ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

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

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 8 l Τεύχος 102 l Μάρτιος 2020
Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο που θα αλλάξει το κέντρο του Ιδαλου

Α

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Αρχίζει η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου

ντίστροφη μέτρηση για κατασκευή του
πυρήνα του Ιδαλίου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα
αλλάξει την εικόνα του
Δήμου. Η ανάπλαση
του ιστορικού κέντρου
του Ιδαλίου αναμένεται
ότι θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους
μήνες. Το έργο κατόπιν
συμφωνίας με την κυβέρνηση, προχωρά με
ενέργειες του Δήμου ο
οποίος έχει διαθέσιμους
τους οικονομικούς πό-

ρους και μπορεί να τους
αξιοποιήσει άμεσα προς
αυτό το σκοπό. Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 3,5 εκ. Ευρώ.
O Δήμος Ιδαλίου θα καλύψει το 1/3 του κόστους ενώ τα υπόλοιπα
2/3 θα καλυφθούν από
κρατικά ταμεία. Ο πυρήνας του Ιδαλίου θα αποτελέσει το στολίδι για
την ευρύτερη περιοχή
και θα συμβάλει στην
ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου.

Στο Γ.Ε τα νομοσχέδια της
μεταρρύθμισης
ΣΕΛ. 3

σελ. 3

Εικόνες ντροπής κοντά
στο Πράσινο Σημείο

Οικόπεδα για φτωχές
οικογένειες

Σ

την επιφάνεια έφερε δημότης του Ιδαλίου την άσχημη συνήθεια κάποιων να αφήνουν αντικείμενα που δεν
χρειάζονται στη φύση μολύνοντας το περιβάλλον. Ένα τέτοιο απαράδεκτο περιστατικό
έγινε στην περιοχή Λαξιές στο Δάλι κοντά στο
Πράσινο Σημείο, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή τις ασχήμιες ασυνείδητων ο
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανένα και
έχει ήδη σε κάποιες περιπτώσεις εκδώσει εξώδικα σε παρανομούντες.

σελ.4

Ασυνείδητοι οδηγοί σταθμεύουν σε
πεζοδρόμια

Μ

εγάλο πρόβλημα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή
Ιδαλίου με τη στάθμευση οχημάτων σε
πεζοδρόμια. Οι ασυνείδητοι με την πράξη τους επηρεάζουν τα δικαιώματα των πεζών, των Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες αλλά παρεμποδίζουν και την οδική ασφάλεια. Η «ΔΑΛΙNEWS» δημοσιεύει φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης ενώ για το θέμα τοποθετούνται ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος
και ο Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα
Χωριού – Νήσου Παναγιώτης Καλογήρου. Κάλεσαν τους δημότες να σταματήσουν αυτή την άσχημη συνήθεια τονίζοντας ότι τα πεζοδρόμια είναι
για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πεζών και των
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και όχι για να σταθμεύουν αυτοκίνητα.

σελ. 4

ΣΕΛ.6

Tα άκουσαν βουλευτές για την
ποιότητα του αέρα
στο Γ’ Δημοτικό Ιδαλίου

Τ

ην κατάσταση που δημιουργείται στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου από την ποιότητα του αέρα στην περιοχή λόγω της λειτουργίας κοντά στην οικιστική ζώνη βιομηχανιών παραγωγής ασφάλτου περιέγραψαν στη Βουλή παιδιά του σχολείου. Πρόκειται για ένα
καθημερινό μαρτύριο γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών και κατοίκων
της περιοχής. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ο
οποίος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για μετακίνηση των βιομηχανιών παραγωγής ασφάλτου. Στο θέμα παρενέβησαν οι
Επίτροποι Περιβάλλοντος και Προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Η Κίνηση για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής διοργάνωσε πανενοριακή συγκέντρωση στη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν οι δημότες
για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα. Aποφασίστηκε η πραγματοποίηση
νέας εκδήλωσης διαμαρτυρίας.
σελ. 11

Ω

To έργο της Σχολικής
Εφορείας Ιδαλίου
ΣΕΛ.10

Ο μικρός Λάμπρος αποτελεί
παράδειγμα δύναμης

ς το πιο ιδιαίτερο επεισόδιο της εκπομπής «24 ώρες» του Άλφα χαρακτηρίστηκε το επεισόδιο στο οποίο προβλήθηκε η περίπτωση του μικρού Λάμπρου από το
Δάλι ο οποίος από την πρώτη μέρα της γέννησης
του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ισραήλ. Ο
Λάμπρος, 9 χρόνων σήμερα, αποτελεί παράδειγμα δύναμης, ένα παιδί γεμάτο αισιοδοξία και μ’ ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου και σε κερδίζει από την
πρώτη στιγμή με τον χαρακτήρα του, το χιούμορ και τις δεξιότητες του.
Οι συντελεστές της εκπομπής επέστρεψαν από το Ισραήλ με τις βαλίτσες
γεμάτες αγάπη, αγωνία, ενθουσιασμό και πολλές εκπλήξεις.

«Φύσα θάλασσα πλατιά»
ΣΕΛ.12

Τα νέα
των ομάδων μας
σελ.14 - 15

σελ. 8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αρχίζει η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου

Α

Του Ανδρέα Ιωσήφ

λλάζει όψη ο Δήμος Ιδαλίου. ΄Επεσαν οι υπογραφές
για την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα του Ιδαλίου και αναμένεται ότι το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους μήνες. Το κόστος του υπολογίζεται στα
3,5 εκ. Ευρώ. Κραυγή αγωνίας από τα παιδιά του Γ’ Δημοτικού
Σχολείου Ιδαλίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας τα
οποία περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή με την ποιότητα του αέρα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Το θέμα με την ποιότητα του αέρα στην περιοχή βρίσκεται σε κομβικό σημείο και αναμένονται το επόμενο διάστημα
εξελίξεις. Η εκπομπή του Άλφα «24 Ώρες» παρουσίασε την περίπτωση του μικρού Λάμπρου από το Δάλι ο οποίος από την
πρώτη μέρα της γέννησης του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του
Ισραήλ. Ήταν ένα συγκινητικό επεισόδιο μέσα από το οποίο
φάνηκε η δύναμη ψυχής της οικογένειας του Λάμπρου αλλά

Άμεση βοήθεια
Αστυνομικός Σταθμός
Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572,
Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου,
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια,
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης,
Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης,
Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα,
Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά
και Βιομηχανική περιοχή.
Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020
Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α,
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι.
ΤΗΛ.22521922
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου

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

ΔΑΛΙ news

Η πρώτη περιφερειακή
εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

και του ίδιου του παιδιού το οποίο παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει δεν χάνει στιγμή το χαμόγελο από
τα χείλη του. Απαράδεκτη συμπεριφορά από κάποιους ανεγκέφαλους οι οποίοι συνηθίζουν να αφήνουν αντικείμενα που δεν
χρειάζονται στη φύση μολύνοντας το περιβάλλον. Ένα τέτοιο
απαράδεκτο περιστατικό έγινε στην περιοχή Λαξιές στο Δάλι
κοντά στο Πράσινο Σημείο. Την πράξη των ασυνείδητων δημοσιοποίησε δημότης του Ιδαλίου. Στο θέμα παρενέβη ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ο οποίος σε ανακοίνωση αποκάλυψε ότι ο Δήμος προχώρησε και εξέδωσε ήδη εξώδικα σε
παρανομούντες που αφήνουν άχρηστα για αυτούς αντικείμενα σε όχθες του ποταμού ή στα χωράφια. Μεγάλο πρόβλημα
παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή
Ιδαλίου με τη στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμια. Οι ασυνείδητοι με την πράξη τους επηρεάζουν τα δικαιώματα των
πεζών, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες αλλά παρεμποδίζουν

Nέος διάκονος στο Δάλι

Ο

Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας της εορτής της Υπαπαντής του
Χριστού στο Μητροπολιτικό Ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι
χειροτόνησε ως διάκονο τον Χρήστο Σαντορινιό. Θα διακονεί στο
Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας μαζί με τον πατέρα Σπυρίδωνα Ζαχαριάδη. Ο
διάκονος Χρήστος Σαντορινιός
κατάγεται από τη Ρόδο, είναι νυμφευμένος και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο.

Γνωριμία μαθητών με
την αγορά εργασίας

Τ

ην πολύτιμη ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά σύγχρονα
επαγγέλματα είχαν οι μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου της Σχολής
Φόρουμ. Συγκεκριμένα, στη
Σχολή φιλοξενήθηκαν επαγγελματίες της Νομικής και της
Ψυχολογίας, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους μαθητές την καθημερινότητά τους στη δουλειά, τα οφέλη που αποκομίζουν από το επάγγελμά τους και τις απαιτήσεις στον δρόμο προς την επαγγελματική επιτυχία.

Δ

To γέλιο χαρίζει υγεία
υο εκδηλώσεις με θέμα
το γέλιο και τις ευεργετικές του επιπτώσεις δι-

οργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου και το
Ίδρυμα «Μεσόγειος». Στις 11 Φε-

Διευθυντής Έκδοσης

βρουαρίου διοργανώθηκε βραδυά γέλιου στο Πολιτιστικό Κέντρο

Ανδρέας Ιωσήφ
Τηλ. 99606599, 22341342

Ιδαλίου ενώ στις 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκδρομή
με το λεωφορείο του γέλιου. Προ-

andreasjoseph@hotmail.com
Δημοσιογραφική επεξεργασία
και τεχνική επιμέλεια
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Αρμενίας 23Β,
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ορισμός ήταν η Κακοπετριά και οι
συμμετέχοντες πέρασαν μια ευχάριστη Κυριακή απολαμβάνοντας

και την οδική ασφάλεια. Η «ΔΑΛΙNEWS» δημοσιεύει φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης ενώ για το θέμα τοποθετούνται
ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και ο Υπεύθυνος του
Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωριού – Νήσου Παναγιώτης Καλογήρου. H Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου Αγγελική Χατζηγιάννη αναφέρεται με άρθρο της στα πεπραγμένα της
Εφορείας και στους στόχους και τις επιδιώξεις για το μέλλον.
Πολύ όμορφη ήταν η καλλιτεχνική εκδήλωση που διοργάνωσε η Σχολή Φόρουμ με θέμα «Φύσα θάλασσα πλατιά». Μεγάλη
διάκριση για το Λύκειο Ιδαλίου το οποίο κατέκτησε το 1o βραβείο στο Διαγωνισμό Μαθηματικού Θεάτρου. Το Φεβρουάριο
τελέστηκαν τα μνημόσυνα δυο ηρώων της περιοχής του Δημήτρη Χάματσου και του Μιχαήλ Ολύμπιου. Η θυσία τους αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μεγάλη επιτυχία
σημείωσε και φέτος η καρναβαλίστικη παρέλαση που διοργανώθηκε στα Λύμπια.

5 λεπτά είναι αρκετά για να
σώσεις μια ζωή

Ά

λλες τρεις
αιμοδοσίες διοργανώθηκαν στην
ευρύτερη περιοχή
Ιδαλίου. Η 1η αιμοδοσία διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου στις 7 Φεβρουαρίου και στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία. Το ευχάριστο είναι ότι στην αιμοδοσία παρουσιάστηκαν και νέοι εθελοντές αιμοδότες στέλνοντας το μήνυμα ότι στόχος
είναι η διάσωση συνανθρώπων μας των οποίων κινδυνεύει η ζωή τους.
Η 2η αιμοδοσία διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς
στις 12 Φεβρουαρίου. Η 3η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου. Διοργανώθηκε από την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, την
Επιτροπή Υγείας του Δήμου Ιδαλίου και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας.

Γιώργος Κουζάρης
Χρυσάφι πον βαρύτερο είσιε να τον βαρύσει;
Ο Γιώργος μας δεν έθελεν να μας κακοκαρτίσει,
λίμπουρο δεν εμπόριε, πηλέ μου να πατήσει.
Μα έτσι ένι, οι καλοί βιάζουνται να φύουν,
τούτον τον κόσμο τον κακό, θέλουν να τον ποφύουν.
Είχα τον εις τα Αγγλικά, άριστο μαθητούδι,
μελαχρινό μειλίχιο, ένα μελένιο γιούδι.
Γιώργο μου
Τι λόγια να ‘βρω να σου πω να σε ποσιαιρετήσω,
που να αξίζουσι σε σε να μεν σε αδικήσω;
Τι λόγια να ‘βρω για να πω στ’αδέρκια, στους γονιούς σου
στην άξια την Τέρψα μας τζιαι τους απόγονους σου;
Έδωσες μάχες μα ‘χασες, τωρά αλλού αρμενίζεις
τες γνώσεις τζι αξιότες σου αλλού θα τα χαρίζεις.
Ήρτες τζιαι έφεξεν η γη, φεύκεις, πάλε νυχτώνει,
ραγίζουν οι αλήθκιες μας τζιαι η καρκιά ματώνει.
Γιώργο να μείνεις ήσυχος, άφηκες ιστορία
τζιαι στα παιθκιά, γονίδια. Μιάλη παρηγορία,
να σε θυμούνται πάντοτε μ’αγάπη στην καρκιά τους,
θα είσαι φάρος, οδηγός σ’αυτούς τζιαι τα παιθκιά τους.
Έτσι ανθρώπους σαν εσέ αξίζει να τους κλαίσι
τζιαι σιίλια ευχολόγια να έχουσι να λέσι.
Τέρψα μου Καλορίζικη, άξια τζιαι καπάτσα
αξιώθης έναν σύντροφο που την καλή την ράτσα.
Με τα παιθκιά σου αγκαλιά θα πορευτείτε αντάμα,
του Γιώργου συμπληρώνετε τ’ατέλειωτο το τάμα.
Κουράγιο
Ο δρόμος εν πολλα μακρύς, γεμάτος ανηφόρες
με μοναξιές απελπησιά τζιαι της ζωής τες μπόρες.
Με την αγάπη στην καρκιά τζιαι πίστη στην ψυσιή σας,
ο Γιώργος θαν πάντα δαμαί, δεν θα ‘στε μανησιοί σας.
Γιώργο
Έφυγες όπως έζησες, με κάθε αξιοπρέπεια,
ήρεμος τζιαι αθόρυβος μ’ανθρώπινη ευπρέπεια.
Στο καλό

άφθονο γέλιο.

Εν Ιδαλίω
22/2/2020
Πέθανε 21/2/2020 8πμ
κηδεύτηκε στις 23/2/2020 2μμ
Αντρούλα Σιάτη

«Η Άλλη Εγώ» και στο Δάλι

H

Aντρούλα Σιάτη παρουσίασε και στο Δάλι την ποιητική
της συλλογή «Η Άλλη Εγώ».
Η αίθουσα του Λυκείου Ιδαλίου ήταν
κατάμεστη από κόσμο ο οποίος συνεχάρη την κα Σιάτη για το βιβλίο της. Οι
ομιλητές εξήραν το έργο και την προσπάθεια της συγγραφέως.

news

Εορτολόγιο του μήνα
4 Mαρτίου

Γεράσιμος

17 Mαρτίου

Αλέξιος

7 Mαρτίου

Ευγένιος

19 Mαρτίου

8 Mαρτίου

Ερμής

Χρύσανθος,
Χρυσάνθη

15 Mαρτίου

Αγάπιος

25 Mαρτίου

16 Mαρτίου

Χριστόδουλος

Ευάγγελος,
Ευαγγελία
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Στη Νομική Υπηρεσία
τα νομοσχέδια για τη
μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έπεσαν οι υπογραφές για την
Γ
ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου

ια νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάστηκαν τα νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Επίτροπος

Νομοθεσίας η οποία είχε την ευθύνη συντονισμού της νο-

Ά

ρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση ενός σημαντικού και πολυαναμενόμενου έργου το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Ιδάλιο και θα αλλάξει
την εικόνα του Δήμου. Τα συμβόλαια υπογράφηκαν και αναμένεται ότι θα αρχίσουν σιγά – σιγά
τα πράγματα να παίρνουν πορεία υλοποίησης.
Τα κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν στα μέσα
Απριλίου. «Με σταθερά βήματα υλοποιούμε τα
έργα που έχουμε προγραμματίσει, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές καθιστώντας το Ιδάλιο μια σύγχρονη πόλη την οποία
θα χαίρονται οι κάτοικοι του αλλά και οι επισκέπτες του», δήλωσε ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος.
Το έργο κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση,
προχώρησε με ενέργειες του Δήμου ο οποίος έχει

μοπαρασκευαστικής επιτροπής , ανακοίνωσε ότι, μετά από

διαθέσιμους τους οικονομικούς πόρους και μπορεί να τους αξιοποιήσει άμεσα προς αυτό το σκοπό.
Το κόστος του έργου υπολογίζεται περίπου στα 3,5
εκ. Ευρώ. O Δήμος Ιδαλίου θα καλύψει το 1/3 του
κόστους ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα καλυφθούν από
κρατικά ταμεία. Ο εξωραϊσμός του πυρήνα του
Ιδαλίου δεν προχώρησε μέχρι σήμερα γιατί κόλλησε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας. Ο πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον
εξωραϊσμό του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς
για τους επισκέπτες. Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει
το στολίδι για την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου. Η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου
θα καλύπτει απόσταση από το Μητροπολιτικό ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας μέχρι τον ποταμό Γυα-

λιά και μέρος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τον ιερό ναό των Αγίων Ανδρονίκου
και Αθανασίας μέχρι το τουρκοκυπριακό τέμενος.
Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα τοποθετηθούν σκέπαστρα και άλλες υποδομές και γενικά τα έργα που
θα κατασκευαστούν θα αλλάξουν την εικόνα του
Ιδαλίου αναμορφώνοντας την περιοχή. Θα γίνει
μια σύγχρονη πόλη την οποία θα χαίρεται ο επισκέπτης ενώ οι κάτοικοι του θα νιώθουν περηφάνια απολαμβάνοντας υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής. Στην ευρύτερη περιοχή του πυρήνα του
Ιδαλίου βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα κατασκευής της πεζογέφυρας και του γραμμικού πάρκου,
έργα τα οποία θα συνδεθούν άμεσα με τον πυρήνα του Ιδαλίου.

εκτεταμένη επεξεργασία και μελέτη σε πολύωρες συνεδρίες, η επιτροπή ολοκλήρωσε το νομοπαρασκευαστικό έργο
για τον περί Δήμων Νόμο του 2020 εντός του χρόνου δέσμευσής της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, στον οποίον
το απέστειλε για περαιτέρω προώθηση στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Υπενθυμίζεται
ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σύστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή με συμμετέχοντες, την Επίτροπο Νομοθεσίας,
εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την επεξεργασία
των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Μετατρέπουν πεζοδρόμια σε χώρους στάθμευσης
Το θέμα της παράνομης στάθμευσης έθιξε αναγνώστης της εφημερίδας ο
οποίος έστειλε στη «ΔΑΛΙNEWS» και φωτογραφικό υλικό το οποίο αποδεικνύει την έκταση του προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Οδηγοί αυτοκινήτων αφήνουν τα οχήματα τους σε πεζοδρόμια αγνοώντας τη δυσκολία και
τον κίνδυνο που προκαλούν στους πεζούς, στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
(ΑΜΕΑ) αλλά και σε άλλους οδηγούς που προσπαθούν να εισέλθουν στο
δρόμο από παρόδους. «Εκείνο που πραγματικά ενοχλεί είναι ότι ενώ υπάρχουν κενά οικόπεδα ή και καθορισμένοι παραπλήσιοι χώροι στάθμευσης
ασυνείδητοι δεν μπαίνουν στο κόπο να περπατήσουν μερικά μέτρα αγνοώντας τους συμπολίτες τους» ανέφερε ο αναγνώστης ο οποίος θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους. Σύμφωνα με αρμόδια αρχή
πολλοί είναι οι λόγοι που παρατηρείται το πρόβλημα. Έφερε ως παράδειγμα
τις άδειες οικοδομής κάποιες από τις οποίες έχουν δοθεί πριν από πολλά χρόνια και δεν μπορούσε ενδεχομένως τότε να προβλεφθεί η σημερινή κατάσταση. Άλλες παράμετροι που διογκώνουν το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι για
κάποια καταστήματα που λειτουργούν στην περιοχή, όπως εξάλλου συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, προνοείται ένας μόνο χώρος στάθμευσης και στην πορεία διαφάνηκε ότι απαιτείται χώρος στάθμευσης για πολύ
μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος χαρακτήρισε λυπηρό γιατί οι πολίτες δεν σέβονται τους πεζούς και σταθμεύουν
τα οχήματα τους σε πεζοδρόμια. «Τα πεζοδρόμια έγιναν για να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια οι πεζοί και τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες». Ο κ. Καλλένος
κάλεσε τους δημότες να σταματήσουν αυτή την κακή συνήθεια επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους πράξεις προκαλούν πρόβλημα στην απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών ενώ ταυτόχρονα προκαλούν και πρόβλημα στην οδική
ασφάλεια. Ο Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωριού – Νήσου

Παναγιώτης Καλογήρου απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν
την παράνομη στάθμευση και να επιλέγουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα
τους στους καθορισμένους χώρους. «Η Αστυνομία πρώτα προβαίνει σε παρατηρήσεις αλλά στη συνέχεια μη έχοντας άλλη επιλογή προβαίνει σε καταγγελίες των παρανομούντων» είπε ο κ.Καλογήρου επισημαίνοντας ότι στόχος
της Αστυνομίας είναι να αντιληφθούν οι ασυνείδητοι οδηγοί ότι τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και όχι για τα αυτοκίνητα. Ο κ. Καλογήρου υπενθύμισε ότι εκτός από τα πεζοδρόμια απαγορεύεται η στάθμευση σε στροφή, σε
απόσταση 50μέτρων από διασταύρωση και κοντά σε διαβάσεις πεζών. Ο

Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωριού – Νήσου είπε ακόμα ότι
τα πεζοδρόμια εξυπηρετούν τις ανάγκες και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
σημειώνοντας ότι θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η Αστυνομία, δήλωσε ακόμα ο κ. Καλογήρου, επιδεικνύει για
το θέμα της στάθμευσης κάποια ανοχή στην περιοχή του πυρύνα του Ιδαλίου όπου οι χώροι στάθμευσης είναι περιορισμένοι. Η ανοχή αυτή ασφαλώς
είναι στο πλαίσιο που δεν επηρεάζεται η τροχαία κίνηση ή δεν διατρέχουν
κίνδυνο άλλοι πολίτες.

Ντροπή και πάλι ντροπή…
τίποτε άλλο

Τ

ο συγκεκριμένο θέμα το δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κώστας Καμένος. Η «ΔΑΛΙNEWS» το αναδημοσιεύει γιατί όλοι οφείλουμε να
προστατεύσουμε το περιβάλλον. Για να μην λέμε μόνο τα καλά και τα ωραία.

Πόση ασυνειδησία υπάρχει ανάμεσα μας. Εικόνες ντροπής που μας υποβιβάζουν
και μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Σήμερα περιοχή Λαξιές Δάλι, ενώ το Πράσινο Σημείο βρίσκεται σε πιο κοντινή ίσως απόσταση. Ντροπή και πάλι ντροπή…τίποτε άλλο. Συμπληρώνουμε ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι το λιγότερο απαράδεκτες
και θα πρέπει να εκλείψουν. Με το να αφήσουμε τα αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε μέσα στη φύση το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να μολύνουμε το περιβάλλον
που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Επιτέλους ας σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές και οι ασυνείδητοι που το κάνουν ας αναλογιστούν τη ζημιά που προκαλούν με την πράξη τους. Με αφορμή τις ασχήμιες ασυνείδητων οι οποίοι ακόμα εξακολουθούν να αφήνουν αντικείμενα που δεν χρειάζονται
στις όχθες του ποταμού, στα χωράφια ή όπου αλλού σκεφτούν ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανένα και έχει ήδη σε κάποιες περιπτώσεις εκδώσει εξώδικα σε παρανομούντες. «Ζητούμε τη βοήθεια των ευσυνείδητων δημοτών προκειμένου το φαινόμενο αυτό να σταματήσει», αναφέρει ο κ. Καλλένος επισημαίνοντας ότι «είναι κρίμα για κάποιους ασυνείδητους, ο Δήμος Ιδαλίου να αναγκάζεται να συλλέγει τα απορρίμματα τους, να τα μεταφέρει σε μονάδες διαχείρισης πληρώνοντας ένα σεβαστό ποσό, την ώρα που λειτουργεί το «Πράσινο Σημείο» για το
οποίο ο Δήμος πληρώνει ένα εξίσου σημαντικό ποσό για τη χρήση του. Τα ποσά αυτά ο Δήμος, δυστυχώς, θα τα μετακυλήσει σε όλους τους δημότες». Ο Δήμαρχος Ιδαλίου υπενθυμίζει ότι μετά την πρόσφατη έγκριση
του Υπουργικού Συμβουλίου έχει την εξουσία να εκδίδει εξώδικα. Φυσικά, για να μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει στην έκδοση εξωδίκου θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει το άτομο τη στιγμή που προβαίνει στην απαράδεκτη αυτή πράξη ή να εντοπίσει αποδεικτικά στοιχεία που να δεικνύουν την ταυτότητα του παρανομούντος ή ακόμα να έχει μαρτυρία από κάποιο ευσυνείδητο δημότη. Το «Πράσινο Σημείο», στην περιοχή όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση λειτουργεί και Σαββατοκύριακο.

Πανδημοτική
Συνέλευση του ΑΚΕΛ
Δαλιού

Ο

ι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη της Σχολικής Εφορείας
του ΑΚΕΛ Δαλιού σε πανδημοτική συγκέντρωση ανέλυσαν το έργο και τις δράσεις τους προβαίνοντας σε αναλυτικό απολογισμό και καθορίζοντας τους στόχους για τη νέα χρονιά.
Οι δημότες ενημερώθηκαν για την ανάπτυξη του Δήμου με σημαντικά έργα όπως πάρκα και νέα οδικά δίκτυα. Έγινε επίσης αναφορά στα έργα περαιτέρω προσβασιμότητας που αφορούν τον αρχαιολογικό χώρο. Στη συγκέντρωση συζητήθηκαν θέματα που
απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητα τους όπως είναι
η υγεία, το περιβάλλον, το έργο του Συμβουλίου Νεολαίας και ζητήματα που αφορούν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά κέντρα του
Δαλιού. «Η ενημέρωση του δημότη στην προτεραιότητα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της
Συμπλεγματικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Δαλιού Πάμπος Εξαδάκτυλος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη της Σχολικής Εφορείας
του ΑΚΕΛ Δαλιού απάντησαν και σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Λειτούργησε το νέο οίκημα της ΕΔΕΚ Ιδαλίου

Σ

ε νέο οίκημα στο κέντρο του Ιδαλίου στεγάζεται από τα μέσα Φεβρουαρίου η ΕΔΕΚ. Η Τοπική Επιτροπή του Κινήματος προέβη στις κατάλληλες ενέργειες και πλέον οι υποστηρικτές της ΕΔΕΚ και όχι μόνο θα
έχουν το δικό τους χώρο. Το οίκημα δημιουργήθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες στους κατοίκους του Ιδαλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής για ζητήματα που έχουν σχέση με οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα και όχι μόνο.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ Ιδαλίου Γιάννος Κλεάνθους δήλωσε ότι στο οίκημα είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα κομματικής προτίμησης. «Θα μπορούν να υποβάλουν τα παράπονα, τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους». Ο κ. Κλεάνθους τόνισε ότι η ΕΔΕΚ είναι δίπλα στους
πολίτες για τα προβλήματα της καθημερινότητας τους. «Από πλευράς μας θα
κάνουμε το παν με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» σημείωσε ο κ.Κλεάνθους. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ Ιδαλίου
αναφέρθηκε και στο Κυπριακό τονίζοντας ότι το Κίνημα συνεχίζει τον αγώνα
για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

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

Μεταφέρω
τα εκλογικά
μου δικαιώματα
τώρα
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Oίκοπεδα για φτωχές οικογένειες
στα Λύμπια και στην Ποταμιά

Η

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για φτωχές οικογένειες που διαχωρίστηκαν στα Λύμπια και στην Ποταμιά. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Αιτήσεις οι οποίες αφορούν τη διάθεση των οικοπέδων υπάρχουν στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων
Λυμπιών και Ποταμιάς απ’ όπου μπορούν να τις παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι. Αιτήσεις υπάρχουν και στα
γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

Hμερίδα για στελέχη Υφυπουργείου
Τουρισμού στα Λύμπια

Π

ραγματοποιήθηκε στα αγροτουριστικά καταλύματα
Olympia Traditional Houses στα Λύμπια ημερίδα για
τα στελέχη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Ο χώρος
που ανήκει στην οικογένεια Χαπέσιη χρησιμοποιήθηκε για
ένα συνδυασμό διάλεξης και βιωματικού εργαστηρίου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις μοντέρνες εγκαταστάσεις που παρέχει ο χώρος για σεμινάρια αλλά
και να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους στην ηλιόλουστη εσωτερική αυλή του χώρου. Ένα πλούσιο παραδοσιακό
πρόγευμα τους ανέμενε στο διάλειμμα και οι συμμετέχοντες
μίλησαν για μια μοναδική εμπειρία. Τα Olympia Traditional
Houses συχνά διοργανώνουν παραδοσιακές εκδηλώσεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Η επόμενη σειρά σεμιναρίων αρχίζει τον Απρίλη και έχει τίτλο «Χτίσε την Ευτυχία σου», με την εκπαιδεύτρια Μέμνια Θεοδώρου.

Ξέφρενοι καρναβαλίστικοι ρυθμοί στα Λύμπια

Μ

ε τη ψυχή τους διασκέδασαν όσοι παρευρέθηκαν στην καρναβαλίστικη παρέλαση των Λυμπιών
η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. Είναι η 4η συνεχής χρονιά που πραγματοποιήθηκε η παρέλαση την οποία απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.
Στη φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση των Λυμπιών οι διοργανωτές επιφύλαξαν πολλές εκπλήξεις.

51 χρόνια από το θάνατο
του ήρωα Μιχαήλ Ολύμπιου

Μ

ε αισθήματα εθνικής περηφάνιας τελέστηκε το μνημόσυνο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Ολύμπιου στον ιερό ναό του Αγίου
Επιφανίου στη γενέτειρα του το χωριό Λύμπια. Ο Μιχαήλ Ολύμπιος, ήταν ένας από
τους οκτώ αγωνιστές της πρώτης ομάδας της ΕΟΚΑ που δημιουργήθηκε στα
Λύμπια. Το μνημόσυνο διοργάνωσαν τα
σωματεία Απόλλων Λυμπιών και «Μιχαήλ
Ολύμπιος» Ιδαλίου. Τον επιμνημόσυνο
λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών
Νίκος Νουρής. O Mιχαήλ Ολύμπιος έθεσε
τη ζωή του στη διάθεση του αγώνα για την
ελευθερία του τόπου μας. Ο Μιχάλης Ολύμπιος παιδί του Χαράλαμπου και της Άννας Μακρυκώστα, γεννημένος στα Λύμπια και γαλουχημένος με τα ιδανικά της αγάπης προς το Θεό και την
πατρίδα, διακρινόταν για τη φιλοπατρία και τη λεβεντιά
του, την καλοσύνη και την ταπεινότητα, τη μετριοφροσύνη και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Παρά
την έφεσή του στην παιδεία, οι αντίξοες περιστάσεις
της εποχής δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές
του κι έτσι από νωρίς μπήκε στον αγώνα της καθημερινής βιοπάλης. Με την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1955 – 59 έσπευσε από τους πρώτους
να ενταχθεί στις τάξεις της θρυλικής ΕΟΚΑ. Υπήρξε από
τα πρώτα μέλη της αντάρτικης ομάδας που συγκροτήθηκε στα Λύμπια. Το Μάρτη του 1957 συνελήφθη και
μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και

της Πύλας όπου υποβλήθηκε σε φρικτά
και απάνθρωπα βασανιστήρια που είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρό και ανεπανόρθωτο τραυματισμό του χεριού
του. Τα βασανιστήρια όμως και οι ανείπωτες δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε, δεν στάθηκαν ικανά να κάμψουν το
αγωνιστικό του φρόνημα. Κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων το
1963-64 ο Μιχάλης Ολύμπιος βρέθηκε
για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή
του πυρός, να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στη δοκιμαζόμενη πατρίδα. Αξιοσημείωτο είναι το περιστατικό όπου κατά τη
διάρκεια επιθεώρησης του Διγενή σε επιχείρηση στην οποία λάμβανε μέρος ο Μιχάλης Ολύμπιος, ο Αρχηγός δεν μπόρεσε παρά να θαυμάσει και
να εκθειάσει την παρουσία του ήρωα, που παρά το σοβαρό πρόβλημα που παρουσίαζε στο χέρι του, υπήρξε
συγκινητική και εντυπωσιακή. Ακόμα και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο Μιχάλης Ολύμπιος έδινε θάρρος και παρότρυνε με θέρμη την οικογένεια και τους φίλους του για αγάπη και προσφορά προς την πατρίδα.
Παρά τις αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις στην
Κύπρο και το εξωτερικό και την αναγκαστική αποκοπή του χεριού του, στις 15 Φεβρουαρίου 1969 σε ηλικία μόλις 32 χρόνων, επήλθε το μοιραίο ως αποτέλεσμα της ανεπανόρθωτης βλάβης που είχε υποστεί από
τα φρικτά βρετανικά βασανιστήρια.

1o βραβείο στο Διαγωνισμό Μαθηματικού
Θεάτρου

Π

Σ

Βραβείο για το Περιφερειακό Γυμνάσιο
Πέρα Χωρίου-Νήσου
ημαντική διάκριση για το Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωριού – Νήσου. Εξασφάλισε την 1η
θέση στον Παγκύπριο Διαγωνισμό παραγω-

ολύ σημαντική διάκριση πέτυχαν παιδιά
του Λυκείου Ιδαλίου τα οποία συμμετείχαν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικού Θεάτρου. Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους Γιάννη Λαζάρου κατέκτησαν το 1ο
βραβείο σκορπώντας αισθήματα υπερηφάνειας
στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους. Τίτλος
της παράστασης ήταν «Οι γέφυρες του Κοnigserg».
Ο παγκύπριος διαγωνισμός μαθηματικού θεάτρου έγινε στο συνέδριο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας στον Πρωταρά. H νέα διάκριση των
μαθητών ήρθε να προστεθεί στην περσινή επιτυχία τους με την παράσταση «Ρινόκερος» του Ιονέσκο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικού Θεάτρου του ΘΟΚ.Με το έργο τους «Οι Γέφυρες του
Königsberg», οι μαθητές του Λυκείου Ιδαλίου θα
εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό Euromath που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Το έργο, που έχει γραφτεί από τον καθηγητή
μαθηματικών Γιάννη Λαζάρου ειδικά για τον διαγωνισμό είναι βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα.

γής σύντομου βίντεο για τη δημιουργική και ασφαλή
χρήση του διαδικτύου τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου-Νήσου συμμετείχε στον Παγκύπριο Διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση
του διαδικτύου 2019-2020 με θέμα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» (Together for a better internet) με δύο
ομαδικές παραγωγές. Η μία από τις δύο με τίτλο «Η Σταχτοπούτα αλλιώς…» επιλέγηκε για να λάβει μέρος στην
τελική φάση του διαγωνισμού.
Η τελική φάση του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε σε
ημερίδα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στην ημερίδα οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα σε δέκα λεπτά να παρουσιάσουν τη συμμετοχή τους και να απαντήσουν σε
ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής.
Τελικά το βίντεο «Η Σταχτοπούτα αλλιώς…» κατάφερε
να πάρει το 1ο Παγκύπριο Βραβείο. Για τη δημιουργία
του βίντεο συνεργάστηκαν οι μαθήτριες του Α’1 Άντρεα
Μακρυνικόλα και Μαρία Σταυριανή Παπακυριακού
και οι μαθητές του Α΄2 Έλλη Κυπριανού και Άρης Κουντούρης υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Πληροφορικής Παντελίτσας Ζαμπά.

news

Τ

Δεντροφύτευση στην Αλάμπρα

η μεγάλη τους αγάπη για το περιβάλλον επέδειξαν οι
κάτοικοι της Αλάμπρας οι
οποίοι συμμετείχαν στις
δεντροφυτεύσεις που οργανώθηκαν το Σαββατοκυρίακο 15 και 16 Φεβρουαρίου. 500 συνολικά
δέντρα έχουν φυτευθεί σε
διάφορα σημεία της κοινότητας. «Έχουμε όλοι υποχρέωση να συμβάλουμε
στην προστασία του περιβάλλοντος» δήλωσε ο
Πρόεδρος του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αχιλλέας Μαλαχουρίδης ο οποίος επισήμανε ότι πρόθεση είναι
να διοργανωθούν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις
στο μέλλον.
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Στενές σχέσεις Κύπρου - Κουβέϊτ

Κ

ύπρος και Κουβέϊτ έχουν στενή συνεργασία σε διάφορους τομείς. Σημαντικό ρόλο

σ’ αυτή τη συνεργασία διαδραματίζει
ο Πρέσβης του Κουβέιτ στη Λευκωσία
Waleed Ahmad Al – Kandari ο οποίος
διαμένει στο Δήμο Ιδαλίου και συγκεκριμένα στη Νέα Λήδρα. Η πρεσβεία
του Κουβέϊτ στη Λευκωσία διοργάνωσε δεξίωση με την ευκαιρία της 59ης
εθνικής επετείου της χώρας και της
29ης επετείου από την ημέρα της απελευθέρωσης του κρατιδίου του Κουβέιτ.
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Πρέσβης του Κουβέιτ στη Λευκωσία Waleed Ahmad Al – Kandari.
Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης στις στενές
σχέσεις Κύπρου και Κουβέϊτ αναφέρθηκε o Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου. Παρευρέθηκαν
βουλευτές, νυν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της εκκλησίας, του επιχειρηματικού κόσμου,
μέλη του διπλωματικού σώματος και
φίλοι του Κουβέιτ στη Λευκωσία. Προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν παράγοντες της περιοχής Ιδαλίου.
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Ο Λάμπρος συγκινεί προσφέροντας
δύναμη και αισιοδοξία

Π

ολύ
συγκινητική
ήταν η εκπομπή «24
Ώρες» του Αlpha
Κύπρου η οποία παρουσίασε την περίπτωση του μικρού Λάμπρου από το Δάλι ο
οποίος δίδει εδώ και 9 χρόνια
ένα μεγάλο αγώνα στο Ισραήλ από την πρώτη ημέρα της
ζωής του. Οι συντελεστές της
εκπομπής επέστρεψαν από το
Ισραήλ όπου κατέγραψαν την
καθημερινότητα, τις δυσκολίες, τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τον αγώνα της οικογένειας του Λάμπρου με τις βαλίτσες γεμάτες αγάπη, αγωνία, ενθουσιασμό και πολλές εκπλήξεις.
Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και η ομάδα του χαρακτήρισαν και όχι άδικα, το συγκεκριμένο ως το πιο ιδιαίτερο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Ο Λάμπρος μεγάλωσε
μέσα στα νοσοκομεία δίδοντας μάχες για την υγεία του λόγω μιας σπάνιας ασθένειας που έχει
προσβάλει μόλις 4 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με την περίπτωση του να είναι η πιο δύσκολη από όλες. Συγκεκριμένα έχει διαγνωστεί με την ασθένεια που φέρει την ονομασία Kaposi
Lymphangiomatosis, η οποία δημιουργεί υγρά που καταστρέφουν ζωτικά όργανα του σώματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί πλήρης θεραπεία και οι γιατροί του Νοσοκομείου Sheba στο
Ισραήλ δίνουν μια καθημερινή μάχη να περιορίσουν την επίδραση της ασθένειας με την ελπίδα να καταφέρουν τελικά την ίαση της. Δίπλα στον Λάμπρο, οι γονείς του Παντελής και Χριστίνα
που θυσίασαν τα πάντα για να είναι δίπλα σε αυτό το ξεχωριστό παιδί με το πιο γλυκό χαμόγελο. Ο 9χρονος Λάμπρος αποτελεί ένα παράδειγμα δύναμης, ένα παιδί γεμάτο αισιοδοξία και μ’
ένα μεγάλο χαμόγελο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στο
δωμάτιο ενός νοσοκομείου και σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή με τον χαρακτήρα του, το χιούμορ και τις δεξιότητες του. Συγκινητική ήταν η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Χριστοδουλίδη ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στο γραφείο του έχει ένα πίνακα τον οποίο
του τον χάρισε ο μικρός Λάμπρος. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα παιδί την 11χρονη Λίζα η οποία
βρίσκεται στην Κύπρο και μεγαλώνει με την θεία της.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπηρεσία Συλλογής και Μεταφοράς Ογκωδών
και άλλων Αποβλήτων
Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου
Ιδαλίου, δημιουργείται Υπηρεσία κατ’ οίκον συλλογής των υλικών, με ανάλογη χρέωση, για τη
συλλογή και μεταφορά Ογκωδών και άλλων Αποβλήτων από τα υποστατικά τους στα «Πράσινα
Σημεία».
Η Υπηρεσία αυτή, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2020, αναπτύσσεται
από την Ανάδοχο εταιρεία των «Πράσινων Σημείων» της Λευκωσίας Citipost, με σκοπό την παροχή λύσεων εξυπηρέτησης στους πολίτες και μεταφοράς αποβλήτων προς τα «Πράσινα Σημεία».
• Τα υλικά που συλλέγονται από την Υπηρεσία είναι:
1. Μεγάλα Αντικείμενα
Α. Έπιπλα
Β. Στρώματα
Γ. Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές
Δ. Μεγάλα παιχνίδια
Ε. Άλλα ογκώδη οικιακά υλικά
2.

Μικρά Αντικείμενα σε σακούλες 100 λίτρων
Α. Κλαδέματα
Β. Μικροσυσκευές
Γ. Άλλα οικιακά υλικά
Σημ.: Τα μικρά αντικείμενα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται μεταξύ τους.

• Ημέρα συλλογής
Η Υπηρεσία θα παρέχεται κατά παραγγελία με
βάση προκαθορισμένο δρομολόγιο στην περιοχή του Δήμου Ιδαλίου, το οποίο θα εκτελείται
κάθε Παρασκευή. Ενημέρωση για το δρομολόγιο θα παρέχεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.cycitipickup.com και στο τηλέφωνο 22
026252.
Σημ.: Η ημέρα συλλογής ενδέχεται να αλλάξει στο
μέλλον, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι όποιες αλλαγές που θα γίνονται, θα φαίνονται στην ιστοσελίδα www.cycitipickup.com.
• Χρεώσεις
Η Υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς θα παρέχεται επί παραγγελία και επί πληρωμή. Χρειάζεται
δηλαδή ο δημότης να παραγγείλει εκ των προτέρων τη συλλογή από το υποστατικό του. Δεν θα
συλλέγονται υλικά που απλά άφησε κάποιος έξω

από το υποστατικό του την ημέρα συλλογής.
• Τρόποι πληρωμής
• Πιστωτική κάρτα
• Τραπεζική Κατάθεση ή Μεταφορά
Οι χρεώσεις έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:
Ποσότητα (τεμάχια)
Μεγάλα Αντικείμενα
Μικρά Αντικείμενα
Κλαδέματα
(Σακούλια 100 λτρ.)
1. € 15.00 € 10.00 € 10.00
2. € 28.00 € 19.00 € 15.00
3. € 41.00 € 27.00 € 15.00
4. € 53.00 € 35.00 € 20.00
5. € 64.00 € 43.00 € 20.00
Ολόκληρο φορτίο € 75.00 € 75.00 € 75.00
Μεμονωμένη Συλλογή* € 60.00 € 60.00 € 60.00
Ταχεία Συλλογή** € 125.00 € 125.00 € 125.00
Σημ.: Οι παραλαβές των υλικών θα γίνονται από
ισόγειο χώρο και κυρίως έξω από τα υποστατικά
των δημοτών.
• Επιπλέον χρεώσεις
Σε περίπτωση που τα υλικά θα βρίσκονται σε
όροφο και όχι σε ισόγειο χώρο, θα μπορούν να
γίνονται παραλαβές δεδομένου ότι το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρα που λειτουργεί και τα υλικά
χωρούν στον ανελκυστήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει επιπλέον χρέωση 5€ ανά παραλαβή. Αν δεν δηλωθεί σωστά το που βρίσκονται
τα απόβλητα και αυτό δημιουργεί δυσκολία στη
συλλογή τους, τα συνεργεία συλλογής διατηρούν
το δικαίωμα να αρνηθούν να εκτελέσουν τη συλλογή.
• Επιπλέον επιλογές για ειδικές υπηρεσίες εκτός
δρομολογίων
* Μεμονωμένη Συλλογή (εκτός του σταθερού
δρομολογίου), περιλαμβάνει συλλογή εντός 3 –
6 ημερών με χρέωση 60€ ανά παραγγελία. Περιλαμβάνει μέχρι 3 αντικείμενα.
** Ταχείας Συλλογή, περιλαμβάνει συλλογή,
εντός 24 ωρών από την παραγγελία με χρέωση
125€ ανά παραγγελία. Περιλαμβάνει μέχρι 3 αντικείμενα.
• Τρόποι παραγγελίας της Υπηρεσίας
Μπορείτε να παραγγείλετε την Υπηρεσία με τους
πιο κάτω τρόπους:
• Στο τηλέφωνο: 22 026252
• Από την ιστοσελίδα: www.cycitipickup.com

Ετοιμάσου να τρέξεις
να περπατήσεις
και φέτος στο
RunIdalion!!
Η...bysports organizer διοργανώνei για
4η χρονιά τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου RunIdalion. Tον αγώνα στηρίζουν η
Επιτροπή Παιδείας Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ιδαλίου και άλλα οργανωμένα σύνολα της περιοχής Δαλιού. Σκοπός
του αγώνα είναι να προβληθεί η ανάγκη
που έχουμε στην ζωή μας για άσκηση, ευεξία και υγεία σε συνδυασμό με την αρμονία της φύσης.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί και φέτος στο Δάλι,
στην περιοχή του ποταμού Γιαλιά την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020. Η διαδρομή του
αγώνα ξεκινά και τερματίζει από τις όχθες
του ποταμού μέσα σε όμορφο πράσινο περιβάλλον σε μια ασφαλισμένη και πανέμορφη διαδρομή.
Μέρος των εσόδων θα ενισχύσουν της
Υπηρεσίες και τα Προγράμματα του ΠΑΣΥΚΑΦ
Παιδικό 1χλμ. Εκκίνηση Ώρα 08:45
Τρέξιμο: 10χλμ, 5 χλμ. . Εκκίνηση Ώρα
09:15.
Περπάτημα 3,5 χιλμ . Εκκίνηση Ώρα 10:30
Εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας
μας: www.runidalion.com.
Οι επί τόπου εγγραφές καθώς και η παραλαβή των αριθμών όσων έχουν εγγραφεί
ηλεκτρονικά θα γίνονται την Κυριακή 29
Μαρτίου από τις 07:00 μέχρι τις 08:30.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί να τιμήσετε
με την παρουσία σας την εκδήλωση για
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
ώρα 8:00 μ.μ.
Κινηματογράφο «Πανόραμα»
Ομιλητής: κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών
Συμμετέχουν:
Δημοτική Χορωδία Ιδαλίου
Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Ιδαλίου
Μαθητές του Λυκείου Ιδαλίου
Επιμέλεια εκδήλωσης: Γιάννης Λαζάρου, καθηγητής Λυκείου
Διοργανωτές:
Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης
και Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου

Διάρκεια: 1 ώρα
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Εργασίες Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου για το έτος 2019 και
σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων

Σχολική Εφορεία Ιδαλίου, μέσα στο 2019, καταπιάστηκε με μεγάλης και μικρής κλίμακας αναπτυξιακά έργα,
καθώς και με έργα επιδιορθώσεων, συντηρήσεων και επεκτάσεων, και στα επτά σχολεία της δικαιοδοσίας
της. Στο σύνθετο αυτό έργο της είχε συνοδοιπόρους, όπως πάντα, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους Συνδέσμους Γονέων. Για καλύτερη ενημέρωση του κοινού, θα αναλύσουμε τα μεγαλύτερα σε κλίμακα έργα μας, χωρίς να υποτιμούμε
το έργο που επιτελείτε αθόρυβα και σε συνεχή βάση, με μικρής κλίμακας επιδιορθώσεις και συντηρήσεις, που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας των μαθητών μας.
Τα έργα που έγιναν το 2019 και ήταν κοινά για όλα τα σχολεία, υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολα
ως προς την μελέτη και την εκπόνηση. Προέκυψαν επίσης απρόβλεπτα εμπόδια. Στο τέλος
όμως ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και εντός χρονοδιαγραμμάτων, κάτι που ακόμη και μεγάλες
εφορείες απέτυχαν να πράξουν. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν ψηλές περιφράξεις και θυροτηλεοράσεις στις εισόδους των σχολείων, για ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών μας,
με βάση οδηγίες του ΥΠΠΑΝ. Επίσης, εκδόθηκαν πιστοποιητικά καταλληλότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από μελετητές/ηλεκτρολόγους και πιστοποιητικά πυρασφάλειας από
Αγγελική Χατζηγιάννη την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από επιθεωρήσεις και μικροεπεμβάσεις από πλευράς μας
σε σχέση με προβλήματα που εντοπίστηκαν στην πορεία.
Πρόεδρος
Στο Λύκειο Ιδαλίου ολοκληρώθηκε η μελέτη, οι όροι και οι προδιαγραφές για την προκήρυξη διαγωνισμού για ολική ανακαίνιση του σχολείου. Το έργο εκτιμάτε ότι θα στοιχίσει €490.000 περίπου. Τώρα αναμένουμε την προκήρυξη του έργου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, αφού πρώτα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για εκτέλεση του έργου. Επιπρόσθετα, το καλοκαίρι του 2019, αντικαταστάθηκε πλήρως η μόνωση του Λυκείου.
Στο Α’ Δημοτικό παραδόθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2020, η Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως. Το έργο κόστισε συνολικά γύρω στις €500.000. Το κόστος ξεπέρασε τις εκτιμήσεις λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση, καθώς και
λόγω της αδυναμίας του πρώτου εργολάβου που ανέλαβε, να το ολοκληρώσει. Συνεπώς ένα έργο που αποτελούσε
όνειρο και επιδίωξη δεκαετιών, επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Επιπλέον ενημερωθήκαμε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ότι θα επιδιορθωθούν τα γήπεδα ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας μετά από προκήρυξη προσφορών από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες με συνοπτικές διαδικασίες.
Στο Α’ Νηπιαγωγείο εκκρεμεί ολική ανακαίνιση του σχολείου, η οποία αναμένεται να στοιχίσει γύρω στις €90.000.
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αναμένουμε και εδώ το πράσινο φως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για έναρξη του έργου.
Στο Β’ Δημοτικό Ιδαλίου έγιναν και οι τελευταίες μικροβελτιώσεις στο υπερσύγχρονο στέγαστρο πάνω από το γήπε-

δο καλαθόσφαιρας του σχολείου, το οποίο κόστισε γύρω στις €120.000. Στο έργο συνέβαλαν οικονομικά Τεχνικές
Υπηρεσίες, Δήμος και Σύνδεσμος Γονέων με αναθέτουσα αρχή την Σχολική Εφορεία. Επίσης, πρόσφατα, παραδόθηκε γήπεδο futsal αξίας γύρω στις €40.000. Οικονομικά συνέβαλαν ο Σύνδεσμος Γονέων, η Σχολική Εφορεία και ο
Δήμος με αναθέτουσα αρχή και πάλι την Σχολική Εφορεία.
Στο Β’ Νηπιαγωγείο εγκρίθηκε αντικατάσταση της λυόμενης αίθουσας του κοινοτικού τμήματος με κτιστή αίθουσα.
Το έργο αναμένεται να στοιχίσει €70.000. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες όμως, στο παρόν στάδιο, μελετούν την αντισεισμικότητα του κτηρίου, για να ελέγξουν αν είναι εφικτή η προσθήκη ακόμη μίας αίθουσας. Εγκρίθηκε επίσης, η ανέγερση στεγάστρου στο σχολείο, η οποία όμως, επειδή συνδέεται με την επέκταση του κτηρίου με μία επιπλέον κτιστή αίθουσα, θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση του πρώτου έργου.
Στο Γ’ Δημοτικό ολοκληρώθηκε μέσα στο 2018, με την οικονομική συμβολή Δήμου, Συνδέσμου Γονέων και Τεχνικών
Υπηρεσιών, στέγαστρο πάνω από το γήπεδο καλαθόσφαιρας, αξίας €80.000. Αναθέτουσα αρχή υπήρξε και πάλι η
Σχολική Εφορεία Ιδαλίου. Μέσα στο 2019, διαπιστώθηκε ότι τα όμβρια ύδατα από το στέγαστρο αυτό, διοχετεύονται
λανθασμένα σε τοίχο αντιστήριξης που χωρίζει το σχολείο αυτό με το Γ’ Νηπιαγωγείο. Αποφασίστηκε η αγορά υπηρεσιών για επίλυση του θέματος. Επιπλέον στο σχολείο έγινε πλακόστρωτο για επιδιόρθωση του προβλήματος των
λιμναζόντων νερών, στην δυτική πλευρά του σχολείου. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η μελέτη για αναβάθμιση του
φωτισμού στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως του σχολείου. Τέλος, σχεδόν ολοκληρώθηκε η μελέτη για ανέγερση
γηπέδου ποδοσφαίρου με πλαστικό τάπητα και με ειδικούς προβολείς για φωτισμό. Υπολείπεται ακόμη η εξασφάλιση μιας σειράς εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς και η εκπόνηση αναλυτικής προεκτίμησης κόστους
του έργου. Το έργο αυτό αναμένεται να στοιχίσει πέραν των €300.000 και σε αυτό θα συμβάλουν οικονομικά Δήμος
Ιδαλίου και ΚΟΑ. Το επόμενο στάδιο αναμένεται να είναι η υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στον ΚΟΑ,
με στόχο την μερική επιδότηση του έργου από τον οργανισμό αυτό.
Στο Γ’ Νηπιαγωγείο ολοκληρώθηκαν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης και στέγαστρο. Το μόνο που δεν εγκρίθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες είναι η αντικατάσταση της λυόμενης αίθουσας του κοινοτικού τμήματος με κτιστή, λόγω περιορισμένης διαθέσιμης γης που συγκρούεται
με σχετική πρόνοια του νόμου, με βάση τα λεγόμενα των Τεχνικών Υπηρεσιών. Τέλος μέσα στο καλοκαίρι του 2019,
τοποθετήθηκε καινούριο πολυπαιχνίδι με την οικονομική στήριξη ΥΠΠΑΝ και Συνδέσμου Γονέων.
Μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκαν και σεμινάρια επιμόρφωσης όλου του προσωπικού μας από την ΑΝΑΔ, μια πολιτική που ξεκίνησε από το 2017 και θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Σχέδια και μεθόδευση δραστηριοτήτων για νέα αναπτυξιακά έργα, έχουν ξεκινήσει από τώρα, πέραν της επιδίωξης
για ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν αυτή την στιγμή.

Η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει το «νόμο της ζούγκλας» δήλωσε
ο Υπουργός Άμυνας

Η

Τουρκία έχει αντικαταστήσει το Διεθνές Δίκαιο με το «νόμο της ζούγκλας» και τη «διπλωματία της κανονιοφόρου», υποσκάπτοντας τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο
Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης μιλώντας στο Δάλι στο μνημόσυνο του ήρωα Δημήτρη Χάματσου.
Ο κ. Αγγελίδης τόνισε ότι η Τουρκία αγνοώντας κάθε έννοια Δικαίου, αλλά και κάθε έννοια γεωγραφίας, συνεχίζει τις
έκνομες πειρατικές ενέργειές της στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι απαράβατος στόχος, παραμένει η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, που να τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό και να απαλλάσσει την Κύπρο από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και την παρουσία ξένων στρατευμάτων στο νησί.
Για τη θυσία του Δημήτρη Χάματσου, είπε ότι «μας υπαγορεύει ότι ο αμετάθετος πολιτικός μας στόχος πρέπει να συμπορεύεται με το ηθικό μας χρέος απέναντι στους νεκρούς τούτης της γης», για να προσθέσει ότι η προσήλωση στον
στόχο επίλυσης του κυπριακού, η ενότητα και η συνεργασία είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τους ήρωες μας». Ο Δημήτρης Χάματσος γεννήθηκε στο Δάλι στις 28 Μαΐου 1945 και ήταν ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας του Νικόλα
και της Μηλιάς Χάματσου. Όντας παιδί πολυμελούς οικογένειας, παράλληλα με την επίμοχθη προσπάθεια που κατέβαλε στο σχολείο, ακούραστος και με προθυμία, στήριζε τους γονείς του στις αγροτικές τους ασχολίες. Ξεχώριζε για
την εργατικότητα και την αποφασιστικότητά του, αλλά κυρίως για την ενάρετη διαπαιδαγώγηση, την ανθρωπιά, τη φιλοπατρία. Μετά το δημοτικό σχολείο, φοίτησε στο Κεντρικό Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία και από την τρίτη τάξη
γράφτηκε στη σχολή Λαμπράκη. Ο αθλητισμός και ειδικά το ποδόσφαιρο ήταν η μεγάλη του αγάπη, γι’ αυτό και εντάχθηκε στη μεγάλη αθλητική οικογένεια του Χαλκάνορα Ιδαλίου. Το ενδιαφέρον της ευαίσθητης νεανικής του ψυχής,
δε μονοπωλούσε μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις τέχνες, όπως τη ζωγραφική, την
ποίηση και τα βιβλία. Ο ήρωας στις 6 Φεβρουαρίου 1964 βρισκόταν στο σπίτι του και μελετούσε για τις εξετάσεις του
ως τελειόφοιτος μαθητής του γυμνασίου. Όταν πληροφορήθηκε πως οι Τούρκοι σκότωσαν ένα αγροφύλακα και ένα
αστυνομικό που πήγαν για να ξεκινήσουν μια διάτρηση, δήλωσε με μεγάλη προθυμία την επιθυμία του να συμμετέχει ως εθελοντής στην ομάδα της Αστυνομίας και της τοπικής Εθνοφρουράς που έσπευσε να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και την πατρίδα. Με αποφασιστικότητα, όπλισε τα χέρια του και δήλωσε το παρόν του στο απόσπασμα ενίσχυσης
στον Άγιο Σωζόμενο. Στις τέσσερις το απόγευμα, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος. Οι Τούρκοι που παραμόνευαν, συνέχισαν τη συμπλοκή, με τραυματίες και νεκρούς και από τις δυο πλευρές. Όταν σε κάποια στιγμή πληγώθηκε ο επικε-

φαλής της αποστολής, αστυνομικός
Λοΐζος

Χατζηλο-

ΐζου, το 18χρονο
παλικάρι από το
Δάλι έσπευσε να
το μεταφέρει μακριά από το πεδίο
της μάχης, για να
του

παρασχεθεί

βοήθεια.

νέχεια πληγώθηκε ο αστυνομικός
που τους κάλυπτε.
Ο Δημήτρης, τοποθέτησε τον τραυματία που κουβαλούσε σε ασφαλισμένο μέρος και έσπευσε να βοηθήσει και το δεύτερο αστυνομικό που είχε τραυματιστεί. Η μοίρα θέλησε την ώρα που έσκυβε πάνω από τον πληγωμένο Ευάγγελο Πέτρου να κτυπηθεί από τουρκικές σφαίρες στο στήθος, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο πεδίο της μάχης. Υποκλινόμαστε
με δέος, είπε ο Υπουργός Άμυνας, στη μνήμη του 18χρονου παλικαριού που στην πιο γλυκιά του ώρα αψήφησε τον
θάνατο και παρέμεινε εθελοντικά στην πρώτη γραμμή του πυρός, μαχόμενος κατά της απειλής που ερχόταν προς την
κοινότητά του, επιτελώντας στο ακέραιο το ηθικό του χρέος προς τους συμπολεμιστές του και επιδεικνύοντας απαράμιλλο ψυχικό σθένος και ανδρεία.

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Δαλιού παρουσιάζει
καινοτόμα δράση στα Μαθηματικά

Τ

ο Α’ Δημοτικό Σχολείο Δαλιού συμμετείχε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το
θέμα του συνεδρίου ήταν: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών».
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία
του σχολείου να δημιουργήσει μια καινοτόμα δραστηριότητα για την ενεργοποίηση της οικογένειας των παιδιών του σχολείου στη μάθηση και την εφαρμογή των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των
μαθητών μας στην καθημερινή ζωή. Οι δραστηριότητες που σχεδίασε το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των γονέων/αδελφών/παππούδων των μαθητών
εντός και εκτός του σπιτιού. Οι δραστηριότητες γίνονταν
εκτός σχολικού χρόνου. Η μαθηματική βαλίτσα περιλάμβανε πέντε δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με στόχο
να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες των παιδιών στους νοερούς υπολογισμούς (πρόσθεσης και αφαίρεσης), στην
εκτίμηση μεγεθών και ποσοτήτων και να απολαύσουν
τα μαθηματικά μέσα από άτυπες προσεγγίσεις. Περιλάμ-

βανε παιχνίδια και καρτέλες για έρευνα τιμών
σε υπεραγορά.
Παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον τόσο από
μαθητές όσο και από την οικογένεια για τη
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, αλλά και
στο μάθημα των μαθηματικών γενικότερα. Τα
σχόλια από τις οικογένειες ήταν πολύ θετικά.
Κάποια παιδιά έγραψαν:
Μ1: Η ιδέα του σακιδίου Μαθηματικών ήταν
πολύ καλή, γιατί παίξαμε όλη η οικογένεια μαζί και εξασκηθήκαμε στα Μαθηματικά.
Μ2: Καταπληκτική η ιδέα του σακιδίου. Συμμετείχε όλη η
οικογένεια και το χαρήκαμε πολύ!
Κάποιος γονέας έγραψε για τα συναισθήματα του παιδιού του:
Γ1: Ενθουσιασμός, πρόθεση να εξηγήσει και να οργανώσει παιχνίδια, απόλαυση, τρόπος να προβάλει τις δεξιότητες και γνώσεις του σε εμάς.
Η παρουσίαση του σχολείου στο Συνέδριο αποτελεί μέρος της διάδοσης των αποτελεσμάτων του τριετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ με
τίτλο: Μαθηματικά για το εκατομμύριο (2017-1-UK01KA201-036545), στο οποίο συμμετέχει το σχολείο.

Δυστυ-

χώς, όμως, στη συ-

Επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών
στο Στρασβούργο

Σ

τα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με θέμα
: «The European Heritage
in the politically and culturally
changing world as means against
radicalization» (EU.H.A.R.monic),
εκπρόσωποι του διδασκαλικού
συλλόγου του Β’ Ιδαλίου, μαζί με 2
μαθητές και 1 μαθήτρια της Στ’ τάξης πραγματοποίησαν συνάντηση
με τους εταίρους του προγράμματος στο Στρασβούργο (Γαλλία), την
πόλη σύμβολο για την ενότητα της
Ευρώπης. Η συνάντηση είχε διάρκεια από τις 3 έως τις 7 Φεβρουαρίου
2020 και θέμα της ήταν η πολιτική
κληρονομιά της Ευρώπης. Κατά τη
διάρκεια της εν λόγω συνάντησης
οι μαθητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
να πραγματοποιήσουν δραστηρι-

ότητες σχετικά με την ιστορία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξεναγηθούν ανάμεσα στα βασικότερα κτήρια του κέντρου λήψης αποφάσεων
της Ευρώπης, να επισκεφθούν το
Μνημείο Alsace-Moselle, να μελετήσουν την προσφορά των κρατών
μελών στην οικοδόμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης,
να βιώσουν την πολιτιστική διαφορετικότητα και να ενισχύσουν την
ταυτότητά τους ως ευρωπαίοι πολίτες. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι το
γεγονός ότι τα παιδιά του σχολείου
μας είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με παιδιά από τις χώρες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
[Ελλάδα, Πολωνία, Κροατία, Πορτογαλία]. Η επόμενη και τελευταία
συνάντηση για τις εργασίες του πιο
πάνω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο- Ελλάδα.
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«Μετακινήστε τα εργοστάσια ασφάλτου, δεν
αντέχουμε άλλο»

Κ

ραυγή απόγνωσης για την κατάσταση που επικρατεί με την ποιότητα του αέρα στην Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παιδιά του Γ’
Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου πήγαν στη Βουλή μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και
ενημέρωσαν τους βουλευτές για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Τα παιδιά παρέδωσαν υπόμνημα του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου
στο οποίο εξηγούν το πρόβλημα που υπάρχει στον αέρα
του σχολείου και ζητούν τη βοήθεια των βουλευτών για
την επίλυση του. Οι μαθητές εξήγησαν ότι όταν στο σχολείο μυρίζει άσχημα νιώθουν τα μάτια και τους λαιμούς
τους να καίνε, βήχουν, νιώθουν ζαλάδα και πονοκέφαλο. Επιπρόσθετα δεν μπορούν να κάνουν κανονικά
το μάθημα της φυσικής αγωγής και τα διαλείμματα δεν
μπορούν να παίξουν χαρούμενα στην αυλή. Ζήτησαν
τη βοήθεια των βουλευτών ώστε ο αέρας που αναπνέουν στην αυλή του σχολείου και στα σπίτια τους να είναι
καθαρός και να μη δημιουργεί προβλήματα στην υγεία
τους. Όπως ανέφεραν τα παιδιά για να γίνει αυτό πρέπει
τα εργοστάσια ασφάλτου που υπάρχουν στην περιοχή
να μετακινηθούν σε άλλο χώρο που να μην επηρεάζεται
η ζωή άλλων ανθρώπων. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε ενώπιον της
Επιτροπής ότι με οδηγίες του Υπουργικού Συμβουλίου
γίνονται διαβουλεύσεις, για το αν υπάρχει δυνατότητα,
να απομακρυνθούν οι συγκεκριμένες μονάδες από την
περιοχή. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου
ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί μελέτη η οποία θα αφορά
την περιβαλλοντική επιβάρυνση με έμφαση στην ποιότητα του αέρα στην περιοχή των 5 Βιομηχανικών Ζωνών
Λευκωσίας και των εφαπτόμενων οικιστικών τους περιοχών. Το κόστος της εν λόγω μελέτης θα καλυφθεί από
κοινού από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Ιδαλίου και των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. «Στόχος αυτής της προσπάθειας
είναι η υπό αναφορά μελέτη να καταδείξει μέσα από μετρήσεις, το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, ώστε
να βρεθούν οριστικές λύσεις επί συγκεκριμένων δεδο-

Αφού οι αρμόδιοι κάνουν τα τυφλά μάτια
τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση!

Σ

το Γ΄ Δημοτικό Ιδαλίου εισέβαλε το ρυποφάντασμα! Εδώ και τέσσερα χρόνια η Ενορία Αγιών
Κωνσταντίνου και Ελένης είναι εγκλωβισμένη σε

ανυπόφορα καυσαέρια που προέρχονται από δύο γειτονικά εργοστάσια που παράγουν άσφαλτο. Τα παιδιά υποφέρουν από το ρυποφάντασμα, που επιβαρύνει την υγεία
τους: αδιαθεσίες, τάσεις για εμετό, πονοκέφαλοι, κόκκινα
μάτια, βήχας … Το απαράδεκτο αυτό πρόβλημα χρειάμένων» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Την παρέμβαση και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού Δέσπως Μιχαηλίδου - Λιβανίου έχει προκαλέσει το θέμα της συνεχιζόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας οχληράς βιομηχανίας στην περιοχή. Επικαλούμενη αριθμό παραπόνων που έφτασαν στο γραφείο της
από διάφορες ομάδες πολιτών, αλλά και σχετική αρθρογραφία στον «Φιλελεύθερο», η Επίτροπος απέστειλε αυστηρή επιστολή σε τρία εμπλεκόμενα Υπουργεία, αλλά
και στον Δήμαρχο Ιδαλίου, ζητώντας από κάθε αρμόδια
Αρχή ξεχωριστά να την ενημερώσει για τις ενέργειες, στις
οποίες έχει προβεί επί του θέματος. H επιστολή στάλθηκε
στα Υπουργεία Παιδείας, Ενέργειας και Υγείας καθώς και
στον Δήμαρχο Ιδαλίου. Στην επιστολή, όπως αποκάλυψε
ο «Φιλελεύθερος» αναφέρεται ότι το σχολείο αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα ρύπανσης της ατμόσφαιρας λόγω
της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή.
Αναφέρει περαιτέρω ότι τα καυσαέρια και οι αναθυμιάσεις επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα της ζωής των
παιδιών καθώς υπάρχουν αναφορές για συχνή εμφάνιση πονοκεφάλου, ζαλάδας, πονόλαιμου, βήχα και τάσης
εμετού. Σε σύσκεψη των κατοίκων ο Δήμαρχος Ιδαλίου
ανακοίνωσε ότι ο Δήμος σε συνεννόηση με νομικό οίκο
μελετά το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων. Στη συνέλευση αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέας κινητοποίησης. Την έντονη ανησυχία και αγωνία της για την
απαράδεκτη κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στο
Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου εξέφρασε σε ανακοίνωση
της η ΠΟΕΔ.

ζεται άμεση λύση. Δυστυχώς, οι αρμόδιες υπηρεσίας κάνουν τα τυφλά μάτια και κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια.
Στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου πιστεύουν πως τα εργοστάσια πρέπει να μετακινηθούν σε ακατοίκητες περιοχές
επειδή ο καθαρός αέρας είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Πρέπει όλοι
μαζί να «σκοτώσουμε» το ρυποφάντασμα γιατί ο δηλητηριώδης αέρας επηρεάζει δραματικά την υγεία των παιδιών
αλλά και των ενηλίκων.
Το Β΄Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου συμμετείχε σε περιβαλλοντική ημερίδα που είχε σκοπό την καλύτερη ενημέρωση
των παιδιών του σχολείου, αλλά και των γονιών τους, για
το πρόβλημα της ποιότητας του αέρα στην περιοχή μας.
Εργάστηκαν σε σταθμούς και δουλέψαν σε δραστηριότητες σχετικές με αυτό το πρόβλημα. Θεωρούν πως αυτό το
θέμα είναι πρόβλημα ΟΛΩΝ ΜΑΣ! Με την ημερίδα συμπαραστεκόμανται στον αγώνα των παιδιών και των γονιών
του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου για καθαρότερο αέρα.
Στην επόμενη διαμαρτυρία του σχολείου αυτού θα σταθούν δίπλα τους και θα διεκδικήσουν μαζί τους το βασικό
τους δικαίωμα για καθαρό αέρα.
«Θα είμαστε όλοι εκεί στις 7 Μαρτίου» το μήνυμα που
έστειλαν τα παιδιά του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου.

Νέα οικιστική ανάπτυξη
στην περιοχή
Καλλιθέα/Κωνστάντια
(∆ήµος Ιδαλίου)
·Από € 259,000
·Ενεργειακή κλάση Α
·Καλυμμένοι Εσωτερικοί χώροι
από 155 m2 μέχρι 169 m2

·Καλυμμένη βεράντα
·Δύο χώροι στάθμευσης,
ο ένας καλυμμένος
·Οικόπεδο από 280 m2 μέχρι 305 m2
·Αδιέξοδο και χώρος πρασίνου
·Εγκατεστήμενα φωτοβολταϊκά

Τηλ. 97750132
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Βήμα - βήμα
στην κουζίνα

«Φύσα θάλασσα πλατιά»

Μ

Φασόλια
Για τις ημέρες της Σαρακοστής σας προτείνουμε να φτιάξετε
φασόλια. Εύκολη και γρήγορη συνταγή.
Υλικά
½ κιλό μαυρομάτικα φασολάκια
½ φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
½ φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι για πιλάφι
3-4 κουταλιές της σούπας κόκκινο ξίδι
2-3 κρεμμύδια ξερά κομμένα σε λεπτές ροδέλες (δαχτυλίδια)
1 κουταλιά της σούπας αλεύρι
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
1. Βάζουμε τα φασόλια σε κρύο νερό, να βράσουν για 15 λεπτά (να πάρουν 2-3 βράσεις), ενώ ταυτόχρονα αφαιρούμε τον
αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνειά τους.
2. Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε σε ένα τρυπητό και τα ξεπλένουμε καλά.
3. Τα βράζουμε με ½ λίτρο καθαρό νερό για άλλα 12 λεπτά
περίπου σε μέτρια φωτιά.
4. Προσθέτουμε το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι και βράζουμε

news

για ακόμα 10 λεπτά, κλείνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε τη
κατσαρόλα με μια βαμβακερή πετσέτα και τα αφήνουμε να
κρυώσουν. Τα βάζουμε σε σαλατιέρα.
5. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και μόλις ζεσταθεί
προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια να τσιγαριστούν και
να χρυσίσουν ελαφρά.
6. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με μια
ξύλινη κουτάλα πολύ γρήγορα.
7. Σβήνουμε με το ξίδι και στη συνέχεια τα προσθέτουμε όλα
μαζί στην κατσαρόλα με τα φασόλια, ανακατεύουμε καλά τα
υλικά και σερβίρουμε.

εγάλη επιτυχία σημείωσε άλλη μια
καλλιτεχνική εκδήλωση της Σχολής
Φόρουμ. Στις 19 Φεβρουαρίου στο
κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας παρουσιάστηκε μια καλλιτεχνική διαδρομή υπό τον τίτλο « Φύσα θάλασσα πλατιά». Η πολύ όμορφη εκδήλωση μέσα από τους ήχους της θάλασσας, το
χορό των κυμάτων, τη μουσική και το τραγούδι
των ονείρων τα παιδιά της Σχολής Φόρουμ ταξίδεψαν τους παρευρισκομένους στη γλυκιά περιπέτεια της ζωής. Ξεδίπλωσαν τους εαυτούς τους
και το ταλέντο τους, σε μια προσπάθεια να περάσουν τα δικά τους μηνύματα, μέσα από την κίνηση, τον χορό, τους ήχους, τις μουσικές και τις λέξεις. Η εκδήλωση αποτελεί το επιστέγασμα μιας
πολύμηνης προσπάθειας γεμάτης συγκινήσεις,
μιας παιδοκεντρικής παράστασης όπου ο καθένας εξέλιξε τη δημιουργικότητά του, έτσι ώστε
όλοι μαζί να ανακαλύψουν μια καινούρια πτυχή
του εαυτού τους. Οι συντελεστές της παράστασης
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων οι οποίοι συνεχάρησαν τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της Σχολής Φόρουμ
για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν.

Καρναβάλι και Καθαρά Δευτέρα στο Δάλι Τιμήθηκε ο αργυροχρυσοχόος Νίκος Ιωάννου

Μ

ε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ο Δήμος Ιδαλίου
κρατά ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Την Καθαρά Δευτέρα διοργανώθηκε εκδήλωση στα «Παραδείσια»
στη διάρκεια της οποίας οι παρευρισκόμενοι έκοψαν τη Μούττη της
Σαρακοστής. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την ωραία εκδήλωση η
οποία περιελάμβανε μουσική, χορό και τραγούδια. Διοργανώθηκαν
διαγωνισμοί πετάγματος χαρταετού και καλύτερης αμφίεσης. Ο Δήμος Ιδαλίου πρόσφερε δωρεάν φασολάδα, λαγάνες και λοκμάδες. Λίγες μέρες προηγουμένως ο Λαογραφικός Όμιλος του Δήμου Ιδαλίου
διοργάνωσε αποκριάτικο χορό στην ταβέρνα Santa Katerina στην Ποταμιά. Άλλη μια εκδήλωση την οποία απόλαυσαν όσοι παρευρέθηκαν.

Η

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών τίμησε τον αργυροχρυσοχόο
Νίκο Ιωάννου σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με τον Σύνδεσμο Αργυροχρυσοχόων Κύπρου. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου Γιώργου Λακκοτρύπη. Ο Νίκος Ιωάννου γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1934 στο Δάλι και από
την παιδική του ηλικία ξεκίνησε τη μαθητεία αρχικά στην τέχνη της αργυροχοΐας στον Ζήσιμο κοντά στο Παντοπωλείο της Λάρνακας και κατόπιν στη χρυσοχοΐα στον Νικόλαο Κωνσταντινίδη στη Λευκωσία. Έχοντας
αποκτήσει στέρεες γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία και στους δύο τομείς άνοιξε το δικό του εργαστήριο και κατάστημα με συνοδοιπόρο την
ομότεχνη και σύζυγό του Μαρία. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μετακένωση των αργυρών τριφουρένιων σε χρυσό και με την κατασκευή κοσμημάτων με σχέδια εμπνευσμένα από τα αρχαιολογικά ευρήματα της ελληνικής
Αρχαιότητας. Ο Νίκος Ιωάννου διακρίθηκε επαγγελματικά με την ίδρυση
παραρτημάτων της επιχείρησής του και ώθησε και τα παιδιά του σε αντίστοιχες σπουδές στο εξωτερικό. Η αγάπη του για την παράδοση και ιστορία της γενέθλιας νήσου του εκφράσθηκε με την πρωτοβουλία συγκρότησης Συλλογής Αργυροχρυσοχοΐας με τη συνεργασία πολλών συναδέλφων του και ίδρυσης Μουσείου Αργυροχρυσοχοΐας Κύπρου, το οποίο τελικά παραχωρήθηκε και
στεγάζεται στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Σήμερα είναι επισκέψιμο στο κοινό και στους μαθητές εκατοντάδων σχολείων της Κύπρου, οι οποίοι διδάσκονται για έναν τόσο σημαντικό κλάδο των εφαρμοσμένων τεχνών της Κύπρου με μακραίωνες ρίζες στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της Μεγαλονήσου.

Σ

Στείρωση στις γάτες

ε κάθε κοινότητα, σε κάθε
πόλη, υπάρχουν αδέσποτες γάτες.
Οι περισσότερες από
αυτές καταλήγουν στο
δρόμο, όπου πεθαίνουν από τραυματισμούς, ασιτία ή έκθεση
στα καιρικά φαινόμενα, και μόνο ένα μικρό
ποσοστό
υιοθετούνται. Γι’ αυτό, αν έχετε μια ή περισσότερες γάτες θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τη
στείρωση.Η στείρωση των αρσενικών και των θηλυκών είναι μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας, κατά την
οποία αφαιρούνται τα γεννητικά όργανα και καθιστά τη γάτα ανίκανη για αναπαραγωγή. Στις θηλυκές γάτες περιλαμβάνει την αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας (μερικές φορές μόνο των ωοθηκών), ενώ στις
αρσενικές αφαιρούνται οι όρχεις.
Οφέλη της στείρωσης:
Θηλυκιά γάτα:
• Αποφυγή των ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων και μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων
• Μειώνεται ο κίνδυνος φλεγμονών της μήτρας
• Καθίσταται αδύνατο ο ωοθηκικός καρκίνος
• Περιορισμός ανεπιθύμητων συμπεριφορών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του οίστρου
Αρσενικός γάτος:
• Μειώνεται το μαρκάρισμα του χώρου και τα ούρα δεν μυρίζουν τόσο έντονα
• Περιπλανείται λιγότερο μακριά από το σπίτι, έτσι μειώνεται ο κίνδυνος του τραυματισμού από αυτοκίνητα
και οι καβγάδες με άλλους γάτους
• Εξαλείφεται ο κίνδυνος του καρκίνου των όρχεων
Πότε πρέπει να γίνεται: Ο μύθος ότι οι γάτες πρέπει να έχουν γεννήσει μια φορά πριν στειρωθούν είναι λανθασμένος εφόσον δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα από θέμα υγείας. Η καταλληλότερη ηλικία για τη στείρωση
είναι 6 μηνών στα θηλυκά, και 7 μηνών και άνω στα αρσενικά.
Παρενέργειες: Μετά από τη στείρωση, το ζώο είναι λίγο νυσταλέο, όμως σύντομα βρίσκει τον κανονικό ζωηρό του εαυτό. Κάποιες φορές, λόγο ότι η ορμονική ισορροπία της γάτας αλλάζει και ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η στείρωση μπορεί να συνοδεύεται από πρόσληψη βάρους. Για την αποφυγή αυτού, μπορείτε
να είσαστε προσεχτικοί με την ποσότητα και το είδος του φαγητού που δίνετε, ή να επιλέξετε μια τροφή ειδική για στειρωμένους γάτους. Ακόμα, στα στειρωμένα ζώα μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με το
ουροποιητικό τους σύστημα, γι’ αυτό εάν παρατηρήσετε αλλαγή στη συχνότητα ή στα ούρα του γάτου σας
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο σας.
Τέλος, αν δεν σχεδιάζετε να ζευγαρώσετε τη γάτα σας και δεν ξέρετε αν θα μπορείτε να βρείτε ένα καλό σπίτι για όλα τα γατάκια, έχοντας πάντα κατά νου ότι μια θηλυκιά γάτα γεννάει 15 -20 γατάκια το χρόνο, τότε το
πιο υπεύθυνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι η στείρωση.
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Οικονομική ενίσχυση στα σωματεία της Γ’ κατηγορίας

Ο

Φίλιππος Γιαπατός, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΠ διοργάνωσε και φέτος εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας έγινε και η
κοπή της βασιλόπιττας για τη νέα χρονιά. Το δείπνο στο οποίο συμμετείχαν και ηγετικά στελέχη της ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο Bella Luna στα
Δάλι. Ο Φίλιππος Γιαπατός ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο του, αναφέροντας ότι από πλευράς
του θα συνεχίσει να δίδει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόοδο του ποδοσφαίρου στην Γ’ κατηγορία. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης αφού εξήρε το έργο που επιτελεί ο Φίλιππος Γιαπατός, ανακοίνωσε ότι η
ομοσπονδία αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας με 7000 Ευρώ για το καθένα. Η ανακοίνωση της ΚΟΠ έγινε ασφαλώς δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση από τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των
σωματείων που ήταν παρόντες στην εκδήλωση. Προηγήθηκε σύσκεψη των
στελεχών της ΚΟΠ με τους εκπροσώπους των σωματείων. Συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας.

Π

Στην 3η θέση τερμάτισε ο Άδωνης

ολύ καλή πoρεία στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ
είχε ο Άδωνης ο οποίος έκανε αισθητή την
παρουσία του. Η ομάδα άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον το οποίο φαίνεται ότι θα είναι
πολύ καλύτερο από το παρελθόν. Ο Άδωνης τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ πετυχαίνοντας πολύ καλά αποτελέσματα. Οι πράσινοι
του Δαλιού εμφανίστηκαν πολύ δυνατοί στο φετινό
πρωτάθλημα και σε πολλά παιχνίδια παρουσίασαν
πολύ καλά στοιχεία. Με λίγη τύχη σε κάποια παιχνίδια η ομάδα μπορούσε να κερδίσει και το πρωτάθλημα. Στο σωματείο υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για
την πορεία του Άδωνη. Στην ομάδα προωθήθηκαν πολλοί νεαροί οι οποίοι άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον.
Ο Άδωνης θα συνεχίσει τώρα την προσπάθεια στο κύπελλο. Στις 7 Μαρτίου οι πράσινοι θα παίξουν με τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Το κύπελλο είναι ένας θεσμός ο οποίος ενδιαφέρει το σωματείο. Η φετινή παρουσία του
Άδωνη χαροποίησε τους φίλους της ομάδας οι οποίοι σε πολλά παιχνίδια έκαναν αισθητή την παρουσία τους
στην κερκίδα. Οι οπαδοί του Άδωνη αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια και στο κύπελλο. Η καλή παρουσία της ομάδας άνοιξε την όρεξη όλων στο σωματείο οι οποίοι ευελπιστούν ότι στο μέλλον ο Άδωνης κάνοντας σταθερά βήματα θα μπορέσει να ανέβει εκεί που ανήκει, στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Το Φεβρουάριο οι
πράσινοι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις πρόσφεραν πολύ καλό θέαμα. Στη 15η αγωνιστική ο Άδωνης έχασε εκτός έδρας από τον Σπάρτακο Κιτίου με 1-0, την ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο. Σε αναβληθέν παιχνίδι στο
πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής οι πράσινοι του Δαλιού κέρδισαν εκτός έδρας με 4-0 την Ομόνοια Ορμήδειας. Το
τελικό σκορ μιλά από μόνο του για την εικόνα του αγώνα ο οποίος ήταν ένας μονόλογος για την ομάδα του Ιδαλίου. Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς ο Άδωνης κέρδισε με 2-1 τον Όλυμπο Ξυλοφάγου, την ομάδα η οποία
κατέλαβε τη 2η θέση του πρωταθλήματος. Η νίκη στην τελευταία αγωνιστική ήταν το επιστέγασμα της καλής πορείας που είχε φέτος η ομάδα. Μετά την ολοκλήρωση και της διοργάνωσης του κυπέλλου η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο θα αρχίσουν να καταστρώνουν τα πλάνα τους για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Το σίγουρο
είναι ότι η φετινή πολύ καλή χρονιά του Άδωνη θα αποτελέσει αφετηρία για νέες επιτυχίες στο μέλλον. Το υλικό
και η όρεξη στο σωματείο υπάρχουν και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να δημιουργήσουν ένα δυνατό Άδωνη ώστε να το χαίρονται οι φίλοι του σωματείου.

Σ

Νέες επιτυχίες στην τοξοβολία
τις 26 Ιανουαρίου και στις 16 Φεβρουαρίου συνεχίστηκε το παγκύπριο πρωτάθλημα τοξοβολίας. Η Έλενα Μουσικού

κατέλαβε την 1η και την 3η θέση στο ολυμπιακό
τόξο γυναικών. Η Άννα Καλλένου πήρε τη 2η θέση
στο ολυμπιακό τόξο γυναικών και 1η θέση στο mix
team. Στις 16 Φεβρουαρίου πήρε την 1η θέση στο

Φλερτάρει με την άνοδο η ΜΕΑΠ

Α

νεβαίνει η ΜΕΑΠ και όπως φαίνεται από το πρόσωπο που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο θα διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν
στη Β’ κατηγορία. Η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα
δείχνει πολύ καλά στοιχεία στον αγωνιστικό χώρο, παρουσιάζει πλούσιο θέαμα και έχει και βαθμολογικό κέρδος . Η
ομάδα ανέβηκε αρκετά σκαλοπάτια στο βαθμολογικό πίνακα και φλερτάρει πλέον με την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Οι
ποδοσφαιριστές παρουσιάζονται αποφασισμένοι να το πετύχουν και να δώσουν χαρά στους φίλους της ομάδας. Στη
17η αγωνιστική η ΜΕΑΠ είχε δύσκολη εκτός έδρας αποστολή. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου μετά από καλή
εμφάνιση έφεραν ισοπαλία 0-0 με την ομάδα της Ορμήδειας. Μεγάλη νίκη πέτυχε η ΜΕΑΠ στην 18η αγωνιστική. Νίκησε στην έδρα της με το ευρύ 6-0 την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Νικόλας Πέππος ο οποίος πέτυχε 5 τέρματα σε 61 αγωνιστικά λεπτά. Στην 19η
αγωνιστική η ΜΕΑΠ πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 στο γειτονικό ντέρμπι με το Χαλκάνορα και συνέχισε
την ανοδική της πορεία. Νέα νίκη στην 20η αγωνιστική. Η ΜΕΑΠ κέρδισε στην έδρα της το Διγενή Ορόκλινης με
2-1. Η νίκη επιτεύχθηκε και πάλι με ανατροπή, στοιχείο που δείχνει ότι η φετινή ΜΕΑΠ έχει πολλά αποθέματα δυνάμεων και καταφέρνει και γυρίζει παιχνίδια στα οποία δέχεται πρώτη τέρμα. Ακολούθησε στην 21η αγωνιστική
η εκτός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1 εναντίον της ΑΠΟΝΑ. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα παίξουν στην
22η αγωνιστική στην έδρα τους με τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον αφού η ομάδα του Λιοπετρίου είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Στην 23η
αγωνιστική ακολουθεί ακόμα ένα ντέρμπι, αυτή τη φορά με αντίπαλο την ΠΑΕΕΚ στο «Κερύνεια – Επιστροφή». Στην
24η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει τον Κούρρη Ερήμης και στην 25η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας
τον Κορμακίτη. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ που κληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ
ο αριθμός 867 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 430, 452, 654, 284 και 804. Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Αχυρώνα
Λιοπετρίου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής θα γίνει κλήρωση του αυτοκινήτου. Στις 7 Φεβρουαρίου η ΜΕΑΠ διοργάνωσε μουσικό συναπάντημα, εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία. Μουσική, τραγούδια και χοροί έφτιαξαν
το κέφι των παρευρισκομένων οι απόλαυσαν τη βραδιά. Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία των σωματείων και
των οργανωμένων συνόλων του Πέρα Χωριού – Νήσου. Στην προημιτελική φάση του κυπέλλου η ΜΕΑΠ αντιμετώπισε τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. H ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου έχασε με 1-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Το κύπελλο παλαιμάχων απολαμβάνουν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ οι οποίοι
συμμετέχουν στη διοργάνωση και χαίρονται τα παιχνίδια.

To Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και
Νήσου κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού

Τ

ο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου σε συνεργασία
με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Young Change Maker Plus» διοργάνωσε Εκπαιδευτική

Ημερίδα, με στόχο να καταρρίψει τα στερεότυπα ξενοφοβίας και ρατσισμού

ολυμπιακό τόξο γυναικών.

μεταξύ μαθητών που προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες και κουλ-

Η Σοφία Βαρβαρίτη - Τσαγγάρη στις 26 Ιανουαρίου

τούρες. Στη θεωρητική ενότητα έγινε παρουσίαση από τον Γιώργο Κορέ-

κατετάγη 2η στο mix team σύνθετου τόξου.

λη, Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής Κύπρου και τον Αντρέα Χρυσοστόμου, Υπεύθυνο του Προγράμματος «Young
Change Maker Plus», της θεματολογίας που αφορά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και τη σημασία του αθλητισμού
στην κατάρριψη στερεοτύπων. Ακολούθησε παρουσίαση από την Αμερικανίδα Καλαθοσφαιρίστρια του Κεραυνού
Νικκ για το πώς ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους και των πέντε ηπείρων κάνοντας αναφορά σε προσωπικά παραδείγματα και εμπειρίες. Στην πρακτική ενότητα ακολούθησαν παιχνίδια τεσσάρων μεικτών ομάδων με την κάθε
ομάδα ν΄ αποτελείται από μαθητές διαφορετικών εθνοτήτων.

Στην 5η θέση ο Απόλλων Λυμπιών

Σ

την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα της ΑΠΟΕΣΠ βρίσκεται ο Απόλλων Λυμπιών ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια του. Η ομάδα από τη στιγμή που έμεινε μακριά
από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος παίζει ελεύθερα και προσφέρει θέαμα στα παιχνίδια της. Στην ομάδα έχουν προωθηθεί το
τελευταίο διάστημα και νεαρά παιδιά τα οποία έχουν την ευκαιρία
να πάρουν εμπειρίες και αγωνιστικά λεπτά. Στα παιχνίδια του Απόλλωνα δεν υπάρχει η σκοπιμότητα του αποτελέσματος και στην ομάδα χαίρονται τα παιχνίδια. Ο προπονητής είχε την ευκαιρία να δώσει την ευκαιρία και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας να πάρουν αγωνιστικά λεπτά και να πάρουν εμπειρίες
οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες για το μέλλον της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Η ομάδα των Λυμπιών συμμετέχει και στο κύπελλο παλαιμάχων. Αγωνίζεται στον όμιλο Λάρνακας – Αμμοχώστου. Οι βετεράνοι του Απόλλωνα
μέσα από την παρουσία τους στο γήπεδο έδειξαν ότι η τέχνη του ποδοσφαίρου δεν ξεχνιέται όσα χρόνια και αν περάσουν. Κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις και πέτυχαν νίκες σε βάρος ομάδων οι οποίες λόγω ονόματος θεωρητικά είχαν το προβάδισμα. Οι παλαίμαχοι του Απόλλωνα χαίρονται τα παιχνίδια ενώ οι φίλαθλοι που τα παρακολουθούν
απολαμβάνουν όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές.

ΔΑΛΙ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο Χαλκάνωρ έχασε παιχνίδια στο κρισιμότερο σημείο

Α

γωνιστική κοιλιά στο πιο κρίσιμο σημείο έκανε ο Χαλκάνωρ. Η ομάδα μέσα
σε μια εβδομάδα έχασε τρεις φορές με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του κυπέλλου. Οι πιθανότητες για άνοδο στη Β’ κατηγορία δεν έχουν εκλείψει ωστόσο όσο περνούν οι αγωνιστικές οι πιθανότητες αυτές μειώνονται αφού πλέον η υπόθεση άνοδος
δεν εξαρτάται μόνο από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Χαλκάνορα. Στο σωματείο δηλώνουν αποφασισμένοι ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα
καταφέρουν. Με νίκη στο γειτονικό ντέρμπι με την ΕΛΗΑ Λυθροδόντα άρχισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το Φεβρουάριο ο Χαλκάνωρ. Οι γαλάζιοι κέρδισαν στο
Δάλι με 2-1 και επανήλθαν στις επιτυχίες. Aκολούθησε νέα νίκη στη 18η αγωνιστική. Ο
Χαλκάνωρ κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 19η αγωνιστική
ο Χαλκάνωρ έχασε στην έδρα του από τη ΜΕΑΠ με 1-0. Ακολούθησε νέα ήττα στην 20η
αγωνιστική από τον Ηρακλή Γερολάκκου με 3-2. Στην 21η αγωνιστική οι γαλάζιοι του
Δαλιού εξήλθαν ισόπαλοι 0-0 με το ΘΟΙ, ομάδα η οποία έχει τους ίδιους στόχους με το
Χαλκάνορα. Τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Στην 22η αγω-

νιστική ο Χαλκάνωρ θα πάει στην Ορμήδεια για να παίξει την τοπική ομάδα. Ακολουθεί
στο Δάλι ο αγώνας με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.
Στην 24η αγωνιστική έξοδος στην Πόλη Χρυσοχούς για τον αγώνα με αντίπαλο την
ΕΝΑΔ. Νέα εκτός έδρας αποστολή στην 25η αγωνιστική με αντίπαλο το Διγενή Ορόκλινης. Στη μεταγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ο Χαλκάνωρ προχώρησε στην
απόκτηση του μέσο-επιθετικού Ανδρέα Ασσιώτη, του αμυντικού Νίκου Κάτζιη και του
επίσης αμυντικού Στυλιανού Παπαδημητρίου. Ο βασικός στόχος του μετεγγραφικού
σχεδίου της ομάδας ήταν η ποιοτική ενίσχυση για το παρόν και το μέλλον χωρίς να
αποχωρήσει κανένας από τους παίκτες κάτι που έγινε κατορθωτό μετά από τις προσπάθειες της επιτροπής προγραμματισμού και του προπονητή. Για την προημιτελική
φάση του κυπέλλου ο Χαλκάνωρ αντιμετώπισε το ΘΟΙ Λακατάμιας στο Δάλι σε μονό
αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι προκρίθηκαν στα ημιτελικά κερδίζοντας με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. O Χαλκάνωρ συμμετέχει στο κύπελλο βετεράνων. Η διοργάνωση
είναι μια καλή ευκαιρία για τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές να ξαναθυμηθούν τα
παλιά και να φέρουν στη μνήμη όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές του παρελθόντος.

Διεκδικεί άνοδο η Ολυμπιάδα

Μ

ε στόχο να διεκδικήσει την άνοδο στο πρωτάθλημα της Γ΄κατηγορίας συνεχίζει την προσπάθεια της η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι πράσινοι
δείχνουν να έχουν πολλές δυνατότητες και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πανηγυρίσουν στο τέλος την άνοδο. Στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται και οι
φίλοι της αφού η Ολυμπιάδα είναι από τις ομάδες του πρωταθλήματος που όχι μόνο έχουν μεγάλο αριθμό φιλάθλων
αλλά παρακολουθούν και τους αγώνες. Τα εναπομείναντα
παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα αφού στη διάρκεια τους θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Η ομάδα βρίσκεται
πολύ κοντά στο στόχο της ανόδου και εάν συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να τα καταφέρει. Ο κόσμος σε αυτή την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται το πρωτάθλημα είναι πολύ αναγκαίος. Στις τάξεις των
οπαδών επικρατεί εγρήγορση και όλοι στο σωματείο των
Λυμπιών θέλουν να δώσουν ώθηση στους ποδοσφαιριστές για να τα καταφέρουν και όλοι μαζί στο τέλος να πανηγυρίσουν την επίτευξη του στόχου της ανόδου. Mεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ολυμπιάδα σε βάρος της Α.Ε.
Πολεμιδιών. Κέρδισε με 3-0 προσφέροντας γκολ και θέαμα στους φιλάθλους που παρακολούθησαν τον αγώνα. Oι
πράσινοι των Λυμπιών παίζοντας στην έδρα τους πέτυχαν
νέα μεγάλη νίκη στη 18η αγωνιστική. Κέρδισαν με 5-2 τον
Εθνικό Λατσιών. Στην 19η αγωνιστική η Ολυμπιάδα εξήλ-

Σ

θε ισόπαλη χωρίς τέρματα στον εκτός έδρας αγώνα με τη
Δόξα Παλιομετόχου. Στην 20η αγωνιστική οι πράσινοι των
Λυμπιών κέρδισαν στην έδρα τους με 4-1 τον Ορφέα Λευκωσίας και συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Νέα τεσσάρα στην 21η αγωνιστική. Η Ολυμπιάδα κέρδισε εκτός έδρας
την Πέγεια με 4-1. Οι φίλοι της ομάδας θέλουν να δώσουν
συνέχεια στις επιτυχίες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου. Είναι εφικτός και όλοι στο σωματείο ευελπιστούν ότι
θα τα καταφέρουν. Η Ολυμπιάδα στην 22η αγωνιστική θα
φιλοξενήσει την Ασπίς Πύλας. Ακολουθεί στην 23η αγωνιστική το εκτός έδρας παιχνίδι με το Φοίνικα Αγίας Μαρίνας
Χρυσοχούς. Στην 24η αγωνιστική θα φιλοξενήσει την ΑΠΕ
Ακρωτηρίου και στην 25η αγωνιστική θα πάει στην Κυπερούντα για να παίξει με την ΑΠΕΠ.

Ενώνουν δυνάμεις Λέφτερος και ΑΕΚ Ιδαλίου

Ο

ι λεπτομέρειες απομένουν
για την ολο-

κλήρωση της συμφωνίας
του Λέφτερου και της ΑΕΚ
Ιδαλίου. Οι διοικήσεις των
δυο σωματείων άνοιξαν
εδώ και καιρό διάλογο για
το θέμα. Το τελευταίο διάστημα οι προσπάθειες
προς την κατεύθυνση της
ενοποίησης έχουν ενταθεί
και τελικά είχαν αίσια κατάληξη. Όπως αναφέρεται στη σχετική συμφωνία
που έγινε το νέο σωματείο
έχει ως όραμα και αποστολή την υγιή απασχόληση
των νέων στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Νότιας Περιφέρειας Κοινοτήτων του Δήμου Ιδαλίου.
Τόσο τα μέλη του Δ.Σ όσο
και οι αθλητές ποδοσφαιριστές του σωματείου θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν το όνομα, τα χρώματα και το έμβλημα του νέου σωματείου. Στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο το νέο σωματείο θα αγωνίζεται στην ΑΠΟΕΣΠ. Από την ενοποίηση των δυο σωματείων αναμένεται να δημιουργηθεί ένα
ισχυρό σωματείο το οποίο θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα αθλητικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Επιπλέον θα προκύψει μεγάλο οικονομικό όφελος αφού όπως είναι σήμερα τα πράγματα οι παράγοντες των δυο σωματείων αναγκάζονται να επωμίζονται προσωπικά μεγάλο κόστος.

Κρίσιμος επαναληπτικός στους αγώνες
κατάταξης του Πανιδαλιακού
τις 11 Μαρτίου στο Λύκειο Ιδαλίου θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός αγώνας του Πανιδαλιακού με τον Μαραθώνα Κάτω Βαρωσίων. Οι δυο ομάδες αγωνίζονται για
τις θέσεις 9-10. Στον πρώτο αγώνα που έγινε στο Λύκειο Βεργίνας η ομάδα της Αμμοχώστου κέρδισε με 3-1. Όλα τα σετ ήταν γεμάτα με την Βαρωσιώτικη ομάδα να προηγείται 2-0 (25-19, 25-20). Η ομάδα του Ιδαλίου μείωσε σε 1-2 κερδίζοντας το τρίτο σετ με
22-25. Τα πάντα κρίθηκαν στο τέταρτο σετ με τον Μαραθώνα να κερδίζει 25-18 «κλειδώνοντας» τη νίκη. Ο επαναληπτικός είναι πολύ καθοριστικός και ο Πανιδαλιακός χρειάζεται τη
βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου της. Στον Πανιδαλιακό επιδιώκουν τη διάκριση μέσω
του κυπέλλου. Η ομάδα του Ιδαλίου κληρώθηκε με την ομάδα της Lemesos Volleyball. Ο
αγώνας θα είναι μονός και θα διεξαχθεί στο Λύκειο Ιδαλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της
ομοσπονδίας η διοργάνωση του κυπέλλου θα αρχίσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος.

Bραβεύτηκαν οι αθλητές της ακαδημίας της ΑΕΚ Ιδαλίου

Ε

ορταστική εκδήλωση διοργάνωσε η ακαδημία ποδηλασίας της ΑΕΚ Ιδαλίου με την ευκαιρία της έλευσης του
νέου έτους. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Βραβεύτηκαν οι αθλητές της ακαδημίας που πέτυχαν διακρίσεις. Μετά την απονομή των επάθλων ακολούθησε τόμπολα.

