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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 9 l Τεύχος 115 l Απρίλιος 2021
Οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου περιοχής Νότιας Λευκωσίας 2021
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Οι προοπτικές ανάπτυξης του Ιδαλίου
και των γύρω κοινοτήτων

I

σόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη,
πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής και ορθότερη σύζευξη με
τις περιοχές της πρωτεύουσας επιδιώκει το Τοπικό Σχέδιο για την περιοχή
Νότιας Λευκωσίας στο οποίο καταγράφονται οι προοπτικές ανάπτυξης στο
Δήμο Ιδαλίου και στις κοινότητες Πέρα
Χωριού – Νήσου, Αλάμπρας, Αγίας
Βαρβάρας και Λυμπιών. Βασικός στόχος της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου είναι η παροχή ορθολογικού πλαισίου για προστασία και διαχείριση του

φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της
περιοχής στα πλαίσια της αειφορίας, η
οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη και η ικανοποίηση των αναγκών του
πληθυσμού για στέγαση, εργασία και
επαρκείς υποστηρικτικές υπηρεσίες,
σε ένα ποιοτικό περιβάλλον. Παράλληλα, το Τοπικό Σχέδιο, ο χρονικός ορίζοντας του οποίου είναι το έτος 2023, θα
περιέχει εξειδικευμένες αρχές με βάση
τις οποίες θα προάγεται, ρυθμίζεται και
ελέγχεται η ανάπτυξη στις πέντε κοινότητες.
σελ. 3
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Μεγάλη απογοήτευση στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Α

ναστατωμένοι και απογοητευμένοι είναι οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης από την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με την οποία αποφασίστηκε ότι
μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους
τα δυο εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου που γειτνιάζουν με την οικιστική ζώνη στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ζητώντας την
παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στην καταχώρηση έφεσης.
Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μελετούν τα επόμενα βήματα τους τονίζοντας ότι ο
αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση.
«Η ανθρώπινη υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και έτσι θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται» τονίζουν οι κάτοικοι.

σελ. 8

Ο εγκλεισμός έχει επηρεάσει τους μαθητές

Η

παρατεταμένη παραμονή σε
κατάσταση περιορισμού και
εγκλεισμού
και κατ΄επέκταση η διακοπή της σχολικής
φοίτησης, έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία
των μαθητών. Έρευνα στο Λύκειο Ιδαλίου κατέδειξε ότι ένα
μεγάλο ποσοστό μαθητών που πλησιάζει
το 60%, διακατέχεται
από νευρικότητα, ενώ
επτά στους δέκα αγχώνονται για την επιτυχή ολοκλήρωση
της φοίτησής τους στο Λύκειο. Το εκπαι-

δευτικό προσωπικό του Λυκείου Ιδαλίου
διενήργησε έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου σε όλους
τους μαθητές της Γ’
Λυκείου   με θέμα τις
επιπτώσεις   της   κοινωνικής   αποστασιοποίησης  στην ψυχική
ευεξία των μαθητών.
Σκοπός   της έρευνας,
η συλλογή χρήσιμων
πληροφοριών-παρατηρήσεων, έτσι ώστε
η περίοδος που έπεται
να είναι όσο πιο ανώδυνη και λειτουργική γίνεται για τη μαθησιακή διαδικασία.
σελ. 10

Στις 12 Μαϊου οι υποψηφιότητες
για τις βουλευτικές

Ό

σο πλησιάζουμε στο
Μάϊο τόσο κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές. Η
προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τους υποψηφίους και τα κόμματα να προσπαθούν να πείσουν για τις θέσεις
τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται
και οι προετοιμασίες από την Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 12 Μαϊου
και η εκλογική διαδικασία θα διεσελ.4
ξαχθεί στις 30 Μαϊου.

Eπαναχωρομέτρηση
τεμαχίων στην Αλάμπρα
ΣΕΛ.6

ΣΟΠΑΖ: 60 χρόνια ιστορίας
ΣΕΛ. 10

Πρώτευσαν στο
διαγωνισμό Μαθηματικών

Έ

να χρυσό, ένα αργυρό και εννιά επαίνους κατέκτησαν μαθητές της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής Φόρουμ στον Παγκύπριο Διαγωνισμό
Μαθηματικών της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε για
όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Οι
διακρίσεις αυτές κατατάσσουν τη Σχολή
Φόρουμ στην πρώτη θέση απ’ όλα τα σχολεία, σε αριθμό βραβείων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το χρυσό κατέκτησε ο Παναγιώτης Γιώρκας και το
αργυρό ο Παύλος Φιλίππου. H Σχολή Φόρουμ σε ανακοίνωση της εκφράζει τα συγχαρητήρια της στα παιδιά που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό μαθηματικών.
σελ.4

Το πιο ανθεκτικό
skateboard
ΣΕΛ. 12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15
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O πολίτης απαιτεί ήθος, σοβαρότητα, αξιοπιστία

Ω

Του Ανδρέα Ιωσήφ

ς άνθρωπος με έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά, εξάλλου και γι’ αυτό επέλεξα το επάγγελμα του Δημοσιογράφου, είμαι πάντα κοντά στους πολίτες, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, τις επιδιώξεις τους για το
μέλλον. Από μικρός ήμουν πολιτικοποιημένος παρακολουθώντας με ενδιαφέρον και καταγράφοντας τις διάφορες εξελίξεις
που συμβαίνουν στη μικρή και πολύπαθη πατρίδα μας. Σήμερα,
στην ηλικία των 45 χρόνων, θεωρώ ότι έφθασε η ώρα, η δική μας
γενιά να βγει μπροστά, να συμμετάσχει και να συμβάλει, ο καθένας με όσες δυνάμεις έχουμε, σ’ αυτό που ονομάζεται πολιτικό γίγνεσθαι. Θεωρώ ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα απλά να παρακολουθεί τις εξελίξεις οι οποίες καθορίζουν τη ζωή μας. Ουδείς
πιστεύω έχει δικαίωμα να ισχυρίζεται ότι δεν τον ενδιαφέρει και
να γυρίζει την πλάτη είτε στις εκλογικές διαδικασίες, είτε στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο απλά θα απο-
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Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου,
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια,
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης,
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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
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Διευθυντής Έκδοσης
Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342
andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια

fmw financial media way

Τ

φασίζουν άλλοι για εμάς, χωρίς εμάς. Προσωπικά δεν αποδέχομαι να χαρίσω στον οποιονδήποτε αυτό το δικαίωμα μου. Ως εκ
τούτου, πιστεύω ότι όλοι έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε και
θα πρέπει να το πράξουμε για το καλό το δικό μας αλλά κυρίως
για το καλό των παιδιών μας. Θεωρώ ότι η σχέση που ανέπτυξα
με τους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου πορείας, μου δίδει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε μαζί, την προσπάθεια για μια καλύτερη κοινωνία. Η απόφαση
μου θεωρώ ότι ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη. Ο πολίτης απαιτεί
ήθος, σοβαρότητα και αξιοπιστία στις σχέσεις πολιτικής και κοινωνίας. Απαιτεί αξιοκρατία και νομιμότητα. Η ψήφος των πολιτών
είναι ιερή. Εάν οι πολίτες μου κάνουν την τιμή και με επιλέξουν
να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή των Αντιπροσώπων δηλώνω
ευθαρσώς ότι θα υπηρετήσω υπεύθυνα και αξιοκρατικά με στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Δεν κατέρ-

χομαι στην πολιτική κονίστρα ούτε για να γίνω γνωστός, ούτε για
να ικανοποιήσω προσωπικές μου φιλοδοξίες. Θέλω και επιδιώκω να υπηρετήσω τον πολίτη στα απλά καθημερινά του προβλήματα. Έτσι έκανα τόσα χρόνια κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Έχουμε υποχρέωση με τις πράξεις μας
να ανεβάσουμε τον πήχη της πολιτικής εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Η κοινωνία ζητά από τους πολιτικούς να στέκονται στο ύψος
των προσδοκιών του πολίτη και να αποτελούν πρότυπα μακριά
από σκάνδαλα, διαπλοκή και διαφθορά. Θα πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα και να αφήσουμε στο παρελθόν όλα όσα έγιναν και
τα οποία πλήγωσαν το γόητρο της πολιτικής στον τόπο μας και
άφησαν το στίγμα τους στον κόσμο. Όλοι μαζί έχουμε ευθύνη να
αλλάξουμε την κατάσταση. Σ’ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης.

Το νόημα των εθνικών επετείων

έτοιες μέρες το μυαλό και η σκέψη ανατρέχουν στις ενδοξότερες στιγμές του ελληνισμού. 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 Αγία
Λαύρα έδωσε το σύνθημα και το Λάβαρο της Επανάστασης γρήγορα σκέπασε όλη την Πελοπόννησο,
την Ανατολική Στερεά αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα. Παντού έδωσαν το παρόν οι εκλεκτοί της φυλής, άνθρωποι απλοί και καθημερινοί, που κατόρθωσαν να ενσαρκώσουν τα
ιδανικά της στον πιο ψηλό βαθμό. Ένα ολόκληρο έθνος επέλεξε μία ώρα ελεύθερης ζωής
και όχι πολλά χρόνια σκλαβιάς και φυλακής. Η επανάσταση του 1821 υπήρξε μια πανεθνική εξέγερση, ένας πανελλήνιος αγώνας. Από τα ανθοστόλιστα κορφοβούνια μέχρι τα
ηλιοφίλητα πελάγη το γένος ανταποκρίθηκε σύσσωμο. Ο Έλληνας ζήτησε το αδύνατο
πέρα από κάθε λογική, με πίστη και με πείσμα. Κι έγινε το θαύμα: το αδύνατο έγινε δυνατό. Το 21 είναι ένα θαύμα, ένα μεγαλούργημα, είναι το ξεκίνημα ενός αγώνα που αψήφησε τους αριθμούς. Η Κύπρος ενσάρκωσε τα μηνύματα του 21 με το υπέρλαμπρο έπος του
55 – 59. 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 λευτεριά στα
βουνά και τις ρεματιές.
Εμείς οι Έλληνες, μπορούμε να μεγαλουργήσουμε μόνο υπό συνθήκες ομόνοιας και
αδελφοσύνης. Σήμερα οι αγωνιστές του 21 και του 1955 – 59 μας προσφέρουν το μήνυμα
ότι ο άνθρωπος νοείται άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος, ότι η ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο
μέσα σε συνθήκες ελευθερίας. Οφείλουμε να αφήσουμε μια κοινωνία με προοπτική για τις
γενιές που ακολουθούν με αισιοδοξία, χωρίς μιζέρια και πισωγυρίσματα.

Τεράστιες προοπτικές από
την κατοχύρωση του χαλουμιού

H

κατοχύρωση του χαλουμιού θα
δώσει την ευκαιρία να βοηθηθεί η
κυπριακή κτηνοτροφία, η αγελαδοτροφία, η ποιμνιοτροφία αλλά και η τυροκομία στον τόπο μας να έχει ακόμα πιο
μεγάλες προοπτικές, δήλωσε ο Πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επισκέφθηκε τη φάρμα αιγοπροβάτων της
οικογένειας Ζωνιά στο Δάλι και συζήτησε με ποιμνιοτρόφους για την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ. Ο
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτήρισε την 29η
Μαρτίου ως ημερομηνία ορόσημο για την
κυπριακή κτηνοτροφία. «Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών η κυβέρνηση
του προέδρου μας του Νίκου Αναστασιάδη μαζί με τον τέως υπουργό Νίκο Κουγιάλη αλλά και με την υπερπροσπάθεια του
νυν υπουργού Κώστα Καδή, αυτός ο εθνικός στόχος για την κατοχύρωση του χαλουμιού είναι πλέον πραγματικότητα» δή-

λωσε ο κ. Νεοφύτου. Ευχαριστώντας τον κ.
Ζωνιά για τη φιλοξενία εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για την ευρωπαϊκών προδιαγραφών επιχείρηση του. Ο Ανδρέας
Αλεξάνδρου, Επαρχιακός Γραμματέας Παναγροτικού τόνισε ότι με την κατοχύρωση δημιουργείται πλέον μια ομπρέλα που
να προστατεύει το χαλούμι και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία
ονομασίας προέλευσης του χαλουμιού.

Τιμήθηκαν οι εθνικές επέτειοι

Μ

ε λαμπρότητα η περιοχή Ιδαλίου τίμησε τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Στις 25 Μαρτίου, ανήμερα της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας. Γιορταστική ατμόσφαιρα και στις γύρω κοινότητες. Στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής Νήσου τιμήθηκε όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις
η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Ο πατήρ Θεόδωρος, εφημέριος του
ναού, σε σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αλλά και της εξέγερσης των Ελλήνων του 1821.

Η Μηλίτσα
του Λούκα
Οι κόρες του Λούκα είπασιν,
είχασιν αξιότες.
Που την ορφάνια φκήκασι
της ζήσης στρατιώτες.
Μας έφυγες Μηλίτσα μου
τζιαι μείνασιν τα μήλα
τα άξια τα τέκνα σου
Κυριάκος τζιαι Μαρία.
Άφηκες τα αγγόνια σου
τζιαι τον πιστόν σ’ Αντρέα
να σε θυμούνται πάντοτε
σαν μιαν ψυσιήν ωραία.
Γλυκόλαλη μ’ ευφράδεια,
χείμαρρος η Μηλίτσα
ο λόγος της πολύμαθος
μία γλυκι’ αγγαλίτσα.
Την φτώσια είσιες δάσκαλο
την γη μας είσιες μάνα
που ότι εγιωρκούσετε
ήταν σαν Θείο μάννα.
Με το βελόνι έχτισες
ζωή πον τιμημένη.
Η κουτσατζιά του βελονιού
μ’ αγάπη ναν ραμμένη.

Εν Ιδαλίω
24/3/2021
Αντρούλλα Σιάτη

Εορτολόγιο του μήνα
2 Απριλίου
5 Απριλίου
6 Απριλίου
9 Απριλίου
10 Απριλίου

Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005
Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Επάλεψες, εδούλεψες,
πάσκισες σαν λιοντάρι
ναν η ζωή σας πιο καλή,
χρυσός, μαργαριτάρι.
Ευτύχησες τζιαι χάρηκες
παιθκιά πον προκομμένα
που στον παπά τους θα σταθούν
μ’ αγάπη, μονιασμένα.
Η πίστη σου εις τον Θεό
έστρωσεν σου τον δρόμο
τζιαι έτοιμη σε πιάσασιν
αγγέλοι πας στον νώμο.
Μαζί με την Κατίνα σου,
γονιούς τζιαι συγγενείς σου
γαλήνια μας ποσιαιρετάς,
εν είσαι μανισιή σου.
Σε αγαπούμε πολεμιστή της
ζωής.
Στο καλό Μηλίτσα μας

11 Απριλίου
14 Απριλίου
15 Απριλίου

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη
Αργυρώ, Αργυρή,
Αργυρούλα, Ρούλα
Ευτύχιος, Ευτύχης,
Ευτυχία
Ευψύχιος, Ευψύχης,
Ευψυχία
Μάξιμος, Μάξιμη,
Δημοσθένης, Δήμος
Διονύσιος, Διονύσης,
Διονυσία, Ετεοκλής,
Ζήνων, Ηρακλής,
Ηρακλεία, Θέμης
Αντίπας
Θωμαΐς, Θωμαΐδα,
Σάββας
Λεωνίδας

19 Απριλίου
21 Απριλίου
22 Απριλίου
24 Απριλίου

Φιλίππα
Αλεξάνδρα, Αλεξία,
Αλεξάντρα, Αλέκα
Νέαρχος
Αχιλλέας, Δούκας

25 Απριλίου

Δάφνη

26 Απριλίου

Γλαφυρός,
Γλαφύρα, Γλαφυρή,
Γλαφυρούλα
Πάγκαλος

28 Απριλίου

Μάγνος, Μαγνής,
Μάγνα

29 Απριλίου

Ιάσων, Ιάσονας,

30 Απριλίου

Αργυρή,
Αργυρούλα, Ρούλα,
Αργυρώ
Ασημάκης, Ασημίνα

ΔΑΛΙ

Δ

news
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Oι προοπτικές ανάπτυξης
για την περιοχή Νότιας Λευκωσίας

όθηκε στη δημοσιότητα του Τοπικό Σχέδιο για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας 2021 στο οποίο περιλαμβάνονται ο Δήμος Ιδαλίου και τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Χωριού – Νήσου, Αγίας
Βαρβάρας, Αλάμπρας και Λυμπιών. Όπως αναφέρεται όραμα του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας είναι όπως στην επόμενη δεκαετία οι πέντε επιμέρους οικισμοί να θεωρούνται ως συνοικίες ενός
ευρύτερου περιαστικού / αστικοαγροτικού συμπλέγματος, με κοινό μέλλον, προοπτικές και στόχους, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους προς όφελος του συνόλου των κατοίκων τους. Αναμένεται ότι
με την εφαρμογή των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Νότιας Λευκωσίας θα επιτευχθεί σταδιακά ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής και ορθότερη σύζευξη με τις περιοχές της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Απογραφή
Πληθυσμού 2011-Στοιχεία Πληθυσμού κατά Επαρχία, Δήμο και Κοινότητα, ο πληθυσμός στα όρια του Σχεδίου κατά το έτος 2011 ήταν 21 χιλιάδες
677 άτομα. Με βάση εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2021 ο πληθυσμός θα ανέρχεται σε περίπου 35 χιλιάδες 544 άτομα. Το βασικό αναπτυξιακό πρόβλημα της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου είναι η αποσπασματική ανάπτυξη κάθε ενός από τους πέντε οικισμούς, χωρίς ενοποιημένο και
ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που να αξιοποιεί αθροιστικά τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες του. Τα γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι μηχανισμοί της αγοράς γης και οι διάφορες κοινωνικές αντιλήψεις, συνέτειναν ώστε οι οικισμοί να αναπτύσσονται χωρίς συνοχή, κοινές
προοπτικές και στόχους. Όπως τονίζεται η απουσία πολεοδομικής νομοθεσίας πριν το 1990, καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου
της ανάπτυξης, επέτρεψε την ανάμειξη μη συμβατών χρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου και δημιούργησε προϋποθέσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις υποβαθμίζουν σημαντικά την
ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Η χωροδιάταξη αναπτύξεων όπου στεγάζονται οι διάφοροι τομείς οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθεί
να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Εργαστήρια, καταστήματα και γραφεία είναι διεσπαρμένα στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση λειτουργικών αναγκών, και τη δημιουργία κυκλοφοριακών προβλημάτων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των ανέσεων
του κοινού, ιδίως σε περιοχές κατοικίας. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και
οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αναγκαίες
περιφερειακές συνδέσεις και την εσωτερική διακίνηση στην περιοχή, ενώ
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γκρεμμος, κ.α.)
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υπάρχει έλλειψη πεζοδρομίων, πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης. Παρά το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του
Τοπικού Σχεδίου, οι δημόσιοι ελεύθεροι χώροι για παθητική ή/και ενεργό
ψυχαγωγία δεν επαρκούν, τόσο σε έκταση όσο και σε οργάνωση και διαχείριση. Παράλληλα, τμήματα της κοίτης του ποταμού Γιαλιά που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για σκοπούς ψυχαγωγίας και άθλησης, με στόχο
τη δημιουργία ενός γραμμικού πνεύμονα πρασίνου ουσιαστικού μεγέθους προσβάσιμου από το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου προς όφελος όλης της περιοχής, παραμένουν αναξιοποίητα.
Στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου υπάρχουν σημαντικές προοπτικές βελτίωσης και ορθολογικής μελλοντικής ανάπτυξης, νοουμένου ότι θα αξιοποιηθούν έγκαιρα οι δυνατότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή κατάλληλου πολεοδομικού και χωροταξικού προγραμματισμού. Με στόχο
την αναβάθμιση των συνθηκών και τη βελτίωση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που υφίστανται στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου, απαιτείται η εισαγωγή μέτρων για επίτευξη των πιο κάτω: (α) Αποδοτικότερη οργάνωση των βασικών αστικών λειτουργιών και των σχέσεων μεταξύ τους,
όπως και της προγραμματισμένης χωροδιάταξης διάφορων οικονομικών
δραστηριοτήτων. (β) Ανετότερες συνθήκες ζωής σε καλά οργανωμένες περιοχές κατοικίας, εξοπλισμένες με τις αναγκαίες κοινοτικές λειτουργίες και

υπηρεσίες. (γ) Προσαρμογή της λειτουργίας της αγοράς γης και κατοικίας
σύμφωνα με τους νόμους της πραγματικής προσφοράς και ζήτησης. (δ)
Ορθολογική οργάνωση της κυκλοφορίας και των δημόσιων συγκοινωνιών. (ε) Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι
στόχοι της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις παραδοσιακές γειτονιές της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου η εφαρμογή προγραμμάτων αναβίωσης και ανάπλασης στοχεύει στα ακόλουθα: (α) Προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ενθάρρυνση εγκατάστασης
νέων οικογενειών μέσω της παροχής νέων και επαρκών διευκολύνσεων
και υπηρεσιών. (β) Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. (γ) Προστασία και διατήρηση αξιόλογων δειγμάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. (δ) Εισαγωγή ή/και προστασία χρήσεων και δραστηριοτήτων που
συνάδουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Προοπτικές για σημαντικές βελτιώσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και στην υπόλοιπη περιοχή του Τοπικού Σχεδίου.
Με την ενθάρρυνση συγκέντρωσης της ανάπτυξης μέσα σε καθορισμένες
περιοχές σε ορθές πυκνότητες, και με ισόρροπη ανάπτυξη και σχεδιασμό
του μελλοντικού οδικού δικτύου, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί οικονομικότερη και πιο ορθολογική διαχείριση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, και οι επιμέρους περιοχές θα αποκτήσουν σταδιακά βελτιωμένη φυσιογνωμία. Βασικός στόχος της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου
είναι η παροχή ορθολογικού πλαισίου για προστασία και διαχείριση του
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής στα πλαίσια της αειφορίας, η οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη και η ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού για στέγαση, εργασία και επαρκείς υποστηρικτικές
υπηρεσίες, σε ένα ποιοτικό περιβάλλον. Παράλληλα, το Τοπικό Σχέδιο, ο
χρονικός ορίζοντας του οποίου είναι το έτος 2023, θα περιέχει εξειδικευμένες αρχές με βάση τις οποίες θα προάγεται, ρυθμίζεται και ελέγχεται η ανάπτυξη στις πέντε κοινότητες. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας ήταν
σύνθετη, με βασικό στόχο την ενσωμάτωση πλείστων προτάσεων, απόψεων και εισηγήσεων Τοπικών Αρχών, υπηρεσιών, σωμάτων ή προσώπων,
καθώς και των κατευθύνσεων και διαδικασιών που προωθούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε το Σχέδιο να αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο πολιτικής προσαρμοσμένο στα δεδομένα της περιοχής και
τις σύγχρονες ανάγκες.

ΔΑΛΙ

4

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ

news

Στις 12/5 οι υποψηφιότητες, στις 30/5 οι εκλογές

ικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του μέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων, έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό
ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου
λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτή.
Κάθε υποψήφιος προτείνεται εγγράφως από τέσσερις
εκλογείς της εκλογικής περιφέρειας για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, οι οποίοι υπογράφουν την αίτηση οι δυο ως προτείνοντες και οι δυο ως υποστηρίζοντες. Η αίτηση μαζί με τη δήλωση του υποψηφίου

ότι κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, παραδίδονται
στον Έφορο Εκλογής είτε από τον υποψήφιο, είτε από
τους προτείνοντες ή τους υποστηρίζοντες. Τα έγγραφα υποψηφιότητας συνοδεύονται με κατάθεση ποσού 500 Ευρώ ως παράβολο. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 12 Μαϊου και η εκλογική διαδικασία
θα διεξαχθεί στις 30 Μαϊου.
Το ισχύον εκλογικό σύστημα προβλέπει τη διάθεση
των βουλευτικών εδρών στην Α’ κατανομή με το σύστημα της απλής αναλογικής, ενώ στις δύο φάσεις της
Β’ κατανομής εφαρμόζεται ενισχυμένη αναλογική με
ποσοστά 3,6% και 7,2% αντίστοιχα. Η προσκύρωση
των βουλευτικών εδρών μετά την εξαγωγή των τελικών εκλογικών αποτελεσμάτων, γίνεται σε δύο στάδια. Προηγείται η πρώτη κατανομή εδρών, που διε-

νεργείται από τους οικείους Εφόρους Εκλογής κάθε
εκλογικής περιφέρειας ξεχωριστά, και στη συνέχεια
ακολουθεί η δεύτερη κατανομή εδρών, που διενεργείται από το Γενικό Έφορο Εκλογών. Η Βουλή των
Αντιπροσώπων εκλέγεται για πενταετή περίοδο, όμως
αυτή μπορεί να αυτοδιαλυθεί πρόωρα, με απόφαση
που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών
της.
Tο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της ειδικής ιστοσελίδας www.elections.gov.
cy για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου διεκδικεί είσοδο στη Βουλή με
άτομα που κατάγονται ή διαμένουν στην περιφέρεια.
Mε το ΔΗΣΥ κατέρχεται στη Λευκωσία ο Ανδρέας Ιωσήφ και στην Κερύνεια η Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν.

Στη Βουλή το θέμα για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

T

ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόταση την οποία προώθησε η κυβέρνηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για
να τεθεί ενώπιον της νομοθετικής εξουσίας για λήψη απόφασης. Μεταξύ άλλων, η συγκεκριμένη πρόταση διαλαμβάνει και
το ερώτημα, το οποίο η Κυβέρνηση θέτει στη Βουλή για να τεθεί ενώπιον του λαού και το οποίο ερώτημα είναι το ακόλουθο:
«Συμφωνείτε με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βάση της πρότασης της εκτελεστικής εξουσίας, για τη δημιουργία 17 νέων δήμων με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια;» Στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίσει θετικά ή αρνητικά, εάν δηλαδή θα γίνει ή δεν θα γίνει παγκύπριο δημοψήφισμα ταυτόχρονα με τις Βουλευτικές εκλογές στις 30 Μάϊου.  Ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής πραγματοποίησε κύκλο επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα όσον αφορά το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο
την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης. Όπως δήλωσε ο κ. Νουρής τη μεταρρύθμιση τη ζητούν όλοι και πάνω απ’ όλα οι πολίτες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών είναι
καλά γνωστό ότι κατά την τελευταία συνεδρία
της Επιτροπής Εσωτερικών, στα νομοσχέδια είχαν εισαχθεί συγκεκριμένες τροπολογίες, με τις
οποίες η Κυβέρνηση διαφώνησε, ιδιαίτερα όσον
αφορά το θέμα της διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων. «Μετά τη λήψη της γνωμάτευσης
του Γενικού Εισαγγελέα, ως Κυβέρνηση, σεβόμενη τη θέση των κομμάτων για τη διενέργεια
ενός παγκύπριου δημοψηφίσματος και θέλοντας ακριβώς να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή
συναίνεση, είναι η πρόθεσή μας να αποστείλουμε ανάλογη εισήγηση στη Βουλή, για την οποία
ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων» σημείωσε ο Υπουργός
Εσωτερικών. Η πρόταση της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών είναι ξεκάθαρη. «Εισηγούμαστε τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος την ημέρα των βουλευτικών εκλογών
και για λόγους οικονομίας, αλλά και για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής του κόσμου. Και βεβαίως, μέσα από αυτό το δημοψήφισμα, να εισπράξουμε και την τοποθέτηση του κυρίαρχου λαού». O κ. Νουρής τόνισε ότι η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο για
να αποφασίσει και ότι, βάσει του περί δημοψηφισμάτων νόμου ο οποίος ξεκαθαρίζει τη διάκριση εξουσιών, δίδεται το δικαίωμα
στην Κυβέρνηση να καταθέσει την πρόταση στη Βουλή με συγκεκριμένο ερώτημα. Η Βουλή, πρόσθεσε, έχει το δικαίωμα είτε να
εγκρίνει είτε να απορρίψει το συγκεκριμένο ερώτημα, όχι όμως να το διαφοροποιήσει.

Τον μυρίστηκε πριν διαπράξει την κλοπή

Τ

ο αστυνομικό δαιμόνιο φαίνεται ότι δεν χάνεται ούτε μετά την αφυπηρέτηση. Είναι όπως το
κουσούρι που φέρει ο άνθρωπος σε όλη του
τη ζωή. Ο λόγος για τον πρώην Υπεύθυνο του ΟΠΕ
Λευκωσίας Γιώργο Σούπερμαν ο οποίος ενώ έκανε
τον απογευματινό του περίπατο στην Ενορία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης όπου διαμένει αντιλήφθηκε ένα πρόσωπο να εισέρχεται σε υπόγειο κατοικίας
της περιοχής. Υποψιάστηκε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε. Τον ακολούθησε και όταν ο άγνωστος εισήλθε στο
σπίτι τον ακινητοποίησε. Ο άγνωστος για να δικαιολογήσει την παρουσία του στο χώρο ισχυρίστηκε ότι
έψαχνε φορτιστή για το τηλέφωνο του. Ειδοποιήθηκε
η Αστυνομία μέλη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή και συνέλαβαν τον ύποπτο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Σημειωτέον ότι στο
ανώγειο της οικίας βρισκόταν η ιδιοκτήτρια η οποία
δεν πήρε χαμπάρι. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά
πόσο σημαντικό είναι όταν διαπιστώνουμε ύποπτες
κινήσεις να ειδοποιούμε την Αστυνομία. Οι εποχές άλλαξαν και πλέον ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί
όταν παρατηρούνται ύποπτες κινήσεις.

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ βρίσκονται ο Κούλλης Πογιατζής και ο Απόστολος Σκουρουπάτης. Με το ΔΗΚΟ
στη Λευκωσία κατέρχεται ο Γιάννης Λαζάρου και στην
Κερύνεια ο Κυριάκος Χ΄Φιλίππου.
Με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ κατέρχονται ο Αχιλλέας
Μαλαχουρίδης και η Χαρά Θωμά. Με τους Οικολόγους – Συνεργασία Πολιτών κατεβαίνει στη Λευκωσία
ο Σταύρος Αλαμπρίτης και στη Λάρνακα ο Λούκας Στυλιανού. Στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ βρίσκονται ο Χρίστος Χρίστου και ο Μάριος Ρουσογένης. Με τους Ανεξάρτητους – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών η
Άννα Θεολόγου. Mε τη ΔΗΠΑ κατεβαίνουν στις εκλογές ο Γιώργος Πενηνταέξ, η Αντιγόνη Ελευθερίου και
ο Αβραάμ Σολωμού ο οποίος είναι πρόσφυγας από
την Τύμπου και μεγάλωσε στο Πέρα Χωριό – Νήσου.

1ο βραβείο για τον Παναγιώτη Γιώρκα
της Σχολής Φόρουμ

Η

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Παγκύπριου Διαγωνισμού Μαθηματικών, που πραγματοποιήθηκε για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. To 1o βραβείο εξασφάλισε ο μαθητής της Γ’
Γυμνασίου της Σχολής Φόρουμ Παναγιώτης Γιώρκας. Επίσης παιδιά από τη Σχολή Φόρουμ κατέκτησαν στον ίδιο
διαγωνισμό ένα αργυρό και εννιά επαίνους. Το αργυρό
απονεμήθηκε στον Παύλο Φιλίππου της Δ1. Έπαινοι απονεμήθηκαν στον Ανδρέα Φιλίππου της Α3, στη Μαρία –
Μερόπη Σιάμισιη της Β4, στο Χρυσόστομο Ρουσή της Γ3,
στην Άντρια Ιωάννου της Δ1, στον Χαράλαμπο Σιάμισιη
της Δ1, στον Γιώργο Κωνσταντινίδη της Δ1, στον Ορέστη
Κωνσταντίνου της Ε1, στον Ανδρέα Κόκκινο της Στ1 και
στον Ανδρέα Σιάμισιη της Στ1.
Οι διακρίσεις αυτές κατατάσσουν τη Σχολή στην 1η θέση
απ’ όλα τα σχολεία, σε αριθμό βραβείων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν στους Παγκύπριους Διαγωνισμούς Γυμνασίου και Λυκείου παρακάθισαν
στον  Α΄ Διαγωνισμό Επιλογής για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς JBMO, BMO, EGMO και IMO. Η Σχολή Φόρουμ σε ανακοίνωση εκφράζει θερμά συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές που διακρίθηκαν όσο και στους διδάσκοντές τους, για την προετοιμασία τους, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά.

Εχθροί των Φυτών μας την Άνοιξη

H

περίοδος της άνοιξης αποτελεί τη 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 ωφέλιμων
εντόμων τα οποία τρέφονται με άλλα επιβλαβή έντομα όπως οι πασχαλίτσες (παπαρούνες), χρυσώπας,
διάφορα σκαθάρια κ.α. Επίσης σε καμιά περίπτωση 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
Του Χριστόδουλου
Κυριάκου
τα φύλλα και μειώνει την φωτοσύνθεση.
Γεωπόνου Bsc, Msc
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, συμβουλές 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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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΝΕΑ

Αγοράστηκαν ακίνητα για
ανάπλαση του πυρήνα Ποταμιάς

Νέο ντεπόζιτο νερού
στα Λύμπια

Ο

ι αυξημένες ανάγκες σε νερό των κατοίκων της κοινότητας Λυμπιών οδήγησε το Κοινοτικό Συμβούλιο
του ακριτικού χωριού στην απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή νέου ντεποζίτου το οποίο ανεγείρεται δίπλα από το υφιστάμενο ντεπόζιτο. Το νερό εκτός από τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας θα χρησιμοποιείται και για
τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων του χωριού.

Σ

ε έργα ανάπλασης και εξωραϊσμού του πυρήνα της
Ποταμιάς προτίθεται να προχωρήσει το Κοινοτικό
Συμβούλιο του χωριού. Για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην αγορά δυο τεμαχίων εντός του πυρήνα της
κοινότητας. Τα δυο τεμάχια που πέρασαν στην κυριότητα
του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς είναι συνολικού εμβαδού 554 m2
To Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέβαλε το ποσό των 75000 Ευρώ. Η αγορά των δυο τεμαχίων έγινε μετά από έγκριση της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

Καθαριότητα στην Αγ. Βαρβάρα

Μ
Καλλιέργεια
περιβαλλοντικής
συνείδησης στα Λύμπια

Μ

ια όμορφη πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το Κοινόν Ολυμπίων σε συνεργασία με τα παιδιά του Συνδέσμου
Νηπιαγωγείου Λυμπιών. Στόχος η καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους. Παιδιά του νηπιαγωγείου Λυμπιών φύτευσαν παραδοσιακούς σπόρους στον «Ολύμπιων Κήπο» Τα
παιδιά απόλαυσαν την εκδήλωση.

ε πρωτοβουλία του σωματείου Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14
Μαρτίου καθαριότητα των κύριων σημείων της κοινότητας. Συγκεκριμένα καθαρίστηκαν ο χώρος κοντά στο γήπεδο φούτσαλ, η περιοχή στο ξωκλήσι του
Τιμίου Σταυρού, το αμφιθέατρο και το κιόσκι, το πάρκο Λαρκούας, το μνημείο ηρώων
που βρίσκεται δίπλα
από το γυμνάσιο, η περιοχή «Φυτώριο». Όλα
τα σκουπίδια που περισυλλέγησαν ήταν ανακυκλώσιμα. Μεταφέρθηκαν σε χώρο
που υποδείχθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας ώστε στη συνέχεια να γίνει περισυλλογή τους από φορτηγό. Τα μέλη του σωματείου τοποθέτησαν σε τρία σημεία καλάθους ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια
περιστατικά. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν οικογένειες με τα παιδιά τους στέλνοντας
το μήνυμα ότι η νέα γενιά ευαισθητοποιείται και μπορεί να κάνει την αλλαγή για ένα καλύτερο κόσμο.

news

Τ

Επαναχωρομέτρηση/ σχεδίαση
τεμαχίων στην Αλάμπρα

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας με ανακοίνωση του
ενημερώνει τους ιδιοκτήτες συγκεκριμένων τεμαχίων που
αναφέρονται σε δημοσίευση του κτηματολογίου στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ότι το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας έχει προχωρήσει και επαναχωρομέτρηση /
σχεδίαση περιοχών.
Τα έγγραφα του κτηματολογίου για τις λεπτομερείς αλλαγές είναι στη διάθεση του κοινού, αναρτημένα έξω από τα γραφεία του
Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας του.

Α

Αιμοδοσία στην ευρύτερη
περιοχή Ιδαλίου

ιμοδοσίες διοργανώθηκαν το Μάρτιο στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου διοργάνωσε αιμοδοσία την Παρασκευή 5 Μαρτίου. Οι κάτοικοι των
δυο κοινοτήτων για άλλη μια φορά έδωσαν το παρόν τους, συμμετέχοντας στην εκδήλωση η
οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Tην Πέμπτη 11 Μαρτίου διοργανώθηκε αιμοδοσία και στην Αλάμπρα στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και η αιμοδοσία που διοργανώθηκε την Τετάρτη 17Μαρτίου στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Την Πέμπτη 18 Μαρτίου διοργανώθηκε αιμοδοσία και στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας.

Τίτλος ιδιοκτησίας
Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε αντιδράσεις

N

έες κινητοποιήσεις από τους κατοίκους της Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου μετά την απόφαση του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο αποφάσισε
ότι μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους τα δυο εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου που γειτνιάζουν με την οικιστική ζώνη
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 27 Μαρτίου οι κάτοικοι της Ενορίας με αυτοκινητοπομπή πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον καθορισμό του τελικού χρονοδιαγράμματος σε σχέση με
την απομάκρυνση των δυο συγκεκριμένων βιομηχανικών μονάδων
που προσβάλλουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Ζήτησαν επίσης την άμεση έναρξη της διαδικασίας μετακίνησης. Στην εκδήλωση,
όπως και σε όλες τις προηγούμενες τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που καθορίζονται από τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με
τη διαχείριση της πανδημίας.
Mέτρα αντίδρασης και στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων
Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας κατήλθαν σε δίωρη αποχή από τα
μαθήματα τους τη Δευτέρα 22 Μαρτίου. Στήριξη στα νέα μέτρα αντίδρασης για τη συνεχιζόμενη ρύπανση του αέρα στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, αποφάσισε ο Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου
Ποταμιάς. Ως έμπρακτη ένδειξη στήριξης της εκδήλωσης διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε στις 22 Μαρτίου οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς οργάνωσαν εκπαιδευτικές δράσεις στο
πλαίσιο των μαθημάτων Περιβαλλοντική Αγωγή και Αγωγή Ζωής.
Η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στην καταχώρηση έφεσης. Σε ανακοίνωση του Γραφείου τους Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη
αναφέρεται: «Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε τις ενδιάμεσες αποφάσεις του σε σχέση με το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας για την έκδοση διαταγμάτων αναστολής των εργασιών δύο μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στις βιομηχανικές περιοχές Γερίου και Τσερίου. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Σάββας Αγγελίδης, αφού μελέτησε τις αποφάσεις
του Δικαστηρίου, αποφάσισε όπως καταχωρηθεί έφεση από πλευράς
Νομικής Υπηρεσίας». Υπενθυμίζεται ότι η Νομική Υπηρεσία είχε καταθέσει αίτημα για άμεση αναστολή της λειτουργίας των δύο ασφαλτι-

99 433603

κών μονάδων με το αιτιολογικό της δημόσιας οχληρίας. Οι δύο εταιρείες είχαν υποβάλει ένσταση, ακολούθησε ακρόαση της υπόθεσης
και ανακοινώθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου. Στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Όσο κατανοητή και να είναι η ανησυχία των
επηρεαζόμενων κατοίκων από τη λειτουργία των ασφαλτικών εργοστασίων στην επίδικη περιοχή, δεν ενδείκνυτο, υπό τις περιστάσεις της
υπόθεσης, η επιδίωξη των θεραπειών μέσω της ενδιάμεσης αίτησης».
H Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας «Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης» Iδαλίου με δελτίο Τύπου εκφράζει μεγάλη απογοήτευση για τις ενδιάμεσες αποφάσεις και αναφέρεται στην πρώτη παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη σχετική
υπουργική απόφαση της οποίας το χρονοδιάγραμμα έχει λήξει.
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ζητά να προστατευθεί η υγεία τους και η
υγεία των παιδιών τους, αναφέροντας ότι η Πολιτεία κατάντησε τις οικογένειές τους αξιολύπητες.
Σχολιάζοντας την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου ο επικεφαλής της Cyfield, της μίας εκ των δύο εταιρειών, Γιώργος Χρυσοχός ανέφερε: «Από την αρχή πιστεύαμε ότι ήμασταν καθόλα νόμιμοι. Συνεχί-

avraamsolomou@gmail.com

ζουμε τη λειτουργία μέχρι τη μετακίνηση μας που ελπίζουμε να γίνει
σύντομα. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές και τους αρμόδιους
φορείς και αναμένουμε το πότε και το που θα μετακινηθούμε». Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου που συστάθηκε για το πρόβλημα
που αφορά στη λειτουργία δύο ασφαλτικών μονάδων στην περιοχή,
έχουν προσκαλέσει στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου (περιοχή Ηλιούπολης) τους Δημάρχους και τους κοινοτάρχες της περιφέρειας για να
τους ζητήσουν βοήθεια για άμεση μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου που γειτνιάζουν με την οικιστική περιοχή.

Avraam Solomou

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών
του Δήμου:
• Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στο Λογιστήριο του Δήμου προσκομίζοντας το IBAN
του λογαριασμού σας.
Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο
στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας για ενημέρωση αναγράφοντας ότι έχει
υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.
H εκτέλεση της εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

Επιδιώκουμε καλύτερη
ποιότητα ζωής,
γι' αυτό ψηφίζουμε στον
τόπο διαμονής μας.

Μεταφέρω
τα εκλογικά
μου δικαιώματα
τώρα
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ΣΟΠΑΖ: Πρωταγωνιστής της οικονοµίας εδώ και 60 χρόνια

E

ξήντα χρόνια ιστορίας κλείνει ο Συνεργατικός
Οργανισµός Παραγωγής Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ)
Λτδ, οποίος από την ίδρυσή του ήταν άρρηκτα
συνδεδεµένος και πλήρως ταυτισµένος µε την ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα στην Κύπρο. Την
περίοδο της δραστηριοποίησής του εδραιώθηκε ως ο
µεγαλύτερος οργανισµός παραγωγής ζωοτροφών, καλύπτοντας όλα τα είδη παραγωγικών ειδών. Σήµερα,
παρά τις αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια
παραµένει εύρωστος και δυνατός ο Οργανισµός µε τον
ετήσιο κύκλο εργασιών για το 2020 να φθάνει τα €70 εκατ.
Ο διευθυντής πωλήσεων του Οργανισµού, Ιωάννης Βιολάρης, παραχώρησε συνέντευξη στην εφηµερίδα «Γεωργοκτηνοτρόφος» για τα 60χρονα του Οργανισµού και την αναδημοσιεύει η «ΔΑΛΙNEWS» .
Πότε ιδρύθηκε ο ΣΟΠΑΖ ποιος ήταν ο βασικός σκοπός
δραστηριότητάς του και ποια ήταν η προσφορά του στον
τόπο µέχρι την έλευση ανταγωνιστών;
Ο Συνεργατικός Οργανισµός Παραγωγής Ζωοτροφών
(ΣΟΠΑΖ) Λτδ, ιδρύθηκε στις 24 Μαρτίου 1961 ως Συνεργατική Εταιρεία για την εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσµου
της Κύπρου και κυρίως των κτηνοτρόφων που τότε αποτελούσαν, µαζί µε τους γεωργούς, ένα πολύ µεγάλο µέρος
του πληθυσµού.
Σήµερα, µετά από σχεδόν 60 χρόνια λειτουργίας, δραστηριοποιείται σε τρείς καθετοποιηµένους τοµείς που έχουν
άµεση σχέση και είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας.
∆ιαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών (Αραδίππου και Αθηένου) και 10 καταστήµατα χονδρικής και
λιανικής πώλησης σε όλη τη Κύπρο (Παλλουριώτισσα,
Άγιος ∆οµέτιος, Ακάκι, ∆άλι, Λεµεσός, Λάρνακα, Μαρώνι, Ξυλοφάγου, Πάφος και Πόλη Χρυσοχούς). Επίσης, διαθέτει πέραν των 20.000 τετραγωνικών µέτρων αποθηκευτικούς χώρους για εξυπηρέτηση των αναγκών, τόσο του
Οργανισµού όσο και των πελατών του.
Απασχολεί 106 άτοµα µόνιµο προσωπικό τα οποία
καθηµερινά και πάνω σε παγκύπρια βάση, προσφέρουν
τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους σε όλους τους πελάτες
του Οργανισµού.
Γεωπόνοι, ∆ιατροφολόγοι, Ζωοτέχνες, Κτηνίατροι, Μηχανολόγοι, Λογιστές, Πωλητές, Οδηγοί και εργατικό προσωπικό, καθηµερινά βρίσκονται σε όλη τη Κύπρο, κοντά και
δίπλα στους πελάτες µας, προσπαθώντας πάντα για τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους.
Ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ ως συνεργατική εταιρεία δεν έχει ως αυτοσκοπό το κέρδος. Η λειτουργία του είναι βασισµένη στις
συνεργατικές αρχές και αξίες, γεγονός πολύ σηµαντικό
κατά τη γνώµη µου, ειδικά στις πολύ δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες που όλοι βιώνουµε τη τελευταία δεκαετία.
Η σχέση του ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ µε τους πελάτες του είναι καθα-

Καθάρισαν
την περιοχή του
πάρκου Καλλιθέας
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Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ιδαλίου ανέλαβε πρωτοβουλία και προχώρησε σε καθαριότητα των οικοπέδων
στην περιοχή όπου βρίσκεται το πάρκο της Καλλιθέας. Την προσπάθεια ενίσχυσε και ο Δήμος
Ιδαλίου προμηθεύοντας τους συμμετέχοντες
με δαγκάνες – πιάστρες και γάντια μιας χρήσης.
Οι συμμετέχοντες έστειλαν το μήνυμα ότι οι ίδιοι από πλευράς τους κάνουν ότι είναι δυνατόν
για να είναι καθαρό το περιβάλλον της περιοχής
συσχετίζοντας την εκδήλωση τους με τη συνεχιζόμενη παρουσία κοντά την οικιστική περιοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
των δυο εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου.
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ρά σχέση συµβίωσης. Τα καλά αποτελέσµατα για το πελάτη µας σηµαίνουν αυτόµατα και καλά αποτελέσµατα
για τον Οργανισµό µας. Για αυτό και ένα από τα βασικά
συνθήµατα που κάνουµε πράξη είναι ότι «ΜΑΖΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ».
Η συνεργασία του Οργανισµού µε µεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες του εξωτερικού, έχει µεταφέρει στην Κύπρο µεγάλη
γκάµα προϊόντων αγροεφοδίων αλλά και τεχνογνωσία, η
οποία µεταφέρεται προς τους πελάτες µας συµβάλλοντας
έτσι τα µέγιστα στη αύξηση των αποδόσεων και της παραγωγής τροφίµων. Επίσης οι γεωπόνοι σε συνεργασία µε
τους αδειούχους πωλητές µας προσφέρουν υπηρεσίες και
συµβουλές προς τους γεωργούς συµβάλλοντας τόσο στην
ενηµέρωση τους, όσο και στη αύξηση της παραγωγής τους
και κατ΄επέκταση του εισοδήµατος τους.
Ποιος είναι ο ρόλος του Οργανισµού στην εξυπηρέτηση
της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας;
Παρέχοντας ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις καθώς
και επιστηµονικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, είµαστε σίγουροι ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΣΟΠΑΖ στον
πρωτογενή τοµέα θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόµη
περισσότερο τα επόµενα χρόνια.
Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του Οργανισµού και η πιστοποίηση του σε θέµατα ποιότητας, ασφάλειας και υγείας, ανθρώπινου δυναµικού και υγιών εργασιακών σχέσεων, αποτελεί βασικό στόχο για όλους εµάς στον ΣΟΠΑΖ
ΛΤ∆, ώστε να συνεχίσουµε να παρέχουµε ακόµη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες µας αλλά και τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες για το προσωπικό µας.
Συµπερασµατικά, θεωρώ υποχρέωση όλων µας στον ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ τη συνεχή στήριξη, ανάδειξη και ενδυνάµωση του
πρωτογενούς τοµέα. ∆υστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτό
δεν συµβαίνει, αφού έχουµε επιλέξει να ασχολούµαστε ως
χώρα µόνο µε το τουρισµό και τις υπηρεσίες.
Η οικονοµική κρίση του 2013 αλλά και η σηµερινή κρίση
µε τη πανδηµία, έχει αναδείξει για πολλοστή φορά την ανάγκη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα αφού αυτός
σε τελευταία ανάλυση πάντοτε παραµένει ζωντανός. Άλλωστε όπως ισχύει σε απόλυτο βαθµό: Εµείς στο ΣΟΠΑΖ
παράγουµε τροφή για την τροφή µας!!!
Σε ποιο βαθµό έχουν επηρεάσει οι πρωτόγνωρες συνθήκες
που ζούµε µε την πανδηµία του κορωνοϊού τον ΣΟΠΑΖ; Έχει
περισσότερες ανάγκες να διαχειριστεί;
Η πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι βιώνουµε εδώ και 10
µήνες, εκτός από τη ψυχολογική πίεση και κούραση που όλοι
έχουµε υποστεί, έχει δηµιουργήσει και σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα σε όλους σχεδόν τους πελάτες µας. Όσον αφορά τους γεωργούς, οι οποίοι ασχολούνται µε τη παραγωγή
λαχανικών και φρούτων, το κλείσιµο και οι περιορισµοί στο
χώρο της εστίασης, καθώς και η µη έλευση τουριστών κατά
την καλοκαιρινή περίοδο, έχει δυσκολέψει σε µεγάλο βαθµό
τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Ακόµη ένας περιορι-

στικός παράγοντας είναι η δυσκολία στην εύρεση τρόπων
για µεταφορά και εξαγωγή προϊόντων στο εξωτερικό.
Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους που ασχολούνται κυρίως µε την παραγωγή νωπού κρέατος, το πλήγµα ήταν
και είναι ακόµη µεγαλύτερο αφού η κατανάλωσή του έχει
µειωθεί σηµαντικά τόσο από τη µη έλευση τουριστών
αλλά και από κλείσιµο των χώρων εστίασης.
Στόχος και σκοπός του ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ είναι η συνεχής και
απρόσκοπτη στήριξη του αγροτικού κόσµου της Κύπρου,
ώστε να µπορέσουµε να ανταποδώσουµε στο ελάχιστο
αυτή την εµπιστοσύνη που µας δείχνουν οι Κύπριοι αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, εδώ και 60 χρόνια.
Σε αυτή τη δύσκολή στιγµή, ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ διαβεβαιώνει
ότι θα σταθεί για µια ακόµη φορά στο πλευρό του κάθε πελάτη ξεχωριστά, αφού για 60 χρόνια αυτό πράττει. Υπάρχει πλέον µια αµφίδροµη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του
Οργανισµού και του κάθε πελάτη και αυτό θα διαφυλάξουµε
ως κόρη οφθαλµού ώστε αυτή η σχέση να µην κινδυνεύσει.
Η εταιρεία προχώρησε σε συνένωση εργασιών µε τις
εµπορικές δραστηριότητες της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (Αγροεφόδια) και της Σ.Π.Ε. Αλληλεγγύης. Έχει πετύχει
η συγχώνευση των εταιρειών;
Στις 31/03/2015 ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ προχώρησε σε εξαγορά των
εµπορικών εργασιών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
και της ΣΠΕ Αλληλεγγύης. Με την απόκτηση αυτών των εργασιών, ο Οργανισµός διείσδυσε δυναµικά στην αγορά των
Αγροεφοδίων, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασίασε τη δύναµη
του στην αγορά ζωοτροφών.
Αυτή η κίνηση έχει καταστήσει πλέον τον Οργανισµό µας
ως ηγέτη του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας µε πολύ
µεγάλο όφελος προς το πελάτη µας, γεωργό ή κτηνοτρόφο, αφού πλέον από το 2015 και µετά, καλύπτουµε όλο το
φάσµα των αναγκών του. Έτσι, µόλις 9 µήνες µετά τη διπλή εξαγορά και συγκεκριµένα από τη 01/01/2016, ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ πλέον αποτελεί µία ενιαία συνεργατική εταιρεία
µε ενοποιηµένες στον απόλυτο βαθµό όλες τις λειτουργικές διαδικασίες του, καθιστώντας τον µε αυτό τον τρόπο ως
το µεγαλύτερο πρωταγωνιστή του πρωτογενούς τοµέα της
οικονοµίας της χώρας µας.

Έρευνα για τις συνέπειες της
πανδημίας στο Λύκειο Ιδαλίου

ημαντικά ευρήματα αποκάλυψε έρευνα που διενεργήθηκε ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Λυκείου Ιδαλίου με τη μορφή ερωτηματολογίου σε όλους
τους μαθητές της Γ΄Λυκείου. Θέμα της έρευνας ήταν οι επιπτώσεις της κοινωνικής αποστασιοποίησης στην ψυχική ευεξία των μαθητών. Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή χρήσιμων πληροφοριών-παρατηρήσεων, έτσι ώστε η περίοδος που
έπεται να είναι όσο πιο ανώδυνη και λειτουργική γίνεται για τη
μαθησιακή διαδικασία. Η έρευνα κατέδειξε ότι η παρατεταμένη παραμονή σε κατάσταση περιορισμού και εγκλεισμού και
κατ΄επέκταση η διακοπή της σχολικής φοίτησης, έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία των μαθητών.
Όπως διαφάνηκε από την έρευνα, η πανδημία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την ψυχική υγεία των μαθητών αφού σε ερώτηση
κατά πόσο ανησυχούν για την υγεία τους αλλά και των οικείων
τους, δύο στους τρεις μαθητές απάντησαν αρκετά. Παράλληλα,
φαίνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών(που πλησιάζει το
60%), διακατέχεται από νευρικότητα, ενώ επτά στους δέκα αγχώνονται για την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο
Λύκειο. Απολύτως φυσιολογικό κρίνεται, εάν αναλογιστεί κανείς την κρισιμότητα της σχολικής χρονιάς για ένα τελειόφοιτο
μαθητή. Διόλου αμελητέο, δεν μπορεί να θεωρηθεί και το αυξημένο ποσοστό της απογοήτευσης και λύπης που βιώνουν οι
μαθητές, αφού η ανατροπή από τη ρουτίνα και η έλλειψη επαφής με τους συμμαθητές τους, τους επηρέασαν αρκετά. Όπως
προκύπτει από την έρευνα, ιδιαίτερα ψυχικά επηρεασμένες,
φαίνεται να είναι οι μαθήτριες. Λυπηρό αλλά και ταυτόχρονα
ρεαλιστικό είναι και το γεγονός πως ο φόβος και η καχυποψία

Σήµερα, ο ΣΟΠΑΖ δραστηριοποιείται σε τρεις αγορές: την
εµπορία δηµητριακών και άλλων απλών ζωοτροφών,
την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών και την εµπορία
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Μπορείτε να µας περιγράψετε τους τρεις τοµείς δραστηριότητας;
Εισαγωγή και διάθεση 230.000 τόνων δηµητριακών προς
ΔƒπΔ∏
τους
που διαθέτουν ιδιόκτητους µύλους
30 κτηνοτρόφους
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εντός των υποστατικών τους αλλά και σε άλλα εργοστάσια
ζωοτροφών. Οι εισαγωγές γίνονται µε καράβια-φορτηγά
στο λιµάνι Λάρνακας από εγνωσµένης αξίας προµηθευτές
British Ame
του εξωτερικού.
Όλα τα προϊόντα πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές
που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όλα τα Κράτη – µέλη
και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη υγεία των ζώων και
κατ’επέκταση του κοινού. Τα βασικά δηµητριακά που εισά-H ı˘Á·ÙÚÈÎ‹
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έχουν κατακλύσει τις ψυχές των παιδιών, τη στιγμή που η πρωτόγνωρη κρίση τους οδήγησε σ’ ένα επιβεβλημένο περιορισμό, στερώντας τους τις ατομικές ελευθερίες και το ενδιαφέρον
για μάθηση. Παρόλ’ αυτά, οι μαθητές ελπίζουν πως σύντομα
θα επιστρέψουν υγιείς στην κανονικότητά τους και στην ομαλότητα της σχολικής ζωής αφού η παιδαγωγική αξία της δια ζώσης εκπαίδευσης και η σημασία της διαδραστικότητας μαθητή
και εκπαιδευτικού στην τάξη, είναι ασύγκριτα. Τα αποτελέσματα
της έρευνας παρουσιάστηκαν από τους μαθητές μας ζωντανά
και στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι» την Παρασκευή
26 Φεβρουαρίου 2021. Την ευθύνη της έρευνας είχαν η Φιλόλογος Κυριακή Φωτιάδου και οι Μαθηματικοί Ιωάννης Λαζάρου και Μάριος Σεργίδης. Την έρευνα παρουσίασαν ο Πάρης
Ιακώβου Γ42, Νεφέλη Τριλλίδου Γ11 και Ελένη Νικολαϊδου Γ11.
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Παχυσαρκία σε ζώα και τα προβλήματα υγείας

Σαρακοστιανή
κολοκυθόσουπα

Η περίοδος της Σαρακοστής είναι μια καλή περίοδος για να
ξεφύγουμε από τη ρουτίνα στο τραπέζι, να δοκιμάσουμε διάφορα υλικά και να φτιάξουμε νόστιμα σαρακοστιανά φαγητά.
Ένα από αυτά τα φαγητά είναι η κολοκυθόσουπα.
Υλικά
• 1 ½ κιλό κολοκύθα κομμένη σε κύβους
• 2 κρεμμύδια χοντροκομμένα
• 2 κλωνάρια σέλερι κομμένα σε κύβους
• 2 πατάτες σε κύβους
• 3 καρότα χοντρές ροδέλες
• ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 κουταλιά πάπρικα ή λίγο κύμινο
• Αλατι – πιπέρι
• Κρουτόν (για το γαρνίρισμα)
Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα προθέτουμε το ελαιόλαδο, όπου θα σοτάρουμε το κρεμμύδι και διαδοχικά ρίχνουμε την κολοκύθα, τις

O

πατάτες, τα καρότα και την πάπρικα ή το κύμινο. Συμπληρώνουμε με ζεστό νερό ώστε να σκεπάσει τα υλικά και αλατοπιπερώνουμε.
Θα βράσουμε τη σούπα για 20 λεπτά περίπου. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε σέλερι και τη χτυπάμε
στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσει υφή κρέμας, ελέγχοντας
πάντα το νερό και το αλάτι. Τέλος, τη βράζουμε ξανά και τη
σερβίρουμε γαρνίροντας με κρουτόν.

H

παχυσαρκία είναι το συχνότερο διατροφικό νόσημα που εμφανίζεται, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, και ορίζεται ως η αύξηση του σωματικού βάρους λόγω εναπόθεσης του λιπώδους ιστού με τελικό αποτέλεσμα τη διαταραχή της υγείας του ζώου. Όταν το σωματικό βάρος αυξάνεται κατά 10 – 20%,
τότε το ζώο χαρακτηρίζεται ως υπέρβαρο και > 20% ως παχύσαρκο. Στους προδιαθετικούς παράγοντες που
συμβάλλουν στην εκδήλωση του νοσήματος συμπεριλαμβάνονται η στείρωση, η ηλικία, το φύλο, η φυλή και
οι συνθήκες διαβίωσης όπως η ελλιπή κινητική δραστηριότητα κ.α.
Οι συνηθέστερες παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία είναι η οστεοαρθρίτιδα, τα νοσήματα του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος, η υπέρταση, η λιποείδωση του ήπατος και ο σακχαρώδης
διαβήτης τύπου II. Τα υπέρβαρα ζώα είναι νωχελικά, αδιάφορα προς το περιβάλλον, δεν μετακινούνται εύκολα, ασκούνται λιγότερο και αποφεύγουν το παιχνίδι. Επίσης, έχουν αδύναμο
ανοσοποιητικό σύστημα και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στα προβλήματα
που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και των χειρουργικών
επεμβάσεων.
Πως μπορεί να γίνει ένα ζώο παχύσαρκο:
Η παχυσαρκία μπορεί να προκύψει από την έλλειψη άσκησης και από το γεγονός ότι τα ζώα τρώνε περισσότερη τροφή από αυτή που χρειάζονται, έχοντας ως
αποτέλεσμα την αποθήκευση θερμίδων υπό μορφή λίπους. Υπερκατανάλωση
τροφής μπορεί να συμβεί από την απληστία του ζώου προς το φαγητό, την πλήξη, τη διατροφή με τα αποφάγια του σπιτιού και τη συνεχή προσφορά από τον
ιδιοκτήτη σνακ ή λιχουδιών.
Πιο ειδικά αίτια παχυσαρκίας αποτελούν ο υποθυρεοειδισμός όπου η αύξηση
του βάρους μπορεί να είναι το μόνο σύμπτωμα, ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός,
καθώς και η λήψη φαρμάκων όπως γλυκοκορτικοειδή, προγεσταγόνα και φαινοβαρβιτάλη.
Πως μπορεί ένα ζώο να επανέλθει σε φυσιολογικό όριο βάρους:
Η απώλεια βάρους για τα περισσότερα ζώα απαιτεί αύξηση της άσκησης και ρύθμιση της διατροφής με σιτηρέσια μικρής περιεκτικότητας σε ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, η τροφή θα πρέπει να έχει μικρή περιεκτικότητα
λίπους, αυξημένες πρωτεΐνες, ποικίλη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ίνες, ενώ είναι χρήσιμη η προσθήκη
L-καρνιτίνης χρωμίου ή επιπλέον βιταμίνης Α. Η σύσταση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την πείνα του ζώου και να περιέχει όλες τις αναγκαίες βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, και μέταλλα που
χρειάζονται για μια ισορροπημένη διατροφή.
Το παχύσαρκο ζώο χρειάζεται σταδιακή αλλαγή της διατροφής, εως ότου επέλθει η απώλεια βάρους. Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί καθορίζεται από το ρυθμό απώλειας βάρους, την ανταπόκριση του ζώου και τη
συμμόρφωση του ιδιοκτήτη. Καταλήγοντας πρέπει να επισημανθεί ότι η παχυσαρκία είναι νόσημα με σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία των ζώων. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναλογιστεί με ωριμότητα το πρόβλημα του ζώου
του και να συνεργαστεί στενά με τον κτηνίατρο με σκοπό τη γρήγορη και ριζική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Το πιο ανθεκτικό skateboard
στον κόσμο από τα χέρια ενός Δαλίτη

Aνδρέας Χαραλάμπους από το Δάλι διαπρέπει
στον τομέα του αθλητικού εξοπλισμού και η
εταιρεία του λανσάρει σήμερα το πιο ανθεκτικό και συνάμα ανακυκλώσιμο skateboard στην αγορά
ανά το παγκόσμιο. Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα
«Ο Φιλελεύθερος» ανέφερε ότι η ιδέα του ξεκίνησε στα
τέλη του 2013, αφού ο ίδιος από πολύ νεαρή ηλικία ήταν
skater. Σταμάτησε να ασχολείται με το άθλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν πια γύρω στα 25 αποφάσισε ν’ ανέβει ξανά στο skateboard διαπίστωσε πως η τεχνολογία του έχει μείνει στάσιμη. Παρέμεινε ξύλινο με τις
διαφορές ανάμεσα στις επωνυμίες να εντοπίζονται αποκλειστικά και μόνο στη διακόσμηση. Αμέσως σκέφτηκε
πως δεν γίνεται ένα… ασυμβίβαστο άθλημα, όπως αυτό
το οποίο έχει πέραν των 30 χρόνων ιστορίας, να παραμένει στάσιμο και να έχει μόνο μία τεχνολογία κατασκευής.
Έτσι… άρχισε τις δοκιμές να φτιάξει κάτι νέο, καινοτόμο,
στο γκαράζ του σπιτιού του. Επτά χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια είναι σήμερα μία από τις ελάχιστες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο που διαθέτει τον δικό της
βιομηχανικό χώρο.  Στη συνέντευξη του στο Φιλελεύθερο αναφέρει ότι μέσω της επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) μέσα
από τα διάφορα προγράμματα, γνώρισε τον συνέταιρό
του και μαζί άρχισαν να στήνουν από το μηδέν τη δική
τους βιομηχανία, μετά από τεράστια έρευνα και δημιουργία! Το όνομα αυτής «Capsule Skateboards». Όπως
εξηγεί ο Ανδρέας, έγιναν δεκάδες δοκιμές σε πρωτότυπα
κομμάτια σανίδας, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος
συνδυασμός των υλικών για να είναι ελαφρύ και να έχει
την ίδια αίσθηση για τον skater όπως ένα ξύλινο, να είναι ανακυκλώσιμο, αλλά και το κόστος του να είναι προσιτό για τον πελάτη καθώς οι ηλικίες και η οικονομική
άνεση των skaters διαφέρουν. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν χρησιμοποιούν κανένα χημικό σκεύασμα. Η σανίδα, την οποία δημιουργεί η Capsule, είναι 100% ανακυκλώσιμη. Ο skater, όταν φθαρεί η σανίδα του, μπορεί
να την επιστρέψει και να πάρει άλλη σε πιο χαμηλή τιμή.

Ταυτόχρονα η φθαρμένη σανίδα θα ξαναπεράσει από
τον κύκλο της παραγωγής, αντί να καταλήξει στα σκουπίδια. Ο Ανδρέας δεν εφησύχασε ούτε στιγμή. Παράλληλα με την έρευνα και τη δημιουργία της εταιρείας, φρόντισε να έχει παρουσία σε εκθέσεις που διοργανώνονται
ανά τον κόσμο. Ταξίδεψε μέχρι τη Γερμανία και την Αμερική για να παρουσιάσει την ιδέα του. Μάλιστα το 2019
στη Γερμανία η εταιρεία αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες αθλητικού εξοπλισμού ανά το παγκόσμιο μέσω των «ISPO Brand New Awards 2019». Στα
τέλη Φεβρουαρίου, το κανάλι Braille Skateboarding στο
Youtube, το οποίο αφορά στους skaters και απαριθμεί
περισσότερους από 5 εκατομμύρια subscribers, δημοσίευσε ένα βίντεο, με τον τίτλο να θέτει ένα ερώτημα κατά
πόσο αυτό που παρουσιάζεται «είναι το πιο ανθεκτικό skateboard στον κόσμο». Το skateboard της Capsule
δοκιμάστηκε υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με τους
παρουσιαστές να δηλώνουν πως το made in Cyprus
skateboard είναι όντως το πιο ανθεκτικό που έφθασε στα
χέρια τους. Μέχρι τώρα το συγκεκριμένο βίντεο αριθμεί
πάνω από 200 χιλιάδες προβολές από τους λάτρεις του
είδους. Στόχος της ομάδας της Capsule είναι να αναγνωριστεί η εταιρεία ως μία επιχείρηση που τόλμησε να
λανσάρει κάτι διαφορετικό και φυσικά να δοκιμαστεί η
τεχνολογία και σε άλλες αγορές αθλημάτων που χρησιμοποιούν σανίδα. «Υπάρχει χώρος στην Κύπρο για καινοτόμες ιδέες, ωστόσο τα εμπόδια αυξάνονται λόγω της
γραφειοκρατείας που υπάρχει στη χώρα μας», υπογραμμίζει ο Ανδρέας.Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του
ομολογούν πως αν βρίσκονταν σε άλλη χώρα ενδεχομένως ο χρόνος που θα χρειάζονταν μέχρι την υλοποίηση
να έφθανε μέχρι τα 2-3 χρόνια. «Η κοινότητα των startup είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία του τόπου και προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες σε νέους που
έχουν καινοτόμες ιδέες να τις υλοποιήσουν», αναφέρει
ο Ανδρέας, ωστόσο επισημαίνει την ανάγκη για στήριξη
ώστε να μπορούν οι νέοι, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης, να
προχωρούν με στέρεα βήματα.

Σπιτάκια για αδέσποτες γάτες στο Λύκειο Ιδαλίου

M

αθητές του Λυκείου Ιδαλίου κατασκεύασαν σπιτάκια για τις αδέσποτες γάτες του σχολείου τους
μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή Ιωάννη Λαζάρου. Επιλέγηκε μια όμορφη περιοχή του σχολείου, κατασκευάστηκαν σπιτάκια, τα έβαψαν με όμορφα χρώματα και
στη συνέχεια τοποθέτησαν τροφή και νερό για τις γάτες που
τριγυρνούν αδέσποτες στο σχολείο τους και τις οποίες σχεδόν όλοι υπεραγαπούν. Με την ενέργεια τους αυτή έδειξαν
τα φιλόζωα αισθήματα τους στέλνοντας σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινωνία ότι και τα ζώα έχουν ψυχή και
αξίζουν να έχουν καλής μεταχείρισης.

Ανθεκτικότητα και Ψυχική Υγεία
εν καιρώ πανδημίας

Τ

ο σωματείο «Μιχαήλ Ολύμπιος» στο πλαίσιο της κοινωνικής του
προσφοράς προς τους πολίτες διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: Eσύ
τι έμαθες από την πανδημία; Ανθεκτικότητα και Ψυχική Υγεία εν καιρώ πανδημίας. H συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά από τη σελίδα του σωματείου. Συντονιστής ήταν ο Μιχάλης Ολύμπιος.
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Τέσσερις μύθοι για τον πόνο στον αυχένα και τη μέση

όνος στη μέση και τον αυχένα : Η σωστή
πληροφόρηση σχετικά με τις επώδυνες καταστάσεις του αυχένα και της μέσης είναι
κρίσιμης σημασίας για τον ασθενή. Έτσι οφείλουμε
να ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια σχετικά με τους παρακάτω 4 μύθους που κυκλοφορούν στο θεραπευτικό κόσμο, κυρίως μεταξύ των ασθενών για τον πόνο
στη μέση και τον αυχένα.
Μύθος 1: Η ξεκούραση και ακινητοποίηση είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του πόνου
Αλήθεια: Μια σύντομη περίοδος ανάπαυσης όντως
μπορεί αν μειώσει τα συμπτώματα του πόνου, ωστόσο αυτή η περίοδος δεν
θα πρέπει να ξεπερνά
τις 2 μέρες. Μετά τις 2
μέρες αυξάνονται οι πιθανότητες να οδηγηθεί
ο ασθενής σε επιστροφή στις ενοχλήσεις. Επιπλέον μια μακρά περίοδος ακινητοποίησης
στο κρεβάτι θα προκαλέσει μυϊκή ατροφία και
μείωση της ελαστικότηΜαρία Καλλένου
τας των συσταλτών μαΚέντρο
λακών δομών. Έτσι ειΦυσικοθεραπείας
PhysiKALL στο Δάλι
σέρχεται ο ασθενής
99881222
σε έναν φαύλο κύκλο
όπου ο πόνος οδηγεί σε ακινητοποίηση και η ακινητοποίηση σε πόνο.
Η προτεινόμενη λύση είναι μια αρχική μικρή περίοδος ανάπαυσης και εν συνεχεία η πραγματοποίηση
ενός προγράμματος αποκατάστασης με φυσικοθεραπεία και ενεργητική άσκηση, με ειδικό ασκησιολόγιο προσαρμοσμένο από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή.
Μύθος 2: Η σπονδυλική στήλη είναι πολύ ευαίσθητη
και εύθραυστη όταν υπάρχει πόνος
Αλήθεια: Οι δομές που περιβάλλουν τη σπονδυλι-

κή στήλη, όπως οι μυς, τένοντες, σύνδεσμοι, προσδίδουν εξαιρετική δύναμη, ελαστικότητα, αντοχή και
υποστήριξη στην ήδη πολύ ενισχυμένη ανατομική
σπονδυλική κατασκευή.
Με εξαίρεση την περίπτωση ύπαρξης ασταθούς
σπονδυλικού κατάγματος, η καλή υγεία της σπονδυλικής στήλης απαιτεί καθημερινές διατάσεις, μυϊκή
ενδυνάμωση και αεροβική άσκηση, ακόμα και όταν
συνυπάρχουν σπονδυλικές δυσλειτουργίες.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η σπονδυλική στήλη
έχει απεριόριστες αντοχές. Η κακή στάση και η λανθασμένη εργονομία και εμβιομηχανική μπορούν
δυνητικά να μειώσουν τις μυοσκελετικές αντοχές του
συστήματος. Επίσης το κάπνισμα, η έλλειψη ύπνου
και η κακή διατροφή είναι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την αντοχή των δομικών στοιχείων
της σπονδυλικής στήλης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μια υγιεινή
καθημερινότητα σε συνδυασμό με φιλικές προς τη
σπονδυλική στήλη ασκήσεις διαψεύδουν τον μύθο
ότι όταν πονάμε δεν ασκούμαστε λόγω ευθραστότητας της σπονδυλικής στήλης.
Μύθος 3: Η ιατρική εξέταση δεν βρήκε ανατομικό
τραυματισμό οπότε ο πόνος είναι απλά στη φαντασία μου
Αλήθεια: Ο πόνος είναι πάντα αληθινός και υπαρκτός ακόμα και αν οι ειδικοί δεν μπορούν να
εντοπίσουν ανατομική βλάβη.
Ειδικότερα στον χρόνιο πόνο , που διαρκεί παραπάνω από 2-3 μήνες θα πρέπει ο θεραπευτής να
εξετάσει αν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για κάποιο λόγο έχει ευαισθητοποιηθεί νευροφυσιολογικά στον πόνο ή εάν τελικά ο πόνος στη
μέση και τον αυχένα προκαλείται από ψυχολογικούς
παράγοντες όπως η κατάθλιψη.
Η σύγχρονη θεραπευτική κοινότητα ευτυχώς μας δίνει πλέον έναν μεγάλο αριθμό πιθανών θεραπευτικών
μέσων, μη επεμβατικής, διαχείρισης πόνου από φυσικά μέσα και βελονισμό εώς συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Μύθος 4: Οι γονείς μου είχαν μυοσκελετικά προβλήματα στη μέση/αυχένα οπότε και εγώ σε κάποια ηλικία θα παρουσιάσω τα ίδια προβλήματα.
Αλήθεια: Δεν υπάρχει γενετική προδιάθεση στην
πλειονότητα των μυοσκελετικών προβλημάτων, και φυσικά ούτε ο πόνος στη μέση και
τον αυχένα.
Αυτό σημαίνει πως δεν είστε το θύμα των
νόμων της γενετικής όταν μιλάμε για δυσλειτουργίες στη μέση και τον αυχένα.
Ωστόσο αυτό που μπορεί να κληρονομηθεί είναι μια κακή στάση ή γενικότερα ένας ανθυγιεινός τρόπος
ζωής με καταχρήσεις, κακή διατροφή και έλλειψη άσκησης.
Έτσι προσπαθήστε να λειτουργείτε στο φάσμα της πρόληψης με σωστή στάση
σώματος, διατάσεις και γε-

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ

νικά ήπιες και ουδέτερες θέσεις σπονδυλικής στήλης.
Η αντιμετώπιση επώδυνων καταστάσεων, όπως ο
πόνος στη μέσης και τον αυχένα είναι μια διαδικασία με μακρά διάρκεια στο χρόνο και όχι μια
σύντομη αντιμετώπιση με αναλγητικά. Η σωστή ενημέρωση και η ανάπτυξη μια φιλοσοφίας καθημερινής άσκησης είναι αυτή που θα
σας οδηγήσει μακριά από τον
πόνο και κοντά στη λειτουργικότητα.
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Θα κυνηγήσει μέχρι τέλους τον τίτλο η Ολυμπιάδα

ον τίτλο της πρωταθλήτριας της Γ’ κατηγορίας μέχρι τέλους θα διεκδικήσει η Ολυμπιάδα Λυμπιών η οποία έδειξε ότι μπορεί να πετύχει το στόχο
ο οποίος τέθηκε από την αρχή της διοργάνωσης. Η ομάδα αποδεικνύει
κάθε εβδομάδα μέσα στο γήπεδο ότι μπορεί να τα καταφέρει προσφέροντας
χαρά στους φίλους του σωματείου. Η Ολυμπιάδα είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και δικαίως βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Η Ολυμπιάδα μπήκε με δυναμικό τρόπο με την επανέναρξη
του πρωταθλήματος. Η ομάδα των Λυμπιών στην 14η αγωνιστική φιλοξένησε
στην έδρα της την ΑΠΕΠ την οποία κέρδισε με το καθαρό σκορ 3-0. Λίγες μέρες
μετά, την Τετάρτη 10 Μαρτίου, η Ολυμπιάδα έπαιξε εκτός έδρας με την ομάδα
του Κορμακίτη για τον αναβληθέντα αγώνα της 13ης αγωνιστικής. Οι πράσινοι
κέρδισαν 3-0 στέλνοντας πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι επιτυχίες για την ομάδα των Λυμπιών συνεχίστηκαν και στην
15η αγωνιστική. Οι πράσινοι πέρασαν και από το Μακάρειο Στάδιο κερδίζοντας με 1-0 τον Εθνικό Άσσιας δείχνοντας για άλλο ένα αγώνα ότι μπορούν να
πετύχουν το στόχο της ανόδου στη Β’ κατηγορία. Νέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη
για την Ολυμπιάδα στο παιχνίδι με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Η ομάδα κέρδισε με 1-0 και συνέχισε την προσπάθεια της για την εξασφάλιση της ανόδου
στη Β’ κατηγορία. Το σερί νικών σταμάτησε στο ντέρμπι κορυφής με την Ομό-

νοια στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Ο αγώνας έγινε στα Λύμπια και η φιλοξενούμενη ομάδα κέρδισε με 1-0. Η ήττα στεναχώρησε αλλά δεν πτοεί όλους στο
σωματείο της Ολυμπιάδας οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν
μέχρι τέλους την προσπάθεια. Γεμάτος ποδόσφαιρο είναι ο Απρίλιος. Σύμφωνα
με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ θα παιχθούν 7 αγωνιστικές στις οποίες οι πράσινοι καλούνται να παρουσιαστούν πανέτοιμοι για να διεκδικήσουν τους στόχους τους. Η αρχή θα γίνει στις 3 Απριλίου με το γειτονικό ντέρμπι ΜΕΑΠ – Ολυμπιάδα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής. Ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με
την ενοποιημένη ομάδα Ορόκλινη/Τρούλλοι για τη 19η αγωνιστική. Στην 20η
αγωνιστική νέο γειτονικό ντέρμπι για την ομάδα των Λυμπιών. Θα φιλοξενήσει
στην έδρα της την Εληά Λυθροδόντα. Εκτός έδρας αποστολή στην 21η αγωνιστική με αντίπαλο την ομάδα της Πέγειας. Στην 22η αγωνιστική οι πράσινοι θα
φιλοξενήσουν στα Λύμπια την ομάδα της Ορμήδειας. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής θα παίξουν εκτός έδρας με την ΑΠΟΝΑ και στην 24η
αγωνιστική θα φιλοξενήσουν την Αμαθούς. Το Δ.Σ. του σωματείου έχει προβεί
στις δέουσες ενέργειες και εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη άδεια από την ΚΟΠ
για ζωντανή μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων της ομάδας. Με την ευκαιρία η διοίκηση της Ολυμπιάδας απευθύνει έκκληση στους φίλους του σωματείου για οικονομική ενίσχυση με αγορά λαχνών που κυκλοφόρησαν.

Διεκδικεί άνοδο η Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας

Σ

Την άνοδο στην Α’ κατηγορία του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης θα διεκδικήσει μέχρι τέλους η ομάδα της
Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας. Η ομάδα είναι ανάμεσα στις διεκδικήτριες για ένα από τα δυο εισιτήρια ανόδου. Στο σωματείο δηλώνουν αποφασισμένοι ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουν το στόχο που
τέθηκε. Η Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας στα μέχρι τώρα παιχνίδια της έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες για να τα καταφέρει.
Παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία γεγονός που δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στους ανθρώπους του σωματείου ότι τελικά η ομάδα θα πανηγυρίσει την άνοδο και θα προσφέρει μεγάλη χαρά στους φίλους του.

Αήττητη το Μάρτιο η ΜΕΑΠ,
ελπίζει για καλύτερη συνέχεια

τη μέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας βρίσκεται η ΜΕΑΠ η οποία
προσδοκά ότι στις αγωνιστικές που ακολουθούν
θα μπορέσει να εξασφαλίσει βαθμούς οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα.
Ενδεχόμενες συνεχείς επιτυχίες θα βοηθήσουν την MEAΠ
να προσεγγίσει τις ομάδες που βρίσκονται στις πιο πάνω
θέσεις της βαθμολογίας. Γίνεται αντιληπτό ότι κάθε παιχνίδι για την ομάδα του
Πέρα Χωριού – Νήσου είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα
πορεία της ομάδας.
Ο Απρίλιος είναι καθοριστικός μήνας
για την πορεία όλων
των ομάδων. Οι συνεχείς αγώνες που
καθορίστηκαν από
την
ομοσπονδία
ώστε να καλυφθεί το
χαμένο έδαφος από
τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω
κορωνοϊού θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό. Η ΜΕΑΠ αρχίζει
τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις μέσα στον Απρίλιο με το
εντός έδρας γειτονικό ντέρμπι με αντίπαλο την Ολυμπιάδα
Λυμπιών στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής. Στη 19η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα παίξουν
εκτός έδρας με αντίπαλο την Ελπίδα Αστρομερίτη. Ακολουθεί στην 20η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με αντίπαλο την ομάδα της Ορόκλινης. Στην 21η αγωνιστική η ΜΕΑΠ
θα αγωνιστεί με το Χαλκάνορα στο Δάλι στο γειτονικό ντέρμπι και στην 22η αγωνιστική έχει να δώσει νέο γειτονικό
ντέρμπι με την Εληά Λυθροδόντα στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Ακολουθεί στην 23η αγωνιστική το εκτός έδρας παι-

χνίδι με την ομάδα του Κορμακίτη. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Απριλίου ολοκληρώνονται για τη ΜΕΑΠ με το
εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Πέγεια. Στους αγώνες που έδωσε η ομάδα μέσα στο Μάρτιο ήταν αήττητη γεγονός που γεμίζει με αισιοδοξία για τη συνέχεια. Στην 14η
αγωνιστική του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ έπαιξε με την
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία 1-1, αποτέλεσμα που αφήνει περισσότερο ικανοποιημένους τους φιλοξενουμένους αφού
έπαιζαν εκτός έδρας.
Την αμέσως επόμενη Τετάρτη, στις 10
Μαρτίου, η ΜΕΑΠ φιλοξένησε την ΑΠΕΠ
στο πλαίσιο του αναβληθέντος
αγώνα
της 10ης αγωνιστικής. Οι κόκκινοι του
Πέρα Χωριού – Νήσου παίζοντας καλό
ποδόσφαιρο
κέρδισαν με το καθαρό
σκορ 3-1 την ομάδα
της ΑΠΕΠ πραγματοποιώντας βαθμολογικό άλμα. Στην 15η
αγωνιστική η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου είχε εκτός
έδρας αποστολή. Πήγε στη Λεμεσό και αγωνίστηκε με την
Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Νέα ισοπαλία για την ΜΕΑΠ με τελικό σκορ 1-1. Στην 16η αγωνιστική και 1η του δεύτερου
γύρου η ΜΕΑΠ πέτυχε μεγάλη εντός έδρας νίκη κερδίζοντας εντός έδρας με 1-0 την Ομόνοια. Στην 17η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με τον Ηρακλή
Γερολάκκου. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ στην κλήρωση
που έγινε στις 9 Μαρτίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ
κέρδισε ο αρ.786 και από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί
206, 360,914, 773 και 752.

Ευκαιρία για εμπειρίες
στις νεαρές παίκτριες
του Πανιδαλιακού

Οι εναπομείνασες αγωνιστικές μέχρι τη λήξη των διοργανώσεων της
ΚΟΠΕ είναι μια καλή ευκαιρία για το προπονητικό επιτελείο του Πανιδαλιακού να δώσει ευκαιρίες στις νεαρές παίκτριες της ομάδας να αποκτήσουν
εμπειρίες οι οποίες θα τους φανούν πολύ χρήσιμες για τη συνέχεια της
καριέρας τους. Ο Πανιδαλιακός μπορεί να έμεινε χωρίς στόχους στις διοργανώσεις της ΚΟΠΕ ωστόσο μέσα από τους αγώνες δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Στους τελευταίους της αγώνες η ομάδα
πέτυχε μια νίκη και δέχθηκε δυο ήττες. Συγκεκριμένα η ομάδα κέρδισε τον
Διόνυσο με 3—0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Στη
συνέχεια η ομάδα του Ιδαλίου είχε δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με
αντίπαλο τη Σαλαμίνα από την οποία έχασε με 3-0. Ο Πανιδαλιακός έχασε
με 3-0 σετ από τον Αχιλλέα Καϊμακλίου σε παιχνίδι που έγινε στο Δάλι.
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Καθοριστικός μήνας ο Απρίλιος για το Χαλκάνορα

O

ι αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει ο Χαλκάνωρ θα καθορίσουν την πορεία της ομάδας
η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη
Β’ κατηγορία. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος ωστόσο
στις τάξεις του σωματείου υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα καταφέρει να μαζέψει τους απαραίτητους βαθμούς για να εξασφαλίσει την άνοδο. Τα παιχνίδια που
έρχονται είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας. Ο Χαλκάνωρ αρχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μέσα στον Απρίλιο με εντός
έδρας αγώνα. Θα αντιμετωπίσει για τη 18η αγωνιστική
την ομάδα της Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Στην 19η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα παίξουν εκτός έδρας
με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Ακολουθεί ο εντός έδρας
αγώνας με αντίπαλο την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην
21η αγωνιστική το πρόγραμμα του πρωταθλήματος
της Γ’ κατηγορίας φέρνει ως αντίπαλο του Χαλκάνορα
τη ΜΕΑΠ. Το γειτονικό ντέρμπι θα γίνει στο Δάλι. Στην
22η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με
την ομάδα του Κορμακίτη και στην 23η αγωνιστική θα
φιλοξενήσει την ΑΠΕΠ. Τελευταίο παιχνίδι μέσα στον
Απρίλιο για το Χαλκάνορα είναι με αντίπαλο τον Εθνικό Άσσιας στο Μακάρειο Στάδιο. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ έδωσε γειτονικό
ντέρμπι αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Εληά Λυ-

Αιωνία του η μνήμη
To Δ.Σ. του Xαλκάνορα εκφράζει τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γεώργιου Καλλένου (Γιωρκαλλή) που απεβίωσε σε ηλικία 88
ετών. Ο εκλιπών υπήρξε για χρόνια ενεργό μέλος του Δ.Σ. ενώ ήταν ο πρωτεργάτης της ανέγερσης του οικήματος του σωματείου. Ήταν πάντα κοντά στο Χαλκάνορα και βοηθούσε με κάθε τρόπο
για την πρόοδο του σωματείου. Ο Γιώργος Καλλένος διετέλεσε επίσης ενεργό μέλος στον αγώνα της
ΕΟΚΑ 1955-59. Η «ΔΑΛΙNEWS» εκφράζει ειλικρινή
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

θροδόντα. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1, αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί καμία από τις δυο ομάδες. Στην 15η αγωνιστική οι γαλάζιοι φιλοξένησαν την
ομάδα της Πέγειας σ’ ένα παιχνίδι ντέρμπι στο οποίο
και δυο ομάδες ήθελαν τη νίκη. Η φιλοξενούμενη ομάδα κέρδισε τον αγώνα με 3-1. Στις 17 Μαρτίου, σε εξ
αναβολής παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής ο Χαλκάνωρ
επανήλθε με εντυπωσιακό τρόπο στις επιτυχίες. Φιλοξένησε στο Δάλι την ομάδα της Ορόκλινης-Τρούλλοι
F.C. την οποία νίκησε με το εντυπωσιακό σκορ 5-0. Η
νίκη αυτή έδωσε χαρά στους φίλους της ομάδας και
αναπτέρωσε τις ελπίδες του Χαλκάνορα για διάκριση
στο πρωτάθλημα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν σε
κομβικό σημείο και μια αποτυχία θα απομάκρυνε την
ομάδα από τους στόχους της. Η νίκη κράτησε την ομάδα ζωντανή στο παιχνίδι της ανόδου ενώ το ευρύ σκορ
έδωσε ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές για τη συνέχεια. Στη 16η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ φιλοξένησε την
ομάδα της Ορμήδειας. Ήταν ένα παιχνίδι – ντέρμπι το
οποίο τελικά έμεινε στην ισοπαλία 1-1. Οι δυο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ και πήραν από ένα βαθμό.
Στην 17η αγωνιστική οι γαλάζιοι αντιμετώπισαν εκτός
έδρας την ΑΠΟΝΑ. Το παιχνίδι άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς. Η ομάδα προηγήθηκε στο σκορ ωστόσο στο τέλος οι γαλάζιοι έφυγαν από την Ανάγυια με
την ήττα 2-1 στις αποσκευές τους.

Η σπουδαία καριέρα του Γιώργου Πέτρου

Α

πό τους πολύ καλούς φορ της εποχής του ήταν ο Γιώργος
Πέτρου που έκανε σπουδαία καριέρα ειδικά στο ΑΠΟΕΛ
όπου έμεινε μια γεμάτη δεκαετία, ενώ άλλη μια πενταετία
αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και από ένα χρόνο στην Ομόνοια
Αραδίππου και στον Πεζοπορικό αντίστοιχα. Η συνέντευξη του κ.
Πέτρου δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «Κορυφαίων αναμνήσεις» του
Στέλιου Παπαμωϋσέως και αναδημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
protagonistes.com.cy. Ο Γιώργος Πέτρου γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1958 στην Αλάμπρα και μαζί με τον αδελφικό του φίλο
Ανδρέα Σταύρου που έκανε μεγάλη καριέρα σε ΑΠΟΕΛ και Δόξα
Δράμας στην Α’ Εθνική κατηγορία, πήγαν να δοκιμαστούν στον
Ολυμπιακό που ήταν τότε πολύ δυνατός. Τελικά κατέληξαν στο
ΑΠΟΕΛ και ο Γιώργος Πέτρου εξηγεί το πώς. «Ξεκινήσαμε με τον
Ανδρέα για το ΓΣΠ και για τον Ολυμπιακό για δοκιμαστικά. Ήμασταν παιδικοί φίλοι και συγγενείς και στις αλάνες συμπαίκτες. Εκείνη την ημέρα δεν είχε προπόνηση ο Ολυμπιακός και απογοητευμένοι ξεκινήσαμε να φύγουμε για το χωριό.
Μας είδε ο Ανδρέας Λαζαρίδης ανάμεσα σε άλλους της ηλικίας μας, μας φώναξε να προπονηθούμε, φαίνεται
αρέσαμε και αμέσως καταλήξαμε στο ΑΠΟΕΛ . Η συνέχεια γνωστή» λέει ο Πέτρου για το πώς εξελίχτηκαν τα
πράγματα εκείνη την ημέρα και σημάδεψαν ουσιαστικά την καριέρα του, αλλά και του Ανδρέα Σταύρου.Ο
Γιώργος έκανε το ντεμπούτο που ονειρεύεται κάθε νεαρός παίκτης, ειδικά όταν αγωνίζεται σε μεγάλη ομάδα. Μόλις στα 16 του ήταν όταν ο Ανδρέας Λαζαρίδης του εμπιστεύτηκε φανέλα βασικού και αυτός δεν άφησε να πάει χαμένη η ευκαιρία. «Ήταν όντως εντυπωσιακό το ντεμπούτο μου στο ΑΠΟΕΛ. Κόντρα στον ΠΟΛ
που χρησιμοποιούσε τότε έδρα το γήπεδο του Χαλκάνορα στο Δάλι, πέτυχα δυο γκολ και νικήσαμε 3-1. Την
επομένη ο τύπος έγραψε πολλά κολακευτικά σχόλια, ευτυχώς δεν επηρεάστηκα και συνέχισα την σκληρή
δουλειά, έχοντας κατά νου ότι είχα ήδη εισέλθει στα βαθιά νερά και οι ευθύνες μεγάλωναν απότομα. Δεν
το κρύβω ότι η εμφάνιση αλλά και τα δυο γκολ μου έδωσαν την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν στο ξεκίνημα σε μια ομάδα που είχε στις τάξεις της παίκτες τεράστιους σε όλες τις γραμμές και βέβαια ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Πέτρου έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο Καλκαντέρα του παίκτη που την χρονιά που ξεκινούσε στο ΑΠΟΕΛ, ο ξένος του Εθνικού Πειραιώς, έκανε μεγάλη χρονιά και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ
της Α’ εθνικής κατηγορίας με 20 γκολ όσα επέτυχε και ο Αντώνης Αντωνιάδης του Παναθηναϊκού. Πως πρόεκυψε αυτό; Μετά το ματς με τον Πεζοπορικό, ο συμπαίκτης μου Κολοκάσης μου είπε ότι μοιάζω σε φυσιογνωμία αλλά και σε στυλ παιγνιδιού με τον Καλκαντέρα και έτσι διαδόθηκε αυτό αμέσως ανάμεσα στους
συμπαίκτες μου και μέχρι σήμερα πολλοί με αναφέρουν με αυτό το επίθετο. Το συνήθισα πλέον, λέει ο Πέτρου. Μετά το ξεκίνημα, ο Πέτρου αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ΑΠΟΕΛ μέχρι και το 1983 που μετεγγράφηκε στον Πεζοπορικό. Στο διάστημα αυτό κέρδισε τρία κύπελλα και ένα πρωτάθλημα με την ομάδα του.
Κάνει απολογισμό και λέει: «Με εξαίρεση τις δυο τελευταίες μου χρονιές που τερματίσαμε στην τρίτη θέση,
στις υπόλοιπες ήμασταν δεύτεροι πίσω από την Ομόνοια και βέβαια το 79-80 κατακτήσαμε το πρωτάθλημα.
Πήραμε και τρία κύπελλα, ενώ θα μπορούσαμε για τουλάχιστον άλλο ένα πρωτάθλημα, γιατί τα τρία του 77,
79 και 81 το χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είχαμε όμως πολύ δυνατή ομάδα με μόλις δυο ξένους και με πολύ
καλούς Κύπριους» λέει ο Πέτρου.
Η χρονιά 79-80 ήταν ιστορική για το ΑΠΟΕΛ αλλά και τον Γιώργο Πέτρου σε προσωπικό επίπεδο και οι λόγοι
ευνόητοι. Ήταν η χρονιά που με δραματικό τρόπο, στην τελευταία αγωνιστική και με διαφορά ενός γκολ, στεφτήκαμε πρωταθλητές μετά από έξι συνεχόμενες κατακτήσεις από την Ομόνοια. Ήταν η δικαίωση των προσπαθειών και από τις προηγούμενες χρονιές. Σε προσωπικό επίπεδο έκανα ρεκόρ σκοραρίσματος, επέτυχα
συνολικά 14 στο πρωτάθλημα και ήμουν πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ, άρα εκείνη η χρονιά ήταν η καλύτερη ανάμνηση για έμενα, παραδέχεται ο Γιώργος Πέτρου. Το ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο πρωταθλητριών κληρώθηκε το 1980 με την δυνατή τότε Δυναμό Βερολίνου και έστω και αν έχασε εκτός 3-0, πάλεψε μέχρι το τέλος
στο Μακάρειο για την ιστορική ανατροπή. Ο Πέτρου που πέτυχε το δεύτερο γκολ σε εκείνο το ματς, θυμάται και λέει. «Ήμασταν το αουτσάιντερ και μετά το 3-0 στο Βερολίνο, κυνηγούσαμε νίκη γοήτρου. Παίξαμε
πολύ καλή μπάλα, προηγηθήκαμε 2-0 και προς το τέλος ο Άντρος Μιαμηλιώτης έχασε τεράστια ευκαιρία για
το 3-0. Αντί αυτού στο φινάλε οι Γερμανοί μείωσαν σε 2-1 και ο παρ’ ολίγο μέγας θρίαμβος μετατράπηκε σε
νίκη γοήτρου που έτσι κι αλλιώς ήταν σημαντική επιτυχία» λέει ο Γιώργος Πέτρου. Μετά από μια γεμάτη δεκαετία ο Πέτρου φεύγει από το ΑΠΟΕΛ και βοηθά ένα χρόνο τον Πεζοπορικό και την Ομόνοια Αραδίππου
και στη συνέχεια μένει μια γεμάτη πενταετία στον Ολυμπιακό. Λέει για αυτή την πορεία. «Είχα κάποια προβλήματα τραυματισμού, έσφιξα τα δόντια, έχασα όμως κάποιο έδαφος, έτσι έφυγα από το ΑΠΟΕΛ στην καλύτερη μου ηλικία. Πέρασα από τον ΠΟΛ και την Ομόνοια Αραδίππου από μια περίοδο, και κατέληξα στον
Ολυμπιακό στον οποίο θα άρχιζα και την καριέρα μου. Έμεινα εκεί μια πενταετία, συνδέθηκα πολύ με συμπαίκτες και κόσμο και έδωσα τα πάντα για αυτή την ιστορική ομάδα. Στα 32 μου τερμάτισα την καριέρα
μου, έχοντας πολύ καλές αναμνήσεις και κάποιες απογοητεύσεις , συναισθήματα όχι σπάνια στον χώρο του
ποδοσφαίρου» λέει ο Γιώργος Πέτρου. Ο Πέτρου θυμάται όλους τους προπονητές που συνεργάστηκε, αλλά
ξεχωρίζει και αποθεώνει ένα, τον αείμνηστο Ανδρέα Λαζαρίδη και εξηγεί το γιατί. Λέει. «Ήταν ο άνθρωπος
που πίστεψε και σε μένα και στον Ανδρέα Σταύρου στο ξεκίνημα και μας βοήθησε πολύ. Δεν ήταν απλά ένας
προπονητής, ήταν δάσκαλος και πατέρας. Του οφείλω πολλά και του το είχα αναφέρει. Βοήθησε πολύ γενικά το ποδόσφαιρο αλλά ειδικά το ΑΠΟΕΛ καθώς ήταν και προπονητής στην ιστορική περίοδο 1979-80 που
στεφτήκαμε πρωταθλητές» λέει ο Γιώργος Πέτρου που κλήθηκε αρκετές φορές στην Εθνική Κύπρου, αγωνίστηκε όμως μια φορά αλλά στα 16 χρόνια καριέρας, κέρδισε την εκτίμηση αρκετών εντός και εκτός γηπέδων.

