καλό θα ήταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να 
εφαρμόζονται μικρές ποσότητες λιπασμάτων ή άλλων βο-

ηθητικών ανάπτυξης και θρέψης των φυτών έτσι ώστε να 
πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την 
ανθοφορία, το χρώμα και την παραγωγή των φυτών.
Τέλος, η απογευματινή ή βραδινή άρδευση συνιστάται 
μόνο στις περιπτώσεις όπου η ποιότητα του νερού δεν είναι 
αρκετά καλή κυρίως λόγω της ύπαρξης αλάτων σε αυτά.  Σε 
αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε προσπαθούμε να αρδεύου-
με με λίγη μεγαλύτερη ποσότητα νερού ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα έτσι ώστε να απομακρύνονται αυτά με την πε-
ρίσσεια του νερού ενώ, υπάρχουν και διάφορα σκευάσμα-
τα που μας βοηθούν στην απομάκρυνση των αλάτων από 
το έδαφος και τις ρίζες των φυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές, προ-
μήθεια ειδών άρδευσης και γεωργικών εφοδίων 
μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεω-
πονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι για να ενημερωθείτε 
από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή 
συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυ-
τών σας.

Μνημόσυνο θυμάτων της τραγωδίας 
της Ήλιος

Τ ελείται την Κυριακή 12 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Ναό της Πανα-
γίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου το  ετήσιο μνημόσυνο της οικογένειας του 
Κυριάκου και της Αναστασίας Κυπριανού Κολοκάση από το Δάλι και 

των παιδιών τους Στέλλας, Χρίστιας και Χριστόδουλου, θύματα του αεροπο-
ρικού δυστυχήματος της Ήλιος που έγινε το 2005 στo Γραμματικό. Καλούνται 
όσοι τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν. Μετά το μνημόσυνο θα τελεστεί τρι-
σάγιο στο κοιμητήριο Ιδαλίου.  

Καλοκαιρινή άρδευση στον κήπο μας

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο 
Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc

Η 
λεϊσμανίαση είναι μια θανατηφόρος νόσος που προσβάλ-

λει κυρίως τα σκυλιά αλλά και τα άγρια τρωκτικά, τα άγρια 

και οικόσιτα σαρκοφάγα ζώα, τον άνθρωπο και τα ιπποει-

δή. Η ασθένεια έχει παγκόσμια εξάπλωση και προκαλείται από παρά-

σιτα του γένους Leishmania. Η μετάδοση της γίνεται μόνο από το τσί-

μπημα μιας ειδικής σκνίπας, λεγόμενη φλεβοτόμος, η οποία πηγαίνει 

στα άτριχα σημεία του σκύλου (πχ. κοιλιά, επιρρύνιο) και τον τσιμπάει. 

Βέβαια για να μεταδοθεί η Leishmania 

σε έναν υγιή σκύλο, πρέπει να τον τσι-

μπήσει μια μολυσμένη σκνίπα που 

έχει προηγουμένως τσιμπήσει άλλο 

σκύλο φορέα. Να σημειωθεί ότι η λε-

ϊσμανίαση δεν μεταδίδεται απευθεί-

ας από τον άνθρωπο στον σκύλο ή το 

αντίθετο.

Το σκυλί μπορεί να εμφανίσει συ-

μπτώματα από 7 με 10 μέρες μετά τη 

μόλυνση μέχρι και μήνες. Δεν υπάρ-

χει συγκεκριμένος χρόνος επώασης. Συνήθως, τα πιο πολλά περιστατι-

κά θα παρουσιάσουν δερματικές αλλοιώσεις, ενώ τα κύρια συστήματα 

που επηρεάζονται εκτός από το δέρμα είναι τα νεφρά, σπλήνα, συκώ-

τι και αρθρώσεις. 

Συμπτώματα:
Οι δύο κλινικές μορφές της νόσου στο σκύλο είναι η εντοπισμένη, δερ-

ματική λεϊσμανίαση και η γενικευμένη, διάχυτη, σπλαχνική λεϊσμανί-

αση. Τις περισσότερες φορές τα συμπτώματα της νόσου είναι διευ-

κρινίστηκα. Τα δερματικά συμπτώματα είναι πολύ σημαντικά αφού 

αποτελούν την κοινή εκδήλωση της ασθένειας και γίνονται εύκολα 

αντιληπτά από τον ιδιοκτήτη. Αυτά ποικίλουν, με πιο συχνή την απο-

φολιδωτική δερματίτιδα με ή χωρίς αλωπεκία (απώλεια τριχώματος), ει-

δικότερα γύρω από το πρόσωπο του σκύλου, γύρω από τα μάτια και 

τα πτερύγια των αυτιών. Σε πιο προχωρημένα περιστατικά μπορεί να 

παρατηρηθούν συμπτώματα που σχετίζονται  με παθολογία των ορ-

γάνων, όπως πολυουρία, πολυδιψία και ασκίτης (βλάβη νεφρών), χω-

λότητα (πολυαρθρίτιδα), ατροφία μυών κυρίως των κροτάφων (μυο-

σίτιδα). 

Διάγνωση:
Ιδιαίτερα σημαντική σε περίπτωση μόλυνσης του ζώου είναι η έγκαι-

ρη διάγνωση, αφού η λεϊσμανίαση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρ-

θωτες βλάβες στον οργανισμό και να μειώσει το προσδόκιμο και την 

ποιότητα ζωής του σκύλου. Η διάγνωση γίνεται βάση των κλινικών 

συμπτωμάτων και την ανίχνευση του παρασίτου στο αίμα με διάφο-

ρα τεστ.

Θεραπεία:
Κάθε σκύλος με επιβεβαιωμένη μόλυνση θα πρέπει να υποβάλλεται το 

συντομότερο δυνατό σε ειδική θεραπεία. Υπάρχουν πολλά θεραπευ-

τικά πρωτόκολλα που μπορούν να παρατείνουν, αλλά και να βελτιώ-

σουν την ποιότητα ζωής ενός σκύλου. Επίσης, καλό θα ήταν, η θερα-

πεία να ξεκινήσει νωρίς, πριν ακόμα επηρεαστούν τα ζωτικά όργανα, 

έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί η παρουσία του παρασίτου στο αίμα. 

Ακόμη, μετά τον κάθε κύκλο θεραπείας, το ζώο πρέπει να υποβάλλεται 

σε συχνό έλεγχο για εντοπισμό τυχόν υποτροπής.

Πρόληψη:
Πρέπει να έχουμε ως στόχο τη διατήρηση της εστίας μόλυνσης μακριά 

από τα κατοικίδια μας, γι’ αυτό σημαντικότατο ρόλο στη πρόληψη είναι 

η τοποθέτηση εντομοαπωθητικού κολάρου ή η ενστάλαξη στο δέρμα 

αμπούλας που περιέχει περμεθρίνη. Τέλος, πολύ προσεχτικοί πρέπει 

να είναι οι ιδιοκτήτες που ζούνε παραλιακά ή/και κοντά σε μέρη όπου 

τα κουνούπια ευδοκιμούν και να αποφεύγουν να αφήνουν τα ζώα σε 

εξωτερικούς χώρους το βράδυ.  

Λεϊσμανίαση: Συμπτώματα, πρόληψη και θεραπεία
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Ξ επέρασαν κάθε προσδοκία τα φετινά Αδώ-
νεια. Η μεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση του 
Άδωνη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 

Ιουλίου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο Στέλιος Διο-
νυσίου και το μουσικό σχήμα του Ασμάτιον Live πρό-
σφεραν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Ο κόσμος ο 
οποίος κατέκλυσε το γήπεδο απόλαυσε την εκδήλω-
ση η οποία έγινε σ’ ένα δροσερό και πανέμορφο πε-
ριβάλλον. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Στρά-
το Διονυσίου. Οι άνθρωποι του Άδωνη φρόντισαν 

για όλες τις λεπτομέρειες. Ο κόσμος που παρευρέθη-

κε διασκέδασε μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Το καλωσόρι-

σμα έκανε ο Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης ο 

οποίος αναφέρθηκε στο έργο που επιτελείται στο σω-

ματείο κάνοντας αναφορά στη μεγάλη συμβολή του 

συλλόγου στα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά 

πράγματα της περιοχής. Eκ μέρους του ΑΚΕΛ παρευ-

ρέθηκε ο Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας – Κερύ-

νειας Χρίστος Χριστοφίδης. 

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας και 
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς ούτε στις διακοπές σου. 
Αυτές τις ημέρες εξάλλου χρειάζεσαι ενέργεια για να 
ξεκινήσεις την ημέρα σου, και να φέρεις εις πέρας όλες 
τις καλοκαιρινές δραστηριότητες που θέλεις. Μιας και 
οι διακοπές όμως είναι συνώνυμο της χαλάρωσης, το 
τελευταίο που θέλεις είναι να περνάς την ώρα σου στην 
κουζίνα. Προτείνουμε για τον Αύγουσο εύκολη και 
νόστιμη συνταγή που δεν απαιτεί ούτε προετοιμασία, 
παρά μόνο φρέσκα, εποχικά υλικά.

Τηγανητό αυγό με αβοκάντο
Το τέλειο πρωινό χρειάζεται μόλις 10 λεπτά για να ετοι-
μαστεί.

Τι θα χρειαστείς
1 βιολογικό αυγό

1 φέτα χωριάτικο ψωμί

1/4  αβοκάντο

1 φέτα τυρί για τοστ

Λίγο χυμό λεμονιού

Αλάτι, πιπέρι

Το πρωϊνό των διακοπών

Πλούσια διασκέδαση στα Αδώνεια 2018

Μ εγάλη επιτυχία σημεί-
ωσε η τόμπολα που 
διοργάνωσε η ΑΕΚ 

Ιδαλίου στο Πάρκο «Βασίλη Μι-

χαηλίδη» την Παρασκευή 13 Ιου-

λίου. Κάτω από τα πεύκα και σε 

δροσερό περιβάλλον οι κάτοικοι 

της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης αλλά και της γύρω πε-

ριοχής είχαν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν μια υπέροχη βραδιά την 

οποία συμπλήρωσαν και όμορ-

φα μουσικά ακούσματα. Τα παιδιά 

έπαιξαν σε ασφαλές περιβάλλον. 

Μέλη του Συνδέσμου Κατοίκων 

της Ενορίας και Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης πάντα δραστήρια 

και  κοντά στους δημότες,  πρό-

σφεραν σουβλάκια στον κόσμο ο 

οποίος έφυγε με τις καλύτερες των 

εντυπώσεων.  

Η τόμπολα 
της ΑΕΚ 
Ιδαλίου 

Μ ια ξεχωριστή βραδιά υπό το φως του φεγγαριού 
απόλαυσαν όσοι παρευρέθηκαν την Τρίτη 17 Ιου-
λίου στον Άγιο Σωζόμενο και παρακολούθησαν την 

ταινία Οικόπεδο 12. Παρόν και ο Πρόεδρος της Βουλής Δημή-
τρης Συλλούρης υπό την αιγίδα του οποίου ήταν η εκδήλωση. 
Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, η ται-
νία «Οικόπεδο 12» συνοψίζει και αντικατοπτρίζει, στο πλαίσιο 
ενός σεναρίου, το συνολικό πρόβλημα του τόπου μας, επεσή-
μανε ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο κ. Συλλούρης ανέφερε επίσης 
ότι παρίστατο στην προβολή με αισθήματα συγκίνησης, νο-
σταλγίας και δέους, καθώς στη γενέτειρα του Ποταμιά και τον 
Άγιο Σωζόμενο οι κάτοικοι Έλληνες και Τούρκοι, ανέκαθεν συμ-
βίωναν αρμονικά, συμβίωση που έπληξαν οι διακοινοτικές τα-
ραχές του 1963 και μεταγενέστερα η τουρκική εισβολή του 
1974. «Στον ιερό τούτο χώρο οι μνήμες, η ιστορία και ο πολιτι-
σμός δεν έχουν σβήσει ποτέ», συμπλήρωσε. Την εκδήλωση δι-
οργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πο-
ταμιάς. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μάριος Θεμιστοκλέους 
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους τους οποίους ευχαρίστη-
σε για την παρουσία τους στην εκδήλωση. Η ταινία Οικόπεδο 12 
γυρίστηκε στην περιοχή του Αγίου Σωζομένου και η προβολή 
της στο χώρο των γυρισμάτων της ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός. 

Το Οικόπεδο 12 προβλήθηκε στο χώρο 
των γυρισμάτων τoυ

«Τραγούδια-ταξίδια» η παράδοση στο έντεχνο

Η Ιερά Μητρόπολης Τρι-
μυθούντος διοργάνωσε 
μουσική εκδήλωση με 

θέμα  «Τραγούδια-ταξίδια» η πα-

ράδοση στο έντεχνο. Την εκδή-

λωση παρουσίασε ο πολιτιστικός 

σύλλογος Ρωμυωσύνη την  Κυρι-

ακή 8 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Δή-

μου Ιδαλίου. Την Ιδέα-Γενική επι-

μέλεια είχε ο Γιώργος Κυπριανού. 

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα 

του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου 

Χριστοδουλίδη. Οι συμμετέχο-

ντες στην εκδήλωση απέσπασαν 

το θερμό χειροκρότημα του κοι-

νού το οποίο πέρασε μια εξαιρετι-

κή μουσική βραδιά.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα κατάλληλο για φοιτητές, περιοχή Αμπελόκηπους, πλησίον μετρό και λεωφορείων 1 υπνοδ., 

ρετιρέ και με μεγάλη βεράντα. Πλήρως επιπλωμένο με όλες της ηλεκτρικές συσκευές, συμπεριλαμβα-

νομένου a/c και κεντρικής θέρμανσης. Πληροφορίες: 99815580
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Π όσα αντικείμενα κρατάμε με την σκέψη και 
μόνο ότι μπορεί να μας φανούν χρήσιμα; 
Πόσα άχρηστα αντικείμενα μπορεί να μα-

ζέψουμε νιώθοντας ότι μας είναι δύσκολο να τα απο-
χωριστούμε; Και στην συνέχεια δεν μπορούμε να πε-
τάξουμε ούτε τις άδειες συσκευασίες αντικειμένων, 

περιοδικά, εφημερίδες, πα-
λιά και φθαρμένα ρούχα, 
κουτάκια και οτιδήποτε πέ-
σει στα χέρια μας. Η σκέ-
ψη πάντα είναι μία «αν κά-
ποια μέρα το χρειαστώ, που 
θα το βρω;». Το αποτέλε-
σμα όμως είναι ένα σπίτι γε-
μάτο με άχρηστα αντικείμε-
να, που κάνει ασφυκτικό το 
χώρο και κατ’ επέκταση τη 
ζωή μας. 
Αυτό ονομάζεται αποθη-
σαυρισμός. Και συγκεκρι-
μένα, ο αποθησαυρισμός 
είναι μια ιδεοψυχαναγκα-

στική διαταραχή η οποία συνδέεται με μία συμπερι-
φορά αποφυγής, που εμπεριέχει στοιχεία αναποφασι-
στικότητας και τελειομανίας. Στην προσπάθειά του το 
άτομο να αποφύγει να πετάξει τα άχρηστα αντικείμε-
να από το σπίτι, οδηγείται στην συσσώρευση αντικει-
μένων, τα οποία μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσει 
ποτέ. Μέσω την συσσώρευση αντικειμένων το άτομο 
αισθάνεται ασφάλεια ότι σε κάθε περίπτωση θα μπο-
ρεί να έχει το κατάλληλο αντικείμενο. 
Επίσης, ακόμη ένα χαρακτηριστικό του ατόμου αυ-
τού είναι να έχει μαζί του πολλά πράγματα, στις τσέ-
πες, τα πορτοφόλια, τις τσάντες και το αυτοκίνητο. Η 
απόφαση του ατόμου να πετάξει κάτι, είναι κάτι που 
θα μπορούσε να του προκαλέσει άγχος. Επιπλέον, το 
άτομο δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματα 
που του προκαλεί ο αποχωρισμός των αντικειμένων. 
Συνήθως, εμφανίζει έντονο άγχος ή και σύγχυση, κα-
θώς σκέφτεται ότι μπορεί να πετάξει κάτι το οποίο τελι-
κά είναι χρήσιμο, ενώ μπορεί να εκδηλώσει εκνευρι-
σμό ή πτώση της διάθεσής του όταν δέχεται κριτικές 
ή συμβουλές από το περιβάλλον σχετικά με τα αντι-
κείμενα που συλλέγει. Το άτομο θεωρεί ότι οι άλλοι εί-
ναι παράλογοι ή υπερβολικοί στα σχόλια τους και δεν 
μπορεί να δει την συμπεριφορά του ως προβληματι-
κή. Η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί προβλήματα όχι 
μόνο στο ίδιο το άτομο αλλά και στο στενό περιβάλ-
λον του, καθώς η συσσώρευση αντικειμένων δημι-
ουργεί ένα ανθυγιεινό περιβάλλον (π.χ. χώρος μικρο-
βίων και σκόνης), ή και ένα επικίνδυνο περιβάλλον. 

Επίσης, το άτομο έχει συναισθηματικές, κοινωνικές, οι-
κονομικές ή και νομικές επιπτώσεις. Σε ακραίες περι-
πτώσεις, το άτομο μπορεί να ξοδεύει πολλά χρήματα 
ή και να εμπλακεί σε παρανομίες ώστε να εξασφαλί-
σει περισσότερα αντικείμενα. Συνήθως το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα 
των αντικειμένων. Τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα 
που συσσωρεύει το άτομο είναι εφημερίδες, περιοδι-
κά, χάρτινες και πλαστικές τσάντες, διαφόρων ειδών 
κουτιά, φωτογραφίες, ρούχα, φαγώσιμα και οικιακό 
εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα το σπίτι να καταλήγει να 
μην εξασφαλίζει τις βασικές συνθήκες διαβίωσης, ενώ 
συνήθως δεν είναι σε κατάσταση να δεχτεί επισκέψεις.   
Το άτομο καλύπτει την ανάγκη του να νιώθει ότι έχει 
τον έλεγχο μέσα από τη συσσώρευση των αντικειμέ-
νων. Σε γενικές γραμμές, το άτομο ψάχνει την αίσθη-
ση του ελέγχου και μέσα από τον έλεγχο των πραγ-
μάτων που μαζεύει αισθάνεται ότι κερδίζει αυτό τον 
έλεγχο, εξασφαλίζοντας ασφάλεια. Συνήθως, η συσ-
σώρευση αντικειμένων συνοδεύεται από μια κατα-
ναγκαστική τάση για ψώνια, με αποτέλεσμα το άτομο 
να ξεπερνά τα όρια των καρτών του και να υπερχρε-
ώνεται ή μπορεί να είναι μια καταναγκαστική τάση 
για αγορά μοναδικών ή ιδιαίτερα ακριβών αντικει-
μένων. Όμως, για κάποια άτομα μπορεί να είναι μια 
χωρίς έξοδα καταναγκαστική συμπεριφορά, συγκε-
ντρώνοντας κυρίως πράγματα που βρίσκουν δωρε-
άν, όπως εφημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια και δι-
αφημιστικούς καταλόγους. Ο αποθησαυρισμός ίσως 
να είναι σύμπτωμα άλλης διαταραχής, όπως για πα-
ράδειγμα της ψυχαναγκαστικής διαταραχής, της ψυ-
χαναγκαστικής διαταραχής της προσωπικότητας, της 
κατάθλιψης ή της ελλειμματικής προσοχής/υπερκινη-
τικότητας. Ακόμη, μπορεί να είναι σύμπτωμα της άνοι-
ας, της ψύχωσης, του αυτισμού και της νοητικής υστέ-
ρησης. Ωστόσο, μπορεί να αποτελεί και μη ψυχιατρική 
διαταραχή. 
Ο καθορισμός του αποθησαυρισμού ως μια διαταρα-
χή εξαρτάται από τον βαθμό της συγκέντρωσης αντι-
κειμένων και τα επίπεδα λειτουργικότητας του ατό-
μου. Η συσσώρευση αντικειμένων δεν οφείλεται στην 
τεμπελιά ή τον αδύναμο χαρακτήρα του ατόμου. Σε 
ένα μεγάλο ποσοστό θεωρείται κληρονομικό. Ακόμη, 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της διαταραχής παί-
ζουν και οι οικογενειακές εμπειρίες και οι ψυχολογικοί 
και συναισθηματικοί παράγοντες.  
Είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της διατα-
ραχής να ζητηθεί βοήθεια από κάποιον ειδικό. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Αποθησαυρισμός 

  Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική 

Ψυχολόγος 
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Π όνος στη μέση και τον αυχένα : Η σωστή πληρο-
φόρηση σχετικά με τις επώδυνες καταστάσεις του 
αυχένα και της μέσης είναι κρίσιμης σημασίας για 

τον ασθενή. Έτσι οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε την αλή-
θεια σχετικά με τους παρακάτω 4 μύθους που κυκλοφο-
ρούν στο θεραπευτικό κόσμο, κυρίως μεταξύ των ασθε-
νών για τον πόνο στη μέση και τον αυχένα.
Μύθος 1 : Η ξεκούραση και ακινητοποίηση είναι ο κα-

λύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
του πόνου
Αλήθεια : Μια σύντομη περίο-
δος ανάπαυσης όντως μπορεί 
αν μειώσει τα συμπτώματα του 
πόνου, ωστόσο αυτή η περίο-
δος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
2 μέρες. Μετά τις 2 μέρες αυξά-
νονται οι πιθανότητες να οδηγη-
θεί ο ασθενής σε επιστροφή στις 
ενοχλήσεις. Επιπλέον μια μα-
κρά περίοδος ακινητοποίησης 
στο κρεβάτι θα προκαλέσει μυϊ-
κή ατροφία και μείωση της ελα-
στικότητας των συσταλτών μα-
λακών δομών. Έτσι εισέρχεται 

ο ασθενής σε έναν φαύλο κύκλο όπου ο πόνος οδηγεί σε 
ακινητοποίηση και η ακινητοποίηση σε πόνο.
Η προτεινόμενη λύση είναι μια αρχική μικρή περίοδος 
ανάπαυσης και εν συνεχεία η πραγματοποίηση ενός προ-
γράμματος αποκατάστασης με φυσικοθεραπεία και ενερ-
γητική άσκηση, με ειδικό ασκησιολόγιο προσαρμοσμένο 
από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή.
Μύθος 2 : Η σπονδυλική στήλη είναι πολύ ευαίσθητη 
και εύθραυστη όταν υπάρχει πόνος
Αλήθεια : Οι δομές που περιβάλλουν τη σπονδυλική στή-
λη, όπως οι μυς, τένοντες, σύνδεσμοι, προσδίδουν εξαιρε-
τική δύναμη, ελαστικότητα, αντοχή και υποστήριξη στην 
ήδη πολύ ενισχυμένη ανατομική σπονδυλική κατασκευή.
Με εξαίρεση την περίπτωση ύπαρξης ασταθούς σπονδυ-
λικού κατάγματος, η καλή υγεία της σπονδυλικής στήλης 
απαιτεί καθημερινές διατάσεις, μυϊκή ενδυνάμωση και αε-
ροβική άσκηση, ακόμα και όταν συνυπάρχουν σπονδυλι-
κές δυσλειτουργίες.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η σπονδυλική στήλη έχει 
απεριόριστες αντοχές. Η κακή στάση και η λανθασμένη 
εργονομία και εμβιομηχανική μπορούν δυνητικά να μειώ-
σουν τις μυοσκελετικές αντοχές του συστήματος. Επίσης το 
κάπνισμα, η έλλειψη ύπνου και η κακή διατροφή είναι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την αντοχή των δομι-
κών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μια υγιεινή καθη-

μερινότητα σε συνδυασμό με φιλικές προς τη σπονδυλι-

κή στήλη ασκήσεις διαψεύδουν τον μύθο ότι όταν πονά-

με δεν ασκούμαστε λόγω ευθραστότητας της σπονδυλικής 

στήλης.

Μύθος 3 : Η ιατρική εξέταση δεν βρήκε ανατομικό 

τραυματισμό οπότε ο πόνος είναι απλά στη φαντασία μου

Αλήθεια : Ο πόνος είναι πάντα αληθινός και υπαρκτός  

ακόμα και αν οι ειδικοί δεν μπορούν να εντοπίσουν ανα-

τομική βλάβη.

Ειδικότερα στον χρόνιο πόνο , που διαρκεί παραπάνω 

από 2-3 μήνες θα πρέπει ο θεραπευτής να εξετάσει αν το 

ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για κάποιο λόγο 

έχει ευαισθητοποιηθεί νευροφυσιολογικά στον πόνο ή 

εάν τελικά ο πόνος στη μέση και τον αυχένα προκαλείται 

από ψυχολογικούς παράγοντες όπως η κατάθλιψη.

Η σύγχρονη θεραπευτική κοινότητα ευτυχώς μας δίνει 

πλέον έναν μεγάλο αριθμό πιθανών θεραπευτικών μέ-

σων, μη επεμβατικής, διαχείρισης πόνου από φυσικά μέσα 

και βελονισμό εώς συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Μύθος 4 : Οι γονείς μου είχαν μυοσκελετικά προβλήμα-

τα στη μέση/αυχένα οπότε και εγώ σε κάποια ηλικία θα πα-

ρουσιάσω τα ίδια προβλήματα.

Αλήθεια : Δεν υπάρχει γενετική προδιάθεση στην πλειονό-

τητα των μυοσκελετικών προβλημάτων, και φυσικά ούτε ο 

πόνος στη μέση και τον αυχένα.

Αυτό σημαίνει πως δεν είστε το θύμα των νόμων της γενε-

τικής όταν μιλάμε για δυσλειτουργίες στη μέση και τον αυ-

χένα. Ωστόσο αυτό που μπορεί να κληρονομηθεί είναι μια 

κακή στάση ή γενικότερα ένας ανθυγιεινός τρόπος ζωής 

με καταχρήσεις, κακή διατροφή και έλλειψη άσκησης.

Έτσι προσπαθήστε να λειτουργείτε στο φάσμα της πρόλη-

ψης με σωστή στάση σώματος, διατάσεις και γενικά ήπιες 

και ουδέτερες θέσεις σπονδυλικής στήλης.

Η αντιμετώπιση επώδυνων καταστάσεων, όπως ο πόνος 

στη μέσης και τον αυχένα είναι μια διαδικασία με μακρά 

διάρκεια στο χρόνο και όχι μια σύντομη αντιμετώπιση με 

αναλγητικά. Η σωστή ενημέρωση και η ανάπτυξη μια φι-

λοσοφίας καθημερινής άσκησης είναι αυτή που θα σας 

οδηγήσει μακριά από τον πόνο και κοντά στη λειτουργι-

κότητα.

4 μύθοι για τον πόνο στη μέση και τον αυχένα

Μαρία Καλλένου
Κεντρο Φυσικοθεραπειας 

PhysiKALL στο Δαλι 99881222
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Έ να δυνατό Άδωνη ο οποίος τα επόμενα λίγα 
χρόνια θα επανέλθει στις κατηγορίες της ΚΟΠ 
θέλουν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι του 

σωματείου. Τα δύσκολα για τους πράσινους του Δαλι-
ού, με τις οικονομικές εκκρεμότητες, έχουν περάσει και 
τώρα αρχίζει η αγωνιστική αντεπίθεση. Η διοίκηση του 
Άδωνη έχοντας καταφέρει να νοικοκυρέψει τα οικονο-
μικά του σωματείου,  προχωρά τώρα σε νέους στόχους, 
ρεαλιστικούς και εφικτούς. Σε πρώτο στάδιο θα επιδι-
ωχθεί να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα 
πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Στην προ-
σπάθεια που άρχισε καθοριστικό ρόλο θα έχει ασφαλώς 
ο προπονητής. Ο Γιαννάκης Διονυσίου ρίχθηκε με τα 
μούτρα στη δουλειά ώστε να καταφέρει να πετύχει τους 
στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Σε συνεργασία 
πάντα με τον Πρόεδρο Βάσο Ποταμίτη και τα υπόλοιπα 
μέλη του Δ.Σ εργάζοναι σκληρά για να ανεβάσουν τον 

Άδωνη. Στο σωματείο θέλουν να πάνε μπροστά και γνω-
ρίζουν όλοι ότι αυτό θα γίνει με σκληρή δουλειά. Τα δε-
δομένα στο σωματείο δείχνουν ότι έρχονται καλύτερες 
μέρες για το σύλλογο. Η σχετικά καλή πορεία που έκανε 
η ομάδα στην ποδοσφαιρική περίοδο που ολοκληρώ-
θηκε τον περασμένο Απρίλιο δίδει την προοπτική για το 
μέλλον του σωματείου. Η προετοιμασία του Άδωνη για 
το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει προς τα τέλη Αυγούστου 
αφού υπάρχει χρόνος μέχρι την έναρξη των αγωνιστι-

κών υποχρεώσεων της ομάδας. Παρόλα αυτά οι άνθρω-
ποι του σωματείου δεν αφήνουν να περάσει ο χρόνος 
ανεκμετάλλευτος. Στις 3 Ιουλίου έγινε η πρώτη συνάντη-
ση για την ποδοσφαιρική ομάδα για την νέα σεζόν. Στό-
χος της συνάντησης ήταν η έναρξη της συνεργασίας με 
τον προπονητή  Γιαννάκη Διονυσίου και η γνωριμία του 
μεταξύ των παλαιών και καινούργιων ποδοσφαιριστών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσόρισε τον κ. Διονυσί-
ου και τους ποδοσφαιριστές που θα πλαισιώσουν την 

ομάδα του Άδωνη για την περίοδο 2018-2019. Κατά 
την διάρκεια της συζήτησης οι ποδοσφαιριστές ενημε-
ρώθηκαν για τους στόχους, το πρόγραμμα, την προε-
τοιμασία και τους κανονισμούς της ομάδας. Κατά τη δι-
άρκεια της προετοιμασίας θα διευθετηθούν και κάποιοι 
φιλικοί αγώνες μέσα από τους οποίους ο προπονητής 
θα μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα για την κατάστα-
ση των ποδοσφαιριστών του και να δοκιμάσει αγωνι-
στικά σχήματα που θα το βοηθήσουν στην δουλειά του. 
Στην πρώτη ομάδα αναμένεται να προωθηθούν και κά-
ποιοι ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου 
στην οποία υπάρχει αρκετό ταλέντο. Ο Άδωνης διαχρο-
νικά βγάζει ταλέντα. Η αξιοποίηση παιδιών του Άδωνη 
αποτελεί επίσης στόχο των ανθρώπων του σωματείου οι 
οποίοι επενδύουν και στο κομμάτι που αφορά τις ακα-
δημίες. 

Για ένα δυνατό Άδωνη

Τ ο πρωτάθλημα θέλουν στη 
νέα ποδοσφαιρική περί-
οδο στην ΑΕΚ Ιδαλίου. Το 

σύνθημα έδωσε ο προπονητής της 
ομάδας Χρίστος Πέππος κατά τη 
διάρκεια καλοκαιρινού πάρτι που 
διοργάνωσε στο σπίτι του για τους 
ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση 
του σωματείου. «Πάμε για πρωτά-
θλημα» είπε ο κ. Πέππος ζητώντας 
απ’ όλους σκληρή δουλειά στις 
προπονήσεις και πειθαρχία. Το 
κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. 
Η συνεργασία μεταξύ όλων είναι 
άψογη, στοιχείο που προδιαγρά-

φει ότι έρχονται πολύ καλές μέρες 
για το σωματείο.  Οι ποδοσφαιρι-
στές από πλευράς τους έδωσαν την 
υπόσχεση ότι θα δώσουν τον κα-
λύτερο τους εαυτό για το μεγαλείο 
της ΑΕΚ. Ο Πρόεδρος του σωματεί-
ου Τζόζεφ Βασιλείου ανέφερε ότι 
η διοίκηση θα συνεχίσει να βρί-
σκεται στο πλευρό των ποδοσφαι-
ριστών έτοιμη να αντιμετωπίσει 
κάθε θέμα που θα προκύψει. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης παρου-
σιάστηκαν και οι ποδοσφαιριστές 
που εντάχθηκαν στο ρόστερ της 
ομάδας κατά τη διάρκεια της καλο-

καιρινής περιόδου. Δεν αποκλείε-

ται εάν κριθεί απαραίτητο από τον 

προπονητή να γίνουν και άλλες με-

τεγγραφικές κινήσεις. H προετοι-

μασία της ομάδας θα αρχίσει στα 

τέλη Αυγούστου και όλοι προσ-

δοκούν ότι φέτος θα είναι η χρο-

νιά της ΑΕΚ. Το επόμενο διάστημα 

θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτή-

ρια διαρκείας της ΑΕΚ τα οποία οι 

φίλοι της ομάδας θα μπορούν να 

τα προμηθευτούν από τα μέλη του 

Δ.Σ του σωματείου. 

«Πάμε για πρωτάθλημα»

Ενιχυμένος ο Απόλλων Λυμπιών

Α ρκετά δυνατός αναμένεται να παρουσιαστεί στο 
νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ ο Απόλλων Λυμπι-
ών. Οι γαλάζιοι προχώρησαν σε ανανέωση του ρό-

στερ τους προσθέτοντας νέους ποδοσφαιριστές στο δυνα-
μικό τους. Ο Απόλλων παρουσιάζεται αρκετά ενισχυμένος 
και ο προπονητής της ομάδας Κώστας Φασουλιώτης θα έχει 
αρκετές επιλογές ώστε να σχεδιάσει ένα δυνατό Απόλλω-
να ο οποίος θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στις νέες δι-
οργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Στο ρόστερ του Απόλλωνα εντά-
χθηκαν ο Γιάννος Μιχαήλ και ο τερματοφύλακας Νικόλας 
Βασιλείου. Ακολούθησε η μετεγγραφή του Χρίστου Μενε-
λάου. Στον Απόλλωνα Λυμπιών στη νέα αγωνιστική περίο-
δο έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην ομάδα και στόχος είναι 

το συντομότερο να αποκτηθεί η απαραίτητη ομοιογένεια. Η 
διοίκηση βρίσκεται πολύ κοντά στην ομάδα έτοιμη να παρά-
σχει κάθε βοήθεια. Το κλίμα στον Απόλλωνα είναι εξαιρετι-
κό. Η φετινή χρονιά συμπίπτει με τα 70 χρόνια ζωής του σω-
ματείου. Όλοι θέλουν να γιορτάσουν το γεγονός μ’ ένα τίτλο, 
ένα τίτλο ο οποίος θα δώσει χαρά στους φίλους του Απόλ-
λωνα. Κοντά στην ομάδα βρίσκονται και οι φίλοι της ομάδας 
οι οποίοι αναμένεται να το δείξουν και εμπράκτως αγοράζο-
ντας τα εισιστήρια διαρκείας που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. 
«Αυτή τη χρονιά θέλουμε το γήπεδο ακόμα πιο γεμάτο! Γιατί 
αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε! 70 Χρόνια ... Σέντρα!!» αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση των γαλάζιων. Τα εισιτήρια διαρκείας του 
Απόλλωνα Λυμπιών τιμώνται στα 35 Ευρώ.

Υψηλούς στόχους έχουν στο Λέφτερο

Μ ε οδηγό την πλήρως επιτυχημένη λήξασα 
αγωνιστική περίοδο ο Λέφτερος θα επιδιώ-
ξει στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να κερδί-

σει το πρωτάθλημα. Παράλληλα η ομάδα θα διεκδικήσει 
και το κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ το οποίο κατάφερε και κέρ-
δισε την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-
18. «Έχουμε υψηλούς στόχους στη νέα 
περίοδο» δήλωσε ο Πρόεδρος του Λέ-
φτερου Μιχάλης Καλλής τονίζοντας 
ότι ο μεγάλος στόχος παραμένει η άνο-
δος της ομάδας στην ΣΤΟΚ. «Θέλουμε 
να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά 
στον κόσμο του σωματείου» επισήμα-
νε ο Πρόεδρος ο οποίος ευχαρίστησε 
για άλλη μια φορά τους φίλους του Λέφτερου για τη συ-
νεχή στήριξη τους στην ομάδα. Ο Λέφτερος θα αρχίσει 
την προετοιμασία του για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
στις 20 Αυγούστου. Στον πάγκο της ομάδας θα παραμεί-
νει και στη νέα περίοδο ο Ανδρέας Πάλλας ο οποίος θα 
έχει την ευθύνη για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αντα-

γωνιστικού συνόλου το οποίο θα επιδιώξει να πετύχει 
τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Ο προπονη-
τής σε συνεργασία με τη διοίκηση εντόπισαν και έφεραν 
στην ομάδα ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βοηθήσουν 
στην νέα προσπάθεια που θα γίνει. Τα νέα μετεγγραφικά 

αποκτήματα μαζί με τους ποδοσφαιρι-
στές που ανήκουν στο δυναμικό της 
ομάδας αναμένεται να δημιουργή-
σουν ένα δυνατό σύνολο ικανό να δι-
εκδικήσει το πρωτάθλημα και τους άλ-
λους στόχους που τέθηκαν. Οι παίκτες, 
το προπονητικό τιμ και η διοίκηση του 
Λέφτερου δείπνησαν στο εστιατόριο 
Bella Luna ενόψει της έναρξης της νέας 

ποδοσφαιρικής χρονιάς. O προπονητής και τα μέλη του 
συμβουλίου αναφέρθηκαν στους στόχους της νέας χρο-
νιάς. Με ικανοποιητικούς ρυθμούς κινούνται τα εισιτήρια 
διαρκείας του Λέφτερου.  Τιμώνται προς 20 Ευρώ το ένα. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να τα προμηθευτούν θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με μέλη της διοίκησης του σωματείου.

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της 
ΜΕΑΠ. Οι ποδοσφαιριστές πάτησαν ήδη γήπε-
δο καταπίνοντας τα πρώτα χιλιόμετρα ώστε να 

παρουσιαστούν πανέτοιμοι με την έναρξη των αγωνι-
στικών υποχρεώσεων. Στην ομάδα του Πέρα Χωριού – 
Νήσου γίνεται σκληρή δουλειά. Όλοι στο σωματείο θέ-
λουν να κάνουν μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα 
της Β’ κατηγορίας. Ο στόχος για καλή πορεία, μακριά 
από περιπέτειες είναι εφικτός αφού οι κινήσεις που έγι-
ναν στη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν ουσίας και οι 
νέοι ποδοσφαιριστές που προστέθηκαν στο ρόστερ 
αναμένεται να βοηθήσουν στο πλάνο που ετοιμάζεται. 
Ο Πρόεδρος του σωματείου Μιχάλης Μιχαήλ ανέφερε: 
«θέλουμε μια αξιοπρεπή παρουσία χωρίς μεγάλα οικο-
νομικά ανοίγματα».  Όλοι στη ΜΕΑΠ γνωρίζουν ότι οι 
απαιτήσεις φέτος θα είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν επι-
τρέπονται σοβαρά λάθη τα οποία θα στοιχίσουν στην 
ομάδα.  Η διοίκηση σε συνεννόηση με τον προπονητή 
Μιχάλη Ιωάννου έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις στη 
μετεγγραφική σκακιέρα ώστε η ομάδα να θωρακιστεί σε 
όλες τις θέσεις και να είναι πανέτοιμη για να αντεπεξέλθει 
στις δυσκολίες του μαραθωνίου της Β’ κατηγορίας. Δεν 

αποκλείεται στην πορεία και με υπόδειξη πάντα του προ-

πονητή η διοίκηση να προχωρήσει και σε νέες μετεγγρα-

φικές κινήσεις. Ο Αύγουστος θεωρείται σημαντικός μή-

νας αφού ο προπονητής θα έχει την ευκαιρία μέσω των 

φιλικών αγώνων να καταστρώσει τα αγωνιστικά πλάνα 

του. Το κλίμα στη ΜΕΑΠ είναι εξαιρετικό και όλοι αναμέ-

νουν με ανυπομονησία να δουν τη νέα ομάδα που θα 

παρουσιαστεί στο πρωτάθλημα της Β΄κατηγορίας. Οι φί-

λοι της ΜΕΑΠ αναμένεται φέτος να δώσουν δυναμικό 

παρόν στην κερκίδα και να βοηθήσουν με το δικό τους 

τρόπο στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Οι άν-

θρωποι της ομάδας θέλουν το «Θεοδώρειο Στάδιο» να 

μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο και με δυσκολία να 

περνά φιλοξενούμενη ομάδα. Η έδρα πρέπει να αποτε-

λέσει δυνατό όπλο στην προσπάθεια μας, δήλωσε στέ-

λεχος της ομάδας το οποίο ζήτησε από τον κόσμο της 

ΜΕΑΠ να παραμείνει κοντά στο σωματείο. Οι αγωνιστι-

κές υποχρεώσεις της ΜΕΑΠ σύμφωνα με την κλήρωση 

έγινε θα αρχίσουν με εκτός έδρας αγώνα. Πρώτος αντί-

παλος των κόκκινων του Πέρα Χωριού – Νήσου είναι με 

την Αναγέννηση στην Δερύνεια. Δύσκολος αντίπαλος 
και στη 2η αγωνιστική. Η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει στο «Θε-
οδώρειο» τον Άρη. Στην 3η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παί-
ξει εκτός έδρας με τον Οθέλλο. Με μια πρώτη ματιά στο 
πρόγραμμα στις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα θα έχει να 
ξεπεράσει δύσκολα εμπόδια. Το καλό κλίμα στην ομά-
δα επεκτείνεται και στις άλλες ομάδες του σωματείου. Η 
δοίκηση της ΜΕΑΠ δίδει έμφαση στις ακαδημίες οι οποί-
ες φέτος έχουν αναβαθμιστεί. Τα παιδιά της U19 με τον 
προπονητή τους συνέβαλαν στα βελτιωτικά έργα που 
γίνονται στο γήπεδο. Έβαψαν τοίχους και τις κερκίδες. Το 
Δ.Σ της ΜΕΑΠ επικροτώντας την ενέργεια των παιδιών 
και θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την ενέργεια τους 
πρόσφερε σουβλάκι. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ καταβάλει 
προσπάθεια να εξευρεθούν πόροι ώστε να γίνουν βελ-
τιωτικά έργα ώστε το γήπεδο να μπορεί να ανταποκρί-
νεται στους κανονισμούς του πρωταθλήματος που αφο-
ρούν τη διεξαγωγή νυχτερινών αγώνων. Οι τυχεροί του 
λαχείου της ΜΕΑΠ σύμφωνα με την κλήρωση που έγι-
νε στις 3 Ιουλίου είναι οι εξής: αρ.735 κέρδισε 800 Ευρώ 
και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 336, 707,655, 872 και 186.

Άρχισε με φιλοδοξίες η MEAΠ

Γιώργος Κούμας: «Τα Λύμπια διαχρονικά 
τιμούν το Κυπριακό ποδόσφαιρο»

Ο Απόλλων Λυμπιών μέσα από την εκδήλωση 
«Απολλώνεια 2018» που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία γιόρτασε τα 70 χρόνια ζωής 

του. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ στο χαιρε-
τισμό του συγχαίροντας τους πρωταγωνιστές, μεταξύ άλ-
λων, τόνισε πως το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο στα σα-
λόνια, αλλά αφορά όλους και αποτελεί ένα βασικό άξονα 
της κοινωνίας μας. Στην ομιλία του ο κ. Κούμας ευχαρίστη-
σε τους διοργανωτές τονίζοντας ότι τα Λύμπια διαχρονικά 
τιμούν το Κυπριακό ποδόσφαιρο με αρκετούς κόπους και 
θυσίες. «Κρατούν ζωντανές τις αρχές και τις αξίες που πρε-
σβεύει αυτό το άθλημα και άνθρωποι που γεννήθηκαν σε 
αυτό το χωριό καταξιώθηκαν στην ιστορία του κυπριακού 
ποδοσφαίρου».
 Η πορεία του Απόλλωνα Λυμπιών, είπε ο κ. Κούμας, κάθε 
άλλο παρά τυχαία ήταν όλα αυτά τα χρόνια στα ποδοσφαι-
ρικά δρώμενα της Κύπρου.
 Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και για 25 ολόκληρα χρό-
νια έδωσε δείγματα γραφής, αγωνιστικότητας και ήθους σε 
όλες τις μικρές κατηγορίες της ΚΟΠ. Το τελευταίο διάστημα 
και παρά τις οικονομικές και άλλες δυσκολίες ο Απόλλων 
Λυμπιών συνεχίζει την παρουσία του στα Πρωταθλήμα-
τα της ΚΟΠ. Διαθέτει ομάδες στα παιδικά Πρωταθλήμα-
τα Grassroots αλλά και στο Πρωτάθλημα Γυναικών. Όσον 
αφορά την ομάδα Ανδρών συνεχίζει την πορεία της στο 
Αγροτικό ποδόσφαιρο.
 Ο κ. Κούμας εξήρε το έργο που επιτελούν οι άνθρωποι του 
Απόλλωνα. «Τα έργα μιλούν από μόνα τους. Κρατάτε ζω-
ντανή μια ομάδα, μια ιδέα, μια οντότητα. Δεν είναι μόνο πο-

δοσφαιρικό το θέμα ούτε αθλητικό. Κυρίως είναι κοινωνικό 

και είναι αυτό που θα πρέπει να αναδεικνύουμε. Σε κοινότη-

τες όπως την δικιά σας, μόλις μερικά μέτρα από την πράσινη 

γραμμή, ο Απόλλων Λυμπιών παραμένει δυνατός γιατί εί-

ναι κτισμένος πάνω σε γερές βάσεις και σε αγώνες, προσω-

πικούς και ευρύτερους, διαμέσου των χρόνων».

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, είπε ο Πρόεδρος 

της έχει στρατηγική απόφαση να βρίσκεται στο πλευρό των 

ομάδων που αποτελούν τη βάση του ποδοσφαίρου μας. 

«Το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο στα σαλόνια, το ποδό-

σφαιρο αφορά όλους και αποτελεί ένα βασικό άξονα της 

κοινωνίας μας. Για αυτό και σε κάθε περίπτωση προσπα-

θούμε αυτή την στήριξη να την μετατρέπουμε από την θεω-

ρεία στην πράξη» υπογράμμισε ο κ.Κούμας.

Toυς παρευρισκομένους διασκέδασε ο Τριαντάφυλλος με 

την ορχήστρα του. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανιδαλιακού ανακοίνωσε ότι  στο πλαίσιο της προσπάθει-

ας  για σωστή λειτουργία των τμημάτων πετόσφαιρας και καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης 

προς τα παιδιά, προχωρεί σε εγγραφές για τη νέα χρονιά.  

Εγγραφές: Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00 π.μ. στην κλειστή αίθουσα του Λυκείου Ιδαλίου. Θα γίνει επίσης ενη-

μέρωση γονιών και αθλητών από τους προπονητές. Η εγγραφή στοιχίζει  €15.  Στο ποσό της εγγραφής συμπεριλαμβά-

νεται και μία φανέλα προπόνησης. 

Έναρξη προπονήσεων:  Δευτέρα 03  Σεπτέμβριου 2018 

Μηνιαία συνδρομή: €25  (2ο παιδί €15)

Μ ε στόχο την επάνοδο στην Β’ κατηγορία άρχι-
σε την προετοιμασία του για τη νέα ποδοσφαι-
ρική περίοδο ο Χαλκάνωρ. Στις τάξεις της ομά-

δας επικρατεί ενθουσιασμός και αισιοδοξία. Το κλίμα στους 
γαλάζιους του Δαλιού είναι εξαιρετικό και όλοι στο σω-
ματείο προσβλέπουν σε μια καλή πορεία η οποία θα στε-
φθεί στο τέλος με επιτυχές αποτέλεσμα. Ένα καλό ξεκίνημα 
θα βοηθήσει στην προσπάθεια που θα καταβληθεί φέτος 
από το προπονητικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές. Ο 
προπονητής Γιώργος Γεωργίου έχοντας πολλές φιλοδοξί-
ες προσπαθεί να φτιάξει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα 
ανταποκριθεί με επιτυχία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Τον Γιώργο Γεωργί-
ου πλαισιώνουν ο Γιώργος Σκουλιάς Βοηθός Προπονητή, 
Στέλιος Καλλής Γυμναστής, Γιώργος Μαλάης, προπονητής 
Τερματοφυλάκων και Μάριος Παρασκευά Φυσιοθεραπευ-
τής. «Ο Χαλκάνορας εύχεται κάθε επιτυχία στον Γίωργο Γε-
ωργίου και το προπονητικό του team» αναφέρεται σε ανα-

κοίνωση του σωματείου. Αυτή την 
περίοδο όλοι έχουν στρωθεί στη 
δουλειά γνωρίζοντας ότι η προε-
τοιμασία είναι το άλφα και το ωμέ-
γα για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το 
επόμενο διάστημα έχουν διευθετη-
θεί φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώ-
σουν την ευκαιρία στον προπονη-
τή να κάνει τα δοκιμαστικά του, να 
δουλέψει σε διάφορα σχήματα και 
να ετοιμάσει το καλύτερο δυνατό πλάνο για τους αγώνες 
του πρωταθλήματος. Ο Χαλκάνωρ έχει ενισχυθεί και στην 
μετεγγραφική περίοδο ενώ ανάλογα με τις ανάγκες που εν-
δεχομένως να παρουσιαστούν πιθανόν να γίνουν και άλ-
λες μετεγγραφικές κινήσεις. Η ομάδα αναμένεται φέτος να 
παρουσιαστεί αλλαγμένη προς το καλύτερο. Οι κινήσεις 
που γίνονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει 
αισιοδοξία ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί δυνατή και έτοιμη 

να διεκδικήσει τους στόχους που 
τέθηκαν από τη διοίκηση. Στο Χαλ-
κάνορα θέλουν μια καλή αρχή στο 
πρωτάθλημα η οποία θα βοηθήσει 
τους ποδοσφαιριστές για τη συνέ-
χεια. Μ’ ένα καλό ξεκίνημα αναμέ-
νεται να επιστρέψουν και οι φίλοι 
της ομάδας. Η κλήρωση του πρω-
ταθλήματος που έγινε έβγαλε ως 
πρώτη αντίπαλο της ομάδας στη 

νέα διοργάνωση τη νεοφώτιστη Ομόνοια Ψευδά την οποία 
οι γαλάζιοι θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας. Στη 2η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενήσει στο 
Δάλι τον Αχυρώνα Λιοπετρίου και στην 3η αγωνιστική θα 
πάει στα Λύμπια για να παίξει με την Ολυμπιάδα, στο γει-
τονικό ντέρμπι. Ένα καλό ξεκίνημα για τον Χαλκάνορα θα 
ανεβάσει και τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών ώστε να 
μπορέσουν να ανεβάσουν την ομάδα στην Β’ κατηγορία. 

Το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια δι-
αρκείας του Χαλκάνορα τα οποία οι φίλοι της ομάδας μπο-
ρούν να τα προμηθευτούν από μέλη του Δ.Σ. Σε πυρετώδεις 
ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Γά-
λακτος το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου. 

Καλό ταξίδι Νίκο Πετρίκκο
Θλίψη στο Χαλκάνορα για τον θάνατο του επί σειρά ετών 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκου 
Πετρίκκου. Το Δ.Σ του Χαλκάνορα εκφράζει τα ειλικρινή του  
συλλυπητήρια προς τους συγγενείς και οικείους του.  Ο Νί-
κος Πετρίκκος υπηρέτησε άοκνα το σωματείο από διάφορες 
θέσεις έχοντας ενεργή εμπλοκή σε όλα τα κομβικά επιτεύγ-
ματα της σύγχρονης ιστορίας του Χαλκάνορα και συγκεκρι-
μένα την θεσμοθέτηση του Παγκύπριου Φεστιβάλ Γάλα-
κτος, την ανέγερση του Οικήματος του Χαλκάνορα Ιδαλίου 
και την πρόσφατη ανακαίνιση του συλλόγου.

Άνοδο θα επιδιώξει ο Χαλκάνωρ

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σε μια καλή πορεία στοχεύει η Oλυμπιάδα

M ε στόχο μια καλή πορεία μακριά από περιπέτειες 
και όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία άρχισε 
την προετοιμασία της για τη νέα ποδοσφαιρική πε-

ρίοδο η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Στις πρώτες προπονήσεις των 
πρασίνων υπάρχει κέφι και ενθουσιασμός. Ο προπονητής Γι-
ώργος Στυλιανού καταστρώνει επί χάρτου τα πλάνα του με 
στόχο να δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα η οποία θα αντα-
ποκριθεί στις προσδοκίες των οπαδών της. Στο μετεγγραφι-
κό πεδίο συνεχίζονται οι ανανεώσεις ποδοσφαιριστών από 
το υφιστάμενο ρόστερ ενώ έχουν εντοπιστεί στόχοι για τους 
οποίοι θα καταβληθεί προσπάθεια και θα γίνει κίνηση για 
να φορέσουν τη φανέλα με τη φλόγα στο στήθος. Οι πρώτες 
ανανεώσεις ποδοσφαιριστών για τη νέα ποδοσφαιρική περί-
οδο αφορούσαν τον Σταύρο Αντωνίου, τον  Δημήτρη Πρα-
τζιώτη, τον Χρίστο Αντωνίου, τον Γιώργο Θεοδώρου και τον  
Σάββα Μούντουκκος. «Ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές 
για την αφοσίωση τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε 
καλή ποδοσφαιρική χρονιά μακριά από τραυματισμούς και 
πάντα επιτυχίες» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου.  
Ακολούθησε η ανακοίνωση της συνεργασίας με τους ποδο-
σφαιριστές Νικόλα Πέζουνο και Παναγιώτη Παπαπερικλέους. 
«Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού πρόκειται για δύο 
πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές για την ομάδα μας και 
μας χαροποιεί ιδιαιτέρως η θέληση τους για συνέχιση της συ-
νεργασίας μας» σημειώνεται στην ανακοίνωση του σωματεί-
ου. Οι πράσινοι των Λυμπιών αρχίζουν τις αγωνιστικές τους 
υποχρεώσεις με εντός έδρας αγώνα. Θα φιλοξενήσουν στα 
Λύμπια την ομάδα της Πέγειας. Στη 2η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Ελ-

πίδα Αστρομερίτη. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική το γειτονι-
κό ντέρμπι με τον Χαλκάνορα. Ο αγώνας θα γίνει στα Λύμπια. 
Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος η κληρω-
τίδα έβγαλε παιχνίδια η εξέλιξη των οποίων μπορεί να φέρει 
ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο θα δώσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά της 
Ολυμπιάδας που διοργανώθηκε στις 27 Ιουλίου. Οι φίλοι του 
σωματείου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη 
καλοκαιρινή εκδήλωση με μουσική και τραγούδια. 

Άρχισαν οι εγραφές στον Πανιδαλιακό Πρόγραμμα προπονήσεων για τη χρονιά 2018-2019

ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
Ακαδημίες
(παιδιά κάτω των 10 ετών)

ΔΕΥΤΕΡΑ      3:00 - 4:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ       3:00 - 4:00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ        3:00 - 4:00 μ.μ.

Ακαδημίες
(παιδιά 10 - 12 ετών)

ΔΕΥΤΕΡΑ       4:00 - 5:00 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ        4:00 - 5:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ      9:00 - 10:00 π.μ.

Παγκορασίδες (U14) ΔΕΥΤΕΡΑ      5:00 - 6:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ              4:00 - 5:15 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ        5:00 - 6:30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5:00 - 6:30 μ.μ.

Κορασίδες (U16) ΤΡΙΤΗ              5:00 - 6:30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ      5:00 - 6:30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5:00 - 6:30 μ.μ.

* Οι προπονήσεις θα γίνονται στο κλειστό γήπεδο του Λυκείου Ιδαλίου
Η προπονητική ομάδα απαρτίζεται  από τους  πτυχιούχους γυμναστές Πιερή  Ανδρέα, Γαβριήλ Γιώτα  και Παπαδόπου-

λο Άγγελο

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  99483090, 992022014

Tα πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών

Μ ε τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων θα διεξα-
χθεί το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας αγωνι-
στικής περιόδου 2018 – 2019.

Με την ολοκλήρωση των 30 αγωνιστικών, οι δύο 
πρώτες ομάδες της κατάταξης θα εξασφαλίσουν άνο-
δο στο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας και οι τελευταίες 
τέσσερις θα διαβαθμιστούν στο Πρωτάθλημα Γ’ Κα-
τηγορίας. Με 16 ομάδες, δύο γύρους, σύνολο 30 αγω-
νιστικές θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα Γ ‘ κατηγορίας.  
Μετά την ολοκλήρωση των 30 αγωνιστικών, οι τέσσε-
ρις πρώτες  ομάδες θα εξασφαλίσουν άνοδο στη Β’ Κα-
τηγορία και οι τελευταίες τέσσερις θα διαβαθμιστούν 
στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Τιμές εισιτηρίων
Oι τιμές εισόδου για τους αγώνες του Πρωταθλήματος 

Β’ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 

2019 καθορίστηκαν ως εξής:

Η γενική είσοδος καθορίστηκε στα 10 ευρώ και το μα-

θητικό εισιτήριο στα 4 ευρώ.

Επίσης καθορίστηκαν οι τιμές εισόδου για τους αγώ-

νες του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας για την ποδο-

σφαιρική περίοδο 2018 - 2019.

 Η γενική είσοδος καθορίστηκε στα 6 ευρώ και το μα-

θητικό εισιτήριο στα 3 ευρώ.




