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 90 l Μάρτιος 2019
Το Κοινοτικό Συμβούλιο ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Μετακίνηση κτηνοτροφικών υποστατικών ζητούν κάτοικοι Λυμπιών

Η

«ΔΑΛΙNEWS» αποκαλύπτει επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη από
το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών. Ζητούν να παρέμβει για να σταματήσει η δυσοσμία που προκαλείται σε περιοχή της
κοινότητας από την ύπαρξη κτηνοτροφικών υποστατικών κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας. Οι φάρμες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από
την οικιστική περιοχή και ιδιαίτερα φέ-

τος λόγω της πολυομβρύας λάσπη και κοπριά έφθασαν στις αυλές των σπιτιών. Το
Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών ζητά από
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να αποζημιώσει η κυβέρνηση τους επηρεαζόμενους
κτηνοτρόφους ώστε να μεταστεγαστούν
στην νέα κτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας. «Έχουμε φθάσει σε σημείο αγανάκτησης» αναφέρεται στην επιστολή του
Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου
Μιχάλη Γεωργίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ξαναζωντάνεψαν οι μέρες
αιχμαλωσίας του 74

σελ. 3

ΣΕΛ. 2

Έκλεισε ο σκυβαλότοπος στον
Κοτσιάτη

Έ
CCN Cyprus Chinese Radio T.V:
Συνδετικός κρίκος Κύπρου - Κίνας

Μ

εγάλη συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων Κύπρου – Κίνας διαδραματίζει το δίκτυο CCN
Cyprus China Network (Radio - TV). Aντιπροσωπεία του δι-

κτύου επισκέφθηκε την Κινεζική πρεσβεία στην Λευκωσία και συναντήθηκε με τον Πρέσβη Huang Xingyuan. Εκ μέρους του CCN στη συνά-

να διαχρονικό πρόβλημα της
περιοχής έπαψε πλέον να υφίσταται. Ο σκυβαλότοπος στον
Κοτσιάτη έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου
γεμίζοντας με ικανοποίηση τους κατοίκους της περιοχής. Τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Χωριού – Νήσου και Αγίας
Βαρβάρας προέβησαν σε πολλές προσπάθειες για απομάκρυνση του σκυβαλότοπου από την περιοχή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το οριστικό
κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων στο Βατί και στον Κοτσιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής της
κυβέρνησης για μείωση της ανεξέλεγκτης ταφής των αποβλήτων και της ορθολογικής διαχείρισής τους και αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ρυθμίζονται αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές
ΣΕΛ. 6

σελ. 6

ντηση παρευρέθηκαν εκ των Προέδρων του δικτύου Κώστας Καδής, ο
Δανιήλ Χατζητοφή Οικονομικός Σύμβουλος και η Sue Ping, εκτελεστική διευθύντρια του CCN. O κ. Καδής παρουσίασε το έργο του CCN με τον

Συνάντηση με παιδιά του
Γυμνασίου Πέρα Χωριού –
Νήσου

Πρέσβη να εκφράζει την εκτίμηση του για το έργο που επιτελείται.

σελ. 4

Μήνυμα για ενότητα και συνεργασία
από τον Υπουργό Εξωτερικών

ΣΕΛ. 10

H

επίτευξη των εθνικών στόχων απαιτεί συνεργασία,
συννενόηση και κοινή
δράση ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στο ετήσιο μνημόσυνο του
ήρωα της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Ολύμπιου
στα Λύμπια. Ο ήρωας συνελήφθη
από τους Άγγλους και κακοποιήθηκε βάναυσα από τους αποικιοκράτες. Ο Μιχαήλ Ολύμπιος παρέμεινε πιστός στον όρκο της σιωπής και
δεν αποκάλυψε οποιαδήποτε πληροφορία στους Βρετανούς. Μέχρι
και την τελευταία στιγμή στο κρεβάτι του πόνου, όπου πάλευε μεταξύ
ζωής και θανάτου, έδινε τις τελευταίες του συμβουλές και το μήνυμα
«Υπομονή, Πίστη και Αγάπη προς
την πατρίδα».

Στενές σχέσεις Κύπρου και Κουβέιτ

Ο

σελ. 6

ι στενές σχέσεις Κύπρου και
Κουβέιτ
επανατονίστηκαν
στην δεξίωση με την ευκαιρία της 58ης εθνικής επετείου της χώρας και της 28ης επετείου από την ημέρα της απελευθέρωσης του κρατιδίου
του Κουβέιτ. Στη δεξίωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Συλλούρης, o Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βα-

σιλική Αναστασιάδη, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της εκκλησίας,
του επιχειρηματικού κόσμου, μέλη του
διπλωματικού σώματος και φίλοι του
Κουβέιτ στη Λευκωσία. Ο πρέσβης του
Κουβέϊτ Walled Ahmad Al – Kandari
υποδέχθηκε τους καλεσμένους. Η πρεσβευτική κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Νέας Λήδρας στο Δάλι. Κύπρος και
Κουβέιτ είναι φίλες χώρες και έχουν στενή συνεργασία.

σελ. 4

Το αυχενικό σύνδρομο
ΣΕΛ. 13

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Γιορτάζει το Ιδάλιο

Δ

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ιπλή επέτειος αυτό το μήνα για τον ελληνισμό. Ως χριστιανοί, τιμούμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώ ως
Έλληνες τιμούμε την εθνική παλιγγενεσία του 1821. Ο
Δήμος Ιδαλίου γιορτάζει τις δυο γιορτές με μεγαλοπρέπεια όπως
αρμόζει στην περίπτωση. Η επέτειος του 1821 αποτελεί φάρο και
οδοδείκτη για τις νεότερες γενιές. Η αγωνιστικότητα και η θέληση
του λαού της Ελλάδας άλλαξε την ιστορική του μοίρα. Τα διδάγματα των αγώνων του Ελληνισμού αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Η Κύπρος ενσάρκωσε τα μηνύματα του 21 με το υπέρλαμπρο έπος του 55 - 59 το οποίο επίσης θα τιμήσουμε σε λίγες
μέρες. Η κρυμμένη σπίθα της λευτεριάς, ζωντάνεψε με τις πρώτες
εκρήξεις που ακούστηκαν τα μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου προς
την 1η του Απρίλη. Ήταν η νύκτα που αντιλάλησε σε όλο τον κόσμο, η αμετάκλητη απόφαση της γενιάς του ’55-59, να ζήσει λεύτερη. Στο εθνικό προσκλητήριο πρώτη ανταποκρίθηκε η κυπριακή νεολαία γράφοντας ένδοξες σελίδες αγωνιστικότητας. Οι νέοι
της Κύπρου βαφτισμένοι στα νάματα της φυλής συμπορεύτηκαν
με τον Αρχηγό Διγενή στο δρόμο της τιμής αναζητώντας τη λευ-

τεριά στα βουνά και τις ρεματιές. Ανάστατοι είναι κάτοικοι Λυμπιών οι οποίοι ζητούν τη μετακίνηση κτηνοτροφικών υποστατικών από την περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας
– Λάρνακας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο της ακριτικής κοινότητας
απευθύνθηκε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη από τον οποίο ζήτησε να παρέμβει για να δοθεί τέλος στο πρόβλημα της δυσοσμίας
και των υγρών αποβλήτων που γεμίζουν την περιοχή. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η αποζημίωση των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων ώστε να μεταφέρουν τα υποστατικά τους στην κτηνοτροφική περιοχή. Στην ιστορία πέρασε ένα από τα προβλήματα που
απασχολούσαν κοινότητες της περιοχής. Έκλεισε ο σκυβαλότοπος στον Κοτσιάτη προς ικανοποίηση των κατοίκων του Πέρα
Χωριού – Νήσου και της Αγίας Βαρβάρας. Ένα διαχρονικό πρόβλημα έλαβε τέλος. Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για δυο σημαντικά θέματα που έχουν σχέση
με τις διπλωματικές σχέσεις της Κύπρου με το εξωτερικό. Μεγάλη συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων Κύπρου – Κίνας διαδραματίζει το δίκτυο CCN Cyprus China

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

Network (Radio - T.V). Εκ των Προέδρων του δικτύου είναι ο εξ
Ιδαλίου Κώστας Καδής. Οι στενές σχέσεις Κύπρου και Κουβέιτ
επανατονίστηκαν στην δεξίωση με την ευκαιρία της 58ης εθνικής επετείου της χώρας και της 28ης επετείου από την ημέρα της
απελευθέρωσης του κρατιδίου του Κουβέιτ. Ο πρέσβης του Κουβέϊτ είναι κάτοικος του Δήμου Ιδαλίου. Μηνύματα για ενότητα
και συνεργασία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος ήταν ο ομιλητής στο μνημόσυνο του ήρωα
της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Ολύμπιου. Ο Δήμος Ιδαλίου και κοινότητες της
ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν στο πρόγραμμα που αφορά
την τοποθέτηση σύγχρονων στεγάστρων και στάσεις λεωφορείων. Στα Λύμπια πραγματοποιήθηκε το 15ο παγκύπριο συνέδριο
της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ. Ξεχωριστή εμπειρία για τον γράφοντα ήταν η παρουσία μου στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα
Χωριού –Νήσου όπου μίλησα στα παιδιά για το επάγγελμα του
δημοσιογράφου. Σε τέτοιες συναντήσεις αντιλαμβάνεσαι πως
σκέφτονται οι νέοι μας σήμερα, πως βλέπουν το μέλλον, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

Αιμοδοσία για τα 50χρονα του
Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου

Άμεση βοήθεια
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.

news

Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572
Πέρα Χωριό 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας
Βαρβάρας
Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία
Βαρβάρα. Τηλ. 22521715,
22441151. ΦΑΞ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα.
ΤΗΛ:22522457, 99384530,
99865287. ΦΑΞ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο
Λυμπιών
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13.
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656,
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703,
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902,
22526682.
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110
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Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου






Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα
50χρονα του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου στις 27 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία για ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου Ιδαλίου. Διοργανωτές ήταν η Τοπική Επιτροπή
Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας Δήμου Ιδαλίου και το
Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Γονέων του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου και την
Κοινοτική Αστυνόμευση. Τόσο ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου όσο και το προσωπικό προγραμματίζουν να διοργανώΗ Τοπική σουν
Επιτροπή
Αιοδοσίας
Ιδαλίου,
Επιτροπή διοργάνωσης
Υγείας ∆ήου Ιδαλίου και
κι άλλες
εκδηλώσεις.
Γίνεται ηπροσπάθεια
το Κέντρο Αίατος του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία ε τον
συνεστίασης των αποφοίτων. «Καλούμε, όλους τους αποφοίΣύνδεσο Γονέων του Β΄ ∆ηοτικού σχολείου Ιδαλίου και την
τους που ενδιαφέρονται
βοηθήσουν καιεθελοντική
να συμετάσχουν,
Κοινοτική
Αστυνόευση,ναδιοργανώνουν
αιοδοσία
με οποιοδήποτε
τρόπο,
για την πραγματοποίηση
μιας τέτοιας
για ενίσχυση
της Τράπεζας
Αίατος του ∆ήου
ας.
βραδιάς όπως παρευρεθούν στο Β’ Δημοτικό Σχολείο την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 στις 7:30 το βράδυ για να οργανωθεί καλύτερα η εκδήλωση» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. « Όλοι
έχουμε νοσταλγήσει τα μαθητικά μας χρόνια. Ας βοηθήσουμε,
ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω
και να αναπολήσουμε, έστω, λίγες στιγμές» αναφέρει επίσης ο
Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου.

ΑΙΜΟΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΡΑ 6:309:00 ..
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΣΕΝ
Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αιμοδοσία και
στα ΛύμπιαΙ∆ΑΛΙΟΥ


«Ιστορίες αιχμαλωσίας, Κύπρος 1974»

Ο

ι ημέρες του μαύρου Ιούλη του 1974 ξαναζωντάνεψαν στην αμφιθεατρική
αίθουσα του Λυκείου Ιδαλίου κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ιστορίες αιχμαλωσίας, Κύπρος 1974». Στο ντοκιμαντέρ περιλαλμβάνονται

αποσπάσματα από συνεντεύξεις των Δαλιτών αιχμαλώτων. Οι περιγραφές συγκλονίζουν. Έζησαν τη βαρβαρότητα του Αττίλα και το γεγονός ότι κάποιοι σήμερα βρίσκονται στη ζωή αποτελεί μεγάλο επίτευγμα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
20 Φεβρουαρίου και στη διάρκεια της παρουσιάστηκε έκθεση φωτογραφικού υλικού και τεκμηρίων τα οποία παραχώρησαν οι αιχμάλωτοι για το αρχείο του Δημοτικού Ιστορικού Μουσείου και Αρχείου Ιδαλίου.
Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης.

Ένα όνειρο, ένας εφιάλτης

Διευθυντής Έκδοσης

andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια

fmw financial media way
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Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Σ







άρμα οφθαλμών είναι
αυτή την περίοδο η ανθι-
σμένη φύση χαρίζοντας
όμορφες εικόνες. Τα χωράφια εί-

ναι ολοπράσινα, λόγω και της φε-
τινής πλούσιας βροχόπτωσης, οι
αμυγδαλιές άνθισαν και όλα έξω στους αγρούς είναι μοναδι-

Η Άνοιξη είναι εδώ, χαρείτε την

Χ

κά. Το φυσικό περιβάλλον δίδει ζωή στον άνθρωπο. Με κάθε

Λόγω εγάλης ανάγκης σε όλες τις οάδες αίατος, το Κέντρο Αίατος κάνει έκκληση στο κοινό να δώσει το παρό
τρόπο πρέπει να το προστατέψουμε και να σταματήσουμε κάθε
του στην αιοδοσία.

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342

Η Αιοδοσία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων
για τις
τα21
50χρονα
του Β’αιμοδοσία
∆ηοτικού
σχολείου Ιδαλίου.
Φεβρουαρίου
διοργάνωσε
και το Κοι
νοτικό Συμβούλιο Λυμπιών.
Η προσέλευση των κατοίκων της κοινότητας ήταν αθρόα στο Πολυδύναμο Κέντρο παιδιού. Οι κάτοικοι των Λυμπιών
έδειξαν για άλλη μια

φορά τα φιλάνθρωπα αισθήματα τους.

Α

ναμφίβολα, θεωρώ τον εαυτό μου ένα από τους πιο τυχερούς ανθρώπους,
επειδή έχω άμεση ύπαρξη της φύσης στη ζωή μου. Το φυσικό περιβάλλον
ήταν κάτι που ποτέ δεν έλειψε από την ζωή μου. Από τότε που ήμουν οκτώ
ετών και μετακόμισα στο Δάλι είχα την επιθυμία να δω τι βρισκόταν πίσω από τα ψηλά
βουνά λίγο πιο μακριά από το σπίτι μου.
Έτσι, αποφάσισα να κάνω την επιθυμία μου πραγματικότητα . Έβαλα τα αθλητικά μου
παπούτσια και άρχισα το περπάτημα .Φανταζόμουν ότι στο τέλος της διαδρομής θα
έβρισκα τον δικό μου παράδεισο,ένα λιβάδι και πανέμορφά λουλούδια.Όταν έφτασα
στην κορυφή του βουνού έκλεισα τα μάτια μου και με το άνοιγμα τους περίμενα την
αντάμωση του δικού μου παιδικού ονείρου.
Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε. Ανοίγοντας τα μάτια μου το πρώτο πράγμα που είδα ήταν
τεράστιες πλαστικές σακούλες. Κοίταξα γύρω μου και έλειπε ο παράδεισος,τα λουλούδια και το λιβάδι. Το μόνο που υπήρχε ήταν ένας σκουπιδότοπος ,μια χωματερή ,ένας
εφιάλτης.Ήταν ότι πιο σιχαμερό και απογοητευτικό είχα δει ποτέ.
Συνοψίζοντας, η φύση γύρω μας είναι πολύτιμη. Η γη μας, είναι αυτή που μας δίνει ζωή,
μα εμείς επιμένουμε να την σκοτώνουμε.Ο κόσμος μας χρειάζεται βοήθεια και ελπίζω
όλοι κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε ,όπως και να μην χρειαστεί να μετατραπούν κι άλλα
παιδικά όνειρα σε ψυχρούς εφιάλτες.
Μαρία Κυριακού

δραστηριότητα που το καταστρέφει. Οι ομορφιές της φύσης σε

Ση. Οι αιοδότες
πρέπει
φέρνουν
αζί τους
την κάρτα
εθελοντή αιοδότη.
όλο
τουςνα το
μεγαλείο.
Πρέπει
νατου
αισθανόμαστε
τυχεροί που

έχουμε προνόμιο να βλέπουμε κάθε πρωί αυτές τις πραγματικά ξεχωριστές εικόνες.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Μαρτίου
2 Μαρτίου
3 Μαρτίου
4 Μαρτίου
7 Μαρτίου
8 Μαρτίου
9 Μαρτίου
12 Μαρτίου
15 Μαρτίου
16 Μαρτίου
17 Μαρτίου
19 Μαρτίου
20 Μαρτίου
25 Μαρτίου
27 Μαρτίου
31 Μαρτίου

Ευδοκία
Θάλια
Κλεονίκη
Γεράσιμος
Ευγένιος
Ερμής
Βίβιαν, Ηλιάνα, Σμαράγδα
Θεοφάνης, Φανή, Φένια
Αγάπιος
Χριστόδουλος
Αλέξιος
Χρύσανθος, Χρυσάνθη
Λωξάνδρα, Ρόδια
Ευάγγελος, Ευαγγελία, Άγγελος, Αγγέλα
Λυδία, Γρηγόριος, Λύδα
Υπάτιος, Υπάτης
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Ζητήθηκε παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας
για φάρμες των Λυμπιών
Λύματα και δυσοσμία έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της ακριτικής κοινότητας

Ε

πιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη διαβίβασε το Κοινοτικό Συμβούλιο
Λυμπιών με αφορμή το σοβαρό, όπως χαρακτηρίζεται, πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ακριτική
κοινότητα. Πρόκειται για την έντονη δυσοσμία που υπάρχει λόγω των κτηνοτροφικών υποστατικών που υπάρχουν στην κοινότητα και της διαρροής μεγάλης ποσότητας λυμάτων με αποτέλεσμα να
υπάρχει δυσοσμία και μόλυνση του περιβάλλοντος. Με την επιστολή ζητήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για μετακίνηση των κτηνοτροφικών υποστατικών που εφάπτονται του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λάρνακας και απέχουν από την οικιστική περιοχή λιγότερο από 200 μέτρα. Όπως
αναφέρεται στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «πέραν της ολόχρονης δυσοσμίας που
υπάρχει, τεράστιο πρόβλημα παρατηρείται και κατά την περίοδο διανομής των υγρών αποβλήτων (λίπανση των χωραφιών τους) η οποία διαρκεί πέραν των δυο μηνών. Κατά την περίοδο αυτή, η οποία τυγχάνει να είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, οι οσμές είναι πραγματικά ανυπόφορες με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος ο οποίος θέλει να απολαύσει τη δροσιά της αυλής του». Στην επιστολή ο Πρόεδρος
του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών Μιχάλης Γεωργίου τονίζει ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο δέχεται συνεχή παράπονα και έντονες διαμαρτυρίες από κατοίκους της κοινότητας για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Η μόνη λύση, αναφέρεται στην επιστολή, είναι η αποζημίωση των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων και η
μετεγκατάσταση τους στη νέα κτηνοτροφική περιοχή η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών υπέβαλε αίτημα για ισοπέδωση των κτηνοτροφικών οικοπέδων στη νέα κτηνοτροφική
περιοχή, αφού το έδαφος είναι βραχώδες με απότομες κλίσεις και οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να καταβάλουν μεγάλα ποσά για την επιδιόρθωση τους. Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τονίζεται ότι οι κάτοικοι έφθασαν σε σημείο αγανάκτησης αφού δεν μπορούν καν να ανοίξουν τα παράθυρα
των σπιτιών τους. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών κάνει αναφορά και στη λειτουργία
στην περιοχή του ΧΥΤΥ Κόσιης. «Τα 3/4 των σκυβάλων της χώρας μας, έχουν μαζευτεί στην περιοχή μας,
στο ΧΥΤΥ Κόσιης, παρά τις οποιεσδήποτε δεσμεύσεις οι οποίες μας έχουν δοθεί για τη μη μεταφορά των
σκυβάλων της Λευκωσίας στην Κόσιη. Δεν μας φθάνει η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιοχής, έχουμε
να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο πρόβλημα με τις φάρμες» αναφέρει ο κ. Γεωργίου ο οποίος επισημαίνει ότι συνεχώς η κοινότητα Λυμπιών υποβαθμίζεται. «Παρακαλούμε θερμά όπως παρέμβετε προσωπικά κύριε Πρόεδρε, ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση του προβλήματος. Θεωρούμε ότι οι κάτοικοι της ακριτικής κοινότητας Λυμπιών, οι οποίοι έχουν παλέψει για να αναπτυχθούν μετά τις επιπτώσεις της τουρκικής
εισβολής, αξίζουν μιας καλύτερης ποιότητας ζωή.Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ.» Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας απάντησε άμεσα στην επιστολή του κ. Γεωργίου παραπέμποντας στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των θεμάτων που
εγείρει η τοπική αρχή Λυμπιών.
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Στενές σχέσεις Κίνας και Κύπρου μέσω
CCN Cyprus China Network (Radio - TV)

Συνεργασία Κύπρου - Κουβέϊτ

Σ

Σ

ημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας και
Κύπρου διαδραματίζει το δίκτυο CCN Cyprus China
Network (Radio - TV). Aντιπροσωπεία του δικτύου επισκέφθηκε την Κινεζική πρεσβεία στην Λευκωσία και συναντήθηκε με τον Πρέσβη Huang Xingyuan. Εκ μέρους του CCN στη
συνάντηση παρευρέθηκαν εκ των Προέδρων του δικτύου Κώστας Καδής, ο Δανιήλ Χατζητοφή Οικονομικός Σύμβουλος και
η Sue Ping, εκτελεστική διευθύντρια του CCN. O κ. Καδής παρουσίασε το έργο του CCN με τον Πρέσβη να εκφράζει την εκτίμηση του για το έργο που επιτελείται. Όπως ανέφερε το CCN
είναι ένα μέσο με μοναδικές μεθόδους λειτουργίας στην Ευρώπη. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του CCN προβάλουν
ενδιαφέροντα θέματα τα οποία συμβάλουν στην προώθηση
των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω κοινωνικών δικτύων και δικτύων μαζικής επικοινωνίας.
To CCN είναι μια διαδικτυακή παγκόσμια πλατφόρμα που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Κινεζικής πρεσβείας, των 7
Κυπροκινεζικών Συνδέσμων και των Κινέζικων εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σκοπός είναι η ανάπτυξη
εμπορικών σχέσεων Κίνας – Κύπρου – Ευρώπης. Ενεργεί ως
γέφυρα μεταξύ Κίνας – Ευρώπης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του

πριν από 3 χρόνια και στην πρωτοποριακή ομολογουμένως
δραστηριότητα συμμετέχουν αξιόλογοι συνεργάτες. Η επισκεψιμότητα είναι τεράστια και ειδικά εντός Κίνας. Ο επισκέπτης
μπορεί να παρακολουθήσει τις διάφορες εκπομπές στην Αγγλική και την Κινέζικη γλώσσα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μουσικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, ειδήσεις και ντοκιμαντέρ. Ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για
την κυπριακή νομοθεσία, επιχειρηματικές και τουριστικές πληροφορίες ενώ σύντομα θα περιλαμβάνεται και ο χάρτης της
Κύπρου στα Κινέζικα. Ευρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του
CCN EUROPE CHINESE BUSINESS CENTER που θα βοηθά Κινέζικες Εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε Κύπρο και Ευρώπη, όπως Κυπριακές και Ευρωπαϊκές Εταιρείες να διεισδύσουν
στην Κινέζικη αγορά. Για μεγαλύτερη ευκολία όσων ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την πλατφόρμα δημιουργήθηκε και
εφαρμογή (application) για τα κινητά τηλέφωνα. Το CCN ανοίγει παράθυρο στους Κινέζους επενδυτές να μάθουν ότι τους
αφορά για την Κύπρο https://www.ccnnetwork.cn .

τενή συνεργασία έχουν Κύπρος
και Κουβέϊτ. Η συνεργασία των δυο
χωρών επανατονίστηκε στη δεξίωση που διοργάνωσε στη Λευκωσία η πρεσβεία του Κουβέϊτ με την ευκαιρία της 58ης
εθνικής επετείου της χώρας και της 28ης
επετείου από την ημέρα της απελευθέρωσης του κρατιδίου του Κουβέιτ.
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Πρέσβης του Κουβέιτ στη Λευκωσία Waleed
Ahmad Al – Kandari.
Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης στις στενές σχέσεις Κύπρου και
Κουβέϊτ αναφέρθηκε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική
Αναστασιάδου. Παρευρέθηκε ο Υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της εκκλησίας, του επιχειρηματικού κόσμου, μέλη
του διπλωματικού σώματος και φίλοι του Κουβέιτ στη Λευκωσία. Προσκλήθηκαν και
παρευρέθηκαν παράγοντες της περιοχής Ιδαλίου αφού η πρεσβευτική κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Νέας Λήδρας στο Δάλι.
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15o παγκύπριο συνέδριο της ΕΚΑ στα Λύμπια

Ο

Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής μιλώντας στο
15ο παγκύπριο συνέδριο της ΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στα Λύμπια ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση
ετοίμασε νομοσχέδιο μέσω του οποίου για πρώτη φορά
στην Κύπρο, θα ρυθμίζονται οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές που λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού αλλά
και του καταναλωτή, στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων. «Οι καθυστερημένες πληρωμές
από εμπόρους, μεσάζοντες και υπεραγορές, τα τιμολόγια χωρίς τιμές, οι ακυρώσεις παραγγελιών της τελευταίας στιγμής και άλλες χρησιμοποιούμενες σήμερα αθέμιτες πρακτικές, θα τιμωρούνται πλέον βάσει του νόμου,
για να μην θυματοποιούνται πια οι αγρότες μας» ανέφερε ο Υπουργός. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού μιλώντας επίσης στο συνέδριο ανέφερε ότι η
ΕΚΑ είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος.
«Είναι το πιο μαχητικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου.
Για δεκαετίες ολόκληρες αγωνίζεται όχι μόνο για τα αιτήματα των αγροτών, αλλά και για τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου» είπε
ο κ. Κυπριανού σημειώνοντας ότι κάθε κατάκτηση του
Κύπριου αγρότη φέρει τη σφραγίδα και της ΕΚΑ. O Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας ανακοίνωσε
ότι Ιταλοί γενετιστές θα παρουσιάσουν τον Σεπτέμβριο
ένα νέο φυτό το οποίο θα αποτελεί τον συνδυασμό τριών υφιστάμενων δημητριακών και με βασική ιδιότητα ότι
δεν θα επιτρέπει την ανάπτυξη ζιζανίων. Η εργασία τους
θα εφαρμοστεί στην Κύπρο στη βάση της επιτυχίας που
είχε η καλλιέργεια του φυτού «τριτικάλε» στο νησί μας.
Οι Ιταλοί γενετιστές αποδέχθηκαν να ονομαστεί το νέο
φυτό, «Ρε Αλέξης» προς τιμήν του Κύπριου επαναστάτη
του 15ου αιώνα.

Η

news

Τιμήθηκε η μνήμη του ήρωα της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Ολύμπιου

Μ

ε αισθήματα εθνικής περηφάνιας, τελέστηκε το μνημόσυνο του
ήρωα της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Ολύμπιου στον ιερό ναό του Αγίου Επιφανίου στη γενέτειρα του το χωριό Λύμπια. Ο Μιχαήλ Ολύμπιος, ήταν
ένας από τους οκτώ αγωνιστές της πρώτης ομάδας της ΕΟΚΑ που δημιουργήθηκε στα Λύμπια.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος τόνισε ότι η επίτευξη των εθνικών στόχων απαιτεί συνεργασία,
συννενόηση και κοινή δράση. Ενωμένες οι δυνάμεις ενός λαού μπορούν να
επιτύχουν στόχους, μπορούν να επιτελέσουν θαύματα δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι μακριά από ακραίες εξάρσεις, που καμιά σχέση
έχουν με τον αγνό πατριωτισμό και με σεβασμό στις όποιες διαφορετικές θέσεις
και προσεγγίσεις, διδασκόμαστε ότι η επίτευξη των εθνικών στόχων απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και κοινές δράσεις. «Όραμα μας, είναι η Κύπρος να γίνει ξανά στην ολότητα της, από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα και από
την Αμμόχωστο μέχρι την Κερύνεια, τόπος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας
και ασφάλειας που θα προσφέρει προστασία και ίσες προοπτικές προκοπής σε
όλους τους νόμιμους κατοίκους της και την ίδια ώρα να είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και την Ευρώπη». Επιδιώκουμε
επισήμανε ο κύριος Χριστοδουλίδης να πετύχουμε μια λειτουργική και βιώσιμη
λύση για το Κυπριακό ζήτημα μέσα από την οποία θα διασφαλίζεται απόλυτα η
λειτουργία ενός κράτους με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών. Έχοντας, συμπλήρωσε, ως οδηγό τους
αγώνες του παρελθόντος και τα απορρέοντα από αυτούς διδάγματα δηλώνουμε περίτρανα ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Ήταν Μάρτιος του 1957,
όταν ο ήρωας συνελήφθη από τους Άγγλους και κλείστηκε στα κρατητήρια της
Κοκκινοτριμιθιάς και της Πύλας. Τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε, κλόνισαν με τρόπο ανεπανόρθωτο την υγεία του. Παρά τις αλλεπάλληλες
χειρουργικές επεμβάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό και τον αναγκαστικό
ακρωτηριασμό του χεριού του, στις 15 Φεβρουαρίου του 1969 σε ηλικία μόλις
32 ετών υπέκυψε στο μοιραίο, αφήνοντας πίσω του απαρηγόρητους συγγενείς
και φίλους. Το μνημόσυνο διοργάνωσαν το αθλητικό σωματείο Απόλλων Λυμπιών και το Σωματείο «Μιχαήλ Ολύμπιος» Ιδαλίου.

Έκλεισε ο σκυβαλότοπος στον Κοτσιάτη

28η Φεβρουαρίου 2019 είναι σημαντική μέρα για την περιοχή και ιδιαίτερα για τους κατοίκους των κοινοτήτων Πέρα
Χωριού – Νήσου και Αγίας Βαρβάρας οι οποίοι αντιμετώπιζαν και τα περισσότερα προβλήματα. Ο σκυβαλότοπος
του Κοτσιάτη έκλεισε και η είδηση έγινε ασφαλώς δεκτή με ικανοποίηση από τους κατοίκους οι οποίοι όλα αυτά τα
χρόνια υπόφεραν πάρα πολλά, κυρίως τις καλοκαιρινές νύχτες που η δυσοσμία από τον χώρο ταφής αποβλήτων έφθανε μέχρι τα σπίτια τους. Τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Χωριού – Νήσου και Αγίας Βαρβάρας προέβησαν σε πολλές ενέργειες και
προσπάθειες για απομάκρυνση του σκυβαλότοπου από την περιοχή του Κοτσιάτη. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο του σκυβαλότοπου. Τους τελευταί-

ους μήνες ο χώρος δεχόταν ποσότητες στερεών υλικών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το οριστικό κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων στο Βατί και στον
Κοτσιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης για μείωση της ανεξέλεγκτης ταφής των αποβλήτων και της ορθολογικής διαχείρισής
τους και αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της εφαρμογής
του ευρωπαϊκού κεκτημένου για τη διαχείριση των αποβλήτων, σημειώνει το Υπουργείο.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προέβη σε διαβουλεύσεις με
τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις οργανώσεις των ενδιαφερομένων επαγγελματιών πριν την οριστικοποίηση της απόφασης αυτής και βρέθηκαν λύσεις για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών
σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
Η πρόσβαση στις δύο χωματερές θα παραμείνει οριστικά κλειστή και προτρέπεται το κοινό και οι επαγγελματίες να μην προσεγγίζουν τους χώρους μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων σε αυτούς τους χώρους απαγορεύεται και οι παραβάτες θα υπόκεινται στις πρόνοιες της νομοθεσίας με αυστηρές ποινές. Μετά το κλείσιμο του σκυβαλότοπου
αναμένεται ότι ο χώρος θα αξιοποιηθεί και πλέον η περιοχή θα γλυτώσει από τη δυσοσμία και οι κάτοικοι του Πέρα Χωριού –
Νήσου και της Αγίας Βαρβάρας θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν καθαρό αέρα στα σπίτια τους.

Αναβαθμίζονται στέγαστρα και στάσεις λεωφορείων

Σ

ύγχρονα στέγαστρα στις στάσεις των λεωφορείων στο Δήμο
Ιδαλίου και σε κοινότητες της ευρύτερης περιοχής θα τοποθετηθούν με βάση το μνημόσιο συνεργασίας του Υπουργείου Μεταφορών με Δήμους και κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας. Είναι το πρώτο Μνημονίο Συνεργασίας του Υπουργείου Μεταφορών με Δήμους και
Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας, για αναβάθμιση των στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων. Στο πρόγραμμα από την ευρύτερη περιοχή συμμετέχουν ο Δήμος Ιδαλίου, το Πέρα Χωριό – Νήσου, η Αλάμπρα, η Αγία Βαρβάρα και η Ποταμιά. Στην υπογραφή του μνημονίου στο υπουργείο Μεταφορών, παρούσα ήταν και η υπουργός Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου, η οποία ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για
δομημένη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών για τη δημιουργία επενδυτικού πλάνου και υλοποίηση των τόσο
απαραίτητων σύγχρονων υποδομών για δημόσιες μεταφορές. Το υπουργείο Μεταφορών έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό σχεδιασμού στάσεων και στεγάστρων. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των στάσεων και στεγάστρων και έχει δημιουργηθεί βάση πληροφοριών που είναι απόλυτα απαραίτητη για τη δημιουργία
του προαναφερθέντος επενδυτικού προγράμματος και στη μετέπειτα διαχείριση των υποδομών αυτών, εξήγησε
η υπουργός.Το υπουργείο σε συνεργασία με τους δήμους και κοινότητες Λευκωσίας ξεκινούν διαβούλευση για
τον σχεδιασμό της πρότυπης στάσης, καθώς και στη διαμόρφωση και την υπογραφή της λεπτομερούς συμφωνίας υπηρεσιών, που θα προωθήσει πρακτικά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Το Β’ Δημοτικό Ιδαλίου φιλοξενεί εκπαιδευτικούς και παιδιά από την Ευρώπη

Τ

ο Β’ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου συμμετέχει φέτος
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Action 2 με
θέμα «The European Heritage in the politically and
culturally changing world as means against radicalization»
(EU.H.A.R.monic). Βασικός στόχος του προγράμματος είναι
να διερευνήσει την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την εκπαιδευτική της αξία, στο πλαίσιο του πολιτικά και πολιτιστικά
μεταβαλλόμενου κόσμου και την δυνατότητά της να αποτελέσει ένα αμυντικό μηχανισμό κατά της ριζοσπαστικοποίησης.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον Ιανουάριο.
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Κροατία και την
Πολωνία, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν στοιχεία του
κυπριακού πολιτισμού και κουλτούρας. Γι’ αυτό τον λόγο
πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επισκέψεις στην παλιά
Λευκωσία, στη Χοιροκοιτία και στα Λεύκαρα, στην Πέτρα του
Ρωμιού, στο μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου, στο Κούριον, στο
μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα καθώς και στο τοπικό
αρχαιολογικό μουσείο Ιδαλίου.
Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου,
στο χώρο του σχολείου διοργανώθηκε «Ανοικτή μέρα στην
παράδοση», κατά την οποία οι φιλοξενούμενοι και τα παιδιά
του σχολείου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν
για την κυπριακή παράδοση, περνώντας από πέντε σταθμούς. Συγκεκριμένα οργανώθηκαν οι ακόλουθοι σταθμοί:
Παραδοσιακά κεντήματα: Κυρίες από το σωματείο «Ιδαλι-

άδες» παρουσίασαν τα κεντήματά
τους, λευκαρίτικο
κέντημα, σμιλί και
γαζιά και έδειξαν
την παραδοσιακή
τέχνη της κεντητικής.
Καλαθοπλεκτική: Μαθητές του
ιδρύματος «Χρίστου Στέλιου Ιωάννου» παρουσίασαν τον
παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν καλάθια και καρέκλες.
Πιθκιαύλιν: Στον σταθμό αυτό παππούς μαθητή του σχολείου, έδειξε πώς με πολύ μεράκι και κέφι ένα καλάμι μπορεί να
μεταμορφωθεί σε ένα μουσικό όργανο, το πιθκιαύλιν! Αφού
σκάλισε τις διάφορες πτυχές πάνω στο καλάμι, το διακόσμησε με τον πυρογράφο και στη συνέχεια έπαιξε παραδοσιακές
μελωδίες.
Χαλούμι: Γιαγιάδες μαθητών του σχολείου έφεραν γάλα
και έφτιαξαν αναρή και χαλούμι. Αρχικά έδειξαν τη διαδικασία παραγωγής του τυριού από το γάλα κι έπειτα οι φιλοξενούμενοι

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Το Λύκειο Ιδαλίου, ο Δήμος Ιδαλίου,
η 6η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού
και η Εκκλησιαστική Επιτροπή
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου
σας προσκαλούν στον εορτασμό
της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,
τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
10:00πμ Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Ευαγγελίστριας,
αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας.
10:30πμ Κατάθεση στεφάνων στο προαύλιο
της εκκλησίας.
11:00πμ Παρέλαση Σχολείων, Σωματείων και Οργανωμένων Φορέων Ιδαλίου,
Πέρα Χωρίου και Νήσου, Λυμπιών, Ποταμιάς και 6ης
Μηχανοκίνητης
Ταξιαρχίας Πεζικού στη Λεωφ. Γιάννη Γρούτα.
Οι καταθέσεις στεφάνων πρέπει να δηλωθούν μέχρι
την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
στα τηλ. 22444888 /
22444892.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας
την εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821
την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, στις 7:00 μ.μ.
στην αίθουσα του Β’ Δημοτικού σχολείου Ιδαλίου.

Το RunIdalion επιστρέφει και φέτος!
Η ...bysports organizer διοργανώνουν για 3η χρονιά τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου RunIdalion, τον αγώνα στηρίζουν η Επιτροπή Παιδείας Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ιδαλίου και άλλα οργανωμένα σύνολα της περιοχής Δαλιού. Σκοπός του αγώνα είναι να προβληθεί η ανάγκη που έχουμε στην ζωή μας για άσκηση, ευεξία και υγεία σε συνδυασμό με την αρμονία της φύσης. Το
RunIdalion προωθεί το τρέξιμο και το περπάτημα στην ύπαιθρο του τόπου μας, ως την πιο εύκολη άσκηση καθώς είναι οι πιο φυσικές κινήσεις των ανθρώπων όλων των ηλικιών.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί και φέτος στο Δάλι, στην περιοχή του ποταμού Γιαλιά την Κυριακή 07 Απριλίου 2019, η ώρα 09:00 στην οδό
Μιχ. Πλαστήρα και Θεοδ. Κολοκοτρώνη. Η διαδρομή του αγώνα ξεκινά και τερματίζει από τις όχθες του ποταμού μέσα σε πράσινο
περιβάλλον σε μια ασφαλισμένη και πανέμορφη διαδρομή.
Με κάθε εγγραφή θα δίνεται 1 ευρώ στο Σωματείο Α.Μ.Ε.Α. ΄΄Το Χαμόγελο της Ευτυχίας΄΄
Τρέξιμο: 10 χλμ, 5 χλμ. Εκκίνηση Ώρα 09:00 Περπάτημα 3,5 χιλμ. Εκκίνηση Ώρα 10:00 Παιδικό 1χλμ. Εκκίνηση Ώρα 10:30
Εγγραφές θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.runidalion.com.
Οι επί τόπου εγγραφές καθώς και η παραλαβή των αριθμών όσων έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά θα γίνονται το Σαββάτο 06 Απριλίου
από τις 10:00 μέχρι τις 19:00 και την Κυριακή 07 Απριλίου από τις 07:00 μέχρι τις 08:30.
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Δημοσιογραφική αποστολή στο Γυμνάσιο Πέρα Χωριού – Νήσου

Μ

ι α από τις ωραιότερες
εμπειρίες ενός δημοσιογράφου είναι η συνάντηση με παιδιά τα οποία μέσα από ερωτήσεις και απορίες προσπαθούν να
αντλήσουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Πριν από
μερικές μέρες μου ζητήθηκε να μιλήσω στα παιδιά της Γ’ τάξης του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου για το επάγγελμα του
δημοσιογράφου. Το αποδέχθηκα
με ευχαρίστηση. Δεν ήταν η πρώτη
φορά και ήξερα ότι τέτοιες εκπαιδευτικού χαρακτήρα συγκεντρώσεις, σου δίδουν τη δυνατότητα να έρθεις πιο κοντά με το αύριο του τόπου μας. Αντιλαμβάνεσαι πως σκέφτονται οι νέοι μας σήμερα, πως βλέπουν το μέλλον, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.
Ήταν πραγματικά μια γεμάτη ώρα, η οποία πέρασε ευχάριστα χωρίς καν να το

καταλάβω. Τα παιδιά, πολλές φορές μέσα και από την αθωότητα τους, ήθελαν
να μάθουν τα πάντα, πώς «βγαίνουν» οι ειδήσεις, πως ετοιμάζονται και πως
καταλήγουν στον αναγνώστη, στον ακροατή και στον τηλεθεατή. Ακόμα και
με πόσα χρήματα αμείβεται ο δημοσιογράφος, ποια είναι τα ωράρια του, για
τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο δημοσιογραφικό παζάρι και ποια κίνητρα

Δράσεις εθελοντισμού στο Α’ Δημοτικό
Σχολείο Ιδαλίου

Η

μαθητική κοινότητα του A’ Δημοτικού Σχολείου
Ιδαλίου, κατά το πρώτο τετράμηνο της σχολικής
χρονιάς 2018-19, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της, πραγματοποίησε διάφορες δράσεις στα
πλαίσια του Εθελοντισμού. Στόχος των δράσεων ήταν η
υλοποίηση του οράματος της σχολικής μονάδας που θέλει
την καλλιέργεια των μαθητών ως κοινωνικά ενεργών και
υπεύθυνων πολιτών που να προσφέρουν όσο μπορούν
σε όσους χρειάζονται.
Κρέμες Ζαχαροπλαστικής
Μεγάλη ανταπόκριση είχε το παζαράκι με Κρέμες Ζαχαροπλαστικής στις 26 Οκτωβρίου 2018. Τα παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, μαζί με παιδιά-εθελοντές
από διάφορες τάξεις, παρασκεύασαν 250 κρέμες, σε ατομικές συσκευασίες.
Πακέτο Προγεύματος
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες εθελοντικής προσφοράς που
ανέλαβαν οι μαθητές περιλαμβάνεται το «Πακέτο Προγεύματος». Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο μαζί με παιδιάεθελοντές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ ετοίμασαν 180 πακέτα με
πρόγευμα και τα διάθεσαν προς πώληση στο Σχολείο, στις
4 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα που τα παιδιά παρακολούθησαν κινηματογραφική παράσταση εκτός Σχολείου.

έχει στην καθημερινή διεκπεραίωση της εργασίας του. Η νέα γενιά σήμερα λόγω και των πολλών προκλήσεων που υπάρχουν, π.χ διαδίκτυο,
είναι ενημερωμένη και υποψιασμένη, έχει ανεπτυγμένη κρίση και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’
όσα εμείς οι μεγαλύτεροι νομίζουμε
ότι αντιλαμβάνεται. Ευχαριστώ τα
παιδιά του Γυμνασίου Πέρα Χωριού - Νήσου για τη φιλοξενία. Τα παιδιά είναι το μέλλον, η κουβέντα μαζί
τους είναι πολύ ευχάριστη. Ευχαριστώ επίσης τους καθηγητές τους οι οποίοι από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι
κάνουν καλή δουλειά φτιάχνοντας σωστούς ανθρώπους που θα μπορέσουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ελπίζω να κατάφερα και να ανταποκρίθηκα με επάρκεια στην ξεχωριστή δημοσιογραφική αποστολή.

Διακρίσεις παιδιών της Σχολής Φόρουμ σε
μαθητικούς διαγωνισμούς

Σ

υνεχίζονται οι διακρίσεις παιδιών που φοιτούν
στην Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Φόρουμ. Oι μαθητές του γυμνασίου κατέκτησαν την 2η θέση
στον ομαδικό διαγωνισμό «Μαθηματική Σκυταλοδρομία 2019». Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 76 σχολεία
απο όλη την Κύπρο και οι μαθητές της Σχολής μέσω της
συνεργατικής προσέγγισης κατάφεραν να εξασφαλίσουν
τη 2η θέση Παγκύπρια, γεγονός που αποδεικνύει τη σκληρή δουλειά τόσο των ίδιων όσο και των καθηγητών τους.
Εξάλλου η μαθήτρια Ισιδώρα Ξενάκη κατέκτησε το 1ο
βραβείο στο διαγωνισμό MATHFactor με την εξαιρετική
παρουσίαση της με τίτλο «Πώς τα περιστέρια βρήκαν τις
κάλτσες». Η μαθήτρια Άντρια Ιωάννου έλαβε έπαινο στον
ίδιο διαγωνισμό με τίτλο παρουσίασης «Η μάχη του Αρχιμήδη». Στο διαγωνισμό ΜΑΤΗeatre εξασφάλισαν το 3ο βραβείο η Αλεξάνδρα Γεωργίου, ο Δημήτρης Δουμανίδης, τα αδέλφια Θεοδόσης και Χρίστος Ιεροδιακόνου, ο Αλέξανδρος
Κωνσταντίνου, η Θάλεια Φωκιανού και η Σωτηρία Φωτίου. Οι διαγωνισμοί ήταν στο πλαίσιου του 15ου Παγκύπριου μαθητικού συνεδρίου στα μαθηματικά. Η Σχολή συγχαίρει τόσο τα παιδιά για τις επιτυχίες τους καθώς επίσης και τους επιβλέποντες καθηγητές.

Σχολικός Εκφοβισμός
«Εμείς πρέπει να είμαστε η αλλαγή που επιθυμούμε να δούμε. Γκάντι»

HappIdalia
Με ενθουσιασμό αγκάλιασαν όλα τα παιδιά και την αθλητική, εθελοντική δραστηριότητα «HappIdalia», η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2018. Εκείνη τη
μέρα ήταν εμφανές ότι η άθληση, η χαρά και ο εθελοντισμός έκαναν ... πάρτι! Με την εθελοντική εργασία παιδιών
και δασκάλων οργανώθηκαν υπαίθρια παιχνίδια-αθλήματα, στα οποία συμμετείχαν τα παιδιά. Με την καταβολή
ενός μικρού, συμβολικού ποσού, δινόταν σε κάθε παιδί
ένα πακέτο, το οποίο περιλάμβανε: φρούτο, ρόφημα, σνακ,
έγχρωμο σελιδοδείκτη, «κάρτα αθλητή» και δίπλωμα συμμετοχής στα αθλήματα.
Η πραγματοποίηση των δράσεων έγινε εφικτή χάρη σε
εταιρείες, οι οποίες αφιλοκερδώς πρόσφεραν εντελώς δωρεάν διάφορα προϊόντα καθώς και εταιρείες οι οποίες προμήθευσαν το σχολείο με προϊόντα σε χαμηλές τιμές.

και εκτός Κύπρου!

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
Ομάδα μαθητών της Στ΄ τάξης του Σχολείου επισκέφθηκε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς της περιοχής και
έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Ένας τέτοιος χώρος
ήταν και το γηροκομείο όπου τα παιδιά έδωσαν ιδιαίτερη
χαρά στους ηλικιωμένους συνανθρώπους τους.
Όλα τα έσοδα από τις εθελοντικές δράσεις δόθηκαν για οικονομική στήριξη δυσπραγούντων οικογενειών του Σχολείου. Και όμως τα παιδιά δεν περιορίστηκαν στην προσφορά στα παιδιά της μαθητικής κοινότητας, αλλά πρόσφεραν

Book for Books
Ένα δεύτερο παζαράκι έγινε στις 29 Ιανουαρίου 2019,
όπου οι μαθητές πρόσφεραν βιβλία από το σπίτι τους προς
πώληση στο Σχολείο και στη συνέχεια ψώνισαν από το παζαράκι. Όλα τα έσοδα δόθηκαν στο ίδρυμα «Σοφία για τα
παιδιά». Το ίδρυμα αυτό θα στείλει τα χρήματα στην Κένυα,
στηρίζοντας έτσι τη μόρφωση των παιδιών εκεί. Παράλληλα, έγινε και συλλογή γραφικής ύλης, η οποία θα σταλεί
απευθείας στα παιδιά στην Κένυα.

Δ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΑΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
H Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις
για ένταξη σε κατάλογο αντικαταστατών, για πλήρωση θέσεων
επιστάτη/τριας
με Μερική Απασχόληση στα Εκπαιδευτήρια Ιδαλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν
να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης στην διεύθυνση:
Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2550 Δάλι,
τηλέφωνο επικοινωνίας
22441164.
Σχολική Εφορεία Ιδαλίου

υστυχώς ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στις μέρες μας, και πρέπει να μας προβληματίσει όλους ούτως ώστε να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά και να σταματήσουμε αυτό
το φαινόμενο.
Ο εκφοβισμός είναι κάθε συμπεριφορά η οποία έχει σκοπό να πληγώσει κάποιον σωματικά, ψυχικά, ή/και συναισθηματικά. Η συμπεριφορά αυτή, η οποία είναι μία επιθετική συμπεριφορά, είναι οικειοθελής, δηλαδή δεν είναι τυχαία, και έχει πρόθεση να προκαλέσει πόνο (είτε σωματικό είτε ψυχολογικό) και συμβαίνει κατ’ επανάληψη, χωρίς να την προκαλέσει το άτομο
που δέχεται τον εκφοβισμό. Αυτές οι επιθετικές συμπεριφορές μπορούν να προκληθούν
σε σωματικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα να χτυπάνε κάποιον ή να σπρώχνουν, σε
ψυχολογικό επίπεδο λέγοντας διάφορους χαρακτηρισμούς, διαδίδοντας ψεύτικες φήμες, κάνοντας διάφορες κακές χειρονομίες, κάνοντας γκριμάτσες, ή εσκεμμένα να τους
βγάζουν εκτός ομάδας, δηλαδή να μην προσκαλούν συγκεκριμένα άτομα στα διάφορα πάρτυ, να μην κάνουν παρέα κάποια άτομα. Ακόμη, οι ρόλοι στον εκφοβισμό είναι
Μαρία Μπάσιο
διάφοροι, δηλαδή κάποιος έχει το ρόλο του θύτη, του βοηθού που παρέχει άμεση βοΕγγεγραμένη Κλινική
Ψυχολόγος
ήθεια στον θύτη, του ενισχυτή που γελάει ή χειροκροτεί, του ουδέτερου ο οποίος δεν
MSc στην Κλινική Ψυχολογία
παίρνει θέση και δεν κάνει κάτι να βοηθήσει π.χ. του παθητικού θεατή, το θύμα και αυτός που υπερασπίζεται το θύμα. Ο εκφοβισμός μπορεί να γίνετε στο χώρο του σχολείου ή και έξω από το σχολείο. Αυτό που είναι σημαντικό κάθε γονέας να κάνει, είναι να παρέχει στα παιδιά του
τα κατάλληλα εφόδια ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε βλαβερό θα βρει έξω στον πραγματικό κόσμο,
έξω από το κέλυφος και την προστασία του σπιτιού. Δηλαδή, να βοηθήσει το παιδί του να αντιμετωπίσει πρακτικά τους ανθρώπους που θέλουν να το πλήξουν με οποιοδήποτε τρόπο. Βασικό εφόδιο είναι να μάθει ο γονιός
το παιδί του να αγαπάει και να αποδέχεται τον εαυτό του με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει, και εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να αισθάνεται άνετα γι’ αυτό που είναι, να γνωρίζει ποιος είναι,
και να έχει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση είναι άλλα εφόδιο που είναι
σημαντικό να βοηθήσει ο γονιός το παιδί του να αποκτήσει, για να μπορέσει στη συνέχεια να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια όταν και εάν το εκφοβίσουν ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αντιμετωπίσει στη ζωή του. Ακόμη, είναι σημαντικό να μιλάει ο γονιός με το παιδί του καθημερινά, καθώς και να αναφέρει στο σχολείο αυτά που
συμβαίνουν. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό οι γονείς να συμβουλευτούν ένα ψυχολόγο εάν εκφοβίζουν το παιδί τους, για να πάρουν σωστή καθοδήγηση για το πώς να διαχειριστούν την όλη κατάσταση. Και είναι σημαντικό να αναφέρω, ότι η κάθε περίπτωση σχολικού εκφοβισμού είναι διαφορετική, έτσι μπορεί να χρειαστεί να παρθούν άλλα μέτρα αντιμετώπισης για την κάθε περίπτωση. Από την άλλη το παιδί που δέχεται τον εκφοβισμό είναι
σημαντικό κατ’ αρχήν να μιλήσει σε κάποιον που εμπιστεύεται γιατί ώσπου δεν το λέει ενισχύετε η συμπεριφορά του θύτη, και όταν μιλήσει, ο ενήλικας να του εξηγήσει ότι δεν φταίει και να μην πιστεύει σε αυτά που του λένε.
Σημαντικό λοιπόν είναι, να βοηθηθεί το παιδί να αποκτήσει την νοοτροπία «Σίγουρα δεν μου αρέσει ο τρόπος
που μου συμπεριφέρεται ο Χ, αλλά αυτό δε μου δείχνει πως εγώ φταίω σε κάτι. Μου δείχνει ότι ο Χ έχει κάποια
δικά του θέματα και αυτό είναι κρίμα για τον ίδιο. Επειδή όμως μου είναι δύσκολο να διαχειριστώ αυτήν την κατάσταση, παρότι εγώ δεν φταίω σε κάτι, ας μιλήσω στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς μου». Επίσης, είναι σημαντικό να του ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση και να του διδαχθούν δεξιότητες που θα τον βοηθούν να αποφεύγει
τις αρνητικές καταστάσεις. Επιπλέον, το παιδί μπορεί να διδαχθεί να έχει διεκδικητική στάση όπως για παράδειγμα να κοιτάξει στα μάτια τον θύτη και να του πει να σταματήσει και στη συνέχεια να φύγει. Όλα τα πιο πάνω μπορεί κάποιοι γονείς να μην γνωρίζουν τον τρόπο πώς να το κάνουν, επομένως θα ήταν βοηθητικό να ζητήσουν
την συμβουλή κάποιου ψυχολόγου.

ΔΑΛΙ
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα
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Mπακαλιάρος στο φούρνο
Η 25η Μαρτίου εκτός από εθνική επέτειο, εκτός από
τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κρύβει και
μια παραδοσιακή συνταγή. Ο μπακαλιάρος συνήθως
μαγειρεύεται την 25η Μαρτίου. Για αυτό το μήνα σας
προτείνουμε να ετοιμάσετε μπακαλιάρο στο φούρνο.
Υλικά
• Για το ψάρι:
• Μαγειρικό σπρέι
• 500γρ. μπακαλιάρος, καθαρισμένος και κομμένος σε
μπουκιές
• 3 μεγάλα ασπράδια αυγών
• 1κ. σούπας μουστάρδα Ντιζόν
• 1/2 λεμόνι, το χυμό
• 1/8κ. γλυκού πάπρικα
• 1/8κ. γλυκού μαύρο πιπέρι
• Για την κρούστα:
• 1φλ. τρίμμα φρυγανιάς
• 1+1/2κ. γλυκού καρυκεύματα για ψαρικά
• 2κ. γλυκού αποξηραμένες νιφάδες μαϊντανού
• 1/2κ. γλυκού πάπρικα

Εκτέλεση
• Προθέρμανε το φούρνο στους 220°C.
• Βάλε μια λαδόκολλα σε ένα ταψί και ψέκασε με μαγειρικό
σπρέι.
• Συνδύασε τα ασπράδια αυγού, τη μουστάρδα, το χυμό
λεμονιού, την πάπρικα, λίγο αλάτι και πιπέρι σε ένα μπολ.
• Σε ένα άλλο μπολ συνδύασε τη φρυγανιά, τα καρυκεύματα, τον αποξηραμένο μαϊντανό και υπόλοιπη πάπρικα.
• Βάλε τα ψάρια στο μείγμα αυγών, στη συνέχεια στο μπολ
με τη φρυγανιά και έπειτα τοποθέτησέ και τοποθέτησέ τα
στο ταψί.
• Βάλε λίγο μαγειρικό σπρέι από πάνω και ψήσε για 12 λεπτά
ή μέχρι να γίνουν χρυσά.
• Η κάθε μερίδα αντιστοιχεί σε 5 τεμάχια.

news

Ο Καδής άκουσε τα προβλήματα των
αιγοπροβατοτρόφων

ο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
θα
στηρίξει τους αιγοπροβατοτρόφους στα
προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας
Καδής, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη
ομάδα
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην
προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για παραγωγή χαλουμιού.
Ο κ. Καδής μιλούσε ύστερα από συνάντηση που είχε με ομάδα αιγοπροβατοτρόφων στο εργοστάσιο «Αλάμπρα» στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, όπου συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και άπτονται της αρμοδιότητας
του Υπουργείου του.
Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι «στη συνάντηση τέθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν την
βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες ασκούν το επάγγελμα τους οι αιγοπροβατοτρόφοι. Είμαστε σίγουροι
ότι με τις απόψεις που ακούσαμε θα εμβολιάσουμε τις πολιτικές μας, θα εμβολιάσουμε τα επόμενα προγράμματα
χρηματοδότησης και στήριξης των αιγοπροβατοτρόφων ούτως ώστε το επάγγελμα και η δουλειά τους να είναι πιο
αποτελεσματική. Mεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα προγράμματα στήριξης των αιγοπροβατοτρόφων μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους, ο τρόπος σήμανσης των ζώων για τα οποία ζητούν να γίνει μια διαφοροποίηση, συγκεκριμένες πρόνοιες των προγραμμάτων στήριξης και η αθέμιτη εμπορία του κρέατος ή και του γάλακτος.
Ο Γιώργος Πέτρου, Διευθυντής της εταιρείας «Αλάμπρα» εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Υπουργό Γεωργίας για την
ανταπόκριση του στην πρόσκληση τους για να παρευρεθεί ενώπιον της ομάδας των 350 περίπου κτηνοτρόφων,
που παραδίδουν γάλα στην εταιρεία του.

Αλληλένδετη πορεία παιδιού
Τα 5 συχνότερα αίτια απώλειας τριχώματος στο σκύλο και δέντρου

Ο

Μάριος Ευθυμίου από το γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας. Συζήτησε με τα παιδιά του Σχολείου το θέμα της αλληλένδετης πορείας παιδιού και δέντρου. Τα παιδιά άκουσαν με μεγάλη προσοχή το
θέμα με τον κ. Ευθυμίου με ευχαρίστηση να απαντά στις ερωτήσεις και
τις απορίες των παιδιών.

Έ

να από τα συμπτώματα που δύσκολα δεν αντιλαμβάνεται κάποιος στο σκύλο του, είναι η απώλεια τριχώματος, ή αλλιώς αλωπεκία, λέξη εμπνευσμένη
από τη φυσιολογική απώλεια τριχώματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
της αλεπούς. Η αλωπεκία μπορεί να συμβεί όταν το τρίχωμα δεν αναπτύσσεται με
φυσιολογικό ρυθμό ή όταν οι τρίχες πέφτουν από το δέρμα με μεγαλύτερο ρυθμό από τον ρυθμό αντικατάστασης
τους με νέες.
Ποιες είναι λοιπόν οι συνηθέστερες παθολογικές καταστάσεις που συνοδεύονται από
αλωπεκία στο σκύλο:
Οι αλλεργίες αποτελούν την πιο συνηθισμένη αιτία απώλειας του τριχώματος στο σκύλο. Συχνά αλλεργιογόνα αποτελούν η γύρη, η σκόνη, τα ακάρεα και άλλα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Επίσης συχνά,
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, παρουσιάζεται αλλεργική από τους ψύλλους δερματίτιδα, η οποία
ενεργοποιείται από αλλεργιογόνα που βρίσκονται στο σάλιο του ψύλλου που δαγκώνει το ζώο και είναι ικανή να προκαλέσει δευτερογενή αλωπεκία. Η αποφυγή της γίνεται με εφαρμογή αντιπαρασιτικής
αγωγής που προτείνει ο κτηνίατρος και ο ιδιοκτήτης οφείλει να την εφαρμόζει επιμελώς. Επιπλέον, τροφικά αλλεργιογόνα προκαλούν υπερευαισθησία με κύρια κλινική εικόνα τον κνησμό και δευτερογενώς την απώλεια τριχώματος.
Η προσβολή του σκύλου από παράσιτα όπως οι ψύλλοι, τα τσιμπούρια ή τα ακάρεα (ψώρα) μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια τριχώματος, ιδιαίτερα γύρω από τα αυτιά, τα μάτια, την κοιλιά και το στήθος. Άλλοι βιολογικοί παράγοντες που προκαλούν αλωπεκία
είναι τα δερματόφυτα ως αποτέλεσμα της φλεγμονής και ρήξης του θυλάκου των τριχών. Στην περίπτωση αυτή, συχνά εμφανίζεται
μολυσματικό κηρίο, οζίδιο καλά περιεγραμμένο με ερύθημα και αλωπεκία με κατανομή στο πρόσωπο και τα άκρα.
Ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός, επίσης γνωστός και ως νόσος του Cushing, αποτελεί ενδοκρινοπάθεια που προκαλείται από την παρατεταμένη έκθεση του ιστού του σώματος σε υπερβολικά επίπεδα κορτιζόλης. Μεταξύ των άλλων, συχνό κλινικό εύρημα είναι η
απώλεια του τριχώματος που εκδηλώνεται με λέπτυνση της τρίχας εως και συμμετρική αλωπεκία. Η υπερχρωμία, η λέπτυνση του
δέρματος και η σμηγματόρροια συμπεριλαμβάνονται στην τυπική δερματική συμπτωματολογία.
Η γενετική προδιάθεση ορισμένων φυλών στην απώλεια τριχώματος είναι γεγονός. Υπάρχουν καταρχάς άτριχοι σκύλοι που
έχουν εκτραφεί με βάση αυτό το χαρακτηριστικό όπως το κινέζικο Λοφιοφόρο, τα Μεξικάνικα άτριχα και τα αμερικάνικα άτριχα τέριε. Άλλες φυλές, όπως τα Ντόπερμαν, τα Dachshund, τα Τσιουάουα, τα Ιταλικά Greyhound και τα Whippet, μερικές φορές εμφανίζουν απώλεια τριχώματος στο εξωτερικό του αυτιού, το στήθος, την πλάτη, το μηρό και το κάτω μέρος του λαιμού.
Τη λίστα ολοκληρώνουν τα λεγόμενα έλκη από κατάκλιση. Εντοπίζονται στα σημεία του σώματος που χρησιμεύουν ως ελατήρια
για το ζώο και οφείλονται σε διαρκείς πιέσεις των σημείων αυτών όταν έρχονται σε επαφή με σκληρές επιφάνειες π.χ. αγκώνες, γοφοί, ταρσοί. Αυτή η συνεχής πίεση και τριβή δημιουργεί σκλήρυνση στο δέρμα, απώλεια τριχώματος και μερικές φορές σκάσιμο
του δέρματος και αιμορραγία.

Ξαναρχίζουν τα έργα στο Α’Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Ξ

επεράστηκαν τα προβλήματα και επαναρχίζουν τα έργα
ολοκλήρωσης της αίθουσας πολλαπλής χρήσεως του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Φθινόπωρο. Η κυβέρνηση ενέκρινε αύξηση του κονδυλίου κατά 100 χιλιάδες Ευρώ και το συνολικό κόστος του έργου θα φθάσει τις 350 χιλιάδες Ευρώ. Η κατασκευή
της αίθουσας έμεινε στη μέση λόγω προβλημάτων που υπήρξαν με
τον εργολάβο του έργου με αποτέλεσμα να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες και να αναλάβει τελικά την ολοκλήρωση του έργου άλλος εργολάβος. Η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου Αγγελική Χατζηγιάννη εξέφρασε την ικανοποίηση της για
το γεγονός ότι επαναρχίζουν οι εργασίες τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και αναγκαίο έργο το οποίο
θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα τις ανάγκες του σχολείου.

Το Β’ Δημοτικό Σχολείο στο πρόγραμμα «Magical Math»

Έ

να από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου είναι το «Magical Math:
6 stations 60 materials». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη
μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Μαθηματικά των διάφορων χωρών από τους εκπαιδευτικούς και τη σύγκρισή τους με το
τοπικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, ούτως ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και πληροφοριών ανάμεσα στους
ευρωπαίους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Τον περασμένο Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η 2η
ο ΓΕΣΥ πρέπει οπωσδήποτε να
συνάντηση του εν λόγω προγράμματος. Στο σχολείο φιλοξενήθηκαν 16 εκπαιδευτικοί από πέντε Ευρωπαϊκά
εφαρμοστεί στα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει η νομοθεσία
σχολεία, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σχολείο ανέλαβε να παρουσιάσει το μέρος των Μαθηματικών το οποίο σχετίζεται
δηλαδή η πρώτη φάση τον Ιούνιο φέτος
με τη μουσική (Maths and Music). Εκπαιδευτικοί του σχολείου οργάνωσαν σχέδια μαθήματος στο συγκεκριμέκαι πλήρως από το Ιούνιο του 2020. Αυτό
νο πλαίσιο και οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδεικτικές δραστηήταν το μήνυμα της συνέλευσης των συνταξιούχων Λυμπιών. Έκθεσή για την πλούσια δράση της ΕΚΥΣΥ Λυμπιών κατέθεσε ο Γραμματέας της τοπικής ορ- ριότητες μέσα στις τάξεις. Στη συνέχεια οι εταίροι παρουσίασαν τις δραστηριότητες που έχουν εφαρμόσει και οι
γάνωσης Γιώργος Ρουβήμ. Η συνέλευση εξέλεξε 16μελη τοπική επιτροπή. Στο τέλος παρουσιάστηκε μουσικό πρό- ίδιοι στο θέμα «Μαθηματικά και Μουσική» και ακολούθησε συζήτηση και ανατροφοδότηση. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων έχει προγραμματιστεί στην Ιρλανδία τον Ιούνιο.
γραμμα από το Γεώργιο Τίγρη.

Τ

Η

Το ΓΕΣΥ στη συνέλευση της ΕΚΥΣΥ Λυμπιών

περίοδος της άνοιξης αποτελεί την μεταβατική περίοδο από τον χειμώνα
προς το καλοκαίρι και χαρακτηρίζεται γενικότερα από ήπιες κλιματικές θερμοκρασίες, χαμηλές βροχοπτώσεις και αρκετές ώρες ημερησίως ηλιοφάνεια.
Αναμφίβολα η περίοδος αυτή βοηθά στην ταχεία εμφάνιση υψηλών πληθυσμών εντόμων. Σε πολλές περιπτώσεις οι υψηλοί πληθυσμοί δημιουργούν προβλήματα
στην δημόσια υγεία όπως οι κατσαρίδες, οι τερμίτες και
τα μυρμήγκια καθώς και σε άλλες περιπτώσεις επιφέρουν
σημαντικά προβλήματα στα φυτά μας. Παρόλα αυτά, τα
έντομα δεν αποτελούν πάντα πρόβλημα, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι πληθυσμοί τους είναι απαραίτητοι και
ευεργετικοί για την ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων. Παράδειγμα αποτελούν οι μέλισσες και οι βομβίνοι που είναι απαραίτητοι για την επικονίαση και γονιμοποίηση των φυτών, καθώς επίσης και μια μεγάλη ομάδα
Του Χριστόδουλου Κυριάκου
ωφέλιμων εντόμων τα οποία τρέφονται με άλλα επιβλαΓεωπόνου Bsc, Msc
βή έντομα όπως οι πασχαλίτσες (παπαρούνες), χρυσώπας, διάφορα σκαθάρια κ.α. Επίσης σε καμιά περίπτωση

Εχθροί των φυτών μας την Άνοιξη
δεν μπορούμε να διαγράψουμε στην αίσθηση εφορίας που δημιουργούν οι πεταλούδες την άνοιξη στον άνθρωπο παρά τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρουν αργότερα στα φυτά μας. Παρόλα αυτά μεταξύ πολλών εντόμων υπάρχουν και τα επιβλαβή
όπως προανέφερα. Η αφίδα ή αλλιώς μελίγκρα (αγγλική aphid) αποτελεί γενικός έντομα παράσιτων των φυτών και υπάρχουν διάφορα είδη. Παρασιτούν πολύ μεγάλο εύρος φυτών καλλωπιστικών, λαχανικών και δέντρων. Εμφανίζετε συνήθως στις τρυφερές κορυφές των φυτών και στις κάτω επιφάνειες των φύλλων. Οι αφίδες φαίνονται
αρκετά ευδιάκριτα με γυμνό μάτι ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμφανείς είναι και τα μελιτώματα που εκκρίνουν πάνω στα οποία αναπτύσσετε η καπνιά η οποία καλύπτει τα
φύλλα και μειώνει την φωτοσύνθεση. Ο αλευρώδης είναι ένα άλλο έντομο εχθρός των
φυτών που μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά και απώλεια της παραγωγής. Ουσιαστικά μοιάζει με πολύ μικρές λευκές πεταλούδες που εμφανίζονται συνήθως στην
κάτω επιφάνεια των φύλλων ενώ με ένα μικρό ταρακούνημα του τα έντομα αρχίζουν
να πετούν σε μεγάλους αριθμούς .Όπως οι αφίδες και ο αλευρώδης απομυζεί χυμούς
από τα φυτά προκαλώντας εξασθένηση των φυτών, χλωρώσεις και αλλοιώσεις στα
άνθη και τους καρπούς. Ωστόσο η σοβαρότερη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει στα
φυτά είναι η μετάδοση ιώσεων. Ο θρίπας είναι ένα άλλο διαφορετικό έντομο εχθρός
των φυτών. Αντίθετα με την αφίδα και τον αλευρώδη, ο θρίπας δύσκολα εντοπίζεται

με γυμνό μάτι. Είναι αρκετά μικρό έντομο το οποίο μπορεί να εντοπιστεί στις κάτω επιφάνειες των φύλλων αλλά πολύ πιο εύκολα εντοπίζεται στα άνθη των φυτών. Η παρουσία του στο άνθος προκαλεί πληγές στην τρυφερή ωοθήκη όπου αργότερα θα
αναπτυχθεί ο καρπός του φυτού. Αυτό επιφέρει μη εμπορεύσιμους ανομοιόμορφους
καρπούς, με εμφανή ουλές και γδαρσίματα και βεβαίως μειωμένη παραγωγή. Ωστόσο
και αυτό το έντομο μπορεί να μεταδώσει ιώσεις στα φυτά, οι οποίες και δεν αντιμετωπίζονται. Μέτρα πρόληψης για μη εμφάνιση των πιο πάνω εντόμων στα φυτά μας δεν
υπάρχουν άλλα, παρόλα αυτά σημαντικό είναι να αφαιρούνται τυχόν ζιζάνια ή υπολείμματα άλλων φυτών που βρίσκονται κοντά στην καλλιέργεια μας διότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν χώρο ανάπτυξης τους. Σε περίπτωση εμφάνισης των πιο πάνω
εντόμων υπάρχουν τα κατάλληλα φυτοφάρμακα βιολογικά ή χημικά τα οποία εφαρμόζονται με ψεκασμούς φυλλώματος ή ριζοποτίσματος και αντιμετωπίζουν επιτυχώς
τους εχθρούς των φυτών. Επίσης συνιστάται οι προληπτικές εφαρμογές αφού θεωρείται σχεδόν βέβαια η εμφάνιση των εντόμων αυτών στα φυτά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβολές και προμήθειες βιολογικών ή χημικών φυτοφαρμάκων μπορείτε επισκεφτείτε το κατάστημα το Γεωπονικό, Χαλκάνορος 55 Δάλι, τηλέφωνο 97767986 για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και
των φυτών σας.
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Φυσιοθεραπεία στο αυχενικό σύνδρομο
Βασιλική Γεωργίου - Φυσιοθεραπεύτρια
Κέντρο Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης
Clinical Pilates
99007544
Το αυχενικό σύνδρομο, είναι ένας γενικός όρος
που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα σύνολο εκφυλιστικών αλλαγών στην αυχενική μοίρα
της σπονδυλικής στήλης που περιλαμβάνουν εκφύλιση των δίσκων της
αυχενικής μοίρας, προοδευτική ανάπτυξη οστεοφύτων και συσσώρευση
«αλάτων» στον αυχένα.

Συμπτώματα
Τα κυριότερα συμπτώματα του αυχενικού συνδρόμου είναι:
• άλγος στην περιοχή του αυχένα
• κεφαλαλγίες
• άλγος στον ώμο
• άλγος στο βραχίονα ή / και στο χέρι
• περιορισμός της κινητικότητας της αυχενικής μοίρας
• μείωση της μυϊκής ισχύος στα άνω άκρα
• αιμωδίες (μουδιάσματα) στα άνω άκρα
• μυϊκή αδυναμία στα άνω άκρα
• ζάλη • καρηβαρία (βαρύ κεφάλι)
• ίλιγγος με έμετο

Οι αιτίες του αυχενικού
συνδρόμου
Οι αιτίες του αυχενικού συνδρόμου είναι πολλές και διαφορετικές. Οι ποικίλες εκδηλώσεις της αυτής κατάστασης εξηγούνται εν μέρει από την πολυπλοκότητα των δομών της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή. Εκτός από
τους τραυματισμούς και άλλα προβλήματα «μηχανικής προέλευσης» μπορούν να προκαλούν ενοχλήσεις στον αυχένα και τα άνω άκρα. Για παράδειγμα, η αυχεναλγία μπορεί να οφείλεται σε αυχενική δισκοκήλη ή
δισκοπάθεια, ριζοπάθεια, σύνδρομο οπίσθιων αρθρώσεων ή αυχενική
σπονδυλοαρθρίτιδα. Επίσης, η κακή στάση του σώματος, η καθιστική ζωή,
η πολύωρη παραμονή μπροστά στο κινητό και στον υπολογιστή, γυμνα-

στικές δραστηριότητες που δεν γίνονται σωστά (π.χ. χρήση βαρών χωρίς
προθέρμανση και αποθεραπεία με διατάσεις), το άγχος, η διατροφή είναι
παράγοντες της καθημερινότητας, που έχουν συνδεθεί με αυξημένη επίπτωση αυχενικού συνδρόμου.

Φυσιοθεραπεία

ακτινοβολία, ο υπέρηχος, η συνδυαστική θεραπεία, η ηλεκτροθεραπεία, οι
βεντούζες, τα μαγνητικά πεδία, η μάλαξη με ειδικές πέτρες για άμεση ανακούφιση. Ακόμη, το manual therapy συμβάλλει και αυτό στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων όπου και με τις διατάσεις βοηθάνε αποτελεσματικά στα συμπτώματα.

Η φυσιοθεραπεία σε οξύ στάδιο του αυχενικού συνδρόμου εστιάζει στην
αντιφλεγμονώδη και αναλγητική θεραπεία. Με σκοπό την ανακούφιση
του πόνου, την εξάλειψη της φλεγμονής, την μείωση των μουδιασμάτων
και στην αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας. Όλα αυτά πετυχαίνονται με
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας όπως είναι η υπέρυθρη

Στη συνέχεια, όταν υποχωρήσει η οξεία φάση και ο πόνος τότε σειρά έχει
η σωστή ενδυνάμωση των μυών της γύρω περιοχής ώστε να υπάρχει ένα
γερό μυϊκό σύστημα με σκοπό να μην ξαναπαρουσιαστεί στο μέλλον αυτό
το πρόβλημα. Επιπλέον, δίνονται χρήσιμες συμβουλές για την εργονομία
στην εργασία και γενικά στις καθημερινές δραστηριότητες.
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«Οι μικρές κατηγορίες δεν είναι ο φτωχός συγγενής»

Ο

Φίλιππος Γιαπατός, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΠ
διοργάνωσε και φέτος εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιττας των μικρών κατηγοριών. Το δείπνο στο οποίο συμμετείχε
και η ηγεσία της ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο Bella Luna στα Δάλι. Ο Φίλιππος Γιαπατός ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο του, αναφέροντας ότι από πλευράς του θα συνεχίσει να δίδει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόοδο
του ποδοσφαίρου στις μικρές κατηγορίες. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος
Κούμας αφού εξήρε το έργο που επιτελεί ο Φίλιππος Γιαπατός, ανέφερε
ότι οι μικρές κατηγορίες δεν είναι ο φτωχός συγγενής του ποδοσφαίρου
και αποκάλυψε ότι θα δημιουργηθεί τμήμα παρακολούθησης (scouting
team) το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τον εντοπισμό ταλέντων από
τις ομάδες των «μικρών» κατηγοριών τα οποία ενδεχομένως θα μπορούν
να προωθηθούν στην εθνική ομάδα.

Μ

Αλλαγή προπονητή στη ΜΕΑΠ

ε τον Ανδρέα Μιτσίδη
στον πάγκο της συνεχίζει
η ΜΕΑΠ με μοναδικό στόχο να παραμείνει στην Β’ κατηγορία.
Ο Μιτσίδης ήταν ο βοηθός προπονητή του Μιχάλη Ιωάννου ο οποίος ζήτησε και αποχώρησε από την ομάδα.
Το Δ.Σ της ομάδας έκανε αποδεκτή
την παραίτηση του μέχρι πρότινος
προπονητή της ομάδας. Όλοι στο σωματείο επικεντρώνονται στο μεγάλο στόχο για αποφυγή
του υποβιβασμού της διαβάθμισης. Όλοι στη ΜΕΑΠ είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα ώστε στο τέλος
της ημέρας να πανηγυρίσουν την παραμονή στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Το εγχείρημα της ομάδας
δεν είναι εύκολο ωστόσο στο σωματείο όλοι δηλώνουν
ότι θα παλέψουν μέχρι το τελευταίο λεπτό για να κρατήσουν την ΜΕΑΠ στην Β’ κατηγορία. Τα επόμενα παιχνίδια είναι πολύ καθοριστικά για την πορεία της ομάδας. Οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ εύχονται στα κρίσιμα αυτά
παιχνίδια η ομάδα να έχει και την τύχη με το μέρος της.
Με εντός έδρας αγώνα αρχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τον Μάρτιο η ΜΕΑΠ. Στο πλαίσιο της 22ης
αγωνιστικής θα παίξει με το ΘΟΙ. Στην 23η αγωνιστική η
ομάδα έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην Πάφο
με τον Ακρίτα Χλώρακας. Ακολουθεί στην 24η αγωνι-

Τ

στική ο εντός έδρας αγώνας με την
ΠΑΕΕΚ και στην 25η αγωνιστική οι
κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου
θα παίξουν εκτός έδρας με την Αγία
Νάπα. Τα παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα μέσα στο Μάρτιο είναι
καθοριστικά για την μετέπειτα πορεία της. Η ΜΕΑΠ στον πρώτο αγώνα που έδωσε μέσα στο Φεβρουάριο ήταν με αντίπαλο τον Οθέλλο Αθηαίνου. Ο αγώνας
έγινε στο Πέρα Χωριό – Νήσου με τους φιλοξενουμένους να φεύγουν νικητές με σκορ 3-1. Στην 19η αγωνιστική η ΜΕΑΠ είχε εκτός έδρας αποστολή. Αντιμετώπισε
τον ΑΣΙΛ στο ΓΣΖ. Τελικό σκορ 3-2 για τους γηπεδούχους. Στην 20η αγωνιστική τα έδωσε όλα με αντίπαλο
τον Ολυμπιακό στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Τελικά δέχθηκε την ήττα στα τελευταία λεπτά. Τελικό σκορ 2-1 υπέρ
των μαυροπρασίνων του τακτακαλά με τους κόκκινους
του Πέρα Χωριού – Νήσου να αισθάνονται πικραμένοι
για την τελική έκβαση του αγώνα. Ακολούθησε στην
22η αγωνιστική άλλη μια καλή παρουσία η οποία ωστόσο δεν στέφθηκε με θετικό αποτέλεσμα. Η ΜΕΑΠ έχασε εκτός έδρας από την Καρμιώτισσα με 5-3. Σε κάποιο
στάδιο του αγώνα η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου
προηγείτο με 3-2.

Συνεστίαση παλαιμάχων

ο Δ.Σ της ΜΕΑΠ διοργάνωσε συνεστίαση των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της δεκαετίας του 80. Στην
εκδήλωση υπήρχε και έκπληξη. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τον αγώνα
ΜΕΑΠ - ΚΕΔΡΟΣ τελικός Πρωταθλητριών
ΠΟΕΛ 1982. Το σκορ 4-2 υπέρ της ΜΕΑΠ.
Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ κέρδισαν οι
λαχνοί. 800 Ευρώ ο αριθμός 686. Από 100
Ευρώ οι αριθμοί 429, 676,, 721, 255, 250. Η
κλήρωση έγινε στις 5 Φεβρουαρίου.

Στον ημιτελικό του κυπέλλου ο Απόλλων Λυμπιών

Μ

ετά από ένα συναρπαστικό και δυνατό παιχνίδι ο Απόλλων κατάφερε και πέρασε στα ημιτελικά του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ. Κέρδισε με
2-0 την ΑΕΚ Ιδαλίου και τώρα θα αντιμετωπίσει το Λέφτερο στα ημιτελικά. Οι γαλάζιοι των Λυμπιών θέλουν τη διάκριση στο κύπελλο. Εδώ που έφθασαν τα πράγματα ο στόχος τους είναι εφικτός. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή
φόρμα και όλοι στο σωματείο παρουσιάζονται πανέτοιμοι για να δώσουν τον
καλύτερο τους εαυτό ώστε να πάρουν το τρόπαιο στα Λύμπια. Στο πλευρό της
ομάδας βρίσκονται και οι οπαδοί της οι οποίοι αναμένεται ότι και στα επόμενα
παιχνίδια να δώσουν βροντερό παρόν και να υποστηρίξουν με θέρμη τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.
Ο Απόλλων στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος παρουσιάζεται πολύ δυνατός και αυτό φαίνεται και από τα
αποτελέσματα που έφερε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ομάδα ανέβηκε βαθμολογικά και ο θεσμός
του κυπέλλου δίδει ένα καλό κίνητρο στους ποδοσφαιριστές να κλείσουν τη χρονιά μ’ ένα τρόπαιο. Μεγάλη
επιτυχία σημείωσε η ρεμπέτικη βραδιά που διοργάνωσε το Δ.Σ στο οίκημα του Απόλλωνα. Ο Ανδρέας Αλέξη
και ο Σάββας Βασιλείου πρόσφεραν όμορφες μουσικές στιγμές στους παρευρισκομένους.

Xρονιά τέλος για την ΑΕΚ Ιδαλίου

Ο

αποκλεισμός στα προημιτελικά του κυπέλλου
της ΑΠΟΕΣΠ από τον Απόλλωνα Λυμπιών ουσιαστικά έβαλε τέλος στην φετινή ποδοσφαιρική περίοδο για την ΑΕΚ Ιδαλίου. Τα πράγματα στη φετινή
περίοδο δεν ήρθαν όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του σωματείου. Στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση. Θα επιδιωχθεί στους εναπομείναντες
αγώνες να πάρει η ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερους
βαθμούς οι οποίοι θα τη βοηθήσουν να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Όσο πιο ψηλά τόσο το καλύτερο,
δηλώνουν οι άνθρωποι του σωματείου οι οποίοι για τη φετινή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα είχαν πολύ
μεγαλύτερες προσδοκίες. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά» ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τζόζεφ Βασιλείου ο οποίος ευχαρίστησε όλους για την προσπάθεια που έγινε. Τόνισε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου το γεγονός ότι
η ομάδα δεν πήρε κάποιο τίτλο. Στις δηλώσεις του σημείωσε ότι μεγάλο κέρδος για το σωματείο στη φετινή περίοδο ήταν οι πολλές εγγραφές νεαρών αθλητών στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα όσο
και στο τμήμα ποδηλασίας πολλά παιδιά απασχολούνται ευχάριστα μένοντας κοντά στον αθλητισμό και μακριά από τις πολλές προκλήσεις της κοινωνίας.

M

Ώρα κυπέλλου για τον Άδωνη

ε ανεβασμένη ψυχολογία
και στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση μπαίνει στην διοργάνωση του κυπέλλου ο Άδωνης. Οι
πράσινοι του Δαλιού βρήκαν την αγωνιστική τους φόρμα την καλύτερη περίοδο και ευελπιστούν ότι στον αγώνα με
τη Δυναμό Περβολιών στις 9 Μαρτίου
στο Δάλι θα πανηγυρίσουν την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλλου. Η συγκεκριμένη διοργάνωση
ενδιαφέρει πολύ το σωματείο το οποίο
θα διεκδικήσει τη διάκριση. Ο Άδωνης παρουσιάζεται αρκετά δυνατός δείχνοντας ότι φέτος μπορεί να πάρει κάτι από
τις διοργανώσεις της ΕΠΕΛ. Ο προπονητής Κώστας Καλλής
θα παρατάξει ότι καλύτερο διαθέτει με στόχο να επιτευχθεί
ο στόχος της διάκρισης. Ο προπονητής επενδύει πολύ στον
τομέα ψυχολογία των ποδοσφαιριστών αφού η διοργάνωση του κυπέλλου το απαιτεί. Για το κύπελλο προετοιμάζονται και οι φίλοι του Άδωνη οι οποίοι ανυπομονούν να δώσουν από δικής τους πλευράς την μάχη της εξέδρας και να
βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια τους.
Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και όλοι περιμένουν
με αγωνία την διοργάνωση του κυπέλλου. Όπως είναι η διαδικασία του κυπέλλου της ΕΠΕΛ με δυο νίκες η ομάδα πάει
τελικό. Στα παιχνίδια που έδωσε ο Άδωνης με τη Δυναμό
Περβολιών κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος πέτυχε
μια νίκη και δέχθηκε μια ήττα. Οι δυο ομάδες είναι περίπου
της ίδιας δυναμικότητας και το μεταξύ τους παιχνίδι προμηνύεται πολύ ενδιαφέρον. Στο πρωτάθλημα ο Άδωνης στις τελευταίες αγωνιστικές παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένος πετυχαίνοντας πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι βαθμοί που πήρε στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα την ανέβασαν
στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος. Η ομάδα δείχνει ανανεωμένη, παίζει καλό ποδόσφαιρο και προσφέρει θέαμα στον κόσμο. Στα παιχνίδια του Άδωνη, κυρίως τα τελευταία, σημειώνονται πολλά γκολ προς ικανοποίηση των φιλάθλων που τα παρακολουθούν. Στην 15η αγωνιστική ο Άδωνης έχασε εκτός έδρας από την Αλκή Ψευδά με 3-2. Μεγάλη εκτός έδρας στην 16η αγωνιστική για τους πράσινους του Δαλιού. Κέρδισαν με 5-1 την Ομόνοια
Ορμήδειας. Στην 17η αγωνιστική ο Άδωνης πρόσθεσε νέα νίκη σε βάρος του Ορφέα με 3-0. Στην 18η αγωνιστική
ο Άδωνης έχασε με 2-0 από τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Το πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί. Ο Άδωνης τερμάτισε
στην μέση του βαθμολογικού πίνακα. Ήδη στο σωματείο άρχισαν να σκέφτονται τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο
προπονητής προώθησε ήδη στην πρώτη ομάδα νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του σωματείου ώστε
να πάρουν αγωνιστικά λεπτά και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Άδωνης δείχνει ότι στηρίζεται στα δικά του παιδιά δίδοντας ευκαιρίες σε όλους. Στο σωματείο θεωρούν ότι είναι θέμα
χρόνου η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ, αφήνοντας
πίσω μια για πάντα το αγροτικό πρωτάθλημα.
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο Χαλκάνωρ έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος

O

Xαλκάνωρ μπορούσε για πολύ καλύτερα πράγματα στο πρωτάθλημα της
Γ’ κατηγορίας. Η ομάδα βρίσκεται στη
μέση του βαθμολογικού πίνακα και θεωρείται
απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να προλάβει το
τρένο της ανόδου στη Β’ κατηγορία. Ο Χαλκάνωρ
ξεκίνησε με στόχο να διεκδικήσει την επιστροφή
στη Β’ κατηγορία ωστόσο στην πορεία δεν του
βγήκαν τα παιχνίδια με αποτέλεσμα η ομάδα να
χάσει πολύτιμους βαθμούς. Δεν είναι το τέλος του
κόσμου το γεγονός ότι η ομάδα φαίνεται ότι δεν
θα καταφέρει να εξασφαλίσει την άνοδο. Όλοι στο
σωματείο εργάζονται για την επόμενη μέρα βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία.Οι γαλάζιοι του
Δαλιού έχουν να περηφανεύονται για το επίτευγμα που πέτυχε η επιθετική γραμμή της ομάδας. Στην μέχρι τώρα διαδρομή του πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα από κάθε άλλη ομάδα. Είναι μεγάλο επίτευγμα για μια ομάδα η οποία δεν βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η αχίλλειος πτέρνα του Χαλκάνορα στην μέχρι τώρα πορεία του πρωταθλήματος φαίνεται ότι ήταν η αμυντική του γραμμή. Η ομάδα δέχθηκε αριθμό τερμάτων περίπου όσα πέτυχε. Έγιναν προσπάθειες
και κενά που εντοπίστηκαν, διορθώθηκαν στην πορεία ωστόσο φαίνεται ότι οι βαθμοί που χάθηκαν στον πρώτο γύρο
του πρωταθλήματος και κυρίως οι εμφανίσεις της ομάδας οι οποίες ήταν μια του ύψους και μια του βάθους στοίχισαν
βαθμούς. Στην 19η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έπαιξε εκτός έδρας με την ομάδα του Κούρρη Ερήμης. Οι γαλάζιοι του

Μ

Δαλιού έχασαν με 2-1. Στην 20η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ
κέρδισε με 2-1 την Ε.Ν. Ύψωνα κάνοντας άλμα στον βαθμολογικό πίνακα. Ευρεία νίκη για τον Χαλκάνορα στην
21η αγωνιστική. Οι γαλάζιοι κέρδισαν εκτός έδρας με 3-1
την ομάδα της Πέγειας. Στην 22η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ
έφερε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στο σωματείο προσβλέπουν ότι επόμενες αγωνιστικές θα φέρουν ακόμα περισσότερους βαθμούς στην ομάδα. Στην 23η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει στο Δάλι
με τον Εθνικό Άσσιας. Ακολουθεί στην 24η αγωνιστική η
έξοδος στα Λατσιά για τον αγώνα με την ομάδα του Εθνικού. Στην 25η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την ομάδα της Ξυλοτύμπου και στην 26η αγωνιστική θα πάνε στο Ακρωτήρι για να φιλοξενηθούν από την
ΑΠΕΑ. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Χαλκάνορα για το Μάρτιο ολοκληρώνονται με τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στο Διγενή Μόρφου. Ο Χαλκάνωρ αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του κυπέλλου. Έχασε εκτός έδρας με
3-1 από την Ε.Ν.΄Υψωνα. Στις 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Τσικνοπέμπτης το οίκημα του Χαλκάνορα μετατράπηκε
σε ταβερνάκι. Οι φίλοι του σωματείου έδωσαν το παρόν τους και απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά. Ήταν άλλη μια επιτυχής εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι φίλοι του Χαλκάνορα βρίσκονται κοντά στο σωματείο στηρίζοντας με κάθε
τρόπο τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη διοίκηση.

Ισορροπημένη πορεία για
την Ολυμπιάδα

ακριά από την επικίνδυνη ζώνη και με απίθανη την πιθανότητα εμπλοκής της ομάδας σε βαθμολογικές περιπέτειες η Ολυμπιάδα μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος με
καλή ψυχολογία. Οι ποδοσφαιριστές χωρίς πλέον άγχος αναμένεται να
δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό με στόχο η ομάδα να διεκδικήσει όσο
το δυνατόν καλύτερη βαθμολογική θέση. Η πορεία των πρασίνων των Λυμπιών πέρασε και από δυσκολίες ωστόσο τα πολύ θετικά αποτελέσματα
που έφερε η ομάδα μέσα στον Φεβρουάριο την ανέβασαν στο βαθμολογικό πίνακα. Η πορεία της Ολυμπιάδας ήταν ισορροπημένη. Αυτό αποτυπώνεται και από τον αριθμό των τερμάτων υπερ και κατά της ομάδας. Όσα
γκολ δέχθηκε η ομάδα τόσα περίπου έχει δεχθεί από τις αντίπαλες ομάδες. Στον πρώτο αγώνα που έδωσε η Ολυμπιάδα μέσα στον Φεβρουάριο
ήταν με τον Εθνικό Λατσιών στα Λύμπια. Τελικό σκορ 2-1 υπέρ των φιλοξενουμένων. Στην 20η αγωνιστική οι πράσινοι πήγαν στην Ξυλοτύμπου.
Δείχνοντας στο συγκεκριμένο παιχνίδι το καλό της πρόσωπο κατάφερε να
φύγει με τον ένα βαθμό από μια δυνατή έδρα. Τελικό σκορ 0-0. Μεγάλη νίκη για τους πράσινους των Λυμπιών στην 21η
αγωνιστική. Κέρδισαν εντός έδρας με 3-0 την ΑΠΕ Ακρωτηρίου. Στην 22η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έχασε εκτός έδρας
με 4-2 από τον πρωτοπόρο Διγενή. Ο Μάρτιος αρχίζει για την Ολυμπιάδα με εντός έδρας αγώνα. Στο πλαίσιο της 23ης
αγωνιστικής θα φιλοξενήσει την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Στην 24η αγωνιστική ακολουθεί η έξοδος στην Ορμήδεια για
τον αγώνα με αντίπαλο την τοπική ομάδα. Στην 25η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα φιλοξενήσουν την ΕΝΑΔ
Πόλης Χρυσοχούς και στην 26η αγωνιστική θα παίξουν εκτός έδρας στο γειτονικό ντέρμπι με αντίπαλο την Ομόνοια
Ψευδά. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις Μαρτίου ολοκληρώνονται με τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Αχυρώνα
Λιοπετρίου. Τριπλή μετεγγραφική ενίσχυση για την ομάδα κατά την μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Ο Παύλος Σοφοκλέους και ο Αντρέας Πεπέτσιος επέστρεψαν στην ομάδα, ενώ στις τάξεις της Ολυμπιάδας εντάχθηκε ο νεαρός κάτω
των 21χρόνων Ανδρέας Μιχαήλ ο οποίος μετεγγράφηκε από την ομάδα του ΑΣΙΛ Λύσης.

Σ

Κίνηση Fair Play

ε μια κίνηση που δεν βλέπουμε συχνά στο κυπριακό ποδόσφαιρο αντιπροσωπεία της Ολυμπιάδας αποτελούμενη από το προπονητή Σάββα Μαγκαφά και τους ποδοσφαιριστές Νικόλα Πέζουνο, Παναγιώτη Παπαπερικλέους
και Γιαννάκη Ολύμπιο, επισκέφθηκε τον άτυχο ποδοσφαιριστή του Π.Ο. Ξυλοτύμβου, Αντώνη Μούσιη που τραυματίστηκε στον αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων. Οι
άνθρωποι της Ολυμπιάδας ευχήθηκαν στον ποδοσφαιριστή περαστικά και σύντομα να επιστρέψει υγιής στο γήπεδο. Τέτοιες κινήσεις οι οποίες αναδεικνύουν το Fair
Play στα γήπεδα μας μόνο θετικές εντυπώσεις αφήνουν και οι εμπνευστές τους αξίζουν συγχαρητηρίων. Η Ολυμπιάδα πέρασε στα ημιτελικά του κυπέλλου κερδίζοντας στην παράταση με 1-0 την ΕΝΑΔ.

Θέλει κύπελλο και 3η θέση ο Λέφτερος

Σ

την τελική ευθεία των αγωνισιτκών του υποχρεώσεων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19 μπήκε ο Λέφτερος ο οποίος διεκδικεί δυο στόχους και θέλει να αν είναι δυνατόν να πετύχει και τους
δυο. Ο Λέφτερος βρίσκεται στον ημιτελικό του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ. Στο
σημείο που έφθασε η ομάδα προμηνύονται σκληρές μάχες αφού όλες οι
ομάδες που συμμετέχουν στο κύπελλο έχουν τον ίδιο στόχο, την κατάκτηση του τροπαίου. Σε τέτοια παιχνίδια όλα τα αποτελέσματα είναι ανοικτά και η ομάδα προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να διεκδικήσει σε πρώτη φάση το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Λέφτερος ως κάτοχος του κυπέλλου
θέλει να διεκδικήσει και φέτος το βαρύτιμο τρόπαιο το οποίο αποτελεί διακαή στόχο όλων στο σωματείο. Το
κλίμα στον Λέφτερο είναι εξαιρετικό. Διοίκηση, ποδοσφαιριστές και φίλοι του Λέφτερου υπροετοιμάζονται
για τις μεγάλες προκλήσεις που έπονται. Τα παιχνίδια του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους. Αναμένεται ότι οι φίλοι του Λέφτερου θα δώσουν δυναμικά το παρόν τους στους αγώνες και θα υποστηρίξουν από την κερκίδα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η ομάδα, τους έχει ανάγκη
και το αναγνωρίζουν. Η παρουσία τους αναμένεται να είναι έντονη στα παιχνίδια που έρχονται. Πέραν από
το κύπελλο ο Λέφτερος διεκδικεί και την 3η θέση στο πρωτάθλημα. Έχει να ανταγωνστεί τον Εθνικό Καϊμακλίου με τον οποίο αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμοι. Απομένουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος δυο αγώνες,
με Ακανθού και ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου. Στο σωματείο θα επιδιώξουν να πάρουν δυο νίκες και αν στο τέλος
καταφέρουν να ξεπεράσουν τον Εθνικό ο οποίος αυτή τη στιγμή υπερισχύει στα τέρματα τότε η 3η θέση θα
είναι μια ηθική ικανοποίηση για όλους και την προσπάθεια που κατέβαλαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου. Ο Λέφτερος άρχισε με στόχο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ωστόσο κάποιοι τραυματισμοί βασικών ποδοσφαιριστών, κάποιες ατυχίες σε σημαντικά παιχνίδια στοίχισαν στην ομάδα βαθμούς
με αποτέλεσμα να της στερήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.

Δ

Σκέφτονται τη διοργάνωση του
κυπέλλου στον Πανιδαλιακό

ιάκριση μέσω κυπέλλου θα επιδιώξουν στον Πανιδαλιακό. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό και όλοι
στο σωματείο προσβλέπουν ότι ο Πανιδαλιακός θα κάνει μια καλή πορεία και θα αποζημιώσει τους φίλους του για την μέτρια πορεία που έκανε φέτος η ομάδα στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με την κλήρωση
που έγινε ο πρώτος αγώνας του κυπέλλου θα γίνει στη Λεμεσό στις 10 Απριλίου με αντίπαλο την ΕΝΑΑΘ. Όλοι στο
σωματείο θεωρούν ότι η διοργάνωση του κυπέλλου μπορεί να αποτελέσει την οδό για τη διάκριση του Πανιδαλιακού στη φετινή περίοδο. Στο πλευρό της ομάδας αναμένεται να βρεθούν και οι οπαδοί της οι οποίοι αναμένεται να στηρίξουν τις παίκτριες του Πανιδαλιακού στην προσπάθεια τους.

Στο βάθρο Μουσικού, Τσαγγάρη και
Καλλένου

Ν

έες επιτυχίες σημείωσαν στον
4ο παγκύπριο αγώνα τοξοβολίας οι αθλήτριες Έλενα Μου-

σικού, Σοφία Βαρβαρίτη Τσαγγάρη και
Άννα Καλλένου. Η Έλενα Μουσικού κατέκτησε την 1η θέση στο ατομικό γυναικών
στο ολυμπιακό τόξο και την 1η θέση στο
μικτό. Η Σοφία Βαρβαρίτη Τσαγγάρη κατέλαβε την 1η θέση στο ατομικό γυναικών
στο σύνθετο τόξο και την 3η θέση στο μικτό. Η Άννα Καλλένου κατετάγη στην 3η
θέση στο ατομικό γυναικών στο ολυμπιακό τόξο.

