
Τ ην ανέγερση Τεχνι-
κής Σχολής στην περιο-
χή Ιδαλίου εισηγείται ο 

Γραμματέας της Κεντρικής Επι-
τροπής της ΕΔΕΚ Μιχάλης Τερέ-
πεης ο οποίος σημειώνει ότι η 
περιοχή  θα μπορούσε να φιλο-
ξενήσει και  μια σχολή Τριτοβάθ-
μιας  Εκπαίδευσης, κυρίως λόγω 
της θέσης και των δημογραφι-
κών δεδομένων της. Αναφέρεται 
στον υπερπληθυσμό που παρα-
τηρείται στα σχολεία της περιο-
χής και εισηγείται την ανέγερση 
νέων σχολικών μονάδων ώστε 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. 
Ο κ. Τερέπεης ο οποίος κατάγεται 
και κατοικεί στην περιοχή δήλω-
σε  ότι η ΕΔΕΚ  αναμένει από την 

πολιτεία να δώσει εφικτές λύσεις 
και να αντιμετωπίσει τα θέματα. 

«Θα κλείσει η χωματερή Κοτσιάτη δια-
σφαλίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία, 
τη συμμόρφωση με την καταδικα-

στική για την Κυπριακή Δημοκρατία απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την αποφυγή πιθανού δυσβάστακτου προστί-

μο» ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. H Κεντρι-

κή Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 

ενέκρινε τη Συμπληρωματική Συμφωνία για τη 

λειτουργία της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης. Στην 

ανακοίνωση τονίζεται ότι η συμφωνία εξυπηρε-

τεί το δημόσιο συμφέρον. Πληροφορίες αναφέ-

ρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραχωρήσει 

κονδύλι περίπου 27 εκ. Ευρώ για αποκατάσταση 

των σκυβαλότοπων της Επαρχίας Λευκωσίας. Τα 

περισσότερα από αυτά τα χρήματα θα διατεθούν 

για την αποκατάσταση του σκυβαλότοπου στον 

Κοτσιάτη ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος. 

Ψηφίζουμε Σταύρο 
Νεοφύτου
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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.
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Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

 σελ. 3

 Αποφασίστηκε το κλείσιμο της χωματερής 
στον Κοτσιάτη

Τέλος στο μαρτύριο δεκαετιών για τους κατοίκους Πέρα Χωριού – Νήσου και Αγίας Βαρβάρας
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2 7 εκατομμύρια 
Ευρώ θα κοστί-
σει η κατασκευή 

του αποχετευτικού συ-
στήματος στην επικρά-
τεια του Δήμου Ιδαλίου. 
Ο Δήμαρχος Λεόντιος 
Καλλένος συναντήθηκε 
με τον Υπουργό Γεωργί-
ας, Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κώστα Καδή και υπέβα-
λε αίτημα για συγχρη-
ματοδότηση του έργου 

από το κράτος τονίζο-
ντας ότι πρόκειται για 
υπέρογκο ποσό και δεν 
μπορεί ο Δήμος να το 
μετακυλήσει στους δη-

μότες του. Η κατασκευή 
αποχετευτικού συστή-
ματος είναι έργο πρω-
ταρχικής σημασίας δή-
λωσε ο κ. Καλλένος. 
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Πιέσεις για κατασκευή 
αποχετευτικού
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Εισήγηση για ανέγερση 
Τεχνικής Σχολής 

στην περιοχή Ιδαλίου

Ο Δήμος Ιδαλίου αγόρασε 
ακίνητο και ασφαλτοστρώνει 

δρόμους 

Τ ο χώρο στάθμευσης όπου 
βρίσκεται η προτομή του 
ήρωα Γεώργιου Εικοσά-

ρη, δίπλα από το οίκημα του Άδω-
νη αγόρασε ο Δήμος Ιδαλίου ένα-
ντι του ποσού των 350 χιλιάδων 
Ευρώ. Το ακίνητο θα παραμείνει 
χώρος στάθμευσης για να εξυπη-
ρετήσει και τις ανάγκες του πυρή-
να του Ιδαλίου. Ο Δήμος υπέγραψε 

τα συμβόλαια για ασφαλτόστρωση 

του συγκεκριμένου χώρου στάθ-

μευσης καθώς και του χώρου στάθ-

μευσης απέναντι από το οίκημα του 

Χαλκάνορα. Επιπλέον θα ασφαλτο-

στρωθεί η οδός Ιδαλίου μέχρι την 

συμβολή της Βαριάς Βιομηχανικής 

Ζώνης Ιδαλίου συνολικού κόστους 

200 χιλιάδων Ευρώ.
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Π ασχαλινά παιχνίδια δι-
οργάνωσαν τη Δευτέρα 
της Λαμπρής  οι κοινό-

τητες της περιοχής. Στο επίκεντρο 

των εκδηλώσεων ήταν τα Λύμπια 

και η Αλάμπρα. Οι κάτοικοι έδω-

σαν το παρόν τους και πέρασαν 

όμορφες στιγμές μακριά από τις 

σκοτούρες της καθημερινότητας. 

Τα πασχαλινά παιχνίδια παραμέ-

νουν ζωντανά στο χρόνο και με-

ταλαμπαδεύονται από γενιά σε γε-

νιά.

Πασχαλινά παιχνίδια στα 
Λύμπια και την Αλάμπρα

 σελ. 12
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέλος στον εφιάλτη δεκαετιών που ταλαιπωρούσε τους κατοί-
κους κυρίως του Πέρα Χωριού – Νήσου και της Αγίας Βαρβά-
ρας. Ο σκυβαλότοπος στον Κοτσιάτη κλείνει, αυτή τη φορά φαί-
νεται ότι είναι οριστικό. Ένα χρόνιο πρόβλημα βρίσκει τη λύση 
του και θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι να απολαμβάνουν κυ-
ρίως τις καλοκαιρινές νύχτες κατά τις οποίες στο παρελθόν δεν 
μπορούσαν από την δυσοσμία να ανοίξουν τα παράθυρα των 
σπιτιών τους. Η απόφαση για κλείσιμο του Κοτσιάτη ασφαλώς 
και χαιρετίστηκε από τους κατοίκους  και τις τοπικές αρχές που 
αναμένουν τώρα την αποκατάσταση της περιοχής. Ενδιαφέρον 
είναι και το θέμα που αφορά στην κατασκευή του αποχετευτι-
κού συστήματος στο Δήμο Ιδαλίου. Συζητήθηκε σε συνάντη-
ση του Υπουργού Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανά-
πτυξης Κώστα Καδή με τον Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο.  
Σημαντική ήταν η αγορά στην οποία προέβη ο Δήμος Ιδαλί-
ου. Πέρασε στην κυριότητα του το ακίνητο στο οποίο βρίσκε-
ται η προτομή του ήρωα Γιώργου Εικοσάρη. Ο Δήμαρχος Ιδα-

λίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι πρόκειται για μια σημαντική 
αγορά η οποία όπως τόνισε μελλοντικά θα εξυπηρετήσει και τις 
ανάγκες όσων θα επισκέπτονται τον πυρήνα του Ιδαλίου. Ο συ-
γκεκριμένος χώρος θα παραμείνει ως χώρος στάθμευσης. Στην 
έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για τις 
εκδηλώσεις μνήμης των Κώστα Μισιαούλη και Ντερβίς Αλί Κα-
βάζογλου που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ. Οι δυο αποτελούν σύμβο-
λο του αγώνα για ειρηνική συμβίωση ελληνοκυπρίων και τουρ-
κοκυπρίων, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Γενικός 
Γραμματέας του  ΑΚΕΛ  Άντρος  Κυπριανού. Ο Γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ Μιχάλης Τερέπεης αναλύει τις θέ-
σεις του κόμματος του για την παιδεία της περιοχής. Μεταξύ άλ-
λων εισηγείται τη δημιουργία Τεχνικής Σχολής στην περιοχή. 
Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δαλίτης Σταύρος Νεοφύτου είναι 
ανάμεσα στους προτεινόμενους για τα βραβεία Ενεργού Πολί-
τη και Εθελοντή Εργαζομένου τα οποία διοργανώνονται από 
το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Ο Σταύρος Νεοφύτου ανέπτυξε πλούσια δράση 

και συνέβαλε στην επέκταση του θεσμού του Παρατηρητή της 

Γειτονιάς. Συνεχίστηκαν και τον περασμένο μήνα οι διακρίσεις 

μαθητών σχολείων της περιοχής. Μπορείτε να διαβάσετε λε-

πτομέρειες. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην απόφα-

ση μου να εμπλακώ ενεργά στα πολιτικά πράγματα του τόπου 

διεκδικώντας θέση στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ. Η απόφα-

ση μου έχει να κάνει και με την προσπάθεια μου για περαιτέρω 

αναβάθμιση της προνομιούχας περιοχής μας. Με ενδεχόμενη 

εκλογή μου στο Π.Γ του ΔΗΣΥ, ενός από τα μεγάλα κόμματα του 

τόπου,  θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να συμβάλω 

στην προώθηση θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την περιο-

χή. Θέλω και θα επιδιώξω η περιοχή μας, μέσω της ταπεινότη-

τας μου, να έχει φωνή στα συλλογικά όργανα του κυβερνώντος 

κόμματος. Θεωρώ ότι στην κοινωνία κανείς δεν περισσεύει και 

όλοι έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε. 

Επιτέλους κλείνει ο σκυβαλότοπος

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
2 Μαΐου Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης
4 Μαΐου  Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία
6 Μαΐου  Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα
8 Μαΐου Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη 
 Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, 
10 Μαΐου  Σίμων
12 Μαΐου  Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία
 Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα
13 Μαΐου Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα 
14 Μαΐου  Αριστοτέλης, Τέλης
 Θεράπων 
15 Μαΐου  Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος
 Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
19 Μαΐου   Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης
21 Μαΐου  Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωστάκης, 

Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα
22 Μαΐου  Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα
29 Μαΐου  Θεοδοσία, Θεοδόσω
 Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια 
30 Μαΐου  Εμμέλεια

ΔΑΛΙ news
Η πρώτη περιφερειακή 

εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου 

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ 

Διευθυντής Έκδοσης

Ανδρέας Ιωσήφ

Τηλ. 99606599, 22341342

andreasjoseph@hotmail.com

Δημοσιογραφική επεξεργασία 

και τεχνική επιμέλεια

fmw financial media way

Αρμενίας 23Β, 

Γραφείο 101, 2003, 

Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22342005

Fax: 22342006

info@fmw.com.cy

www.fmw.com.cy

Kαλωσόρισες Μάϊε

Ε πιτέλους φτάσαμε στον 
Μάϊο.τον αγαπημένο μας 
μήνα! Μήνας ολάνθιστος και 

ευωδιαστός, γεμάτος χρώματα και 

αρώματα!!! Είναι ίσως ο καλύτερος 
μήνας του χρόνου. Πλησιάζει το κα-
λοκαίρι και τα μπάνια στη θάλασσα. 
Ακόμα λίγη υπομονή.  

Σπείρα διαρρηκτών από τα κατεχόμενα 
δρα στην περιοχή Ιδαλίου

Σ ε πλήρη κινητοποίηση βρί-
σκονται οι τοπικές αρχές και 
η Αστυνομία στην περιοχή 

Ιδαλίου. Σπείρα διαρρηκτών τα μέλη 

της οποίας χρησιμοποιούν αυτοκί-

νητο με τουρκοκυπριακές πινακίδες 

εισβάλει σε σπίτια και καταστήμα-

τα της περιοχής και διαπράττει κλο-

πές. Τελευταία κρούσματα ήταν σε 

καταστήματα στο Δάλι και στα Λύ-

μπια. Σύμφωνα με μαρτυρίες που 

εξασφάλισαν οι αρχές πρόκειται για 

αυτοκίνητο μάρκας  Toyota saloon 

με αρ. εγγραφής του ψευδοκράτους 

EB622, χρώματος ασημί. Η Αστυνο-

μία καλεί τους πολίτες σε περίπτω-

ση εντοπισμού του να επικοινωνή-

σει με τον πλησιέστερο αστυνομικό 

σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολί-

τη στο τηλ. 1460. Δεν αποκλείεται οι 

δράστες να περνούν από τα κατεχό-

μενα στις ελεύθερες περιοχές δια μέ-

σου αφύλακτων σημείων στη Γραμ-

μή Αντιπαράταξης. Διαπράττουν τις 

κλοπές και στη συνέχεια επιστρέ-

φουν στα κατεχόμενα. 

O πιο δυνατός κρίκος

Ο δημοτικός σύμβουλος 
Ιδαλίου Παναγιώτης Ζα-
βός αποδείχθηκε ο πιο 

δυνατός κρίκος στο  γνωστό και 

αγαπημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων 

«Ο πιο Αδύναμος Κρίκος» που προ-

βάλλεται κάθε βράδυ από το ΡΙΚ. 

Στο παιχνίδι έλαβε μέρος ομάδα 

από το Δάλι η οποία σύμφωνα με 

τους συμμετέχοντες πέρασαν πάρα 

πολύ καλά, απολαμβάνοντας κάθε 

στιγμή. Το χρηματικό ποσό που 

κέρδισε ο νικητής το παρέδωσε σε 

άπορες οικογένειες με την ευκαι-

ρία των γιορτών του Πάσχα, εξάλ-

λου αυτή ήταν η δέσμευση όλων 

των μελών της ομάδας. Ο Παναγι-

ώτης Ζαβός δήλωσε ότι ήταν μια 

ωραία εμπειρία και όλα τα μέλη της 

ομάδας απόλαυσαν τη συμμετοχή 

τους. 

Ψηφίζουμε Σταύρο Νεοφύτου

Τ ο Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων διοργανώνουν για πρώτη φορά 
τα Βραβεία Ενεργού Πολίτη και Εθελοντή Εργαζομέ-

νου. Σκοπός των Βραβείων είναι η επιβράβευση και η ενθάρ-
ρυνση των πρωτοβουλιών και των επιτευγμάτων πολιτών, οι 
οποίοι έχουν συμβάλει με τη δράση τους στο κοινό όφελος και 

εργαζομένων, οι οποίοι με τις 
πρωτοβουλίες τους έχουν προ-
σφέρει σημαντικά στον τομέα 
του εθελοντισμού. Στην ιστοσε-
λίδα www.activecitizencyprus.
com μπορείτε να ενημερωθεί-
τε για το έργο και τις δράσεις της 
κάθε προτεινόμενης υποψηφιό-
τητας για τα Βραβεία εθελοντές 
εργαζόμενοι - Ιδιωτικός τομέ-
ας, εθελοντές εργαζόμενοι - Δη-
μόσιος τομέας, και ενεργός πολί-
της. Στην ίδια ιστοσελίδα (http://
activecitizencyprus.com/vote/) 
μπορείτε να ψηφίσετε την υπο-

ψηφιότητα της επιλογής σας για κάθε κατηγορία. Η ψηφοφο-
ρία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαϊου.  Η ψηφοφορία γίνεται μόνο 
ηλεκτρονικά.Η απονομή των Βραβείων θα γίνει από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης που θα 
πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 4 Ιουνίου. Ανά-
μεσα στους υποψηφίους είναι και ο Σταύρος Νεοφύτου από το 
Δάλι. Δραστηριοποιείται στη φιλανθρωπία και την ασφάλεια.
Οργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ιατρικές αποστολές, βο-
ηθά ορφανοτροφεία, σπουδάζει και διασκεδάζει άπορα παιδιά. 
Βοηθά ευπαθείς ομάδες, πολιτικούς πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κτλ. Κτί-
ζει εγκαταστάσεις.
Κάνει παρουσιάσεις «Εθελοντισμού» στους μαθητές των σχο-
λείων για ευαισθητοποίηση και παρουσιάζει απλούς τρόπους 
“Fundraising”.
Πιστεύει ότι παρά να δώσεις σε κάποιο ένα ψάρι κάθε μέρα είναι 
καλύτερα να τον μάθεις να ψαρεύει.
Επίσης ο Σταύρος Νεοφύτου είναι ο  Αρχισυντονιστής του Προ-
γράμματος «Παρατηρητής της Γειτονιάς».  Εντάχθηκε πρώτος 
στην προσπάθεια της Αστυνομίας και εμπλούτισε το πρόγραμ-
μα με δικές του ιδέες. Προέβη σε περισσότερες από  300 παρου-
σιάσεις σε 292 Δήμους και κοινότητες της Κύπρου. Αποτέλεσμα 
η μείωση του εγκλήματος κατά 30%. Έχει παρουσιάσει το Πρό-
γραμμα στην  Ευρώπη και στην Interpol.
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H Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών 
και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) ενέκρι-
νε τη Συμπληρωματική Συμφω-

νία για τη λειτουργία της Ολοκληρωμένης 
Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ) Κόσιης. Σε ανακοίνωση του το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, τονίζει ότι η συμ-
φωνία αδιαμφισβήτητα εξυπηρετεί το δη-
μόσιο συμφέρον.
Σε συνεδρία της η ΚΕΑΑ εξέτασε τη Συ-
μπληρωματική Συμφωνία που υπέβαλε 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ενερ-
γώντας εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης 
της ΟΕΔΑ.
Στη συνεδρία, όπως αναφέρεται, «είχε 
προσκληθεί ο Ανάδοχος της Σύμβασης 
και μετά από διαπραγμάτευση η ΚΕΑΑ 
ενέκρινε τη Συμπληρωματική Συμφω-
νία που είχε υποβάλει το ΤΑΥ, με ορισμέ-
νες νομοτεχνικής φύσης αλλαγές σε επι-
μέρους όρους και με τελικό ποσό για τα 
δεδουλευμένα του Αναδόχου €17,5 εκα-
τομμύρια σε σύγκριση με €19,5 εκατομ-
μύρια  που προνοούσε η αρχική πρότα-
ση και €29,1 εκατομμύρια που προκύπτει 
από την υφιστάμενη Συμφωνία».  «Το τελι-
κό κείμενο θα οριστικοποιηθεί την ερχό-
μενη εβδομάδα», προστίθεται.
Σημειώνεται ότι η σύναψη της Συμπλη-
ρωματικής Συμφωνίας «αδιαμφισβήτη-
τα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, κα-
θότι προνοεί τη μεταφορά και διαχείριση 
στην ΟΕΔΑ Κόσιης των απορριμμάτων 
της Επαρχίας Λευκωσίας.  Ως εκ τούτου, θα 
κλείσει η χωματερή Κοτσιάτη διασφαλίζο-

ντας έτσι τη δημόσια υγεία, τη συμμόρφω-
ση με την καταδικαστική για την Κυπριακή 
Δημοκρατία απόφαση του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποφυ-
γή πιθανού δυσβάστακτου προστίμου». 
Η Συμπληρωματική Συμφωνία, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, «επι-
τυγχάνει τα πιο πάνω χωρίς να αυξάνει 
το συνολικό κόστος της σύμβασης, αλλά 
αντίθετα μειώνοντάς το κατά €11 εκ. πε-
ρίπου, παρά το διπλασιασμό των ποσο-
τήτων απορριμμάτων που θα παραλαμ-
βάνονται, λόγω της σημαντικής μείωσης 
των τιμών μονάδας και της έκπτωσης που 
προνοείται στα δεδουλευμένα του Ανα-
δόχου».
«Η Συμπληρωματική Συμφωνία προνο-
εί επίσης ότι οι όποιες ρυθμίσεις προβλέ-
πονται σ΄ αυτήν δεν συνδέονται ούτε και 
επηρεάζουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις δι-
αδικασίες ως προς το ενδεχόμενο διάπρα-
ξης ποινικών αδικημάτων και/ή τις διαδι-
κασίες ως προς το ενδεχόμενο ανάκτησης 
οποιωνδήποτε υπερπληρωμών προς τον 
Ανάδοχο σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή το Δίκαιο της Κύπρου», 
καταλήγει η ανακοίνωση. Το έδαφος 

στο οποίο λειτουργούσε ο σκυβαλότο-
πος ανήκει διοικητικά στην Αγία Βαρβά-
ρα όμως λόγω της θέσης του επηρέαζε σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τη κατοικημένη περι-
οχή του Πέρα Χωριού - Νήσου . Εδώ και 
δεκαετίες  ο ανεπαρκής και ακατάλληλος 
τρόπος λειτουργίας του σκυβαλότοπου 
(χωματερής) προκαλούσε τα έντονα πα-
ράπονα και τις δικαιολογημένες διαμαρτυ-
ρίες των κατοίκων .Το κατά καιρούς κάψι-
μο των σκυβάλων αλλά και η απαράδεκτη 
και αντιεπιστημονική μέθοδος της επίχω-
σης που χρησιμοποιείτο, δημιουργούσαν 
έντονη δυσοσμία κυρίως κατά τη καλοκαι-
ρινή περίοδο. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Πέρα Χωριού – Νήσου Γιαν-
νάκης Γεωργίου ανέφερε ότι σύμφωνα 
με τα χρονοδιαγράμματα ο σκυβαλότο-
πος θα πρέπει να κλείσει σε περίοδο 3 μη-
νών από την ημέρα υπογραφής της  συμ-
φωνίας. «Η εξέλιξη μας ικανοποιεί» τόνισε 
ο κ. Γεωργίου. O Πρόεδρος του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου Μάριος Γεωργίου δήλω-
σε ότι χαιρετίζει την απόφαση για κλείσιμο 
του σκυβαλότοπου. Ο κ. Γεωργίου τόνι-
σε ότι θα πρέπει η αποκατάσταση του χώ-
ρου να γίνει με βάση τα Ευρωπαϊκά πρό-
τυπα ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από 
την κοινότητα. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραχωρήσει 
κονδύλι περίπου 27 εκ. Ευρώ για αποκα-
τάσταση των σκυβαλότοπων της Επαρχί-
ας Λευκωσίας. Τα περισσότερα από αυτά 
τα χρήματα θα διατεθούν για την αποκα-
τάσταση του σκυβαλότοπου στον Κοτσιά-
τη ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος.

Kλείνει ο σκυβαλότοπος του Κοτσιάτη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πιέσεις για κατασκευή αποχετευτικού 
στο Δάλι

Σ υνάντηση με τον 
Υπουργό Γεωργίας, 
Περιβάλλοντος και 

Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα 
Καδή είχε ο Δήμαρχος Ιδα-
λίου Λεόντιος Καλλένος. Συ-
ζήτησαν το θέμα της κατα-
σκευής του αποχετευτικού 
συστήματος σε ολόκληρη την 
επικράτεια του Δήμου Ιδαλί-
ου. Λόγω της μεγάλης έκτα-
σης του Δήμου Ιδαλίου το κό-
στος του έργου υπολογίζεται 
στα 27 εκατομμύρια Ευρώ. 
Πρόκειται για υπέρογκο ποσό και η επένδυση κρίνεται ως μη βιώσιμη 
αφού ο Δήμος για να αποπληρώσει το κόστος του έργου θα αναγκαστεί 
να επιβαρύνει τους δημότες του με επιπρόσθετες βαριές φορολογίες. Ο 
κ. Καλλένος ζήτησε από τον Υπουργό όπως συνεισφέρει και το κράτος 
μ’ ένα σημαντικό κονδύλι στην αποπληρωμή του έργου τονίζοντας ότι 
ο ίδιος δεν πρόκειται να επιτρέψει να επιβαρυνθούν οι δημότες Ιδαλίου 
μ’ ένα τέτοιο κόστος. «Το αποχετευτικό είναι έργο πρωταρχικής σημασί-
ας αλλά  θα πρέπει να γίνει με τους σωστούς όρους και προϋποθέσεις. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε» επισήμα-
νε ο κ. Καλλένος. Ο Υπουργός έδειξε κατανόηση στο αίτημα του Δήμου 
Ιδαλίου αναφέροντας ότι θα θέσει το θέμα στα αρμόδια κυβερνητικά 
όργανα. «Εμείς ως Δήμος Ιδαλίου ασκούμε πιέσεις για την υλοποίηση 
του έργου αλλά προειδοποιούμε ότι χωρίς τη συγχρηματοδότηση του 
κράτους δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί γιατί θα πέσει στους ώμους των 
δημοτών ένα τεράστιο βάρος το οποίο έχει σχέση με το κόστος του έρ-
γου» σημείωσε ο Δήμαρχος.  Αποχετευτικό σύστημα υπάρχει αυτή τη 
στιγμή μόνο σε κάποιες περιοχές της Ενορίας Παναγίας Ευαγγελίστριας 
ενώ τα σπίτια στο  μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Ιδαλίου αναγκάζονται 
να επιστρατεύουν ειδικούς για το άδειασμα των αποχετεύσεων τους κα-
ταβάλλοντας σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση της περιοχής   
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Ο Δήμος Ιδαλίου αγό-
ρασε το οικόπεδο στο 
οποίο βρίσκεται η προ-

τομή του ήρωα Γιώργου Εικοσά-
ρη. Πρόκειται για τον χώρο στάθ-
μευσης δίπλα από το οίκημα του 
Άδωνη. Το συγκεκριμένο ακίνη-
το βρισκόταν στην κυριότητα της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπε-
ζας και ο Δήμος Ιδαλίου για να το 
αγοράσει κατέβαλε το χρηματικό 
ποσό των 350 χιλιάδων Ευρώ. Ο 
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλ-
λένος δήλωσε ότι πρόκειται για μια 
σημαντική αγορά η οποία όπως 
τόνισε μελλοντικά θα εξυπηρετή-
σει και τις ανάγκες όσων θα επι-
σκέπτονται τον πυρήνα του Ιδα-
λίου. «Ήταν εκ των ων ουκ άνευ η 
αγορά του συγκεκριμένου ακινή-

του αφού με αυτό τον τρόπο απο-
τρέψαμε το ενδεχόμενο το συγκε-
κριμένο ακίνητο να αγοραστεί από 
ιδιώτες οι οποίοι πιθανόν να προ-
χωρούσαν στην ανέγερση κτιρί-
ων ή άλλων οικοδομών και θα στε-
ρούσαμε τους δημότες μας από 
ένα σημαντικό χώρο στάθμευ-

σης» τόνισε ο κ. Καλλένος. Πρόθε-

ση του Δήμου Ιδαλίου είναι όπως 

ο συγκεκριμένος χώρος εξακολου-

θήσει να είναι χώρος στάθμευσης 

και μάλιστα χωρίς να καταβάλλε-

ται από τους οδηγούς οποιοδήπο-

τε αντίτιμο για τη χρήση του.

Ο Δήμος Ιδαλίου αγόρασε ακίνητο κοντά 
στον πυρήνα

Π ασχαλινά παι-
χνίδια διοργά-
νωσαν τη Δευ-

τέρα της Λαμπρής  οι 
κοινότητες της περιο-
χής. Οι κάτοικοι έδωσαν 
το παρόν τους και πέρα-
σαν όμορφες στιγμές μα-
κριά από τις σκοτούρες 
της καθημερινότητας. 
Το Κοινοτικό Συμβού-
λιο Λυμπιών διοργάνω-
σε πασχαλινό παραδο-
σιακό Survivor. Επίσης 
διεξήχθη το παιχνίδι «Ο 

πιο αδύναμος Λυμπια-
νός». Κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης λειτούρ-
γησε παραδοσιακό κα-
φενείο από το ΣΚΕ Λυ-
μπιών και τον Σύνδεσμο 
Γονέων του Νηπιαγωγεί-
ου Λυμπιών. Στην Αλά-
μπρα η εκδήλωση περι-
ελάμβανε μεταξύ άλλων 
σακουλοδρομίες, αυγο-
δρομίες και πλούσιο καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα περιελάμβα-
νε και ψήσιμο οβελία. 

Τα παιχνίδια της Δευτέρας της Λαμπρής

Τεχνική Σχολή στην περιοχή Ιδαλίου εισηγείται ο Μιχάλης Τερέπεης

Τ ην ανέγερση Τεχνικής Σχολής στην περιοχή Ιδαλίου εισηγείται ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτρο-
πής της ΕΔΕΚ Μιχάλης Τερέπεης ο οποίος σημειώνει ότι η περιοχή  θα μπορούσε να φιλοξενήσει και  
μια σχολή Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της θέσης και των δημογραφικών δεδομένων 

της. Αναφέρεται στον υπερπληθυσμό που παρατηρείται στα σχολεία της περιοχής και εισηγείται την ανέγερ-
ση νέων σχολικών μονάδων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ο κ. Τερέπεης ο οποίος κατάγεται και κα-
τοικεί στην περιοχή δήλωσε  ότι η ΕΔΕΚ  αναμένει από την πολιτεία να δώσει εφικτές λύσεις και να αντιμετωπί-
σει τα θέματα. 

1) Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου παρουσιάζει ραγδαία εξέ-
λιξη. Η παιδεία αποτελεί σημαντικό κομμάτι σε μια κοινω-
νία, πως αξιολογεί η ΕΔΕΚ την παρεχόμενη εκπαίδευση 
στην περιοχή;

Σε μια περιοχή όπως αυτή του Ιδαλίου στην οποία έχουμε σημαντική οικο-
νομική δραστηριότητα με αυξητικές τάσεις  και ταυτόχρονα είναι μια περι-
οχή που προσφέρει εύκολη και γρήγορή πρόσβαση σε τρία αστικά κέντρα 
με σημαντικότερο αυτό της πρωτεύουσας,  αναπόφευκτα έχουμε  αύξηση 
πληθυσμού και συνεπώς αύξηση του μαθητικού πληθυσμού. Οι αυξήσεις 
μαθητικού πληθυσμού  οδηγούν κάποιες σχολικές μονάδες σε υπερπληθυ-
σμό. Αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 
και που έμμεσα επηρεάζουν την ποιότητα  της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Είναι γνωστό ότι στην περιοχή υπάρχουν σχολικές μονάδες με υπερπληθυσμό και εμείς ως ΕΔΕΚ αναμένουμε 
από την πολιτεία να δράσει άμεσα για να δώσει εφικτές λύσεις και να αντιμετωπίσει ουσιαστικά αυτά τα θέματα.  
Αξιολογώντας τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν σε όλες της βαθμίδες, και το γεγονός ότι σε 
όλη την Ευρώπη η Τεχνική Εκπαίδευση ξεπερνά το 50% ενώ στην πατρίδα μας περιορίζεται σε ποσοστά λίγο 
πάνω από το 20%, είναι εμφανές ότι απουσιάζει από την περιοχή  μία Τεχνική Σχολή. Όπως πιθανό να γνωρί-
ζετε, μαθητές της περιοχής φοιτούν και στις τρείς Τεχνικές Σχολές της Λευκωσίας αλλά και μικρός αριθμός στην 
Λάρνακα. Υπάρχει συνεπώς ένας σημαντικός αριθμός μαθητών που επιλέγει την Τεχνική Εκπαίδευση, επίσης 
αρκετοί μαθητές  που σήμερα επιλέγουν το Λύκειο γιατί είναι σε μικρή απόστασή από τα σπίτια τους, θα επέλε-
γαν με ευκολία την Τεχνική Εκπαίδευση αν υπήρχε μια Τεχνική στην περιοχή.

2) Σε κάποια σχολεία της περιοχής παρατηρείται υπερπληθυσμός μαθητών, πως κατά 
τη γνώμη σας θα αντιμετωπιστεί ; 

Τα προβλήματα υπερπληθυσμού αντιμετωπίζονται  οριστικά και πλήρως με την επέκταση ή την ανέγερση 
νέων σχολικών μονάδων.  Αυτό χρειάζεται χρόνο και πόρους, δυστυχώς στην πατρίδα μας πέραν από την οι-
κονομική κρίση που περιόρισε αν όχι ανέστειλε  πλήρως το πρόγραμμα ανέγερσης  σχολικών κτηρίων, έχου-
με και μια παράδοση κακού προγραμματισμού.  Αντιλαμβάνεστε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα η περι-
οχή χρειάζεται σίγουρα ένα ακόμη Δημοτικό, ένα τρίτο Γυμνάσιο και ένα δεύτερο σχολείο επιπέδου Λυκείου, 
και που όπως σας ανέλυσα πιο πάνω πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι Τεχνική Σχολή. Την ίδια στιγμή πιθανόν 
υπάρχουν σε γειτονικές περιοχές σχολικές μονάδες που μπορούν να δεχθούν αρκετούς ακόμη μαθητές, αυτό 
είναι ένα ακόμη αποδεικτικό του κακού προγραμματισμού ή και του ψηφοθηρικού τρόπου λήψης των απο-
φάσεων για  την ανέγερση  σχολείων. Δική μας θέση είναι ότι  ταυτόχρονα με τον άμεσο προγραμματισμό και 
την έναρξη διαδικασιών για ανέγερση νέων σχολείων, η Πολιτεία θα πρέπει να προσέλθει σε διάλογο με τις το-
πικές αρχές, τις σχολικές εφορίες και τους οργανωμένους γονείς για την ορθολογική αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων, χωρίς τοπικιστικές αγκυλώσεις, με γνώμονα την αποφόρτιση των σχολείων με υπερπληθυσμό, την 

εξεύρεση λύσεων που θα εξυπηρετούν τους μαθητές και δεν θα ταλαιπωρούν αυτούς  και τις οικογένειες τους.  
Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την έναρξη διαδικασι-
ών για ανέγερση των αναγκαίων  σχολείων γιατί η περεταίρω αναβλητικότητα θα μας οδηγήσει πολύ σύντο-
μα  σε πολύ σοβαρά αδιέξοδα.

3) Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού βλέπετε να έχουν αλλάξει τα πράγματα στα σχο-
λεία σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια όταν είσαστε εσείς μαθητής;

Αν και  έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από τότε, κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι σε κάποια θέματα το σύ-
στημα δεν άλλαξε, και δυστυχώς αυτό αφορά θέματα στα οποία το σχολείο ως οργανισμός θα έπρεπε να είχε 
εκσυγχρονιστεί, να μηχανογραφηθεί πλήρως και να διοικειταί στη βάση σύγχρονων μεθόδων. Στο παιδαγωγι-
κό  τομέα, από τότε που ήμουν μαθητής ακούω για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα καλλιεργεί και θα προάγει 
την κριτική σκέψη, δυστυχώς στις σχολικές αίθουσες η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Παρά τις προσπά-
θειες δεκαετιών αλλά και τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις το εκπαιδευτικό μας σύστημα δυστυχώς στηρίζεται και 
εμβαθύνει την μηχανική μάθηση (παπαγαλία). Φυσικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγιναν και θετικά βήματα.
Σε  πολλά από τα ζητήματα της εκπαίδευσης δυστυχώς   παραμένουμε στις διακηρύξεις, σε άλλα κινούμαστε με 
τόσο αργούς ρυθμούς που μέχρι να υλοποιηθούν κάποιες αλλαγές  είναι πλέον  ξεπερασμένες και τέλος πολ-
λές φορές οι αλλαγές αποτυγχάνουν γιατί εκπορεύονται μέσα από ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Μέσα σε όλα 
αυτά η τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης επηρέασε σημαντικά και τους διαθέσιμους οικονομικούς 
πόρους με εμφανείς τις αρνητικές συνέπειες στην αναγκαία αναβάθμιση.
 Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, του πολυπολιτισμικού σχολείου και των τάξεων μικτής ικανότητας, ασφα-
λώς μιλούμε για ένα τελείως διαφορετικό σχολικό περιβάλλον, όλα αυτά απαιτούν  άρτια καταρτισμένους εκ-
παιδευτικούς καθώς  και μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις για την απόκτηση σύγχρονων υποδομών μέσα 
σε ανθρώπινες συνθήκες, με  δυνατότητες εφαρμογής καθολικού ολοήμερου σχολείου και για την παροχή 
εξειδικευμένης  υποστήριξης στους μαθητές τόσο στην διαδικασία της μάθησης, αλλά και σε θέματα που προ-
κύπτουν από τον σημερινό τρόπο ζωής, τους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι και το πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον. 

4) Θα ήταν βιώσιμη κατά την γνώμη σας η ανέγερση στην περιοχή ενός κέντρου τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ;

Εκτιμώ ότι η περιοχή παρόλο που δεν διαθέτει ικανό πληθυσμό για να στηρίξει από μόνη της μια τριτοβάθμια 
σχολή, θα μπορούσε να φιλοξενεί  μια σχολή Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της θέσης και των δη-
μογραφικών δεδομένων της. Λαμβάνοντα υπόψη τα εκπαιδευτικά δεδομένα της περιοχής όπως τα αναλύσα-
με πιο πάνω, το κράτος  αυτή τη στιγμή θα  πρέπει να έχει  ως προτεραιότητα την πρωτοβάθμια και τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση.
Η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση πέραν των πανεπιστημιακών σχολών, έχει διευρυνθεί πρόσφατα και με 
τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης  - ΜΙΕΕΚ, τα οποία αξιολογήθηκαν ως 
τριτοβάθμιες σχολές. Τα ΜΙΕΕΚ στεγάζονται για την ώρα στις τεχνικές σχολές, ήδη όμως στην Λεμεσό μετά από 
δωρεά, τροχοδρομήθηκε η ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για τα  ΜΙΕΕΚ, στο μέλλον και με την ανάκαμ-
ψη των δημοσίων οικονομικών εκτιμώ ότι τα ΜΙΕΕΚ θα αποκτήσουν δικές τους εγκαταστάσεις σε όλες τις πόλεις 
που λειτουργούν. Προτείνω ανεπιφύλακτα στις  τοπικές αρχές της περιοχής  να  διεκδικήσουν από τώρα από 
την πολιτεία, αυτές οι εγκαταστάσεις να ανεγερθούν στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. 

Υ πογράφηκαν τα συμ-
βόλαια για την ασφαλ-
τόστρωση της οδού 

Ιδαλίου μέχρι την συμβολή της 
Βαριάς Βιομηχανικής Ζώνης 
Ιδαλίου. Πρόκειται για το δρό-
μο που οδηγεί από την Ενορία 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
προς την Ποταμιά. Παράλληλα 
θα ασφαλτοστρωθεί και μέρος 
του δρόμου που οδηγεί στην 
Κωνστάντια. Το κόστος του έρ-
γου θα ανέλθει στις 200 χιλιά-
δες Ευρώ. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι 
πρόκειται για ακόμα ένα σημα-
ντικό έργο το οποίο θα βοηθή-
σει στη διακίνηση των πολιτών. 
Τα έργα θα αρχίσουν άμεσα. 
Επιπρόσθετα αποφασίστηκε και 

θα προχωρήσει και η ασφαλτό-

στρωση των δυο χώρων στάθ-

μευσης που βρίσκονται ο ένας 

δίπλα από το οίκημα του Άδωνη 

και ο δεύτερος απέναντι από το 

οίκημα του Χαλκάνορα.

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για 
την ασφαλτόστρωση της οδού Ιδαλίου
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Εκδηλώσεις μνήμης Μισιαούλη και Καβάζογλου 

Τ ο ΑΚΕΛ τίμησε και φέτος 
τον Ντερβίς Αλί Καβάζο-
γλου και τον Κώστα Μισι-

αούλη οι οποίοι δολοφονήθηκαν 
στις 11 Απριλίου 1965 από την 
τρομοκρατική τουρκοκυπριακή 
οργάνωση  ΤΜΤ. «Η θυσία των 
Καβάζογλου- Μισιαούλη απο-
τελεί το σύμβολο της επαναπρο-
σέγγισης και του κοινού αγώνα 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων για τη σωτηρία της κοινής 
μας πατρίδας» αναφέρει σε ανα-
κοίνωση το ΑΚΕΛ. Οι εκδηλώσεις 
μνήμης και τιμής για τους Καβά-
ζογλου και Μισιαούλη κορυφώ-
θηκαν το Σάββατο 31 Μαρτίου 
2018 στο Δάλι. Μιλώντας στην 
εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ανέ-
φερε ότι «ως ΑΚΕΛ θα επιμένου-

με να παλεύουμε για τη λύση του 
Κυπριακού. Λύση που θα τερμα-
τίζει την κατοχή και τον εποικι-
σμό. Που θα βασίζεται στα ψη-
φίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, 
στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δί-
καιο. Λύση που θα αποστρατιω-
τικοποιεί την Κύπρο και θα απο-
κλείει επεμβάσεις και εγγυήσεις 
από ξένες δυνάμεις. Λύση που 
θα επανενώνει το έδαφος, το λαό, 
τους θεσμούς και την οικονομία. 
Λύση δικοινοτικής, διζωνικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότη-
τα όπως αυτή περιγράφεται στα 
κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. 
Λύση που θα οδηγεί σε ενωμένο 
κράτος με μία κυριαρχία, διεθνή 
προσωπικότητα και ιθαγένεια». 
Είμαστε ξανά εδώ, είπε ο κ. Κυπρι-

ανού. για να ορκιστούμε σε εκεί-
νη την τελευταία αιματοβαμμένη 
αγκαλιά ότι τίποτε δεν μπορεί να 
σταματήσει την ειρήνη στην Κύ-
προ. « Σήμερα είμαστε ξανά εδώ 
για να βροντοφωνάξουμε ότι η 
Κύπρος μπορεί και πρέπει να σω-
θεί. Όπως οι Καβάζογλου και Μι-
σιαούλης στάθηκαν λεβέντικα 
απέναντι από τον εθνικισμό και το 
σοβινισμό. Μπορεί οι δολοφόνοι 
της ΤΜΤ να πίστεψαν ότι εκείνη η 
τελευταία αιματοβαμμένη αγκα-
λιά θα ήταν ο επίλογος του αγώ-
να, όμως γελάστηκαν. Εκείνη η τε-
λευταία αιματοβαμμένη αγκαλιά 
έγινε το λάβαρο του αγώνα ελ-
ληνοκυπρίων και τουρκοκυπρί-
ων. Έγινε το πανό που υψώνεται 
σε κάθε πορεία διαμαρτυρίας που 
ο λαός μας ενώνει τα χέρια για να 

φωνάξει ότι η Κύπρος είναι η κοι-
νή μας πατρίδα,  ότι ο αγώνας μας 
είναι κοινός». 53 χρόνια μετά την 
άνανδρη δολοφονία τους, οι Μι-
σιαούλης και Καβάζογλου παρα-
μένουν το σύμβολο του αγώνα 
του λαού μας, ελληνοκυπρίων και 
τουρκοκυπρίων, τόνισε ο κ. Κυ-
πριανού. Στην εκδήλωση απηύ-
θυναν χαιρετισμό ο  Αναπληρω-
τής Πρόεδρος της Ντεβίς Χασάν 
Φελέκ καθώς και ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Συμπλεγματικής Επι-
τροπής του ΑΚΕΛ Δαλιού Πάμπος 
Εξαδάκτυλος. Στο χώρο της εκδή-
λωση κατέληξε πορεία νεολαίας 
από το Πέρα Χωριό – Νήσου. Κα-
τατέθηκαν στεφάνια στον τάφο 
του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου στο 
τουρκικό κοιμητήριο Ιδαλίου. 

Διαγωνισμός για αναπαλαίωση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Αλάμπρας

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας ανακοίνωσε ότι από τις από τις 27 Μαρτίου στην Κυβερνητική ιστοσελίδα προ-
σφορών eProcurement ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός προσφορών για την πρώτη φάση της αναπαλαίωσης των 
κτηρίων του Κοινοτικού Συμβουλίου στο κέντρο της Κοινότητας.

Επιστήμονας/ Ακαδημαϊκός η Δρ. Λουκία Κατσούρη

Ο ι πιο δημιουργικές, πρωτοπόρες, υπέροχες γυναίκες της 
Κύπρου επιβραβεύτηκαν στα 13α βραβεία Madame 
Figaro Γυναίκες της Χρονιάς που παρουσίασε η Shiseido. 

Στην κατηγορία Επιστήμονας / Ακαδημαϊκός το βραβείο κατέκτη-
σε η Δρ. Λουκία Κατσούρη από το Δάλι. Το βραβείο απένειμαν η 
Βασιλική Αναστασιάδου, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων και ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. H 
Δρ. Λουκία Κατσούρη από το Δάλι σπούδασε Βιολογία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε τη διδακτορική της διατριβή 
με θέμα τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το 2010 πήρε θέση μεταδιδακτορικής 
ερευνήτριας στο Imperial College στο Λονδίνο όπου συνεργά-
στηκε με εξαιρετικούς ερευνητές και δημοσίευσε πολλές επιστη-
μονικές εργασίες. Το 2016 πήγε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
όπου ασχολήθηκε με προγράμματα ανακάλυψης νέων φαρμάκων 
για νευροεκφυλιστικές νόσους . Εργάζεται στο University College 
του Λονδίνου ως ερευνήτρια στην ομάδα του Νομπελίστα John O’ 
Keefe.

1Ο βραβείο για μαθητή 
της Σχολής Φόρουμ

Ά λλη μια διάκριση για μαθητή της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής 
Φόρουμ. Ο Ανδρέας Σαββίδης του του τμήματος Α1, εξασφά-
λισε το 1ο Παγκύπριο Βραβείο στον διαγωνισμό Νέας Ελλη-

νικής Γλώσσας με θέμα «Αναζητώντας το Πολύ-τροπο Κείμενο, ισορ-
ροπώντας ανάμεσα στον Λόγο και την Εικόνα». Την Τρίτη, 27 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. «Μπράβο Αντρέα! Πάντα Επι-
τυχίες!» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Σχολής. 

Τέσσερα πρώτα βραβεία για το Γ’ Δημοτικό 
Σχολείο Ιδαλίου

Τ ο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου 
διακρίθηκε στον διαγωνισμό  
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: 

Εκπαιδευτικές Γέφυρες». Είναι η τέταρ-
τη  συνεχή χρονιά που διοργανώνεται 
ο διαγωνισμός  Κύπρος, Ελλάδα, Ομο-
γένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες. Στον 
διαγωνισμό συμμετείχαν 245 σχολεία 
της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομο-
γένειας με 1850 έργα στα οποία δού-
λεψαν 9000 παιδιά. Ο διαγωνισμός τε-
λούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη και υλοποιήθηκε με την 
έγκριση των Υπουργείων Παιδείας της 
Ελλάδας και της Κύπρου. Το Γ’ Δημοτι-
κό Σχολείο Ιδαλίου διακρίθηκε  με τέσ-
σερα πρώτα βραβεία σε τρεις κατηγο-
ρίες. Η βράβευση θα γίνει στις 9 Μαΐου 
2018 στη Λευκωσία.

Τιμήθηκε ο Γρηγόρης Χριστοφόρου

Τ ιμήθηκε στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης της Επαρχιακής 
Επιτροπής Επαρχίας Λευκωσίας της ΕΔΕΚ και της Τοπικής 
Επιτροπής του Κινήματος Ιδαλίου και Πέρα Χωριού – Νήσου 

ο Γρηγόρης  Χριστοφόρου από τη Νήσου ο οποίος ήταν ένας από 
τους Κοκκινοσκούφηδες, του λόχου ορεινών καταδρομών του Βά-
σου Λυσσαρίδη. Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Μιχάλης Τερέπεης. Οι εθελο-
ντές του Πενταδακτύλου τον κράτησαν λεύτερο γιατί αγωνίστηκαν 
με ψυχή, με πείσμα, με πειθαρχία, πιστοί στις οδηγίες του στρατιω-
τικού τους ηγέτη Δώρου Ηλία και εμπνευσμένοι από την φλόγα του 
πολιτικού τους ηγέτη Βάσου Λυσσαρίδη. Το κόκκινο σκουφί ακόμα 
ξεχωρίζει στο κακοτράχαλο, στο αγαπημένο, στο πονεμένο βουνό. 
Στο κόκκινο μπερέ που τους δόθηκε από το Γιατρό ο καθένας από 
τους αγωνιστές της λευτεριάς κέντησε με περηφάνια το εθνόσημο. 
Η πράξη των κοκκινοσκούφηδων ενέπνευσε έναν ολόκληρο λαό. 
Αποτέλεσε αναμφισβήτητα πράξη αντίστασης και αγώνα αιματηρό 
για την ελευθερία. 

Κηδεύτηκε ο ήρωας Αντώνης Θεοδούλου

Ά λλο ένα παλικάρι του 1974 κηδεύτηκε με τις 
πρέπουσες τιμές. Πρόκειται για τον Αντώνη 
Θεοδούλου από την Τύμπου η κηδεία του 

οποίου τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής 
Νήσου. Εκ μέρους της κυβέρνησης στην κηδεία πα-
ρευρέθηκε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου ο 
οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Ο ήρωας σε ηλικία  μόλις 19 χρόνων 
έμεινε πιστός στο καθήκον μέχρι την τελευταία στιγ-
μή και θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Υπηρετούσε 
στο 251 ΤΠ με έδρα την περιοχή Γλυκιώτισσα δυτι-
κά της Κερύνειας. Ο λόχος του διατάχθηκε να αντιμε-
τωπίσει τον Αττίλα κοντά στο τουρκοκυπριακό χωριό 
Τέμπλος το μεσημέρι της 20ης Ιουλίου όταν ήδη είχε 
ολοκληρώσει το πρώτο κύμα της απόβασης και άρχι-
σε να κινείται προς την Κερύνεια. Σύντομα διατάχθη-
κε υποχώρηση και στις 22 Ιουλίου ο λόχος του δέχθη-
κε τα τουρκικά πυρά στην περιοχή του Γυμναστικού 

Συλλόγου Πράξανδρος στην Κερύνεια. Ήταν η τελευ-
ταία φορά που θεάθηκε ζωντανός σύμφωνα με μαρ-
τυρία συμπολεμιστή του. Τα οστά του εντοπίστηκαν σε 
ομαδικό τάφο στο χωριό Καζάφανι. Ο Κοινοβουλευτι-
κός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης στον 
επικήδειο λόγο του ανέφερε ότι ο Αντώνης Θεοδού-
λου αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γε-
νιές. Τον ήρωα αποχαιρέτησε και οι κοινοτάρχης Νή-
σου Κούλλης Πογιατζιής αφού η οικογένεια του ήρωα 
μετά την προσφυγιά κατοίκησε στο Πέρα Χωριό – Νή-
σου. Οι γονείς του Αντώνη Θεοδούλου και ένας εκ των 
αδελφών του δεν πρόλαβαν να μάθουν για την τύχη 
του ήρωα καθώς έφυγαν από την ζωή στην προσφυ-
γιά με τον καημό του χαμένου παιδιού και αδελφού 
τους. Ο Αντώνης Θεοδούλου, υδραυλικός το επάγγελ-
μα,  είχε ενταχθεί από μικρή ηλικία στο λαϊκό κίνημα 
της Τύμπου στο οποίο είχε ενεργή συμμετοχή. 







ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
5:00 – 8:00 μ.μ.

Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

•Ψυχαγωγικό πρόγραμμα

•Παιχνίδια

•Δημιουργικές δραστηριότητες

•Διαγωνισμοί

•Επίδειξη Ρομποτικής

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Είσοδος Ελεύθερη   

Διοργανωτής:  Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ιδαλίου
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Kαρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Ο μάδα μαθητών και μαθητριών  του Λυκείου Ιδαλίου με επικε-
φαλής τον υπεύθυνο καθηγητή τους  Χρίστο  Παναγή ασχο-
λήθηκαν με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μελέτησαν και μά-

ζεψαν πληροφορίες για  μια από τις σοβαρότερες μορφές καρκίνου, 
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.  Οι μαθητές παρουσίασαν στην 
έρευνα τους σημαντικά στοιχεία τόσο πληροφοριακά όσο και στοιχεία 
πρόληψης και αντιμετώπισης του. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που δέχθηκα 
την πρόταση του πολύ καλού φίλου Χρίστου Παναγή να παρουσιάσω 
αυτή την τόσο εμπεριστατωμένη έρευνα των μαθητών.
Είναι αλήθειά , δυστυχώς , ότι  κάθε δεκαοκτώ λεπτά μια γυναίκα στην 
Ευρώπη χάνει τη ζωή της εξαιτίας του καρκίνου του τραχήλου της  μή-
τρας. Προσβάλλει 30 Kύπριες κάθε χρόνο ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο 
σημειώνονται 270.000 θανάτοι.  Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
δεν αστειεύεται.  Μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο μια γυναίκα.  Ωστό-
σο, δεν είναι αήττητος.  Η επιστήμη  έχει κάνει άλματα και έχει δώσει 
στους γιατρούς τα όπλα που όχι μόνο μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αυτό τον καρκίνο αλλά και να τον προλάβουν.  Και επειδή η πρόληψη 
είναι η καλύτερη θεραπεία οι επιστήμονες καλούν τις γυναίκες να κά-
νουν κάθε χρόνο το τεστ Παπανικολάου.
Οι μαθητές του Λυκείου Ιδαλίου Άννα Καουρή(Β32), Γεωργία 
Πιτζιολή(B31) και Φωκάς Παπακυριακού(Β31) με την έρευνα τους προ-
σπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να ενημερώσουν τον κόσμο για το 
θέμα αυτό και παράλληλα ευελπιστούν σε ένα καλύτερο μέλλον όπου 
σύμφωνα με τους ίδιους, η λέξη καρκίνος θα παραπέμπει μόνο στο 
όνομα ενός ζωδίου.

Σκέψεις - Προβληματισμός
Σύμφωνα με τους μαθητές λόγω του τρόπου ζωής που  ο άνθρωπος 
έχει υιοθετήσει τις τελευταίες δεκαετίες, με την ανθυγιεινή διατροφή, 
την έλλειψη άσκησης, το υπέρμετρο άγχος και την περιβαλλοντική ρύ-
πανση, παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση αυτής της ασθένειας. Παράλ-
ληλα, όμως, με την εξάπλωσή της αυξάνεται και η πολυπλοκότητα και η 
ποικιλομορφία της, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη ειδών καρκίνου 
βιολογικά ανόμοιων μεταξύ τους, ώστε το κάθε είδος να θεωρείται δι-
αφορετική ασθένεια. Ένας από αυτούς, είναι και ο καρκίνος του τραχή-
λου της μήτρας, ο οποίος διαδίδεται ταχύτατα στα γυναικεία μέλη της 
κοινωνίας και συνιστά ένα από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, αν 
αφεθεί να εξελιχτεί.

Ιός HPV
Αυτό που  δρα ως έναυσμα, για τη δημιουργία των πρώιμων σταδί-
ων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι  ο ιός HPV( Human 
Papilloma Virus) ή ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων ο οποίος  αποτε-
λεί καθοριστικό παράγοντα στη δημιουργία μεταλλάξεων στο γενετικό 
υλικό (DNA) του ανθρώπου που τελικά, πιθανόν, να οδηγήσουν στη 
δημιουργία πρώιμων καρκινικών κυττάρων. Άλλα είδη καρκίνων που 
σχετίζονται με την παρουσία του HPV περιλαμβάνουν αυτόν του αι-
δοίου, του πέους, του προστάτη, του πρωκτού (κυρίως στους άντρες), 
τον καρκίνο στην περιοχή του λαιμού και του φάρυγγα επίσης, κυρί-
ως στους άντρες. 
Ο κύκλος ζωής του HPV ξεκινά από το σημείο που ο ιός μολύνει το δερ-
ματικό ή βλεννογόνο  επιθήλιο του τραχήλου της μήτρας μετά από 
τραυματισμό του. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη βάση του, όπου 
το DNA  του ιού ενσωματώνεται στο γονιδίωμα των πυρήνων των κυτ-
τάρων που μολύνθηκαν. Ακολούθως μεταγράφεται και αντιγράφεται 

καθώς πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται τα κύτταρα του ξενι-
στή. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη κακοηθών κυττάρων και όγκων 
στους ιστούς του τραχήλου της μήτρας. 
 Επιπλέον, ο HPV θεωρείται ο πιο σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός στον 
άνθρωπο και εκτιμάται πως κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο σε κάποια 
φάση της ζωής του θα μολυνθεί από αυτόν.
Υπάρχουν πάνω από 170 στελέχη του ιού, από το οποία μερικά προ-
καλούν κονδυλώματα στο δέρμα και στα γεννητικά όργανα, άλλα εί-
ναι καρκινογόνα, υπεύθυνα για μεγάλο ποσοστό του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, ενώ κάποια άλλα δεν παρουσιάζουν κανένα 
σύμπτωμα.

Πρόληψη
Πώς μπορεί, όμως, ο άνθρωπος να προλάβει τη μεγάλη περιπέτεια του 
καρκίνου;  Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει τρία εμβό-
λια, τα οποία προστατεύουν από διάφορα στελέχη του ιού• το Cervarix 
2, Gardasil 4 και Gardasil 9 που παράγουν αντισώματα έναντι 2,4 και 9 
στελεχών του HPV αντίστοιχα. Και τα τρία, δρουν ενάντια στα στελέχη 
16 και 18 που ενοχοποιούνται για το 70% των καρκίνων του τραχήλου 
της μήτρας. Τα εμβόλια παρασκευάζονται από ένα μικρό τεμάχιο πρω-
τεΐνης που υπάρχει στο εξωτερικό περίβλημα του ιού, το οποίο παρα-
σκευάζεται τεχνητά στο εργαστήριο. Ως εκ τούτου, ο ιός δεν υπάρχει 
στο εμβόλιο για να μολύνει τον εμβολιαζόμενο. 
Στην Κύπρο, το εμβόλιο προσφέρεται από το 2016 δωρεάν, με την 
έγκριση των γονιών, στα κορίτσια της Α΄ Γυμνασίου στα δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 
HPV ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ 

ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
ΔΗΜΟΣΙΑ    

ΣΧΟΛΕΙΑ   2016-
2017  

(Α & Β τάξεις)

ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΣΧΟΛΕΙΑ

2017-2018  
(Α  τάξης)

Αριθμός μαθητριών. 7300 3737
Αριθμός μαθητριών  
που εμβολιάσθηκαν

4419 2398

Ποσοστό μαθητριών 
που εμβολιάσθηκαν

 60,5% 64%

Πίνακας 1: Στοιχεία από Υπουργείο Υγείας

Τα στοιχεία του πίνακα προδίδουν ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης 

των αριθμών ατόμων που εμβολιάζονται. 

Παρόλο που επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη πως οι άντρες δεν 

έχουν σχέση με τον ιό HPV, εντούτοις, μπορεί να προκαλέσει καρκί-

νο και κονδυλώματα και σε αυτούς. Σε χώρες όπως  την Αμερική και 

την Αυστραλία το εμβόλιο παραχωρείται και στον μαθητικό πληθυ-

σμό των αγοριών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει  ο κάθε άνθρωπος στην κοινωνία  

να μην αποποιείται  τις δικές του ευθύνες, εφόσον μέσα από κάποιες 

ενέργειες μπορεί  να καθυστερήσει  ή και να αποτρέψει  την προσβο-

λή του ιού. Πρώτον, μέσω της υιοθέτησης ενός τρόπου ζωής, ο οποί-

ος θα περιλαμβάνει σωστή και υγιεινή διατροφή αλλά και καθημερινή 

άσκηση. Δεύτερον , με την αποφυγή του καπνίσματος και της υπερβο-

λικής κατανάλωσης αλκοόλ και τρίτο, επιδεικνύοντας υπεύθυνη σε-

ξουαλική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος επιβάλλεται να αναζητά περε-

ταίρω πληροφορίες για την πληρέστερη ενημέρωσή του γύρω από 

αυτό το θέμα.

Παράλληλα, το τέστ Παπανικολάου που αφορά συγκεκριμένα τις γυ-

ναίκες που είναι σεξουαλικά δραστήριες θα πρέπει να γίνεται συστη-

ματικά, αφού το εμβόλιο δεν παρέχει 100% προστασία.  Επίσης,  έχει 

αποδειχτεί πως το τέστ Παπανικολάου συμβάλλει στην έγκαιρη εντό-

πιση αλλοιωμένων κυττάρων, πρόδρομα του καρκίνου, τα οποία μπο-

ρούν να απομακρυνθούν με χειρουργική επέμβαση. 

Είναι λυπηρό 270,000 γυναίκες παγκόσμια κάθε χρόνο να χάνουν τη 

ζωή τους από τη συγκεκριμένη ασθένεια, όταν με σωστό προγραμ-

ματισμό και ενημέρωση μπορούμε να μειώσουμε αισθητά τον αριθ-

μό αυτό. Στην Αυστραλία, όπου το κρατικό πρόγραμμα εμβολιασμού 

μαθητών/τριών τρέχει από το 2007 και με τη συνεργασία του επιστη-

μονικού κόσμου σχεδιάστηκε ένα τεστ που εντοπίζει την προδιάθεση 

ενός ατόμου για τη δημιουργία καρκίνου. Προβλέπουν ότι στο εγγύς 

μέλλον θα πλησιάσουν την πλήρη πρόληψη καρκίνων και κονδυλω-

μάτων που προέρχονται από την παρουσία του HPV. 

Σκέψεις - Συναισθήματα
 Καταλήγοντας,  οι μαθητές υποστηρίζουν ότι τόσο οι ίδιοι όσο και η 

κοινωνία γενικότερα έχουν καθήκον προς τους άλλους  συνανθρώ-

πους τους, να τους  ενημερώσουν κατάλληλα   μειώνοντας τον πόνο 

και τη σκληρή δοκιμασία που έρχεται  τόσο σε αυτούς που παρου-

σιάζουν καρκίνο όσο  και στις οικογένειές τους. Κύριος στόχος, είναι 

η άμβλυνση του φαινομένου της δυσπιστίας κατά του εμβολισμού, 

μέσω της πληρέστερης ενημέρωσης του κόσμου της Κύπρου για το 

θέμα αυτό, προτού κληθούν οι γονείς και οι μαθητές να αποφασίσουν 

αν επιθυμούν τον εμβολισμό. Με όπλο την ελπίδα και την αισιοδοξία 

οι τρεις μαθητές   ευελπιστούν  σε ένα μέλλον, όπου η λέξη καρκίνος θα 

παραπέμπει μόνο στο όνομα ενός ζωδίου.

 Κατίνα Πραστίτη Πέππου 
Νηπιαγωγός

	

Εξοικονόμηση νερού στη γεωργία και 
για οικιακή χρήση

Λ όγω της ανομβρίας και της δραματι-
κής μείωσης των αποθεμάτων νερού 
στα φράγματα, το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων ανακοινώνει ότι οι διαθέσιμες ποσό-
τητες για σκοπούς άρδευσης είναι κατά πολύ 
μειωμένες σε σχέση με πέρσι. Οι ποσότητες νε-
ρού που θα κατανεμηθούν στους γεωργούς 
θα ανακοινωθούν μετά τη διαβούλευση με τις 
αγροτικές οργανώσεις και τη λήψη της σχετικής 
απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, περί 
το τέλος Απριλίου.
Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, όπως 
περιγράφεται πιο πάνω, το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων καλεί τους γεωργούς να:

(α) μην προχωρήσουν στη φύτευση νέων φυ-
τειών, καθότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμε-
νο να μη δοθούν ποσότητες νερού σε αυτές τις 
φυτείες.

(β) μειώσουν δραστικά την παροχή νερού στις 
μόνιμες φυτείες, για τις οποίες ενδέχεται να 
τους δοθούν πολύ μικρότερές ποσότητες νε-
ρού από αυτές που δοθήκαν πέρσι.

Όσο αφορά στην κατανάλωση νερού για οι-
κιακή χρήση, καλούνται οι καταναλωτές όπως 
την περιορίσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
αποφεύγοντας κάθε σπατάλη, όπως χρήση λά-
στιχου για καθαρισμό.

Συνάντηση Καδή με ποιμνιοτρόφους

Τ η δυναμική εφαρμογή του διατάγματος για την τήρη-
ση του προτύπου παρασκευής του χαλουμιού και την 
πάταξη του φαινομένου παραγωγής χαλουμιού εκτός 

προτύπου, καθώς και τη συνέχιση των μέτρων και των κινή-
τρων που παρέχει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος  για την αύξηση της παραγωγής 
του αιγοπρόβειου γάλακτος και τη βελτίωση της παραγωγι-
κότητας των αιγοπροβάτων ζήτησαν οι εκπρόσωποι ποιμνι-
οτρόφων από τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καδή.
Ο κ. Καδής κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των 
ποιμνιοτρόφων έγινε μια σύντομη ανασκόπηση του κλάδου 
της αιγοπροβατοτροφίας αλλά και της πορείας κατοχύρωσης 
του χαλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ).
Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για την εγγραφή του χαλουμιού ως προϊό-
ντος ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επεσήμανε ότι μια 
τέτοια εξέλιξη μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει 

στην οικονομία του τόπου μας.
Διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι οι έλεγχοι για την 
τήρηση του προτύπου του χαλουμιού θα συνεχιστούν σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού, ενώ στην προσπάθεια για αύξηση της πα-
ραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων, 
πέραν των κινήτρων που παρέχονται, σημαντικό ρόλο ανα-
μένεται να επιτελέσει και η επιστημονική έρευνα που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη για τη γενετική βελτίωση του ζωικού μας πλη-
θυσμού.

Το Δάλι συμμετείχε στην εκστρατεία «Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο»

Π ραγματοποιήθηκε και φέ-
τος στο Δάλι η εκστρατεία 
«Let’s Do It! Cyprus – κα-

θαρίΖΩ την Κύπρο» η οποία αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
δράση που πραγματοποιείται στην 
Κύπρο. Το Let’s do it Cyprus!, απο-
τελεί μέρος της καμπάνιας Let’s do 
it World!, μιας παγκόσμιας εκστρα-
τείας καθαρισμού, που στόχο έχει 
να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές 
του κόσμου από σκουπίδια. Ταυ-
τόχρονα, αποτελεί το μεγαλύτερο 
εθελοντικό πρόγραμμα που έχει 

οργανωθεί ανά το παγκόσμιο. Η 
εκστρατεία διοργανώνεται από την 
Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Δί-
κτυο Εθελοντών Together Cyprus. 
Εθελοντές δεντροφύτευσαν χώ-
ρους πρασίνου στο Δήμο και κα-
θάρισαν περιοχές προστατεύοντας 
και διατηρώντας καθαρό το φυσικό 
περιβάλλον. Σκοπός του Lets Do It! 
είναι η ευαισθητοποίηση του κοι-
νού σε θέματα που αφορούν την 
προστασία, διατήρηση και αειφό-
ρο διαχείριση του χερσαίου και θα-
λάσσιου περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΑ





12 ΔΑΛΙ   news
ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Ένα υπέροχο δροσερό γλυκό ψυγείου με 2 σοκολά-
τες και μπισκότα, που θα λατρέψουν οι μικροί μας 
φίλοι και θα αγαπήσουν οι μεγάλοι. Μια εύκολη συ-
νταγή  για το τέλειο επιδόρπιο ή το ιδανικό κέρασμα. 

Υλικά:
• Για τη κρέμα με μαύρη κουβερτούρα: 
• ½ φλ. τσαγιού νερό
• 250 γρ. μαργαρίνη με βούτυρο
• 200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 52% κακάο, ψιλοκομ-

μένη
• 5 κ.σ. κακάο σε σκόνη
• 100 γρ. ζάχαρη
• Για τη σαντιγί με σοκολάτα γάλακτος: 
• 500 ml κρέμα γάλακτος πλήρης 36% λιπαρά (ή αντίστοι-

χη φυτική κρέμα)
• 1 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• 150 γρ. σοκολάτα γάλακτος, ψιλοκομμένη 
• Για τα μπισκότα:
• 1 ½ πακέτο μπισκότα πτι μπερ με επικάλυψη σοκολάτα
• 1 φλ. τσαγιού γάλα
• 2 κ.σ. κονιάκ
• Για γαρνίρισμα:
• 1 φλ. τσαγιού τρίμμα μαύρης κουβερτούρας ή χρωματι-

στά κουφετάκια

Εκτέλεση
1. Για τη κρέμα με μαύρη κουβερτούρα: Σε μια κατσαρο-
λίτσα βάζετε όλα τα υλικά για τη κρέμα με μαύρη κουβερ-
τούρα και τα αφήνετε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας ανά 
διαστήματα μέχρι να λιώσει η ψιλοκομμένη σοκολάτα και 
ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αποσύρετε τη κατσαρολίτσα 
από τη φωτιά και την αφήνετε στην άκρη να κρυώσει ελα-
φρώς το μείγμα.

 
2. Για τη σαντιγί με σοκολάτα γάλακτος: Λιώνετε σε μπεν 
μαρί (ή το φούρνο μικροκυμάτων) τη ψιλοκομμένη σοκο-
λάτα γάλακτος. Σε ένα μπολ βάζετε τη κρύα κρέμα γάλα-
κτος μαζί με τη ζάχαρη άχνη και τα χτυπάτε με το μίξερ μέ-
χρι να δημιουργηθούν “πτυχές και έχετε μια πηχτή σαντιγί.

3. Σταματάτε αμέσως το χτύπημα, προσθέτετε μέσα στο 
μπολ τη χλιαρή λιωμένη σοκολάτα γάλακτος και ανακα-
τεύετε απαλά με μια μαρίζ με απαλές κυκλικές κινήσεις, για 
να μη ξεφουσκώσει, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήνετε 
τη σοκολατένια σαντιγί σας στην άκρη ή τη μεταφέρετε σε 
κορνέ ζαχαροπλαστικής για να τη χειριστείτε με μεγαλύτε-
ρη ευκολία. 

4. Για τα μπισκότα: Σε μέτριο μπολ αναμιγνύετε ανακατεύο-
ντας καλά το γάλα με το κονιάκ. Βουτάτε το κάθε μπισκότο 
για λίγα δευτερόλεπτα στο μείγμα γάλακτος και τα στρώνε-
τε στη βάση ενός πυρέξ.

5. Από πάνω απλώνετε ισομερώς το μισό μείγμα κρέμας 
μαύρης κουβερτούρας, συνεχίζετε με ακόμα μια στρώση 
μπισκότα, πάλι βουτηγμένα σε στο μείγμα γάλα-κονιάκ. 
Απλώνετε από πάνω την υπόλοιπη μισή κρέμα μαύρης 
κουβερτούρας. 

6. Για γαρνίρισμα: Τελειώνετε με τη σοκολατένια σαντιγί 
την οποία στρώνετε από πάνω με ένα κουτάλι ή με κορ-
νέ ζαχαροπλαστικής δημιουργώντας ροζέτες. Γαρνίρετε 
πασπαλίζοντας με το τρίμμα σοκολάτας ή με χρωματιστά 
κουφετάκια επιλογής σας και βάζετε το γλυκό σας στο ψυ-
γείο για τουλάχιστον 4-5 ώρες ή μέχρι να κρυώσει και στα-
θεροποιηθεί καλά. 

Δροσερό σοκολατένιο μπισκοτογλυκό 
ψυγείου

PILATES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η επίδραση της άσκησης στα παιδιά τόσο 
για την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους όσο 
και στην βελτίωση της επίδοσης τους στο 

σχολείο.
Η τακτική σωματική άσκη-
ση και ο αθλητισμός είναι 
αρκετά σημαντικά  τόσο 
για την υγεία όσο και για 
τη σχολική επιτυχία των 
παιδιών. Τα οφέλη της 
άσκησης δεν περιορίζο-
νται μόνο στη σωματική 
ανάπτυξη, αλλά περιλαμ-
βάνουν ψυχικά και κοινω-
νικά οφέλη.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής  
των παιδιών  (μέχρι 8-11 
ετών ) είναι το θεμέλιο 

που διαμορφώνει και επηρεάζει τη μελλοντική τους 
υγεία αλλά και την ευημερία και την ευτυχία τους. 
Αυτή η περίοδος αποτελεί μια από τις κρισιμότερες 
περιόδους της ζωής  γιατί μπαίνουν τα θεμέλια και οι 
βάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
Ο εγκέφαλος αποτελείται από περιοχές που η καθε-
μία είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένες  δεξιότητες 
όπως οι κινητικές, οι γνωστικές, οι συναισθηματικές  
και οι κοινωνικές δεξιότητες. Αν μία από αυτές τις δε-
ξιότητες δεν αναπτυχθεί όπως πρέπει, τότε θα λείπει 
από τον εγκέφαλο ένα πολύ βασικό δομικό συστα-
τικό.
Από μελέτες  προέκυψε ότι η άσκηση αυξάνει τη 
φαιά ουσία σε εννέα διαφορετικές περιοχές του 
εγκεφάλου, οι οποίες είναι σημαντικές για τη γνω-
στική ικανότητα, τις εκτελεστικές λειτουργίες αλλά 
και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Μάλιστα οι ερευνη-
τές στο ερώτημα,  αν ο εγκέφαλος των παιδιών με 
καλύτερη φυσική κατάσταση είναι διαφορετικός 
από τον εγκέφαλο των παιδιών που δεν ασκούνται 
και αν αυτό επιδρά στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους  
ήταν κατηγορηματικοί πως ΝΑΙ η άσκηση στα παι-
διά συνδέεται άμεσα με σημαντικές διαφορές στην 
αρχιτεκτονική του εγκεφάλου και αυτές οι διαφορές 
αντικατοπτρίζονται στις σχολικές επιδόσεις τους.
Η μέθοδος Pilates για παιδιά  που χρησιμοποιεί-
ται στο φυσικοθεραπευτήριο PhysiKALL, έχει πάρα 

πολλά οφέλη για τα παιδιά. Μερικά από αυτά :

• Είναι αποδεδειγμένο ότι βελτιώνεται η διάθεση 
όσων ασκούνται. Ο λόγος είναι ότι κατά την διάρ-
κεια της άσκησης  ο εγκέφαλος εκκρίνει μία ουσία, 
την ενδορφίνη η οποία ευθύνεται για τη διάθεση .  
Αυτό βοηθά στον έλεγχο του άγχους και μειώνει ση-
μαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων κα-
τάθλιψης ιδιαίτερα  κατά την ευαίσθητη φάση της 
εφηβείας.
• Βελτιώνεται τόσο η αυτοπεποίθησή των παιδιών 
όσο και η ανεξαρτητοποίησής τους και η κοινωνικο-
ποίησή τους.
• Επίσης μέσω της άσκησης προάγεται η καλλιέργεια 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυ-
ξη πρωτοβουλιών, η συγκέντρωση και η προσοχή, 
η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και η  μνήμη. 
• Αναπτύσσεται η νευρομυϊκή συναρμογή των παι-
διών. Δηλαδή, τα παιδιά μέσω των ασκήσεων μα-
θαίνουν να ελέγχουν καλύτερα το σώμα τους και 
τις κινήσεις τους, βελτιώνοντας τα αντανακλαστι-
κά τους και αναπτύσσοντας το συγχρονισμό των 
άκρων τους.
• Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά τα οποία 
ασκούνται εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυ-
χίας στα σχολικά μαθήματα

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες από παγκόσμιους 
ειδικούς οργανισμούς ένα παιδί θα πρέπει να εξα-
σφαλίζει την ημέρα περίπου 60 λεπτά άσκησης. Η 
ένταση που συστήνεται είναι τουλάχιστον μέτρια.
Όπως φαίνεται με την άσκηση βάζουμε γερές βά-
σεις έτσι ώστε το παιδί να προετοιμαστεί όχι μόνο 
για μια μετέπειτα καλύτερη αθλητική πορεία, αλλά 
κυρίως για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή.

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπείας 

PhysiKALL στο Δάλι. 
99881222

Αγώνας δρόμου Run Idalion

Π ραγματοποιήθηκε και φέτος ο αγώ-
νας δρόμου RunIdalion. Σκοπός του 
αγώνα ήταν η προβολή της ανάγκης 

που έχουμε στην ζωή μας για άσκηση, ευεξία 
και υγεία σε συνδυασμό με την αρμονία της 
φύσης. Το RunIdalion προωθεί το τρέξιμο και 
το περπάτημα στην ύπαιθρο του τόπου μας, ως 
την πιο εύκολη άσκηση καθώς είναι οι πιο φυ-
σικές κινήσεις των ανθρώπων όλων των ηλι-
κιών.  Ο αγώνας διεξήχθη στην περιοχή του 
ποταμού Γιαλιά την Κυριακή 22 Απριλίου. Η 
εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα έγινε 
στις όχθες του ποταμού  μέσα σε πράσινο πε-
ριβάλλον σε μια ασφαλισμένη και πανέμορφη 
διαδρομή. Το RunIdalion φέτος  συγκέντρωσε  
αθλητές υψηλού επιπέδου και κόσμο από όλα 
τα μέρη τις Κύπρου , άφησε τις καλύτερες εντυ-
πώσεις και κριτικές από τους δρομείς και θεατές 
για την διοργάνωση και την υπέροχη διαδρο-
μή. Με τις συμμετοχές στον αγώνα έχουν συμ-
βάλει στην οικονομική ενίσχυση του μικρού 
Κωνσταντίνου για μετάβαση του στο εξωτερι-
κό για θεραπεία. 

Αιτήσεις για παραχώρηση οικοπέδων για 
φτωχές οικογένειες στα Λύμπια

Ά ρχισε η υποβολή αιτήσεων για παραχώ-
ρηση κρατικών οικοπέδων για φτωχές οι-
κογένειες στα Λύμπια. Οι ενδιαφερόμε-

νοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας μέχρι τις 15 Μαϊου. 
Έντυπα για υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στα 
Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών και 
στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας. 

Αλλεργική δερματίτιδα από ψύλλους

Η αλλεργική δερματίτιδα στους σκύλους, που 
οφείλεται σε ψύλλους, είναι η πιο συχνή αλ-
λεργική διαταραχή του δέρματος. Εμφανίζε-

ται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το 
φθινόπωρο, λόγω ότι οι ψύλλοι αναπαράγονται σε ζε-

στά και υγρά μέρη. 
Όταν ένας ψύλλος 
δαγκώνει το ζώο 
εγχέει σάλιο. Το 
σάλιο αυτό περιέ-
χει πολλά αλλερ-
γιογόνα, τα οποία 
μπορεί να προκα-
λέσουν υπερευαι-
σθησία. Η δερμα-
τίτιδα προσβάλλει 
και τα δύο φύλα, 

όλες τις ηλικίες και όλες τις ράτσες. Τα ζώα που είναι 
αλλεργικά στους ψύλλους συνήθως εκδηλώνουν αλ-
λεργία και σε άλλα αλλεργιογόνα του  περιβάλλοντος, 
όπως σκόνη και γύρη.
Το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρείται στα αρχικά 
στάδια είναι ο έντονος κνησμός. Καθώς η κατάστα-
ση εξελίσσεται, μπορεί να υπάρξει απώλεια μαλλιών, 
κακότροπες πληγές, γενική ερυθρότητα και φλεγμονή 
του δέρματος. Στους σκύλους, έντονες αλλοιώσεις εμ-
φανίζονται κυρίως στη βάση της ουράς, στο τελευταίο 
τμήμα της ράχης του ζώου, ενώ μπορούν να επεκτα-
θούν στη κοιλιά και στην οπίσθια επιφάνεια των μη-
ρών. Σε μερικές περιπτώσεις, το δέρμα σπάει σχηματί-
ζοντας κάκαδο και μολύνσεις.
Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στα κλινικά χαρα-

κτηριστικά, στην ανταπόκριση στα αντι-

παρασιτικά μέτρα, στις ειδικές εργαστηρι-

ακές δοκιμασίες και τέλος στη διαφορική 

διάγνωση. Δεν αποκλείεται η αλλεργία 

από ψύλλους, αν δεν εντοπιστούν ψύλλοι ή τα κόπρα-

να τους πάνω στο σκύλο. Ακόμα και ένα δάγκωμα αρ-

κεί για να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Η θεραπεία στηρίζεται στην εξάλειψη των ψύλλων από 

το ζώο, αλλά και από το περιβάλλον που ζει. Σκευά-

σματα όπως εξωπαρασιτικές αμπούλες και εξωπαρα-

σιτικά χάπια, μπορούν να σκοτώσουν τους ψύλλους 

σε λίγες ώρες. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να συνδυα-

στούν με εντομοαπωθητικό κολλάρο. Η αντιμετώπι-

ση της φαγούρας απαιτεί χρήση κορτικοστεροειδών 

ή αντισταμινικών. Τέλος, σε περίπτωση δευτερογενών 

βακτηριακών λοιμώξεων, χρειάζεται η θεραπεία με τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά.  

Πωλούνται κεραμίδια

Πωλούνται μεταχειρισμένα 

κεραμίδια Πορτογαλικού 

τύπου σε πολύ καλή κατάστα-

ση.  Τιμή ευκαιρίας. 

Τηλέφωνο 99 606599
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Η συγχώρεση είναι μια πολύ δύσκολη δι-
αδικασία για τον άνθρωπο, και δεν εί-
ναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο πιθανόν 

πολλοί πιστεύουν. Το να συγχωρέσουμε κάποιον 
για τον πόνο που μας προ-
κάλεσε χρειάζεται χρόνος 
και «δουλειά» με τον εαυτό 
μας. Στην ουσία η συγχώ-
ρεση αρχίζει και τελειώνει 
μέσα μας. Τι όμως εννο-
ούμε με τον όρο «συγχώ-
ρεση»; Ο ορισμός της συγ-
χώρεσης είναι αποτέλεσμα 
της ετυμολογίας της λέ-
ξης  «Συν + χωρώ», δηλα-
δή «δίνω χώρο». Αυτό ση-
μαίνει πως δίνουμε χώρο 
μέσα μας για να χωρέσει 

και ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος μας πλήγωσε και 
μας πόνεσε. Χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει «πως 
αυτό που έκανε δεν μας πειράζει». Απλά σημαίνει 
πως «δεν είμαι πλέον πρόθυμος/η να αισθάνομαι 
πόνο σε σχέση με τις πράξεις του άλλου ατόμου». 
Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι εφικτή η συγ-
χώρεση;  
Η ικανότητά μας να συγχωρούμε συνδέεται άμε-
σα με τις προσωπικές ηθικές μας αρχές και αξί-
ες, και με την προσωπική μας αίσθηση για το αν 
ζούμε ή όχι σε έναν κόσμο δίκαιο. Ο συνδυασμός 
πως ζούμε σε ένα δίκαιο περιβάλλον μαζί με τις 
ηθικές μας αξίες μας διευκολύνει στο να συγχω-
ρούμε. Υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν 
πως είναι καλό να συγχωρούμε και πως μπορού-
με να συγχωρούμε τα πάντα. Βασική προϋπόθε-
ση όμως, είναι να καταφέρει το άτομο να βιώσει 
πρώτα τα δύσκολα αισθήματα οργής, πικρίας, λύ-
πης και εκδικητικότητας που τον διακατέχουν απέ-
ναντι σε αυτόν που τον πλήγωσε. Φυσικά αυτό δε 
σημαίνει πως το άτομο ξεχνά ή επιτρέπει την επα-

νάληψη ανάλογων συμπεριφορών, αλλά πως 
μπορεί κάποια στιγμή να προχωρήσει ανενόχλη-
τα την ζωή του χωρίς το δυσβάσταχτο βάρος των 
συναισθημάτων μίσους, οργής και εκδικητικότη-
τας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η συγχώρεση να εί-
ναι πλήρης γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση δη-
μιουργείται μέσα μας μια πραγματική αίσθηση 
λύτρωσης, ελευθερίας και αυτοεκτίμησης. Όταν 
το επιτύχουμε αυτό, τότε μπορούμε να εστιαστού-
με ανενόχλητα σε άλλους σημαντικούς τομείς της 
ζωή μας, χωρίς να παραμένουμε όμηροι μιας συ-
νεχούς και επώδυνης αίσθησης πως είμαστε το 
θύμα, ή οι αδικημένοι και πως πρέπει οσοδήποτε 
να πάρουμε εκδίκηση.
Η συγχώρεση είναι μια διαδικασία που απαιτεί 
χρόνο
Κάθε πληγή, σωματική ή ψυχική, χρειάζεται χρό-
νο για να θεραπευτεί εντελώς. Ισχύει το ίδιο και 
για την συγχώρεση μιας πράξης ή συμπεριφοράς 
που έχει πληγώσει πολύ. Ο χρόνος που χρειάζε-
ται ο κάθε άνθρωπος για να συγχωρέσει διαφέρει 
από άτομο σε άτομο, και εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως η ψυχική του ωριμότητα, η σο-
βαρότητα και οι συνέπειες των όσων έχει υποστεί, 
το ποιος προκάλεσε τον πόνο και αν αυτό το άτο-
μο αναγνωρίζει το σφάλμα του, και αν δείχνει ση-
μάδια ειλικρινούς μεταμέλειας απέναντι σε αυτόν 
που έχει βλάψει. Δηλαδή, το να ζητούμε συγνώμη, 
ή και να συγχωρούμε αυτούς που μας έβλαψαν 
πολύ, δεν θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση. Ούτε 
όμως, και η αδυναμία ή η δυσκολία να το κάνου-
με να θεωρείται απαραίτητα ως ένδειξη έλλειψης 
συναισθηματικής γενναιοδωρίας, απουσία συναι-
σθηματικότητας ή έκφραση εγωκεντρισμού. Είναι 
απόλυτα φυσιολογικό να δυσκολευόμαστε να 
συγχωρήσουμε κάτω από συγκεκριμένες συνθή-
κες. Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
ότι η συγχώρεση βοηθάει στο να αφήσουμε πίσω 
μας οδυνηρά συναισθήματα και να λυτρωθούμε 

από το δυσβάσταχτο πολλές φορές βάρος τους, 
να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε και πάλι τους 
άλλους, και να επενδύσουμε ξανά στις σχέσεις με 
συναισθήματα που ενώνουν και εμπνέουν. 
Συγχώρεση του εαυτού μας
Πολλά άτομα είναι σκληρά και αμείλικτα απένα-
ντι στον εαυτό τους, και τους είναι ακατόρθωτο να 
τον συγχωρέσουν για διάφορα υποτιθέμενα λάθη 
ή ανεπάρκειες. Ακόμη και το παραμικρό σημάδι 
αδυναμίας ή λάθους μεταφράζονται ως απόδειξη 
προσωπικής αναξιότητας και ανεπάρκειας, και όχι 
ως κάποιο φυσιολογικό ανθρώπινο λάθος ή φυ-
σιολογική ανθρώπινη αδυναμία. Συνήθως, οι αι-
τίες μιας τόσο χαμηλής αυτοεκτίμησης εντοπίζο-
νται στη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής 
και προϋποθέτουν, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρόνο ώστε να 
φύγουνε και να αποκτήσει το άτομο μια πιο θετική 
εικόνα για τον εαυτό του. 
Τέλος, το θέμα της συγχώρεσης είναι ένα περί-
πλοκο και δύσκολο θέμα, γιατί συνδέεται με πολύ 
έντονα συναισθήματα και ευαίσθητες πλευρές 
του ψυχισμού και της προσωπικότητάς μας. Ο κα-
θένας από εμάς είναι μοναδικός, έχει τα δικά του 
όρια και τις δικές του προσωπικές εμπειρίες, και ως 
εκ τούτου, είναι δύσκολο να μιλάμε για σωστό ή 
λανθασμένο τρόπο συγχώρεσης. Ας αναλογιστεί 
ο καθένας μας, ειδικά αυτές τις μέρες Αγάπης που 
διανύουμε, ποιους δεν έχουμε συγχωρέσει, και τι 
διαφορετικό θα μπορούσαμε να κάνουμε για την 
δική μας ψυχική ηρεμία. Θα ήθελα να κλείσω με 
ένα απόφθεγμα του Άγγλου φιλόσοφου, πολιτι-
κού, συγγραφέα, και επιστήμονα Francis Bacon 
(1561-1626), «Αυτός που δεν προτίθεται να συγ-
χωρέσει τους άλλους καταστρέφει την γέφυρα 
που κάποια στιγμή ο ίδιος θα χρειασθεί να δια-
βεί»…    

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Συγχώρεση

	
 

Εγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Κέντρο ‘Pearson-LCCI.’ 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ.  

53 βραβεία Λογιστικής και 12,000 επιτυχίες  LCCI. 

ACCOUNTANCY	COURSES	(Since	1970)	
 

1.    ΕΑΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI. 
• από 15 Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου. 

2.    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI.     
• από 2 Μαΐου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου (εκτός Αυγούστου) 

3.    ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI.  
• από 2 Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. 

4.    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 
• Λογιστικής και Πολιτικής Οικονοµίας. 
• από 2 Σεπτεµβρίου µέχρι 31 Μαΐου.  

5.    ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.  
• για µαθητές Α, Β, Γ, Λυκείου. 
• στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Τα µαθήµατα γίνονται και στα 3 παραρτήµατα του Ινστιτούτου 
• Στρόβολος / Λακατάµιας:  Ξανθίππης 13. 
• Πέρα Χωριό – Νήσου:  Ιπποκράτους 10. 
• Λατσιά:  Δηµήτρη Σταύρου 9. 

 
Πληροφορίες - Εγγραφές: 22 510 611 

ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ . 
Τα 48 χρόνια αριστείας, εγγυώνται και την δική σας επιτυχία. 

 
www.facebook.com/kolarides.institute 

  Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμένη Κλινική 

Ψυχολόγος 
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

“Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να συγχωρείς Θεϊκό”, Alexander Pope
Σαββατοκυρίακο 

για την υγεία 
της γυναίκας 
στα Λύμπια

Γ ιατροί, δάσκαλοι yoga, ομιλητές που 
παρακινούν ανθρώπους (motivational 
speakers) , φυσιοθεραπευτές. Όλοι μα-

ζεύτηκαν στα Λύμπια το Σαββατοκύριακο 21-

22 Απριλίου. Στους πανέμορφους, παραδοσι-

ακά αναπαλαιωμένους χώρους των Olympia 

Traditional Houses-Hapeshis Heritage, η εκ-

στρατεία «Cyprus Girls Can»  διοργάνωσε το 

πρώτο της εκπαιδευτικό σεμινάριο  «Women’s 

Health Weekend» (Σαββατοκύριακο για την 

υγεία της γυναίκας), αφιερωμένο αποκλειστικά 

σε ότι έχει να κάνει με την υγεία της γυναίκας.

To «Cyprus Girls Can» (Τα κορίτσια της Κύπρου 

μπορούν) είναι ένα κίνημα, κύριος σκοπός του 

οποίου να παρακινήσει τις γυναίκες και τα κορί-

τσια της Κύπρου, όλων των ηλικιών και δυνατο-

τήτων, να εμπλακούν περισσότερο σε αθλήματα 

και στην άσκηση γενικότερα. Ανάμεσα σε άλλα, 

το «Cyprus Girls Can» διοργανώνει συχνά ημε-

ρίδες που σκοπό έχουν να δώσουν την ευκαι-

ρία σε όποια γυναίκα θέλει, να πάρει μια πρώτη 

γεύση από διάφορα αθλήματα σε μια ευχάριστη 

και προσιτή ατμόσφαιρα. Το «Women’s Health 

Weekend» ήταν το 1ο διήμερο σεμινάριο του εί-

δους του διοργανωμένο από το «Cyprus Girls 

Can» και ήταν αφιερωμένο στα διαφορετικά 

κομμάτια που κατέχουν σημαντικό ρόλο στην 

υγεία της γυναίκας. Οι δραστηριότητες ήταν δω-

ρεάν.
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ την Β’ κατηγορία θα αγωνίζεται στην νέα πο-
δοσφαιρική περίοδο η ΜΕΑΠ. Πέρασαν κιόλας 
οκτώ χρόνια από τότε που η ομάδα έπαιξε για 

τελευταία φορά στην Β’ κατηγορία. Oι ξέφρενοι πανη-
γυρισμοί για την άνοδο έγιναν στο εντός έδρας παιχνίδι 
με τον Λειβαδιακό/ Σαλαμίνα Λειβαδιών. Στο συγκεκρι-
μένο παιχνίδι η ομάδα σφράγισε το  εισιτήριο της ανό-
δου στην Β’ κατηγορία. Το κλίμα τόσο πριν όσο και μετά 
το παιχνίδι ήταν εορταστικό. Η εορταστική ατμόσφαι-
ρα συμπληρώθηκε και με το ευρύ σκορ. Η ΜΕΑΠ συν-
δύασε το παιχνίδι της ανόδου με νίκη 7-1 σκορπώντας 
χαρά στους φίλους της. Η ΜΕΑΠ τερμάτισε στην 2η θέση 
του πρωταθλήματος έχοντας μαζέψει συνολικά 63 βαθ-
μούς. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου από την 
αρχή του πρωταθλήματος  έδειξαν ότι φέτος θα ήταν η 
χρονιά τους. Παρουσίασαν ένα πολύ καλό σύνολο και 

μέσα από τα παιχνίδια τους φάνηκε η αποφασιστικότη-
τα να επιστρέψουν μετά από χρόνια στην Β’ κατηγορία. 
Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος η διοίκηση 
θα επιχειρήσει να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας 
δυνατής ομάδας η οποία θα μπορέσει να κρατηθεί στην 

Β’ κατηγορία. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μιχαήλ και τα μέλη 
του Δ.Σ θα θέσουν επί τάπητος όλα τα δεδομένα και θα 
προσπαθήσουν να χαράξουν  τις γραμμές στις οποίες 
θα κινηθεί το σωματείο στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. 
Η παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Β’ κατη-

γορίας εξυπακούει αύξηση των δαπανών.  Ταυτόχρονα 
θα καταβληθεί προσπάθεια για αύξηση των εσόδων του 
σωματείου ώστε να μην υπάρξει οικονομική τρύπα στον 
προϋπολογισμό της ΜΕΑΠ. Σε καμία περίπτωση οι άν-
θρωποι της ΜΕΑΠ δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν 
σε σπατάλες  οι οποίες θα επιφέρουν οικονομικά βάρη 
στο σωματείο. Οι μετεγγραφικές κινήσεις που θα γίνουν 
θα είναι στο πλαίσιο του οικονομικού πλάνου που θα 
ετοιμαστεί και δεν τίθεται θέμα συζήτησης να γίνουν με-
τεγγραφές για χάρη των μετεγγραφών.  Το επόμενο διά-
στημα θα αρχίσουν διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές 
των οποίων λήγουν τα συμβόλαια. Όλες οι κινήσεις που 
θα γίνουν θα είναι λελογισμένες.  Μεγάλη επιτυχία ση-
μείωσε η πασχαλινή τόμπολα της ΜΕΑΠ. Ο πρώτος τυχε-
ρός κέρδισε το ποσό των2 χιλιάδων Ευρώ.

Πανηγυρίζουν την άνοδο στην ΜΕΑΠ

Χ αρές και πανηγύρια στον Λέφτερο. Η ποδοσφαιρική περίοδος 2017 -18 είναι ιστορική για το σω-
ματείο το οποίο κατάφερε και κέρδισε το κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ καθώς και το κύπελλο κυπελλού-
χων της ΣΤΟΚ. Στον τελικό του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ ο οποίος έγινε στο Λυθροδόντα η ομάδα 

του Ιδαλίου κέρδισε με 2-1 και πανηγύρισε το τρόπαιο. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος συγκέντρωσε εκατο-
ντάδες φίλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο. Ο αγώνας ήταν αρκετά δυνατός και ο 
διαιτητής αναγκάστηκε να δείξει δυο κόκκινες κάρτες, μια για κάθε ομάδα. Όλα αυτά λίγη σημασία έχουν 
πλέον για την ομάδα η οποία με το σφύριγμα της λήξης πανηγύρισε με τη ψυχή της την κατάκτηση του τρο-
παίου. Λίγες μέρες η ομάδα του Ιδαλίου κέρδισε στα πέναλτι στον τελικό του κυπέλλου κυπελλούχων την 
Χρυσομηλιά και πανηγύρισε και το δεύτερο φετινό τρόπαιο. Ο Λέφτερος τα τελευταία χρόνια έφθασε πολ-

λές φορές  στην πηγή και στο τέλος έχασε το τρόπαιο, είτε του κυπέλλου είτε του πρωταθλήματος, στις λε-

πτομέρειες. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας συνεχίζονται. Ο Λέφτερος θα παίξει για τους αγώνες 

ένταξης στο πρωτάθλημα της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Οι άνθρωποι της ομάδας θα επιδιώξουν τη 

διάκριση, θέλοντας αν είναι δυνατόν ο Λέφτερος του χρόνου να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της επίλεκτης 

κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Έχοντας πάντα τον κόσμο στο πλευρό του στοχεύει να τα καταφέρει. Μεγάλη επιτυ-

χία σημείωσε η τόμπολα του Λέφτερου η οποία διοργανώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα. Οι φίλοι του σωμα-

τείου έδωσαν το παρόν τους και απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά. Η τελευταία κλήρωση μοίρασε σε δυο 

τυχερούς το ποσό των 1000 Ευρώ.

Κυπελλούχος  εις διπλούν ο Λέφτερος

Τ ο Δ.Σ της ΑΕΚ μετά 
την ολοκλήρωση των 
αγωνιστικών υποχρε-

ώσεων της ποδοσφαιρικής 
ομάδας άρχισε σιγά – σιγά το 
σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. 
Αυτή την περίοδο γίνεται μια 
ανασκόπηση της χρονιάς που 
ολοκληρώθηκε και κατά την 
οποία εκτιμάται ότι η ομάδα 
μπορούσε να πετύχει περισ-
σότερα.  Στη διοίκηση του σω-
ματείου υπάρχει μεγάλη ικα-
νοποίηση από το γεγονός ότι η ΑΕΚ στα λίγα χρόνια από 
την ίδρυση της έχει καταφέρει και θεωρείται μια από τις 
αξιόλογες ομάδες της ΑΠΟΕΣΠ διαδραματίζοντας σημα-
ντικό ρόλο στις διοργανώσεις του αγροτικού. Πέραν του 
γεγονότος ότι η ΑΕΚ είναι μια από τις δυνατές ομάδες της 
διοργάνωσης πέρσι κατέκτησε και τον πρώτο της τίτλο, το 
κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ.  Η διοίκηση στο πλαίσιο του προ-
γραμματισμού για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ανα-
μένεται το επόμενο διάστημα να έρθει σε επαφή με τον 
προπονητή Χρήστο Πέππο για να διερευνηθεί το ενδε-

χόμενο ανανέωσης της συνερ-

γασίας καθώς και με τους πο-

δοσφαιριστές που θέλουν να 

παραμείνουν στο σωματείο 

και να προσφέρουν τις υπηρε-

σίες τους. Σύμφωνα με τα δε-

δομένα που υπάρχουν δρο-

μολογούνται λύσεις και για το 

γηπεδικό το οποίο είναι ίσως 

το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει o σύλλογος. Ση-

μαντική προσφορά στο σωμα-

τείο έχουν οι ακαδημίες τόσο του ποδοσφαίρου όσο και 

της ποδηλασίας. Η διοίκηση έχει τροχοδρομήσει τις δια-

δικασίες για δημιουργία και ομάδας παλαιμάχων ποδο-

σφαιριστών. Η ΑΕΚ αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς των 

κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι 

φίλοι του σωματείου χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και 

αυτό φαίνεται τόσο από την παρουσία τους στις αγωνιστι-

κές υποχρεώσεις της ομάδας όσο και στις εκδηλώσεις που 

διοργανώνει κατά καιρούς η διοίκηση του σωματείου.

Πλάνο για τη νέα χρονιά στην  ΑΕΚ Ιδαλίου Αποκλείστηκε στα ημιτελικά 
ο Πανιδαλιακός

Δ εν τα κατάφερε ο Πανιδαλιακός. Οι πετοσφαι-
ρίστριες της ομάδας του Ιδαλίου αποκλεί-
στηκαν στα ημιτελικά του κυπέλλου από την 

Ένωση Νέων Αγίου Αθανασίου. Η ομάδα του Αγίου 
Αθανασίου δεν ήταν καλύτερη από τον Πανιδαλιακό 
ωστόσο φάνηκε πιο τυχερή σε κρίσιμα σημεία των δυο 
παιχνιδιών και κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για τον 
τελικό. Στις τάξεις της ομάδας δεν υπάρχει απογοήτευ-
ση, αντίθετα θεωρούν ότι ο Πανιδαλιακός έπαιξε πολύ 
καλό βόλεϋ, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά ενώ στο πρω-
τάθλημα τερμάτισε στην 3η θέση. Eπιπρόσθετα πολύ 
ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον του σωματεί-
ου άφησαν τα κορίτσια των ακαδημιών του Πανιδαλι-
ακού. Ο σύλλογος έχει μέλλον και αυτό φαίνεται μέσα 
από τα αποτελέσματα και την πορεία που έχουν οι ομά-
δες του. H συνεστίαση του Πανιδαλιακού θα πραγματο-

ποιηθεί στις 11 Μαϊου στο Πάρκο Ευκάλυπτοι στο Δάλι. 
«Για καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης μπορείτε 
να προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια εισόδου από τα 
μέλη του Δ.Σ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που 
εκδόθηκε.

Σχεδιάζουν τον Απόλλωνα της νέας περιόδου

Χ ωρίς διακοπή τα μέλη του Δ.Σ του Απόλλω-
να Λυμπιών άρχισαν να καταστρώνουν τα 
σχέδια τους για την ομάδα της νέας ποδο-

σφαιρικής περιόδου. Αυτή την περίοδο βρίσκονται 
σε διαβουλεύσεις με τον προπονητή Κώστα Φασου-
λιώτη διερευνώντας το ενδεχόμενο ανανέωσης της 
συνεργασίας τους και για τη νέα ποδοσφαιρική χρο-
νιά. Τα μέλη του Δ.Σ προβαίνουν αυτή την περίοδο 
και σε ανασκόπηση της περιόδου που έχει ολοκλη-
ρωθεί. Συζητήθηκαν τα θετικά και τα αρνητικά της 
σαιζόν που ολοκληρώθηκε και σχεδιάζεται το μέλ-
λον του σωματείου. Πέραν από την ανδρική ομά-
δα το σωματείο διατηρεί και γυναικεία ποδοσφαιρι-
κή ομάδα. Φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην 
Α’ κατηγορία και οι εμπειρίες που απεκόμισαν τα κο-
ρίτσια του Απόλλωνα είναι πολύ χρήσιμες για το μέλλον. 
Ανήμερα του Πάσχα στο σωματείο του Απόλλωνα Λυ-
μπιών διοργανώθηκε τόμπολα, εκδήλωση η οποία στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυχία. Εκδηλώσεων συνέχεια. Στις 
21 Απριλίου διοργανώθηκε μουσική βραδιά με τον Σταύ-

ρο Χριστοδούλου στο τραγούδι και τον Χριστόδουλο Χρι-

στοδούλου στο βιολί.Στα πλαίσια των εορτασμών των 70 

χρόνων από την ίδρυσή του σωματείου, το Δ.Σ. ανακοι-

νώνει τη διεξαγωγή περιηγητικής εκδρομής στην Κρήτη 

από τις 16 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου. 

Ετοιμάζονται για τη Γ.Σ στον Άδωνη

Τ ον προγραμματισμό της νέας 
ποδοσφαιρικής περιόδου θα 
αρχίσουν σιγά – σιγά στον Άδω-

νη με την διοίκηση να επιδιώκει μέσα 
από κάθε κίνηση που θα γίνει να μην 
υπάρξει εκτροχιασμός από τη νοικοκυ-
ρεμένη οικονομική πολιτική που ακο-
λουθείται τα τελευταία χρόνια. Ήδη 
στον οικονομικό τομέα έχουν βελτιωθεί 
αρκετά τα πράγματα και η διοίκηση θέ-
λει να συνεχίσει στην ίδια γραμμή. Η 6η θέση που κατέλα-
βε η ομάδα στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ που ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Η ομάδα 
έδειξε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σύγκριση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια αποδεικνύοντας ότι  χρόνο με το χρόνο 
έρχονται και καλύτερες μέρες στο σωματείο. Το κλίμα στον 
Άδωνη είναι αρκετά καλό και όλοι εργάζονται για το καλό 
του σωματείου και την επάνοδο σε πιο δυνατά πρωταθλή-
ματα. Η προσπάθεια που άρχισε τα τελευταία χρόνια ανα-
μένεται ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Ήδη στην πρώτη 
ομάδα του Άδωνη έχουν προωθηθεί και πήραν αγωνιστι-
κά λεπτά συμμετοχής νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι τα 
επόμενα χρόνια αναμένεται ότι θα αποτελέσουν την ραχο-
κοκκαλιά της ποδοσφαιρικής ομάδας για το μέλλον. Στον 
Άδωνη επενδύουν στα δικά τους παιδιά και στο ίδιο μοτί-
βο προτίθενται να συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια.  Η τα-
κτική αυτή πέραν από το ότι δίδει τη δυνατότητα στους νε-
αρούς του σωματείου να αναδείξουν το ταλέντο τους δεν 

υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυν-

ση για το σωματείο. Οι νεαροί ποδοσφαι-

ριστές του Άδωνη έδειξαν από την μέχρι 

στιγμής πορεία τους ότι έχουν πλούσιο 

ταλέντο και με την κατάλληλη προπόνη-

ση και καθοδήγηση μπορούν να στελε-

χώσουν με επάρκεια την πράσινη ομά-

δα του Δαλιού.  Ο προπονητής Γιώργος 

Ελευθερίου κατά τη διάρκεια της ποδο-

σφαιρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε έδειξε εμπιστο-

σύνη στους νεαρούς δίδοντας τους ευκαιρίες. Η διοίκηση 

αναμένεται ότι θα αρχίσει διαβουλεύσεις με τον προπονη-

τή για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Από πλευράς σωμα-

τείου υπάρχει ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελεστεί 

και πρόθεση από πλευράς διοίκησης είναι ο προπονητής 

να παραμείνει και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Πολ-

λά θέματα θα ξεκαθαρίσουν μετά τη Γενική Συνέλευση του 

Άδωνη η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  αρχές Μαϊου. 

Αναμένεται ότι οι φίλοι του Άδωνη θα δώσουν δυναμικά 

το παρόν τους. Ο Πρόεδρος Βάσος Ποταμίτης και τα υπό-

λοιπα μέλη του Δ.Σ θα ενημερώσουν για όλα όσα αφορούν 

το σωματείο. Στο επίκεντρο ασφαλώς θα είναι το οικονομι-

κό, η βελτίωση που καταγράφεται στις οικονομικές κατα-

στάσεις του σωματείου αλλά και η οριοθέτηση των στόχων 

του σωματείου για το μέλλον.
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Τ ο συντομότερο θέλουν να ξεχάσουν στο Χαλ-
κάνορα τη φετινή παρουσία της ομάδας στην 
Β’κατηγορία. Από την αρχή φάνηκε ότι οι γαλά-

ζιοι του Δαλιού δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες του πρωταθλήματος το οποίο φέτος ήταν ιδι-
αίτερα ανταγωνιστικό. Ο Χαλκάνωρ τερμάτισε στην τε-
λευταία θέση του πρωταθλήματος καταφέρνοντας να 
μαζέψει μόλις 12 βαθμούς. Δέχθηκε 20 ήττες και οι ποδο-
σφαιριστές του πανηγύρισαν την νίκη μόλις 3 φορές. Oι 
γαλάζιοι πέτυχαν 23 τέρματα και δέχθηκαν 65. Ήταν γενι-
κά μια άσχημη χρονιά την οποία όλοι θέλουν να διαγρά-
ψουν το συντομότερο.  Με το τέλος του πρωταθλήματος 
όλοι στο σωματείο γύρισαν σελίδα και ενωμένοι σαν μια 
γροθιά θέλουν να οικοδομήσουν την ομάδα του μέλλο-
ντος. Εξάλλου το έμψυχο υλικό υπάρχει. Ιδιαίτερα στα τε-
λευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος οι νεαροί ποδο-
σφαιριστές οι οποίοι πήραν λεπτά συμμετοχής έδειξαν 
ότι με τη σωστή δουλειά μπορούν στο μέλλον να ανεβά-

σουν το Χαλκάνορα πολύ 
ψηλά. Ο Χαλκάνωρ στο νέο 
πρωτάθλημα της Γ’ κατη-
γορίας θα επιδιώξει να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο και 
το συντομότερο να μπο-
ρέσει να επανέλθει στην Β’ 
κατηγορία. Το γεγονός ότι 
φέτος δεν βγήκε η χρονιά 
όπως θα ήθελαν οι άνθρω-
ποι του σωματείου δεν είναι 
το τέλος του κόσμου. Η δια-
βάθμιση δεν είναι ντροπή. 
Η ουσία είναι ότι μέσα από τα λάθη που έγιναν το σωμα-
τείο θα βγει δυνατό και θα επανακαθορίσει τους στόχους 
του για το μέλλον.  Ο προπονητής Κώστας Μαλέκκος με 
βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες φαίνεται ότι θα πα-
ραμείνει και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο και θα έχει 

την ευθύνη να δημιουργή-
σει την ομάδα που θα επι-
διώξει να επανέλθει στην Β’ 
κατηγορία. Θα γίνουν δια-
βουλεύσεις με τους ποδο-
σφαιριστές των οποίων τα 
συμβόλαια λήγουν. Εάν οι 
οικονομικές τους απαιτή-
σεις είναι σε λογικά πλαίσια 
και εάν ο προπονητής ανά-
ψει το πράσινο φως για την 
παραμονή τους τότε η διοί-
κηση θα προχωρήσει στην 

ανανέωση της συνεργασίας μαζί τους.  Αναμένεται ότι 
εντός Μαϊου θα συγκληθεί και η Γενική Συνέλευση των 
μελών του Χαλκάνορα κατά την οποία θα τεθούν επί τά-
πητος όλα τα ζητήματα. Το Δ.Σ θα ενημερώσει και για την 
πορεία των οικονομικών του σωματείου τα οποία φαίνε-

ται ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται.  
Το Δ.Σ του Χαλκάνορα συνεισφέρει οικονομικά στην 
ανακαίνιση του Ιερού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας 
Ιδαλίου. Για το σκοπό αυτό την Πέμπτη 19 Απριλίου δια-
τέθηκαν στο σωματείο σουβλάκια. Τα έσοδα από τις πω-
λήσεις δόθηκαν για την ανακαίνιση του ναού. 
To πασχαλινό δώρο του Χαλκάνορα ήταν ένα αυτοκίνη-
το ΚΙΑ SOUL, αξίας 8 χιλιάδων Ευρώ. Η διοίκηση ευχαρι-
στεί τους φίλους του Χαλκάνορα για τη συνεχή στήριξη 
τους προς το σωματείο. Στο μεταξύ  άρχισαν  και οι προε-
τοιμασίες για το 26ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Γάλακτος που 
φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  7 Σεπτεμβρί-
ου 2018 στο Στάδιο Δημήτρης Χάματσος . 
Η επιτυχία των τελευταίων χρόνων έχει ανοίξει την όρε-
ξη στους διοργανωτές ώστε το φετινό Φεστιβάλ Γάλακτος  
2018 να περιλαμβάνει νέες ευχάριστες εκπλήξεις αλλά 
και την κάθοδο μεγάλων ονομάτων του καλλιτεχνικού 
χώρου οι οποίοι θα ανακοινωθούν  τις επόμενες μέρες .

   Άσχημη χρονιά για τον Χαλκάνορα

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τέλος καλό, όλα καλά για την Ολυμπιάδα

Μ ια δύσκολη χρονιά για την Ολυμπιάδα Λυμπιών έχει ολοκληρωθεί. Η ομάδα κάποιες αγωνιστικές βρέθη-
κε κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Ευτυχώς για την ομάδα οι ποδοσφαιριστές δεν τα έβαλαν κάτω και εκεί 
που τα πράγματα ήταν δύσκολα έβαλαν τα δυνατά τους, πήραν τους απαραίτητους βαθμούς και η Ολυ-

μπιάδα θα αγωνίζεται και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στην Γ’ κατηγορία.  Στο παιχνίδι με την ΑΠΕ Ακρωτηρίου η 
Ολυμπιάδα Λυμπιών κέρδισε με 3-1 και κλείδωσε την παραμονή της στην Γ’ κατηγορία. Στα επόμενα παιχνίδια μέχρι 
την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος δόθηκαν ευκαιρίες και σε νεαρά παιδιά τα οποία δεν είχαν πολλά λεπτά συμ-
μετοχής ώστε να αποκομίσουν εμπειρίες. Οι πράσινοι των Λυμπιών μάζεψαν συνολικά 35 βαθμούς. Μετά την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος η διοίκηση θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα της για τη νέα ποδοσφαιρική περί-
οδο. Στόχος να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του σωματείου. 
Το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 έφερε και το τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα, ενός εκ των αρχη-
γών της ομάδας, του Κυριάκου Πέζουνου. Ο αρχηγός αγωνίστηκε για πάρα πολλά χρόνια με την φλόγα στο στήθος 
και έζησε όλες τις δύσκολες αλλά και μεγάλες στιγμές της ομάδας από το Αγροτικό Πρωτάθλημα μέχρι την Γ’ Κατηγο-
ρία της ΚΟΠ. «Η οικογένεια της Ολυμπιάς θέλει να ευχαριστήσει τον Κυριάκο για την προσφορά και το ήθος που επέ-

δειξε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα! Έτσι το νο7 της Ολυμπιάς, κρεμάει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και του ευχόμαστε 

κάθε καλό» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου. Ο τυχερός λαχνός για το πασχαλινό λαχείο της Ολυ-

μπιάδας με δώρο ένα κυνηγετικό όπλο είναι ο αριθμός 641.Σε εξέλιξη βρίσκεται το 8ο τουρνουά ακαδημιών ποδο-

σφαίρου της Ολυμπιάδας. Πρόκειται για ένα τουρνουά το οποίο έχει καταστεί θεσμός και προσελκύει μεγάλο αριθ-

μό φίλων του ποδοσφαίρου οι οποίοι το παρακολουθούν. Το  τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου της Ολυμπιάδας 

γίνεται εις μνήμη του Σέργιου Λουρουτζιάτη και του Κούλλη Κυπριανού. 

Πασχαλινή εκδήλωση

Την Κυριακή του Πάσχα η Ολυμπιάδα διοργάνωσε πασχαλινή εκδήλωση. «Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν την Κυριακή του Πάσχα στη εκδήλωση της Ολυμπιάδας Λυμπιών . Ιδιαίτερα τους μικρούς μας φίλους τους, τους 

μουσικούς μας , όλους εσάς που μας τιμήσετε με την παρουσία σας , τους δεκάδες εθελοντές μας και όσους προσέ-

φεραν προϊόντα τους για την επιτυχία της εκδήλωσης . Ακόμα ένα μικρό βήμα για το κτίσιμο του οικήματος .... έχει γί-

νει. Σας ευχαριστούμε» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε. 




