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 78 l Μάρτιος 2018

Τιμητική διάκριση για τη συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – Kίνας

Διαδικτυακός Κινέζικος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός
με σφραγίδα Ιδαλίου

Σ

τα μέγιστα στην προώθηση των σχέσεων των
δυο χωρών. To CCN εκπέμπει σε 40 χώρες του
κόσμου. Ο κινέζικος ραδιοσταθμός και τηλεόραση προχώρησε σε συμφωνία με το Κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μεταδίδοντας όλες τις ειδήσεις που αφορούν την
Κίνα, με μετάφραση και στην Αγγλική γλώσσα. Tροχοδρομείται και η δημιουργία εφαρμογής - application για τα κινητά τηλέφωνα
το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο επισκέπτης και να εξασφαλίζει πληροφορίες που
αφορούν την Κύπρο.

ε ειδική τελετή ο Οικονομικός και
Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Wang Yapin τίμησε το CCN, τον διαδικτυακό
Κινέζικο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, με το Βραβείο Σύνδεσης Οικονομικής και Πολιτιστικής
Προώθησης της Κίνας για Ποιότητα, παράδοση & υπηρεσία. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους του CCN ο Κώστας Καδής
στον οποίο εκφράστηκαν οι ευχαριστίες της
Κίνας για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία
του να ιδρύσει τον σταθμό και να συμβάλει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

e-τιμολόγηση στις τοπικές
αρχές
ΣΕΛ.4

σελ. 3

Κατασκευάζεται κυκλικός κόμβος
στην είσοδο του Ιδαλίου

Ά

ρχισαν οι εργασίες για κατασκευή κυκλικού κόμβου
στην είσοδο της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το έργο
το οποίο θα αλλάξει την όψη στην είσοδο του Ιδαλίου κατασκευάζεται
από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το
κόστος του έργου υπολογίζεται στις
300 χιλιάδες Ευρώ. Η ολοκλήρωση
του έργου θα συμβάλει στην αύξη-

ση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του
2018. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος
δήλωσε ότι η η ασφάλεια των κατοίκων του Ιδαλίου αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου της
περιοχής είναι στις πρώτες προτεραιότητες του δημοτικού συμβουλίου.

σελ. 4

Καρναβαλίστικη παρέλαση
στα Λύμπια

Σ

’ ένα εορταστικό κλίμα
με χορό και τραγούδια
στην παρουσία των το-

πικών αρχών και πλήθος κόσμου
πραγματοποιήθηκε η 2η καρναβαλίστικη παρέλαση στα Λύμπια.
Σημείο έναρξης της παρέλασης
ήταν ο κυκλικός κόμβος Λυμπιών και ο τερματισμός το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών. Ακολούθησε χορός και κεράσματα
με τους παρευρισκομένους να
απολαμβάνουν την όμορφη εκδήλωση την οποία διοργάνωσε
η «Ενωμένοι Νεολαία» Λυμπιών.

σελ. 6

Στενή
συνεργασία
Κύπρου –
Κουβέιτ

H

στενή συνεργασία Κύπρου – Koυβέιτ επαναβεβαιώθηκε στη δεξίωση με την ευκαιρία της 57ης
εθνικής επετείου της χώρας και
της 27ης επετείου από την ημέρα
της απελευθέρωσης του κρατιδίου
του Κουβέιτ. Ο πρέσβης του Κουβέιτ Waleed Ahmad Al – Kandari
ο οποίος κατοικεί στην επικράτεια
Ιδαλίου αναφέρθηκε στις πολύ
καλές σχέσεις Κύπρου και Κουβέιτ στον πολιτικό και οικονομικό
τομέα. Στο ίδιο μοτίβο ήταν και η

Άνοιξε «Το Γεωπονικό»
ΣΕΛ.5

ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών
Ιωάννη Κασουλίδη. Στη δεξίωση
παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της
Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ο
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της εκκλησίας, του επιχειρηματικού κόσμου,
μέλη του διπλωματικού σώματος
και φίλοι του Κουβέιτ στη Λευκωσία. Το παρόν τους έδωσαν και
τοπικοί παράγοντες της περιοχής
Ιδαλίου.

Καταγγελίες Οικολόγων
για αποκοπή δέντρων στη
βιομηχανική Ιδαλίου
ΣΕΛ.10

σελ. 8

Πρόβλημα με λύματα στο Δάλι

Π

νίγονται στα λύματα κάτοικοι συγκεκριμένης
περιοχής στο Δήμο Ιδαλίου αφού αντιμετωπίζουν καθημερινό πρόβλημα υπερχείλισης.
Το θέμα συζήτησε εκ νέου η επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής
χωρίς ωστόσο να βρεθούν λύσεις.
Αναφέρθηκε πως για να λυθεί το
πρόβλημα του Ιδαλίου θα πρέπει
να γίνει αποχετευτικό 140 χιλιομέτρων με το κόστος να ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια Ευρώ. Το
κόστος αυτό θα πρέπει να το πληρώσει ο Δήμος, αφού πάρει δάνειο, με την επιβολή φορολογίας
και εκτιμάται ότι η αποπληρωμή

Ποιο είναι το καλύτερο
μαξιλάρι
ΣΕΛ.13
του θα γίνει σε 60 χρόνια. Ζητούμε κρατική βοήθεια ώστε να μην
επωμιστούν ολόκληρο το βάρος
οι δημότες δήλωσε ο Δήμαρχος
Λεόντιος Καλλένος τονίζοντας ότι
ασκούνται πιέσεις για κατασκευή
του αναγκαίου για το Δήμο έργου.

σελ. 10

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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Καλώς μας ήρθες Άνοιξη

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Μύρισε η Άνοιξη. Οι κάμποι άρχισαν να ανθίζουν και παντού
πλούσια χρώματα και μυρωδιές. Η Άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Προσφέρει χαρά και συμβάλλει στην αλλαγή
της ψυχολογίας του ανθρώπου. Όμορφες εικόνες, ανθισμένη
φύση, δεν την χορταίνεις. Σημαντική διάκριση για τον Κινέζικο
διαδικτυακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό CCN. H πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο τίμησε τον CCN για τη
συμβολή του στην προώθηση και ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων Κύπρου – Κίνας. Το CCN Cyprus Chinese Radio – TV εκπέμπει σε 40 χώρες ανά το παγκόσμιο περιλαμβανομένης και
της Κίνας. Απευθύνεται σε εκατομμύρια κόσμου και προβάλει
την Κύπρο διεθνώς. Από τη διπλωματική σκηνή με άρωμα Ιδαλίου είναι και η είδηση που αφορά στη δεξίωση που παρέθεσε
η πρεσβεία του Κουβέιτ με την ευκαιρία της 57ης εθνικής επετείου της χώρας και της 27ης επετείου από την ημέρα της απελευ-

θέρωσης του κρατιδίου του Κουβέιτ. Ο πρέσβης του Κουβέιτ
στη Λευκωσία Waleed Ahmad Al – Kandari είναι κάτοικος Ιδαλίου, το σπίτι του βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Λήδρας. Ο κ. Αl
– Kandari με θέρμη υποδέχθηκε τους καλεσμένους. Εκεί ήταν
και η <<ΔΑΛΙNEWS>> και μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό. Στη Βουλή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητήθηκε το θέμα της υπερχείλισης των λάκκων στην
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα κατασκευής του έργου του αποχετευτικού ζητώντας μάλιστα και κρατική
χορηγία ώστε να μην επωμιστούν ολόκληρο το οικονομικό βάρος τα νοικοκυριά. Τον περασμένο μήνα άρχισε η υλοποίηση
ενός σημαντικού και αναγκαίου έργου για το Δήμο. Άρχισαν οι
εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήταν ένα έργο που είχε ανά-

γκη η περιοχή και το οποίο θα συμβάλει τα μέγιστα στην οδική ασφάλεια των κατοίκων αλλά και όσων χρησιμοποιούν τον
παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Φέτος πραγματοποιήθηκε η 2η καρναβαλίστικη παρέλαση στα Λύμπια. Πρόκειται για
μια εκδήλωση η οποία άρχισε να καθιερώνεται. Στόχος των διοργανωτών είναι τα επόμενα χρόνια να καταστεί θεσμός. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία πρόσφερε χαρά και διασκέδαση σε όσους συμμετείχαν. Πολύ ωραία εκδήλωση διοργάνωσε
και ο Δήμος Ιδαλίου, την Καθαρά Δευτέρα στην περιοχή των
Αποθηκών του Δημαρχείου. Όσοι παρευρέθηκαν απόλαυσαν
μουσική και τραγούδι και πέρασαν την ημέρα τους ευχάριστα
απολαμβάνοντας την χαρά που προσφέρει η φύση. Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα να φθάσουμε.

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.
Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020
Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α,
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι.
ΤΗΛ.22521922
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου
Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572

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

Μ

ε σύμμαχο την
καλή
διάθεση
των γονέων, των
μαθητών και των εκπαιδευτικών στήθηκαν και φέτος
οι ψησταριές στις αυλές των
σχολείων για το έθιμο της
Τσικνοπέμπτης. Οι γονείς
και οι εκπαιδευτικοί ήταν εκεί
βοηθώντας με κάθε τρόπο
στην επιτυχία της εκδήλωσης. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από τη Σχολή
Φόρουμ, το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και το Δημοτικό
Σχολείο Αλάμπρας.

Αιμοδοσία στο Δάλι

Η

Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την Κοινοτική
Αστυνόμευση διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Ιδαλίου. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Υγείας Ιδαλίου.

Μαθητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο

ι μαθητές της Α’
Λυκείου της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο
του επαγγελματικού προσανατολισμού και να παρακολουθήσουν διαλέξεις για
διάφορα θέματα. Ήταν μια
πρωτόγνωρη εμπειρία για
τους μαθητές οι οποίοι για
πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή, έστω και για λίγες ώρες,
με τη φοιτητική ζωή. Η εμπειρία που απεκόμισαν σίγουρα θα τους φανεί χρήσιμη για το μέλλον.

Η ομορφιά της φύσης

Ό

ποιος αποφασίσει να κάνει
μία εκδρομή στην Κυπριακή
ύπαιθρο θα μείνει έκθαμβος

από την ανεπανάληπτη ομορφιά της ανθοφορούσας αυτή την εποχή γης.
Οι καταπράσινοι και γεμάτοι από πανέμορφα αγριολούλουδα κάμποι, ο ήλιος
και ο γαλάζιος ουρανός σμίγουν μαγευτικά σε μια μοναδική πανδαισία εικόνων.
H ανάρτηση του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου στο facebook. Mας
άρεσε και την αναδημοσιεύουμε.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Μαρτίου
2 Μαρτίου
3 Μαρτίου
4 Μαρτίου
5 Μαρτίου
7 Μαρτίου
9 Μαρτίου
11 Μαρτίου
12 Μαρτίου
17 Μαρτίου
19 Μαρτίου
20 Μαρτίου
25 Μαρτίου
27 Μαρτίου

Ευδοκία, Ευδοκή, Χαρίσιος, Χαρίσης, Παράσχος , Παρασκευή,
Εύη
Τρωάδιος, Τρωαδία, Ευθαλία, Παρασκευας, Παρης, Θάλια
Κλεόνικος, Κλεονίκη, Κλεονίκω, Νίκη
Γεράσιμος, Μάκης, Γρηγόρης, Γρηγορία
Αρχέλαος, Ευλογία, Ευλόγης
Ευγένιος
Ηλιανός, Ηλιανή, Ηλιάνα, Σμαράγδα, Ξάνθη, Σαράντης
Θεοδώρα, Θεόδωρος, Σωφρόνιος, Σαβίνα
Θεοφάνης, Φάνης, Φανή, Θεοφανία, Φένια
Αλέξιος
Χρύσανθος, Χρυσάνθη
Λωξάνδρα
Ευάγγελος, Ευαγγελία
Ματρώνα, Φίλητος

ΔΑΛΙ

news

3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τιμητική διάκριση για τον διαδικτυακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό
CCN Cyprus Chinese Radio T.V

Η

Κίνα και η Κύπρος απολαμβάνουν σχέσεις βαθιάς παραδοσιακής φιλίας, καλές διμερείς σχέσεις και
όλο και στενότερη οικονομική και εμπορική συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ταχεία
αύξηση των επενδύσεων από την Κίνα στην Κύπρο όπως και του τουρισμού. Μεγάλη συμβολή στην
προώθηση και ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων Κύπρου – Κίνας διαδραματίζει ο κινέζικος διαδικτυακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CCN Cyprus Chinese Radio T.V. Στις 2 Φεβρουαρίου σε ειδική τελετή ο Οικονομικός και
Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Wang Yapin τίμησε το CCN, το Κινέζικο Radio TV με το Βραβείο Σύνδεσης Οικονομικής και Πολιτιστικής Προώθησης της Κίνας για Ποιότητα, παράδοση & υπηρεσία. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους του CCN Κώστας Καδής στον οποίο εκφράστηκαν
οι ευχαριστίες της Κίνας για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του να ιδρύσει τον σταθμό και να συμβάλει τα
μέγιστα στην προώθηση των σχέσεων των δυο χωρών. Ο κινέζικος ραδιοσταθμός και τηλεόραση CCN Cyprus
Chinese Radio T.V αποτελεί μία πλατφόρμα για την κατανόηση του κινεζικού πολιτισμού και των ανθρώπων της
Ασιατικής χώρας. Μεταδίδει στα κινέζικα 24 ώρες το 24ώρο. Η δημοσιογράφος της Κινέζικης Κρατικής τηλεόρα-

σης CGTN Wu Guoxiu κατά την επίσκεψη της στην Κύπρο για κάλυψη των δραστηριοτήτων της CCN, εξέφρασε την έκπληξη και τον θαυμασμό της. Αυτή την στιγμή ο CCN ακούεται μέσω του διαδικτύου σε 40 χώρες ανά
το παγκόσμιο περιλαμβανομένης και της Κίνας. Απευθύνεται σε εκατομμύρια Κινέζους και προβάλει την Κύπρο διεθνώς. Θεωρείται σημαντικό βήμα για προβολή της Κύπρου ως τουριστικός και εμπορικός προορισμός.
Το CCN Cyprus Chinese Radio T.V. προχώρησε σε συμφωνία με το Κρατικό Κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων
Xinhua μεταδίδοντας on line όλες τις ειδήσεις που αφορούν την Κίνα, στην Κινέζικη και Αγγλική γλώσσα. Το
CCN καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Πρεσβείας της Κίνας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του
CCN τροχοδρομείται και η δημιουργία εφαρμογής - Application για τα κινητά τηλέφωνα στα Αγγλικά και Κινέζικα, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιούν οι επισκέπτες Κινέζοι, τουρίστες και επενδυτές και να εξασφαλίζουν πληροφορίες που αφορούν την Κύπρο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για επαγγελματική δραστηριοποίηση και εγκατάσταση στην Κύπρο.
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Άρχισε η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην είσοδο του Ιδαλίου

Ά

ρχισαν οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου στη συμβολή του παλαιού δρόμου Λευκωσίας
–Λεμεσού με την οδό Οδυσσέως, δαπάνης 300 χιλ. Ευρώ που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
2018. Πρόκειται για σημαντικά μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στην περιοχή των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης. Το έργο κατασκευάζεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση
της οδικής ασφάλειας και θα διευκολύνει τα μέγιστα όσους εξέρχονται της Λεωφόρου Οδυσσέως στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και επιχειρούν να εισέλθουν στη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη. Ο κυκλικός
κόμβος θα αλλάξει την είσοδο του Ιδαλίου και αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς για όσους εισέρχονται και
εξέρχονται από την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συγκεκριμένα όσοι εισέρχονται στη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη από τη Λεωφόρο Οδυσσέως κρίθηκε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφάλειας. Με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου θα τους δοθεί προτεραιότητα και θα αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό όπως το χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι, πρόβλημα. Με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην είσοδο του Ιδαλίου αναμένεται
ότι θα γίνει και σχεδιασμός της σήμανσης στην περιοχή. Αναμένεται ότι θα επιλυθεί και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Νέας Λήδρας. Όταν κατευθύνονται από τα Λατσιά προς τη Νέα Λήδρα στην προσπάθεια τους για να εισέλθουν στην περιοχή όπου κατοικούν, αναμένοντας να καθαρίσει ο δρόμος και να κινηθούν
προς τα δεξιά, αυτοκίνητα που τους ακολουθούν τους προσπερνούν από αριστερά λόγω της διαπλάτυνσης
που έγινε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. Ο Δήμος Ιδαλίου
μετά από παράπονα πολιτών, υπέδειξε το πρόβλημα στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και αναμένεται ότι στη σή-

μανση που θα γίνει με την ευκαιρία της κατασκευής του κυκλικού κόμβου θα προβλεφθεί η δημιουργία λωρίδας για να χρησιμοποιείται από όσους επιχειρούν να στρίψουν δεξιά για να εισέλθουν στη Νέα Λήδρα. Με τη
δημιουργία του κυκλικού κόμβου στην περιοχή αναμένεται ότι θα αυξηθεί και ο φωτισμός, άλλο ένα σημαντικό
μέτρο για την οδική ασφάλεια. Επίσης θα αποφεύγεται το ενδεχόμενο οδηγοί να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες στην περιοχή. Η δαπάνη του έργου περιλαμβάνεται στο κονδύλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων που αφορά τα δευτερεύοντα οδικά έργα. Ο κυκλικός κόμβος θεωρείται σαν προσωρινή λύση αφού η Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο κατασκευής τεσσάρων λωρίδων το οποίο
φθάνει μέχρι το Πέρα Χωριό – Νήσου. Ο Δήμος Ιδαλίου έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και ζήτησε τη
λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας και σε άλλες περιοχές της πόλης. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος τόνισε ότι η
τοπική αρχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο συγκεκριμένο ζήτημα επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των κατοίκων
του Ιδαλίου αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής είναι στις πρώτες προτεραιότητες του δημοτικού συμβουλίου. «Θα επιμείνουμε να ληφθούν μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης και σε άλλα σημεία
του Δήμου όπου εντοπίσαμε ότι παρατηρείται πρόβλημα» τόνισε ο κ.Καλλένος. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου ανέφερε
το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα παράπονα που υποβάλλονται κατά καιρούς από δημότες
και ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι η Αστυνομία και το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Έρχεται η e-τιμολόγηση στις Τοπικές Αρχές

Τ

η σημασία της περαιτέρω προώθησης της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Κύπρο,
υπογράμμισε ο Υπουργός Εσωτερικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης της έναρξης υλοποίησης της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης στις Τοπικές Αρχές, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018.
Βάσει της κοινοτικής οδηγίας 55/2014, η κεντρική
κυβέρνηση θα πρέπει
να είναι τεχνικά έτοιμη
να υλοποιήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση τον
Απρίλιο του 2019, ενώ ο
ευρύτερος δημόσιος τομέας θα πρέπει να είναι
έτοιμος να υλοποιήσει
πλήρως την e-τιμολόγηση ένα χρόνο αργότερα.
Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της e-τιμολόγησης θα
επιφέρει μείωση του κόστους έως και 65% σε πολίτες και τοπικές αρχές.
Το έργο της εισαγωγής του e-invoicing στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,07 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από
την ΕΕ.
«Τα οφέλη είναι πάρα πολλά, η τιμολόγηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, ταχύτερα, ασφαλέστερα, οικο-

νομικότερα και θα εξοικονομούνται πόροι από τις
ίδιες τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις αλλά και από τους
ίδιους τους δημότες», ανέφερε ο κ. Πετρίδης στο
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.
Ο κ. Πετρίδης είπε πως θα υπάρχει μεταβατική περίοδος, όπου θα επιτρέπεται και η παράλληλη χρήση
έντυπου τιμολογίου, προσθέτοντας πως βοηθητική
θα είναι και η συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών των κοινοτήτων.
Ο Έπαρχος Λευκωσίας,
Μάριος Παναγίδης δήλωσε ότι βάσει της οδηγίας 55/2014 όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ είναι
υποχρεωμένες να είναι
τεχνικά έτοιμες να αποδέχονται τιμολόγια μέχρι
τις 18 Απριλίου το 2019,
ενώ για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για τις 18 Απριλίου του 2020.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμάται ότι η πλήρης
εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλα τα
κράτη-μέλη θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 40 δις
Ευρώ σε ορίζοντα 6ετίας.
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Διεύρυνση των χρήσεων
στις Βιομηχανικές Περιοχές

Μ

ετά από πολλές προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων επιτεύχθηκε η διεύρυνση των χρήσεων στις Βιομηχανικές Περιοχές έτσι
ώστε να περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις
η Αποθήκευση, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι δραστηριότητες Καινοτομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο για το θέμα το ΚΕΒΕ εργάστηκε μεθοδικά
και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Η εξέλιξη αυτή θα έχει ευεργετική επίδραση στην καλύτερη αξιοποίηση των υποστατικών στις βιομηχανικές περιοχές αφού πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα
αξιοποίησης τους και για τους πιο πάνω σκοπούς. Επιπρόσθετα εκσυγχρονίζεται ο Κανονισμός με δραστηριότητες που συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η
προώθηση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και οι δράσεις καινοτομίας.
Ο Θεσμός των Βιομηχανικών Περιοχών εξακολουθεί
να στηρίζει τις βιομηχανίες του τόπου, εν τούτοις οι
ανάγκες των βιομηχανιών κατά τη διάρκεια των ετών
διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα κάποιες νέες δραστηριότητες να μην συνάδουν πλήρως με τους Κανο-

νισμούς λειτουργιάς των περιοχών για αυτό και κρίθηκε αναγκαίο από το ΚΕΒΕ η προώθηση της διεύρυνσης
των επιτρεπόμενων χρήσεων.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο κανονισμός προέβλεπε τη χρήση των τεμαχίων στις Βιομηχανικές Περιοχές
για τους ακόλουθους σκοπούς:
Βιομηχανικούς σκοπούς ή για δραστηριότητες πληροφορικής ή άλλες δραστηριότητες συναφείς με την
πληροφορική ή για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και μηχανοκινήτων οχημάτων ή για δημιουργία διοικητικών κέντρων, ερευνητικών κέντρων και
εργαστηρίων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
προϊόντων και εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων υψηλής
τεχνολογίας ή για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και ψηφιακών δίσκων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που συντελεί στην ανάπτυξη,
την εξυπηρέτηση και την καλύτερη λειτουργία των βιομηχανιών που βρίσκονται μέσα σε κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή ή και άλλων βιομηχανιών, περιλαμβανομένης και της τουριστικής βιομηχανίας.
Τονίζεται ότι το ΚΕΒΕ εξακολουθεί να διαφωνεί με την
ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητες λιανικού εμπορίου εντός των Βιομηχανικών Περιοχών.

Άνοιξε «Το Γεωπονικό»

Τ

ελέστηκαν τα εγκαίνια του «Γεωπονικού».
Βρίσκεται στον δρόμο Ιδαλίου – Πέρα Χωριού Νήσου. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κατάστημα το οποίο διαθέτει όλα τα χρειώδη για τον κήπο, τη γεωργία και τη δημόσια
υγεία. Ο ιδιοκτήτης του «Γεωπονικού», ο έμπειρος γεωπόνος Χριστόδουλος Κυριάκου μπορεί
να παράσχει τις συμβουλές του. Τα εγκαίνια του
«Γεωπονικού»τέλεσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-

ος Καλλένος. Στο «Γεωπονικό» διατίθενται όλων
των ειδών φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα), λιπάσματα, βιολογικά σκευάσματα για την πλήρη αντιμετώπιση των εχθρών
και των ασθενειών. Πωλούνται σπόροι, είδη κήπου και άρδευσης, ψεκαστήρες και προϊόντα δημόσιας υγείας. O γεωπόνος Χριστόδουλος Κυριάκου πραγματοποιεί και κατ’ οίκον επίσκεψη.
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2η καρναβαλίστικη παρέλαση Λυμπιών
ια 2η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε στα Λύμπια καρναβαλίστικη παρέλαση. Θέμα της φετινής καρναβαλίστικης παρέλασης ήταν ένα καπέλο γεμάτο ιδέες. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στο όμορφο Κυριακάτικο ξεφάντωμα. Σημείο έναρξης της παρέλασης ήταν ο κυκλικός κόμβος Λυμπιών και ο τερματισμός το Κοι-

νοτικό Συμβούλιο Λυμπιών. Ακολούθησε χορός και κεράσματα με τους παρευρισκομένους να απολαμβάνουν την

όμορφη εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η «Ενωμένοι Νεολαία» Λυμπιών. Στην παρέλαση υπήρχαν 15 ομάδες με
μικρούς αλλά και μεγάλους. Κάποιες ομάδες ξεπέρασαν τα 80 άτομα. Πλήθος κόσμου έσπευσε να παρακολουθήσει
την παρέλαση χορεύοντας και διασκεδάζοντας. Βασίλισσα του Καρναβαλιού ήταν η Τάλα των Ολυμπίων που έδινε
το μήνυμα να χαμογελάμε και να διασκεδάζουμε.

«Φοίνικας» στην Αγία Βαρβάρα

Άνοιξε το παράθυρο της καρδιάς σου

H

κοινοτική υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων Φοίνικας θα καλύψει της κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Λυθροδόντα, Σιας, και Μαθιάτη. Σκοπός είναι η εφαρμογή ενός προληπτικού κοινοτικού
προγράμματος πολυεπίπεδης ψυχοκοινωνικής στήριξης ατόμων, παιδιών και οικογενειών. Απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στις προαναφερθείσες κοινότητες. Οι δράσεις του «Φοίνικα» περιλαμβάνουν πιλοτική επιτόπια έρευνα για εκτίμηση / διάγνωση αναγκών των κατοίκων, δημιουργία κοινοτικής εθελοντικής ομάδας
στήριξης τους προγράμματος, εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια σε γονείς και επαγγελματίες που εργάζονται
με παιδιά, παροχής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ενήλικες, παιδιά και οικογένειες, δημιουργία καλοκαιρινού δημιουργικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου σε παιδιά και εφήβους, βιωματικά εργαστήρια
σε μαθητές/τριες στο χώρο του σχολείου, παροχή διαλέξεων στους κατοίκους της κοινότητας και παροχή διευκολύνσεων για κάλυψη αναγκών παιδιών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση οι υπηρεσίες θα παρέχονται
δωρεάν από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, εξειδικευμένους σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς και
ψυχολόγους που θα βρίσκονται επί τόπου στις κοινότητες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι για όλο το 2018.
Φορείς υλοποίησης είναι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick, η ομάδα Εξειδικευμένων
Κοινωνικών Λειτουργών και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Χρηματοδότες είναι τα Κοινοτικά Συμβούλια των τεσσάρων κοινοτήτων.

Ταχυδρομικές θυρίδες στην Αλάμπρα

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο
Αλάμπρας σε συνεργασία με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν προχωρήσει
στην τοποθέτηση 25 ταχυδρομικών θυρίδων. Οι ταχυδρομικές θυρίδες έχουν τοποθετηθεί στο χώρο στάθμευσης
των γραφείων του κοινοτικού
συμβουλίου Αλάμπρας. Όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση οι
ταχυδρομικές θυρίδες θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που
βρίσκονται στη Βιομηχανική
περιοχή Αλάμπρας. Με τις ταχυδρομικές θυρίδες οι επιχειρηματίες της περιοχής θα λαμβάνουν
με ασφάλεια την αλληλογραφία
τους γεγονός που θα διευκολύνει τα μέγιστα τη διεκπεραίωση
της εργασίας τους.

Αιμοδοσία
στην Αλάμπρα
Στις 22 Μαρτίου, η ώρα 19:00
διοργανώνεται αιμοδοσία στο
Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας. Η

Η

ζωή μας και η καθημερινότητα μας τρέχουν σε
τόσο γρήγορους ρυθμούς που πολλές φορές
δεν μπορούμε να τις φτάσουμε και να τρέξουμε μαζί τους. Αυτό το γεγονός άλλες φορές συνειδητά και
άλλες ασυνείδητα επηρεάζει πολύ τον τρόπο σκέψης μας,
την εσωτερική μας ηρεμία, την διάθεσή μας και την συμπεριφορά μας. Πολλές φορές αφήνουμε το άγχος του
σύγχρονου τρόπου ζωής να μας κυβερνά αλλοιώνοντας
κάποιες βασικές μας αξίες. Αξίες όπως ο σεβασμός, η ευγένεια, η ειλικρίνεια και η αγάπη προς τον εαυτό μας και
τον συνάνθρωπό μας. Αυτές οι αξίες είναι ο πιο μεγάλος
θησαυρός που έχουμε στην καρδιά μας. Ένας θησαυρός
που πρέπει να μοιράζεται σε
συναισθήματα χαράς. Η αγάπη είναι πηγή ευτυχίας, ηρεμίας και ελευθερίας. Συνεχώς
ερχόμαστε αντιμέτωποι με αρνητικά συναισθήματα, σκέψεις
και άσχημες στιγμές και είναι
απολύτως ανθρώπινο, αλλά οι
δυνατοί άνθρωποι με θέληση,
πίστη στις δυνάμεις τους και
αγάπη προς την ζωή καταφέρνουν να σταθούν όρθιοι στα
Έλενα Αναστασίου
Φοιτήτρια Ψυχολογίας
πόδια τους.
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Ζούμε σε μια κοινωνία γεμάτη αγαθά. Ό,τι ζητήσουμε μπορούμε εύκολα να το αποκτήσουμε. Δυστυχώς όμως κανένα υλικό αγαθό δεν μπορεί να μας χαρίσει την ευτυχία
που ονειρευόμαστε, την ευτυχία που θα λάβουμε μέσα
από ένα «Σ ’αγαπώ» , ένα «Ευχαριστώ» και μια καλή κουβέντα. Πολλές φορές θεωρούμε τη ζωή μας άδικη, δύσκολη, μίζερη και ανούσια ξεχνώντας ότι είναι τόσο πολύτιμη
και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που παλεύουν για
αυτήν. Τα πραγματικά προβλήματα τα αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι που δυστυχώς είχαν την ατυχία να γεννηθούν
σε τριτοκοσμικές χώρες όπως η Νιγηρία, το Σουδάν, η Υεμένη και πολλές άλλες. Χιλιάδες είναι τα παιδιά που υποφέρουν και άλλες τόσες χιλιάδες που οδηγούνται στον
θάνατο με τον πιο σκληρό τρόπο. Άνθρωποι και παιδάκια που έρχονται αντιμέτωποι με ασθένειες και δίνουν την
δική τους μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Παιδάκια να
μεγαλώνουν σε ορφανοτροφεία, ηλικιωμένοι που είναι
‘’κλεισμένοι’’ σε γηροκομεία και άνθρωποι μονάχοι που
παλεύουν για μια μέρα ακόμη. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα από πραγματικά προβλήματα στη ζωή και από
ανθρώπους που παλεύουν για κάτι που όλοι εμείς θεωρούμε δεδομένο.
Σκέφτηκες ποτέ, πόσες ευκαιρίες σου προσφέρονται καθημερινά για να κάνεις τη ζωή σου πιο όμορφη; Έχουμε
κάθε λόγο να ανησυχούμε για στεναχώριες και προβλήματα, για όνειρα ανεκπλήρωτα και για επιθυμίες μας που
δεν πραγματοποιήθηκαν, όμως κάθε φορά που αφήνουμε σκέψεις πικρές να πλακώσουν την ψυχή μας, είναι σαν
να χτίζουμε τοίχους και να εγκλωβιζόμαστε μέσα σ ‘αυτούς. Είναι σαν να κλείνουμε τριγύρω τα παράθυρα και να
βυθιζόμαστε σε βαθύ σκοτάδι. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος μαγικός για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες μας, υπάρχει

Το Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών
στο 5ο Φεστιβάλ Σχολικού Ραδιοφώνου

αιμοδοσία είναι εις μνήμη του
Ανδρέα Συμεού Κυπριανού ο
οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22
Μαρτίου 2016. Διοργανωτές είναι το
Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας και η
οικογένεια του αποβιώσαντος.

όμως η δύναμη της αγάπης που μας γεμίζει με επιμονή και
υπομονή έτσι ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια της ζωής. Άσε την καρδιά σου να χαρεί το φως που έρχεται με τον ήλιο της αυγής. Άνοιξε τα κλειστά παράθυρα
και μια ευωδία αισιοδοξίας θα σε πλημμυρίσει. Ζήσε στο
φως κι οι χτύποι της καρδιάς σου θα ‘ναι ειρηνικοί, το πνεύμα σου ήσυχο και η θέληση σου πιο ισχυρή από ποτέ. Ξέχασε για λίγο όλα τα αρνητικά και κοίταξε τις ευκαιρίες που
σου προσφέρονται καθημερινά μέσα από τα πιο απλά και
συνηθισμένα πράγματα. Ένα χαμόγελο, μια λέξη γλυκιά,
μια πράξη αγάπης, ο ήλιος που λάμπει, τα πουλιά που πετούν, η βροχή που χτυπά στο παράθυρο, τα λουλούδια,
ένα τραγούδι, μια βόλτα, μια αγκαλιά και μια ευχή από την
καρδιά μπορούν να διώξουν την ένταση, το άγχος, και τη
θλίψη της κάθε μέρας. Θα μπορούσαν να είχαν όλα τελειώσει χθες, όμως βλέπεις για ακόμα μια φορά το φώς της μέρας. Ένα θαύμα που συχνά δεν εκτιμούμε!
Κάθε καινούρια μέρα έχει απέραντη αξία, σου δίνει την
ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο! Το
σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Μην βάλεις το
δάχτυλο στις πληγές του χτες και μην χαθείς στην αβεβαιότητα του αύριο. Κάθε καινούρια μέρα είναι και μια ευκαιρία! Κράτησε αυτές τις καθημερινές ευκαιρίες και γίνε
πιο γενναιόδωρος προσφέροντας τες στους άλλους. Δίνοντας μια ευκαιρία είναι σαν να φυτεύεις σπόρους σε
ένα χωράφι...Αύριο θα είσαι ο πρώτος που θα χαρεί την
νέα ζωή! Κοίταξε τα πράγματα με νέο βλέμμα και θα είναι
η αρχή για να διώξεις μακριά την πλήξη που οδηγεί στη
μελαγχολία.!. Γι’ αυτό ας κάνουμε την αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας τρόπο ζωής, γιατί η καρδιά μας ξέρει
καλά τι θα πει ευτυχία, έχει τους δικούς της δρόμους, τα
δικά της μονοπάτια. Ας την αφήσουμε λοιπόν να μας οδηγήσει και να μας δείξει που βρίσκονται οι πηγές της χαράς
και της αληθινής ευτυχίας.

T

o Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών συμμετέχει στο 5ο Φεστιβάλ Σχολικού Ραδιοφώνου με δύο συμμετοχές οι οποίες
αναδεικνύουν την παράδοση του τόπου μας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών σε ανακοίνωση του καλεί τους
κατοίκους να προωθήσουν τις υποψηφιότητες του σχολείου. «Ψηφίζουμε το τραγούδι 16 «Ολύμπιος Μοναγρίτης» και το τραγούδι 17 «Το θαύμα του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Γεωργίου» . Συγχαίρουμε τα παιδιά και τους δασκάλους τους για την εξαιρετική δουλεία και τον ζήλο που επιδεικνύουν. Στηρίζουμε όλοι με την ψήφο μας το Δημοτικό
Σχολείο Λυμπιων ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://europeanschoolradio.eu/5fest/vote/»
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Τιμήθηκε η εθνική ημέρα του Κουβέιτ

Σ

τις πολύ καλές σχέσεις Κύπρου και Κουβέιτ στον πολιτικό και οικονομικό τομέα αναφέρθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και ο Πρέσβης του Κουβέιτ στη Λευκωσία Waleed Ahmad Al – Kandari. Η Πρεσβεία του Κουβέιτ διοργάνωσε δεξίωση στη Λευκωσία με την ευκαιρία της 57ης εθνικής επετείου της χώρας και

μας εδώ και πολλά χρόνια. Στη δεξίωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, o Πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, βουλευτές, εκπρόσωποι της εκκλησίας, του επιχειρηματικού κόσμου, μέλη του διπλωματικού σώματος και φίλοι του Κουβέιτ στη Λευκωσία. Προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν o Δή-

της 27ης επετείου από την ημέρα της απελευθέρωσης του κρατιδίου του Κουβέιτ. O κ. Κασουλίδης εξέφρασε την ευγνω-

μαρχος Λεόντιος Καλλένος και τοπικοί παράγοντες της περιοχής Ιδαλίου. Η πρεσβευτική κατοικία βρίσκεται στην περιο-

μοσύνη της Κυπριακής κυβέρνησης για τη στήριξη του Κουβέιτ στο κυπριακό και τη συνεπή υποστήριξη του στη χώρα

χή Νέας Λήδρας στο Δάλι. Κύπρος και Κουβέιτ είναι φίλες χώρες και έχουν στενή συνεργασία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
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 22 Μαρτίου 2018, στις 7:15 μ.μ.
στην αίθουσα του Β’ Δημοτικού σχολείου Ιδαλίου.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
Καλωσόρισμα από τον Δρα Σταύρο Χατζηγιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο.
Χαιρετισμός από τον κ. Λεόντιο Καλλένο, Δήμαρχο Ιδαλίου.
Ομιλία από την Δρα. Αναστασία Χάματσου με θέμα «Η Κύπρος στην επανάσταση του 1821»
Απαγγελίες ποιημάτων από τον κ. Ντίνο Τσιαϊλή.
Τραγούδια από τη Δημοτική Χορωδία Ιδαλίου.
Χορευτικό πρόγραμμα από τον Δημοτικό Λαογραφικό Όμιλο Ιδαλίου.
Τραγούδια και Χορευτικό Πρόγραμμα από παιδιά του Β’ Δημοτικού σχολείου Ιδαλίου.
Παρουσίαση εκδήλωσης: Eυγενία Κωνσταντίνου - Λαγού
Διοργανωτές: Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης Και Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου.

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,
την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
10:00πμ Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας,
αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας.
Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Εξοχότατος
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.
10:30πμ Κατάθεση στεφάνων στο προαύλιο της εκκλησίας.
11:00πμ Παρέλαση Σχολείων, Σωματείων και Οργανωμένων Φορέων Πέρα Χωρίου και Νήσου, Λυμπιών, Ποταμιάς και 6ης
Μηχανοκίνητης
Ταξιαρχίας Πεζικού στη Λεωφ. Γιάννη Γρούτα.
Οι καταθέσεις στεφάνων πρέπει να δηλωθούν μέχρι
την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στα τηλ. 22444888 / 22444892.

Συντονιστές: Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου και Λύκειο Ιδαλίου
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Στην Βουλή τα λύματα του Ιδαλίου

Δ

υσεπίλυτο και πολυδάπανο φαίνεται να είναι το
ζήτημα της υπερχείλισης απορροφητικών λάκκων στο Δήμο Ιδαλίου, όπως διαφάνηκε από τη
συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Παρόμοιο πρόβλημα παρατηρείται και στο Δήμο Λειβαδιών.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ευανθία Σάββα ανέφερε ότι για να
γίνει το αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή Καλλιθέα του
Δήμου Ιδαλίου χρειάζονται 26 εκατομμύρια Ευρώ. Πρόσθεσε ότι το δάνειο με κρατικές εγγυήσεις που θα πάρει
το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας θα πρέπει να το
επωμιστούν 4,500 νοικοκυριά του Δήμου Ιδαλίου.
Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι το θέμα που
συζητήθηκε στην Επιτροπή είναι ένα από τα θέματα που
θα συνεχίσει να συζητείται ακόμα περισσότερο. Όπως
είπε, έχει δοθεί ανεξέλεγκτη επέκταση οικιστικών ζωνών
και άδειες για μεμονωμένη κατοικία που αντί μια κτίζονται
τέσσερις και βρισκόμαστε στο σημείο να υπάρχουν τόσα

πολλά λύματα και να στοιχίζει πολύ η επεξεργασία, η συλλογή και συντήρηση των συστημάτων.
Έκανε επίσης λόγο για αδιαφορία του κράτους όσον αφορά ιδιαίτερα τη διαχείριση του νερού και των λυμάτων.
Όπως είπε, θα έπρεπε να μπει υποχρέωση επεξεργασίας
των λυμάτων για κατοικίες εκτός οικιστικής περιοχής και μεμονωμένες κατοικίες, ώστε να εφαρμοστεί αυτό που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, ότι δηλαδή ο «ρυπαίνων πληρώνει».
Είπε επίσης ότι υπάρχουν πολυκατοικίες με μικρούς απορροφητικούς λάκκους γιατί δεν υπάρχουν σωστοί κανονισμοί για το μέγεθος των λάκκων των πολυκατοικιών και
επίσης δεν υπάρχουν κανονισμοί πώς επεκτείνεται μια περιοχή όταν γίνεται διαχωρισμός οικοπέδων. Πρόσθεσε ότι
όταν επεκτείνεται η πόλη επεκτείνεται η ανάγκη για το δίκτυο υδροδότησης, το δίκτυο τηλεφώνων και το αποχετευτικό με επιπλέον έξοδα, τα οποία όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώνουν αυτά τα λάθη που

έγιναν στο παρελθόν και να εξυπηρετούνται οι κατοικίες κάποιου που έκτισε μια έπαυλη στην άκρη της πόλης.
«Αν δεν αλλάξει η πολιτική η οποία έχουμε και εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουμε αυτά τα προβλήματα να τα έχουμε και σε μεγαλύτερο βαθμό, θα
κολυμπούμε στα λύματά μας και θα τα πίνουμε σύντομα», ανέφερε. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ο οποίος ανέφερε
ότι ο Δήμος ασκεί πιέσεις ώστε το έργο το οποίο είναι
απολύτως αναγκαίο για την περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης να γίνει το συντομότερο.
«Παράλληλα ζητούμε κρατική βοήθεια για εξόφληση
του έργου ώστε να μην επωμιστούν ολόκληρο το βάρος οι δημότες μας» σημείωσε ο κ. Καλλένος. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ιδαλίου είναι απαραίτητη η κρατική
εγγύηση του δανείου ώστε το ΣΑΛ να προχωρήσει και
να υλοποιήσει το έργο.

Καταγγελίες Οικολόγων για αποκοπή
δέντρων στη βιομηχανική Ιδαλίου

Τ
Διαπροσωπικές Σχέσεις

Ό

πως είχε πει και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό ον που ζει σε
έναν κόσμο πολλών. Η φράση αυτή του Αριστοτέλη σηματοδότησε την αρχή για την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο στον δυτικό πολιτισμό. Οι διαπροσωπικές σχέσεις
έχουν αξιόλογη θέση ως βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε ατομικά, ψυχολογικά και σε κοινωνικά φαινόμενα. Οι διαπροσωπικές σχέσεις
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό τόσο της κοινωνικής
πραγματικότητας όσο και της
εμπειρίας του κάθε ατόμου.
Τι εννοούμε όμως με τον όρο
«διαπροσωπικές σχέσεις»; Εννοούμε όλων των ειδών προσωπικών σχέσεων που δημιουργεί ο κάθε άνθρωπος στη
ζωή του, όπως είναι οι οικογεΜαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική
νειακές, φιλικές, ερωτικές, συΨυχολόγος
ναδελφικές, ακόμη και οι θεMSc στην Κλινική Ψυχολογία
ραπευτικές σχέσεις. Οι σχέσεις
αυτές είναι πολύ σημαντικές
στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου,
και κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να έχει δίπλα
του ανθρώπους να τον νοιάζονται και να τον στηρίζουν.
Ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται κάποιος με τους γύρω
του θεωρείται πολύ ουσιαστικός, γιατί οι κοινωνικές αυτές συμπεριφορές ή δεξιότητες ξεκινούν να αναπτύσσονται σε πολύ μικρή ηλικία μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή,
ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς επικοινωνούν και σχετίζονται μεταξύ τους και κατ΄ επέκταση με τα παιδιά τους, με
τον ίδιο τρόπο μαθαίνουν και τα παιδιά να σχετίζονται με
τους γύρω τους. Συγκεκριμένα τα παιδιά μαθαίνουν πώς
να εκφράζουν τα αληθινά τους συναισθήματα και σκέ-

ψεις, πώς να κάνουν έναν σωστό διάλογο, πώς να διαφωνούν, πώς να εισακούει ο ένας τις ανάγκες του άλλου, πώς
να τηρούν τις υποχρεώσεις μιας σχέσης και πώς να βάζουν όρια μεταξύ τους. ‘Όλα αυτά τα μαθαίνουν από το
περιβάλλον της οικογένειας το οποίο έχει τον πρώτο και
βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των σχέσεων. Στην συνέχεια προστίθενται και άλλες σχέσεις-μοντέλα όπως είναι το σχολικό, φιλικό, και το επαγγελματικό περιβάλλον.
Ποια είναι όμως τα βασικά χαρακτηριστικά για τις υγιείς
διαπροσωπικές σχέσεις; Το βασικότερο χαρακτηριστικό
στις σχέσεις είναι η εμπιστοσύνη, η οποία «χτίζεται» με ειλικρίνεια και σεβασμό, προς τα άλλα άτομα αλλά και προς
τον εαυτό του. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει σωστή επικοινωνία και από τις δύο πλευρές, δηλαδή να ακούει ο
ένας τον άλλο για το τι πραγματικά αισθάνεται (είτε θετικά
είτε αρνητικά συναισθήματα), σκέφτεται, και τον/την προβληματίζει. Ακόμη, να υπάρχει κατανόηση για τις ανάγκες
και την διαφορετικότητα του κάθε ατόμου. Δεν πρέπει να
ξεχνιέται ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και βλέπει
τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική γωνία, επομένως
σκοπός δεν είναι να αλλάξουν οι γύρω μας, αλλά να βελτιωθούν οι σχέσεις. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό είναι να υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη, η οποία είναι η αγάπη
χωρίς εγωισμούς και περιμένοντας ανταλλάγματα ο ένας
από τον άλλο. Όμως, για να μπορέσει να κρατηθεί μία υγιείς σχέση χρειάζεται και από τις δύο πλευρές προσπάθεια,
θέληση, και καθημερινή φροντίδα γιατί είναι αδύνατο με
την μονόπλευρη προσπάθεια. Εν κατακλείδι, η σωστή διαχείριση των σχέσεων είναι να μπορεί το άτομο να εκδηλώνει τα αληθινά συναισθήματά του με τον κατάλληλο
τρόπο στην κατάλληλη στιγμή, να μπορεί να παρηγορεί
τον άλλο, να βρίσκει λύσεις στις περιπτώσεις διαπροσωπικών διαφωνιών, να προλαβαίνει διαπληκτισμούς, και να
κατευνάζει αυτούς που έχουν ξεσπάσει.

ο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών
εκφράζει τη δυσαρέσκεια του, πρώτα γιατί κόβονται δεκάδες δέντρα καθημερινά στον
βωμό της ανάπτυξης και κατά δεύτερο για την ευκολία που παραχωρούνται άδειες κοπής δέντρων από το
Τμήμα Δασών. Αντιπροσωπεία της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επισκέφθηκε «τον τόπο του εγκλήματος»,
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μετά από καταγγελίες εργαζομένων της περιοχής. «Αυτή την φορά το
έγκλημα διαπράχθηκε στη βιομηχανική περιοχή Iδαλίου, όπου διαπιστώθηκε πως κάποιοι, αντιλαμβάνονται την προσφορά των δέντρων και θάμνων, σαν «ξιμαρισιά». Τουλάχιστον 30 ελαιόδεντρα και ευκάλυπτοι
έχουν κοπεί, με τις ευλογίες -και αυτή την φορά- του
Τμήματος Δασών, στο όνομα της ανάπτυξης». Όπως
επισημαίνουν οι Οικολόγοι αναμένεται πως οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για την περιοχή, δεδομένου
πως ένας μικρός πνεύμονας πρασίνου που ενδημούσε στην βιομηχανική περιοχή Δαλίου, δεν θα υπάρχει
πια.«Θα επηρεαστεί αρνητικά το μικροκλίμα της περιοχής, εφόσον όλα αυτά τα δέντρα κόπηκαν και την θέση
τους θα πάρουν τόνοι από μπετόν, άσφαλτο και μέταλλο. Επιπλέον, αναμένεται να παρατηρηθούν αρνητικές
επιπτώσεις και στην κοίτη του ποταμού Γιαλιά που γειτνιάζει με την προγραμματισμένη ανάπτυξη, δεδομένων του γεγονότος πως θα χρειαστούν χωματουργικές
εργασίες για τις ανάγκες του έργου. Για ακόμα μία φορά
λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές, από την μια οι επιχειρηματίες με τις προτεινόμενες καταστροφικές αναπτύξεις και
από την άλλη το Τμήμα Δασών να τους παραχωρεί τις
ευλογίες του. Ως Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, θα το λέμε συνεχώς, πως οι όποιες άστοχες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον είναι καταστροφικές και
για τον ίδιο τον άνθρωπο».

Κηπουρικές Εργασίες
Εκτελούνται κηπουρικές εργασίες, συντήρηση κήπων
και διακόσμηση κήπων.

Τηλ. 99 827304

Μεταφέρω το εκλογικό μου βιβλιάριο στο Δήμο που κατοικώ.
Αυξάνεται η ετήσια κρατική χορηγία, απολαμβάνω καλύτερη ποιότητα ζωής.
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα
Φρέσκια σαλάτα με φράουλες,
παρμεζάνα και καραμελωμένα καρύδια
Eίναι εύκολη, υγιεινή, με υλικά που ταιριάζουν στην
ομορφότερη και πιο δροσερή εποχή του χρόνου και
δεν μας φορτώνουν τύψεις και θερμίδες, κάνοντας
πιο εύκολη την τήρηση του στόχου μας για ωραιότερο
κορμί όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Η φρέσκια σαλάτα
με φράουλες, παρμεζάνα και καραμελωμένα καρύδια ανοίγει την όρεξη κει φέρνει γεύση ανοιξιάτικης
δροσιάς.
Υλικά:
1 κόκκινο μαρούλι, 1 πράσινο μαρούλι, 170ml. ξύδι μπαλσάμικο, 60γρ. τριμμένη παρμεζάνα
Για τα καρύδια: 1 κούπα καρύδια, σε κομματάκια, 1/4 κούπας καφέ ζάχαρη, 1κ.σ. νερό
Για τις φράουλες: 12 φράουλες, 1/4 κούπας ξύδι μπαλσά-

μικο, 1/4 κούπας ζάχαρη, 2κ.σ. νερό
Εκτέλεση:
Κόψτε τις φράουλες σε κομματάκια και ανακατέψτε τις σε
ένα μπολ με το μπαλσάμικο, τη ζάχαρη και το νερό. Αφήστε
τις στην άκρη να μαριναριστούν. Βάλτε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά και ανακατέψτε τα καρύδια με την καφέ ζάχαρη
και το νερό μέχρι να καραμελώσουν. Προσέξτε να μην τα
κάψετε. Βάλτε τα στην άκρη και αυτά.
Κόψτε τα μαρούλια σε μεγάλα κομμάτια. Βάλτε σε μια σαλατιέρα τα μαρούλια, την παρμεζάνα, το μπαλσάμικο τα καραμελωμένα καρύδια και ανακατέψτε τα καλά. Προσθέστε
τις φράουλες με την καραμελωμένη σος τους και αν θέλετε
ρίξτε και λίγο πιπέρι. Σερβίρετε και απολαύστε.

Παρβοεντερίτιδα του σκύλου

Η

Παρβοεντερίτιδα είναι μια ιογενής ασθένεια
του σκύλου και οφείλεται στον ‘παρβοϊο’.
Εμφανίζεται κυρίως σε ανεμβολίαστα ή ελλιπώς εμβολιασμένα κουτάβια ηλικίας 6 εβδομάδων
έως 6 μηνών. Τα περισσότερα ενήλικα σκυλιά είναι
προστατευμένα, είτε μέσω εμβολιασμών, είτε λόγω
προηγούμενης φυσικής μόλυνσης.
Η παρβοϊωση είναι εξαιρετικά μεταδοτική νόσος, όπου
το κουτάβι μολύνεται μέσω
του στόματος και η κύρια
πηγή είναι τα μολυσμένα
κόπρανα σκύλων. Πρόκειται
για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό
ιό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μολύνει τα σκυλιά,
ακόμα και 6 μήνες μετά την
Δρ. Μαρία Μέσσιου
αποβολή του στο περιβάλΜVDr. Kτηνίατρος
Τηλ: 95 150051
λον. Λόγω αυτής της ιδιότητας του, είναι αρκετά σύνηθες να μεταδοθεί σε ανεμβολίαστα σκυλιά χωρίς την
άμεση επαφή τους με μολυσμένα ζώα. Η εμφάνιση
των συμπτωμάτων γίνεται μέσα σε έξι έως δέκα μέρες
μετά την έκθεση στον ιό.
Κλινικά συμπτώματα
Όταν το κουτάβι αρρωστήσει, τα αρχικά συμπτώματα
είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν ανορεξία, κατάπτωση, πυρετό (40°C) και πολλούς εμετούς. Στη συνέχεια,
24-48 ώρες μετά, εμφανίζεται και η διάρροια. Σταδιακά
τα κόπρανα γίνονται πιο αιμορραγικά και αποκτούν
μια πολύ δυσάρεστη οσμή. Παράλληλα, υπάρχει αναιμία, αφυδάτωση και πολλές φορές η κατάληξη είναι
θανατηφόρος. Γι’ αυτό, εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε
από τα πιο πάνω συμπτώματα, το κουτάβι είναι αναγκαίο να εξεταστεί από κτηνίατρο.
Διάγνωση και θεραπεία
Η διάγνωση της παρβοεντερίτιδας γίνεται με βάση το
ιστορικό, τη κλινική εικόνα και τις αιματολογικές εξετάσεις του ζώου. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά
‘τεστ’ που μπορούν να ανιχνεύσουν τον ιό στα κόπρα-

Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Ιδαλίου

Π

λούσια διασκέδαση και φέτος στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου για την Καθαρά Δευτέρα.
Η εκδήλωση περιελάμβανε μουσική και τραγούδι, ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά με ταχυδακτυλουργό και διαγωνισμό πετάγματος χαρταετού και καλύτερης αμφίεσης. Ο Δήμος Ιδαλίου πρόσφερε στον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση δωρεάν λαγάνες, φασολάδα, κρασί και λοκμάδες. Το Συμβούλιο Νεολαίας
διοργάνωσε παραδοσιακά παιχνίδια. Επίσης διοργανώθηκε ποδηλασία με αφετηρία το Δημαρχείο Ιδαλίου και τερματισμό το χώρο διοργάνωσης των εκδηλώσεων.

να του κουταβιού και εντός 10 λεπτών δίνουν θετική ή
αρνητική απάντηση.
Δυστυχώς, ειδική θεραπεία για τον παρβοϊο δεν υπάρχει. Ο κτηνίατρος θα δώσει κυρίως υποστηρικτική θεραπεία, που περιλαμβάνει τη ενδοφλέβια χορήγηση
ορών, αντιεμετικών, αντιβιοτικών, καθώς και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρασιτώσεων του εντέρου.
Τα περισσότερα σκυλιά με παρβοϊωση θα επιζήσουν
εάν χρησιμοποιηθεί επιθετική θεραπεία, η οποία θα
πρέπει να ξεκινήσει πριν από σοβαρή σηψαιμία και
αφυδάτωση.
Τέλος, ο καλύτερος τρόπος για πρόληψη είναι ο σωστός εμβολιασμός. Τα κουτάβια εμβολιάζονται εναντία στον ιό ως μέρος των πολλαπλών εμβολίων τους.
Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των κουταβιών ότι μπορεί να μεταφέρουν τον ιό άθελα τους στο
σπίτι με τα παπούτσια τους!!!

Τα οφέλη του καθημερινού καθαρισμού προσώπου

Α

κούμε και διαβάζουμε πολύ συχνά για τα πολλαπλά οφέλη του καθημερινού καθαρισμού
του προσώπου μας, που επιβάλλεται για να
αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε υγιές δέρμα και φωτεινή όψη της επιδερμίδας του προσώπου μας.
Σκοπός του καθαρισμού δεν είναι άλλος από την απομάκρυνση από την επιδερμίδα του προσώπου μας κάθε
ξένης ουσίας που το επιβαρύνει, όπως είναι το μακιγιάζ,
το σμήγμα, καθώς επίσης και οι διάφορες εκκρίσεις του
δέρματος.
Ένα καθαρό πρόσωπο φροντίζει ώστε και οι κρέμες που
χρησιμοποιείς στην περιοχή να απορροφώνται καλύτερα, ούτως ώστε να είναι πιο επιτυχημένο και εμφανές το
αποτέλεσμά τους.

ερεθίζει και πρέπει να σε αφήνει με αίσθηση πλήρους
καθαριότητας.
Δεύτερο βήμα
Συνεχίζουμε με λοσιόν. Η λοσιόν επαναφέρει το pH της
επιδερμίδας, το οποίο έκανε αλκαλικό το σαπούνι που
χρησιμοποίησες προηγουμένως για τον καθαρισμό. Η
λοσιόν καταφέρνει λοιπόν να τονώσει το δέρμα σου,
αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα που έχουν μείνει από
την προηγούμενη διαδικασία. Ο σωστός τρόπος εφαρμογής της λοσιόν είναι με ένα κομματάκι βαμβάκι και
ταμπονάρετε για σωστή κάλυψη όλου του προσώπου.
Τρίτο βήμα

Αφού, λοιπόν, σου υπενθυμίζουμε πως ενδείκνυται να
καθαρίζεις το πρόσωπό σου δύο φορές την ημέρα και
συγκεκριμένα το πρωί και το βράδυ, σε συμβουλεύουμε ακολούθως για τη σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθείς:
Πρώτο βήμα
Ξεκίνα με το καθαριστικό σου προϊόν, το οποίο πρέπει
να επιλέξεις με βάση τον τύπο δέρματός σου και τις
ανάγκες του προσώπου σου. Στην αγορά και στα φαρμακεία υπάρχουν πολλά γαλακτώματα, κρέμες καθαρισμού, σαπούνια και αφροί καθαρισμού. Το δικό σου
καθαριστικό προϊόν πρέπει να καθαρίζει αποτελεσματικά το δέρμα σου, σεβόμενο το pH της επιδερμίδας σου
και μη επιβαρύνοντάς το. Παράλληλα, δεν πρέπει να το

Τελειώνουμε τη διαδικασία περιποίησης, εφαρμόζοντας
την κρέμα προσώπου μας, της ημέρας ή της νύχτας.
Τόσο οι κρέμες ημέρας όσο και οι κρέμες νύχτας είναι
απαραίτητες για τη σωστή ενυδάτωση της επιδερμίδας
της περιοχής, για να επιτύχουμε σφριγηλό και λαμπερό δέρμα στην περιοχή. Οι κρέμες ημέρας φροντίζουν
ώστε το δέρμα μας να είναι προστατευμένο από τον
ήλιο, μιας και περιέχουν συνήθως αντηλιακά φίλτρα,
καθώς επίσης και από τον αέρα, κρατώντας την ξηρότητα μακριά. Από την άλλη, οι κρέμες νύχτας είναι επίσης
απαραίτητες, αφού ο ρόλος τους είναι διορθωτικός. Συγκεκριμένα, διορθώνουν τυχόν βλάβες που έχει υποστεί
το δέρμα μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εμποδίζοντας
την εμφάνιση ρυτίδων και βελτιώνοντας την όψη τους.
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Ποιο είναι το καλύτερο μαξιλάρι

Ο

ύπνος είναι πολύ σημαντικός για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού, διότι εκτός από την ξεκούραση, κατά τη διάρκειά του ο οργανισμός ενεργοποιεί τις φυσιολογικές επουλωτικές διαδικασίες και
μηχανισμούς που έχει. Ο άνθρωπος περνάει μεγάλο χρόνο της ζωής του κοιμώμενος. Αν έχουμε κοιμηθεί καλά το βράδυ, η επόμενη μέρα θα είναι πιο
εύκολη. Το μαξιλάρι μας παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ένα σωστό μαξιλάρι όχι μόνο επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, αλλά και το πόσο καλά ξεκουραζόμαστε και γεμίζουμε με ενέργεια. Ένα λάθος μαξιλάρι, από την άλλη, μπορεί να επιδεινώσει
τους πονοκεφάλους, τον αυχενικό πόνο, το μούδιασμα στους ώμους και τα χέρια, ακόμα και το φτέρνισμα. Δεν σημαίνει πως το μαξιλάρι τα προκαλεί όλα
αυτά, αλλά σίγουρα μπορεί να χειροτερεύσει αυτά
τα συμπτώματα.
Βασικό ρόλο για την ποιότητα του ύπνου παίζουν
κάποιες παράμετροι όπως το στρώμα, το μαξιλάρι,
το περιβάλλον, η ιδιοσυγκρασία του ατόμου και διάφορα άλλα γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί
Μαρία Καλλένου
να διαταράξουν τον ομαλό ύπνο για μικρά ή μεγάΚέντρο Φυσικοθεραπείας
λα διαστήματα (στρες, πόνος, ασθένειες κλπ).
PhysiKALL στο Δάλι.
99881222
Πριν αγοράσουμε ένα καινούριο μαξιλάρι, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να υπολογίσουμε, όπως ο τρόπος που κοιμόμαστε. Ο σκοπός του μαξιλαριού είναι να διατηρεί το σώμα μας σε μια ουδέτερη ευθυγράμμιση ενώ κοιμόμαστε. Αυτό
σημαίνει πως το κεφάλι μας δεν πρέπει να γέρνει πίσω ή μπροστά. Συνεπώς,
αν κοιμόμαστε ανάσκελα, χρειαζόμαστε ένα λεπτό μαξιλάρι, ίσως με λίγο έξτρα πάχος στο κάτω μέρος, για να κρατάει τον αυχένα μας. Αν κοιμόμαστε στο
πλάι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα αρκετά σκληρό μαξιλάρι, ώστε να γεμίζει την απόσταση μεταξύ αυτιού και ώμου. Τέλος, αν κοιμόμαστε μπρούμυτα, πρέπει να ψάξουμε ένα πολύ λεπτό μαξιλάρι, σχεδόν επίπεδο – μπορεί να
μην χρειαζόμαστε καν, αλλά θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε ένα, τοποθετημένο κάτω από το στομάχι, για να αποφύγουμε τους πόνους στην μέση. Βασική
αρχή που πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας είναι ότι πρέπει να κοιμόμαστε ήρεμα και να ξυπνάμε αναπαυμένοι και όχι πονεμένοι από τον ύπνο μας.
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μαξιλάρι που ταιριάζει σε
όλους. Η Ανάλογα με το σωματότυπο του καθενός, τη λεγόμενη «αγαπημένη
στάση» που είναι αυτή με την οποία μάλλον ξεκινάμε να κοιμόμαστε και τα πιθανά συμπτώματα, μπορούμε να δώσουμε κάποιες βασικές οδηγίες:
Άτομα που έχουν κύφωση στο πάνω τμήμα της θωρακικής σπονδυλικής στήλης εάν κοιμούνται ανάσκελα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ένα σχετικά ψηλό
μαξιλάρι, διότι αν έχουν χαμηλό, αυτό θα είναι πολύ άβολο έως και επώδυνο για αυτούς. Αυτά τα άτομα θα πρέπει γενικά να αποφεύγουν να κοιμούνται
μπρούμυτα, διότι επειδή δε μπορεί να στρίψει ο αυχένας ελεύθερα,, ενδεχομένως να προκληθούν ενοχλήσεις .
Όταν κάποιος πονάει στο πλάι του αυχένα και ανάλογα με το ποια κίνηση είναι αυτή που τον ενοχλεί περισσότερο, πρέπει να επιλέξει άλλοτε ψηλότερο
και άλλοτε χαμηλότερο μαξιλάρι. Για παράδειγμα, αν πονάει στην αριστερή
πλευρά του αυχένα του όταν κάνει πλάγια κάμψη δεξιά, θα πρέπει να επιλέξει

ένα ψηλό μαξιλάρι αν ξαπλώσει στη δεξιά πλευρά του ή χαμηλό αν ξαπλώσει
στην αριστερή πλευρά. Αυτό διότι είναι πιθανό ο πόνος του να προέρχεται είτε
από διάταση των μυών, είτε από ερεθισμό κάποιας νευρικής ρίζας, οπότε το
«τέντωμα» που γίνεται στην αριστερή πλευρά του αυχένα του, προκαλεί πόνο
που μπορεί να φτάνει μέχρι και τον καρπό ή κάποια δάκτυλα του χεριού του.
Σε περιπτώσεις που ο πόνος, το μούδιασμα ή και τα δυο διαχέονται μέχρι τον
αγκώνα ή τα δάκτυλα του χεριού, η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως ένα ψηλότερο μαξιλάρι όταν ο άνθρωπος κοιμάται ανάσκελα. Αυτό διότι σε φάσεις
επώδυνης κρίσης, η έκταση του κεφαλιού είναι μια κίνηση που προκαλεί έντο-

νο πόνο αφού πιέζονται οι νευρικές δομές, ενώ όταν το κεφάλι είναι σε κάμψη συνήθως ανακουφίζει.
Υπάρχουν κάποιες ακραίες στάσεις που είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν υιοθετηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα προκαλέσουν ενοχλήσεις μικρής ή μεγαλύτερης έντασης, όπως αυτές
επιλογή του σωστού μαξιλαριού θα πρέπει να γίνει με βάση τα υλικά από τα
οποία είναι κατασκευασμένο, να είναι υποαλλεργικό, να είναι εύκολο να προσαρμοστεί στις διάφορες αλλαγές θέσης που κοιμόμαστε, να μην είναι σκληρό αλλά σταθερό και εύκαμπτο και τελικά να μας εξασφαλίζει έναν ξεκούραστο και αναζωογονητικό ύπνο. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι σωστό αυτό
που λένε ότι πρέπει να περάσετε μια περίοδο προσαρμογής αρκετών ημερών.
Το σώμα σας θα σας πληροφορήσει άμεσα για τη σωστή ή λάθος επιλογή που
κάνατε μια και ο τρόπος που κοιμόμαστε είναι μοναδικός για τον καθένα μας.
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Θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα η ΜΕΑΠ

Ό

λα για το πρωτάθλημα θα δώσουν οι ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ . Η διοίκηση του σωματείου σε μια ασυνήθιστη ενέργεια στο
ποδόσφαιρο μετά από την ήττα της ομάδας από τον
Ονήσιλο στο ντέρμπι κορυφής μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στο προπονητικό τιμ
του σωματείου, αναφέροντας πως τίποτα δεν σταματά την ομάδα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η ομάδα έφυγε από
το γήπεδο με ψηλά το κεφάλι τονίζοντας: «Συνεχίζουμε δυνατά δεν μας σταματά τίποτα για να πάρουμε το
πρωτάθλημα». Στην 20η αγωνιστική οι κόκκινοι του
Πέρα Χωριού – Νήσου κέρδισαν με 3-1 τον Φοίνικα
Αγίας Μαρίνας Πόλης Χρυσοχούς και συνέχισαν τη
φετινή εκπληκτική τους πορεία. Ακολούθησε το εκτός
έδρας ντέρμπι κορυφής με τον Ονήσιλο. Η ομάδα έχασε με 1-0, όχι γιατί η αντίπαλος ομάδα ήταν καλύτερη
αλλά φάνηκε πιο τυχερή. Εκμεταλλεύτηκε μια στατική

φάση και μ΄ένα
απευθείας φάουλ πήρε τη
νίκη και τους
τρεις βαθμούς.
Στην 22η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα
Χωριού – Νήσου φιλοξένησαν τον Διγενή Μόρφου. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Οι
αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΜΕΑΠ για το Μάρτιο αρχίζουν με το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό Λατσιών για την 23η αγωνιστική. Ακολουθεί στην
24η αγωνιστική το παιχνίδι με την ΑΠΕΠ στο Πέρα Χωριό –Νήσου. Στην 25η αγωνιστική θα γίνει ο αγώνας με
την ΑΠΕΑ στο Ακρωτήρι, στην 26η αγωνιστική η ΜΕΑΠ
θα φιλοξενήσει τον Ακρίτα και στην 27η αγωνιστική

οι κόκκινοι του
Πέρα Χωριού –
Νήσου θα πάνε
στη Χλώρακα
για να παίξουν
με τον Ακρίτα.
Στην τελευταία
κλήρωση στις 6
Φεβρουαρίου
του λαχείου της
ΜΕΑΠ κέρδισαν οι εξής λαχνοί. 412 κέρδισε 800 Ευρώ,
από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 323, 858, 285, 606
και 446.Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Φοίνικα έγινε
η κλήρωση του λαχείου της ΜΕΑΠ. Ο τυχερός λαχνός
που κέρδισε το αυτοκίνητο, το μεγάλο δώρο του σωματείου είναι ο αριθμός 1982. To κλίμα στη ΜΕΑΠ είναι
εξαιρετικό. Παίκτες, προπονητής, Δ.Σ και οπαδοί ενωμένοι εργάζονται σκληρά για την επίτευξη του στόχου

της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το Δ.Σ ενισχυμένο φέτος και με νέα στελέχη με νέες ιδέες και όρεξη
για δουλειά αλλά και με την εμπειρία των παλαιότερων
μελών εργάζονται για το καλό του σωματείου. Δίπλα
στην ομάδα παραμένουν και παλαιότερα μέλη του Δ.Σ
όπως ο πρώην Πρόεδρος Κούλλης Πογιατζιής ο οποίος βοηθά με κάθε τρόπο το σωματείο. Στο πλευρό της
διοίκησης και των ποδοσφαιριστών βρίσκονται και οι
φίλοι της ΜΕΑΠ οι οποίοι φέτος λόγω και του γεγονότος ότι η ομάδα έχει καλή πορεία παρακολουθούν τα
παιχνίδια και ενισχύουν από την κερκίδα τις προσπάθειες όσων αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. H ΜΕΑΠ πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου κερδίζοντας
εκτός έδρας με 2-1 την ΑΠΕΠ. Στα ημιτελικά θα παίξει
με τον Ακρίτα Χλώρακας.

Να διατηρηθεί στη 2η θέση θέλει ο Λέφτερος

Έ

δωσε τη μάχη του ο Λέφτερος στο φετινό πρωτάθλημα ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να το κατακτήσει. Ο τίτλος
καταλήγει στην ομάδα του ΠΑΟ
Κοκκινοτριμιθιάς. Η ομάδα του Ιδαλίου βρίσκεται στην 2η θέση του
πρωταθλήματος και οι άνθρωποι
του σωματείου θέλουν να διατηρηθούν εκεί μέχρι το τέλος. Η 2η θέση
αποτελεί στόχο για την ομάδα αφού
εκτός του ότι είναι προνομιούχα είναι και μια ηθική ικανοποίηση για
την προσπάθεια που καταβλήθηκε
στο φετινό πρωτάθλημα. Μεγάλη
εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Λέφτερος
στον αγώνα με την Ποδοσφαιρική
Λέσχη Ψημολόφου. Η ομάδα του
Ιδαλίου παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισε με το εκπληκτικό 6-1. Ακολούθησε η νίκη σε βάρος της ομάδας της Ακανθούς με
σκορ 4-0. Στην τελευταία του αγωνιστική υποχρέωση για τον Φεβρου-

φτερου απευθύνει θερμές
ευχαριστίες στους οπαδούς
του σωματείου οι οποίοι σε
κάθε παιχνίδι της ομάδας
δίδουν δυναμικά το παρόν
τους και βοηθούν τους πο-

άριο ο Λέφτερος κέρδισε με
το ευρύ 5-1 τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Μεγάλος στόχος για
την ομάδα αποτελεί το κύπελλο το οποίο ο Λέφτερος
θα το κυνηγήσει με όλες του
τις δυνάμεις. Πέρσι η ομάδα
έφθασε μέχρι τον τελικό, φέτος θέλει να πανηγυρίσει την κατάκτηση
του και να δώσει χαρά στον κόσμο
του ο οποίος αποτελεί το στήριγμα
της ομάδας. Ήδη η ομάδα απέκλεισε την ομάδα της Ακανθούς κερδίζοντας με 2-0. Η διοίκηση του Λέ-

δοσφαιριστές στην προσπάθεια
που καταβάλλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κατά τη διάρκεια των
γιορτών του Πάσχα το Δ.Σ του Λέφτερου θα διοργανώσει τόμπολα η
οποία θα μοιράσει πλούσια δώρα.
Προγραμματίστηκε για της Δευτέρα
του Πάσχα 9 Απριλίου.

Αναμένουν την έναρξη του κυπέλλου
στην ΑΕΚ Ιδαλίου

Η

ΑΕΚ Ιδαλίου θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα της στο
θεσμό του κυπέλλου της
ΑΠΟΕΣΠ. Πρόκειται για ένα θεσμό
που αφορά άμεσα τους ανθρώπους
του σωματείου. Μετά την απομάκρυνση της ομάδας από τον στόχο
του πρωταθλήματος έγινε αναθεώρηση στόχων και οι προσπάθειες
θα επικεντρωθούν στην κατάκτηση
του κυπέλλου. Η ΑΕΚ ως κάτοχος του
τρόπαιου έχει ακόμη ένα λόγο φέτος να θέλει να επαναλάβει τον περσινό άθλο και να δώσει χαρά στους
οπαδούς της. Στην ΑΕΚ υπάρχει περηφάνια και για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας οι οποίοι
αποτελούν την ακαδημία του σωματείου. Ο προπονητής Ανδρέας Τσιάκκιρος κάνει εξαιρετική δουλειά και
τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται. Πρόσφατα οι μικροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εξήλθαν ισόπαλοι με
ομάδα των ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ,

και άλλα παιδιά της περιοχής να
ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και να ενταχθούν στην ΑΕΚ η
οποία λίγα μόλις χρόνια από τη
δημιουργία της κατάφερε να γίνει σωματείο αναφοράς και χρόνο με το χρόνο να εδραιώνεται
στοιχείο που δείχνει ότι η ακαδημία του σωματείου της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης βαδίζει στο σωστό δρόμο. Η διοίκηση του Τζόζεφ Βασιλείου δίδει μεγάλη σημασία
στην ποδοσφαιρική ακαδημία
αφού πέραν ότι το σωματείο
απασχολεί τα παιδιά της περιοχής με τον αθλητισμό, η ΑΕΚ στα
επόμενα χρόνια θα έχει ποδοσφαιριστές από το δικό της φυτώριο, από
τη δική της ακαδημία. Τα εξαιρετικά
αποτελέσματα της ακαδημίας ασφαλώς και θα σπρώξουν στο μέλλον

στα αθλητικά πράγματα της περιοχής και του τόπου γενικότερα. Η ΑΕΚ
διατηρεί και ακαδημία ποδηλασίας
προπονητής της οποίας είναι ο πρωταθλητής Χρίστος Λοϊζου.

«Είμαι Εθνική»

Κ

αλλιεργώντας κουλτούρα αγάπης και στήριξης προς την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου η διοίκηση της ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού – Νήσου σε
συνεργασία με την ΚΟΠ πρόσφερε δωρεάν φανελάκια στα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου Πέρα Χωριού – Νήσου που παρέστησαν στους διεθνείς φιλικούς αγώνες μεταξύ της εθνικής Κύπρου κάτω των
16 και της αντίστοιχης εθνικής ομάδας
του Μαυροβουνίου. Tα παιχνίδια έγιναν
στις 27 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου στο «Θεοδώρειο» Στάδιο Πέρα Χωριού – Νήσου.

Ικανοποίηση για την πορεία του Άδωνη

Τ

ον Άδωνη του μέλλοντος
κτίζουν στο σωματείο του
Ιδαλίου. Η φετινή χρονιά
ήταν αρκετά καλή και έστειλε θετικά μηνύματα για το μέλλον του σωματείου. Η φετινή χρονιά φαίνεται
ότι ήταν ένα μεταβατικό στάδιο για
τον Άδωνη ο οποίος στοχεύει κάθε
χρόνο και πιο ψηλά. Η ομάδα κάνει μια αρκετά καλή πορεία στο
πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο έδειξε ενθαρρυντικά στοιχεία.
Στη διοργάνωση του κυπέλλου ο
Άδωνης φάνηκε άτυχος αφού η
κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με
πολύ δύσκολο αντίπαλο. Οι πράσινοι αποκλείστηκαν από την ΑΣΠΙΣ
Πύλας μια από τις πρωταγωνίστριες ομάδες του πρωταθλήματος και
διεκδικήτρια του τίτλου τόσο του
πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου. Πριν από τον αγώνα με
την ΑΣΠΙΣ Πύλας ο Άδωνης απόκλεισε τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού με το ευρύ 3-0. Παίζοντας με μια
ομάδα η οποία από τα αποτελέσματα της έδειξε ότι είναι περίπου της
ίδιας δυναμικότητας με τον Άδωνη,
οι παίκτες του Γιώργου Ελευθερίου την κέρδισαν με μεγάλη άνεση.

Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο
παιχνίδι που οι ποδοσφαιριστές
του Άδωνη έδειξαν χαρακτήρα.
Σε πολλά παιχνίδια έδειξαν πολύ
καλά στοιχεία, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν από κοντά την πορεία
της ομάδας θεωρούν ότι είναι θέμα
χρόνου να έρθουν μεγάλες επιτυχίες για τον Άδωνη. Μέχρι το τέλος
του πρωταθλήματος υπάρχουν
προοπτικές η ομάδα να μαζέψει
και άλλους βαθμούς και να ανέλθει ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Στην 17η αγωνιστική
του πρωταθλήματος ο Άδωνης φιλοξένησε τον Σπάρτακο Κιτίου. Οι
φιλοξενούμενοι oι οποίοι δεν ήταν
καλύτεροι από τον Άδωνη κέρδισαν με 2-0. To παιχνίδι ήταν ποιοτικά μέτριο και οι πράσινοι του Δαλιού μπορούσαν να προηγηθούν
στο σκορ σε 2-3 φάσεις που έφτιαξαν στο πρώτο ημίχρονο. Ακολούθησε στην 18η αγωνιστική η ισοπαλία με σκορ 1-1 με αντίπαλο τον
Όλυμπο Ξυλοφάγου. Ο Άδωνης
προηγήθηκε στο σκορ και μέχρι τα
τελευταία λεπτά είχε τη νίκη στα χέρια του. Τελικά δέχθηκε την ισοφά-

ριση λίγο πριν την από το τελευταίο
σφύριγμα του διαιτητή. Στην 19η
αγωνιστική ο Άδωνης έπαιξε με την
ΑΣΠΙΣ Πύλας χάνοντας με 5-1. Το
επόμενο παιχνίδι του Άδωνη είναι
το Σάββατο 3 Μαρτίου στο Δάλι με
τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Με το
τέλος του πρωταθλήματος θα αρχίσει σιγά – σιγά και ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Η διοίκηση με τη βοήθεια
και των φίλων του σωματείου θα
κάνουν ότι καλύτερο γίνεται ώστε
τα πράγματα του χρόνου να είναι
ακόμα καλύτερα. Βήμα – βήμα και
οριοθετώντας εφικτούς στόχους
θέλουν να ανεβάσουν τον Άδωνη εκεί που του αξίζει, στις κατηγορίες της ΚΟΠ. Όλοι στο σωματείο
γνωρίζουν ότι ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται υπομονή και σκληρή
δουλειά. Με καλή διάθεση και συνεργασία απ’ όλους θεωρούν ότι
στα επόμενα λίγα χρόνια ο στόχος
της μεγάλης επιστροφής στην ΚΟΠ
θα επιτευχθεί. Φέτος οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του
Άδωνη βρίσκονται στην 3η θέση
του πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ.

Στο κύπελλο θα στοχεύσει
ο Απόλλων Λυμπιών

Ο

θεσμός του κυπέλλου ενδιαφέρει τον Απόλλωνα
Λυμπιών. Η ομάδα θα επιδιώξει τη διάκριση αφού
όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη φετινή χρονιά
είναι ο μοναδικός στόχος που της απέμεινε στις διοργανώσεις
της ΑΠΟΕΣΠ. Ο Απόλλων Λυμπιών με μια καλή κλήρωση στη
διοργάνωση και καλή ψυχολογία έχει τα φόντα να διακριθεί.
Στο πίσω μέρος του μυαλού τους, οι άνθρωποι της διοίκησης
του Απόλλωνα άρχισαν να σκέφτονται και τον προγραμματισμό για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας . Ο
απολογισμός θα καλύψει και τα υπόλοιπα τμήματα του σωματείου. Τα μέλη της γυναικείας ομάδας του Απόλλωνα ζουν
το όνειρο τους αφού η φετινή παρουσία των Apollon Ladies
στην Α’ κατηγορία πρόσφερε ξεχωριστές εμπειρίες στα κορίτσια του σωματείου. Πολύ καλή δουλειά γίνεται και στις ακαδημίες του Απόλλωνα Λυμπιών με τους διοικούντες του σωματείου να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι προσβλέποντας σ’
ένα καλύτερο μέλλον.
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Όσο ζω, ελπίζω, λένε στον Χαλκάνορα

Κ

αλή πορεία κάνει στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας ο Χαλκάνωρ. Οι
γαλάζιοι του Δαλιού ενισχυμένοι και από τις μετεγγραφικές κινήσεις που έγιναν κατά τη χειμερινή περίοδο εμφανίζονται αρκετά βελτιωμένοι. Σε κάθε παιχνίδι
οι ποδοσφαιριστές δίδουν τον καλύτερο τους εαυτό και
ήδη άρχισαν να έχουν και βαθμολογική συγκομιδή. Αν
οι βαθμοί που θα συγκεντρωθούν μέχρι το τέλος θα είναι
αρκετοί για να κρατήσουν την ομάδα στην Β’ κατηγορία
θα φανεί στην πορεία. Οι ποδοσφαιριστές βλέπουν κάθε
παιχνίδι ξεχωριστά και θέλουν να έχουν βαθμολογικό
όφελος. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος υπάρχουν
διαθέσιμοι 18 βαθμοί, υπολείπονται έξι παιχνίδια, θα καταβληθεί προσπάθεια η ομάδα να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορέσει. Το εγχείρημα είναι δύσκολο
αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στην 18η αγωνιστική
ο Χαλκάνωρ πέτυχε μεγάλη νίκη σε βάρος του Θ.Ο.Ι Λακατάμιας με 3-1. Η νίκη επιτεύχθηκε με ανατροπή αφού
οι γαλάζιοι του Δαλιού έχαναν στο πρώτο μισάωρο του
αγώνα με 0-1. Η ομάδα του Κώστα Μαλέκκου στην 19η

αγωνιστική έπαιξε σαν ίσο προς ίσο τον Οθέλλο Αθηαίνου ο οποίος προερχόταν από μεγάλη νίκη στο κύπελλο
σε βάρος του Απόλλωνα Λεμεσού και είναι μια από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Οι
γαλάζιου του Δαλιού δείχνοντας χαρακτήρα κατάφεραν
να φύγουν με το βαθμό της ισοπαλίας από την Αθηαίνου. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Mεγάλος πρωταγωνιστής
ήταν ο τερματοφύλακας της ομάδας ο οποίος απέκρουσε πέναλτι. Στην 20η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ φιλοξένη-

σε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Έχασε με 3-1. Στην 21η
αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει στο Δάλι με την ομάδα
της Ξυλοτύμπου. Πρόκειται για παιχνίδι – ντέρμπι. Οι δυο
ομάδες βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη και αναμένεται ότι θα παιχθεί ένα δυνατό παιχνίδι. Ο Χαλκάνωρ παίζει στην έδρα του και θα πρέπει να κερδίσει. Σε αυτό το
παιχνίδι αλλά και στα επόμενα θα πρέπει και ο κόσμος της
ομάδας να κάνει το καθήκον του, να δώσει το παρόν του
στο γήπεδο και να βοηθήσει από την κερκίδα τους πο-

δοσφαιριστές. Ακολουθεί η έξοδος στη Λακατάμια στην
προσωρινή έδρα της ΠΑΕΕΚ για το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής. Πρόκειται για παιχνίδι που ο Χαλκάνωρ έχει τη
δυνατότητα να έχει βαθμολογικό όφελος. Στην 23η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενήσει την Αγία Νάπα. Σε
κάθε παιχνίδι στο Δάλι θα πρέπει η ομάδα να έχει το πλεονέκτημα της έδρας και να μην γίνεται καν συζήτηση ότι
είναι το αουτσάϊντερ. Οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν ότι
στο Δάλι η ομάδα έχει τα φόντα να κερδίσει κάθε αντίπαλο. Αυτό θα πράξουν και σε αυτή την περίπτωση. Θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και η πιθανότητα βαθμολογικού κέρδους είναι μεγάλη. Τελευταίο παιχνίδι για το
Χαλκάνορα τον Μάρτιο είναι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στα Πολεμίδια. Είναι μεν δύσκολη έξοδος ωστόσο η
ομάδα της Καρμιώτισσας από τη στιγμή που έχασε το τρένο της ανόδου ενδεχομένως να είναι αδιάφορη για το τελικό αποτέλεσμα και να μπορέσει ο Χαλκάνωρ να πάρει
κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι.

O Mάρτιος καθορίζει την πορεία της Oλυμπιάδας

Σ

Το αθλητικό τμήμα της Σχολής Φόρουμ

Π

ραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του αθλητικού τμήματος της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από
τον Υπεύθυνο του Αθλητικού Τμήματος Νεόφυτο Λάρκου, ο οποίος ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους γονείς, για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη Σχολή,
το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π) και στόχος του είναι
η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών που προσβλέπουν σε μια πετυχημένη αθλητική σταδιοδρομία στο
ποδόσφαιρο. Μεταξύ άλλων, ο Νεόφυτος Λάρκου ανέφερε ότι το αθλητικό τμήμα της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ, δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους αθλητές /
μαθητές να εξελίξουν το ταλέντο τους με εξειδικευμένη
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επαγγελματική καθοδήγηση και ταυτόχρονα να πετύχουν στον ακαδημαϊκό τομέα, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Στη συνέχεια,
η καθηγήτρια Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Αγωγής Κική Μαυρομμάτη, υπογράμμισε τη δυνατότητα
που παρέχει η Σχολή στους μαθητές της να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, με τις οποίες μπορούν
να εξασφαλίσουν μία θέση στα Πανεπιστήμια Κύπρου
και Ελλάδας, και συγχρόνως στις Εξετάσεις GCE για εισδοχή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο της δεξίωσης που ακολούθησε, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα μέλη της
Διεύθυνσης και να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για
το Αθλητικό Πρόγραμμα και τη λειτουργία της Σχολής.

To κύπελλο θέλουν στον Πανιδαλιακό

ιατήρηση των κεκτημένων θα επιδιώξουν φέτος στον Πανιδαλιακό. Τα κορίτσια της ομάδας θέλουν να κατακτήσουν το κύπελλο το
οποίο πανηγύρισαν πέρσι για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Η κλήρωση αναμένεται στα μέσα
Μαρτίου και όπως δηλώνουν οι άνθρωποι του σωματείου θα τα δώσουν όλα για να πανηγυρίσουν τον τίτλο.
Την προσπάθεια των παικτριών του Πανιδαλιακού θα
ενισχύσουν ασφαλώς οι οπαδοί του σωματείου. Η ομάδα στο πρωτάθλημα έμεινε μακριά από τη διεκδίκηση
του τίτλου ωστόσο η πορεία του Πανιδαλιακού δεν ήταν
άσχημη. Σε κάποια παιχνίδια η ομάδα έπαιξε πολύ καλό
βόλεϋ. H ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ενθαρρυντικά μηνύματα αφήνουν και οι νεαρές
παίκτριες των ακαδημιών του Πανιδαλιακού. Μέσα από
την προσπάθεια που καταβάλλουν στο γήπεδο αλλά και
από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για συμμετοχή

Ο

φύγει από την Πόλη Χρυσοχούς με θετικό αποτέλεσμα.
Ακολουθεί στην 24η αγωνιστική ο αγώνας στα Λύμπια με
τον Ονήσιλο. Η ομάδα της Σωτήρας μπορεί να διεκδικεί
το πρωτάθλημα ωστόσο οι πράσινοι των Λυμπιών, στην
έδρα τους και με τη βοήθεια του κόσμου τους δεν έχουν
να φοβηθούν κανένα αντίπαλο. Στην 25η αγωνιστική η
Ολυμπιάδα θα φιλοξενηθεί από το Διγενή Μόρφου. Ο
Διγενής βρίσκεται στο
ίδιο βαθμολογικό επίπεδο με την Ολυμπιάδα. Θα είναι παιχνίδι –
ντέρμπι από το οποίο οι
πράσινοι των Λυμπιών
έχουν πιθανότητες να
πάρουν βαθμούς. Στην
26η αγωνιστική θα γίνει
ο αγώνας της Ολυμπιάδας με τον Εθνικό Λατσιών. Άλλο ένα παιχνίδι
που η ομάδα έχει δυνατότητα να πάρει βαθμούς. Οι αγωνιστικές
υποχρεώσεις του Μαρτίου ολοκληρώνονται
με την δύσκολη έξοδο
της ομάδας στην Κυπερούντα για τον αγώνα
με την ΑΠΕΠ. Στην 20η
αγωνιστική του πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα
εξασφάλισε σπουδαίο
εκτός έδρας βαθμό από
την ΕΝ Ύψωνα. Η ομάδα
των Λυμπιών κατάφερε
να αποδράσει με το 0-0 από μια δύσκολη έδρα. Ακολούθησε στην 21η αγωνιστική η εντός έδρας νίκη με 2-0 σε
βάρος του Αχυρώνα Λιοπετρίου. Διοίκηση, προπονητής, ποδοσφαιριστές και κόσμος εργάζονται σκληρά για
να επιτευχθούν οι στόχοι του σωματείου. Στην τελευταία
αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας στο πλαίσιο της 22ης
αγωνιστικής η Ολυμπιάδα έχασε εκτός έδρας από την Ελπίδα Αστρομερίτη με 3-2

Οι αφανείς ήρωες της Ολυμπιάδας Λυμπιών
στις ομάδες του Πανιδαλιακού φαίνεται ότι το σωματείο
έχει ελπιδοφόρο μέλλον.

Ο Παπαλοϊζου νικητής στον 5ο αγώνα μότοκρος
Γιώργος Παπαλοϊζου ήταν ο μεγάλος νικητής του 5ου αγώνα μότοκρος που πραγματοποιήθηκε στην
πίστα της Ποταμιάς. Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στον αδικοχαμένο Νεόφυτο Τσαγγαρά. Στο πλαίσιο του αγώνα απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον πατέρα του Τσαγγαρά,
Γιώργο ο οποίος έδωσε ήταν παρόν. Τον αγώνα παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

ημαντικός μήνας θεωρείται ο Μάρτιος για την
Ολυμπιάδα Λυμπιών. Στους επόμενους αγώνες
που έχει να δώσει η ομάδα των Λυμπιών θα πρέπει να καταφέρει να μαζέψει τους απαραίτητους βαθμούς
οι οποίοι θα την βοηθήσουν να απομακρυνθεί για τα καλά
από την επικίνδυνη ζώνη. Όπως είναι τα πράγματα με σοβαρότητα και χωρίς τάσεις αυτοχειρίας η Ολυμπιάδα δεν
φαίνεται ότι θα έχει ιδιαίτερα
προβλήματα.
Οι ποδοσφαιριστές θα
πρέπει να δείξουν στο
γήπεδο τις πραγματικές τους δυνατότητες
ώστε η ομάδα να μπορέσει να προσθέσει άμεσα στο βαθμολογικό της
σακούλι τους απαραίτητους βαθμούς οι οποίοι
σε πρώτη φάση θα ξεκαθαρίσουν οριστικά τον
κίνδυνο του υποβιβασμού και στη συνέχεια
η ομάδα να ανέβει όσο
το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Η Ολυμπιάδα έδειξε ότι δεν είναι ομάδα
για τη διαβάθμιση αντίθετα εάν σε κάποια παιχνίδια έπαιρνε βαθμούς
σήμερα θα ήταν από τις
ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο
πρωτάθλημα. Στο φετινό πρωτάθλημα οι πράσινοι των Λυμπιών δεν
εκμεταλλεύτηκαν όπως
θα έπρεπε την έδρα τους
η οποία ήταν ένα δυνατό χαρτί τα προηγούμενα χρόνια
για την ομάδα. Τα παιχνίδια που ακολουθούν, εάν εξαιρέσει κάποιος το παιχνίδι με τον Ονήσιλο ο οποίος διεκδικεί
το πρωτάθλημα, είναι μέσα στις δυνατότητες της Ολυμπιάδας η οποία μπορεί να πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Στην 23η αγωνιστική η Ολυμπιάδα παίζει εκτός έδρας
με τον Φοίνικα ο οποίος βρίσκεται στο κάτω διάζωμα του
βαθμολογικού πίνακα. Μια καλή Ολυμπιάδα μπορεί να

Σ

υνεχίζεται απρόσκοπτα η ανέγερση του οικήματος της Ολυμπιάδας Λυμπιών. Εδώ και οκτώ περίπου μήνες που άρχισαν οι εργασίες τέσσερις συνταξιούχοι δίδουν τον καλύτερο τους εαυτό για να περατωθεί το έργο. Πρόκειται για τους αφανείς
ήρωες οι οποίοι καθημερινά δίνουν το παρών τους χωρίς καμιά
αμοιβή για το κτίσιμο του οικήματος, ο Κουμής Δημητρίου, ο Ανδρέας Μιχάηλ, ο Κόκος Ξενοφώντος και ο Κακκουλής Παπακωνσταντή.
«Ότι και να πούμε για αυτούς τους τέσσερις αγνούς εθελοντές είναι
λίγο .... γιατί έχουν θέσει το προσωπικό τους ενδιαφέρον πάνω από
όλα, δείχνοντας τον δρόμο σε όλους. Για οκτώ μήνες τώρα καθημερινά δίνουν το παρών τους, χειμώνα και καλοκαίρι , να κόψουν τα
σίδερα, να δέσουν τα σίδερα, να κάνουν τους εργάτες, να σκάψουν
, να καθαρίσουν να κουβαλήσουν! Και βλέποντας σιγά-σιγά το οικοδόμημα μας να ψηλώνει και να γιγαντώνεται η σκέψη μας πάει σε
αυτούς που ενώ μπορούσαν να είναι σπίτι τους να ξεκουράζονται,
προτίμησαν να είναι στη σκαλωσιά , στο κρύο και στη ζέστη να προσφέρουν για το αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς σε όλους
εσάς» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

