
  118 περιστατικά καρκίνου σε 15 χρόνια 
στην Ενορία Αγίων Κων/νου και Ελένης

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 11 l Τεύχος 135 l ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2022

ΔΑΛΙ  news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

Εξαντλήθηκε 
ο «Αφανής Άγγελος» 

σελ.6

Η Γ.Σ. της Ένωσης Δήμων 
σελ. 8

Εκδήλωση για άπορους 
μαθητές 

σελ.10

«Η Ποντικοπαγίδα» 
σελ.12

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

 Τα στοιχεία καταγράφονται στο Αρχείο Καρκίνου Κύπρου

Σ  τις 18 Δεκεμβρίου οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Κύπρου προσέρ-
χονται στις κάλπες για να επιλέξουν τους τρεις αρχιερείς οι οποί-
οι θα αποτελέσουν το τριπρόσωπο και θα διεκδικήσουν μέχρι 

τέλους τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν 
για την τελική έκβαση των εκλογών. Στο ρεπορτάζ καταγράφονται όλα 
όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πριν ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. 

σελ.5

Η προεκλογική εκστρατεία για 
τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές Προεκλογικές συγκεντρώσεις 

για τις προεδρικές εκλογές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 22342005

e-mail: info@fmw.com.cy

Σ  τοιχεία για την κατάσταση ανα-
φορικά με τα περιστατικά καρκί-
νου στην Ενορία Αγίων Κωνστα-

ντίνου και Ελένης παραθέτει ο Υπουργός 
Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα σε απάντη-
ση του σε ερώτηση της βουλεύτριας του 
ΔΗΣΥ Ρίτας Σουπερμαν. Συγκεκριμένα τα  
τελευταία 15 χρόνια, από το 2005-2019, 
εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 118 περι-
στατικά καρκίνου στην Ενορία Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης, σύμφωνα με το Αρ-
χείο Καρκίνου Κύπρου. Ο Υπουργός Υγείας 
ανέφερε ότι κατά μέσο όρο εμφανίζονται 
περίπου 10 νέα περιστατικά το χρόνο (μέ-
σος όρος τελευταίων 5 ετών). Τα είδη του 
καρκίνου που εντοπίστηκαν στην περιοχή, 
αφορούσαν διάφορα και συνήθη είδη καρ-
κίνου, με συχνότητα εμφάνισης παρόμοια 
με αυτή ολόκληρης της Κύπρου. 
                                                     σελ. 3

Ή  ανέγερση των γραφείων της Μη-
τρόπολης Τριμυθούντος στο Δήμο 
Ιδαλίου ήταν από τις προτεραιότη-

τες του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ο οποί-
ος πολύ συχνά λειτουργούσε σε εκκλησίες της 
περιοχής. Η «ΔΑΛΙNEWS» τιμώντας τη μνήμη 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου καταγράφει 
τις αναφορές του κατά την τελετή των εγκαινί-
ων του κτιρίου της Μητρόπολης Τριμυθούντος. 
Μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
έκανε αναφορά στα εμπόδια που υπήρχαν το-
νίζοντας ότι η δύναμη και η βοήθεια του Θεού 
συνέβαλαν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανέγερσης της Μητρόπολης. 
Η επιλογή για ανέγερση της Μητρόπολης Τριμυθούντος δίπλα από το Μη-
τροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας δεν ήταν τυχαία.            σελ.10

Ήταν προτεραιότητα του 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Σ  τα 11 Ευρώ ανά δίμηνο τιμάται από 
την 1η Νοεμβρίου η πάγια χρέω-
ση οικιστικής χρήσης πόσιμου νε-

ρού στους λογαριασμούς υδροληψίας. Σε 
ανακοίνωση του Συμβουλίου Υδατοπρομή-
θειας Λευκωσίας αναφέρεται ότι η ανατίμη-
ση στο πάγιο κρίθηκε απαραίτητη προκειμέ-
νου να συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς 
υδροληψίας του Συμβουλίου Υδατοπρομή-
θειας Λευκωσίας η πρόνοια για αναβάθμιση, 
αντικατάσταση και συντήρηση του δικτύου 
ύδρευσης.                                                                 σελ. 4

Αύξηση στην τιμή του νερού από 
την 1η Νοεμβρίου

Ο  ι υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας 
Μαυρογιάννης πραγματοποίησαν προεκλογικές συγκεντρώσεις στο Δάλι 
και τα Λύμπια. Οι δυο υποψήφιοι πρόεδροι της Δημοκρατίας έστειλαν τα 

δικά τους μηνύματα αναλύοντας τις θέσεις τους για σημαντικά ζητήματα που απασχο-
λούν την κοινωνία όπως το κυπριακό, η οικονομία και η ενέργεια. Όσο πλησιάζει η 
5η Φεβρουαρίου, ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών αναμένεται ότι 
θα κορυφώνεται το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται 
ότι και άλλοι υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας θα επισκεφθούν την περιοχή στο 
πλαίσιο της προεκλογικής τους εκστρατείας. 

σελ.4

Η ΔΑΛΙNEWS 
σας εύχεται 

Καλές Γιορτές



2 ΔΑΛΙ      news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λ ίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η 
«ΔΑΛΙNEWS» σας εύχεται κάθε καλό. Οι 

γιορτές προσφέρονται για ξεκούραση, προσευ-
χή αλλά κυρίως προσφέρονται για μια εσωτερική 
ανασκόπηση για όσα κάναμε ή για όσα δεν κά-
ναμε ή τα αφήσαμε στη μέση. Οι φετινές γιορτές 
έχουν τις ιδιαιτερότητες τους. Αυτή την περίοδο 
βρίσκονται σε εξέλιξη δυο προεκλογικές εκστρα-
τείες. Η μια αφορά τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές οι 
οποίες θα διεξαχθούν μια μόλις εβδομάδα πριν 
από τα Χριστούγεννα και η δεύτερη αφορά τις 
προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου. Όλοι οι 
υποψήφιοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο να στεί-
λουν τα μηνύματα τους στους πολίτες σε μια προ-
σπάθεια να πείσουν ότι η δική τους υποψηφιό-
τητα θα πρέπει να υπερψηφιστεί. Η «ΔΑΛΙNEWS» 

κατέγραψε το προεκλογικό κλίμα όπως αυτό δια-
μορφώνεται για τις δυο εκλογικές διαδικασίες και 
αφορά τους κατοίκους της περιοχής, δηλαδή εκ-
δηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιφέ-
ρεια Ιδαλίου και τις παρουσιάζει ώστε οι κάτοικοι 
της περιοχής να έχουν όσο το δυνατόν καλύτε-
ρη εικόνα για τα όσα διαδραματίζονται. Το Νο-
έμβριο πέρασε στην αιωνιότητα ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Β’. Η Μητρόπολη Τριμυθούντος 
ήταν στις προτεραιότητες του και πρωτοστάτη-
σε για τη δημιουργία των γραφείων της Μητρό-
πολης δίπλα από το Μητροπολιτικό ναό Παναγί-
ας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου καθιστώντας το Δήμο 
Ιδαλίου εκκλησιαστική πρωτεύουσα της περιο-
χής.  Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορεί-
τε να διαβάσετε για την απάντηση του Υπουργού 
Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα στη βουλεύτρια του 

ΔΗΣΥ και κάτοικο της Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Ρίτα Θεοδώρου – Σούπερμαν για 
τα κρούσματα καρκίνου που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια στην περιοχή. Τα στοιχεία έχουν 
αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον αφού ως γνωστό οι 
κάτοικοι της περιοχής φωνάζουν για την παρα-
μονή των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου 
κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Η κυβέρνηση 
έλαβε σχετική απόφαση για τη μετακίνηση τους 
ωστόσο ακόμα η απόφαση αυτή δεν έχει υλο-
ποιηθεί με τους κατοίκους να ανησυχούν για την 
υγεία τους από τους κινδύνους που υπάρχουν 
από την παραμονή των εργοστασίων στην περι-
οχή. Αναμένονται αυξήσεις στην τιμή υδροδότη-
σης των κατοικιών. Το γιατί αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας την οποία μπορείτε να διαβάσετε. Το 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ετοιμά-
ζει κλιμάκια τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες 
ώστε να προχωρήσει η ψηφιοποίηση των λογα-
ριασμών. Η Κυβέρνηση προχωρά τις διαδικασί-
ες για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης 
της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης επισκέφθηκε την Κύπρο Ελλαδί-
της εμπειρογνώμονας. Υπενθυμίζεται ότι σύμ-
φωνα με τους σχεδιασμούς που έγιναν η μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
εφαρμοστεί το Μάιο του 2024. Στην περιοχή κατά 
τη διάρκεια του Νοεμβρίου διοργανώθηκαν δι-
άφορες εκδηλώσεις τις οποίες κατέγραψε η «ΔΑ-
ΛΙNEWS» και τις παρουσιάζει. Καλή ανάγνωση και 
καλές γιορτές.                                              
 Η σύνταξη

Καλές γιορτές

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 Τηλ: 22521570

Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου

Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό Τηλ: 22525010

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας

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

Αρχ. Μακαρίου 13. 2566 Λύμπια. Τηλ: 22521656, Φαξ: 

22525793.

Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών

2566. Λύμπια. Τηλ: 22 524914

Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας

Αρχι. Μακαρίου Γ’ 6, 2574, Σια. Τηλ: 22532703, 22465340

Χωριτική Αρχή Ποταμιάς

2573. Ποταμιά. Τηλ: 22455902, 22526682, Φαξ: 22521674

Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη

2564. Κοτσιάτης. Τηλ: 22524110

Άμεση βοήθεια

 

 

 

Εορτολόγιο του μήνα
1 Δεκεμβρίου  Ναούμ, Ναούμα, Φιλάρετος, Φιλαρέτη 

2 Δεκεμβρίου  Μερόπη, Μυρόπη 

4 Δεκεμβρίου  Βαρβάρα, Δαμασκηνός, Δαμασκηνή 

5 Δεκεμβρίου  Διογένης, Διογενία, Σάββας, Σαββούλα 

6 Δεκεμβρίου  Νικόλαος, Νικολία, Νικολέτα 

7 Δεκεμβρίου  Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα, Αμβρόσιος 

8 Δεκεμβρίου  Καίσαρ, Καισαριανή, Πατάπιος, Παταπία,  

 Σωσθένης 

9 Δεκεμβρίου  Άννα 

10 Δεκεμβρίου  Μαριανός, Μαριανή 

12 Δεκεμβρίου  Ρεβέκκα, Σπυρίδων, Σπυριδούλα 

13 Δεκεμβρίου  Αυξέντιος, Αυξεντία, Ευγένιος, Ευστράτιος,  

 Ευστρατία, Λουκία, Μαρδάριος, Μαρδαρία,  

 Ορέστης, Ορεστιάς 

14 Δεκεμβρίου  Θύρσος, Λεύκιος, Λευκία, Λευκή 

15 Δεκεμβρίου  Ανθίας, Ανθία, Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία,  

 Σωσάννα, Σουζάνα 

16 Δεκεμβρίου  Μόδεστος, Μοδεστία 

17 Δεκεμβρίου  Αζαρίας, Ανανίας, Ανανούλα, Δανιήλ,  

 Δανιηλία, Διονύσιος, Διονυσία, Μισαήλ 

18 Δεκεμβρίου  Αβραάμ, Σεβαστιανός, Σεβαστιανή,   

 Σεβαστός, Σεβαστή, Φλώρος, Φλώρα 

19 Δεκεμβρίου  Ααρών, Αγλαΐα, Αδάμ, Βενιαμίν, Βονιφάτιος,  

 Δαβίδ, Δαβιδία, Δεββώρα, Εύα, Ισαάκ,  

 Ισαακία, Μελχισεδέκ, Ραχήλ, Σολομών

20 Δεκεμβρίου  Ιγνάτιος 

21 Δεκεμβρίου  Θέμις, Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλεια,  

  Ιουλιανός, Ιουλιανή 

22 Δεκεμβρίου  Αναστασία, Χρυσόγονος, Χρυσόγονη 

24 Δεκεμβρίου  Ευγενία 

25 Δεκεμβρίου  Βηθλεέμ, Εμμανουήλ, Εμμανουηλία,

  Εμμανουέλλα, Ιησούς, Μανούσος, 

  Μανουσία, Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα 

26 Δεκεμβρίου  Δέσποινα, Εμμανουήλ,Εμμανουέλλα, 

  Ιωσήφ, Ιωσηφίνα, Μανούσος, Μανουσία, 

  Μαρία, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα 

27 Δεκεμβρίου  Μαυρίκιος, Μαυρικία, Στέφανος, Στεφανία 

28 Δεκεμβρίου  Δόμνα 

30 Δεκεμβρίου  Ανυσία 

31 Δεκεμβρίου  Ζωτικός, Ζωτική, Μελάνη, Μελανία

Στέκουν τζιαι σένα καρτερούν
Σαββάκη τα δεντρά σου,
τα κλίματα στ’ αμπέλια σου,
του λάκκου τα νερά σου.

Εσούνι τα ανάστησες
λες τζι ήταν τα παιθκιά σου.
Χώμα τζιαι πέτρες καρτερούν
την δυνατήν παθκιά σου.

Τζιαι τα πουλιά μες στα κλωνιά
επιάσασιν κουβέντα.
Σάββα δεν το πιστεύκουσιν
τα χόρτα τζιαι η ρέντα.
Πως έφυες για μακριά
ακούσαν να λαλούσι
ζι ούλλοι αγαπημένοι σου
εν θα σε ξαναδούσι.

Έναν παιδί μελαχρινό,
με πείσμα στο πηγούνι, 
τζιείντο γλυκό χαμόγελο,
Σάββα ήσουν εσούνι.

Ήσουν ένας δουλευταράς,
σύζυγος τζιαι πατέρας,
ενυχτοξημερώνεσουν
για να τα φκάλεις πέρας.

Σαν ήρωας επάλεψες
την άτιμην αρρώστια,
επλήρωσες φόρο ψυσιής,
ήταν μεγάλα κόστα.
Μα φκήκες Σάββα νικητής,
ηύρες ισορροπίες
τζιαι με το σιέρι στην καρκιά
χαρές που δεν τες είδες.

Η Αντρούλλα τζιαι οι κόρες σου,
τα τρία αγγονούθκια,
δίχα σου πως θα τζιελαδούν
σαν τα σιελιονούθκια;

Σαββάκη εβιάστηκες
να μας ποσιαιρετήσεις,
τ’αντίο είπες το στερνό 
χωρίς προειδοποιήσεις.

Αφού ελιές εσύναξες
τζι έφκαλες τζιαι το λάδι
μιάλο ταξίδι μισεμού
παίρνει σε εις στον Άδη.

Εμείναμε τωρά δαμαί
εσένα να ζητούμε,
τον Σάββα μας τον όμορφο
να τον μοιρολογούμε.

Ήρτες τζιαι άστραψε στην γη
τζιαι ούλα φωτιστήκαν,
φεύκεις τζιαι εμαυρίσασιν,
ούλα σκοτεινιαστήκαν.

Ήρταν Σαββάκη μου πολλοί
να σε ποσιαιρετησουν
Φόρο τιμής στον αετό
ήρταν να αποτήσουν.

Φέρνει σας σιαιρετίσματα
Μαρούλλα τζιαι Κκολάκη.
Ανοίξετε τες αγκαλιές
για να μπει το παιδάκι.

Στο καλό Σαββάκη
Φεύκεις μα θα είσαι πάντα εδώ.

Αντρούλλα Σιάτη
Εν θλιμμένω Ιδαλίω
5/11/22

Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στο μο-
ναστήρι της Παναγίας του Κύκκου πραγμα-
τοποίησαν οι Ιδαλιάδες. Ο γυναικείος σύλ-

λογος του Δαλιού έχει σημαντική προσφορά στην 
κοινωνία της περιοχής. Η εκδρομή ήταν μόνο μια 
από τις πολλές δραστηριότητες που διοργανώ-
νουν οι Ιδαλιάδες οι οποίες σύντομα συμπληρώ-
νουν μια δεκαετία προσφοράς στα κοινωνικά δρώ-
μενα της περιοχής.  

Οι Ιδαλιάδες στον Κύκκο

Ο Σαββάκης του Κκολάκη

Τόμπολα ΠΟΓΟ Ιδαλίου

Οι λαϊκές οργανώσεις και η ΠΟΓΟ 
Ιδαλίου διοργάνωσαν τόμπο-
λα στο οίκημα του Άδωνη στο 

Δάλι. Οι τυχεροί είχαν την ευκαιρία να 
κερδίσουν πλούσια δώρα και χρημα-
τικά ποσά. Η τόμπολα αποτέλεσε μια 
καλή ευκαιρία για τους φίλους και τις φί-
λες του Άδωνη να βρεθούν και να απο-
λαύσουν το παιχνίδι. Έγιναν διευθε-

τήσεις και όσοι ήθελαν παρήγγειλαν 
φαγητό από την υπέροχη κουζίνα του 
σωματείου απολαμβάνοντας τα πολύ 
ωραία εδέσματα που ετοιμάζει σχεδόν 
κάθε βράδυ ο Νίκος Διάκου. Ο διαχειρι-
στής του καφενείου Λούης Καλαμαράς 
πάντα φιλόξενος προσφέρει στους θα-
μώνες άψογη εξυπηρέτηση.  

Τ ην επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τίμησαν τα σχολεία, με τους μα-
θητές να ξαναθυμίζουν τις στιγμές που καθόρισαν την ιστορία. Παιδιά της 
Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ μέσα από στίχους και κείμενα απέδωσαν φόρο 

τιμής, σε μια γενιά που έβαλε τα θεμέλια της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Τα γε-
γονότα του Νοέμβρη του ‘73, που σημάδεψαν την Ελλάδα αποτελούν φάρο κα-
θοδήγησης για της μεταγενέστερες γενιές. 

«Εδώ Πολυτεχνείο, 
εδώ Πολυτεχνείο...»
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118 περιστατικά καρκίνου σε 15 χρόνια 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Τ α τελευταία 15 χρόνια, από το 2005-
2019, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 
118 περιστατικά καρκίνου στην Ενορία 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, σύμφωνα με 
το Αρχείο Καρκίνου Κύπρου. Ο Υπουργός Υγεί-
ας Μιχάλης Χατζηπαντέλα σε απάντηση του 
προς σχετική ερώτηση της βουλεύτριας του 
ΔΗΣΥ Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, ανέφερε 
ότι κατά μέσο όρο εμφανίζονται περίπου 10 
νέα περιστατικά το χρόνο (μέσος όρος τελευ-
ταίων 5 ετών). Προσθέτει ότι η συγκεκριμένη 
περιοχή είναι σχετικά νεοσύστατη και εκτιμάται 
ότι ο πληθυσμός ανά έτος, αυξάνεται. Συγκε-
κριμένα, τα είδη του καρκίνου που εντοπίστη-
καν στην περιοχή, αφορούσαν διάφορα και συ-
νήθη είδη καρκίνου, με συχνότητα εμφάνισης 
παρόμοια με αυτή ολόκληρης της Κύπρου. «Η 
Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας μαζί με την Επιτροπή Διερεύνησης 
Αιτημάτων Υγείας, για την συγκεκριμένη περιο-
χή έχει διεξάγει 2 διερευνήσεις ύπαρξης αυξη-
μένων περιστατικών καρκίνου και θανάτων σε 
ολόκληρο το Δήμο Ιδαλίου αλλά και στην ενο-
ρία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ξεχωριστά, 
συγκεκριμένα στους ταχυδρομικούς κωδικούς 
2546-2549», αναφέρει. Η πρώτη πραγματοποι-
ήθηκε το 2020 και η δεύτερη τον Οκτώβριο του 
2022, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι 
για το σύνολο των περιστατικών καρκίνου και 
θανάτων στην περιοχή, δεν υπάρχουν συγκε-
ντρώσεις. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, την πε-

ρίοδο 2005-2019 εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 
30 περιστατικά καρκίνου του μαστού με ποσο-
στό επί συνόλου των περιστατικών της ενορίας 
25.4%, 22 περιστατικά θυροειδή αδένα (18.6%), 
12 περιστατικά καρκίνου του προστάτη (10.2%) 
και καρκίνοι τραχείας, βρόγχου και πνεύμονα 
11 περιστατικά (9.3%). Επιπλέον, τα περισσό-
τερα περιστατικά καρκίνων στο σύνολο τους 
κατά την περίοδο αυτή παρουσιάστηκαν το 
2013 (14), το 2017 (13) και το 2012 (11). Όπως 
αναφέρει ο κ. Χατζηπαντέλα, για τις διερευνή-
σεις εφαρμόστηκε το Πρωτόκολλο Παστίδη το 
οποίο καταρτίστηκε από το Δρ. Παστίδη, επι-

δημιολόγο, πρόεδρο του Πανεπιστημίου της 
Νότιας Καρολίνας και την ομάδα του, για διε-
ρεύνηση αιτημάτων κοινοτήτων για διεξαγω-
γή έρευνας για αυξημένα κρούσματα καρκί-
νου.  Το πρωτόκολλο αυτό έχει εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο (ημερομηνία απόφα-
σης 04/10/2006). Επισημαίνει ακόμη ότι οι διε-
ρευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορού-
σαν μόνο τα περιστατικά καρκίνου και θανάτων 
και η δυνατότητα ύπαρξης άλλων επιπτώσεων 
στην υγεία των κατοίκων λόγω έκθεσης σε υφι-
στάμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, δεν 
έχει εξετασθεί.
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Π ροεκλογική συγκέντρωση στο σωμα-
τείο του Χαλκάνορα στο Δάλι πραγμα-
τοποίησε ο υποψήφιος πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου. Στη συγκέντρωση ο υποψήφιος πρόε-
δρος της Δημοκρατίας έστει-
λε μήνυμα νίκης τονίζοντας 
ότι στόχος και επιδίωξη του 
παραμένει η συνέχιση της 
επιτυχημένης, όπως τη χαρα-
κτήρισε, διακυβέρνηση του 
Νίκου Αναστασιάδη. Σύμ-
φωνα με τον κ.Νεοφύτου  
εκείνο που προέχει αυτή τη 
στιγμή για τον τόπο είναι η 
διατήρηση της σταθερότη-
τας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος αυτή τη στιγ-
μή χρειάζεται σοβαρότητα, εμπειρία και απο-
τελεσματικότητα. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στο κυπριακό,  τονίζοντας ότι 
έρχονται δύσκολες μέρες λόγω της προκλητικής 

στάσης της Τουρκίας. Για την οικονομία ανέλυσε 
την πρόταση του για αφορολόγητο οικογενεια-
κό εισόδημα ύψους €39.500 για στήριξη της μέ-
σης οικογένειας. Ανέφερε ακόμα ότι η οικονομία 
χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να ανταπο-

κριθούν στα δύσκολα. Ο Υποψή-
φιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμί-
σεις οι   οποίες είναι αναγκαίες για 
τη λειτουργία του κράτους κάνο-
ντας ιδιαίτερη μνεία στο ΓΕΣΥ, τη 
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από 
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το οποίο η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη κατάφερε να υλο-
ποιήσει.  «Εμείς δε λέμε πολλά θα 

ή δεν κάνουμε ενέργειες πέραν των δυνατοτήτων 
της οικονομίας που στο τέλος αυτούς που κάποι-
οι ήθελαν να βοηθήσουν, τους οδήγησαν έστω 
και άθελα τους στην οικονομική χρεοκοπία, κα-
τέληξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Συγκέντρωση στο Δάλι 
του Αβέρωφ Νεοφύτου

Τ ο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, 
σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους κατα-
ναλωτές του ότι από την 1η Νοεμβρίου η πά-

για χρέωση οικιστικής χρήσης πόσιμου νερού στους 
λογαριασμούς υδρολη-
ψίας ανατιμάται σε 11 
Ευρώ ανά δίμηνο. Όπως 
αναφέρει, η ανατίμηση 
στο πάγιο κρίθηκε απα-
ραίτητη προκειμένου να 
συμπεριληφθεί στους λο-
γαριασμούς υδροληψίας 
του Συμβουλίου Υδατο-
προμήθειας Λευκωσίας η 
πρόνοια για αναβάθμιση, 
αντικατάσταση και συντή-
ρηση του δικτύου ύδρευ-
σης. Το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας είναι πε-
παλαιωμένο, σημειώνει, και χρήζει σημαντικών και 
πολυδάπανων βελτιωτικών έργων, ώστε να υπάρξει 
κάθετη μείωση διαρροών και να συνεχιστεί η απρό-
σκοπτη παροχή ποιοτικού πόσιμου νερού στους κα-
ταναλωτές. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την 
ανατίμηση στο πάγιο των λογαριασμών υδροληψίας 
των καταναλωτών θα διατεθούν στην ολότητά τους 
για την αναβάθμιση, αντικατάσταση και συντήρηση 
του δικτύου ύδρευσης στην πρωτεύουσα. Σημειώνε-

ται στην ανακοίνωση ότι η τελευταία ανατίμηση των 
πάγιων χρεώσεων έγινε πριν από 5 χρόνια και συ-
γκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Η αύξηση της 
επάρκειας αποθηκευμένου νερού στην πρωτεύουσα 

μέσα από την ανέγερση 
νέων υδατοδεξαμενών 
νέου τύπου, η κάθετη μεί-
ωση των διαρροών στο 
υδρευτικό σύστημα, η 
υλοποίηση βελτιωτικών 
έργων που θα εγγυώνται 
την μελλοντική απρόσκο-
πτη υδροδότηση με ποι-
οτικό πόσιμο νερό και η 
ψηφιοποίηση του Οργα-
νισμού αποτελούν μεγά-

λο μέρος του στρατηγικού 
πλάνου το οποίο βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. 
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ενεργεί 
θέτοντας ως προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών 
και εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών προς τους κατα-
ναλωτές για αυτό και η μετάβαση στη νέα εποχή του 
ψηφιακού κόσμου και της πράσινης κυκλικής οικο-
νομίας είναι το κλειδί για ένα μακροπρόθεσμα επιτυ-
χημένο και σύγχρονο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου 
Κοινής Ωφελείας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ανατίμηση στη χρέωση πόσιμου νερού 

Ο Μαυρογιάννης στο Δάλι 
και στα Λύμπια

Δ υο φορές τον τελευταίο μήνα επισκέφθηκε 
την περιοχή Ιδαλίου ο υποψήφιος Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογι-

άννης. Στις 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε πε-
ριφερειακή συγκέντρωση στο Δάλι ενώ λίγες μέρες 
προηγουμένως ο κ. Μαυρογιάν-
νης επισκέφθηκε την ακριτική κοι-
νότητα Λυμπιών. Ο υποψήφιος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέ-
λυσε τις  θέσεις του για το κυπρι-
ακό, την οικονομία, την πάταξη 
της διαφθοράς και τα κοινωνικά 
ζητήματα τονίζοντας ότι έφθασε 
η ώρα ο τόπος να γυρίσει σελίδα. 
Ο κ. Μαυρογιάννης απάντησε σε 
ερωτήσεις των πολιτών  καλώντας 
τους να γίνουν κοινωνοί της πρό-
τασης διακυβέρνησής του. Τώρα είναι η ώρα για την 
προοδευτική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη η πα-
τρίδα μας ανέφερε ο υποψήφιος για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας. Ο κ. Μαυρογιάννης  αφού τόνισε 

ότι η ακρίβεια είναι το βασικότερο θέμα που απα-
σχολεί τους πολίτες, είπε ότι βασικός στόχος της δι-
κής του διακυβέρνησης θα είναι η αξιοποίηση των 
προοπτικών που παρουσιάζουν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας. Για το κυπριακό σημείωσε ότι η Διζω-

νική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητα όπως ορί-
ζεται από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας, όχι μόνο είναι ιστορικός 
συμβιβασμός αλλά μπορεί να 
αναδειχθεί σε ελκυστική διευ-
θέτηση αν διαφυλάττει όλα τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες 
και την πλήρη εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε 
όλη την επικράτεια της χώρας. 
Πρέπει να πείσουμε και την 

άλλη πλευρά, είπε ο κ. Μαυρογιάννης ότι στην Ευ-
ρωπαϊκή Κύπρο του 21ου αιώνα δεν χωρούν επεμ-
βατικά δικαιώματα, εγγυήσεις και κατοχικά στρα-
τεύματα. 

Τ ο ΑΚΕΛ 
Δ α λ ι ο ύ 
με επι-

στολή που στά-
ληκε στα σπίτια 
της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντί-
νου και Ελένης 
εκφράζει τη στή-
ριξη της στο δί-
καιο, όπως το 
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι , 
αίτημα των κα-
τοίκων της περι-
οχής να ζουν σε 
συνθήκες οι οποίες θα διασφαλίζουν πλήρως τη 
δημόσια υγεία. «Δεν θα δεχθούμε με κανένα τρό-
πο την ανατροπή της απόφασης για μετακίνηση 
των ασφαλτικών εργοστασίων και επαναλειτουρ-
γία τους στην περιοχή. Θα αντιδράσουμε έντονα, 
μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους και τα άλλα 
οργανωμένα σύνολα, σε τυχόν προσπάθεια για 
επαναλειτουργία τους» αναφέρεται στην επιστο-

λή. Το ΑΚΕΛ το-
νίζει ότι θα πρέ-
πει να απαλλαγεί 
η περιοχή από τα 
ασφαλτικά επι-
σημαίνοντας ότι 
σε καμιά περί-
πτωση δεν επι-
θυμεί να επιβα-
ρυνθούν άλλες 
περιοχές. «Είναι 
υποχρέωση και 
ευθύνη των κυ-
βερνώντων να 

προβούν σε όλες 
τις ενέργειες για ένα ολοκληρωμένο πολεοδομι-
κό και χωροταξικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να επιλυ-
θούν χρονίζοντα προβλήματα του τόπου μας, για 
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας». Το ΑΚΕΛ Δαλιού στην επιστολή σημειώ-
νει ότι ζητά οριστική λύση χωρίς παλινδρομήσεις 
στο θέμα της μετακίνησης των ασφαλτικών μονά-
δων από την περιοχή. 

Μετακίνηση των εργοστασίων ζητά 
το ΑΚΕΛ Δαλιού 
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Πριν τα χριστούγεννα οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές 

Σ τις 18 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές 
για ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου, σύμφω-
να με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Τις 

αποφάσεις ανακοίνωσε ο Τοποτηρητής του Θρόνου, 
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ο οποίος ανέφερε 
πως στις 18 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές για την 
ανάδειξη του Τριπρόσωπου  από το λαό, το οποίο 
θα παραπεμφθεί στην Ιερά Σύνοδο. Επίσης, αποφα-
σίστηκε ότι, με τροποποίηση του καταστατικού, θα 
δημιουργηθεί ψηφοδέλτιο στο οποίο θα  αναγρά-
φονται τα ονόματα των υποψηφίων με τη φωτο-
γραφία τους. Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν στις 
22 Νοεμβρίου. Πρώτος την υποψηφιότητα του δια 
αντιπροσώπου, κατέθεσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού 
Αθανάσιος, τον οποίο εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρί-
της Χρυσόστομος. «Καταθέσαμε σήμερα τη δήλωση 
υποψηφιότητας του Μητροπολίτη Λεμεσού, προς 
τον έφορο των εκλογών, για να δώσουμε την ευκαι-
ρία στον λαό να ψηφίσει τον εκλεκτό του και μετά η 
Ιερά Σύνοδος να λάβει την απόφαση για το ποιος θα 
λάβει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο», δήλωσε ο Αρχι-
μανδρίτης Χρυσόστομος.  Δεύτερος, κατέθεσε αυτο-
πρόσωπος την υποψηφιότητα του ο Μητροπολίτης 
Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο οποίος δήλωσε πως «η 
παρουσία μου εδώ δηλώνει τον σεβασμό μου προς 
τις διαδικασίες και τον θεσμό της Ιεράς μας Συνόδου. 
Στο γράμμα που παρέδωσα αναφέρω μεταξύ άλ-
λων πως υπακούοντας στην απόφαση της Ιεράς Συ-
νόδου, δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας για συμπε-
ρίληψη μας στον κατάλογο εκλογής προσώπων για 
κατάρτιση του Τριπροσώπου το οποίο θα προταθεί 
στην Ιερά Σύνοδο για εκλογή του νέου Αρχιεπισκό-
που Κύπρου, ευχόμενοι να διατηρηθεί το κύρος του 
θεσμού, όπως αρμόζει σε μια αποστολή Εκκλησία, 
όπως η Εκκλησία της Κύπρου. Τρίτος την υποψηφιό-
τητα του κατέθεσε αυτοπροσώπως ο Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας Βασίλειος, ο οποίος σε δηλώσεις του 
ευχήθηκε με την πάλη του Αγίου Πνεύματος να εκλε-
γεί εκείνος που είναι κατάλληλος για αρχιεπίσκοπος 
που θα οδηγήσει το καράβι της Εκκλησίας σαν ένας 
καλός καραβοκύρης που θα αντιμετωπίσει τα κύμα-
τα που χτυ-

πούν την Εκκλησία μας σε ένα δύσκολο περιβάλλον 
ώστε να ανταποκριθεί η Εκκλησία για να επιτελέσει 
το έργο και την αποστολή της.  Δια αντιπροσώπου 
κατέθεσε την υποψηφιότητα του και ο Μητροπολί-
της Μόρφου Νεόφυτος. Ο ίδιος δεν παρέστει στην 
Αρχιεπισκοπή και κατέθεσε υποψηφιότητα μέσω 
του Πρωτοσύγκελου Αρχιμανδρίτη Φώτιου. Ακο-
λούθως την υποψηφιότητα του κατέθεσε ο Μητρο-
πολίτης Πάφου Γεώργιος, ο οποίος δήλωσε, «σύμ-
φωνα με την τροποποίηση του σχετικού άρθρου της 

Εκκλησίας της Κύπρου υπέβαλα και εγώ την υποψη-
φιότητα μου. Ο κάθε ένας έχει ένα όραμα που θέλει 
να θέσει ενώπιον του λαού και να ζητήσει την παρα-
πομπή από τον λαό στην Ιερά Σύνοδο για να επιλέξει 
τον Αρχιεπίσκοπο. Το όραμα μου είναι συνέχιση και 
επέκταση του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έρ-
γου της Αρχιεπισκοπής όπως το επιτέλεσε ο μακαρι-
στός Αρχιεπίσκοπος». Τελευταίος την υποψηφιότη-
τα του κατέθεσε, δια αντιπροσώπου ο Μητροπολίτης 
Ταμασού Ησαίας, δια του Πρωτοσύγκελου Θεόδω-

ρου Στυλιανού. Ο καταρτισμός του τριπρόσωπου θα 
πραγματοποιηθεί με καθολική μυστική ψηφοφορία 
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, μεταξύ των ωρών 10:00 
με 18:00, ενώ θα υπάρξει μια ώρα διάλειμμα μεταξύ 
13:00-14:00. Οι ψηφοφόροι θα πάρουν ένα χαρτί με 
τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής για να γρά-
ψουν το όνομα του ατόμου της προτιμήσεως τους. 
Για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθα-
ρα ποια είναι η επιλογή του ψηφοφόρου, ενώ το άτο-
μο που επιλέγουν πρέπει να είναι άνω των 35 ετών, 
να είναι άγαμος, να έχει πτυχίο θεολογίας και να έχει 
10 χρόνια υπηρεσίας στην Εκκλησία της Κύπρου. 
Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας, 
τρεις ημέρες μετά τις εκλογές θα συνέλθει η Ιερά Σύ-
νοδος για να καταλήξει στον επόμενο Αρχιεπίσκο-
πο, ανάμεσα στους τρεις που θα επικρατήσουν στις 
εκλογές από τον λαό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΝΕΑ

Το κτίριο της Μητρόπολης Τριμυθούντος ήταν μέγας 
στόχος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Β’ πρωτοστάτη-
σε για τη δημιουργία της Ιεράς 

Μητρόπολης Τριμυθούντος στο Δήμο 
Ιδαλίου, δίπλα από το Μητροπολιτικό 
Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Χα-
ρακτηριστική ήταν η δήλωση του στην 
τελετή των εγκαινίων του κτιρίου της Μη-
τρόπολης Τριμυθούντος τον Ιούνιο του 
2020.  «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος 
καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς ὁ Κύριος σήμερα εἰς 
ἀναψυχήν. Έρχονται σήμερα στη μνήμη 
μου οι περιοδείες που κάναμε στα γύρω 
χωράφια, στα υψώματα, στον ποταμό. 
Συναντούσαμε παντού δυσκολίες και 
μέσα στην ψυχή μου έλεγα ότι έχετε ένα 
θαυμάσιο Καθεδρικό ναό, πετρόκτιστο, 
που σήμερα δεν μπορεί  κανείς να σκε-
φθεί να κτίσει καθεδρικό ναό με πέτρα. Το 
κόστος είναι απαγορευτικό. Ούτε κατά δι-
άνοια δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Και είχα 
ως θέση πάντα μέσα μου ότι η Καθέδρα 

πρέπει να είναι δίπλα στον Καθεδρικό 
Ναό. Αλλά έβλεπα ότι δεν υπήρχε χώ-
ρος ούτως ώστε η Καθέδρα να γειτνιάζει 
με τον Καθεδρικό Ναό. Και φθάναμε σε 
αδιέξοδα φοβερά. Έβλεπα τον δήμαρχο 
που αγωνιζόταν να μας βοηθήσει, να αρ-
χίσουμε το συντομότερο δυνατό και ήθε-
λα να ξεκινήσουμε. Δεν με επανέπαυε ότι 
ετοιμάσαμε κάτι προσωρινό για να αρ-
χίσετε απρόσκοπτα το έργο της Μητρό-
πολης. Φαίνεται ότι ο Θεός γνώριζε τον 
πόθο πρώτα τον δικό σας κι έπειτα τον 
δικό μας και καθυστερούσε να μας δο-
θεί άδεια για να αρχίσουμε το έργο τής 
οικοδομής. Κι όταν η Ελληνική Τράπεζα 
πήρε τα κτήρια τής Συνεργατικής, έδω-
σε ο Θεός και καταφέραμε να αγοράσου-
με αυτό το κτήριο που ήταν ακριβώς δί-
πλα από τον Μητροπολιτικό σας Ναό. Και 
διαπίστωσα για ακόμη μια φορά από τις 
πολλές στην ζωή μου ότι ο Θεός επέτρε-
ψε όλα αυτά τα εμπόδια και ἐν τινι μέτρῳ 

αναστατωνόμασταν, κι όμως μάς οδήγη-
σε τόσον όμορφα, όπως Εκείνος μόνον 
γνώριζε και μάς αξίωσε τού ποθουμέ-
νου, που ήταν η δημιουργία αυτών των 
χώρων. Κι έτσι ξεχάσαμε όλα αυτά τα δύ-
σκολα. Τέλος καλόν, όλα καλά. Πίστευα 
και πιστεύω ότι τα γράφεια της Μητρόπο-
λης πρέπει να είναι από πάσης απόψεως 
πλήρη, διότι εδώ γίνεται έργο πνευμα-
τικό, κι ο υπάλληλος εδώ πρέπει να συ-
νομιλά με τον Θεό, αλλά και το όλο πε-
ριβάλλον πρέπει να είναι όμορφο και 
πνευματικό. Να είναι άγιο περιβάλλον 
από πάσης απόψεως». Για την αγορά 
και ανακαίνιση των κτηρίων τής πρώην 
γνωστής ως ΣΠΕ Ιδαλίου, η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή κατέβαλε περί το 1 εκατομμύριο 
ευρώ, 622 χιλ. για την αγορά και 350 χιλ. 
για την ανακαίνιση, ενώ η Ιερά Μητρό-
πολη Τριμυθούντος συνήψε προσωπικό 
δάνειο ύψους 200 χιλ. για την ολοκλήρω-
ση του όλου εγχειρήματος.

 Δίδουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Μητροπολίτης Ησαίας ενημερώθηκε 
για το έργο του Απόλλωνα Λυμπιών

Ε πιταχύνεται η εφαρμογή της μεταρρύθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με 
την Ελλάδα, μετά την επίσκεψη Έλληνα εμπει-

ρογνώμονα στην Κύπρο, αναφέρει ανακοίνωση του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση, η τριήμερη επίσκεψη στην Κύπρο του Ιωάννη Κα-
ραγιάννη, Γενικού 
Διευθυντή της Κε-
ντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) και εμπει-
ρογνώμονα συ-
ντονιστή για παρο-
χή τεχνογνωσίας 
στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, για 
θέματα μεταρρύθ-
μισης Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, «ση-
ματοδοτεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την επιτάχυνση των δια-
δικασιών υλοποίησης των προνοιών της νέας νομο-
θεσίας, που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». Προστίθεται ότι η επίσκεψη, η οποία 
άρχισε την 31η Οκτωβρίου 2022 και συνοδεύτηκε με 
σειρά επαφών και συσκέψεων με όλους τους εμπλεκό-
μενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φορείς, εμπίπτει στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, 

στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπεγρά-
φη μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών Κύπρου και Ελ-
λάδας, για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας σε 
ό,τι αφορά στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Ο Έλλη-
νας εμπειρογνώμονας, πέραν της συνάντησής του me 
ton Υπουργό Εσωτερικών, Νίκο Νουρή, με τον οποίο 

συζήτησαν θέ-
ματα πολιτικής, 
είχε συνάντη-
ση με τον Γενι-
κό Διευθυντή 
του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, 
Δρα Κώστα Α. 
Κωνσταντίνου, 
τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, Έπαρ-

χο Κερύνειας, Αντώνη Οικονομίδη και λειτουργούς του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνάντηση καθόρισε τα 
επόμενα βήματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες της συ-
νεργασίας με την ελληνική Κυβέρνηση. Ο κ. Καραγιάν-
νης είχε, μεταξύ άλλων, και διαδοχικές επαφές με τους 
Προέδρους και μέλη των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτή-
των Κύπρου, ενώ παρακάθισε και σε Συνεδρία της Κε-
ντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, καταλήγει η ανα-
κοίνωση.

Μεγάλη ζήτηση για τον «Αφανή Άγγελο» 
του Λάμπρου

Ο ι υπέροχες ζωγραφιές του μικρού 
άγγελου, Λάμπρου Καλλένου 
που προσέφερε η οικογένεια του 

ως δωρεά στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχουν 
εξαντληθεί. Συγκεκριμένα, τα πιστά αντί-
γραφα της ζωγραφιάς με τον τίτλο «Αφανής 
Άγγελος» έχουν εξαντληθεί και το Καραϊ-
σκάκειο Ίδρυμα έχει προβεί λόγω της μεγά-
λης ζήτησης με την εκτύπωση έξτρα ποσό-
τητας τα οποία όμως δεν είναι αριθμημένα. 
Το έργο του Λάμπρου Καλλένου διατίθεται 
στην τιμή των 150 ευρώ. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22210851.

Αιμοδοσία στο Πέρα Χωριό – Νήσου

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε άλλη μια αιμοδο-
σία που διοργάνωσε το κοινοτικό συμβού-
λιο Πέρα Χωριού – Νήσου. Η αιμοδοσία 

πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του κοινοτικού συμβουλίου. Έδωσαν το 
παρόν τους παλιοί και νέοι αιμοδότες στέλνοντας με την 
αλτρουϊστική τους πράξη ότι είναι δίπλα στους  πάσχο-
ντες συνανθρώπους μας.

Α ντιπροσωπεία του Απόλλωνα Λυμπιών με επικεφα-
λής τον πρόεδρο του σωματείου Ανδρέα Χριστοφί-
δη επισκέφτηκε τη Μητρόπολη Ταμασσού και Ορει-

νής και συναντήθηκε με το Μητροπολίτη Ησαΐα.  Ο Πρόεδρος 
του Απόλλωνα ενημέρωσε το Μητροπολίτη για το έργο που 
επιτελεί το σωματείο τόσο στον αθλητικό όσο και στον πολιτι-
στικό τομέα. Ο Ταμασσού Ησαϊας συνεχάρη τους ανθρώπους 
του Απόλλωνα για το έργο που επιτελούν και εξέφρασε την ευ-
αρέσκεια του για την προσφορά τους στα πολιτιστικά δρώμε-
να της περιοχής. Ζήτησε από τα μέλη του σωματείου των Λυ-
μπιών να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό την 
προσφορά τους στην κοινωνία.  

Επισκέψεις σε δήμους και κοινότητες 
λειτουργών του ΣΥΛ 

Κ ύκλο επισκέψεων σε όλους τους δήμους 
και κοινότητες που ανήκουν στην εμβέ-
λεια του αρχίζει το Συμβούλιο Υδατο-

προμήθειας Λευκωσίας με το μήνυμα «Για να μη 
νιώθεις έξω από τα νερά σου ψηφιοποιούμε το λο-
γαριασμό σου ΜΑΖΙ», 
κατανοώντας τις δυ-
σκολίες που αντιμετω-
πίζει μερίδα του πλη-
θυσμού σχετικά με 
τη διαδικασία ψηφιο-
ποίησης του λογαρια-
σμού υδροληψίας και 
με προτεραιότητα την 
έμπρακτη υποστήρι-
ξη όλων των κατανα-
λωτών. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση από το 
Συμβούλιο Υδατο-
προμήθειας Λευκω-
σίας, σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές, προγραμματίστηκε σειρά επι-
σκέψεων που θα διαρκέσουν συνολικά 75 ημέ-
ρες σε δημαρχεία, πολυδύναμα κέντρα και κοι-
νοτικά συμβούλια. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα 

λαμβάνουν από τους εκπροσώπους του Συμβου-
λίου περαιτέρω καθοδήγηση ως προς τη λήψη και 
την πληρωμή των λογαριασμών τους.Σημειώνε-
ται ότι «οι καταναλωτές χρειάζεται να φέρουν μαζί 
τους ένα λογαριασμό υδροληψίας και το IBAN 

τους μαζί με την ταυτότη-
τα του κατόχου του τρα-
πεζικού λογαριασμού, 
στην περίπτωση που θέ-
λουν να διευθετήσουν 
την πληρωμή των λογα-
ριασμών τους μέσω πά-
γιας εντολής». Σύμφω-
να με την ανακοίνωση 
του Συμβουλίου Υδα-
τοπρομήθειας Λευκωσί-
ας οι λειτουργοί του ΣΥΛ 
θα επισκεφθούν την πε-
ριοχή ως εξής: 18,19 και 
20 Ιανουαρίου στην Πο-

ταμιά. Στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Ιδαλίου θα βρίσκονται στις 6,7,8 και 9 Φε-
βρουαρίου. Η επίσκεψη στην Αλάμπρα θα γίνει 
στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου και στην Αγία Βαρ-
βάρα στις 16, 17 και 20 Φεβρουαρίου. 
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O Πάμπος Χαραλάμπους επ’ευκαιρία των 
Εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2023

• Προέρχεται από 10μελή οικογένεια, κάτοικος Ιδαλίου
• Αυτοδημιούργητος επιτυχημένος επιχειρηματίας 
• Έμπειρος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Ο άνθρωπος των έργων με πανεπιστημιακές γνώσεις           

BSc & ΜΒΑ
• Με ικανότητες Συναλλακτικού & Μετασχηματιστικού Ηγέτη
• Ασχολείται ανελλιπώς με τα κοινά τα τελευταία 27 χρόνια 
• Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και σχολικός έφορος 

Ιδαλίου
• Γηράσκει αεί διδασκόμενος

Όραμα του η ανάδειξη του νεοσύστατου Δήμου «Νότιας 
Περιφέρειας Λευκωσίας-Ιδαλίου» σε ένα σύγχρονο Δήμο, 
με ευημερούντες και υπερήφανους κατοίκους για τον 
τόπο που γεννήθηκαν, αλλά και αυτούς που επέλεξαν να 
κατοικήσουν στον μεγαλύτερο σε γεωγραφική έκταση δήμο 
της Επαρχίας Λευκωσίας με ιστορία 3000 χρόνων. 
(Δημοτικές εκλογές Μαΐου 2024) 

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει του περί δήμων 
Νόμος Αρ. 4887, 15/4/2022 καθορίζει ότι: «Η Διοικητική Ικανότητα 
των αιρετών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί σημα-
ντικό κριτήριο που προσδιορίζει την οικονομική βιωσιμότητα 
του Δήμου». Στην πραγματικότητα, τα αιρετά μέλη θα είναι το Διοικη-
τικό Συμβούλιο μιας πολύπλοκης επιχείρησης που προδιαγράφεται:
• με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
• με πρόσθεση αρμοδιοτήτων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες
• με νέο μοντέλο διοίκησης
• να παρουσιάζει ισοσκελισμένο ή πλεονάζον ισολογισμό, 
• να εκτελεί έργα κοινής ωφελείας 
• να προσφέρει υπηρεσίες που να συμβάλουν στην αναβάθμιση 

και συντήρηση της ποιότητας ζωής σε όλη τη γεωγραφική επι-
κράτεια του δήμου.Τηλέφωνο επικοινωνίας ώρες γραφείου: 22573057

Έχει εκπονήσει το 2021 υπό την εποπτεία της σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, διατριβή 99 σελί-
δων στην μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία και αρίστευσε. 
(Η εν λόγω διατριβή είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στη βιβλιοθήκη του Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου στα Λατσιά Λευκωσίας).

εύχεται  στους κατοίκους της
“Νότιας Περιφέρειας Λευκωσίας - Ιδαλίου” 
Υγεία, Αγάπη, Ευημερία και Ευτυχές το Νέο Έτος 2023. 
Επίσης σας εύχεται να πετύχετε σε αυτό που ο καθένας 
από εσάς έχει θέσει σαν στόχο του.

Ποιος είναι ο 
Πάμπος Χαραλάμπους

Happy  new  year

«Η μεταρρύθμιση δημιουργεί ισχυρότερους 
και πιο αποδοτικούς Δήμους»    

O ι συνενώσεις δεν ήταν αυτο-
σκοπός, δήλωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης, αλλά ήταν το μέσο προκει-
μένου «να δημιουργήσουμε ισχυρό-
τερους και πιο αποδοτικούς δήμους, 
ισχυρότερες και πιο αποδοτικές τοπικές 
κυβερνήσεις που θα είναι σε θέση να 
παρέχουν αποτελεσματικά και ποιοτι-
κά τις υπηρεσίες τους προς τους πολί-
τες». Μιλώντας στην 40η Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Δήμων ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης σημείωσε ότι η  ψήφιση 
των νόμων αποτέλεσε μία πολύ σημα-
ντική κατάκτηση για όλους. Σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «η 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης που θα τεθεί σε ισχύ τον Μάϊο 
του 2024, διασφαλίζει τους βασικούς 
πυλώνες πολιτικής, που ήταν και δικός 
μας στόχος, που είχαν τεθεί κατά τη δι-
άρκεια των σχετικών διαβουλεύσεων, 
δηλαδή:  Οι νέοι Δήμοι θα έχουν αυξη-
μένες αρμοδιότητες και εξουσίες σε ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων». Οι νέοι Δήμοι 
θα είναι ουσιαστικά ανεξάρτητοι από το κεντρικό κράτος. Δεν θα 
ασκείται πλέον έλεγχος σκοπιμότητας αλλά έλεγχος νομιμότητας, 
είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Οι νέοι Δήμοι θα είναι διοι-
κητικά αυτοτελείς από το κεντρικό κράτος, ώστε να μπορούν να 
ασκούν πραγματική πολιτική στην τοπική κοινωνία. Οι νέοι Δήμοι, 
ως μεγαλύτερες οντότητες με ενισχυμένες εξουσίες, θα έχουν την 
απαραίτητη λειτουργική δομή, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν 
ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη».  Η Ένωση Δήμων, ως το συντο-
νιστικό όργανο των Δήμων, θεσμοθετείται ως νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου.  Τα κριτήρια, στα οποία βασίζονται οι συνε-
νώσεις/συγχωνεύσεις των Δήμων δεν είναι μονοδιάστατα, αλλά 
λαμβάνουν υπόψη διάφορα δεδομένα/κριτήρια (γεωγραφικά, 

πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, κ.α.). Την ίδια στιγμή, ένας 
από τους πλέον σημαντικούς στόχους της μεταρρύθμισης ήταν και 
η οικονομική βιωσιμότητα των νέων τοπικών αρχών. Όπως ση-
μείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σ’ αυτό το πλαίσιο, πέραν των 
αυξημένων εσόδων λόγω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των 
Δήμων, η οικονομική στήριξη που θα λαμβάνουν οι δήμοι από το 
κράτος θα είναι σταθερή πλέον στα 117 εκατομμύρια ετησίως και 
βεβαίως αυξημένη σημαντικά από την υφιστάμενη χορηγία των 
71 εκατομμυρίων. «Παράλληλα, ενισχύουμε τον εσωτερικό έλεγ-
χο, τη διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση αποφάσεων και δεδομέ-
νων, όπως επίσης και τον ρόλο του δημότη στη λήψη αποφάσε-
ων, σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, του Συμβουλίου της Ευρώπης».  Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη ψήφιση της μεταρρύθμισης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης ως μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις 
στη μέχρι τώρα πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μεταρρύθ-
μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τεθεί σε εφαρμογή το Μαϊο 
του 2024. Οι νέοι τοπικοί άρχοντες σε κάθε νέο σχήμα θα προκύ-
ψουν από τις εκλογές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μαζί με τις 
Ευρωεκλογές. Θεωρείται βέβαιο ότι μετά τις προεδρικές εκλογές 
του προσεχούς Φεβρουαρίου τα άτομα,  τα πολιτικά κόμματα και 
οι συνδυασμοί που ενδιαφέρονται να κατέλθουν στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης θα αρχίσουν τους σχεδιασμούς τους. Στην 
περιφέρεια Ιδαλίου θα δημιουργηθεί ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας 
– Ιδαλίου. Θα αποτελείται από το Δάλι, το Πέρα Χωριό – Νήσου, 
τα Λύμπια, την Αλάμπρα και την Ποταμιά. Στο Δήμο Νότιας Λευ-
κωσίας – Ιδαλίου Θα εκλέγονται ο επικεφαλής του σχήματος και 
20 δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων 6 θα είναι Αντιδήμαρχοι, 
ένας για το κάθε διαμέρισμα, το Δάλι και τις πέντε κοινότητες. Οι 
εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στο νέο σχήμα είναι περίπου 12 000.
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Έργα ανακατασκευής 
πάρκων Ιδαλίου

Σ ε ανακατασκευή πάρκων του Ιδαλίου έχει 
προχωρήσει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος 
Ιδαλίου. Το πάρκο του συνοικισμού Αυτο-

στέγασης έχει επαναλειτουργήσει με την τοποθέτη-
ση νέων παιχνιδιών και οργάνων γυμναστικής εξω-
τερικού χώρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες 
ανακατασκευής και αντικατάστασης των παιχνιδι-

ών στο πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην Ενορία Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με την ανακατασκευή 
των δυο πάρκων αναβαθμίζεται σημαντικά η ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων αφού πλέον τα παιδιά θα μπο-
ρούν να απολαμβάνουν χωρίς οποιοδήποτε κίνδυ-
νο το παιχνίδι τους.

Λύκειο Ιδαλίου και Λύκειο Galilée της Combs-la-Ville, 
Γαλλίας: “Ποιοι είμαστε και τι μας ενώνει”

Σ το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος E-Twinning, το Λύ-
κειο Ιδαλίου και οι καθηγήτριες της Γαλλικής Γλώσσας και φιλο-
λογίας, Λίτσα Barelier και Κυριακή Παναγή, είχαν τη χαρά και την 

τιμή να φιλοξενήσουν για 3 μέρες, 7 μαθητές από το Λύκειο Galilée της 
Combs-la-Ville, Γαλλίας, τον Grégoire Dujardin, καθηγητή Iστορίας Γεω-
γραφίας και υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την Διευθύντρια 
του Λυκείου Mme  Céline Ladrière.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning είναι μια ασφαλής πλατφόρμα η 
οποία  προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τη δυνατότητα να επικοι-
νωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν και να μοιραστούν εμπειρί-
ες, σκέψεις, σχέδια και  να γίνουν μέλη της πιο συναρπαστικής κοινότητας 
μάθησης στην Ευρώπη.
Η  κοινοπραξία μέσα από την πλατφόρμα eTwinning διάρκειας τριών χρό-
νων με τα δύο Λύκεια της Combs-la-Ville, Lycée des métiers Prévert και 
Lycée Galilée, ξεκίνησε κατά τη σχολική χρονιά 2021-22 με την συμβολή 
της Λίτσας Barelier, καθηγήτριας της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της 
Λαβίνιας Φουκαρά Φιλολόγου-Ιστορικού, της Κυριακής Παναγή, καθηγή-
τριας της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και τους Grégoire Dujardin και 
Véronique  Dumont από τα Λύκεια της Combs–la–Ville.
Καθώς η Combs-la-Ville και το Δάλι βιώνουν το θεσμό της διδυμοποίησης 
από το 1978 μέχρι σήμερα, δηλαδή περισσότερο από 40 χρόνια με κοινές 
δράσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές, το Λύκειο Ιδαλίου, προτείνει στα δυο 
πιο πάνω Λύκεια ηλεκτρονική αδελφοποίηση μέσα από την πλατφόρμα 
eTwinning με στόχο την επέκταση του πνεύματος της διδυμοποίησης και 
στους νέους μας μέσα από τη συγκεκριμένη παιδαγωγική  δράση.
Με τίτλο “Qui sommes-nous et qu’est-ce qui nous unit?” “Ποιοι είμαστε 
και τι μας ενώνει”, ο κοινός μας στόχος είναι να φέρουμε τους νέους μας 
σε επαφή και συνεργασία σε διάφορα κοινά projects, με παιδιά της ηλικί-
ας τους από την Γαλλία, ώστε αφενός να εξασκήσουν τη γαλλική, αγγλική 
και ελληνική γλώσσα  και αφετέρου να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα και 
πολιτισμό ώστε να αναπτύξουν νέους τρόπους αντιλήψεων, γύρω από το 
ποιοι είμαστε και τι μας ενώνει.
Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, η πρώτη κοινή δραστηριότητα 
ήταν η αλληλογραφία « WHOAREYOU? » και επιτεύχθηκε η  πρώτη γνωρι-
μία του κάθε μαθητή  με τον αντίστοιχο συνεργάτη του.
Με τη δεύτερη κοινή δραστηριότητα ζητήθηκε από τις ομάδες να δημιουρ-
γήσουν λογότυπο και μετά από ψηφοφορία επιλέγηκε αυτό που εκπρο-
σωπεί την κοινοπραξία  έτσι ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα της ενότητας.
Με τη φιλοξενία των μαθητών εταίρων συνεργατών, ο κοινός στόχος της 

συνεργασίας  άρχισε να υλοποιείται. Για τρεις μέρες οι φιλοξενούμενοι μα-
θητές, ακολούθησαν από κοινού,  με τους συνεργάτες τους, πρόγραμμα 
που οργάνωσαν αποκλειστικά γι’ αυτούς, οι υπεύθυνες του προγράμμα-
τος καθηγήτριες Λίτσα Barelier και Κυριακή Παναγή. Ειδικότερα, τα παιδιά 
έλαβαν μέρος μαζί με μαθητές του σχολείου  σε σειρά δραστηριοτήτων 
όπως αθλήματα, χορούς, τραγούδια καθώς και σε εργαστήρια θεάτρου, 
τέχνης και παράδοσης, όπως η επεξεργασία κουκουλιού μεταξοσκώληκα. 
Συμμετείχαν,  επίσης,  σε κοινό μάθημα για την κοινή ιστορία των μύθων 

στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Μέσα από την εμπειρία αυτή, οι μαθητές  εί-
χαν την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες, να 
δημιουργήσουν φιλίες και να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά οφέλη.
Πολύτιμη ήταν η συνδρομή των  Κυριάκου Τοφαρίδη, καθηγητή Θεατρο-
λογίας, Τζωρτζίνας Στρατή, καθηγήτριας Μουσικής, Μιχάλη Πολυκάρπου, 
Μιχάλη Σπύρου, Αννα Καλλένου, Γεωργία Παπαπέτρου, καθηγητών Φυσι-
κής Αγωγής, Δημήτρη Νεοκλέους, Σταύρου Κίκα, Τέχνης και Μαρίας Νικο-
λαΐδου, οικογενειακής Αγωγής.
Ολοκληρώνοντας, ο Διευθυντής του Λυκείου Ιδαλίου, Αλέξανδρος Αλε-
ξάνδρου, μαζί με την ομόλογό του Mme Céline Ladrière, έδωσαν αμοι-
βαία υπόσχεση για μια συνεχή υποστήριξη προς τους  μαθητές και τους 
καθηγητές τους σε ότι αφορά τις κοινές δράσεις τους μέσα από τα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα, E-Twinning και άλλα. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος eTwinning, θα δώσουμε την σκυτάλη 
στους νέους μας για να συνεχίσουν, έχοντας πάντα την υποστήριξή μας, 
να προωθούν και να προασπίζονται τις αξίες της Διδυμοποίησης όπως τις 
βιώνουν οι δύο πόλεις, Combs-la-Ville και Δάλι  από το  1979 ως σήμερα. 
Ευχαριστούμε θερμά τους Δήμους Ιδαλίου και Combs-la-ville για την υπο-
στήριξη που μας προσφέρουν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο Ιδαλίου 
που χαιρετίζει, στηρίζει και επικροτεί αυτές τις δραστηριότητες».

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων 

Μ αθητές, μαθήτριες και διδακτικό προσωπι-
κό της Σχολής Φόρουμ, είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν παρουσίαση για τα 

δικαιώματα των ζώων και να ενημερωθούν για την ευ-
ημερία και προστασία τους, με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα ζώων η οποία γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
της Σχολής  από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ευημε-
ρίας των Γάτων και τον πρόεδρο του Συνδέσμου  Ντί-
νο Αγιομαμμίτη.

Εκστρατεία καθαριότητας 
στο Δήμο Ιδαλίου

O Δήμος Ιδαλίου συμμετείχε και 
φέτος στην εκστρατεία καθαριό-
τητας Let’s Do It Cyprus. Συμμε-

τείχαν όλα τα σωματεία, οι σύνδεσμοι, τα 
οργανωμένα σύνολα και φορείς και εθελο-
ντές. Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Καθα-
ριότητας του Δήμου  οργάνωσε τον καθα-
ρισμό σε διάφορες οδούς του Δήμου. Οι 
συμμετέχοντες έδωσαν το καλό παράδειγ-
μα και έστειλαν το μήνυμα ότι η προστασία 
του περιβάλλοντος μας αφορά όλους και 
ότι σ’ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύ-
ει κανένας. 

Δεντροφύτευση στο Γραμμικό 
πάρκο Ιδαλίου

Τ ο σωματείο Ομόνοια Λευκωσίας διορ-
γάνωσε δεντροφύτευση στο γραμμικό 
πάρκο του Δήμου Ιδαλίου. Κατά τη δι-

άρκεια της εκδήλωσης παρευρέθηκαν και πο-
δοσφαιριστές της ομάδας. Όπως αναφέρθη-
κε με τη δεντροφύτευση δίδεται το μήνυμα ότι 
μπορεί να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει 
να αντιμετωπίσει σήμερα ο πλανήτης. 

Εκδήλωση για στήριξη άπορων 
μαθητών και φοιτητών

Η Ομάδα εθελοντών «Συμπόρευ-
ση» της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυ-
θούντος διοργάνωσε εκδήλωση 

«Cheese and Wine».  Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλατεία και αίθουσα 
του πνευματικού κέντρου του Μητροπολι-
τικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδα-
λίου. Την εκδήλωση συνόδευε στο βιολί ο 
Μάριος Παύλου. Κληρώθηκαν ως δώρα πί-
νακες ζωγραφικής προσφοράς της γκαλερί  
«Διαχρονική». Όλες οι εισπράξεις της εκδή-
λωσης θα δοθούν για την στήριξη άπορων 
μαθητών και φοιτητών.
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 Έρχονται αλλαγές στη λειτουργία 
των κτηνοτροφικών περιοχών

Σ τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισί-
ου που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία των κτηνοτροφι-
κών περιοχών και την εισαγωγή προνοιών που αφορούν στη 

διασφάλιση αποτελεσματικής αξιοποίησης και χρήσης των κτηνοτρο-
φικών οικοπέδων από τους κτηνοτρόφους, προνοεί νομοσχέδιο που 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο  
το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει τη δυνατότητα επιβολής διοικη-
τικών κυρώσεων καθώς και εξώδικα πρόστιμα από την αρμόδια Αρχή, 
στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του Νόμου. Μέσα από 
το νομοσχέδιο, αφαιρούνται όλες οι πρόνοιες που αναφέρονται στην 
ίδρυση, τον τρόπο λειτουργίας και αρμοδιότητες Κτηνοτροφικών Συν-
δέσμων. Επίσης, τροποποιείται ο ορισμός για τον κτηνοτρόφο, χοιρο-
τρόφο και πτηνοτρόφο με την αφαίρεση του αριθμού εκτρεφόμενων 
ζώων και προστίθεται η αναφορά για αποκλεισμό του ζωέμπορα. Θα 
γίνεται καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης γης για κτηνοτροφικούς 
σκοπούς και θα επωφελούνται οι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι που θα 
θέλουν να επεκτείνουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες. Η προ-
τεινόμενη νομοθεσία σε σχέση με την παλαιά στοχεύει στην προσθή-
κη προνοιών για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της κτηνοτροφι-
κής περιοχής και συγκεκριμένα ορίζεται επιθεωρητής κτηνοτροφικών 
περιοχών, καταγράφονται οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων του μι-
σθωτή, επιβάλλεται πρόστιμο και δίδεται το δικαίωμα ιεραρχικής προ-
σφυγής. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται εάν παραβιάζονται όροι 
της νομοθεσίας. Δίνεται το δικαίωμα στις Τοπικές Αρχές να επιβάλλουν 
φορολογία για θέματα καθαριότητας της περιοχής, φωτισμό, συλλο-
γής σκυβάλων και άλλων μέτρων για διατήρηση της καλής υγειονο-
μικής κατάστασης στην περιοχή. Προηγήθηκε διαβούλευση, με τους 
συμμετέχοντας να συμφωνούν ότι σε γενικές γραμμές το νέο νομοθε-
τικό πλαίσιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να βοηθήσει 
στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που παρατηρούνται στις 
κτηνοτροφικές περιοχές.  Εκτιμάται ότι μέσα από το νομοσχέδιο θα 
γίνεται καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης γης για κτηνοτροφικούς 
σκοπούς και θα επωφελούνται οι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι που θα 
θέλουν να επεκτείνουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες. Με την 
καλύτερη αξιοποίηση των κτηνοτροφικών οικοπέδων θα υπάρχει αύ-
ξηση στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων ως επίσης ανάγκη 

για αύξηση του εργατικού δυναμικού και των τομέων που στηρίζουν 
την κτηνοτροφία (υποδομές, εξοπλισμός, ζωοτροφές, κτηνιατρικά 
φάρμακα). Με την προτεινόμενη νομοθεσία απαιτείται ο διορισμός 
επιθεωρητών οι οποίοι θα επιβλέπουν την ορθή λειτουργία των κτη-
νοτροφικών περιοχών και θα παρακολουθούν την πορεία συμμόρ-
φωσης των κτηνοτρόφων με τις υποχρεώσεις τους.  Υπάρχει μεγα-
λύτερο διοικητικό κόστος από την υφιστάμενη νομοθεσία αφού στις 
περιπτώσεις ιεραρχικής προσφυγής θα πρέπει να ετοιμάζεται από τους 
Επιθεωρητές σχετική Έκθεση για ενημέρωση του υπουργού Γεωργί-
ας. Ο διοικητικός φόρτος θα εξαρτηθεί από τον βαθμό συμμόρφωσης 
των κτηνοτρόφων με τις υποχρεώσεις τους και τον βαθμό αξιοποίησης 
του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής που θα έχουν οι κτηνοτρό-
φοι κατά της απόφασης του τμήματος Γεωργίας. Θα υπάρχουν θετικές 
επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή, στην απασχόληση και στην 

ασφάλεια των εργαζομένων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Με την κα-
λύτερη αξιοποίηση των κτηνοτροφικών οικοπέδων θα υπάρχει αύξη-
ση στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων ως επίσης ανάγκη για 
αύξηση του εργατικού δυναμικού στις κτηνοτροφικές μονάδες.
Με τη δημιουργία νέων μονάδων θα γίνει αυτοματοποίηση των δι-
αφόρων εργασιών, η σωστή διαχείριση των κτηνοτροφικών απο-
βλήτων θα δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και θα υπάρχει 
η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των κτηνοτρόφων για την παρα-
γωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας και καλύτερη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων. Όλα τα υποστατικά θα πρέπει να έχουν ανεγερ-
θεί σύμφωνα με τις άδειες οικοδομής όπου λαμβάνονται οι πρόνοιες 
για την ασφάλεια στις κατασκευές. Η παραγωγή προϊόντων εντός των 
υποστατικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
θέτει η νομοθεσία και προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. 
Η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων θα πρέπει να γίνε-
ται με τον νενομισμένο τρόπο για προστασία του περιβάλλοντος και 
κατ’ επέκταση του πληθυσμού. Δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουρ-
γία κτηνοτροφικής περιοχής με σκοπό τον διαχωρισμό κτηνοτροφι-
κών οικοπέδων τα οποία θα εκμισθωθούν σε κτηνοτρόφους για την 
ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών. Η δημιουργία οργανωμένης 
κτηνοτροφικής περιοχής αποτελεί κίνητρο για τη μετακίνηση σε αυτή 
κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν εντός ή κοντά σε οικιστικές 
περιοχές και προκαλούν οχληρία.
Με την καλύτερη αξιοποίηση των κτηνοτροφικών οικοπέδων θα 
υπάρχει αύξηση στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων ως επί-
σης ανάγκη για αύξηση του εργατικού δυναμικού και των τομέων 
που στηρίζουν την κτηνοτροφία (υποδομές, εξοπλισμός, ζωοτροφές, 
κτηνιατρικά φάρμακα). Πιθανόν να υπάρχει μεγαλύτερο διοικητικό 
κόστος αφού στις περιπτώσεις ιεραρχικής προσφυγής θα πρέπει να 
ετοιμάζεται από τους επιθεωρητές σχετική έκθεση για ενημέρωση του 
υπουργού. 
Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις όσον αφορά 
την προστασία του περιβάλλοντος από τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Η 
διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται 
με τον νενομισμένο τρόπο για προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ 
επέκταση του πληθυσμού. 

ΘΕΜΑΤΑ

Παναγία της Αγάπης 3, 
Πέρα Χωριό - Νήσου, περιοχή Χαλεπιανές

2572 Λευκωσία
Τηλ.: +357 99 253634

info@ktimakousioumi.com
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Ktima Kousioumi Oriental
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Ευαγόρου 5, Δάλι
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Καθαρίζονται:
•	Όλα	τα	είδη	ένδυσης
•	Δερμάτινα	–	Καστόρι
•	Χαλιά
•	Κουρτίνες
•	Κουβέρτες	–	Κουϊλς

Αναλαμβάνουμε
σιδέρωμα ρούχων
Προσιτές τιμές
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ΘΕΜΑΤΑ

Το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο 
έδεσμα είναι τα μελομακάρονα. Οι 
νοικοκυρές είθισται να ετοιμάζουν το εν 
λόγω χριστουγεννιάτικο έδεσμα το οποίο 
είναι πραγματικά απολαυστικό.  

Εκτέλεση

1
Σε ένα μπολ χτυπάμε στην χαμηλή 
ταχύτητα του μίξερ το ελαιόλαδο, 
το ηλιέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό 
και το ξύσμα πορτοκαλιού και 
την κανέλα. Σε ένα άλλο μπολ 
ανακατεύουμε το αλεύρι με τη 
σόδα, το μπέικιν και το γαρίφαλο.
2
Στο μπολ με το αλεύρι ρίχνουμε 
τα υγρά συστατικά από το πρώτο 
μπολ ανακατεύοντας απαλά. Δεν 
χρειάζεται πολύ χτύπημα. Το 
μείγμα πρέπει να είναι μαλακό και 
λαδερό.
3
Πλάθουμε μελομακάρονα στο 
μέγεθος που επιθυμούμε (καλό 
θα είναι να είναι όλα ομοιόμορφα) 
και με ένα πιρούνι ή μαχαίρι 
χαράζουμε την επιφάνειά τους.

4
Τα τοποθετούμε σε λαδόκολα 
μέσα σε ταψί και τα ψήνουμε 
σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 170 βαθμούς για 30 λεπτά 
περίπου μέχρι να ροδίσουν.
5
Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα 
αφήνουμε να κρυώσουν.
6
Στο μεταξύ ετοιμάζουμε το σιρόπι: 
Σε κατσαρόλι βράζουμε όλα τα 
υλικά για το σιρόπι για 2-3 λεπτά 
από τη στιγμή που θα αρχίσει ο 
βρασμός.
7
Τοποθετούμε τα κρύα 
μελομακάρονα σε ένα ταψί το 
ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να 
καλύψουν όλο τον πάτο του 
ταψιού και τα σιροπιάζουμε με το 
ζεστό σιρόπι. Τα πασπαλίζουμε 
με το καρύδι και τα αφήνουμε να 
κρυώσουν.

Υλικά
 1 κιλό αλεύρι 

μαλακό
 1 φλιτζάνι ε.π. 

ελαιόλαδο
 1 φλιτζάνι ηλιέλαιο ή 

αραβοσιτέλαιο
 1 φλιτζάνι χυμό 

πορτοκαλιού
 ξύσμα από 1 

πορτοκάλι
 2 κ.γ. κανέλα σε 

σκόνη
 1/3 κ.γ. γαρίφαλο 

τριμμένο
 1 κ.γ. μπέικιν 

πάουντερ
 1 κ.γ. σόδα 

μαγειρική
 ¾ φλιτζανιού ζάχαρη

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ
 2 φλιτζάνια νερό
 1 φλιτζάνι μέλι
 1 φλιτζάνι ζάχαρη
 χυμό από μισό 

λεμόνι
 1 ξυλάκι κανέλα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΠΑΛΙΣΜΑ
 2 φλιτζάνια καρύδια 

χοντροκομμένα

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Mελομακάρονα Η σκολίωση είναι μια τρισδιάστατη στροφική πα-
ραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και του 
κορμού. Είναι μια πάθηση η οποία επηρεάζει και 

επιφέρει αλλαγές και στα τρία επίπεδα κίνησης. Επηρεάζει 
το 2-4% του πληθυσμού με μεγαλύτερη συχνότητα στα κο-
ρίτσια (άγνωστη αιτιολογία). Μέρος από το ποσοστό αυτό, 
θα χρειαστεί κάποιο είδος θεραπείας, ειδικές ασκήσεις για 
σκολίωση (PSSE) ή και κηδεμόνα ή ακόμα και χειρουργική 
επέμβαση σπονδυλοδεσίας. 

 Η διάγνωση της γίνεται με 
συνεκτίμηση κλινικού και 
ακτινολογικού ελέγχου. Όταν 
ζητήσουμε από το άτομο να 
σκύψει μπροστά, παρατη-
ρούμαι ύβο στην πλάτη δη-
λαδή η μία μεριά της πλάτης 
σηκώνεται ψηλότερα από την 
άλλη.
Μερικά σημεία που μπο-
ρεί να παρατηρήσουμε στα 
άτομα με σκολίωση είναι: το 
κεφάλι μπορεί να μην είναι 
στο κέντρο σε σχέση με την 
λεκάνη, οι ώμοι πιθανόν να 
μην έχουν το ίδιο ύψος και 
οι ωμοπλάτες να είναι ασύμ-
μετρες δηλαδή η μια μπορεί 

να είναι πιο ψηλά  και πιο προεξέχουσα από την άλλη, οι 
πλευρές μπορεί να έχουν διαφορετικό ύψος, το σώμα μπο-
ρεί να κλίνει προς τη μία πλευρά  , η λεκάνη μπορεί να είναι 
σε στροφή ή πιο ψηλά από την μία πλευρά ή μετατοπισμένη 
στην μια πλευρά, επίσης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανι-
σοσκελία αλλά να μην είναι πραγματική ανισοσκελία. 
  Το παιδί θα πρέπει να παρακολουθείται στενά (κάθε 2-3 
μήνες) καθώς αναπτύσσεται. Όταν λέμε να παρακολουθεί-
ται δεν εννοούμαι απλά να παρακολουθεί ο γιατρός το παι-
δί κάθε 2-3 μήνες και να  βλέπουμε μόνο την ακτινογραφία 
αλλά πρέπει να εφαρμοστούν έγκαιρα οι ειδικές ασκήσεις, 
για να αποφευχθεί η επιδείνωση δηλαδή πρέπει να ελέγξου-
με μέσα σε αυτό το διάστημα αν η σκολίωση σταθεροποιεί-
ται ή όχι, εκτελώντας τις ειδικές ασκήσεις.
Μερικοί τύποι σκολίωσης μπορεί να 
προκαλέσουν πόνο στην πλάτη αλλά 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η 
σκολίωση δεν είναι επώδυνη.
Ο κίνδυνος εξέλιξης της καμπύλης της 
σκολίωσης εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το 
στάδιο ανάπτυξης του παιδιού δηλαδή 
η ωρίμανση του σκελετού. Σε άτομα που 
σκελετικά δεν έχουν ωριμάσει, ο κίνδυ-
νος εξέλιξης της καμπύλης σχετίζεται κυ-
ρίως με το αναπτυξιακό δυναμικό. Έτσι, 
η επίπτωση της εξέλιξης του κυρτώματος 
είναι υψηλή στα παιδιά που το κύρτωμα 
γίνεται πριν από την ηλικία των 10 ετών . 
Η μεγαλύτερη εξέλιξη της σκολιωσης εμ-
φανίζεται κατά το διάστημα της ταχείας, 
εφηβικής αύξησης - ανάπτυξης (Risser 0-3).
Η Schroth method είναι η πιο διαδεδομένη και σε διεθνές 
επίπεδο αναγνωρισμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη 
μέθοδος για αντιμετώπιση κυρίως της σκολίωσης αλλά 
και της κύφωσης. Αποτελείται από ειδικές εξατομικευμένες 
ασκήσεις (PSSE) προσαρμοσμένες στον κάθε τύπο σκο-
λίωσης. Βασίζεται στην τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση της 
σκολιωτικής στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής 
στήλης, στην εφαρμογή της στροφικής αναπνοής και στην 
εκπαίδευση  για διατήρηση των διορθώσεων κατά τις καθη-
μερινές δραστηριότητες. 
Η μέθοδος schroth μπορεί να εφαρμοστεί και σε παιδία και 
σε ενήλικους. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρές σκολιώ-
σεις ( μικρότερες των 250) και σε μεγαλύτερες είτε σε συνδυ-
ασμό με τον κηδεμόνα όταν το παιδί βρίσκεται στην ανά-
πτυξη, είτε μετά από χειρουργική επέμβαση.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση για διατήρηση 
της διορθωμένης θέσης και αλλαγή της συνηθισμένης θέ-
σης που διατηρεί το άτομο στην καθημερινότητα του, προ-
κειμένου να βελτιωθεί η ευθυγράμμιση, ο πόνος και η εξέ-
λιξη της σκολίωσης. Αυτό γίνεται για να διακοπεί ο φαύλος 
κύκλος της εξέλιξης της σκολίωσης, να μειωθεί η ασύμμετρη 
φόρτιση στη σπονδυλική στήλη έτσι ώστε να μειωθεί η πρό-
οδος και η εξέλιξη της σκολίωσης αλλά και ο πόνος (όπου 
υπάρχει).
Οι ασκήσεις της μεθόδου Schroth,  δεν μοιάζουν με τις 
κλασσικές ασκήσεις γυμναστικής αλλά είναι εξιδεικευμένες 

ασκήσεις για να διορθώσουν τρισδιάστατα την σκολίωση 
με ειδικές κινήσεις και έναν διαφορετικό τρόπο αναπνοής. 
Είναι πολύ σημαντικό η εφαρμογή της μεθόδου να γίνεται 
από καταρτισμένο -πιστοποιημένο και εξειδικευμένο φυσι-
κοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί στην μέθοδο Schroth. Ο 
εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής σχεδιάζει εξατομικευμέ-
να προγράμματα ανάλογα με την κάθε περίπτωση και κα-
θοδηγεί το άτομο για να επιτευχθεί η σωστή ενεργοποίηση 
των μυών, που παρέχουν την διορθωμένη στάση του σώ-
ματος και να επιτευχθεί η μείωση της ασυμμετρίας.
Υπάρχουν κάποια αθλήματα που απαιτούν ευλυγισία ή 
στροφές στον κορμό ή ακραίες θέσεις της σπονδυλικής στή-
λης, όπως η κολύμβηση, η ρυθμική και ενόργανη γυμνα-
στική, το μπαλέτο και το τένις, που παρουσιάζουν υψηλά 
ποσοστά εμφάνισης σκολίωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
είναι η αιτία της σκολίωσης αλλά καλό θα είναι να συνυπο-
λογίζεται κατά την κλινική εξέταση. Συνήθως προτρέπουμε 
τους ασθενείς να αθλούνται για τα γενικότερα οφέλη της 
άθλησης, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι κανένα άθλη-
μα δεν μπορεί να προτείνεται για αντιμετώπισης της σκολί-
ωσης.
Στόχοι της μεθόδου είναι:
• Η τρισδιάστατη διόρθωση της παραμόρφωσης της σπον-

δυλικής στήλης,
• Η σταθεροποίηση της εξέλιξης της σκολίωσης κατά την 

ανάπτυξη του παιδιού
• Αποφυγή κηδεμόνα σε περιπτώσεις μικρών σκολιώσεων 

( κάτω των 25 °)
• Αποφυγή χειρουργείου σε μέτριες σκολιώσεις 25°-40°
• Η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας - ζωτικής χω-

ρητικότητας
• Η βελτίωση της εμφάνισης και του αισθητικού αποτελέ-

σματος
• Βελτίωση στάσης και της στροφής της σπονδυλικής στή-

λης
• Η μείωση ή εξαφάνιση του πόνου
• Βελτίωση της κινητικότητας και της ευελιξίας της σπονδυ-

λικής στήλης
• Μυϊκή ενδυνάμωση σε διορθωμένες θέσεις
• Διατήρηση διορθωμένης θέσης στην καθημερινότητα
• Βελτίωση παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα 

ζωής του ατόμου, όπως ο πόνος, η εμ-
φάνιση, η ψυχολογία και η λειτουργικό-
τητα.

Η αντιμετώπιση της παραμόρφωσης εξαρ-
τάται από διάφορους παράγοντες, οι πιο 
κύριοι είναι το μέγεθος της γωνίας της 
σκολίωσης και το στάδιο ανάπτυξης του 
παιδιού. Επίσης ο τύπος της σκολίωσης, η 
ακτινολογική στροφή και παραμόρφωση 
των σπονδύλων, η κληρονομικότητα, η 
ασυμμετρία του σώματος, η στροφή του 
κορμού, η έναρξη της πρώτης περιόδου 
στα κορίτσια, η μειωμένη θωρακική κύφω-
ση είναι παράμετροι που πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψιν για την αντιμετώπιση της 
σκολίωσης. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές από τις διεθνείς 

επιστημονικές κοινότητες είναι πως σκολιώσεις μικρότερες 
των 25 μοιρών αντιμετωπίζονται μόνο με ειδικές φυσικο-
θεραπευτικές ασκήσεις με πρωταρχικό στόχο την διακοπή 
της εξέλιξης της σκολίωσης και στη συνεχεία τη μείωση των 
κυρτωμάτων. Υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις που απο-
δεικνύουν ότι πρόκειται για μεγάλο λάθος αυτό που ανα-
φέρουν μερικοί γιατροί πως σκολιώσεις μικρότερες των 20° 
δεν υπάρχουν ασκήσεις που να μπορούν να βοηθήσουν 
στο να μην μεγαλώσει η σκολίωση και πως πρέπει να γίνεται 
μόνο παρακολούθηση με ακτινογραφίες σε μικρά χρονικά 
διαστήματα, αυτή η άποψή είναι εντελώς λανθασμένη.  Έχει 
αποδειχθεί ότι ασκήσεις Schroth μπορούν να μειώσουν ση-
μαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης και να 
αποφευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η εφαρμογή κηδεμόνα. 
Σκολιώσεις μεγαλύτερες των 25° αντιμετωπίζονται σε συν-
δυασμό κηδεμόνα και ειδικών φυσιοθεραπευτικών ασκή-
σεων schroth.
Σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών υπάρχει χειρουργική ένδει-
ξη χωρίς αυτό να σημαίνει πως όσοι έχουν πάνω από 45 
μοίρες θα πρέπει να χειρουργηθούν. Το χειρουργείο δεν 
είναι μονόδρομος και σε κάποιες περιπτώσεις η συντηρη-
τική αντιμετώπιση μπορεί να επιτύχει να αποφευχθεί το 
χειρουργείο. Μπορούμε με τον κατάλληλο κηδεμόνα και 
σε συνδυασμό με ασκήσεις Schroth να επιφέρουμε πολύ 
καλό διορθωτικό αποτέλεσμα και να καταφέρουμε να στα-
θεροποιήσουμε ή ακόμα και να βελτιώσουμε πολύ μεγάλες 
σκολιώσεις. 

Σκολίωση - Η αντιμετώπιση της 
μέσω της μεθόδου Schroth

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο Δαλι 
99881222

Σ το κλίμα των γιορτών μπήκαν οι 
υπεραγορές Μικρόπολις. Η φωτα-
γώγηση του χριστουγεννιάτικού δέ-

ντρου των υπεραγορών έγινε  τo Σάββατο 26 
Νοεμβρίου. Ήταν ένα  απόγευμα με γιορτινή 
διάθεση το οποίο απόλαυσαν μικροί και με-
γάλοι που παρευρέθηκαν στην πολύ όμορφη 
εκδήλωση. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
φωτογραφηθούν με  αγαπημένους τους ήρω-
ες κινουμένων σχεδίων οι οποίοι μοίραζαν 

δώρα και κεράσματα. Το εορταστικό σκηνικό 
συμπλήρωσαν τα πυροτεχνήματα τα οποία 
φώτισαν τον ουρανό. Εκ μέρους της υπερα-
γοράς ο Περιφερειακός Διευθυντής Ανδρέας 
Κωνσταντίνου ευχαρίστησε τους πελάτες για 
την προτίμηση τους τονίζοντας ότι οι υπερα-
γορές Μικρόπολις θα συνεχίσουν να έχουν 
στο επίκεντρο τους τον πελάτη. Ο κ. Κωνστα-
ντίνου ευχήθηκε στους παρευρισκομένους 
καλές γιορτές. 

Φωταγώγηση στη Μικρόπολις

Κ άθε προσδοκία ξεπέρασε η παράσταση που 
ανέβασε η θεατρική ομάδα του Απόλλωνα 
Λυμπιών «Σμύρνη η αρχόντισσα της Ιωνίας». 

Ήταν μια παράσταση που δεν υστέρησε σε τίποτε από 

πολυδάπανες επαγγελματικές ακριβοπληρωμένες 
παραστάσεις. Οι συντελεστές της παράστασης απέ-
σπασαν το θερμό χειροκρότημα των θεατών οι οποίοι 
κατέκλυσαν το θέατρο. 

Σμύρνη, η αρχόντισσα της Ιωνίας

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η πρεμιέρα 
της παράστασης «Η Ποντικοπαγίδα» 
της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Ελέ-

νης Αντωνίου. Tην παράσταση ανέβασε η θεατρική 
ομάδα του Άδωνη Ιδαλίου.  Οι παρευρισκόμενοι οι 
οποίοι κατέκλυσαν το κινηματοθέατρο Πανόραμα 
χειροκρότησαν τους συμμετέχοντες. Οχτώ άνθρω-

ποι συγκεντρώνονται σε μία πανσιόν λίγο έξω από 
το Λονδίνο. Το χιόνι που πέφτει ακατάπαυστα δη-
μιουργεί γύρω από τα εγκλωβισμένα πρόσωπα ένα 
αδιαπέραστο κλοιό που ευνοεί τα σκοτεινά σχέδια 
του δολοφόνου.
Ένοχα μυστικά, σκληρές αλήθειες και μια ποντικοπα-
γίδα που περιμένει το επόμενο θύμα της.

  «Η Ποντικοπαγίδα» από τη θεατρική 
ομάδα του Άδωνη
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Σ το χάραμα της Χριστουγεννιάτικης μέρας η 
Εκκλησία μ’ έναν προσκλητήριον Ύμνον μας 
παρακινεί ν’ αναζητήσουμε τον τόπο που γεν-

νήθηκε ο Χριστός.
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός …». Όχι 
για να περιεργαστούμε τον χαριτωμένο σταύλο και το 
παχνί των βοδιών, καθώς ρομαντικά το παρουσιάζουν 
οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες.
Αλλά να δούμε, μ’ ένα τρόπο εσώτερο,  με της ψυχής 
το μάτι, το πόσο χαμήλωσε ο Θεός για να συναντήσει 
τον άνθρωπο.
- Πού να βρεθούν σκαλιά, να μετρηθεί το χαμήλωμα 

και το πόσο κατέβηκε ο Θεός, ποιο μέτρο μπορεί να 
το δείξει.

- Δεύτε ίδωμεν πιστοί τον Θεό που γίνεται συνάνθρω-
πος και βαδίζει πλάϊ μας, με άπειρη αγάπη στη γη 
των θλίψεων και των δακρύων.

- «Ακολουθήσωμεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο αστήρ …». 
Για να βρούμε τον τόπο της Γέννησης  και ν’ αξιωθούμε 
να τον προσκυνήσουμε,  η Εκκλησία,  μας προτρέπει 
ν’ ακολουθήσουμε τον δρόμο,  που φωτίζεται απ’ το 
θαυμαστό αστέρι. 
- Δεν είναι εθνική οδός.
- Δρόμος άσημος και αφανής είναι.
- Οδηγεί σε σπήλαιο.
- Πρέπει να σκύψουμε για να μπούμε. 
- Να χαμηλώσουμε, κατά το παράδειγμα του Θεού – 

Βρέφους,  ίσαμε  τα πόδια του αδελφού μας.
Να τον υπομείνουμε. Να τον ανεχτούμε.
Να σκεπάσουμε τις αδυναμίες του.
-  Αυτός είναι ο δρόμος, που οδηγεί στον τόπο της Γέν-

νησης  και μόνο αν τον βαδίσουμε,  θ’ αξιωθούμε να  
προσκυνήσουμε την Πρώτη Παρουσία του Κυρίου,  
με την «επί γης ειρήνη» ακριβό δώρο στην καρδιά.

-  Είκοσι αιώνες έχουν περάσει,  από την Αγία εκείνη 
Νύχτα της Γέννησης του Χριστού. 

- Τότε που από Αγγέλων στόματα, ακούστηκε για 
πρώτη φορά,  το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης 
ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία …».

- Τότε που κανένα σπιτικό δεν άνοιξε  για να δεχτεί το 
μικρό Χριστό, που από στιγμή σε στιγμή θα γεννιό-
ταν,  παρά μονάχα η φτωχική σπηλιά της Βηθλεέμ.

- Δυο χιλιάδες χρόνια,   Χτυπά ο Χριστός τις κλειστές 
πόρτες της ψυχής του κάθε ανθρώπου,

    αποζητώντας τόπο να γεννηθεί. 
- Μα που να χωρέσει;  Ο χώρος εκεί μέσα  είναι κρατη-

μένος από τα τόσα  και τόσα άλλα πολλά.

- Είναι γι’ αυτό που το «επί γης ειρήνη»  αποτελεί ακό-
μα ευχή  μονάχα, επιθυμία ανεκπλήρωτη, άπιαστο 
όνειρο.

Είναι γι’ αυτό που δυο χιλιάδες χρόνια μετά τα πρώτα 
Χριστούγεννα  ο πόνος, ο φόβος, το μίσος και η αμαρ-
τία  συγκλονίζουν συνθέμελα τον κόσμο 
και απειλούν να αφανίσουν το ανθρώπινο γένος. 
Για μια ακόμα φορά έρχονται Χριστούγεννα. 
Γιορταστική είναι η ατμόσφαιρα παντού. 
Στους δρόμους, στα σπίτια, στις πλατείες. 
Δώρα, γλυκά, στολίδια φανταχτερά φώτα. 
Φώτα πολύχρωμα, μικρά και μεγάλα. 
Φώτα αμέτρητα και πραγμα-
τικά τόσον όμορφα, 
που δίνουν σίγουρα σε παι-
διά και σε μεγάλους πολλή 
χαρά. 
Είναι όμως μόνο αυτό το νό-
ημα των Χριστουγέννων; 
Κάποιοι επίκαιροι στίχοι 
άθελα έρχονται στο νου.
«’Ηταν φώτα, χίλια φώτα, μα 
δεν ήτανε το φως…»
Ο σύγχρονος άνθρωπος 
μέσα στη δίνη των περιστά-
σεων  και την επιτάχυνση 
του ρυθμού της ζωής, 
λησμονεί ίσως τη μεγάλη 
σημασία της έλευσης του Χριστού πάνω στη γη. 
Και ελάχιστη σημασία δίνει στο μεγάλο μήνυμα των 
αγγέλων.
Για μια ακόμα φορά καλούμαστε να εμβαθύνουμε στο 
μεγάλο μυστήριο της θείας ενσαρκώσεως του Υιού του 
Θεού. 
Σταματά το μυαλό του ανθρώπου. Ο νους ιλιγγιά 
μπροστά στο μυστήριο της Θείας οικονομίας. 
Πώς μπορεί κανείς να εξιχνιάσει τα ανεξιχνίαστα και να 
κατανοήσει τα ακατανόητα; 
Η Γέννηση του Χριστού είναι το θαυμαστό, υπερφυσι-
κό, ιστορικό γεγονός 
που έχει σαν αποτέλεσμα, μια μεγάλη αλλαγή στον κό-
σμο.
Ποιος είναι ο σκοπός της σαρκώσεως του Χριστού; Και 
γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος; 
Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει :  «’Εγινε άνθρωπος ο Θεός 
για να κάνει τον άνθρωπο Θεό».
Η λακωνική και περιεκτική αυτή φράση,

συνοψίζει όλη τη Θεολογία και τον σκοπό της γέννηση-
γς του Χριστού,  που είναι η κατά το δυνατό ένωση του 
ανθρώπου με τον Θεό. 
Είναι, ο αλλαγμένος και μεταμορφωμένος από τη χάρη 
του θεού άνθρωπος. 
Ο αναμάρτητος, με άπειρη αγάπη και συγκατάβαση, 
έγινε άνθρωπος  «διά φιλανθρωπίαν», με σκοπό την 
θέωση του ανθρώπου. 
Και θέωση, είναι μια δωρεά, μια χάρη, ένας καρπός,
που έρχεται σαν αποτέλεσμα της ενώσεως του ανθρώ-
που με τον Θεό.
Χαρακτηρίζεται από τους Πατέρες, ως συμμετοχή μας 

στη ζωή του Θεού. 
Συμμετοχή δηλαδή, στην 
αγάπη, στην ειρήνη, στη 
δικαιοσύνη,  που πρέπει 
να γίνουν και δικό μας 
κτήμα.
Η Θεία Χάρις μεταμορ-
φώνει τον άνθρωπο 
όταν αυτός ενώνεται με 
τον Θεό και εργάζεται τις 
αρετές. 
Αποστρέφεται την αμαρ-
τία και την κακία  και αγα-
πά με όλη του την ψυχή 
κάθε τι που έχει σχέση με 
την αλήθεια του Θεού. 

Έχει μεγαλύτερη πνευματικότητα, και λιγότερη εξάρτη-
ση από την ύλη  και ζει έτσι την ιστορία της Γέννησης 
του Χριστού, καθημερινά. 
Ο Ιησούς δίδαξε πως σε κάθε ψυχή μπορεί να γεννηθεί 
ένα Βρέφος–Χριστός.
Τότε ο Κύριος έρχεται μέσα στην φάτνη της ψυχής μας,
την καθαγιάζει και την μετατρέπει σε Ναό ζωντανού 
Θεού. 
Και αν ο καθένας που θα έχει στην ψυχή του τον Χριστό  
ενεργεί και πράττει όπως ο  Χριστός μας δίδαξε, 
θα είναι ένας Θεός κατά χάριν. Θα έχει φτάσει στην Θέ-
ωση.
Γράφει ο ‘Αγιος Μάξιμος ο ομολογητής : -
«Η αγάπη είναι εκείνη που περισσότερον
από κάθε άλλο, οδηγεί τον άνθρωπο στην θέωση.
Απόδειξη της Παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο,
είναι η πληρότητα της αγάπης προς τον Θεό,
που φανερώνεται με την αγάπη προς τον πλησίον».
Η Αγία Γραφή, όταν θέλει να μας ειπεί τι είναι ο Θεός, 

μας λέει  απλά και καθαρά ότι 
«Ο Θεός αγάπη εστί»
Και όποιος έχει αγάπη βαδίζει προς την θέωση.
Γεννιέται ο Χριστός, σημαίνει ότι γεννιέται η αγάπη 
και προσφέρει στους θλιμμένους την χαρά, στους πο-
νεμένους την ελπίδα,  στους σκλάβους της αμαρτίας, 
την ελευθερία  και σε όλους τον ανεξάντλητο πλούτο 
της αγάπης.
Γεννιέται ο Θεός της αγάπης και προσφέρει  τον εαυτό 
του,  για την αναγέννηση του κόσμου.
Γέννηση του Χριστού, σημαίνει ριζική αλλαγή και αρχή 
μιας καινούργιας ζωής.
Αν λοιπόν πιστεύουμε στην αλήθεια της Γέννησης του 
Θεού,  τότε το νόημα της γιορτής, το νόημα της ζωής 
μας, το νόημα της ύπαρξης μας,  μπαίνει σε μια άλλη 
διάσταση.
Για μια ακόμα φορά θα χτυπήσουμε τα Χριστουγεννι-
άτικα σήμαντρα. Η σκέψη μας τρέχει και πάλι στην τα-
πεινή φάτνη της Βηθλεέμ,  προσμένοντας να λάμψει σε 
κάθε ψυχή  το ουράνιο φως της αγάπης και της ειρήνης. 
Το χρειαζόμαστε και τώρα, όπως και τότε.
Το θεϊκό φως της Γέννησης του Χριστού ας το δεχτού-
με μέσα μας. Και ας μην το αφήσουμε να σβηστεί, σαν 
παραμύθι που τελειώνει  και σβήνει όπως σβήνουν τα 
λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Τι σημασία θα είχε, αλήθεια,  αν ο Χριστός γεννήθηκε 
μόνο μια φορά και δεν ξαναγεννιέται καθημερινά στη 
δική μας καρδιά; 
Την Άγια Νύχτα την Χριστουγεννιάτικη 
μας δόθηκαν δώρα θεϊκά Αγάπη, Ταπείνωση, Καλοσύ-
νη, Ειρήνη Ας τα κρατήσουμε για πάντα. 
Γιατί,     - Όταν ο ύμνος των αγγέλων πάψει,
Όταν τ’ αστέρι δεν θα υπάρχει, πια στον ουρανό, 
Όταν οι μάγοι θάναι πια πίσω στη χώρα τους, 
Και οι βοσκοί θάχουν γυρίσει στα κοπάδια τους, 
Τότε ακριβώς θάχει αρχίσει το έργο των Χριστουγέν-
νων. 
Να βρεις τον παραστρατημένο.
Να ανασηκώσεις τον καταπεσμένο.
Να θρέψεις τον φτωχό.
Να συναντήσεις τον φυλακισμένο στη φυλακή του.
Να φέρεις ειρήνη  μέσα στ’ αδέλφια.
Να κάνεις φάτνη Χριστουγεννιάτικη την παιδική ψυχή. 
Να γεμίσεις με μελωδία τις καρδιές.
Αλληλούϊα !  Μέσα μας ο Χριστός γεννήθηκε ! 

Γράφει  η  Μαρία Σκορδή Λαζαρίδου 

Το νόημα των Χριστουγέννων

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Α νεβασμένος εμφανίζε-
ται στις τελευταίες αγω-
νιστικές ο Άδωνης. Οι 

πράσινοι του Ιδαλίου φαίνεται ότι 
βρήκαν τα πατήματα τους και άρ-
χισαν να πετυχαίνουν σημαντικές 
επιτυχίες οι οποίες έχουν ανεβά-
σει την ομάδα στο βαθμολογικό 
πίνακα. Οι επιτυχίες των τελευταί-
ων αγωνιστικών και μάλιστα με 
ευρύ σκορ, έχουν συμβάλει φυ-
σιολογικά στο ανέβασμα της ψυ-
χολογίας των ποδοσφαιριστών οι 
οποίοι σε κάθε παιχνίδι δίδουν 
τον καλύτερο τους εαυτό πετυχαί-
νοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Όλοι στο σωματείο του Ιδαλίου 
θέλουν να δώσουν συνέχεια στα 
θετικά αποτελέσματα ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθη-
καν από τη διοίκηση.  Ο προπο-
νητής της ομάδας προσπαθεί να 
κρατήσει χαμηλά τους τόνους. 
Γίνεται σκληρή δουλειά και όλοι 
προσπαθούν για το καλύτερο για 
την ομάδα.  Το πρωτάθλημα βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη και ου-
δείς στο σωματείο δεν επιθυμεί να χαλάσει το κλίμα. Στον 
Άδωνη βλέπουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος 
θα κάνουν τον απολογισμό. Το γεγονός ότι η ομάδα βρήκε 
ένα καλό ρυθμό ικανοποιεί όλους στο σωματείο. Εκτός από 
τα νικηφόρα αποτελέσματα η ομάδα παρουσιάζει και πολύ 

καλό θέαμα το οποίο απολαμβά-
νουν οι φίλοι του Άδωνη που πα-
ρακολουθούν τα παιχνίδια. Η καλή 
πορεία της ομάδας αναμένεται να 
φέρει και άλλους φίλους της ομά-
δας στο γήπεδο ώστε να ενισχύ-
σουν από την κερκίδα την προ-
σπάθεια των ποδοσφαιριστών.   Ο 
Άδωνης πέτυχε την πρώτη του νίκη 
στο πρωτάθλημα στο πλαίσιο της 
4ης αγωνιστικής. Κέρδισε εκτός 
έδρας την ΑΕΚ Κελλιών κάνοντας 
σημαντικό βαθμολογικό άλμα. 
Στην 5η αγωνιστική ο Άδωνης 
εξήλθε εκτός έδρας ισόπαλος 1-1 
με την Ομόνοια Ορμήδειας. Στην 
6η αγωνιστική οι πράσινοι του Δα-
λιού πέτυχαν μεγάλη εκτός έδρας 
νίκη στην Αθηένου. Κέρδισαν τον 
Ορφέα με 4-1. Στην 7η αγωνιστική 
νέα ευρεία νίκη για τους πράσινους 
του Δαλιού. Κέρδισαν και πάλι 
εκτός έδρας με το εντυπωσιακό 5-1 
τον Αστέρα Μενεού. Ο Άδωνης νί-
κησε με 5-1 και την ομάδα ELITE και 
συνεχίζει την πορεία  προς επίτευξη 
των στόχων του.  Με χαλί μοιάζει το 

γήπεδο του Άδωνη στο οποίο έγιναν σημαντικά έργα στο 
χορτοτάπητα. Η εξαιρετική κατάσταση του αγωνιστικού 
χώρου θα βοηθήσει  τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να 
αποδώσουν καλύτερα στο γήπεδο παρουσιάζοντας ωραίο 
θέαμα στους φιλάθλους.

Μ ια υπολογίσιμη δύναμη στο 
πρωτάθλημα της ΕΠΟΠΛ είναι 
η ΕΝΑΒ η οποία στα μέχρι τώρα 

παιχνίδια έδειξε ότι μπο-
ρεί να διεκδικήσει τη διά-
κριση. Η ομάδα παρουσι-
άζει πολύ καλό θέαμα το 
οποίο σε πολλά παιχνίδια 
το συνδυάζει και με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα. Οι 
φίλοι της ΕΝΑΒ είναι αρ-
κετά ικανοποιημένοι από 
τη μέχρι τώρα πορεία της 
ποδοσφαιρικής ομάδας 
και αναμένουν ότι στη 
συνέχεια θα υπάρξουν 
ακόμα καλύτερα αποτε-
λέσματα. Στην 6η αγωνιστική η ΕΝΑΒ αντι-
μετώπισε το Σταυραετό Κλήρου. Η ομάδα της 
Αγίας Βαρβάρας παίζοντας στην έδρα της 
ήταν αρκετά καλύτερη από τον αντίπαλο τον 
οποίο κέρδισε με 3-0. Στην 7η αγωνιστική η 
ΕΝΑΒ ηττήθηκε εκτός έδρας από την ομάδα 

του Τσερίου με 2-0. Στην επόμενη αγωνιστι-
κή η ΕΝΑΒ κέρδισε στην έδρα της με 3-0 τον 
Άρη Περάτων. Aκολούθησε η εντός έδρας 

νίκη με 2-1 σε βάρος του 
ΘΟΙ Καπέδων. ‘Ένα αξιό-
μαχο σύνολο είναι και η 
ομάδα χειροσφαίρισης 
του σωματείου. Η ΕΝΑΒ 
δείχνει ότι μπορεί να δι-
αδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στη διοργάνωση 
που συμμετέχει. Οι φί-
λοι του σωματείου είναι 
πάντα κοντά τόσο στην 
ποδοσφαιρική όσο και 
στην ομάδα χειροσφαί-
ρισης στηρίζοντας με 

κάθε τρόπο.  Άρχισε η πώληση του φετινού 
χριστουγεννιάτικου λαχνού του σωματείου. 
Η κλήρωση θα γίνει στις 30 Δεκεμβρίου και οι 
συμμετέχοντες στην κλήρωση θα έχουν την 
ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα. 

Ο Άδωνης κάνει καλή παρουσία

Ε πέστρεψε στον πάγκο της Ολυμπιάδας Λυμπιών ο 
Άγης Καμένος ο προπονητής με τον οποίο η ομά-
δα άρχισε την ποδοσφαιρική περίοδο στο πρωτά-

θλημα της Β’ κατηγορίας. Η διοίκηση του των πρασίνων 
των Λυμπιών έκρινε ότι υπό τις περιστάσεις ο κ. Καμένος 
είναι η καλύτερη επιλογή αφού γνωρίζει πολύ καλά την 
ομάδα και μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του 
κόσμου και της διοίκησης της ομάδας. Εξάλλου από την 
ομάδα ο κ. Καμένος έφυγε σαν φίλος. Σε δήλωση του στην 
ιστοσελίδα kerkida.net αναφέρθηκε στους στόχους και 
τις επιδιώξεις του με την επάνοδο του στο σωματείο των 
Λυμπιών. «Είμαι σε γνώριμα λημέρια, θα προσπαθήσω 
να βάλω την ομάδα πίσω στο πρωτάθλημα γιατί η ομάδα 
έχει μείνει πίσω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Επέλεξα να 
έρθω σε ένα ρόστερ που ξέρω, το καλοκαίρι έφυγα αλλά 
τώρα που ήρθα πίσω είπαμε με τα παιδιά να βάλουμε την 
ομάδα πίσω στο πρωτάθλημα». Ο κ. Καμένος εμφανίζε-
ται αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά για να πετύχει η 
ομάδα τους στόχους της. «Έχουμε τα θέματά μας, υπάρχει 
όμως το ρόστερ και κυρίως η θέληση από όλους. Η ομάδα 
έπαιζε και δύσκολα έχανε ή έχανε στις λεπτομέρειες. Στα  
εναπομείναντα παιχνίδια να παλέψουμε για ό,τι καλύτερο 
μπορούμε». Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε  έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση του σωματείου κατά την οποία αξι-
ολογήθηκε η πορεία της ομάδας.  Στην 8η αγωνιστική οι 
πράσινοι των Λυμπιών πήγαν στο Ζακάκι και έπαιξαν με 
την ΑΕΖ. Τελικό αποτέλεσμα 2-0 υπέρ των γηπεδούχων. 
Νέα ήττα στην 9η αγωνιστική για την Ολυμπιάδα η οποία 
έχασε στα Λύμπια με 2-0 από τον Οθέλλο στο γειτονικό 
ντέρμπι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα των πρασί-
νων των Λυμπιών είχε σφοδρά παράπονα από τη διαιτη-
σία. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των αγώ-

νων της εθνικής ομάδας η Ολυμπιάδα στο πλαίσιο της 
10ης αγωνιστικής πήγε στην Πέγεια και αντιμετώπισε την 
τοπική ομάδα. Τελικό αποτέλεσμα 1-0 για τους γηπεδού-
χους. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα έδειξε σημά-
δια βελτίωσης και μπορούσε να φύγει τουλάχιστον με το 
βαθμό της ισοπαλίας. Οι επόμενες αγωνιστικές είναι αρκε-
τά σημαντικές για την ομάδα των Λυμπιών. Στην 11η αγω-
νιστική η Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Άχνας. 
Στη 12η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα παίξουν 

εκτός έδρας με τον Ερμή. Στη 13η αγωνιστική ακολουθεί 
ο εντός έδρας αγώνας με αντίπαλο τον Ονήσιλο - Αχυρώ-
να και στην τελευταία αγωνιστική του έτους ο εκτός έδρας 
αγώνας με αντίπαλο την ΕΝ Ύψωνα στο πλαίσιο της 14ης 
αγωνιστικής. Η Ολυμπιάδα με αφορμή την έλευση φα-
κέλου από την ΟΥΕΦΑ σύμφωνα με τον οποίο υπήρ-
χε αυξημένη στοιχηματική δραστηριότητα στον αγώνα 
των πρασίνων με την ΑΕΖ ο Πρόεδρος της ομάδας Τάσος 
Αναστασίου δήλωσε ότι η ομάδα των Λυμπιών ουδέπο-
τε είχε κόκκινους φακέλους ανακοινώνοντας ότι θα υπο-
βληθεί σχετική καταγγελία στην Αστυνομία. «Παρακα-
λούμε την Αστυνομία όπως κάνει έρευνα για να λάμψει 
η αλήθεια. Επίσης είναι η ώρα η ομοσπονδία  της οποί-
ας έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, να λάβει τα μέτρα της γι-
ατί όπως φαίνεται δεν διεξάγεται ένα δίκαιο πρωτάθλη-
μα ειδικά στην Β’ Κατηγορία» σημείωσε ο κ.Αναστασίου. 
Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για τις ομάδες ΑΕΖ και 
Ολυμπιάδας μετά την ενημέρωση της UEFA για ύποπτη 
στοιχηματική δραστηριότητα στον αγώνα πρωταθλήμα-
τος Β’ Κατηγορίας που διεξήχθη στις 5 Νοεμβρίου είναι 
ποινή αποκοπής όλων των χορηγιών από την ΚΟΠ που 
δεν έχουν πληρωθεί, μέχρι την ημέρα που έγινε ο αγώνας 
για τον οποίο ήρθε η έκθεση της UEFA.

Με Άγη Καμένο στον πάγκο συνεχίζει η Ολυμπιάδα

Σ τη μέση του βαθμολογικού πίνακα της ΑΠΟΕΣΠ 
με την προοπτική να ανέλθει ακόμα πιο ψηλά βρί-
σκεται ο Απόλλων. Η ομάδα των Λυμπιών κάνει 

πολύ καλή πορεία στη διοργάνωση και με λίγη επιπλέον 
προσπάθεια μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικό βαθμολο-
γικό κέρδος. Το πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ στη φετινή χρο-
νιά είναι πολύ ανταγωνιστικό και μπορεί εύκολα με κάποιες 
συνεχόμενες νίκες η ομάδα να κυνηγήσει τη διάκριση.  Το 
κλίμα στον Απόλλωνα είναι εξαιρετικό  και όλοι θεωρούν 
ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει τη διάκριση. Στην 6η 

αγωνιστική ο Απόλλων πήρε τους τρεις βαθμούς χωρίς 
αγώνα αφού η ομάδα της ΕΝΑΔ αποχώρησε από το πρω-
τάθλημα. Στην 7η αγωνιστική η ομάδα των Λυμπιών εξήλ-
θε ισόπαλη 1-1 με το Δικέφαλο Αγκαστίνας. Ο αγώνας έγινε 
στο γήπεδο των Λυμπιών. Νέα ισοπαλία στην 8η αγωνιστι-
κή για τον Απόλλωνα. Εξήλθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με 
τον ΑΠΟ Μαθιάτη.  Στην 9η αγωνιστική ο Απόλλων κέρδισε 
στο γειτονικό ντέρμπι τη ΔΑΛΙ F.C. με 4-2. Κυκλοφόρησε το 
χριστουγεννιάτικο λαχείο του Απόλλωνα Λυμπιών αξίας 5 
Ευρώ με κλήρωση δώρο 1000 Ευρώ.

Φλερτάρει με τη διάκριση ο Απόλλων 

Αξιόμαχη ομάδα η ΕΝΑΒ 

Πραγματοποιήθηκε και 
φέτος το RunIdalion

Γ ια 4η χρονιά πραγματοποιήθηκε 
ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου 
RunIdalion. Ο αγώνας διεξήχθη στην 

περιοχή του ποταμού Γιαλιά και έδωσαν το πα-
ρόν τους αρκετοί συμμετέχοντες. Ο αγώνας έγι-
νε σ’ ένα  όμορφο, καταπράσινο περιβάλλον, 
σε μια ασφαλισμένη και πανέμορφη διαδρομή. 

Μέρος των εσόδων δόθηκαν  στις Υπηρεσίες 
της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός» 
Ιδαλίου. Το RnIdalion περιελάμβανε τρέξιμο 10 
και 5 χλμ, περπάτημα 3,5 χλμ και παιδικό 1χλμ.  
Σκοπός του αγώνα ήταν να προβληθεί η ανά-
γκη για άσκηση, ευεξία και υγεία σε συνδυασμό 
με την αρμονία της φύσης. 
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Η εξαιρετική πορεία της ΜΕΑΠ χαροποιεί τους 
πάντες στο σωματείο του Πέρα Χωριού - Νή-
σου. Η ΜΕΑΠ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της 

βαθμολογίας. Η πορεία της ομάδας άνοιξε την όρεξη 
στους φίλους της ΜΕΑΠ οι οποίοι πιστεύουν πλέον ότι 
μπορεί η ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω.  Στις τάξεις 
της ΜΕΑΠ υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία 
της ομάδας. Ο προπονητής της ΜΕΑΠ Γιάννος Λυμπου-
ρής δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο 
εμπνέει σιγουριά. Το προπονητικό επιτελείο της ομάδας 
προσπαθεί να κρατά χαμηλά τους τόνους και να αντι-
μετωπίζει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Οι καλές εμφα-
νίσεις αλλά κυρίως τα εξαιρετικά αποτελέσματα έχουν 
χαροποιήσει φυσιολογικά τους φίλους της ομάδας οι 
οποίοι από εβδομάδα σε εβδομάδα αυξάνονται στα 
παιχνίδια. Η ώθηση από την κερκίδα είναι πολύ σημα-
ντική για τους ποδοσφαιριστές.  Στην 8η αγωνιστική η 
ΜΕΑΠ  πρόσθεσε άλλο ένα βαθμό στη συγκομιδή της. 
Τον κέρδισε εκτός έδρας μετά την ισοπαλία με σκορ 1-1 
με την Αγία Νάπα.  Στην 9η αγωνιστική η ΜΕΑΠ επανήλ-
θε στις επιτυχίες. Κέρδισε εντός έδρας με 2-1 την ομάδα 
της Ξυλοτύμπου. Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω 
των αγώνων της εθνικής έδωσε την ευκαιρία στον προ-
πονητή να προβεί σε κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν 

ως στόχο τη βελτίωση της ομάδας. Στη 10η αγωνιστική 
η ΜΕΑΠ είχε δύσκολη εκτός έδρας αποστολή. Έπαιξε με 
την ΑΕΖ από την οποία έχασε με 1-0. Στο συγκεκριμένο 
αγώνα η ΜΕΑΠ δέχθηκε από τα πρώτα λεπτά κόκκινη 
κάρτα με αποτέλεσμα η αντίπαλος ομάδα να αποκτή-
σει νωρίς στο παιχνίδι αριθμητικό πλεονέκτημα. Οι 
ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι και ουδείς στο σωματείο 
του Πέρα Χωριού – Νήσου δεν τα βάζει κάτω. Γύρισαν 
σελίδα και βλέπουν τα επόμενα παιχνίδια του πρωτα-
θλήματος με στόχο η ομάδα να επανέλθει στο δρόμο 
των επιτυχιών. Στην 11η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα αντιμε-
τωπίσει εντός έδρας τον Οθέλλο Αθηαίνου. Ακολουθεί 
στη 12η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με αντίπαλο 
την Πέγεια. Στην 13η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα 
Χωριού – Νήσου θα φιλοξενήσουν τον Εθνικό Άχνας. 
Τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για το 2022 θα είναι 
ο εκτός έδρας αγώνας με τον Ερμή στο πλαίσιο της 14ης 
αγωνιστικής. Απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γί-
νεται στο σωματείο του Πέρα Χωριού –Νήσου αποτελεί 
και το γεγονός ότι τέσσερις συνολικά ποδοσφαιριστές 
της ομάδας πήραν κλήση για τις εθνικές ομάδες της 
Κύπρου. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ κληρώθηκαν οι 
αριθμοί: 800 Ευρώ κέρδισε ο αριθμός 962 και από 100 
Ευρώ οι αριθμοί 607, 130, 021, 330 και 923.

Η μέχρι τώρα πορεία του Χαλκάνορα στο πρω-
τάθλημα της Γ’ κατηγορίας δεν είναι η καλύτε-
ρη γεγονός που απασχολεί τους ανθρώπους 

του σωματείου. Η ομάδα σε κάποια παιχνίδια φάνηκε 
άτυχη και απώλεσε πολύτιμους βαθμούς . Η διοίκηση 
σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο προσπα-
θούν να βρουν τον τρόπο ώστε η ομάδα να επανέλ-
θει στο δρόμο των επτιυχιών. Στόχος ο Χαλκάνωρ να 
μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς οι 
οποίοι θα το βοηθήσουν να ανέλθει στο βαθμολογικό 
πίνακα. Το κλίμα στην ομάδα είναι καλό και όλοι δη-
λώνουν αποφασισμένοι να καταβάλουν το άπαν των 
δυνάμεων τους ώστε η ομάδα να επανέλθει στο δρόμο 
των επιτυχιών. Οι φίλοι του Χαλκάνορα στηρίζουν με 
κάθε τρόπο την ομάδα. Δεν απογοητεύονται από τη 
μέχρι τώρα πορεία της ομάδας αλλά είναι αισιόδοξοι 
ότι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. 
Ο Χαλκάνωρ πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη  στην 6η 
αγωνιστική. Κέρδισε με 4-1 την Εληά Λυθροδόντα και 
βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση. Ήττα στην 7η αγω-
νιστική για το Χαλκάνορα ο οποίος έχασε στην έδρα 
του με 1-0 από την ΑΠΟΝΑ.  Νέα ήττα στην 8η αγωνιστι-

κή για τους γαλάζιους του Ιδαλίου. Έχασαν εκτός έδρας 
με 1-0 από τον Ηρακλή Γερολάκκου με γκολ που επι-
τεύχθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Σ’ αλλο ένα 
παιχνίδι οι γαλάζιοι  στην έδρα τους δεν κατάφεραν να 
κερδίσουν. Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής έμειναν 
στην ισοπαλία 1-1 με την ΑΣΠΙΣ Πύλας. Ο Χαλκάνωρ 
στη 10η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την 
ΑΠΕ Ακρωτηρίου. Στην 11η αγωνιστική οι γαλάζιοι θα 
φιλοξενήσουν την ΑΕ Πολεμιδιών. Ακολουθεί στη 12η 
αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με το ΘΟΙ Λακατά-
μιας. Στη 13η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει στο 
Δάλι με αντίπαλο το ΑΣΙΛ. Ο Χαλκάνωρ πέρασε στην 
επόμενη φάση του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών. 
Κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσο-
χούς. Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης η ομάδα 
του Ιδαλίου κληρώθηκε με την ΑΣΠΙΣ Πύλας.  Το εορ-
ταστικό δείπνο του Χαλκάνορα θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στο πάρκο «Ευκάλυπτοι» στο 
Δάλι. Θα υπάρξει μουσικό πρόγραμμα με το Νικόλα 
Σαββίδη. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους του 
Χαλκάνορα να δώσουν το παρόν τους και ταυτόχρονα 
να συμβάλουν στην ενίσχυση του σωματείου. 

Πολύ δυνατός είναι 
φέτος ο Πανιδαλιακός

Α ποφασισμένος για τη διάκριση είναι φέτος 
ο Πανιδαλιακός. Η ομάδα του Ιδαλίου κά-
νει πολύ καλή πορεία στο φετινό πρωτά-

θλημα πετόσφαιρας δείχνοντας ότι θα είναι μια από 
τις πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης. Τα κορίτσια 
του Πανιδαλιακού σε κάθε αγωνιστική αποδεικνύ-
ουν ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο σωματείο. 
Το κλίμα στον Πανιδαλιακό είναι εξαιρετικό, ο κό-
σμος άρχισε σιγά – σιγά να επιστρέφει στο γήπεδο 
και να βοηθά την ομάδα από την κερκίδα και γενικά 
όλα δείχνουν ότι το σωματείο του Ιδαλίου εκπέμπει 
υγεία αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. 
Από τα πρώτα παιχνίδια που διεξήχθησαν φάνηκε 

ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγω-
νιστικό. Παίζονται θεαματικά παιχνίδια και οι φίλοι 
του αθλήματος που παρακολουθούν τους αγώνες 
εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια για τα επίπεδο 
των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση. 
Ο Πανιδαλιακός είναι το μοναδικό σωματείο στην 
περιοχή που διατηρεί πετοσφαιρική ομάδα. Μέσα 
από την πορεία του Πανιδαλιακού, από την ημέρα 
της ίδρυσης του μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι στην 
περιοχή υπάρχει πλούσιο ταλέντο και μπορεί η γυ-
ναικεία πετόσφαιρα να αποτελέσει και στην περιο-
χή ένα σημαντικό τρόπο άθλησης για τα κορίτσια 
της περιφέρειας.   

Μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία της ΜΕΑΠ

Ο Χαλκάνωρ στοχεύει 
σε καλύτερη συνέχεια

Καλύτερη πορεία θα επιδιώξει 
στη συνέχεια η  ΔΑΛΙ F.C.

Δ εν  βγαίνει, όπως θα ήθελαν οι φίλοι 
της ομάδας,  η φετινή ποδοσφαιρική 
περίοδος στη ΔΑΛΙ F.C. Η ομάδα σε δύ-

σκολες αποστολές καταφέρνει να πετύχει νίκες 
ή να έχει βαθμολογικό κέρδος ενώ σε παιχνίδια 
τα οποία φαίνονται 
ότι είναι σχετικά 
πιο εύκολα χάνει 
βαθμούς. Αυτό 
προσπαθεί να αλ-
λάξει ο προπονη-
τής της ομάδας ο 
οποίος επικεντρώ-
νει την προσπάθεια 
του στον τομέα 
ψυχολογία των 
ποδοσφαιριστών. 
Η ΔΑΛΙ F.C. είναι 
ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο θα πρέπει να 
έχει συνέχεια στην απόδοση της. Αν επιτευχθεί 
αυτό, τότε η ομάδα θα μπορέσει να ανέλθει στο 
βαθμολογικό πίνακα και να διεκδικήσει τους 
στόχους της που δεν είναι άλλοι από τη διά-
κριση. Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο και 

μπορεί η ομάδα με κάποια συνεχή νικηφόρα 
αποτελέσματα να προωθηθεί στο βαθμολογικό 
πίνακα. Σε κάποια παιχνίδια απέδειξε ότι μπο-
ρεί να το πετύχει. Στην 6η αγωνιστική η ΔΑΛΙ 
F.C. επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας εκτός 

έδρας με 4-3 την Ελ-
πίδα Αστρομερίτη. 
Ήταν ένας συναρ-
παστικός αγώνας 
που χάρισε αρκετά 
γκολ, ανατροπές 
και έντονο ενδια-
φερον μέχρι το τε-
λευταίο λεπτό. Με-
γάλη εντός έδρας 
νίκη πέτυχε η 
ομάδα του Ιδαλίου 
στην 7η αγωνιστι-

κή. Κέρδισε με 6-0 τον Εθνικό Καϊμακλίου. Στην 
7η αγωνιστική η ΔΑΛΙ F.C. έχασε εντός έδρας 
με 2-1 από τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Στην 8η 
αγωνιστική η ΔΑΛΙ F.C. έχασε εκτός έδρας με 4-2 
από τον Απόλλωνα Λυμπιών. 




