ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Ο δίσκος της
Φαιστού μαζί με
την επιγραφή
σε χαλκό από το
αρχαίο Ιδάλιον
αποτελούν
σπουδαιότατα
ευρήματα για το
Ελληνικό έθνος.

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 7 l Τεύχος 85 l Οκτώβριος 2018

Πολιτιστικό πρωτόκολλο συνεργασίας Ιδαλίου - Ξάνθης

Υπέγραψαν συνεργασία στην ανάπτυξη

Μ

ε σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων και την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών υπογράφηκε
Διεθνές Πολιτιστικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του Δήμου
Ιδαλίου. Αποτελεί την έναρξη κοινής δράσης
που βασίζεται στη συνεργασία στους τομείς
του τουρισμού, του πολιτισμού, της νεολαίας
και των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου καθώς και

στην ανάπτυξη κοινών θεματικών προγραμμάτων. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιδαλίου
με επικεφαλής το Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο
και συμμετέχοντες τους δημοτικούς συμβούλους Σταύρο Χατζηγιάννη, Ανδρέα Αντωνίου και Πανίκο Ζαβό πήγε στη Ξάνθη για τις
υπογραφές του πρωτοκόλλου συνεργασίας.
Η συμφωνία θα επιφέρει πολλαπλά κέρδη και
για τους δυο Δήμους όπως αναφέρθηκε μετά
την υπογραφή του πρωτοκόλλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διευθετήσεις για τα
σκουπίδια
ΣΕΛ. 4

σελ. 3

7 χρόνια «ΔΑΛΙNEWS»

7

Η παρουσία της Ελληνικής Τράπεζας
στην περιοχή

Τ

έσσερα συνολικά υποκαταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας λειτουργούν στην περιοχή με στόχο την απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των πελατών της. Δυο
καταστήματα στο Δήμο Ιδαλίου και
από ένα στο Πέρα Χωριό – Νήσου
και την Αγία Βαρβάρα εξυπηρετούν
τους πελάτες του πρώην Συνεργατισμού. Η συμφωνία για απορρόφηση του καλού χαρτοφυλακίου του
Συνεργατισμού οδήγησε στο κλείσιμο δυο καταστημάτων στα Λύ-

μπια και στην Αλάμπρα. Όπως ανακοινώθηκε θα έκλειναν και με βάση
τους σχεδιασμούς της Συνεργατικής Τράπεζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας οι
επηρεαζόμενοι πελάτες μπορούν
να επισκεφθούν το κοντινότερο κατάστημα του δικτύου ή οποιοδήποτε
άλλο κατάστημα τους βολεύει και θα
εξυπηρετηθούν άμεσα. H Eλληνική
Τράπεζα ανακοίνωσε νέο ωράριο
λειτουργίας των καταστημάτων της.

σελ. 4

χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας συμπληρώνει αυτό το μήνα
η «ΔΑΛΙNEWS». Με γνώμονα την αντικειμενική ενημέρωση
των κατοίκων της περιοχής επιδιώξαμε να ενημερώσουμε για
τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Μέσα από τις σελίδες
της εφημερίδας όλα αυτά τα χρόνια προβλήθηκαν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της περιοχής. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Σας ευχαριστούμε για την
εμπιστοσύνη που δείχνετε στην «ΔΑΛΙNEWS». Ευχαριστίες εκφράζουμε στους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι μόνο, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την «ΔΑΛΙNEWS» για να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μαζί συνεχίζουμε.

Σεμινάρια ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
ΣΕΛ. 6

O Δήμος Ιδαλίου τίμησε την Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού

«Η

Λαϊκή Παράδοση του τόπου μας»
ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού
που είναι η 27η Σεπτεμβρίου. Μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα, επίδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, ετοιμασία και γευσιγνωσία παραδοσιακών εδεσμάτων έδωσαν ξεχωριστό χρώμα
στην εκδήλωση. Το σωματείο Ιδαλιάδες παρουσίασε έκθεση χειροτεχνίας.

River Party στον Γυαλιά
ΣΕΛ. 10

σελ. 5

Επέστρεψαν στα θρανία εκπαιδευτικοί
και μαθητές

Το 26ο Φεστιβάλ Γάλακτος

Μ

οναδική συναυλία με πλούσια διασκέδαση στο 26ο Φεστιβάλ Γάλακτος. Ο Νίκος Μακρόπουλος μαζί με το πολυμελές μουσικό του
σχήμα χάρισε μοναδικές στιγμές στον κόσμο. Το παρόν του έδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ο οποίος σο χαιρετισμό του
αναφέρθηκε στο μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει η κτηνοτροφία στην οικονομία του τόπου. Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ Γάλακτος είχαν την ευκαιρία να πάρουν και γεύση από την παράδοση απολαμβάνοντας δωρεάν γαλακτοκομικά προϊόντα όπως χαλούμι, αναρή, τραχανά, ρυζόγαλο και άλλα.

σελ. 12

Κ

άτω από τις ιδιάζουσες
συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών στον
εξορθολογισμό που προωθεί το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
άνοιξαν τα σχολεία. Σε μήνυμα της
η Διευθύντρια του Λυκείου Ιδαλίου
Σοφούλα Αχεριώτου αναφέρει ότι
και φέτος η μεγάλη πρόκληση παραμένει η βελτίωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Η Διεύθυνση και
οι καθηγητές της Σχολής Φόρουμ

εύχονται σε όλους τους μαθητές να
έχουν μια όμορφη και δημιουργική
χρονιά. Δυο σημαντικά έργα υποδομής σε σχολικές μονάδες της περιοχής έχουν υλοποιηθεί ενώ άλλο
ένα έργο θα συνεχιστεί κατά η σχολική περίοδο 2018-19, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Χρίστος Πολυκάρπου συνεχίζει στην προεδρία
του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου.

σελ. 10

Aγάπη
ΣΕΛ. 13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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7 χρόνια «ΔΑΛΙNEWS»

Έ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

χουμε γενέθλια αυτό το μήνα. Γιορτάζουμε 7 χρόνια
συνεχούς κυκλοφορίας. Σας ευχαριστούμε για την
εμπιστοσύνη σας. Ήταν Οκτώβριος του 2011 όταν η
δική σας εφημερίδα έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της.
Με γνώμονα την αντικειμενική ενημέρωση των κατοίκων της
περιοχής επιδιώξαμε να ενημερώσουμε για τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Θα συνεχίσουμε με τον
ίδιο ζήλο την προσπάθεια μας για το καλό και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Σ’ αυτή την έκδοση που έχετε στα χέρια
σας μπορείτε να διαβάσετε για το παράθυρο συνεργασίας
που άνοιξε ο Δήμος Ιδαλίου. Ιδάλιο και Ξάνθη υπέγραψαν
σύμφωνο συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων και την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών. Το Σεπτέμβριο είχαμε την απορρόφηση του Συνεργατισμού από
την Ελληνική Τράπεζα. Η απόφαση είχε ασφαλώς προεκτάσεις και για την περιοχή. Δυο καταστήματα της περιοχής, στα

Άμεση βοήθεια
Αστυνομικός Σταθμός
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Κοινοτικό Συμβούλιο
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα.
ΤΗΛ:22522457, 99384530,
99865287. ΦΑΞ:22526402
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Λυμπιών
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Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902,
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Τα δικαιώματα του κοινοτάρχη
για καλό σκοπό

Σ

ε κοινωνική προσφορά η οποία τον
τιμά ως άνθρωπο και αναμένεται
να σχολιαστεί θετικά για το πρόσωπο του προχωρά ο Κοινοτάρχης της Ενορίας Παναγίας Ευαγγελίστριας Παναγιώτης
Χαραλάμπους. Στην Υπεραγορά Αμπελερή
όπου τον συναντούν οι πολίτες έχει τοποθετηθεί κουμπαράς όπου οι δημότες θα μπορούν να αφήνουν, ότι ο καθένας θέλει, για να
παραχωρούνται στη συνέχεια στη Στέγη Ηλικιωμένων ως οικονομική ενίσχυση. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο κ. Χαραλάμπους δεν
εισέπραττε οποιαδήποτε δικαιώματα και εξυπηρετούσε τον κόσμο αφιλοκερδώς.

Ά

andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005
Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

σμού. Θέμα συζήτησης αποτέλεσε το Σεπτέμβριο και η συγκομιδή των σκυβάλων και της ανακύκλωσης στο Δήμο Ιδαλίου. Υπήρξαν προβλήματα τα οποία ο Δήμος αντιμετώπισε.
Λόγω του προβλήματος που υπήρξε με την εταιρεία συγκομιδής, τα σκύβαλα παρέμειναν για αρκεκτές μέρες έξω από τα
σπίτια με τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους. O Δήμος Ιδαλίου τίμησε την παγκόσμια ημέρα
τουρισμού. Πλήθος κόσμου συμμετείχε και φέτος στο Φεστιβάλ Γάλακτος. Στο 26ο Φεστιβάλ Γάλακτος φέτος τραγούδησε ο Νίκος Μακρόπουλος ο οποίος χάρισε μια όμορφη βραδιά. Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε και το 2ο River Party
στον Γυαλιά. Στον τομέα του αθλητισμού άρχισαν τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Οι ομάδες της περιοχής
ρίχθηκαν ήδη στη μάχη για τη διάκριση. Σέντρα και για τις
ομάδες που συμμετέχουν στα αγροτικά πρωταθλήματα. Να
ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες της περιοχής καλή επιτυχία.

Σχεδόν εννιά μήνες χωρίς
τον Ανδρέα Χάματσο

Σ

υμπληρώνονται τον άλλο μήνα εννιά μήνες
από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο πρώην κοινοτάρχης Ανδρέας Χάματσος. Διορίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Για 12 χρόνια ο
Ανδρέας Χάματσος εξυπηρετούσε τον κόσμο του Ιδαλίου από το πόστο του κοινοτάρχη. Ήταν δραστήριο
μέλος του Χαλκάνορα και του ΔΗΚΟ. Πριν από τη συνταξιοδότηση του ήταν λειτουργός του ταχυδρομείου, πόστο από το οποίο επίσης ήταν κοντά στον κόσμο και τον εξυπηρετούσε με ανιδιοτέλεια.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΜΑΤΣΟΣ
Λάμνε Αντρέα στο καλό
τζιαι μεν σκεφτείς καθόλου.
Εμείς που μείναμε δαμαί
πάμε κατά θκιαόλου.
Πάεις σε τόπους όμορφους,
τζιει πο ν έσιει μαράζια.
Μήτε αρρώστιες άπονες.
μόνο αγάπης νάζια.
Ντίνα μου
Κάθεται τζιαι σε καρτερά
μαζί να πορευτείτε
σαν δύο αδερφές ψυχές,
ξανά ν’ αγαπηθείτε.
Έτσι ένι τουτ’ η ζωή.
Ερκεσε, ξημερώνει,
αφήνεις μίαν χαρακιά
το δείλις τζιαι νυχτώνει.
Μες την ζωή, τα έργα μας,
μεινίσκουν ταπισόν μας
να μολοούν ποιοι είμαστε
τζιαι πιον εν το ποιόν μας.
Αφήνει θύμισες γλυτζιές
του Χάματσου ο Αντρέας,
Μίας ζωής επένδυση
τζιαι κόρες πον ωραίες.
Στο καλό Αντρέα μας

Φιλανθρωπική μουσική βραδιά

λλη μια μουσική βραδιά στο
Πάρκο «Βασίλης Μιχαηλίδης» στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου είχε
φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Ιδαλίου, ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
η ΑΕΚ, ο Λέφτερος, το σωματείο «Μι-

χαήλ Ολύμπιος» και η διεύθυνση του
πάρκου «Βασίλη Μιχαηλίδη». Χαιρετισμό απήυθυνε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ενώ τον κόσμο
καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Παραδοσιακοί
χοροί και τραγούδια ομόρφυναν
ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Ανδρούλλα Σιάτη 8/2/2018

Γενική Συνέλευση του ΔΗΣΥ Ιδαλίου

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342

Λύμπια και στην Αλάμπρα που λειτουργούσε η Συνεργατική
έκλεισαν και οι κάτοικοι των χωριών αυτών θα μπορούν να
εξυπηρετούνται από τα άλλα καταστήματα που βρίσκονται
σε γειτονικές κοινότητες. Aρχίζουν οι κινητοποιήσεις των
κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για
την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Παρατηρείται σοβαρό
πρόβλημα, η ατμοσφαιρα είναι αποπνηκτική και οι κάτοικοι
ετοιμάζονται για μέτρα αντίδρασης ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Μια σημαντική εκδήλωση επιμορφωτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στην Αλάμπρα. Αφορούσε την ενημέρωση των κατοίκων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και τον τρόπο υποβολής μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών
αιτήσεων και εγγράφων στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Μπορείτε να διαβάσετε και για την πορεία των έργων στις σχολικές μονάδες της περιοχής Ιδαλίου όπως τα ανακοίνωσαν
οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

Τ

ην Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στις 19:30 στο οίκημα
του Χαλκάνορα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Τοπικής Επιτροπής του ΔΗΣΥ Ιδαλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση του ΔΗΣΥ οι Τοπικές Επιτροπές θα εκλεγούν
για την επόμενη πενταετία και η σύνθεση τους διαφοροποιείται με βάση το νέο Καταστατικό του Κόμματος, όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί στο Παγκύπριο Συνέδριο της 4ης Ιουλίου 2018. Η νέα σύνθεση τους προβλέπει τις ακόλουθες θέσεις:
α) Πρόεδρος
β) Αντιπρόεδρος
γ) Οργανωτικός Γραμματέας
δ) Γραμματέας ΓΟΔΗΣΥ
ε) Μέλος Τοπικής Επιτροπής (5 θέσεις)
Στα μέλη των Τοπικών Επιτροπών ανατίθενται βοηθητικά καθήκοντα μεταξύ των οποίων καθήκοντα Βοηθού Οργανωτικού, Υπεύθυνου Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης και Υπεύθυνου Τοπικών Θεμάτων.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Οκτωβρίου
2 Οκτωβρίου
3 Οκτωβρίου
5 Οκτωβρίου
6 Οκτωβρίου
7 Οκτωβρίου
8 Οκτωβρίου
10 Οκτωβρίου
12 Οκτωβρίου
13 Οκτωβρίου
14 Οκτωβρίου
15 Οκτωβρίου
18 Οκτωβρίου
20 Οκτωβρίου
23 Οκτωβρίου
24 Οκτωβρίου
25 Οκτωβρίου
26 Οκτωβρίου
29 Οκτωβρίου
30 Οκτωβρίου
31 Οκτωβρίου

Ρωμανός, Ανανίας, Θηρεσία
Κυπριανός, Ιουστίνη, Ιούστα
Διονύσης
Χαριτίνη
Θωμάς
Σέργιος, |Πολυχρόνης
Πελαγία
Ευλάμπιος, Ευλαμπία
Ανδρομάχος, Ανδρομάχη, Βαλάντιος
Αγαθονίκη, Χρυσή, Φλωρεντία
Ιγνάτιος
Λουκιανός
Λούκας, Μαρίνος
Αρτέμιος, Αρτέμις, Γεράσιμος
Ιάκωβος
Σεβαστιανή
Χρυσάνθη
Δημήτρης, Δήμητρα
Αναστασία, Μελίνα, Αβραάμ
Απολλώνια, Αστέρω, Αστέριος, Ζηνοβία, Ζηνόβιος
Νάρκισσος, Στρατονίκη
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Πρωτόκολλο συνεργασίας Ιδαλίου – Ξάνθης

Δήμος Ιδαλίου άνοιξε άλλο ένα παράθυρο συνεργασίας με πόλη της
Ελλάδας. Ιδάλιο και Ξάνθη υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας. Με σκοπό την
ενίσχυση των σχέσεων και την προώθηση των
πολιτιστικών ανταλλαγών υπογράφηκε Διεθνές Πολιτιστικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του Δήμου Ιδαλίου από τους δύο Δημάρχους Χαράλαμπο
Δημαρχόπουλο και Λεόντιο Καλλένο. Προηγήθηκαν προκαταρκτικές επαφές μεταξύ των
δύο μερών και σύμφωνα με τις αντίστοιχες
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων το
Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφηκε στο Δημαρχείο της Ξάνθης και αποτελεί την έναρξη

κοινής δράσης που βασίζεται στη συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της νεολαίας και των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην
προώθηση της επιχειρηματικότητας και του
εμπορίου καθώς και στην ανάπτυξη κοινών
θεματικών προγραμμάτων. Στη συνάντηση
συμμετείχε ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου
στη Θεσσαλονίκη Σπύρος Μιλτιάδης, η Αντιδήμαρχος Ξάνθης για θέματα πολιτισμού και
τουρισμού Δέσποινα Παρτσαλίδου και αντιπροσωπεία του Δήμου Ιδαλίου που απαρτιζόταν από τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Ιδαλίου Ανδρέα Αντωνίου και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιδαλίου

Σταύρο Χατζηγιάννη και Πανίκο Ζαβό. Την
αντιπροσωπεία συνόδευσε και η Πρόεδρος
του Συλλόγου Κυπρίων Ν. Ξάνθης Ελένη Χατζηγεωργίου. Η συμφωνία θα επιφέρει πολλαπλά κέρδη και για τους δυο Δήμους δήλωσαν
οι δυο Δήμαρχοι. Ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος δήλωσε ότι οι δυο
ιστορικές πόλεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι με την υπογραφή του πρωτοκόλου αρχίζει η συνεργασία. «Στόχος μας
είναι να βοηθήσουμε τις πόλεις μας να αναπτυχθούν και οι πολίτες μας να έχουν οφέλη
από αυτή τη συνεργασία» τόνισε ο Δήμαρχος
Ξάνθης. Οι δυο Δήμοι , τονίστηκε, έχουν πολλά κοινά και η υπογραφή της συμφωνίας είναι

πολύ σημαντική. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος στις δηλώσεις του έκανε αναφορά και στην κοινή καταγωγή των κατοίκων
των δυο πόλεων. «Θα συνδεθούν οι κάτοικοι
των πόλεων μας, θα υπάρξουν ανταλλαγές
επιχειρηματιών, πολιτιστικών και αθλητικών
συλλόγων και άλλων φορέων ώστε η συνεργασία που άρχισε με την υπογραφή του πρωτοκόλλου να συνεχιστεί για πολλά χρόνια». Ο
Δήμαρχος Ιδαλίου και τα μέλη της αντιπροσωπείας κατά την παραμονή τους στην πόλη της
Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
τη ξανθιώτικη φιλοξενία και να ξεναγηθούν
στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης.
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Τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας στην περιοχή Ιδαλίου

Η

Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων της
ώστε να είναι σωστά τοποθετημένη στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου για την όσο το δυνατό πληρέστερη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των
πελατών, ανακοίνωσε ότι μετά την απορρόφηση του
καλού χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού δεν δικαιολογείται η διατήρηση 43 καταστημάτων παγκύπρια.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση πρόκειται
για καταστήματα τα οποία ήταν στο πλάνο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για να κλείσουν και ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών δεν δικαιολογούσε την διατήρηση τους. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι
η Ελληνική Τράπεζα θα προχωρήσει στο κλείσιμο 100
περίπου καταστημάτων μέσα στον επόμενο ένα χρόνο.
Παρόλα αυτά, τονίζεται, η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων
και ΑΤΜ από οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό οργανι-

σμό στην Κύπρο.
Δυο από τα καταστήματα της πρώην Συνεργατικής
στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου που
έκλεισαν είναι στα
Λύμπια και στην
Αλάμπρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας
οι επηρεαζόμενοι
πελάτες μπορούν να επισκεφθούν το κοντινότερο κατάστημα του δικτύου ή οποιοδήποτε άλλο κατάστημα τους βολεύει και θα εξυπηρετηθούν άμεσα. Στην
περιοχή Ιδαλίου λειτουργούν δυο υποκαταστήματα
στο Δάλι, στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας και

στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, στο
Πέρα Χωριό – Νήσου και στην Αγία
Βαρβάρα. Eπιπλέον ανακοινώθηκε
η λειτουργία δύο
κινητών μονάδων
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών
ώστε να υπάρχει
καλύτερη και πιο
ευρεία εξυπηρέτηση των κοινοτήτων. Οι κινητές μονάδες σύμφωνα με εκπρόσωπο της τράπεζας θα επισκέπτονται τις κοινότητες περισσότερες από μία φορά
το μήνα, κατά την περίοδο που υπάρχει όγκος τραπεζικών υπηρεσιών, όπως κατάθεση συντάξεων και επι-

δομάτων. Με την απορρόφηση του Συνεργατισμού η
Ελληνική Τράπεζα έχει καταστεί ως ηγετική τράπεζα λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο.
Βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα περιουσιακών στοιχείων της και ως εκ τούτου το χρηματοοικονομικό προφίλ της, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες
στρατηγικές πρωτοβουλίες της.
Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το χειμερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού του νέου ενοποιημένου
δικτύου διαμορφώνεται ως εξής: Από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται από
τις 8:30 π.μ. μέχρι τη 1:30 μ.μ..
Τη Δευτέρα η Τράπεζα θα λειτουργεί και το απόγευμα,
από τις 3:15 μ.μ. μέχρι τις 4:45 μ.μ.
Το νέο ωράριο ισχύει για όλα τα καταστήματα του δικτύου, τόσο της Ελληνικής όσο και της πρώην ΣΚΤ.
Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα δρομολόγια των κινητών τραπεζικών μονάδων.

Διευθετήσεις για τα απορρίματα στο Δάλι

Σ

ε νέες διευθετήσεις ώστε
να μην παρατηρούνται
προβλήματα στη συγκομιδή των σκουπιδιών αλλά και
της ανακύκλωσης προέβη ο Δήμος Ιδαλίου. Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα, τα παράπονα των
δημοτών και τις αυστηρές συστάσεις προς την εταιρεία που είχε μέχρι πρόσφατα την ευθύνη για την
συλλογή τους, ο Δήμος Ιδαλίου
προχώρησε σε συμφωνία με άλλη
εταιρεία. Τα μέτρα που λήφθηκαν
όπως μας αναφέρθηκε αναμένεται ότι θα συμβάλουν προς την
κατεύθυνση της επαναφοράς της
ομαλότητας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι ο
Δήμος απολογείται για την ταλαιπωρία που παρατηρήθηκε σημειώνοντας ότι προτεραιότητα είναι
η παροχή των καλύτερων συνθη-

Αρχίζουν κινητοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα

Σ
κών διαβίωσης στους δημότες. «Ο
Δήμος δεν μένει με σταυρωμένα
τα χέρια στα προβλήματα και αναζητεί τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κα-

τάσταση» είπε ο κ. Καλλένος. Με
τις νέες διευθετήσεις που έγιναν
άλλη μέρα θα γίνεται η συλλογή
της ανακύκλωσης και άλλη των οικιακών απορριμάτων.

ε μέτρα προχωρούν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου διαμαρτυρόμενοι για την ποιότητα του
αέρα στην περιοχή τους. Σύμφωνα με τους κατοίκους
το τελευταίο διάστημα η ατμόσφαιρα στην περιοχή, κυρίως τις
νύχτες και τις πρωϊνές ώρες είναι αποπνηκτική από τις οσμές
που προέρχονται ενδεχομένως από εργοστάσια που βρίσκονται κοντά στην οικιστική ζώνη. Σε παγκοινοτική σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο πάρκο «Βασίλη
Μιχαηλίδη» καθορίστηκαν τα μέτρα αντίδρασης. Σε πρώτη
φάση θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις
3 Noεμβρίου. Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Ιδαλίου μαζί με κατοίκους της Κίνησης για την Βελτίωση της Ποι-

ότητας Ζωής στην περιοχή επισκέφθηκαν τα εργοστάσια από
τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι η πηγή του κακού. Το
θέμα απασχόλησε και το δημοτικό συμβούλιο. Σε συνεδρία
που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε η διενέργεια περιβαλλοντικής και επιδημιολογικής μελέτης κατά την οποία θα
γίνει διαρκής μέτρηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή.
Όπως αποφασίστηκε ο Δήμος Ιδαλίου θα καλύψει μεγάλο μέρος του ποσού που απαιτείται για τη διενέργεια της συγκεκριμένης μελέτης. Για το θέμα ενημερώθηκε και ο Δήμος Τσερίου
στον οποίο διοικητικά υπάγονται τα εργοστάσια για τα οποία
υπάρχουν υποψίες ότι δημιουργούν το πρόβλημα ώστε να
ληφθούν και από πλευράς τους μέτρα.
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Ξαναζωντάνεψε η παράδοση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού

Η

λαϊκή παράδοση του τόπου μας ξαναζωντάνεψε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία απέναντι από την
εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου. Η εκδήλωση έγινε
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιδείξεις παραδοσιακών επαγγελμάτων
αλλά και της ετοιμασίας παραδοσιακών εδεσμάτων
όπως είναι το χαλλούμι και ο τραχανάς. Μουσικοχορευτικά συγκροτήματα πρόσφεραν ξεχωριστή
νότα στην βραδιά. Το σωματείο Ιδαλιάδες παρουσίασε έκθεση χειροτεχνίας στο «Αρχοντικό του Λο-

ϊζου». Τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουργός Εργασίας,
Προνοιας και Κονωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Στον χαιρετισμό της, στην Έκθεση «Χειροποίητες Τσάντες» του γυναικείου συλλόγου « Ιδαλιάδες», η Υπουργός Εργασίας παρατήρησε ότι η
έκθεση θα στηρίξει το ευάρεστο έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και συνεχάρη τον γυναικείο
σύλλογο «Ιδαλιάδες», ο οποίος ιδρύθηκε το 2013
με σκοπό την πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου και των γύρω περιοχών και
ιδιαίτερα των γυναικών, που ασχολείται με την ενδυνάμωση και δημιουργική απασχόληση των με-

λών του με κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό σκοπό, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις
και δράσεις, των οποίων τα καθαρά έσοδα στηρίζουν φιλανθρωπικά ιδρύματα.
«Είναι πολύ σημαντικό, ότι μέσα και από αυτή την
υπέροχη έκθεση, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κοινωνικό και φιλανθρωπικό σας έργο, αφού
κάθε δημιουργός τσάντας θα δώσει μέρος των εσόδων του, στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, για την στήριξη του νέου Κέντρου Παιδικού Καρκίνου. Οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού είναι
τα στοιχεία που αναβαθμίζουν και προβάλουν το

ανθρώπινο πνεύμα, τον πολιτισμό, τη συνεργασία,
την ομαδικότητα. Πρόκειται για μια στάση ζωής με
ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική
δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Κυριότερα όμως είναι μια πράξη που φανερώνει ανιδιοτέλεια και καλοσύνη», είπε. Κάτοικοι του Δήμου Ιδαλίου αλλά και πολίτες από άλλες περιοχές εξέφρασαν
την ευαρέσκεια της για την πολύ ωραία εκδήλωση η
οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Έδωσε την ευκαιρία στους παλιούς να θυμηθούν και στους νεότερους να μάθουν για την παράδοση της Κύπρου.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΝΕΑ

Μαθαίνουν για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Σ

τη νέα εποχή προσαρμόζονται οι κάτοικοι
των κοινοτήτων της Αλάμπρας, των Λυμπιών,
της Αγίας Βαρβάρας και της Σιας. Οι τέσσερις κοινότητες της περιοχής συνδιοργάνωσαν δωρεάν παρουσίαση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
και τις Ψηφιακές Δεξιότητες. Η παρουσίαση έγινε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αλάμπρας από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου και
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την Διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη», την Υπηρεσία «TaxisNet»
(Υποβολή φορολογικής δήλωσης), τις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις και τις Ευκαιρίες Εκπαίδευσης. Ήταν μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλους να ενημερωθούν
για την χρήση του Διαδικτύου προς όφελος τους σχετικά με τις Κρατικές Υπηρεσίες. Η Κοινοπραξία των εταιρειών Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ και SocialSpace Academy
έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Παροχή
Υπηρεσιών για προώθηση των Συστημάτων Ηλεκτρο-

Τ

νικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων».
Το έργο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία από το Κέντρο
Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) μετά από ανοικτό
διαγωνισμό. Η ανάπτυξη του εν λόγω Έργου πηγάζει
από πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
καταδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης της θέσης της
χώρας μας όσον αφορά Ψηφιακές Δεξιότητες και αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..

Η

αυλαία του 14ου
Φεστιβάλ Θεάτρου
2018 έπεσε με τεράστια επιτυχία. «Η Γιαλλουρού» έκλεισε τον κύκλο της
φετινής χρονιάς με τον χώρο
κατάμεστο από θεατές. Τιμώμενο πρόσωπο του Φεστιβάλ
για την πολυσχιδή της προσφορά στο θέατρο ήταν η
αγαπημένη ηθοποιός Πόπη
Αβραάμ.
«Ευχαριστούμε
όλους τους συντελεστές, τους
χορηγούς μας, τις ομάδες που
συμμετείχαν και όλους εσάς
που μας τιμήσατε με την παρουσία σας» αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση της θεατρικής ομάδας «Παράβαση»
Λυμπιών. Στην ανακοίνωση
σημειώνεται επίσης: «Ραντεβού το 2019 στο 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου».

Διαμαρτυρία για το κλείσιμο
του καταστήματος της ΣΠΕ Λυμπιών

Π

αγκοινοτική εκδήλωση
διαμαρτυρίας με θέμα
το κλείσιμο της συνερ-

γατικής πραγματοποιήθηκε στα
Λύμπια. Οι κάτοικοι της κοινότητας υποστηρίζουν ότι με την απόφαση για κλείσιμο του καταστήματος της πρώην ΣΠΕ Λυμπιών
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για τους κατοίκους. Η
ακριτική κοινότητα των Λυμπιών
αριθμεί 3 χιλιάδες κατοίκους. Η
ΣΠΕ Λυμπιών ιδρύθηκε το 1928.
Οι κάτοικοι Λυμπιών προχώρησαν και σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας στη
Λευκωσία σε μια προσπάθεια να
πείσουν να αλλάξει απόφαση για
κλείσιμο του τραπεζικού καταστήματος της κοινότητας. Για το θέμα
ζητήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του
Προέδρου της Βουλής. Οι φορείς
της κοινότητας άρχισαν συναντήσεις με πολιτικά κόμματα με στόχο

Τμήμα γυμναστικής ενηλίκων
στην Αλάμπρα

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα του ΚΟΑ «Αθλητισμός Για Όλους – ΑΓΟ» τμήμα γυμναστικής ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες.
Οι τάξεις διεξάγονται στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Αλάμπρας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 18:0019:00. Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος όπως καθορίζεται από τον ΚΟΑ ανέρχεται στα €50 το τετράμηνο. Τα προγράμματα γίνονται από επαγγελματία γυμναστή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ
Πτυχιούχος βρεφοκόμος νηπιαγωγός, τετραετούς φοίτησης,
αναλαμβάνει τη φροντίδα βρεφών
και παιδιών στο σπίτι της, στην
περιοχή Δάλι, Νήσου, Αγία Βαρβάρα,
Αλάμπρα, Σιά, Μοσφιλωτή.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τηλ:99929404

news

Απόλυτα επιτυχές το 14ο Φεστιβάλ Θεάτρου 2018

«Αττική ενώνουμε τις δυνάμεις μας και
είμαστε κοντά σου»

ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ), σε συνεργασία με το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», διοργάνωσαν σκυταλοδρομία, για ενίσχυση του εράνου του ΠΣΣΕ με τίτλο «Αττική ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε κοντά σου». Στόχος,
ήταν να διατεθεί το προϊόν του εράνου σε συγκεκριμένο έργο
ή δράση, για αποκατάσταση των υποδομών, των πληγεισών
περιοχών της Αττικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η σκυταλοδρομία, η
οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου είχε αφετηρία έναρξης το Δάλι, και το προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας όπου απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, ο Πρόεδρος του Σωματείου
Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», εκπρόσωπος του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο και ο Δήμαρχος Ιδαλίου ο
οποίος κήρυξε και την έναρξη. Η σκυταλοδρομία κατέληξε στα Πυργά. Οι ενδιάμεσοι σταθμοί της διαδρομής των αθλητών ήταν: Πέρα Χωριό - Νήσου , Αλάμπρα, Μοσφιλωτή , Σια , Ψευδάς και Κόρνος .Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και οι κοινοτάρχες των ενδιάμεσων σταθμών και του σταθμού λήξης παρέδωσαν στους αθλητές τη χρηματική βοήθεια του Δήμου και των κοινοτήτων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη στήριξη του εράνου του ΠΣΣΕ. Στη λήξη της
διαδρομής απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα στους αθλητές.
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να παραμείνει στο χωριό τραπεζικό ίδρυμα για να εξυπηρετεί τους
κατοίκους.
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ΔΑΛΙ news

7 χρόνια μαζί

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε 10.000 αντίτυπα

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου

l

Έτος 1

l

Τεύχος 1

Δηλώσεις Επάρχου Λευκωσίας στη “ΔΑΛΙnews”

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο δίσκος της
Φαιστού μαζί με
την επιγραφή
σε χαλκό από το
αρχαίο Ιδάλιον

l

Οκτώβριος 2011

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τι αλλάζει στην ανάπτυξη
της περιοχής
του Ιδαλίου

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος μιλά για
το αύριο του Δαλιού

Σ

ε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία για εκπόνηση του τοπικού σχεδίου της νότιας Λευκωσίας το
οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2012. Η
εκπόνηση του τοπικού σχεδίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη των
κοινοτήτων σε τοπική βάση.
Το τοπικό σχέδιο της νότιας Λευκωσίας περιλαμβάνει
το δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες των
Λυμπιών, του Πέρα Χωριού – Νήσου, της Αγία Βαρβάρας και της
Αλάμπρας. Ο έπαρχος Λευκωσίας Αργύρης Παπαναστασίου ο οποίος προεδρεύει του
κοινού συμβουλίου του τοπικού σχεδίου Νότιας Λευκωσίας δήλωσε στη «Δάλι news»
μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου: «το
τοπικό σχέδιο συμβάλει στην περιφερειακή και λεπτομερή ανάπτυξη των κοινοτήτων η οποία βοηθά
στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής».
Επίσης, σημείωσε ο κύριος Παπαναστασίου, το τοπικό
σχέδιο βοηθά στον καθορισμό μιας προγραμματισμένης και
συντονισμένης ανάπτυξης η οποία θα βασίζεται στις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης, στην προστασία του πολίτη από οχληρία και στη δημιουργία κινήτρων για κάθε είδους ανάπτυξη
(οικονομική, βιομηχανική κ.λ.π).

ΣΕΛ. 7

Επαγγελματίες του τουρισμού
“βάζουν” το Δάλι σε
τουριστικά πακέτα

ΣΕΛ. 3

Επαγγελματίες του τουρισμού (ξεναγοί και τουριστικοί
πράκτορες) που επισκέφθηκαν τα ιστορικά και θρησκευτικά αξιοθέατα του Δαλιού, δήλωσαν εντιπωσιασμένοι και επισήμαναν ότι θα συμπεριλάβουν το αρχαιολογικό μουσείο, το αρχαίο Ιδάλιο, το νερόμυλο και άλλες τοποθεσίες στα
τουριστικά πακέτα (εκδρομές) που οργανώνουν για τους τουρίστες. Τη ξενάγηση των επαγγελματιών του τουρισμού στο Δάλι, οργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου στις 27 Σεπτεμβρίου, με την
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρα Τουρισμού.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 18

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ . 18

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Ο Ανδρέας Βασιλείου
διεκδικεί τη δημαρχία
Ιδαλίου με το ΑΚΕΛ
Ο Δήμος Ιδαλίου
συμμετέχει σε ερευνητικό
πρόγραμμα για την
αειφόρο ανάπτυξη
ΣΕΛ. 14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Νίκος Κόσης
μιλά για τη δράση
και τη ζωή του
και αποκαλύπτει
άγνωστες πτυχές της

Καταναλωτές
της περιοχής μας
τοποθετούνται
για την κρίση
στην οικονομία

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 16

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Μέτρα των κατοίκων μετά το όχι για την
ανέγερση του Δ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου
Δυναμικά μέτρα τα οποία δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν και αποκοπές δρόμων προτίθενται να λάβουν οι κάτοικοι της ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διαμαρτυρόμενοι
για την άρνηση των αρμόδιων κυβερνητικών
υπηρεσιών να προχωρήσουν στην ανέγερση
του Δ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου.

Μάγεψε το κοινό
ο Σφακιανάκης

Πρόσφατα αποστάληκε επιστολή από το υπουργείο παιδείας και πολιτισμού στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχει εγκριθεί το κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2012 για την ανέγερση του
σχολείου λόγω των μέτρων οικονομικής περισσυλογής του κράτους .

Εγκυμοσύνη και
στοματική υγιεινή
ΣΕΛ. 21

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Όλα τα νέα για τις ομάδες
του Δαλιού και
της περιοχής μας
ΣΕΛ. 22 - 23

Μ

εγαλώνει η «ΔΑΛΙΝEWS». Αυτό το μήνα συμπληρώνονται 7 χρόνια από την πρώτη έκδοση της
εφημερίδας μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Ήταν Οκτώβριος του 2011 όταν
η δική σας εφημερίδα έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της. Με γνώμονα την αντικειμενική ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής επιδιώξαμε να ενημερώσουμε για τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας όλα αυτά τα χρόνια προβλήθηκαν όλα τα
μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της περιοχής. Τη δική τους θέση στις σελίδες της εφημερίδας είχαν και αποφάσεις που λήφθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση και είχαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Στην προσπάθεια μας ενδεχομένως να έγιναν λάθη
και να υπήρξαν παραλείψεις. Δεν ήταν ηθελημένα και σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε σκοπιμότητα. Η
δική σας εμπιστοσύνη αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Μοναδικός
στόχος της εφημερίδας είναι η συμβολή της στην προβολή και ανάπτυξη της ομολογουμένως πολύ προνομιούχας περιοχής στην οποία ζούμε. Η πρόοδος της περιοχής και των ανθρώπων της αποτελεί για εμάς
θέμα πρωταρχικής σημασίας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και μέσω των σελίδων της εφημερίδας θα
αναζητούμε λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους. Ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο
της προσπάθειας μας. Δεσμευτήκαμε για αυτό από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της εφημερίδας. Ανανεώνουμε τη δέσμευση μας. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι
μόνο, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την «ΔΑΛΙNEWS» για να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Χωρίς τη δική τους συμβολή η εφημερίδα δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Ημερίδα για την εναπόθεση κοπριάς στα χωράφια

Τ

α Τμήματα Γεωργίας και Περιβάλλοντος διοργάνωσαν ημερίδα στην περιοχή Ιδαλίου με
θέμα την ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής Ιδαλίου και Πέρα Χωριού – Νήσου
σχετικά με τις νομοθεσίες και κανονισμούς που διέπουν την εναπόθεση κοπριάς ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε ανοικτά τεμάχια. Δεύτερο θέμα της ημερίδας την οποία διοργάνωσαν ο
Δήμος Ιδαλίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου ήταν και η καταπολέμηση της
μύγας σε κτηνοτροφικά υποστατικά. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιδαλίου με ομιλητές τον Πάμπο Κυριακίδη του Τμήματος Περιβάλλοντος και τον Μάριο Παπαπέτρου
του Τμήματος Γεωργίας. Η προσέλευση ήταν πενιχρή κάτι που σχολιάστηκε επικριτικά τόσο από
τους διοργανωτές όσο και από τους φιλοξενουμένους. Τα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές απασχολούν έντονα τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και ευρύτερα την κοινωνία της περιοχής. Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων Ιδαλίου, Λυμπιών και Ποταμιάς Στέλιος Γρούτας χαιρέτισε
τη διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι ενημερωτικές
συγκεντριώσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλουν στην ενημέρωση τόσο των
επαγγελματιών του κλάδου της κτηνοτροφίας όσο και του κοινού. Με αφορμή και τις αντιδράσεις

που εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα από κατοίκους Ιδαλίου, ιδιαίτερα στην Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, για την εναπόθεση κοπριάς σε περιοχές που γειτνιάζουν με την οικιστική περιοχή ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων της περιοχής Στέλιος Γρούτας προέβη
στην ακόλουθη δήλωση. «Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε στο πλαίσιο του νόμου, ωστόσο ενδεχομένως να υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι παρανομούν. Τις καταδικάζουμε
ανεπιφύλακτα». Ο κ. Γρούτας ανέφερε επίσης: « το Δ.Σ της Οργάνωσης των Αγελαδοτρόφων είναι
στη διάθεση των συνδημοτών μας ή και όποιος άλλος επιθυμεί να συνεργαστούμε για το καλό
όλων των πλευρών». Αυτή την περίοδο, συνήθως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι
γεωργοί εναποθέτουν κοπριά στα χωράφια για να καταστεί πιο εύφορη η γη για να την καλλιεργήσουν. Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η καλλιέργεια χωραφιών κοντά στην οικιστική ζώνη
υπό την προϋπόθεση ότι ο γεωργός εντός 48ωρων θα τα καλλιεργήσει ώστε η μυρωδιά να μην
διαχέεται στην ατμόσφαιρα και να δημιουργεί οχληρία στους περιοίκους. Ο κ. Γρούτας απήυθυνε έκκληση στους κτηνοτρόφους να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στους κατοίκους.

Bella Luna
Από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή βράδυ
λαϊκές βραδιές με πλούσιους μεζέδες.
Για προκρατήσεις 99470814

Αντρέας & Μιχάλης Καραμανή
22 52 47 02

99 47 08 14

Karamanis Bella Luna

news

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 50/2018

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»
Ο Δήμος Ιδαλίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την σύνδεση και αποσύνδεση Χριστουγεννιάτικού φωτεινού διάκοσμου.
Όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου καθημερινά από τις 07:30 – 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου, Γρ. Διγενή 20Α, τηλέφωνο 22444880 ή 99664929, ηλεκτρονική διεύθυνση aloizides@dali.org.cy.
Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει εξωτερικά «Προσφορά για την σύνδεση και αποσύνδεση Χριστουγεννιάτικού φωτεινού διάκοσμου» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου όχι αργότερα από η ώρα 12.00 το μεσημέρι της Τετάρτης 31/10/2018
Εκ του Δήμου Ιδαλίου.
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«Η βελτίωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων παραμένει και φέτος
η μεγάλη πρόκληση»

Η

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων παραμένει και φέτος η μεγάλη πρόκληση, αναφέρει σε μήνυμα της με την ευκαιρία
της νέας σχολικής χρονιάς η Διευθύντρια του Λύκειου Ιδαλίου Σοφούλα Αχεριώτου. Στο μήνυμα της η κα Αχεριώτου τονίζει ότι μέσα
από συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης αλλά και των καθηγητών αλλά και
με τη συνεργασία των μαθητών θα επιτευχθούν τα καλύτερα. «Ακόμα παραμένει
αμετάθετος στόχος η καλλιέργεια υγιών
στάσεων και η βελτίωση της συμπεριφοράς σας, η συνειδητή πειθαρχία και ο σεβασμός των άλλων αλλά πρωτίστως του
εαυτού σας. Διαχρονικός και μόνιμος στόχος θα είναι και η διατήρηση των μνήμης
της κατεχόμενης γης μας και ο αγώνας για
επιστροφή στις πατρογονικές εστίες» σημειώνει απευθυνόμενη προς τα παιδιά η Διευθύντρια
του Λυκείου Ιδαλίου. Η κα Αχεριώτου τους έστειλε επίσης ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα . «Η πιστή εφαρμογή των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των σχολείων θα σας βοηθήσει να περάσετε ευκολότερα τη
χρονιά σας. Οι καθηγητές και η Διεύθυνση του Σχολείου, θα είναι πάντα δίπλα σας, να σας καθοδηγούν και

να σας στηρίζουν, ιδιαίτερα εσάς, τα παιδιά της Α΄ τάξης, που εισέρχεστε σ΄ ένα νέο σχολικό περιβάλλον».
Ευχόμενη η φετινή χρονιά να είναι γόνιμη και παραγωγική για όλους η Διευθύντρια του Λυκείου Ιδαλίου αναφέρει ότι το διδακτικό
προσωπικό θα εργαστεί σκληρά και υπεύθυνα, θα σταθεί δίπλα στους μαθητές ώστε
να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες.
«Μέσα σ΄ ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, θα έχετε τη δυνατότητα να
ωριμάσετε πνευματικά και συναισθηματικά αλλά και να αποκτήσετε κοινωνική ευαισθησία, έτσι ώστε να συμβάλετε στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής
σας αλλά και της κοινωνίας». Αναφορές
και στο ρόλο των οργανωμένων γονέων. «Η συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και όλους τους οργανωμένους φορείς θα είναι βασικό μέλημά μας, γιατί
χωρίς αυτή, δεν μπορεί να επιλυθούν τα διάφορα θέματα της σχολικής μονάδας» υπογράμμισε η κα. Αχεριώτου.

Αιμοδοσία

«Α

γαπητέ αιμοδότη, πριν από λίγο το αίμα που έδωσες στην τελευταία αιμοδοσία έχει μεταγγιστεί σε έναν συνάνθρωπό μας που το είχε άμεση ανάγκη. Σε ευχαριστούμε».
Αυτό το μήνυμα λαμβάνει ο κάθε αιμοδότης λίγες μέρες μετά που πραγματοποιεί την υπέρτατη αυτή πράξη ανθρωπιάς. Και νιώθει εκείνη την στιγμή την ικανοποίηση που νιώθει κάποιος που προσφέρει, πόσο μάλλον που στην περίπτωση αυτή προσφέρει κυριολεκτικά ζωή.
Ο θεσμός της αιμοδοσίας έχει πλέον καθιερωθεί στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων
στον τόπο μας. Στο δήμο μας λειτουργεί με επιτυχία εδώ και δεκαετίες, με τακτικές
αιμοδοσίες που διοργανώνονται από το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας
σε συνεργασία με την τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας και την επιτροπή Υγείας του
δήμου. Συγκεκριμένα διοργανώνονται τρεις αιμοδοσίες ετησίως στην ενορία
Παναγίας Ευαγγελίστριας (μια κάθε τέσσερις μήνες) και μια στην ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε αυτές συμμετέχουν κάθε φορά δεκάδες συνδημότες μας οι οποίοι αφιερώνουν λίγο από τον ελεύθερο τους χρόνο για να δώσουν
ζωή σε κάποιους που είναι λιγότερο τυχεροί από αυτούς, κάποιους που η υγεία
τους για διάφορους λόγους είναι κλονισμένη. Για τον συνάνθρωπο μας που υποφέρει από ανίατες ασθένειες, που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, για την έγγυο που αντιμετωπίζει επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Όλοι αυτοί που μπορεί κάποτε να κάνουν το ίδιο και για μας αν κάποια στιγμή βρεθούμε εμείς στη θέση
τους. Μια μπουκάλα αίμα είναι για αυτούς το μέσο για να κρατηθούν στη ζωή. Αυτό που για τον υγιή άνθρωπο είναι τόσο ασήμαντο κι ανέξοδο είναι για εκείνους απαραίτητο.
Η διαδικασία είναι τόσο απλή μιας και δεν χρειάζεται να προβεί κάποιος σε οποιαδήποτε προετοιμασία.
Φτάνει να είναι καλά στην υγεία του και να διακατέχεται από διάθεση για προσφορά. Το κινητό συνεργείο της Τράπεζας αίματος που βρίσκεται στα κέντρα Αιμοδοσίας του Δήμου μας τα βράδια που διοργανώνονται οι αιμοδοσίες αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στην αιμοληψία
και μεγάλη εμπειρία στον τομέα αφού όλοι τους είναι μέλη του συνεργείου για αρκετά χρόνια. Μετά την
απαραίτητη εγγραφή, ο εθελοντής αιμοδότης περνά από τον γιατρό του συνεργείου για μέτρηση της πίεσης του, και ακολούθως παίρνει τη σειρά του για το κρεββάτι της αιμοδοσίας. Αφού γεμίσει την μπουκάλα του, και μόλις του το επιτρέψει ο γιατρός του συνεργείου είναι ελεύθερος να μεταβεί στην τραπεζαρία
όπου μπορεί να απολαύσει το σουβλάκι που προσφέρει ο Δήμος σε κάθε διοργάνωση. Η όλη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του γεύματος δεν διαρκεί πέραν των 50 λεπτών, ενώ είναι εκτός των άλλων και μια μορφή ευχάριστης κοινωνικοποίησης με συνδημότες μας.
Κατά την τελευταία διοργάνωση εκπλαγήκαμε ευχάριστα από την προσέλευση νέων αιμοδοτών, κάτι που
είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί ο θεσμός αφού πολλοί υφιστάμενοι αιμοδότες θα παύσουν να προσέρχονται είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω προβλημάτων υγείας. Ελπίζουμε ότι κάθε φορά οι νέοι μας θα μας
εκπλήττουν ακόμη περισσότερο.
Η επόμενη αιμοδοσία στο Δήμο μας θα διοργανωθεί στην ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας, στο Κέντρο
Υγείας Δαλιου, στις 17 Οκτωβρίου. Σημείωσε την ημερομηνία και έλα κι εσύ στην παρέα μας. Σε περιμένουμε.
Αντρέας Σολομώντος
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας δήμου Ιδαλίου

news

Καλημέρα σχολείο

Σ

τα θρανία επέστρεψαν οι μαθητές μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβίου κτύπησε το πρώτο κουδούνι στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ. Όλοι επέστρεψαν έτοιμοι για
μια νέα παραγωγική σχολική χρονιά. «Η Διεύθυνση και οι καθηγητές της Σχολής Φόρουμ εύχονται σε όλους τους μαθητές να έχουν μία όμορφη και δημιουργική χρονιά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στις 10 Σεπτεμβρίου άνοιξαν και τα δημόσια σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και
τα λύκεια.

Παραμένει στην προεδρία ο Χρίστος Πολυκάρπου

Ο

Χρίστος Πολυκάρπου συνεχίζει στην προεδρία του Συνδέσμου
Γονέων του Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου. Η εκλογή του
έγινε άνευ ανθυποψηφίου. Σε δήλωση του στη «ΔΑΛΙNEWS»

ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι γονείς στο πρόσωπο
του τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό της σχολικής μονάδας και των παιδιών. «Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Με τη συνεργασία όλων εκπαιδευτικών, γονιών ακόμα και της τοπικής κοινωνίας και των
οργανωμένων φορέων θα επιδιώξουμε το καλύτερο για τα παδιά μας».

Έργα σε σχολικές μονάδες της περιοχής

Δ

υο σημαντικά έργα υποδομής σε σχολικές μονάδες της περιοχής έχουν υλοποιηθεί ενώ άλλο ένα έργο θα συνεχιστεί κατά η
σχολική περίοδο 2018-19. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε ανακοίνωση
τους αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η αντισεισμική
αναβάθμιση, ανασχεδιασμός, αντικατάσταση πτέρυγας και προσθήκες στο Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1 εκ. 578 χιλιάδες Ευρώ. Πριν από την έναρξη της σχολικής περιό-

δου ολοκληρώθηκε και η αναβάθμιση της αίθουσας
πολλαπλής χρήσης του Β’ Δημοτικού Σχολείου Πέρα
Χωριού – Νήσου. Το κόστος του έργου το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία μικρής κλίμακας έργα ήταν 48
χιλιάδες Ευρώ. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου θα συνεχιστούν τα έργα ανέγερσης της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Α’ Δημοτικού Σχολείου
Ιδαλίου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 327 χιλιάδες 250 Ευρώ.

2o River Party στο Δάλι

Η

νεολαία Ιδαλίου έκλεισε το
καλοκαίρι με το 2ο River
Party που πραγματοποιήθηκε στον ποταμό Γυαλιά. Διοργανώθηκε τουρνουά πετόσφαιρας ενώ
οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες απολαμβάνοντας το ποτό τους στο μπαράκι που στήθηκε.
Τοπικοί DJς δημιούργησαν όμορφη
χαλαρή ατμόσφαιρα παρασύροντας
μουσικά τους παρευρισκομένους
οι οποίοι πέρασαν ένα απολαυστικό απόγευμα. Τα μέλη της Νεολαίας
Ιδαλίου μερίμνησαν και για τους μικρούς διοργανώνοντας δραστηριότητες και για τα παιδιά.
Τα έσοδα από το τουρνουά δόθηκαν
στους άπορους μαθητές Ιδαλίου.

Πωλείται
Οικιστικό τεμάχιο στο Δάλι.
Βρίσκεται περίπου 100μ από τον ποταμό Γιαλιά. Είναι 4,25 σκάλες (5686τμ)
έτοιμο για ανάπτυξη, με δρόμο, νερό, ρεύμα και δέντρα.
Ζώνη Κα8, Συντελεστής δόμησης 60%, Συντελεστής κάλυψης 35%,
δυο όροφοι

Για γρήγορη πώληση €350.000 συζητήσιμη
Τηλέφωνο 99 688528

ΔΑΛΙ
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα
Κριθαράκι με Σπανάκι,
Γιαούρτι και Γραβιέρα
Υλικά
250 g. κριθαράκι
150 g. σπανάκι
100 g. σέσκουλα
1 πράσο
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 κρεμμύδι ξερό
1 μικρό ματσάκι μυρώνια
2-3 κουταλιές της σούπας άνηθο
1100 ml. ζεστό ζωμό λαχανικών
150 g. γιαούρτι στραγγιστό
250 g. γραβιέρα Κρήτης
Φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Ελαιόλαδο
Αλάτι

Εκτέλεση
1) Πλένουμε το σπανάκι και το χοντροκόβουμε, ψιλοκόβουμε τα μυρωδικά, τα κρεμμυδάκια και το πράσο. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σωτάρουμε με 30 ml. ελαιόλαδο, σε

βαθύ και ευρύχωρο τηγάνι, για περίπου 1 λεπτό.
2) Προσθέτουμε το κριθαράκι και συνεχίζουμε το σωτάρισμα για 1 λεπτό, ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέτουμε το
πράσο και τα κρεμμυδάκια, ανακατεύουμε για λίγο ακόμη
και προσθέτουμε το ζωμό 1/4 από το ζεστό ζωμό, αφού χαμηλώσουμε τη φωτιά.
3) Προσθέτουμε το σπανάκι, τα σέσκουλα, τα μυρωδικα,
πιπέρι και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε συχνά, προσθέτοντας
σταδιακά το ζωμό μέχρι να βράσει το κριθαράκι, θα πρέπει
να είναι σπυρωτό αλλά όχι στεγνό.
4) Αποσύρουμε, προσθέτουμε το γιαούρτι, λίγο ελαιόλαδο,
τη γραβιέρα τριμμένη και μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε
καλά και σερβίρουμε με επιπλέον γιαούρτι και γραβιέρα.
Αν θέλουμε μπορούμε να γκρατινάρουμε το φαγητό μεταφέροντάς το σε πυρίμαχο σκεύος, προσθέτουμε επιπλέον
γραβιέρα και λίγη φρυγανιά, ψήνουμε στους 180ο C για 10
λεπτά και σερβίρουμε αμέσως!

1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Λαϊκού τραγουδιού

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Λαϊκού τραγουδιού που διοργανώθηκε στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Ήταν ένα
αξέχαστο μουσικό οδοιπορικό στον κόσμο του ρεμπέτικου και του κλασσικού λαϊκού τραγουδιού. Μεταξύ
άλλων τραγούδησαν ο Πέτρος Κουλουμής, η Μικαέλλα Χατζηεφραίμ, η Αννίτα Κωνσταντίνου και ο Χριστάκης Αναστασίου. Ο κόσμος που παρευρέθηκε απόλαυσε πραγματικά ένα εκπληκτικό πρόγραμμα και στο τέλος
συνεχάρη με το θερμό χειροκρότημα του, τους συντελε-

Η

στές. Μαέστρος ήταν ο Μιχάλης Μέσσιος ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Χρήστος Φιλίππου. Τους τραγουδιστές πλαισίωσαν ο χορευτικός όμιλος Ρύμβος και
το κλιμάκιο χοροδών της λυρικής σκηνής Κύπρου.

Τοξοπλάσμωση και γάτα

τοξοπλάσμωση αποτελεί μια
από τις πιο κοινές παρασιτικές
ασθένειες με παγκόσμια εξάπλωση και ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση γύρω
από τη μετάδοση της τοξοπλάσμωσης
στον άνθρωπο, γεγονός που δημιουργεί
λανθασμένες φοβίες και προκαταλήψεις
απέναντι στις γάτες.
Τι είναι η τοξοπλάσμωση:
Είναι νόσημα που προκαλείται
από ένα μονοκύτταρο πρωτόζωο που ονομάζεται Toxoplasma
gondii. Το παράσιτο αυτό έχει
βρεθεί σε όλα σχεδόν τα θερμόαιμα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων συντροφιάς και
τoν άνθρωπο, και εντοπίζεται συχνότερα στο μυϊκό ιστό, στο εντερικό επιθήλιο και στο νευρικό ιστό. Παρά την υψηλή εξάπλωση της λοίμωξης από το T. gondii, το παράσιτο σπάνια
προκαλεί σημαντική κλινική νόσο σε γάτες ή οποιοδήποτε
άλλο ζώο.
Ο κύκλος ζωής του T. gondii είναι πολύπλοκος. Ο τελικός ξενιστής στη φύση είναι η γάτα, ενώ οι ενδιάμεσοι ξενιστές είναι ο σκύλος, άνθρωπος κ.α. Αυτό σημαίνει πως το παράσιτο μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στις γάτες. Η βασική οδός
μόλυνσης της γάτας είναι η διατροφή της με ωμό κρέας είτε
αυτό προσφέρεται από τον ιδιοκτήτη, είτε το αποκτά μόνη
της ως κυνηγός. Στη συνέχεια το παράσιτο απελευθερώνεται στη πεπτική οδό όπου οι οργανισμοί πολλαπλασιάζονται στο τοίχωμα του λεπτού εντέρου και παράγουν ωοκύστες (αυγά). Τέλος, οι ωοκύστες αποβάλλονται σε μεγάλους
αριθμούς στα κόπρανα της γάτας μεταξύ 3-10 ημερών μετά
την κατάποση του μολυσμένου ιστού και η αποβολή διαρκεί περίπου 10 εως 14 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του κύκλου
μόλυνσης, μερικοί οργανισμοί T.gondii απελευθερώνονται
και καταφέρνουν και εξαπλώνονται σε άλλα μέρη του σώματος, όπου τελικά καταστέλλονται από το ανοσοποιητικό
σύστημα της γάτας και μεταπίπτουν σε ένα αδρανή στάδιο
με σχηματισμό κύστεων στους μυς και στον εγκέφαλο.
Τα υπόλοιπα ζώα, δηλαδή οι ενδιάμεσοι ξενιστές του παρασίτου, μπορούν να μολυνθούν αλλά όχι να αποτελέσουν
εστία αναπαραγωγής του. Η μόλυνση γίνεται κυρίως μέσω
της κατάποσης ώριμων ωοκύστεων από τα κόπρανα της γάτας ή κατανάλωσης κρέατος που περιέχει κύστες ιστών.

Τοξοπλάσμωση και γάτα:
Η μόλυνση σπάνια προκαλεί συμπτώματα
στις γάτες. Όταν όμως το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου αδυνατεί να περιορίσει την
εξάπλωση των παρασίτων στον οργανισμό,
τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν είναι γενικά όπως πυρετός, ανορεξία και
κατάπτωση ή και ακόμα πνευμονία, τύφλωση,
έλλειψη συντονισμού κ.α.
Διάγνωση και θεραπεία στις γάτες:
Η διάγνωση γίνεται συνήθως βάση το ιστορικό της γάτας, τα
συμπτώματα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, όπως ορολογικές και PCR που γίνονται χρησιμοποιώντας αίμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η θεραπεία γίνεται
όποτε θεωρείται αναγκαία χορηγώντας την κατάλληλη αντιβιοτική συνταγή.
Πως μολύνεται τελικά ο άνθρωπος:
1. Κατανάλωση ωμού ή ατελώς ψημένου κρέατος που περιέχει κύστες ιστών
2. Κατανάλωση ωοκύστεων από το περιβάλλον (πχ. άπλυτα
χόρτα, φρούτα, λαχανικά)
3. Λιγότερο συχνά: απαστερίωτα γαλακτοκομικά προϊόντα,
μολυσμένο με ωοκύστες νερό
Στους ανθρώπους με κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια και
μπορεί να περαστούν απαρατήρητα. Ωστόσο, η τοξοπλάσμωση είναι πιο σοβαρή σε ανθρώπους που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου και το ανοσοποιητικό τους είναι
εξασθενημένο.
Προστατεύοντας τον εαυτό μας:
• Οι ευπαθείς ομάδες ανθρώπων (χαμηλό ανοσοποιητικό
σύστημα, έγκυες) δεν πρέπει να έχουν επαφή με την αμμοδόχο απορριμμάτων της γάτας
• Η αμμοδόχος πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά φορώντας πάντα γάντια και πλένοντας τα χέρια μετά
• Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά πριν
από την κατανάλωση τους
• Κατά τη διάρκεια κηπουρικής ενασχόλησης πρέπει να φοριούνται γάντια
• Όλες οι επιφάνειες παρασκευής τροφίμων και τα σκεύη
πρέπει να καθαρίζονται με απορρυπαντικό πριν από τη χρήση
• Το κρέας πρέπει να μαγειρεύεται τουλάχιστον στους 58°C
για 10 λεπτά ή στους 61°C για 4 λεπτά
• Μη πόσιμο νερό πρέπει να αποφεύγεται

Διασκέδαση μέχρι πρωϊας στο Φεστιβάλ
Γάλακτος

Α

πολαυστικός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος στο 26ο Φεστιβάλ Γάλακτος που πραγματοποιήθηκε
στις 7 Σεπτεμβρίου. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Το Φεστιβάλ Γάλακτος έχει
καταστεί θεσμός. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και παραδοσιακά εδέσματα όπως χαλούμι, τραχανά, ριζόγαλο και άλλα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει η αγροτική οικονομία στο εθνικό
ΑΕΠ. Αναφορές και στο χαλούμι το οποίο είναι ένα σημαντικό εξαγωγικό προϊόν. Τον κόσμο καλωσόρισε
ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Χαλκάνορα Λοϊζος Παπαλοϊζου ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του Φεστιβάλ
το οποίο έχει ως σκοπό να προβάλει τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το επάγγελμα του αγελαδοτρόφου.
Ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι βοήθησαν για τη μεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ. «Ειδικά στις δύσκολες τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του, κόντρα στις δύσκολες πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες , κάποιοι βγήκαν μπροστά και είπαν πεισματικά ότι δεν δεχόμαστε αναβολή του Φεστιβάλ» είπε ο κ.Παπαλοϊζου. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους χορηγούς και ιδιαίτερα το μεγάλο χορηγό Χαραλαμπιδης Κριστης Λτδ για τη
διαχρονική στήριξη του.

Συντελεστής εκμετάλλευσης της τροφής
σε σχέση με την παραγωγικότητα μονάδας
μηρυκαστικών

Η

παραγωγικότητα μιας μονάδας εκτρεφόμενων μηρυκαστικών και αναφέρομαι κυρίως σε βοοειδή και αιγοπρόβατα εξαρτάται πρωτίστως από το κόστος διατροφής
των ενσταβλισμένων ζώων γεγονός που με τα σημερινά δεδομένα αποτελεί και καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας της.
Επειδή αν συνυπολογίσει κανείς τα ολικά έξοδα αγοράς πρώτων υλών,
την επεξεργασία τους, την
μεταφορά τους κ.α. συναθροίζονται γύρω στο 70 –
80% του ετήσιου προϋπολογισμού της μονάδος
ποσοστό αρκετά υψηλό. Επίσης να τονιστεί ότι η
διατροφή των ζώων είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία που επιτελείται στην εγκατάσταση αφού άγει
τις παραγωγικές διαδικασίες του εκάστοτε ζώου. Ο
παραγωγός λοιπόν μαζί με το σύμβουλο διατροφής της μονάδας του, πρέπει να παρακολουθεί και
να καταγράφει μεταξύ άλλων τον συντελεστή εκμετάλλευσης (Σ.Ε) της χορηγούμενης τροφής των
ζώων.
Ο Σ.Ε υπολογίζει μαθηματικά την αξία τη καταναλισκόμενης τροφής προς παραγωγή προϊόντος.
Στην περίπτωση των μηρυκαστικών ο Σ.Ε=1kg
τροφής/ 1L γάλακτος , ο οποίος διαφέρει για κάθε
παραγωγική περίοδο του ζώου αλλά και για δεδομένη χρονική στιγμή εντός μίας παραγωγικής περιόδου. Βασικό παράδειγμα αποτελεί η φάση της
γαλακτοπαραγωγής των ζώων όπου και διαφέρει
από την έναρξη μέχρι και το τέλος της. Για την καλύτερη αξιολόγηση του Σ.Ε της τροφής στα παραγωγικά ζώα χρησιμοποιούμε τον όρο συντελεστή
μετατρεψιμότητας (Σ.Μ) της τροφής ο οποίος είναι
αντίστροφος του ΣΕ, δηλαδή Σ.Μ=1 Σ.Ε ή απλούστερα Σ.Μ=1/ Σ.Ε ή απλούστερα, Σ.Μ. = 1L γάλακτος /1kg τροφής, δηλαδή πόσα λίτρα γάλακτος
παρέλαβα από ένα 1kg τροφής. Ο Σ.Μ εξ ορισμού
αποσκοπούμε στο να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερος, δηλαδή να παραλαμβάνουμε το μέγιστο
προϊόν από μία δεδομένη ποσότητα τροφής. Αυτό
θα ήταν και το ιδανικό από οικονομική άποψη
όμως πρακτικά δεν είναι απόλυτο και δεν μπορεί
να εφαρμοστεί στο 100% αφού το ζώο εκμεταλλεύεται το σιτηρέσιο διαφορετικά για πολλούς παράγοντες που θα αναφερθούμε παρακάτω.
Ο προσδιορισμός λοιπόν του Σ.Μ επηρεάζεται
από αριθμό παραγόντων που αφορούν τόσο το
σιτηρέσιο όσο και το ίδιο το ζώο. Στα μηρυκαστικά,
καθοριστικός παράγοντας του διάμεσου μεταβολισμού αποτελεί η ζύμωση των θρεπτικών συστατικών (Θ.Σ) της τροφής εντός του περιβάλλοντος των
προστομάχων οι οποίοι και αποτελούν το 70% του

συνόλου του πεπτικού συστήματος. Τα προσλαμβανόμενα με την τροφή Θ.Σ (Ινώδεις ουσίες, σάκχαρα, πρωτεΐνες, λιπαρές ύλες και άλλες πρόσθετες
ύλες των ζωοτροφών) ζυμώνονται από την εγκατεστημένη μικροχλωρίδα και παράγονται διάφορα
πτητικά λιπαρά οξέα (VFAs), άλλα κορεσμένα λιπαρά οξέα, μονο- δι- και τριγλυκερίδια, μικροβιακή
πρωτεΐνη (υψηλής βιολογικής αξίας), ουρία, μεθάνιο (CH4), διοξείδιο του άνθρακα (C02) και αμμωνία (NH3). Ένα μεγάλο ποσοστό της ενεργειακής
αξίας του σιτηρεσίου χάνετε για την πραγματοποίηση αυτών των φαινομένων ως τροφή των ίδιων
των μικροοργανισμών. Μέρος της οργανικής ουσίας του σιτηρεσίου δηλαδή διατρέφει τα μικρόβια
των προστομάχων και κυρίως της μεγάλης κοιλίας
και όχι το ίδιο το ζώο. Ένα άλλο ποσοστό ενέργειας
χάνετε υπό την μορφή θερμότητας την οποία από
εδώ και πέρα θα καλούμε φυσιολογική θερμότητα ζυμώσεων. Από εδώ προκύπτει ότι η ενεργειακή
πυκνότητα, η πεπτικότητα του σιτηρεσίου καθώς
και το ισόρροπό του παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην βελτίωση του Σ.Μ.
Από την άλλη σκοπιά για το ζώο σαν παραγωγική
μονάδα, συνυπολογίζονται διατροφικοί, γενετικοί
και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως, πρωτίστως
η υγεία και θρεπτική του κατάσταση, το σωματικό
βάρος, η ηλικία, η φυλή, το ύψος παραγωγής του
τα οποία όλα μαζί αλληλεπιδρούν με το σύστημα και το περιβάλλον – υγιεινή της εκτροφή τους.
Η σωστή ομαδοποίηση των ζώων, η καθαριότητα τους αλλά και το σωστό σύστημα διαχείρισης
σε συνδυασμό με την σωστή διατροφή (ποσότητα, ποιότητα) μειώνει τις ενεργειακές δαπάνες από
το σιτηρέσιο για την ρύθμιση του μεταβολισμού
των ζώων, θερμορύθμιση – θερμότητα ζυμώσεων
αλλά και την δαπάνη ενέργειας από το αυξημένο
έργο κινητικότητας κυρίως για βόσκοντα αιγοπρόβατα ημιορεινών και ορεινών περιοχών.
Οι διάφορες εκτροπές στην ομαλή διεξαγωγή των
ζυμωτικών φαινομένων από σφάλματα διατροφής
στην σύσταση, υφή και συχνότητα χορήγησης της
τροφής οδηγούν σε μείωση του Σ.Μ της τροφής σε
παραγόμενο προϊόν. Στόχος είναι η παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων για την καλύτερη διατροφή που θα βελτιώσει την ροή των πεπτικών διαδικασιών στο ζώο, θα εξοικονομήσει Θ.Σ,
θα βελτιώσει την ανοσολογική κατάσταση της μονάδας και θα μειώσει αισθητά την παραγωγή επιβλαβών αερίων της αμμωνίας και μεθανίου στην
εκτροφή και το ευρύτερο περιβάλλον.
Τζιωνής Σάββα
DODONI (CYPRUS) LTD
Υπεύθυνος Κλάδου Ζωοτροφών
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Αγάπη

γάπη. Μία λέξη που προκαλεί πολλά και
διαφορετικά συναισθήματα στον κάθε άνθρωπο. Μια λέξη που όλοι έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτήν. Αλλά είναι μια λέξη που
μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Σε οτιδήποτε προσθέσεις αγάπη, τότε θα έχει απόλυτη επιτυχία στο τέλος. Η αγάπη αρχίζει από μέσα μας, από την αγάπη
για τον εαυτό μας. Μόνο όταν αγαπήσουμε πραγματικά και ανιδιοτελή τον εαυτό μας, τότε και μόνο
θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε με τον ίδιο τρόπο
τους γύρω μας. Είτε αυτοί είναι οι γονείς μας, είτε
οι φίλοι μας, είτε οι ερωτικοί μας σύντροφοι, είτε
οι συνάδελφοί μας, είτε
οι γείτονές μας, είτε ακόμη και κάποιοι άγνωστοι
που συναντάμε στην πορεία της ζωής μας. Αν
ερωτηθούμε για το τι είναι αγάπη ο κάθε άνθρωΜαρία Μπάσιο
πος θα δώσει διαφορετιΕγγεγραμένη Κλινική
κό ορισμό.
Ψυχολόγος
Μία δασκάλα στην ΑμεMSc στην Κλινική Ψυχολογία
ρική, στα πλαίσια του
μαθήματος, ζήτησε από
τους μαθητές να γράψουν λίγα λόγια για το τι είναι
αγάπη για εκείνους. Τα αποτελέσματα καθώς και οι
αντιδράσεις, ήταν διαφορετικές. Η όλη διαδικασία
είχε μεγαλύτερη διάρκεια από όση περίμενε και για
πολλούς ήταν και ιδιαίτερα συναισθηματική. Κάποιοι προσπαθούσαν να μην κλάψουν, άλλοι κοιτούσαν γύρω γύρω σαν να μην ήξεραν τι να γράψουν,
ενώ άλλοι έγραφαν με αφοσίωση και ζητούσαν και
άλλο χρόνο. Για τον κάθε μαθητή η αγάπη σήμαινε
και κάτι άλλο. Διαχώριζαν την αγάπη που ένιωθαν
για τους γονείς τους, για τους φίλους τους ή για τον
άνθρωπο με τον οποίον ήταν ερωτευμένοι, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις έβγαιναν στην επιφάνεια συγκρούσεις που είχαν με τον εαυτό τους, φαινόταν η
αγάπη για τους ίδιους δηλαδή, αν το πάμε ένα βήμα
παρακάτω.
Οι διαφορετικοί ορισμοί της αγάπης ή και οι διαφορετικοί τύποι αγάπης, συμπληρώνουν τα διαφορετικά πλαίσια, μέσα στα οποία τα παιδιά την βιώνουν, σαν ασφάλεια, σαν φαντασία, σαν απόρριψη,
σαν παραμύθι. Κάποια δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν

Με ποιο κριτήριο διαλέγω μαξιλάρι;

Α

«Ίσως το μεγαλύτερο λάθος που είχα κάνει στο παρελθόν ήταν που πίστεψα πως αγάπη ήταν να βρεις το κατάλληλο άτομο. Στην πραγματικότητα, αγάπη είναι να γίνεις το κατάλληλο άτομο. Μην ψάχνεις το άτομο με το
οποίο θέλεις να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου
μαζί του. Γίνε το άτομο που θέλεις να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του». Neil Strauss

στην αγάπη. Μήπως τελικά οι απόψεις που έχουμε
για την αγάπη δείχνουν και το πως νοιώθουμε για
την ζωή μας στη συγκεκριμένη φάση; Όσο πιο πιεσμένοι είμαστε στην προσωπική, συναισθηματική ή
οικογενειακή ζωή μας, τόσο πιο μαύρα και δύσκολα μας φαίνονται όλα. Ή και το αντίστροφο.
Η αγάπη, ένα τόσο λεπτό, ιδιαίτερο αλλά και προσωπικό θέμα που μπορεί να φανερώσει πολλά περισσότερα από μια ένδειξη απλά για το πώς την
αντιλαμβανόμαστε. Αν ανατρέξουμε σε βιβλία θα
βρούμε άπειρους ορισμούς, αλλά και διάσημες
φράσεις για το πώς τη βλέπει ή τη βιώνει ο καθένας. Σχεδόν όλοι μας συμφωνούμε ότι όταν αγαπάς
δίνεις τον εαυτό σου ελεύθερα και αυτό το κάνεις
με την καρδιά σου, μόνο αν έχεις την επίγνωση ότι
μπορεί και να σε αλλάξει ολοκληρωτικά. Για μένα η
αγάπη είναι πολυδιάστατη και είναι το ιατρικό που
μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα χωρίς καμιάν αμφιβολία.
Πόσοι λοιπόν από εμάς αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει πραγματικά αγάπη, και πόσοι είμαστε έτοιμη
να την υποδεχτούμε στην ζωή μας;

ν αναρωτιέστε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα διαλέξετε το καταλληλότερο μαξιλάρι για εσάς, καλά κάνετε.
Το να κοιμόμαστε καλά και να ξυπνάμε ξεκούραστοι και
γεμάτοι ενέργεια είναι πολύ σημαντικό. Ο ύπνος καταλαμβάνει το
ένα τρίτο της ζωής ενός ατόμου και θεωρείται ζωτικός για την ανθρώπινη
υγεία και ευεξία. Είναι κρίσιμος για τη
φυσιολογική και τη γνωστική λειτουργία του οργανισμού (3) γιατί ενεργοποιεί τις φυσιολογικές επουλωτικές διαδικασίες του οργανισμού. Το αν θα
έχουμε έναν «καλό» ποιοτικά ύπνο
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
το μαξιλάρι (2) και το στρώμα τα οποία
πρέπει να είναι κατάλληλα για τον καΜαρία Καλλένου
θένα ξεχωριστά. Το κατάλληλο μαξιλάΚεντρο Φυσικοθεραπειας
PhysiKALL στο Δαλι 99881222 ρι δεν είναι το ίδιο για όλους μας γιατί αυτό εξαρτάται από το σωματότυπο
μας, από τα προβλήματα υγείας που
πιθανόν να έχουμε και από τον τρόπο που κοιμόμαστε.
Η στάση του ύπνου είναι εξίσου σημαντική όσο η όρθια και η καθιστή θέση γι’ αυτό καλό είναι να την υποστηρίζουμε κατάλληλα.
Έτσι χρησιμοποιώντας ένα καλό μαξιλάρι για την κατάλληλη υποστήριξη και διατήρηση της αυχενικής μοίρας αλλά και της σπονδυλικής στήλης μπορεί να συμβάλουμε στη βελτίωση της ποιότητας
του ύπνου μας. Το σχήμα του μαξιλαριού και το υλικό από το οποίο
είναι κατασκευασμένο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της αυχενικής καμπύλης και στη θερμοκρασία των μαξιλαριών.
(2) Έχει φανεί ότι η υποστήριξη του αυχένα είναι αποτελεσματική
στην παρεμπόδιση της περιττής ενεργοποίησης των μυών του αυχένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. (1)
Άτομα που κοιμούνται ανάσκελα: θα πρέπει να επιλέξουν μαξιλάρι που το ύψος του να διατηρεί την αυχενική λόρδωση ούτως ώστε
να μην γίνεται κάμψη αυχένα (δηλαδή το πηγούνι να μην έρχεται
κοντά στο στήθος) ή έκταση αυχένα (να μην γέρνει το κεφάλι προς
τα πίσω). Ιδιαίτερα άτομα που έχουν κύφωση καλό είναι να επιλέξουν αυτή τη θέση με ένα μαξιλάρι σχετικά ψηλό (ανάλογα με την
κύφωση τους) για να μην γίνεται έκταση στην αυχενική μοίρα.
Άτομα που κοιμούνται μπρούμυτα: καλό θα ήταν το μαξιλάρι να είναι πολύ λεπτό για να μην γίνεται υπερέκταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Άτομα που έχουν κύφωση καλό είναι να αποφεύγουν να κοιμούνται προύμυτα λόγω της μειωμένης

στροφικής κινητικότητας του αυχένα πιθανόν να προκληθούν συμπτώματα στον αυχένα.
Άτομα που κοιμούνται στο πλάι: θα πρέπει το μαξιλάρι να είναι τόσο
ψηλό ούτος ώστε να συμπληρώνεται το κενό μεταξύ του κρεβατιού και του κεφαλιού, χωρίς να γίνεται πλάγια κάμψη του αυχένα.
Άτομα με πόνο στη μια πλευρά του αυχένα: για παράδειγμα δεξιά και ο πόνος τους αυξάνεται όταν κάνουν αντίθετη πλάγια κάμψη, δηλαδή πλάγια κάμψη αριστερά, αυτό πιθανόν να είναι λόγω
διάτασης κάποιων μυών στη δεξιά πλευρά ή λόγω διάτασης ή ερεθισμού νευρικής ρίζας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει και συμπτώματα με μουδιάσματα στο σύστοιχο άνω άκρο. Τα άτομα αυτά εάν ξαπλώσουν πλάγια δεξιά το μαξιλάρι τους θα πρέπει να είναι λεπτό για
να διατηρούν την δεξιά πλευρά «χαλαρή» , εάν ξαπλώσουν αριστερά το μαξιλάρι θα πρέπει να είναι ψηλό για να αποφύγουν την διάταση της δεξιάς πλευράς. Τα αντίθετα ισχύουν εάν πρόκειται για
πόνο στην αριστερή πλευρά που αυξάνεται με πλάγια κάμψη δεξιά. Εάν αυτά τα άτομα κοιμούνται ανάσκελα τις περισσότερες φορές βοηθάει ένα ψηλό μαξιλάρι που διατηρεί το κεφάλι σε κάμψη
γιατί η έκταση του αυχένα συνήθως προκαλεί τα συμπτώματα.
Το κριτήριο επιλογής του σωστού μαξιλαριού πρέπει να γίνει από
τον καθένα ξεχωριστά σύμφωνα με το πώς ο ίδιος αισθάνεται κατά
τη διάρκεια του ύπνου και όχι με το αν το μαξιλάρι είναι φθηνό,
ακριβό ή «ανατομικό». Πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει
ένα μαξιλάρι που να ταιριάζει σε όλους γι’ αυτό πριν αγοράσετε ένα
μαξιλάρι δοκιμάστε το και αισθανθείτε εάν ταιριάζει στο δικό σας
τρόπο που κοιμάστε και στα δικά σας ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να
προσαρμοστείτε, θα κατανοήσετε και θα νιώσετε αμέσως εάν η επιλογή είναι σωστή ή λανθασμένη.
Επίσης η επιλογή του σωστού μαξιλαριού θα πρέπει να γίνει με
βάση τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο. Σημαντικό είναι το μαξιλάρι να είναι εύκαμπτο και όχι σκληρό, να είναι υποαλεργικό, και να προσαρμόζεται εύκολα στις διάφορες αλλαγές θέσεων
κατά την διάρκεια του ύπνου.
Εκτός του ότι ο ύπνος αποτελεί μια από τις απολαύσεις που έχει ο
άνθρωπος στη ζωή του είναι και απαραίτητο στοιχείο για την ευεξία του οργανισμού καθώς παίζει σημαντικό ρόλο για την καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.
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Πολύ καλά στοιχεία έδειξε στο νέο πρωτάθλημα η ΜΕΑΠ

Π

ειθαρχία στο παιχνίδι της, συνεχή τρεξίματα
και κατοχή μπάλας είναι τα βασικότερα στοιχεία που έδειξε η ΜΕΑΠ στα πρώτα παιχνίδια
του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Στο σωματείο
του Πέρα Χωριού – Νήσου πιστεύουν ότι μόνο με σκληρή δουλειά θα επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε από τη
διοίκηση για καλή παρουσία στο πρωτάθλημα μακριά
από περιπέτειες. Η ΜΕΑΠ σε καμιά περίπτωση δεν έδειξε
μέσα από το παιχνίδι της ότι είναι μια νεοφώτιστη ομάδα
στην κατηγορία. Αντίθετα έπαιξε τους μέχρι τώρα αντιπάλους της επί ίσοις όροις δείχνοντας ότι θα διεκδικήσει
μέχρι τέλους τους στόχους της. Eξαίρεση αποτέλεσε ο τελευταίος αγώνας με τον Οθέλλο στη διάρκεια του οποίου δεν δούλεψε σωστά το αγωνιστικό πλάνο. Η ΜΕΑΠ
είναι ένα σκληροτράχηλο σύνολο το οποίο μπορεί να
κερδίσει κάθε αντίπαλο. Εξάλλου το απέδειξε στη 2η
αγωνιστική του πρωταθλήματος κερδίζοντας τον Άρη

με 1-0. Ήταν μια
σπουδαία νίκη
η οποία έδωσε στην ομάδα
τους πρώτους
της
βαθμούς
στο πρωτάθλημα και έστειλε
πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια. Η ΜΕΑΠ ήταν εξαιρετική και η νίκη
της σε βάρος ενός ιστορικού σωματείου το οποίο πέρσι αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία κρίνεται δίκαια. Η νίκη
σε τέτοια παιχνίδια πέραν από το βαθμολογικό κέρδος
δίδει και ψυχολογικό ντοπάρισμα για τη συνέχεια της
διοργάνωσης. Η ΜΕΑΠ μια εβδομάδα προηγουμένως
στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γνώρισε την

Πανέτοιμοι για τη σέντρα στον Άδωνη

Λ

ίγες μέρες πριν από την έναρξη του νέου
πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ και όλοι στον
Άδωνη είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για μια καλή
πορεία. Στον Άδωνη θέλουν να έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο
στη νέα διοργάνωση.
Το εναρκτήριο λάκτισμα του νέου πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένο για το
Σαββατοκυρίακο 1314 Οκτωβρίου. Ο προπονητής Γιαννάκης
Διονυσίου και οι συνεργάτες του βάζουν
τις τελευταίες πινελιές
στην ομάδα η οποία
θα ριχθεί στο νέο πρωτάθλημα. Στην προετοιμασία έγινε εξαιρετική δουλειά, οι
ποδοσφαιριστές παρουσιάστηκαν με όρεξη και κέφι στις προπονήσεις, τα φιλικά που
έγιναν έδωσαν την ευκαιρία στον προπονητή να βγάλει τα συμπεράσματα του και τώρα
είναι η ώρα για τις επίσημες πλέον υποχρεώσεις των πρασίνων
του Δαλιού. Η ομάδα
έχει ενισχυθεί κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού και παρουσιάζεται πανέτοιμη για να διεκδικήσει τους στόχους που τέθηκαν
από τη διοίκηση. Ο κόσμος του Άδωνη ανυπομο-

νεί να παρακολουθήσει τη νέα ομάδα που φτιάχτηκε φέτος. Αναμένεται φέτος ότι θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια της ομάδας. Οι φίλοι
του Άδωνη θέλουν να
απολαύσουν πολλές
νίκες αλλά και καλό
ποδοσφαιρικό θέαμα. Όλοι στο σωματείο θέλουν η φετινή
ποδοσφαιρική χρονιά να δώσει το σπρώξιμο για την επαναφορά της ομάδας σε
πιο προηγμένα πρωταθλήματα με τελικό
προορισμό ασφαλώς
τα πρωταθλήματα της
ΚΟΠ. Η διοίκηση του
Άδωνη επενδύει στις
ακαδημίες του σωματείου. Φέτος για πρώτη φορά λειτουργεί
ακαδημία ποδοσφαίρου και για την ηλικία των 5-6 χρόνων.
Πρόκειται για μια συνεργασία με το Νuevo
Campo. Η επένδυση
στα νέα παιδιά αποτελεί μια προσπάθεια
στην οποία οι άνθρωποι του σωματείου θέλουν να έχουν θετικά αποτελέσματα ώστε ο Άδωνης τα επόμενα χρόνια να μπορεί να στηρίζεται στα
δικά του παιδιά.

Στις 24 Οκτωβρίου αρχίζει ο Πανιδαλιακός

Μ

ε αντίπαλο τον Αχιλλέα Καϊμακλίου τον οποίο
θα αντιμετωπίσει στο κλειστό του Λυκείου Ιδαλίου αρχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για
τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Πανιδαλιακός. Το νέο πρωτάθλημα αρχίζει στις 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ΚΟΠΕ
το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε σύνολο 22 αγωνιστικών
με την κάθε ομάδα όμως να δίνει 20 αγώνες δέκα σε κάθε
γύρο. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται στις 16 Ιανουαρί-

ου 2019 και η έναρξη του Β Γύρου είναι ορισμένη για τις 23
Ιανουαρίου 2019. Η τελευταία αγωνιστική είναι ορισμένη
στις 3 Απριλίου 2019. Η προετοιμασία της ομάδας του Πανιδαλιακού μπαίνει στην τελική ευθεία. Όλοι στο σωματείο
εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη νέα πετοσφαιρική περίοδο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία των «μικρών» ομάδων του σωματείου οι οποίες θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα ακαδημιών της ΚΟΠΕ.

ήττα με 3-0 από
την
Αναγέννηση. Ήταν το
πρώτο
εκτός
έδρας παιχνίδι
για την ομάδα.
Στο πρώτο ημίχρονο η Αναγέννηση κυριάρχησε
στον
αγωνιστικό χώρο και προηγήθηκε με 2-0. Στην επανάληψη η ΜΕΑΠ ανέβασε την απόδοση της, είχε την κατοχή και κάποιες ευκαιρίες να μειώσει και να ξαναμπεί στο
παιχνίδι αλλά η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι. Μοιραία
δέχτηκε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα
για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0. Bαριά ήττα για την
ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου στην 3η αγωνιστική.

Ν

Έχασε από τον Οθέλλο στην Αθηένου με 7-1. Η ήττα
έφερε ασφαλώς πίκρα ωστόσο δεν προκαλεί απουσυντονισμό. Οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δηλώνουν αποφασισμένοι να
επαναφέρουν άμεσα την ομάδα στις επιτυχίες.
Στην 4η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει τον ΑΣΙΛ.
Στον συγκεκριμένο αγώνα όλοι θέλουν την νίκη η οποία
θα επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες. Στην 5η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό
και στην 6η αγωνιστική άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι με
την Καρμιώτισσα στο Πέρα Χωριό – Νήσου.
Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου κέρδισαν τα 800 Ευρώ ο αρ. 624
και από 100 Ευρώ οι αρ. 520,878,206,427 και 934.
Eπιτυχής ήταν η τόμπολα της ΜΕΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα ο Λέφτερος

ίκη στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της
ΑΠΟΕΣΠ πέτυχε ο Λέφτερος. Κέρδισε με 1-0 την
ΑΕΚ Ιδαλίου και μπήκε με το δεξί
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της
νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Η
νίκη σε τέτοια παιχνίδια που έχουν
τον χαρακτήρα τοπικού ντέρμπι πέραν από τους βαθμούς της νίκης
συμβάλλουν και στην αναπτέρωση του ηθικού των ποδοσφαιριστών ανεβάζοντας τη ψυχολογία
τους για τη συνέχεια. Στην προκειμένη περίπτωση η συνέχεια για τον
Λέφτερο περιλαμβάνει δύσκολα
παιχνίδια στα οποία η ομάδα καλείται να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια ο Λέφτερος απέδειξε
ότι είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Ο Λέφτερος στην 2η αγωνιστική
θα παίξει με τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. Αναμένεται να είναι ένα δυνατό παιχνίδι το οποίο θα προσφέρει
θέαμα στους φιλάθλους. Αγώνας –
ντέρμπι και στην 3η αγωνιστική. Ο Λέφτερος θα φιλοξενή-

σει τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Στην 4η αγωνιστική και πάλι
στο Δάλι θα παίξει με τον Εθνικό
Καϊμακλίου. Στην 5η αγωνιστική
είναι ορισμένο το γειτονικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα στα Λύμπια.
Ο Λέφτερος διαθέτει ένα πολύ καλό
σύνολο το οποίο μπορεί και φέτος
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της
ΑΠΟΕΣΠ. Οι άνθρωποι της ομάδας
μετά τις περσινές επιτυχίες έχουν
θέσει υψηλούς στόχους τους οποίους θα πρέπει να παλέψουν για να
πετύχουν. Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών βρίσκεται ο κόσμος
της ομάδας. Οι φίλαθλοι του Λέφτερου υποστηρίζουν με πάθος
το σωματείο τους. Αναμένεται και
στη φετινή περίοδο ότι ο Λέφτερος
θα έχει μια εκδηλωτική κερκίδα στα
παιχνίδια του. Λίγες μέρες πριν από
την έναρξη του πρωταθλήματος η
διοίκηση του Λέφτερου δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση του σωματείου ευχήθηκε σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά όλο επιτυχίες.

Άτυχος φάνηκε στην πρεμιέρα ο Απόλλων

Κ

αλό παιχνίδι έγινε στην
1η αγωνιστική της ΑΠΟΕΣΠ στα Λύμπια. Ο
Απόλλων φιλοξένησε τον Δικέφαλο Αγκαστίνας. Η ομάδα των
Λυμπιών φάνηκε άτυχη με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσει με
1-0. Το γεγονός ότι οι γαλάζιοι
έχασαν στην πρεμιέρα δεν απογοητεύει τους ανθρώπους του
σωματείου οι οποίοι θεωρούν
ότι ο Απόλλων φέτος θα είναι αρκετά δυνατός και θα διαδραματίσει ρόλο στις διοργανώσεις της
ΑΠΟΕΣΠ. Από το 1ο παιχνίδι ο
Απόλλων κρατά την καλή εμφάνιση και ευελπιστεί στα επόμενα παιχνίδια θα καλύψει το χαμένο έδαφος. Η προσπάθεια του δεν θα είναι εύκολη. Ο
Απόλλων στη 2η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με τον
ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Ο αγώνας κρύβει αρκετές δυσκο-

λίες και θα καταβληθεί προσπάθεια να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θα παρουσιαστούν.
Στην 3η αγωνιστική ακολουθεί
το εκτός έδρας παιχνίδι με τον
Εθνικό Καϊμακλίου. Άλλος ένας
δύσκολος αγώνας για τους γαλάζιους των Λυμπιών οι οποίοι
καλούνται να αντιμετωπίσουν
τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν. Στην 4η αγωνιστική η
ομάδα θα έχει ρεπώ και την ευκαιρία να προετοιμαστεί όσο το
δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι της 5η αγωνιστικής. Αντίπαλος της θα είναι ο Λέφτερος στο
γειτονικό ντέρμπι. Ο αγώνας θα γίνει στα Λύμπια. Oι αγωνιστικές υποχρεώσεις άρχισαν και τη γυναικεία ομάδα του
Απόλλωνα Λυμπιών.

ΔΑΛΙ
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Ο Χαλκάνωρ θα επιδιώξει πρωταγωνιστικό ρόλο

Π

ρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα
της Γ’ κατηγορίας που βρίσκεται σε εξέλιξη
θα έχει ο Χαλκάνωρ. Η ομάδα των γαλάζιων
του Δαλιού στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έδειξε πολύ
καλά στοιχεία και οι άνθρωποι του σωματείου θεωρούν ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα θα
φέρουν επιτυχίες στο σωματείο. Μετά το στραβοπάτημα στην πρεμιέρα η ομάδα στη συνέχεια φαίνεται ότι
βρήκε τα πατήματα της και μπήκε στο δρόμο των επιτυχιών. Με την πάροδο των παιχνιδιών είναι φυσιολογικό ότι θα επέλθει καλύτερη ομοιογένεια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές κάτι το οποίο είναι προς
όφελος της ομάδας. Ο Χαλκάνωρ έδειξε μέχρι στιγμής ότι έχει τα φόντα αλλά και τις δυνατότητες να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να προσφέρει θέαμα στους φίλους της ομάδας. Κάποια κενά που εντοπίστηκαν
στην άμυνα της ομάδας καταβάλλεται προσπάθεια από το προπονητικό επιτελείο να κλείσουν ώστε η ομάδα να μην δέχεται εύκολα γκολ. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ έπαιξε εκτός έδρας με
την Ομόνοια Ψευδά. Προηγήθηκε δυο φορές στο σκορ ωστόσο στο τέλος οι ποδοσφαιριστές των γαλάζιων έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο. Έχασαν με 3-2. Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού ήταν
ο μεγάλος αριθμός φιλάθλων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν 500 περίπου άτομα παρακολούθησαν τον αγώνα. Στην 2η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού πήραν τους πρώτους τους βαθμούς στο

πρωτάθλημα. Σ’ ένα χορταστικό αγώνα με πολλά γκολ
και πλούσιο θέαμα το οποίο χάρηκαν οι φίλαθλοι που
βρέθηκαν στο γήπεδο κέρδισαν με 3-2 τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Το νικητήριο γκολ ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Νίκη και μάλιστα εκτός έδρας πέτυχε
ο Χαλκάνωρ στην 3η αγωνιστική. Κέρδισε στο γειτονικό
ντέρμπι την Ολυμπιάδα στα Λύμπια με σκορ 3-2. Η νίκη
σε τέτοια παιχνίδια δίδει πέραν από τους τρεις βαθμούς
και ψυχολογικό ντοπάρισμα στους ποδοσφαιριστές για
τη συνέχεια. Στην 4η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει στο Δάλι με τον Κούρρη Ερήμης. Ακολουθεί στην
5η αγωνιστική η έξοδος στον Ύψωνα για να αντιμετωπίσει την πολύ δυνατή φέτος Ε.Ν.Υ. Στην 6η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την Πέγεια. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για
τον Οκτώβριο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Ελπίδας Αστρομερίτη. Πρόκειται
για παιχνίδια τα οποία είναι στις δυνατότητες της ομάδας, μπορεί να τα κερδίσει και να αποδείξει και στην
πράξη ότι μπορεί στο φετινό πρωτάθλημα να κυνηγήσει την διάκριση. Η μέχρι στιγμής πολύ καλή πορεία
της ομάδας και τα θετικά αποτελέσματα φέρνουν στο γήπεδο τους φίλους του Χαλκάνορα οι οποίοι παιχνίδι με παιχνίδι αυξάνονται σπρώχνοντας τους ποδοσφαιριστές προς την νίκη.

Έχασαν στην πρεμιέρα αλλά δεν απογοητεύονται
στην ΑΕΚ Ιδαλίου

Μ

ε ήττα άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις
στο νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ η ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ομάδα
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έχασε στο τοπικό ντέρμπι από
τον Λέφτερο με 1-0. Ήταν
ένα δυνατό παιχνίδι, με
πολλές φάσεις το οποίο
απόλαυσαν οι φίλοι των
δυο ομάδων που βρέθηκαν στο γήπεδο. Στην ΑΕΚ
γύρισαν ήδη σελίδα, αφήνοντας πίσω το παιχνίδι της πρεμιέρας και ήδη
κοιτούν τους επόμενους
αντιπάλους με στόχο να
καλύψουν το χαμένο έδαφος. Στη 2η αγωνιστική η
ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας
με την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου. Ακολουθεί στην 3η αγωνιστική ο
αγώνας με τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος η ΑΕΚ θα
πάει στο Ακάκι για να παίξει με τον Ελληνισμό. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου ολοκληρώνονται με τον
εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Ακανθούς.

Τo Δ.Σ της ΑΕΚ Ιδαλίου πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές. Η εκδήλωση
κύλησε σε εξαιρετικό κλίμα και όλοι δήλωσαν έτοιμοι για τις νέες ποδοσφαιρικές προκλήσεις που
έχουν να αντιμετωπίσουν
στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Πρόεδρος της ΑΕΚ
Ιδαλίου Τζόζεφ Βασιλείου
ευχήθηκε σε όλους καλό
πρωτάθλημα τονίζοντας
ότι φέτος οι στόχοι της
ομάδας είναι πρωταγωνιστικοί. Η ΑΕΚ Ιδαλίου στη
νέα ποδοσφαιρική περίοδο παρουσιάζεται αρκετά
ενισχυμένη αφού νέοι ποδοσφαιριστές προστέθηκαν στο ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα
λέχθηκαν στην εκδήλωση προς επίλυση βαίνει
και το θέμα του γηπέδου. Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες
για τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο του Γ’ Δημοτικού
Σχολείου Ιδαλίου το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις προπονήσεις της ομάδας.

1ο Fun Day ΑΕΚ Ιδαλίου

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Fun Day
της ΑΕΚ Ιδαλίου το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην
Ηλιούπολη. Η εκδήλωση περιελάμβανε επιδείξεις από
τις ομάδες των ακαδημιών ποδοσφαίρου και ποδηλασίας του σωματείου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με
τη διοργάνωση τόμπολας. Μέλη του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

πρόσφεραν σουβλάκια. Ο Πρόεδρος της ΑΕΚ Τζόζεφ
Βασιλείου καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους
ανέφερε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για τους φίλους
του σωματείου να συναντηθούν μετά τις διακοπές και
πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων
της ομάδας. Ο κόσμος της περιοχής Ιδαλίου έδωσε το
παρόν του αφού πρόκειται για εκδήλωση η οποία για
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.

Στις πρώτες θέσεις η Ολυμπιάδα

Μ

ε το δεξί μπήκαν οι πράσινοι των Λυμπιών στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Η Ολυμπιάδα άρχισε το πρωτάθλημα με τους καλύτερους οιωνούς στέλνοντας
παράλληλα ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον
του σωματείου. Δυο νίκες και μια ήττα είναι ο απολογισμός της ομάδας στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η Ολυμπιάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της
βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της η ομάδα
των Λυμπιών ευελπιστεί σε συνέχιση των καλών
αποτελεσμάτων. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι φίλοι της Ολυμπιάδας έδωσαν το παρόν
τους και στήριξαν την ομάδα να πετύχει το πρώτο της τρίποντο. H νίκη επιτεύχθηκε με ανατροπή
γεγονός που δείχνει τα ψυχικά αποθέματα και τη
δυναμική της ομάδας στη φετινή χρονιά. Στην 1η
αγωνιστική η Ολυμπιάδα κέρδισε με 2-1 την Πέγεια, μια από τις φιλόδοξες ομάδες του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας. Οι πράσινοι των Λυμπιών ντούπλαραν τις νίκες τους στη 2η αγωνιστική.
Κέρδισαν εκτός έδρας με το ευρύ 4-1 την Ελπίδα
Αστρομερίτη και έδειξαν ότι φέτος η ομάδα είναι
πολύ καλά φτιαγμένη και μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Γ’
κατηγορίας. Στην 3η αγωνιστική η Ολυμπιάδα φι-

λοξένησε τον Χαλκάνορα στο γειτονικό ντέρπι. Σε
τέτοια παιχνίδια όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Ο Χαλκάνωρ πήρε τη νίκη κερδίζοντας με 3-2.
Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο και η πρώτη
ήττα δεν απογοητεύει την ομάδα. Ήδη προπονητής και ποδοσφαιριστές βλέπουν το επόμενο παιχνίδι. Οι πράσινοι των Λυμπιών αγωνίζονται στην
4η αγωνιστική εκτός έδρας με τον Εθνικό Λατσιών.
Στην 5η αγωνιστική θα φιλοξενήσει την ομάδα της
Ξυλοτύμπου. Ακολουθεί στην 6η αγωνιστική η έξοδος στο Ακρωτήρι όπου θα αγωνιστεί με την ΑΠΕΑ.
Στην 7η αγωνιστική η ομάδα των Λυμπιών θα παίξει στην έδρα της με το Διγενή Μόρφου.

