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ΔΑΛΙ  news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

Η δύναμη των κομμάτων 
στο νέο σχήμα

Σελ. 4

150 χρόνια δημοτικό 
σχολείο Λυμπιών

Σελ. 6

Βιολογική καταπολέμηση 
της ποντίκας

Σελ. 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Αλλάζει όψη ο Δήμος Ιδαλίου
Ολοκληρώθηκε ο εξωραϊσμός του πυρήνα και παραδίδεται εντός Μαρτίου 

Ο  ι βάνδαλοι του πάρκου της 
Καλλιθέας στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης έκα-

ναν και πάλι την εμφάνιση τους προκα-
λώντας ζημιές στις τουαλέτες του πάρκου. 
Το πάρκο της Καλλιθέας από το καλοκαίρι 
του 2020 παραμένει κλειστό αφού ο Δήμος 
Ιδαλίου αποφάσισε να το κλείσει λόγω των 
συνεχών περιστατικών βανδαλισμών είτε 
στα παιχνίδια του πάρκου, είτε στις εγκα-
ταστάσεις. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλέ-
νος καταδίκασε με έντονο τρόπο το νέο 
περιστατικό απευθύνοντας ταυτόχρονα 
έκκληση στην Αστυνομία αλλά και στους 
γονείς να λάβουν μέτρα. 

σελ. 4

Nέες ζημιές στο πάρκο της Καλλιθέας

Τ ο Ανώτατο Δικαστή-
ριο έκανε δεκτές τις 
δύο εφέσεις που κα-

ταχωρίστηκαν από τον Γενι-
κό Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας, μετά από την άρνηση 
του Επαρχιακού Δικαστη-
ρίου Λευκωσίας να εκδώ-
σει προσωρινά διατάγμα-
τα αναστολής εργασιών στις 
ασφαλτικές μονάδες και/ή 
εργοστάσια στις βιομηχανικές περιοχές Γερίου και Τσερίου. Η 
απόφαση ικανοποίησε τους κατοίκους οι οποίοι αναμένουν την 
υλοποίηση της. Υπενθυμίζεται ότι σε σύσκεψη στο Προεδρικό 
Μέγαρο στα τέλη Ιανουαρίου αποφασίστηκε όπως η μετακίνηση 
των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή που 
γειτνιάζει με την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης γίνει 
εντός τριμήνου.                                                                                                              σελ. 4

Κλείνουν τα εργοστάσια 
παραγωγής ασφάλτου με 

απόφαση δικαστηρίου 
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 Έ 
να από τα πλέον αναμε-
νόμενα έργα  παραδίδεται 
εντός των ημερών συμβάλ-

λοντας στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων του Ιδαλίου. Ολο-
κληρώθηκε ο εξωραϊσμός του πυρήνα 
του Ιδαλίου.  Το κόστος του έργου  ξε-
πέρασε τα 3 εκ. Ευρώ. 
Στην ανακοίνωση εκφράζονται ευ-
χαριστίες στους δημότες Ιδαλίου για 
την υπομονή που έχουν επιδείξει όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την 
ολοκλήρωση των έργων.
 Το κέντρο του Ιδαλίου έχει αλλάξει 
μορφή. Σε συνδυασμό και με την ολο-
κλήρωση της κατασκευής της πεζογέ-
φυρας αλλά και του γραμμικού πάρ-
κου παρά τον ποταμό Γυαλιά, έργα τα 
οποία συνδέονται με τον πυρήνα του 
Ιδαλίου,  χαρίζουν μια ξεχωριστή ει-
κόνα στον επισκέπτη. 

 σελ. 3

Έ νας Δαλίτης, ο διδακτορικός 
φοιτητής Ιάκωβος Κολοκάσης 
είναι ανάμεσα στους τέσσερις 

φοιτητές από Ευρωπαϊκά πανεπιστή-
μια που έλαβαν την πολύ σημαντική και 
εξαιρετικά ανταγωνιστική υποτροφία 
από τη Meta (Facebook) για το 2022. Η 
υποτροφία της Meta χορηγείται σε ελά-
χιστους φοιτητές κάθε χρόνο, ανά το παγκόσμιο. Ο Ιάκωβος  Κολο-
κάσης νιώθει περήφανος τονίζοντας ότι αυτή η υποτροφία τον κάνει 
εξαιρετικά χαρούμενο. Η έρευνα του Ιάκωβου Κολοκάση επικεντρώ-
νεται σε θέματα που βρίσκονται στην τομή των δυναμικών γλωσσών 
προγραμματισμού, της διαχείρισης μνήμης και των συστημάτων επε-
ξεργασίας μεγάλων δεδομένων.                                                                             σελ. 8

Παγκόσμια διάκριση 
για Δαλίτη φοιτητή

Πέραν των 5 χιλιάδων 
οι Παρατηρητές της Γειτονιάς

Ο Δήμος Ιδαλίου έχει 
γραφτεί στην ιστο-
ρία ως πρώτος Δή-

μος της Κύπρου στον οποίο 
εφαρμόστηκε ο θεσμός του 
Παρατηρητή της Γειτονιάς. 
Σήμερα, 10 χρόνια μετά ο θε-
σμός αριθμεί πέραν των 5 χι-
λιάδων ατόμων. Το παρά-
δειγμα του Δήμου Ιδαλίου 
ακολούθησαν και πολλοί άλ-
λοι Δήμοι και κοινότητες της 
Κύπρου. Ο θεσμός του Παρα-
τηρητή της Γειτονιάς ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο 
σήμερα επεκτάθηκε παγκύπρια. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
είναι εξαιρετικά. Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς συνέβαλε στη μείωση του 
εγκλήματος.                    
                           σελ. 12
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Β 
ρισκόμαστε στην Άνοιξη. Οι αγροί έχουν 
πρασινίσει και άρχισε να μυρίζει το άρω-
μα των λουλουδιών. Η Άνοιξη είναι η κα-

λύτερη εποχή του χρόνου. To σύνθημα για την 
έλευση της Άνοιξης το έδωσαν εδώ και μέρες οι 
ανθισμένες αμυγδαλιές. Ο κόσμος αυτή την πε-
ρίοδο αρχίζει σιγά – σιγά να βγαίνει από το σπίτι 
του και να επισκέπτεται τους αγρούς και τα περι-
βόλια για να απολαύσει το υπέροχο θέαμα που 
χαρίζει απλόχερα η φύση. Ολοκληρώθηκε άλλο 
ένα έργο που συμβάλει στη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών. Πρόκειται για τα έργα 
ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου. Το έργο πα-
ραδίδεται στις αρχές Μαρτίου. Είναι  ένα έργο το 
οποίο βελτιώνει κατά πολύ την εικόνα του Ιδαλί-
ου προσθέτωντας σημαντικά στην αξία του Δή-
μου.  Μιας και αναφερόμαστε για βελτίωση της  
ποιότητας ζωής δεν θα μπορούσε να παραμείνει 

ασχολίαστη η σημαντική απόφαση του δικαστη-
ρίου αναφορικά με τη λειτουργία των εργοστασί-
ων παραγωγής ασφάλτου τα οποία γειτνιάζουν 
με την οικιστική περιοχή της Ενορίας Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης. Το δικαστήριο εξέδωσε  
προσωρινά διατάγματα αναστολής εργασιών 
στις ασφαλτικές μονάδες και/ή εργοστάσια στις 
βιομηχανικές περιοχές Γερίου και Τσερίου. Οι 
συνεχείς αγώνες των κατοίκων της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης φαίνεται έπιασαν 
τόπο και πλέον οι επηρεαζόμενοι αναμένουν 
την υλοποίηση της απόφασης, δηλαδή την απο-
μάκρυνση των εργοστασίων από την περιοχή. 
Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη πολιτι-
κές ζυμώσεις για την επιλογή του νέου Αντιδη-
μάρχου Ιδαλίου ο οποίος θα πάρει τη θέση του 
παραιτηθέντος Μιχάλη Καλλή. Στην έκδοση που 
έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για τη 

σημαντική και εξαιρετικά ανταγωνιστική υπο-
τροφία από τη Μeta (Facebook) που έλαβε ο δι-
δακτορικός φοιτητής Ιάκωβος Κολοκάσης από 
το Δάλι. Άλλος ένας Κύπριος που αποδεικνύει ότι 
η Κύπρος  βγάζει λαμπρά μυαλά τα οποία με με-
λέτη και σκληρή δουλειά καταφέρνουν να δια-
πρέπουν στο εξωτερικό. Άλλη μια διάκριση κα-
τέγραψε μαθητής της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ. 
Το δημοτικό σχολείο Λυμπιών συμπληρώνει 
φέτος 150 χρόνια ζωής. Μπορείτε να διαβάσε-
τε την ιστορία του σχολείου. Στην περιοχή συμ-
βαίνουν δυστυχώς και δυσάρεστα γεγονότα, γε-
γονότα τα οποία προβληματίζουν κάθε νουνεχή 
άνθρωπο ο οποίος θέλει ο τόπος του να πάει 
μπροστά. Άγνωστοι, πιθανόν νεαροί προκάλε-
σαν εκτεταμένες ζημιές στις τουαλέτες του πάρ-
κου της Καλλιθέας. Απαράδεκτα συμβάντα για 
τα οποία μόνο ντροπή θα πρέπει να αισθάνονται 

αυτοί που τα διέπραξαν. Η «ΔΑΛΙNEWS» παρα-
κολουθώντας τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο 
θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης καταγράφει σ’ αυτό το τεύχος τη δύναμη 
των πολιτικών κομμάτων στο νέο σχήμα που θα 
δημιουργηθεί. Η καταγραφή των ποσοστών στο 
Δήμο Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου έγινε σύμφω-
να με τα ποσοστά που εξασφάλισαν τα κόμμα-
τα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Στην πα-
ρούσα έκδοση μπορείτε να διαβάσετε και πολλά 
άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως είναι η βιολο-
γική καταπολέμηση της ποντίκας αλλά και ο Πα-
ρατηρητής της Γειτονιάς, θεσμός ο οποίος άρχι-
σε το 2011 από το Δάλι και σήμερα αριθμεί πέραν 
των 5 χιλιάδων μελών.                                                

 

                               Η σύνταξη

Καλώς όρισες Άνοιξη

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 Τηλ: 22521570

Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου

Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό Τηλ: 22525010

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας

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

Αρχ. Μακαρίου 13. 2566 Λύμπια. Τηλ: 22521656, Φαξ: 

22525793.

Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών

2566. Λύμπια. Τηλ: 22 524914

Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας

Αρχι. Μακαρίου Γ’ 6, 2574, Σια. Τηλ: 22532703, 22465340

Χωριτική Αρχή Ποταμιάς

2573. Ποταμιά. Τηλ: 22455902, 22526682, Φαξ: 22521674

Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη

2564. Κοτσιάτης. Τηλ: 22524110

Άμεση βοήθεια

 

 

 

Εορτολόγιο του μήνα
1 Μαρτίου   Ευδόκιος, Ευδοκία, Χαρίσιος,  

 Χαρισία 

2 Μαρτίου   Ευθάλιος, Ευθαλία 

3 Μαρτίου   Βασιλίσκος, Βασιλίσκη,   

 Ευτρόπιος, Ευτροπία,   

 Θεοδώρητος, Κλεόνικος,   

 Κλεονίκη 

5 Μαρτίου   Αρχέλαος, Κόνων 

6 Μαρτίου   Αέτιος, Θεόφιλος, Θεοφιλία,  

 Κάλλιστος, Κρατερός,   

 Κρατερία, Μελισσηνός,   

 Μελισσηνή 

8 Μαρτίου   Ερμής, Θεοφύλακτος,   

 Θεοφύλακτη 

9 Μαρτίου   Καισάριος, Καισαρία, Μελίτων,  

 Σαράντης, Σαραντία 

11 Μαρτίου  Ευλόγιος, Ευλογία,   

 Λουκρητία, Σωφρόνιος,   

 Σωφρονία 

12 Μαρτίου  Θεόδωρος, Θεοδώρα 

13 Μαρτίου  Δόξης, Δόξα, Ορθόδοξος,   

 Ορθοδοξία, Ορθούλα 

14 Μαρτίου  Βενέδικτος, Βενεδίκτη 

15 Μαρτίου  Αγάπιος 

16 Μαρτίου  Χριστόδουλος, Χριστοδούλη 

17 Μαρτίου  Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος,  

 Πατρικία 

19 Μαρτίου  Δαρείος, Δαρεία, Χρύσανθος,  

 Χρυσάνθη 

22 Μαρτίου  Δρόσος, Δροσίς, Δροσίδα,  

 Δροσούλα 

25 Μαρτίου  Εθνεγερσία, Ευάγγελος,   

 Ευαγγελία 

26 Μαρτίου  Γαβριήλ, Γαβριηλία, Γαβριέλα 

27 Μαρτίου  Ματρώνα, Ματρώνη 

28 Μαρτίου  Ηρωδίων

Συνεχίζεται η προσπά-
θεια για ολοκλήρωση 
των έργων επιδιόρ-

θωσης της Στέγης Ηλικιωμέ-
νων «Άγιος Δημητριανός» 
στο Δάλι. Με πρωτοβουλία 
της ομάδας εθελοντών της 
Μητρόπολης Τριμυθούντος 
«Συμπόρευση» το Σάββατο 
26 Φεβρουαρίου όσοι ήθε-
λαν μπορούσαν να προμη-
θευτούν το φαγητό τους από 
το εστιατόριο «Ευκάλυπτοι» 
στο Δάλι. Τα έσοδα χρησιμο-
ποιήθηκαν για την ολοκλή-
ρωση των έργων επιδιόρθω-
σης της Στέγης Ηλικιωμένων.  

Ο Σαββής της Καλομοιρούς
Έφυεν ο θκιος μου ο Σαββής;

Εν το πιστεύκω κόμα 

πως εν να μπει μες του Δαλιού

το αγιασμένο χώμα.

Ορφάνεψεν απού μιτσής,

νεώθην με την μάνα 

που ‘´ταν ούλλος ο κόσμος του, 

εξ ουρανού το μάννα.

Δουλειές έκαμεν κάμποσες

κοντά στην γη του πάντα 

τζι ανάγιωσε παιθκιά καλά,

ίσια με μίαν μπάντα.

Ο Κάτζιης πάντα τζι ο Σαββής 

είχαν συνεργασία. 

Έφκαρμα της πατάτας μας

τζιαι πάσαν εργασία.

Με το αλέτρι τζιαι χτηνά 

έσιυζεν το χωράφι 

τζιαι ταπισόν συνάαμεν

πατάτες, σαν γρυσάφιν.

Πάνω στο τράχτορ τον θωρώ 

τζιαι πα στην μοτορού του 

να μου φωνάζει Α Αντρούλλα 

τζι α παίζει την πουρού του.

Άνθρωπος που αστείευκεν,

έξυπνος, πνευματώδης,

κατσιάριζεν τζιαι πείραζε,

ήταν περιπετειώδης.

Έμαθεν που τον χωρκανόν,

Ετέμην τον λαλούσαν,

γαδάρους εκαλλίκωννεν

μ’ούλλους γυρώ γελούσαν.

Εδούλευκεν πάνω στην γη

σιαίρετουν προϊόντα 

τζιαι τα χτηνά του αγαπάν τα.

Άγια ήταν όντα.

Η μοίρα όμως του ‘παιξεν

ναν άσιημο παιχνίδι.

Ο θάνατος του γιόκκα του 

μες την ψυσιή βαρίδι.

Τζι ακόμα ένα χτύπημα 

που ‘χασε το αγγόνι 

τζι ο πόνος πάλαι στην καρκιά 

χτυπιέται σαν τ’αμόνι.

Μα κάτω δεν τα έβαλε,

δουλεύκεν τζιαι πολέμαν

περίτου που νέα παιθκιά,

έρεσσεν τον καθένα.

Τζιαι νεκροθάφτης δούλεψεν,

υπηρέτησεν το Δάλι,

κλάδευκε τζιαι συστάριζε

το κοιμητήρι, καπάλι.

Τωρά ένι κοντά σε μας 

να πούμε το αντίο 

εις τον Σαββήν τον άξιον 

που ήταν μεγαλείο.

Θα μείνει μες στην θύμηση

για ούλλους ένας θρύλος

που ‘ταν για κάθε χωρκανό,

γιά συγκενής, γιά φίλος.

Στο καλό θκιε Σαββή

Έτσι θάνατος που σου ‘λαχεν 

τύχη ήταν μεγάλη.

Εδούλευκες ως τα εχτές

τζιαι γυρίζες το Δάλι.

Καλό ταξίδι

Aντρούλα Σιάτη

Εν Ιδαλίω

1/2/2022

Η ανθισμένη αμυγδαλιά δίδει το μήνυ-
μα ότι η άνοιξη έφθασε και ότι ο χει-
μώνας αποτελεί πλέον παρελθόν. Η 

μοναδική της ιδιότητα να «φέρνει» την άνοιξη 
έχει αναφερθεί πολλές φορές στη λογοτεχνία, 
την ποίηση και τη μουσική. Οι φωτογραφίες 
στις οποίες απεικονίζεται η αμυγδαλιά μοιά-
ζουν πραγματικά με ζωγραφιά. Η φωτογρα-
φία είναι της δημοσιογράφου Ευγενίας Σέργη. 

Τ 
ην Κυριακή 20 Φεβρουαρίου στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελί-

στριας Ιδαλίου ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος κατά τη διάρκεια της θείας 

λειτουργίας χειροτόνησε σε πρεσβύτερο το διάκονο Χρίστο Σαντορινιό. Ο 

Μητροπολίτης Τριμυθούντος εξέφρασε την πεποίθηση του ότι με τη βοήθεια του 

Θεού ο χειροτονηθείς θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών της εκκλησίας κρατώ-

ντας πάντα ψηλά το λάβαρο της πίστεως και της αγάπης.

Χειροτονία διάκονου 
Χρίστου Σαντορινιού

Πώληση φαγητού για επιδιόρθωση 
της Στέγης «Άγιος Δημητριανός»

Όμορφη αμυγδαλιά
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Ο 
λοκληρώθηκαν τα έργα εξωραϊσμού 
του πυρήνα και τις επόμενες μέρες το 
έργο παραδίδεται στους δημότες Ιδα-
λίου. Πρόκειται για ένα έργο η ολο-

κλήρωση του οποίου αναμενόταν με μεγάλο εν-
διαφέρον. 
Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ιδαλίου τα έργα 
εξωραϊσμού του πυρήνα φτάνουν στο τέλος τους. 
Το τελικό έργο αναμένεται να παραδοθεί αρχές 
Μαρτίου. Το κόστος του έργου  ξεπέρασε τα 3 εκ. 
Ευρώ. Η κατασκευή του έργου συμβάλει στη ση-
μαντική αναβάθμιση του Ιδαλίου. 
Στην ανακοίνωση εκφράζονται ευχαριστίες στους 
δημότες Ιδαλίου για την υπομονή που έχουν επι-
δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την ολο-
κλήρωση των έργων.
Ο εξωραϊσμός του πυρήνα δίδει άλλη ξεχωριστή 
εικόνα στο Δήμο Ιδαλίου. Το κέντρο της πόλης έχει 
αλλάξει μορφή. Σε συνδυασμό και με την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής της πεζογέφυρας αλλά και 
του γραμμικού πάρκου παρά τον ποταμό Γυαλιά, 
έργα τα οποία συνδέονται με τον πυρήνα του Ιδα-
λίου,  χαρίζουν μια ξεχωριστή εικόνα στον επισκέ-
πτη. Ταυτόχρονα δημιουργούν όμορφα αισθήμα-
τα στους κατοίκους Ιδαλίου αφού τα συγκεκριμένα 
έργα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους.  
Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι ο Δή-
μος έκανε το καθήκον του, σημειώνοντας ότι παρα-
δίδεται ένα έργο – όνειρο, κατά την έκφραση του, 
το οποίο η τοπική αρχή επιδίωκε να κατασκευαστεί 
ώστε να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότη-

τας ζωής των κατοίκων του Ιδαλίου. Η περιοχή του 
πυρήνα του Ιδαλίου έχει καθοριστεί από το Τμή-
μα Πολεοδομίας ως ΠΕΧ (Περιοχή Ειδικού Χαρα-
κτήρα). Αυτό σημαίνει πως όποιος από τους κατοί-
κους της περιοχής του πυρήνα του Ιδαλίου προβεί 
σε αλλαγές ή εξωραϊσμό της κατοικίας ή της περιου-
σίας του θα πρέπει προηγουμένως να λάβει άδεια 
από το Τμήμα Πολεοδομίας. Οι αλλαγές θα πρέπει 
να συνάδουν με την αισθητική αλλά και την αρχι-
τεκτονική του ιστορικού κέντρου του Ιδαλίου. Σύμ-
φωνα με τον κ. Καλλένο είναι η ώρα των ιδιοκτητών 
να αρχίσουν να εξωραϊζουν τα καταστήματα και τα 
σπίτια τους που βρίσκονται στην περιοχή του πυ-
ρήνα του Ιδαλίου. Όπως είπε ο κ. Καλλένος θα πρέ-
πει να μελετηθούν τρόποι για να δοθεί ζωή στην πε-
ριοχή π.χ ορισμένα Σαββατοκυρίακα να κλείνουν 
οι δρόμοι για τα αυτοκίνητα και να χρησιμοποιεί-

ται ο πυρήνας του Ιδαλίου μόνο από πεζούς ώστε 
να γίνεται  γνωριμία των δημοτών με τους ιστο-
ρικούς χώρους του Ιδαλίου. Μαζί με τα έργα του 
πυρήνα του Ιδαλίου ολοκληρώθηκαν και τα έργα 
στήριξης και μικρής διαπλάτυνσης της μεγάλης γέ-
φυρας  στον ποταμό Γυαλιά η οποία ανεγέρθη-
κε επί Αγγλοκρατίας και αποτελεί σήμα κατατεθέν 
για την περιοχή. Η ολοκλήρωση των έργων ανά-
πλασης του πυρήνα του Ιδαλίου, η στήριξη της γέ-
φυρας και η δημιουργία του γραμμικού πάρκου 
παρά τον ποταμό Γυαλιά είναι έργα που αλλάζουν 
την εικόνα του Ιδαλίου και προσδίδουν σημαντι-
κή αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημαντικά έργα 
αναμένονται και τους επόμενους μήνες στο Δήμο 
Ιδαλίου. Όπως έγραψε στην προηγούμενη έκδο-
ση της η «ΔΑΛΙNEWS» αναμένεται ότι προς το τέ-
λος του 2022 αρχές του 2023 θα προσφοροδοτηθεί 

ο δρόμος παράκαμψης του πυρήνα του Ιδαλί-
ου ο οποίος θα οδηγεί στη λεωφόρο Χαλκάνω-
ρος. Θεωρείται ένα πολύ σημαντικό έργο το κό-
στος του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκ. 
Ευρώ. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για 
τον εξωραϊσμό της οικίας Κωνσταντινίδη, απένα-
ντι από τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρονίκου ενώ 
εντός του 2022 αναμένεται να προωθηθεί και η 
ανάπλαση των οδών Φώτη Πίττα προς το Α’ Δη-
μοτικό Σχολείο Ιδαλίου, της Γεώργιου Εικοσάρη 
και της Αγίου Ανδρονίκου. Το δημοτικό συμβού-
λιο αποφάσισε και την κατασκευή δυο παιχνιδό-
τοπων παρά το γραμμικό πάρκο του ποταμού 
Γυαλιά και στα Πλαθκιά. Στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης προγραμματίζεται η κατα-

σκευή δρόμου για την πρόσβαση από και προς τη 
Νέα Λήδρα. Ο νέος δρόμος θα προεκτείνεται από 
την οδό Κάρολου Κουν από τη Νέα Λήδρα προς 
τον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατ’ επέκτα-
ση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού. 
Επίσης προγραμματίζεται η διαμόρφωση και η αξι-
οποίηση της πλατείας του ιερού ναού Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης, έργο το οποίο θα προσφέρει 
σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής. 
Ο ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
θα καταστεί κεντρικό σημείο αναφοράς της ομώ-
νυμης Ενορίας. Επίσης, το 2022 αναμένεται να εί-
ναι η χρονιά κατά την οποία θα τοποθετηθεί πλα-
στικός χλοοτάπητας στο γήπεδο του Γ’ Δημοτικού 
Σχολείου Ιδαλίου. Πρόκεται για έργο την ευθύνη 
του οποίου έχει η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου.

Η περιοχή του πυρήνα έχει καθοριστεί ως Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (Π.Ε.Χ)

Παραδίδεται το έργο εξωραϊσμού 
του πυρήνα του Ιδαλίου
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Ι 
διαίτερο ενδιαφέρον έχει η δύναμη των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων στο νέο σχή-
μα το οποίο λόγω της μεταρρύθμισης της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  θα δημιουργηθεί στην 
ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Στα κομματικά επι-
τελεία των τοπικών επιτροπών άρχισαν ήδη να 
μελετούν τους αριθμούς των ψήφων αφού το 
2024, όταν θα γίνουν οι εκλογές για την ανά-
δειξη των νέων τοπικών αρχόντων δεν είναι μα-
κριά. Η  δύναμη των κοινοβουλευτικών κομμά-
των δίδει μια εικόνα ωστόσο δεν είναι πανάκεια. 
Σε εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης το μεγάλο 
ρόλο κυρίως διαδραματίζουν οι προσωπικό-
τητες που θα επιλεγούν αλλά και η απήχηση 
και η αποδοχή που έχουν στην τοπική κοινω-
νία. Εξάλλου αυτό το σενάριο το είδαμε πολλές 
φορές να επαναλαμβάνεται σε εκλογές για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλογές οι οποίες όλοι 
το παραδέχονται έχουν τα δικά τους χαρακτη-
ριστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα ποσοστά των 
κομμάτων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου υπερι-
σχύει το ΑΚΕΛ και ακολουθεί ο ΔΗΣΥ. Στις τε-
λευταίες βουλευτικές εκλογές το ΑΚΕΛ στην πε-
ριοχή Ιδαλίου εξασφάλισε 2850 ψήφους και ο 
ΔΗΣΥ 1540 ψήφους.  Tρίτη δύναμη στην περι-
οχή είναι η ΕΔΕΚ η οποία έλαβε 634 ψήφους. Τη 
ΔΗΠΑ επέλεξαν 421 ψηφοφόροι της περιοχής 
και το ΔΗΚΟ 388. Το Κίνημα Οικολόγοι – Συ-
νεργασία Πολιτών εξασφάλισε 360 ψήφους και 

το ΕΛΑΜ 321 ψήφους. Στις τελευταίες βουλευ-
τικές εκλογές στα ψηφοδέλτια όλων των κομ-
μάτων περιλαμβάνονταν κάτοικοι της περιο-
χής απόδειξη αφενός της σημαντικότητας της 
περιοχής αλλά και ένδειξη ότι οι πολιτικές δυ-
νάμεις του τόπου επενδύουν στην περιφέρεια 
Ιδαλίου η οποία αριθμεί πέραν των 20 χιλιάδων 
κατοίκων. Υπενθυμίζεται ότι στο Δήμο Νότιας 
Λευκωσίας – Ιδαλίου έχουν περιληφθεί ο Δή-
μος Ιδαλίου και οι κοινότητες Πέρα Χωριό – Νή-
σου, Αλάμπρα, Λύμπια και Ποταμιά.  Οι τοπικές 
επιτροπές των κομμάτων της περιοχής κατα-
στρώνοντας τα σχέδια τους για τις επόμενες δη-
μοτικές εκλογές μελετούν με προσοχή τα στοι-
χεία και τους αριθμούς. Οι δημοτικές εκλογές 
θα πραγματοποιηθούν το Μάϊο του 2024 μαζί 
με τις Ευρωεκλογές. Στο μεταξύ το 2023 θα διε-
ξαχθούν οι προεδρικές εκλογές και είναι άλλη 
μια ευκαιρία οι πολιτικές δυνάμεις της περιοχής 
να μετρήσουν τις δυνάμεις τους.

Ζ αημιές προκάλεσαν πάλι άγνωστοι, πι-
θανόν νεαροί, στα αποχωρητήρια του 
πάρκου της Καλλιθέας στην Ενορία 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το νέο περι-
στατικό έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των 
κατοίκων της περιοχής οι οποίοι ζητούν από 
τους αρμοδίους να λάβουν μέτρα. Το πάρκο 
της Καλλιθέας από το καλοκαίρι του 2020 πα-
ραμένει κλειστό αφού ο Δήμος Ιδαλίου απο-
φάσισε να το κλείσει λόγω των συνεχών περι-
στατικών βανδαλισμών είτε στα παιχνίδια του 
πάρκου, είτε στις εγκαταστάσεις. Στην Αστυνο-
μία έγιναν σχετικές καταγγελίες για τα διάφο-
ρα περιστατικά που έγιναν. Ο Δήμαρχος Ιδα-
λίου Λεόντιος Καλλένος καταδίκασε με έντονο 

τρόπο τα περιστατικά  αναφέροντας ότι οι ζημι-
ές που προκλήθηκαν κατά καιρούς στο συγκε-
κριμένο πάρκο είναι αρκετών χιλιάδων Ευρώ 
τις οποίες καλείται να επωμιστεί ο Δήμος και οι 
δημότες. Ο Δήμος προγραμματίζει να επιδιορ-
θώσει όσα από τα παιχνίδια μπορούν να επιδι-
ορθωθούν και να το ανοίξει με την ελπίδα ότι 
δεν θα το καταστρέψουν και πάλι.   
Κάτοικοι ανέφεραν ότι είναι κρίμα να υπάρ-
χει ένας τέτοιος χώρος – στολίδι στην περιοχή 
και λόγω της συμπεριφοράς κάποιων ανεγκέ-
φαλων να μην μπορεί να χρησιμοποιείται για 
τους λόγους που κατασκευάστηκε, δηλαδή να 
το χαίρονται τα παιδιά και οι οικογένειες της πε-
ριοχής. 

Βανδαλισμοί και πάλι στο πάρκο Καλλιθέας

Σ υσκέψεις και διαβουλεύσεις 
στα κομματικά επιτελεία των 
τοπικών επιτροπών έφερε 

φυσιολογικά η παραίτηση του Αντι-
δημάρχου Μιχάλη Καλλή. Τη θέση 
του στο δημοτικό συμβουλίο κατα-
λαμβάνει ο Χαράλαμπος Χαραλά-
μπους ο οποίος ήταν ο πρώτος επι-
λαχών στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ. 
Οι διαβουλεύσεις έχουν ως στόχο 
την επίτευξη συμμαχιών μεταξύ των 
κομμάτων ώστε να επιτευχθεί πλειο-
ψηφία η οποία θα οδηγήσει στην επι-
λογή του νέου Αντιδημάρχου Ιδαλί-
ου για το υπόλοιπο της θητείας. Το 
ενδιαφέρον τους εκδήλωσαν η Βιβή 
Βαλιαντή από το ΔΗΣΥ, ο Ανδρέας 
Αντωνίου από το ΑΚΕΛ και ο Μιχά-
λης Χατζήκυριακος ο οποίος εξελέγη 
με το Κίνημα Αλληλεγγύη. Αρχικά εν-
διαφέρον εκδήλωσε και ο Χαράλα-
μπος Χαραλάμπους από την ΕΔΕΚ. 
Τελικά κατά τη διάρκεια των διαβου-
λεύσεων  αποφασίστηκε να μην διεκ-
δικήσει την Αντιδημαρχία η ΕΔΕΚ  και 
στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε 

το όνομα του δημοτικού συμβούλου 
Τζόζεφ Βασιλείου ο οποίος εξελέγη 
με το ψηφοδέλτιο «Συνεργασία Δη-
μοτών Ιδαλίου». Η ΕΔΕΚ με ανακοί-
νωση της τοπικής της επιτροπής ανα-
φέρει ότι μετά από διαβουλεύσεις με 
τα οργανωμένα σύνολα του Δήμου 
πρότεινε και στηρίζει την υποψηφι-
ότητα Τζόζεφ Βασιλείου. Σημαντι-
κό ρόλο στις συζητήσεις που βρί-
σκονται σε εξέλιξη διαδραματίζει 
και ο Σύνδεσμος Κατοίκων της Ενο-
ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης. Στελέχη των τοπικών επιτροπών 
τόσο του ΔΗΣΥ όσο και του ΑΚΕΛ συ-
ναντήθηκαν με στελέχη του Συνδέ-
σμου με τους οποίους αντάλλαξαν 
απόψεις και συζήτησαν το ενδεχό-
μενο συνεργασίας ώστε να υποστη-
ριχθεί ο δικός τους υποψήφιος για 
τη θέση του Αντιδημάρχου. Μετά τη 
στήριξη του από την ΕΔΕΚ ο Τζόζεφ 
Βασιλείου ανέλαβε πρωτοβουλία να 
προβεί στις απαραίτητες διαβουλεύ-
σεις για να εξασφαλίσει περαιτέρω 
στήριξη.

Κομματικές ζυμώσεις 
για Αντιδήμαρχο Ιδαλίου

Η δύναμη των κομμάτων στο Δήμο Νότιας 
Λευκωσίας – Ιδαλίου 

    Συλλογή βοήθειας στο Δάλι για τον Ουκρανικό λαό

Η Κύπρος στέκεται αλληλέγγυα στον δοκι-
μαζόμενο λαό της Ουκρανίας. «Σε ώρες 
δύσκολες οφείλουμε να σταθούμε στο 

πλευρό όσων σήμερα η ζωή τους βρίσκεται υπό 
απειλή» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Νίκος Αναστασιά-
δης έδωσε οδηγίες για άνοιγμα τραπεζικού λογα-
ριασμού στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στον 
οποίο το κοινό  μπορεί να καταθέτει τις εισφορές του 
για τη στήριξη του Ουκρανικού λαού.  Επίσης από 
τις 25 Φεβρουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία 
συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας.  Στο Δήμο Ιδα-
λίου λειτουργούν δυο σημεία συλλογής βοήθειας, 
στο Α’ και στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Τα ση-
μεία λειτουργούν  από τη Δευτέρα μέχρι την Παρα-
σκευή μεταξύ των ωρών 07:30 – 15:00. O Επίτροπος 

του Πολίτη  Παναγιώτης Σεντώνας σε δηλώσεις του 
ανέφερε ότι η όλη προσπάθεια γίνεται σε συνεν-
νόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι 
σε συνεχή επαφή με την πρεσβεία της Ουκρανίας 
και η όλη η εκστρατεία γίνεται σε συνεργασία με 
όλους τους Δήμους της Κύπρου και με Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις. Παράλληλα η Κυβέρνηση, τό-
νισε ο κ. Σεντώνας καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθεί σε σχετικό 
αίτημα της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Κύπρο 
για αποστολή υλικού για ιατρική και φαρμακευτική 
περίθαλψη. Τα είδη που μαζεύονται είναι  ξηρά τρο-
φή: κονσέρβες (όλων των ειδών), δημητριακά, πα-
ξιμάδια, μπισκότα/κράκερ, αλεύρι γενικής χρήσης, 
σκόνη γάλακτος για παιδιά/παιδικές τροφές (όχι σε 
υγρή μορφή).. 
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ΝΕΑ

150 
χρόνια συμπληρώνονται φέ-
τος από την ίδρυση του Δη-
μοτικού Σχολείου Λυμπιών. 
Το σχολείο ιδρύθηκε το1872 

και ήταν το πρώτο σχολείο στην περιοχή. Όπως αναφέρε-
ται στην ιστοσελίδα του σχολείου στο οποίο αναφέρονται 
πληροφορίες προερχόμενες από τον Θεοδώρου Κυριά-
κο (1996) τα πρώτα γράμματα στο χωριό δίδαξε ο ιερέας 
των Λυμπιών. Σύμφωνα με τους παλαιούς Λυμπιανούς,  ο 
ιερέας δίδασκε τα παιδιά καθώς όργωνε τα χωράφια του.  
Συγκεκριμένα, μέχρι και το 1870, προτού λειτουργήσει το 
σχολείο κάπου στα 15 παιδιά μάθαιναν εκκλησιαστικά 
γράμματα στο σπίτι του Παπαλοΐζου.
Τo 1872, λειτούργησε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο των Λυ-
μπιών, το οποίο δεν ήταν μόνο το πρώτο σχολείο του χω-
ριού αλλά και ένα από τα πρώτα σχολεία της ευρύτερης πε-
ριοχής. Πιο κάτω ακολουθεί μια σύντομη αναδρομή στις 
χρονολογίες -  σταθμούς  στην ιστορία του σχολείου:
1872: Ιδρύεται το Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών   με πρώτο 
δάσκαλο τον Δημήτριο Κραμβή.  Το πρώτο αυτό σχολείο 
στεγάστηκε σε ένα δωμάτιο, το οποίο κτίστηκε με δαπάνη 
του ταμείου της εκκλησίας.
1874: Ο Λοΐζος Φιλίππου γράφει πως  «το κοινοτικό σχο-
λείο του χωριού ιδρύθηκε το 1874 με δαπάνες των κατοί-
κων και ότι σε αυτό φοιτούσαν αρκετά παιδιά από τα κο-

ντινά χωριά».
1914-15:  Σε έκθεση του τότε επιθεωρητή γίνεται αναφορά 
στην ανάγκη ίδρυσης Παρθεναγωγείου. 
1917:  Αρχίζει η λειτουργία του Παρθεναγωγείου στα Λύ-

μπια με πρώτη δασκάλα τη Σοφία Πολυχρονίδου. Σύμφω-
να πάντως με την ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου και 
με στοιχεία  από το  «Λεύκωμα του Δημοτικού Σχολείου Λυ-
μπιών, 125 χρόνια ζωής, 1872-1997», Λευκωσία 1997, το 

παρθεναγωγείο λειτούργησε το 1910.
1931-1932: Ανέγερση νέου σχολείου, μέρος του 
οποίου χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα
Δεκαετία του 1950: Οι αίθουσες διδασκαλίας του σχο-
λείου δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του 
σχολείου, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ως τάξεις, 
χώροι σπιτιών και σωματείων.
1968: Το σχολείο επεκτείνεται με την προσθήκη νέας 
πτέρυγας, ενός γραφείου και τεσσάρων αιθουσών 
διδασκαλίας.
1974: Μετά το τραγικό καλοκαίρι του 1974, το σχο-
λείο ήταν αδύνατο να ξεκινήσει κανονικά τη λειτουρ-
γία του, αφού το σχολείο είναι χτισμένο σε μικρή 
απόσταση από το κατεχόμενο εκκλησάκι του Τιμί-
ου Σταυρού. Ο τότε επιθεωρητής αποφάσισε για λό-
γους ασφαλείας το σχολείο να λειτουργήσει σε άλλες 
αίθουσες, συγκεκριμένα στο κτίριο του παλιού ελιό-
μυλου, πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου 
και στο σωματείο Απόλλων.  Η σχολική χρονιά άρ-
χισε τον Μάρτη, όταν τα παιδιά άρχισαν να επιστρέ-
φουν στο χωριό.

1988: Το σχολείο έτυχε και πάλι επέκτασης αφού ο μα-
θητικός πληθυσμός αυξήθηκε. Το ίδιο συνέβηκε και κά-
ποια χρόνια αργότερα.

150 χρόνια δημοτικό σχολείο Λυμπιών

Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας - Λεμεσού

Τ α Σάββατα και τις Κυριακές, από τις 18 Φε-
βρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου, στο τμή-
μα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας 

– Λεμεσού, από τα φώτα τροχαίας Καλησπέρα μέ-
χρι τον Κόμβο Αγίας Βαρβάρας, πραγματοποιήθη-
καν εργασίες επιδιόρθωσης χτυπημένων στηθαί-
ων ασφαλείας της κεντρικής νησίδας. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση  του Γραφείου Επαρχιακού Μηχανι-
κού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα έκλεινε τμη-
ματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 200μ. 
περίπου και η τροχαία κίνηση διοχετευόταν στη δι-
πλανή λωρίδα (λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας).

 Παζάρι σούβλας για ιερό σκοπό
Σ υνεχίζονται οι εργασίες για την ανέγερση του Ιε-

ρού Ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Επι-
σκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας στην 

κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Πρόσφαρα στην κοινότητα 
διοργανώθηκε παζάρι σούβλας προς οικονομική ενί-
σχυση της προσπάθειας ανέγερσης του ναού. Σε ανα-
κοίνωση των διοργανωτών της επιτυχούς εκδήλωσης 

αναφέρεται: «Ευχαριστούμε όλους που προσέφεραν 
φανερώς και αφανώς τη βοήθεια τους και θυσιάσαν τον 
χρόνο και τον κόπο τους για την επιτυχή διεκπεραίωση 
του παζαριού σούβλας προς ενίσχυση της ανεγέρσεως 
του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά του Ιατρού. Ο Άγιος Λου-
κάς να είναι πάντοτε βοηθός και σκεπαστής σας».

Εργασίες σε ιερούς ναούς 
στο Πέρα Χωριό – Νήσου

Η Μητρόπολη Τριμυθούντος ανακοίνωσε ότι 
αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη ερ-
γασίες που αφορούν την ανέγερση ή ανα-

καίνιση ιερών ναών. Συγκεκριμένα ανακαινίζεται εκ 
βάθρων το ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Βλασίου στο 
στρατόπεδο της 6ης Ταξιαρχίας Πεζικού στη Νήσου. 
Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνι-
κή Φρουρά. Επίσης ανεγείρονται το παρεκκλήσι Πανα-
γίας Χρυσοπερρότσας στη Νήσου και το παρεκκλήσι 
του Οσίου Πορφυρίου στο Πέρα Χωριό. Η Μητρόπο-
λη Τριμυθούντος απευθύνει έκκληση στους πιστούς 
να συνεισφέρουν, ο καθένας ότι μπορεί, για την ολο-
κλήρωση των έργων. Τα ονόματα των δωρητών θα 
μνημονεύονται σε κάθε λειτουργία, αναφέρεται στην 

ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με το Λογιστήριο της Μητρόπολης στο τη-
λέφωνο 22527000 (ώρες γραφείου 08:00  – 14:00)

Συγκέντρωση ΔΗΣΥ 
στο Πέρα Χωριό - Νήσου   

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου κατα-
δίκασε με έντονο τρόπο την εισβολή της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία μιλώντας σε φίλους και υπο-

στηρικτές του κόμματος του σε πολιτική συγκέντρωση 
στο σωματείο «ΟΧΙ» Πέρα Χωρι-
ού – Νήσου. Εκφράζοντας τη συ-
μπαράσταση του προς τον Ου-
κρανικό λαό ο κ.Νεοφύτου είπε 
ότι η Κύπρος ως χώρα η οποία 
είναι θύμα εισβολής και κατο-
χής δεν μπορεί να σιωπήσει στα 
όσα συμβαίνουν στην Ουκρα-
νία.  Στην πολιτική συγκέντρωση 
ο κ.Νεοφύτου ανέλυσε το όρα-
μα του για μια καλύτερη Κύπρο, 
μια χώρα ΑΑΑ, της Ανάπτυξης, 
της Ασφάλειας και της Αλληλεγ-
γύης. Όπως ανέφερε ο κ. Νεο-
φύτου ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός είναι συνδεδεμένος με 
τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας 
και παραμένει δυνατός για το 
μέλλον. «Ως ΔΗΣΥ, σε απόλυ-
τη συνεργασία με την κυβέρνη-
ση μας, θα φέρουμε εις πέρας 
τους στόχους για την καλύτε-
ρη Κύπρο που οραματιζόμαστε 
και ότι προτεραιότητα παραμέ-
νει η υλοποίηση του κυβερνητι-
κού έργου και των μεταρρυθμίσεων για την καλύτερη Κύ-
προ, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στη διακυβέρνηση 
και το 2023» είπε ο κ.Νεοφύτου. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
αναφέρθηκε στο μεγάλο στόχο υλοποίησης του Σχεδί-

ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο θα δημιουρ-
γήσει μια πράσινη και δίκαιη ανάπτυξη στην οποία θα 
έχουν εμπλοκή και όφελος όλοι οι πολίτες. Έκανε επίσης 
αναφορά στη ψηφιακή μετάβαση και στον τεχνολογικό 

μετασχηματισμό, μεταρρυθμί-
σεις η υλοποίηση των οποίων 
θα εξυπηρετεί καλύτερα τον 
πολίτη και θα διευκολύνει την 
καθημερινότητα του. Ο ίδιος, 
είπε,εδώ και 30 χρόνια βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή με κα-
θαρές θέσεις προς όφελος της 
κοινωνίας. Ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ απάντησε και σε ερω-
τήσεις των παρευρισκομένων 
τονίζοντας ότι η παράταξη 
προχωρά ενωμένη και δυνα-
τή, προκειμένου η δική της πο-
λιτική πρόταση διακυβέρνη-
σης να αγκαλιαστεί από την 
πλειοψηφία της κυπριακής 
κοινωνίας και το 2023. «Ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός είναι 
η παράταξη που εγγυάται την 
κοινωνική, πολιτική και οικο-
νομική σταθερότητα της χώ-
ρας» τόνισε ο κ.Νεοφύτου.Το 
Ανώτατο Συμβούλιο του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού θα 

συνέλθει στις 12 Μαρτίου για να επικυρώσει την υποψη-
φιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου. Στη συνεδρία θα παρευ-
ρεθεί με την ιδιότητα του ως μέλος του ΔΗΣΥ και ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.  
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Αναστολή εργασιών των εργοστασίων 
παραγωγής ασφάλτου

Δ ικαιωμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της Ενο-
ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από 
την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

το οποίο έκανε δεκτές τις δύο εφέσεις που καταχωρί-
στηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατί-
ας, μετά από την άρνηση του Επαρχιακού Δικαστη-
ρίου Λευκωσίας να εκδώσει προσωρινά διατάγματα 
αναστολής εργασιών στις ασφαλτικές μονάδες και/
ή εργοστάσια στις βιομηχανικές περιοχές Γερίου και 
Τσερίου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο κάνοντας δεκτές τις δύο 
εφέσεις, απαγόρευσε, με διατάγματά του, τη λει-
τουργία των υπό αναφορά ασφαλτικών με ισχύ 21 
ημέρες μετά από την ημερομηνία επίδοσης των σχε-
τικών διαταγμάτων και μέχρι το πέρας των αγωγών 

ή μέχρι άλλης διαταγής του Δικαστηρίου.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας είχε απορρί-
ψει πρωτόδικα τα αιτούμενα προσωρινά διατάγμα-
τα αναστολής εργασιών των ασφαλτικών μονάδων στις εν 
λόγω βιομηχανικές περιοχές τον Μάρτιο 2021. 
Υπενθυμίζεται ότι  την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης ενημερώθηκε για την πορεία υλο-
ποίησης της απόφασης για μετακίνηση των εργοστασίων 
παραγωγής ασφάλτου από το σημείο όπου βρίσκονται 
σήμερα, κοντά στην οικιστική περιοχή Ιδαλίου. 
Από την όλη ενημέρωση, τόσο από τις περιβαλλοντικές με-
λέτες όσο και από τις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομέ-
νους, διαφάνηκε ότι εντός τριμήνου αναμένεται να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης και μετακίνησης 
των υπό αναφορά εργοστασίων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επαναλαμβάνο-
ντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιή-

σει την απόφαση μετακίνησης των εργοστασίων, αλλά και 
την αυστηρή τήρηση των όρων και προαπαιτουμένων με 
βάση τις περιβαλλοντικές μελέτες, ώστε να διασφαλιστεί η 
χωρίς οχληρία λειτουργία των εργοστασίων στις περιοχές 
που θα μετακινηθούν.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστας Καδής επανειλλημμένα μίλησε για ένα 
εξαιρετικά περίπλοκο θέμα τονίζοντας ότι είναι αυτή η Κυ-
βέρνηση που έλαβε  την απόφαση για μετακίνηση των ερ-
γοστασίων από την περιοχή, επισημαίνοντας ότι η από-
φαση για μετακίνηση των εργοστασίων είναι οριστική και 
αμετάκλητη.
Η απόφαση της κυβέρνησης για μετακίνηση των εργοστα-
σίων παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή που γειτνιά-
ζει με την οικιστική ζώνη Ιδαλίου λήφθηκε τον Ιούλιο του 
2020. 

Παναγία της Αγάπης 3, 
Πέρα Χωριό - Νήσου, περιοχή Χαλεπιανές

2572 Λευκωσία
Τηλ.: +357 99 253634

info@ktimakousioumi.com

 Αριστοκρατικός, μοντέρνος 
χώρος δεξιώσεων

Ktima Kousioumi Oriental

 

 

ΝΕΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ   
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI 

 (από 2 Μάιου μέχρι  30 Σεπτεμβρίου) 
 (εκτός Αυγούστου)  

 
 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ. 
50 Χρόνια Αριστείας 

 54 Βραβεία LCCI  
 Χιλιάδες Επιτυχίες 

 

Εγγραφείτε τώρα και εξασφαλίστε έγκαιρα θέση 
για επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχημένη σταδιοδρομία. 

 

Κοντά μας Μπορείτε και Εσείς, Σίγουρα και Σύντομα. 
 

        Πληροφορίες, Εγγραφές : 22 510 611 
Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο LCCI 

1. Στρόβολος /Λακατάμια: Ξανθίππης 13  
2. Πέρα Χωριό-Νήσου: Ιπποκράτους 10 

www.facebook.com/kolarides.institute 
 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΑΡΗ, ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ»

 
 
 
 
 
 
 

ΑΙΜΟΟΣΙΑ 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
ΡΑ 6:309:00 .. 

Α’ ηοτικό σχολείο Ιδαλίου 
 
 


450ml

3 

 αία
σώζουν

ζωές

........ακόη το σκέφτεσαι;;;;;; 


 
 

Λόγω εγάλης ανάγκης σε όλες τις οάδες αίατος,  
το Κέντρο Αίατος κάνει έκκληση στο κοινό και ιδιαίτερα  

στους νέους ας, να ενισχύσουν την αιοδοσία. 
 
 
 
ιοργανωτές:  Τοπική Επιτροπή Αιοδοσίας Ιδαλίου, Επιτροπή Υγείας ήου Ιδαλίου 
και Κέντρο Αίατος του Υπουργείου Υγείας 



 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ 
 

Στα πλαίσια του θεσού της ∆ιδυοποίησης του Ιδαλίου ε την CombslaVille  
και τις καθιερωένες ανταλλαγές πολιτών εταξύ των δύο πόλεων,  
θα φιλοξενηθεί στον ∆ήο ας οάδα Γάλλων αρχές Ιουλίου 2022. 

 
Παρακαλούε όσοι ∆ηότες του ∆ήου Ιδαλίου επιθυούν να φιλοξενήσουν έλος/έλη  

της Γαλλικής αποστολής, να συπληρώσουν την απαραίτητη  
«∆ΗΛΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΑΛΛΝ ΑΠΟ ΤΗΝ COMBSLAVILLE»  

και να την παραδώσουν στο Πολιτιστικό Τήα του ∆ήου Ιδαλίου 
έχρι τις 30 Μαρτίου 2022. 

 
Υπενθυίζουε ότι όσοι δηότες φιλοξενήσουν έλος/έλη της Γαλλικής αποστολής 

θα έχουν προτεραιότητα για συετοχή στην αποστολή στη Γαλλία την επόενη χρονιά. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα: www.dali.org.cy 

Facebook: ∆ήος Ιδαλίου 
Instagram: dalimunicipality 
Τηλέφωνα: 22444892/22444888 

 
 


















 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
 

Ο ήος Ιδαλίου, το Λύκειο Ιδαλίου, 
η 6η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού 

και η Εκκλησιαστική Επιτροπή 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου 
σας προσκαλούν στον εορτασό 

της Εθνικής Επετείου της  25ης Μαρτίου 1821, 
την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022. 








ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 

10:00π οξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας,  
 αέσως ετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. 

  
 Τον πανηγυρικό της ηέρας θα εκφωνήσει ο κ. Ανδρέας Ιωσήφ,  
 ιευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της ηοκρατίας. 
 

10:30π  Κατάθεση στεφάνων πολιτειακών αξιωατούχων. 
 



  
 

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 
2022 και ώρα 6.00μμ θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου δημόσια παρουσίαση των σχεδίων 
ανάπλασης των τμημάτων των οδών Αγ. Ανδρονίκου, Γ. 
Εικοσάρη και Φ. Πίττα που  βρίσκονται εντός του πυρήνα 
του Δήμου.

Καλείτε το κοινό και ιδιαίτερα οι κάτοικοι που διαμένουν 
στους πιο πάνω δρόμους να  συμμετάσχουν  στην δημόσια 
παρουσίαση και να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Για την συμμετοχή στην δημόσια παρουσίαση θα πρέπει 
όλοι συμμετέχοντες να επιδείξουν safe pass.  
Από τον Δήμο Ιδαλίου
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Στην τοποθέτηση δέκα τεχνητών φωλιών 
ανθρωποπουλιών σε διάφορα σημεία/
περιοχές εντός των διοικητικών του ορί-

ων όπου υπάρχουν ενδείξεις για ποντίκες, το-
ποθέτησε ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Θήρας η οποία θα έχει την ευθύ-
νη για την παρακολούθηση τους.
Η χρήση ανθρωποπουλιών για καταπολέμηση 
της ποντίκας αποτελεί διεθνώς μια επιτυχημένη 
πρακτική διαχείρισης και ελέγχου του πληθυ-
σμού της ποντίκας, λειτουργεί ως εναλλακτική 
μέθοδος καταπολέμησης (βιολογική καταπολέ-
μηση) από αυτή των χημικών τρωκτικοκτόνων 
και συμβάλει στη σταδιακή μείωση της χρησι-
μοποίησης δολωμάτων.
Η έξαρση του πληθυσμού της ποντίκας στην 
κυπριακή ύπαιθρο δημιουργεί εκτεταμένα 
προβλήματα στη χλωρίδα του τόπου. Επίσης, 
ενδεχομένως να προκαλέσει και προβλήμα-
τα υγείας στους πολίτες, αν δεν περιοριστεί. 
Τα τρωκτικά συναντώνται κυρίως σε περιοχές 

που γειτνιάζουν με σκυβαλότοπους, σε εγκα-
ταλελειμμένα κτίρια, καθώς και σε εντατικο-
ποιημένες καλλιέργειες. Επίσης, έντονη είναι η 
παρουσία τους σε περιοχές όπου υπάρχουν χα-
ρουπιές, αφού ελκύονται έντονα από αυτές. Ως 
εκ τούτου, οι διάφορες υπηρεσίες του κράτους 
(Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τα-
μείο Θήρας) δραστηριοποιούνται για να περιο-
ρίσουν αυτό το φαινόμενο, ενώ σε εξέλιξη βρί-
σκεται ο καταρτισμός προγράμματος εθνικής 
στρατηγικής δράσης. 
Στον καταρτισμό κλήθηκαν να συμβάλουν 
εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, το Ισραήλ 
και την Ελβετία. Στόχος είναι η μείωση της χρή-
σης τρωκτικοκτόνων και η ανάπτυξη βιολογι-
κών τρόπων καταπολέμησης των τρωκτικών. 
Στην παρούσα φάση η καταπολέμηση των 
τρωκτικών περιορίζεται στη χρήση του τρωκτι-
κοκτόνου φαρμάκου που προσφέρει το Τμήμα 
Γεωργίας, καθώς και με την εγκατάσταση τεχνη-
τών φωλιών για τα ανθρωποπούλια. Το ανθρω-

ποπούλι είναι ουσιαστικά μία κουκουβάγια με-
τρίου μεγέθους. Μπορεί να φωλιάσει από την 
πιο απομακρυσμένη «δόμη» μέχρι και το κα-
μπαναριό μιας εκκλησίας. Πραγματοποιεί μία 
με δύο γεννήσεις το χρόνο, με την πρώτη να γί-
νεται συνήθως περί τα μέσα Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου, και δίνει συνήθως 4-7 αβγά σε κάθε 
γέννα. Η βασική του διατροφή είναι τα τρω-
κτικά και κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του 
πτήσης μπορεί να καταναλώσει μέχρι και 8 πο-
ντικούς, μεσαίου μεγέθους, ανά ημέρα. Επομέ-
νως, αποτελεί έναν σημαντικό βιολογικό τρό-
πο εξάλειψης της ποντίκας. Στα πλαίσια αυτά, 
το Τμήμα Γεωργίας, σε μια προσπάθεια προ-
ώθησης της βιολογικής καταπολέμησης της 
ποντίκας, τοποθετεί τεχνητές φωλιές ανθρω-
ποπουλιών σε περιοχές όπου υπάρχουν ενδεί-
ξεις ύπαρξής τους. Η προσφερόμενη περίοδος 
εγκατάστασης τεχνητής φωλιάς σε δέντρα είναι 
λίγο πριν την κυοφορία του πουλιού, όταν δη-
λαδή ψάχνει τόπο να φωλιάσει.

Βιολογική καταπολέμηση 
της ποντίκας στο Δήμο Ιδαλίου 

Eνίσχυση πρώτης εγκατάστασης 
νέων γεωργών

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πλη-
ρωμών ανακοινώνει την έκδοση του Εγ-
χειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτη-

τών που αφορά την Β΄ Προκήρυξη του Καθεστώς 
6.1 :«Ενίσχυση πρώτης 
εγκατάστασης νέων γε-
ωργών», του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης Κύπρου 2014 
– 2020. Μέσω του Μέ-
τρου 6.1 παρέχεται οι-
κονομική ενίσχυση σε 
νέους ηλικίας από 18 
έως και 40 ετών που 
επιθυμούν να εγκα-
τασταθούν για πρώτη 
φορά ως επικεφαλείς/
αρχηγοί εκμετάλλευ-
σης στον πρωτογενή τομέα. Το ποσό ενίσχυσης 
κυμαίνεται από €20.000 μέχρι €50.000 αναλό-
γως και τυχόν συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
στην γ’ προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1.Αιτήσεις 
υποβάλλονται από την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρί-

ου 2022 μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 
(ώρα 23:59 μ.μ.)ηλεκτρονικά μέσω της  ιστοσε-
λίδας: www.eas.capo.gov.cy. Σημειώνεται ότι οι 
αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω διαπιστευμέ-

νων φορέων –συμβού-
λων, οι οποίοι εγκρίθη-
καν  για το σκοπό αυτό 
από το Τμήμα Γεωργί-
ας. Ο κατάλογος των δι-
απιστευμένων φορέων, 
το Ενημερωτικό Έντυ-
πο και όλο το συνοδευ-
τικό υλικό είναι διαθέ-
σιμα στην ιστοσελίδα 
του ΚΟΑΠ www.capo.
gov.cy καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy    Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρίνα Πε-
τρίδου στο τηλέφωνο 22 557 778.

Ενημερώθηκαν οι αγροτικές 
οργανώσεις για τα νέα 

προγράμματα επιχορηγήσεων

Για τα νέα προγράμματα επιχορηγήσεων ανα-
φορικά στο έτος 2022, για την νέα Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική 2021 – 2027, αλλά και για το σύ-

στημα παρακολούθησης γεωργικών εκτάσεων  
(monitoring), το οποίο θα εφαρμόσει ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών κατά το τρέχον 
έτος, ενημέρωσε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών 
Ανδρέας Κυπριανού, τις αγροτι-
κές οργανώσεις.
Σε ανακοίνωσή του, ο ΚΟΑΠ  
αναφέρει πως ο Επίτροπος ενη-
μέρωσε τις αγροτικές οργα-
νώσεις ότι σύντομα θα ανα-
κοινωθούν οι περιφερειακές 
συγκεντρώσεις σε κοινότη-
τες, στις οποίες θα παραβρεθεί 
ο ίδιος και Λειτουργοί του Ορ-
γανισμού, για ενημέρωση και 
επίλυση διαφόρων προβλημάτων / θεμάτων που 
απασχολούν τους γεωργούς. 
Ανάφερε, επίσης, ότι για πρώτη φόρα Λειτουργοί του 
ΚΟΑΠ θα βγουν έξω από τα γραφεία τους και θα εργά-
ζονται κανονικό ωράριο σε διάφορες κοινότητες στα 
κοινοτικά γραφεία, σε διάφορες επαρχίες, ώστε να βο-
ηθήσουν και να ενημερώσουν τον αιτητή να επιλύ-
σουν προβλήματα και απορίες που προκύπτουν από 
τα μέτρα επιχορηγήσεις.
Σύμφωνα με τον ΚΟΑΠ οι δυο αυτές ενέργειες από μέ-

ρους του Οργανισμού θα ανακοινωθούν σε μεταγε-
νέστερο στάδιο.
Εξάλλου, ο Επίτροπος εξέφρασε την επιθυμία, για την 
συνέχιση της στενής και καλής συνεργασίας, που ήδη 
υπάρχει με όλες τις αγροτικές οργανώσεις, για το καλό 
του Κύπριου αγρότη και της αγροτικής οικονομίας.
Ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι Λειτουργοί του 

ΚΟΑΠ θα βρίσκονται πάντα στο 
πλευρό των αγροτών, για επίλυ-
ση και για παροχή όποιας βοή-
θειας χρειαστεί, μέσα στο πλαί-
σιο πάντοτε των δυνατοτήτων 
του Οργανισμού.
Κατά τη συνάντηση συζητήθη-
καν, επίσης, θέματα που αφο-
ρούν τη γεωργική και αγροτική 
οικονομία, τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τους αγρότες και 

τους τρόπους διευκόλυνσης του Κύπριου αγρότη με 
σκοπό την πλήρη απορρόφηση όλων των κονδυλίων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τη γεωργία.
Από την πλευρά τους οι αγροτικές οργανώσεις εξέ-
φρασαν τη πλήρη στήριξη τους και ευχαρίστησαν 
θερμά τον Επίτροπο για την πρωτοβουλία της συ-
νάντησης, αλλά και για την ενημέρωση που έλαβαν 
μέσω παρουσιάσεων και έντυπου υλικού που τους 
δόθηκε.Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ιδιωτικής Σχο-

λής Φόρουμ που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου», μαζί με τους συμμαθητές τους της Α’ 
Λυκείου, είχαν την τύχη να ενημερωθούν για ζητή-
ματα που άπτονται του μέλλοντος της Ευρώπης από 
τον Εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  Άγ-
γελο Καπετανίδη. Ο κ. Καπετανίδης παρουσίασε την 
ιστορική πορεία της Ε.Ε. και να συζητήσει με τους μα-
θητές της Σχολής φλέγοντα ζητήματα που αφορούν 
στην περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε, το σχεδιασμό 
αντιμετώπισης κρίσεων όπως είναι η πανδημία και το 
προσφυγικό, τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλει η Ένω-
ση στα εκάστοτε  κράτη - μέλη που ενδεχομένως πα-
ραβιάζουν σημεία των νομοσχεδίων που ψηφίζονται 
κ.α. Οι μαθητές της Σχολής συμμετείχαν σε μια άκρως 
εποικοδομητική συζήτηση, προβληματίστηκαν για 
την πορεία των προβλημάτων που ανακύπτουν στο 
πλαίσιο της Ένωσης και ευαισθητοποιήθηκαν αναλο-
γιζόμενοι για την ευθύνη που αναλογεί στον καθέ-
να μας ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράταση προθεσμίας απογραφής 
ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων 

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών 
κ. Ανδρέας Κυπριανού, κατόπιν αι-
τήματος από όλες τις αγροτικές ορ-

γανώσεις σχετικά με την απογραφή ζωικού 
πληθυσμού αιγοπρο-
βάτων, αποφάσισε να 
δώσει παράταση προ-
θεσμίας για απογρα-
φή του ζωικού πληθυ-
σμού αιγοπροβάτων 
στο πλαίσιο εφαρμο-
γής της Προαιρετικής 
Συνδεδεμένης Στή-
ριξης Αιγοπροβάτων 
(ΠΣΣΑ) 2022 και δυ-
νατόν άλλων μέτρων 
κεφαλικής επιδότη-
σης αιγοπροβάτων 
που τυχόν προκηρυχθούν για το έτος 2022.
Αποφάσισε όπως η τελευταία ημέρα απογρα-
φής και κοινοποίησης αποτελεσμάτων στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ορίζεται η Τρίτη 8 
Μαρτίου 2022. Ο κ. Κυπριανού επισημαίνει ότι 
σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία απο-
γραφής, ο ζωικός πληθυσμός στην εκμετάλ-

λευση είναι 100 ή περισσότερα ζώα, σύμφωνα 
με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Κτη-
νιατρικών Υπηρεσιών, η απογραφή θα πρέπει 
να διενεργηθεί με σαρωτή. Η απογραφή με  

χρήση σαρωτή σε 
εκμεταλλεύσεις με 
ζωικό πληθυσμό 
100 ή περισσότε-
ρα ζώα, αποτελεί 
κριτήριο επιλεξι-
μότητας.
Για επιπρόσθετες 
πληροφορίες ή/
και διευκρινήσεις 
σχετικά με τη διε-
νέργεια της απο-
γραφής ζωικού 
πληθυσμού, οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τη-
λεφωνικώς με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτη-
νιατρικά Γραφεία ή Κτηνιατρικούς Σταθμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα 
Μαρίνα Πετρίδου στο τηλέφωνο 22 557778.
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Ο Ιάκωβος Κολοκάσης 
κατακτά τη Μeta (Facebook)

Ο Ιάκωβος Κολοκάσης είναι άλλος ένας 
Κύπριος που αποδεικνύει ότι η Κύπρος 
μας βγάζει λαμπρά μυαλά που με μελέ-

τη και σκληρή δουλειά καταφέρνουν να διαπρέ-
πουν στο εξωτερικό. Ο Κύπριος διδακτορικός φοι-
τητής, από το Δάλι, έλαβε την πολύ σημαντική και 
εξαιρετικά ανταγωνιστική υποτροφία από τη Meta 
(Facebook) για το 2022. Η υποτροφία της Meta χο-
ρηγείται σε ελάχιστους φοιτητές κάθε χρόνο, ανά 
το παγκόσμιο. Στόχος είναι η επιβράβευση υποψή-
φιων διδακτόρων που διεξάγουν έρευνα σε ανα-
δυόμενα θέματα στην επιστήμη και τη μηχανική 
υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων AI συστη-
μάτων, blockchain και cryptoeconomics, human-
computer interaction, γλώσσες προγραμματι-
σμού και τις τεχνολογίες του μέλλοντος AR/VR. 

Φέτος, η εταιρεία δέχτηκε πάνω από 2300 αιτήσεις 
διδακτορικών φοιτητών από περισσότερα από 100 
πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Από αυτές εγκρίθη-
καν μόνο 37, με τη συντριπτική πλειοψηφία των επι-
τυχόντων να προέρχονται από κορυφαία Αμερικα-
νικά Πανεπιστήμια, όπως το Harvard και το Stanford, 
ενώ μόνο 4 φοιτητές προέρχονται από Ευρωπαϊ-
κά Πανεπιστήμια. Ένας εξ αυτών, λοιπόν, είναι και 
ο Ιάκωβος Κολοκάσης, διδακτορικός φοιτητής στο 
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, από το οποίο απέκτησε πτυχίο και μετα-
πτυχιακό. Όπως αναφέρει, θα συνεχίσει το διδακτο-
ρικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη Meta να 
του εξασφαλίζει μια σημαντική χρηματοδότηση για 
τα επόμενα δύο χρόνια (Σεπτέμβρης 2022-2024). Η 
έρευνα του Ιάκωβου Κολοκάση επικεντρώνεται σε 
θέματα που βρίσκονται στην τομή των δυναμικών 
γλωσσών προγραμματισμού, της διαχείρισης μνή-

μης και των συστημάτων επεξεργασίας μεγάλων δε-
δομένων. Ως υπότροφος της Meta, λοιπόν, θα έχει 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ετήσιο Meta 
PhD Fellowship Summit και να παρουσιάσει τη δική 
του έρευνα, ανακαλύπτοντας περισσότερα και δη-
μιουργώντας διασυνδέσεις με ερευνητές της Meta 
και άλλους υπότροφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 
είναι η πρώτη φορά που φοιτητής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης παίρνει τη σημαντική αυτή υποτροφία, 
αφού το 2019 δόθηκε και στον διδακτορικό φοιτη-
τή Αναστάσιο Παπαγιάννη (του Τμήματος Επιστή-
μης Υπολογιστών), ο οποίος μάλιστα εργάστηκε για 
ένα χρόνο στα γραφεία της Facebook στο Λονδίνο. 

Σε δηλώσεις του ο Δαλίτης φοιτητής εξήγησε ότι «η 
μνήμη καταναλώνει σημαντικό κομμάτι ενέργειας 
και εμείς προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη μνήμη 
χρησιμοποιώντας τον μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 
που παρέχουν πιο αργές συσκευές. Αυτό το εφαρ-
μόζουμε στο κομμάτι των δυναμικών γλωσσών 
(όπως η java) οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επί τω 

πλείστον στα μεγάλα συστήματα ανάλυσης δεδομέ-
νων που έχουν την ανάγκη για περισσότερη μνήμη. 
Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας και στο να αξιοποιούμε καλύτερα ένα 
server για να τρέχει πιο πολλές εφαρμογές».

Ο Ιάκωβος  Κολοκάσης νιώθει περήφανος τονίζο-
ντας ότι αυτή η υποτροφία τον κάνει εξαιρετικά χα-
ρούμενο. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί επιβεβαιώνεται 
ότι κομμάτι της έρευνάς του κινείται στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και ο δεύτερος λό-
γος είναι γιατί «αποδεικνύουμε για ακόμα μια φορά 
ότι στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης γίνεται σημαντική και αξιόλογη 
δουλειά. Αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα των αξιόλο-
γων καθηγητών που στελεχώνουν το Τμήμα μας και 
της καθοδήγησης που μας δίνουν». Πρόσθεσε ότι 
«τέτοιες διακρίσεις αποδεικνύουν ότι το Τμήμα και 
οι καθηγητές μάς παρέχουν τις γνώσεις και ικανότη-
τες για να μπορούμε να συναγωνιστούμε φοιτητές 
από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου»

Ά λλη μια διάκριση για την Ιδιωτική Ελλη-
νική Σχολή Φόρουμ. Ο μαθητής Ανδρέ-
ας Σαββίδης κατέκτησε τη ψηλότερη 

βαθμολογία παγκυπρίως (99/100), στην εξέταση 
Cambridge IGCSE English as a Second Language. 
Η Σχολή συνεχάρη τόσο το μαθητή όσο και την 
καθηγήτρια του Στέλλα Μυτίδου, αλλά και  όλους 
τους καθηγητές του Τμήματος των Αγγλικών για 
την προσπάθεια τους και τη συνεχή προετοιμασία 
που κάνουν στα παιδιά για τις εξετάσεις τους.

Πρώτευσε μαθητής 
της Σχολής Φόρουμ
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Ένα «μελωμένο πιάτο» 
με μπρόκολο, μοσχάρι 
και τζίντζερ γευστικό και 
υγιεινό.

Εκτέλεση

1. Για να φτιάξουμε 
μπρόκολο κατσαρόλας 
με μοσχάρι και δυόσμο, 
βάζουμε μια φαρδιά 
κατσαρόλα σε δυνατή 
φωτιά και όταν κάψει, 
ρίχνουμε το κρέας και 
το «σοτάρουμε» για 4 
λεπτά (χωρίς προσθήκη 
λιπαρής ουσίας).

2. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε 
τα κρεμμύδια, 
ανακατεύουμε για 2 
λεπτά, προσθέτουμε το 
ελαιόλαδο, ανακατεύουμε 
για 4 λεπτά και σβήνουμε 
με το κρασί.

3. Αφήνουμε 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε τη δάφνη, 
τα καρδάμωμα και τον μισό ζωμό.

4. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
σιγοβράζουμε για 40 λεπτά.

5. Προσθέτουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, το μπρόκολο, 
δυναμώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε τον υπόλοιπο ζωμό. Όταν 
πάρει βράση, χαμηλώνουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και 
σιγοβράζουμε για 10 λεπτά ακόμα, μέχρι να μαλακώσει το κρέας, 
αλλά να μη στεγνώσει. Κάθε τόσο, αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο 
νερό ή ζωμό.

6. Τέλος, ρίχνουμε τον δυόσμο και το τζίντζερ, ανακατεύουμε, 
αφήνουμε 5 λεπτά εκτός φωτιάς, βγάζουμε και πετάμε τα 
καρδάμωμα και τα δαφνόφυλλα και σερβίρουμε.

7. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε, το μπρόκολο κατσαρόλας με μοσχάρι 
και δυόσμο, με τα καβουρντισμένα αμύγδαλα.

Υλικά
Μερίδες: 4
• τα μπουκετάκια από 
2 μέτρια μπρόκολα
• 800 γρ. μοσχάρι 
από ελιά, κομμένο σε 
κύβους 1,5-2 εκ.
• 500 γρ. ξερά 
κρεμμύδια, κομμένα 
σε κύβους 1,5 εκ.
• 200 ml κρασί λευκό, 
ξηρό
• 1 ½ κουτ. σούπας 
φύλλα δυόσμου, 
χοντροκομμένα
• περίπου 1 λίτρο 
ζωμός κότας ή ζεστό 
νερό
• 1 κουτ. γλυκού 
τζίντζερ, σε σκόνη
• 2 δαφνόφυλλα
• 2 ολόκληρα 
καρδάμωμα (γνωστά 
και ως κακουλέ, σε 
καλά μπαχαράδικα)
 • 2 κουτ. σούπας 
αμύγδαλα φιλέ 
(προαιρετικά), 
καβουρντισμένα σε 
αντικολλητικό τηγάνι 
χωρίς λιπαρή ουσία
• 80 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, 
φρεσκοτριμμένο 
πιπέρι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Μπρόκολο κατσαρόλας 
με μοσχάρι και δυόσμο Ξ επέρασε κάθε προσδοκία ο θεσμός του Πα-

ρατηρητή της Γειτονιάς ο οποίος αριθμεί 
σήμερα στο Δήμο Ιδαλίου 5000 παρατηρη-

τές. Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά 
στο Δήμο Ιδαλίου και λειτουργεί από τις 4 Ιουλίου 
2011, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Μετά από τους 
πρώτους 5 μήνες εφαρμογής του και ενώ παγκύπρια 
παρουσιαζόταν μια αύξηση 10% στην εγκληματικό-
τητα, στο Δάλι υπήρξε μείωση 50%. Μετά την επι-
τυχή του εφαρμογή, υιοθετήθηκε και από πολλούς 
Δήμους και κοινότητες σε όλη την Κύπρο.
Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού έχουν απο-
τραπεί στο Δήμο εκατοντάδες παραβάσεις ή εγκλη-
ματικές ενέργειες όπως κλοπές οχημάτων, σπιτιών, 
καταστημάτων, κακόβουλες ενέργειες, νεανική πα-
ραβατικότητα, έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί πα-
ραβάτες, έχουν εντοπιστεί κλοπιμαία, κ.ά.
Ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς είναι απο-
τέλεσμα της συνεργασίας της Αστυνομίας με την Το-
πική Αυτοδιοίκηση και λειτουργεί παράλληλα με το 
θεσμό του Αστυνομικού της Γειτονιάς, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης 
του εγκλήματος, παροχής περαιτέρω ασφάλειας και 
την ενδυνάμωση της συνεργασίας του κοινού με 
την Αστυνομία και τις Τοπικές Αρχές, πάνω σε μια 

οργανωμένη βάση. Σκοπός του θεσμού είναι η αύ-
ξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η 
μείωση των εγκλημάτων κατά περιουσιών.

Πέραν των 5000 
οι Παρατηρητές της Γειτονιάς

Τ ελέστηκε  από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευ-
αγγελίστριας στο Δάλι το ετήσιο εθνικό 
μνημόσυνο του ηρώα Δημήτρη Χάματσου, 

ο οποίος έπεσε υπερασπιζόμενος την πατρίδα κατά 
την τουρκοανταρσία στη μάχη στον Άγιο Σωζόμενο 
στις 6 Φεβρουαρίου του 1964.  Τον επιμνημόσυνο 
λογο εκφώνησε ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας 
Περδίος. Ο Δημήτρης Χάματσος ήταν τελοιόφητος 
μαθητής όταν σκοτώθηκε  από τουρκικές σφαίρες 
στη μάχη του Αγίου Σωζομένου, στην προσπάθεια 
του να απομακρύνει από το πεδίο της μάχης τραυμα-
τίες. 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. 
Μιας κλασικής, ταπεινής αλλά έντιμης και ενάρετης 
αγροτικής οικογένειας. Από μικρός, ταυτόχρονα με 

την προσπάθειά του στο σχολείο, ακούραστος και 
με αφοσίωση στήριζε τους γονείς του στις αγροτικές 
ασχολίες της πολυμελούς οικογένειας. Ξεχώριζε για 
την εργατικότητα και την αποφασιστικότητα του. Το 
διέκρινε  η αγάπη του για τις τέχνες και τη ζωγρα-
φική ιδιαίτερα, ενώ έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την ποίηση και τα βιβλία. Παράλληλα, ο αθλητισμός 
και ειδικά το ποδόσφαιρο ήταν η μεγάλη του αγά-
πη. Εντάχθηκε στην μεγάλη αθλητική οικογένεια του 
Χαλκάνορα Ιδαλίου και διακρίθηκε ως αμυντικός 
στην ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Δημήτρης Χάματσος  
αποτελεί σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας, όχι 
μόνο για την περιοχή του Δαλιού αλλά για όλη την 
Κύπρο, υπόδειγμα για όλους τους νέους της πατρί-
δας μας.

Το μνημόσυνο του ήρωα 
Δημήτρη Χάματσου

Κ ατόπιν σχετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τα κράτη μέλη ενέκριναν την 
εμπορία στην Ε.Ε. μιας καινοτόμου πρό-

σθετης ύλης ζωοτροφών. Η πρόσθετη ύλη, που 
αποτελείται από 3-νιτροοξυπροπανόλη, θα συμβά-
λει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός ισχυ-
ρού αερίου του θερμοκηπίου, από τις αγελάδες. 
Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων  
Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία 
είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή μετάβαση 
προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Η ΕΕ 

εξακολουθεί να πρωτοστατεί στη διασφάλιση της 
ασφάλειας των τροφίμων, ενώ παράλληλα προσαρ-
μόζεται στις νέες τεχνολογίες που μπορούν να κα-
ταστήσουν την παραγωγή τροφίμων πιο βιώσιμη. Η 
μείωση των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι καίριας σημα-
σίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και η σημερινή έγκριση αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του τι μπορούμε να επιτύχουμε μέσω 
νέων γεωργικών καινοτομιών.» Το προϊόν υποβλή-
θηκε σε αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η 
οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αποτελε-
σματικό στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τις 
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Μόλις εκδοθεί η από-
φαση από την Επιτροπή, γεγονός που αναμένεται να 
συμβεί τους επόμενους μήνες, η πρόσθετη ύλη ζω-
οτροφών θα είναι η πρώτη του είδους της που διατί-
θεται στην αγορά της ΕΕ. Αυτό το καινοτόμο προϊόν 
θα συμβάλει στον οικολογικό προσανατολισμό της 
γεωργίας της ΕΕ και στους στόχους της στρατηγικής 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Εκτιμάται ότι θα μει-
ώσει τις εκπομπές μεθανίου από τις αγελάδες γαλα-
κτοπαραγωγής από 20% έως 35%, χωρίς να επηρε-
αστεί η παραγωγή. Η χρήση του είναι ασφαλής για 
τις αγελάδες και τους καταναλωτές και δεν επηρεάζει 
την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Μια 
έκθεση του 2021 του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι οι εκπομπές από την κτηνοτροφία από εκλύσεις 
κοπριάς και γαστρεντερικές εκλύσεις  αντιπροσω-
πεύουν περίπου το ένα τρίτο των ανθρωπογενών 
εκπομπών μεθανίου. 

Kαινοτόμος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
 θα μειώσει τις εκπομπές μεθανίου 

από αγελάδες

Σ την προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών 
για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και 
ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μετα-

ποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 
το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβού-
λιο, προχωρεί το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ση-
μειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που 
θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκή-
ρυξης ανέρχεται στα 25 εκ. Ευρώ.
 Σε ανακοίνωση το ΥΕΕΒ αναφέρει ότι 
«η ημερομηνία έναρξης υποβολής αι-
τήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα» και 
προσθέτει πως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί 
ο Οδηγός του Σχεδίου τον οποίο καλού-
νται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν.
Σύμφωνα με το ΥΕΕΒ, το Σχέδιο στοχεύει 
στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜμΕ) όπως αυτές ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη 
μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων.  
Σημειώνει ότι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι 

οίνοι και το ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται 
στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1308/2013, δεν καλύπτονται από το 
Σχέδιο.
Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες 
του Οδηγού Σχεδίου και σημειώνει ότι, 
οι αιτήσεις/προτάσεις θα υποβάλλονται 
μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήμα-
τος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ κατά 
τη χρονική περίοδο υποβολής που θα 
καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων και η οποία θα 
ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Τέλος, το ΥΕΕΒ αναφέρει ότι το Σχέδιο 
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 
C3.1I6 του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρη-
ματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το 
κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του 
προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανά-
καμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία.

Σχέδιο Χορηγιών για δημιουργία και 
εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης
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Η σκολίωση είναι μια τρισδιάστατη 
στροφική παραμόρφωση της σπον-
δυλικής στήλης και του κορμού. Είναι 

μια πάθηση η οποία επηρεάζει και επιφέρει αλ-
λαγές και στα τρία επίπεδα κίνησης. Επηρεάζει 
το 2-4% του πληθυσμού με μεγαλύτερη συχνό-
τητα στα κορίτσια (άγνωστη αιτιολογία). Μέρος 
από το ποσοστό αυτό, θα χρειαστεί κάποιο είδος 

θεραπείας, ειδικές 
ασκήσεις για σκολί-
ωση (PSSE) ή και κη-
δεμόνα ή ακόμα και 
χειρουργική επέμβα-
ση σπονδυλοδεσίας. 
 Η διάγνωση της γί-
νεται με συνεκτίμη-
ση κλινικού και ακτι-
νολογικού ελέγχου. 
Όταν ζητήσουμε από 
το άτομο να σκύψει 
μπροστά, παρατη-
ρούμαι ύβο στην 
πλάτη δηλαδή η μία 
μεριά της πλάτης ση-

κώνεται ψηλότερα από την άλλη.

Μερικά σημεία που μπορεί να παρατηρήσουμε 
στα άτομα με σκολίωση είναι: το κεφάλι μπορεί 
να μην είναι στο κέντρο σε σχέση με την λεκάνη, 
οι ώμοι πιθανόν να μην έχουν το ίδιο ύψος και 
οι ωμοπλάτες να είναι ασύμμετρες δηλαδή η μια 
μπορεί να είναι πιο ψηλά  και πιο προεξέχουσα 
από την άλλη, οι πλευρές μπορεί να έχουν δια-
φορετικό ύψος, το σώμα μπορεί να κλίνει προς 
τη μία πλευρά  , η λεκάνη μπορεί να είναι σε 
στροφή ή πιο ψηλά από την μία πλευρά ή μετα-
τοπισμένη στην μια πλευρά, επίσης μπορεί να 
φαίνεται ότι υπάρχει ανισοσκελία αλλά να μην 
είναι πραγματική ανισοσκελία. 

Το παιδί θα πρέπει να παρακολουθείται στενά 
(κάθε 2-3 μήνες) καθώς αναπτύσσεται. Όταν 
λέμε να παρακολουθείται δεν εννοούμαι απλά 
να παρακολουθεί ο γιατρός το παιδί κάθε 2-3 
μήνες και να  βλέπουμε μόνο την ακτινογραφία 
αλλά πρέπει να εφαρμοστούν έγκαιρα οι ειδι-
κές ασκήσεις, για να αποφευχθεί η επιδείνωση 
δηλαδή πρέπει να ελέγξουμε μέσα σε αυτό το 
διάστημα αν η σκολίωση σταθεροποιείται ή όχι, 
εκτελώντας τις ειδικές ασκήσεις.
Μερικοί τύποι σκολίωσης μπορεί να προκαλέ-
σουν πόνο στην πλάτη αλλά στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων η σκολίωση δεν είναι επώδυ-
νη.

Ο κίνδυνος εξέλιξης της καμπύλης της σκολίω-
σης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 
ηλικία, το φύλο, το στάδιο ανάπτυξης του παιδι-
ού δηλαδή η ωρίμανση του σκελετού. Σε άτομα 
που σκελετικά δεν έχουν ωριμάσει, ο κίνδυνος 
εξέλιξης της καμπύλης σχετίζεται κυρίως με το 
αναπτυξιακό δυναμικό. Έτσι, η επίπτωση της 
εξέλιξης του κυρτώματος είναι υψηλή στα παι-
διά που το κύρτωμα γίνεται πριν από την ηλικία 
των 10 ετών . Η μεγαλύτερη εξέλιξη της σκολιω-
σης εμφανίζεται κατά το διάστημα της ταχείας, 
εφηβικής αύξησης - ανάπτυξης (Risser 0-3).
Η Schroth method είναι η πιο διαδεδομένη και 
σε διεθνές επίπεδο αναγνωρισμένη και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένη μέθοδος για αντιμετώπι-
ση κυρίως της σκολίωσης αλλά και της κύφω-
σης. Αποτελείται από ειδικές εξατομικευμένες 
ασκήσεις (PSSE) προσαρμοσμένες στον κάθε 
τύπο σκολίωσης. Βασίζεται στην τρισδιάστατη 
αυτοδιόρθωση της σκολιωτικής στάσης, στην 
επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης, στην 
εφαρμογή της στροφικής αναπνοής και στην εκ-
παίδευση  για διατήρηση των διορθώσεων κατά 
τις καθημερινές δραστηριότητες. 
Η μέθοδος schroth μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
παιδία και σε ενήλικους. Μπορεί να εφαρμοστεί 
και σε μικρές σκολιώσεις ( μικρότερες των 250) 
και σε μεγαλύτερες είτε σε συνδυασμό με τον 
κηδεμόνα όταν το παιδί βρίσκεται στην ανάπτυ-
ξη, είτε μετά από χειρουργική επέμβαση.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση για 
διατήρηση της διορθωμένης θέσης και αλλαγή 

της συνηθισμένης θέσης που διατηρεί το άτομο 
στην καθημερινότητα του, προκειμένου να βελ-
τιωθεί η ευθυγράμμιση, ο πόνος και η εξέλιξη 
της σκολίωσης. Αυτό γίνεται για να διακοπεί ο 
φαύλος κύκλος της εξέλιξης της σκολίωσης, να 
μειωθεί η ασύμμετρη φόρτιση στη σπονδυλι-
κή στήλη έτσι ώστε να μειωθεί η πρόοδος και η 
εξέλιξη της σκολίωσης αλλά και ο πόνος (όπου 
υπάρχει).

Οι ασκήσεις της μεθόδου Schroth,  δεν μοιάζουν 
με τις κλασσικές ασκήσεις γυμναστικής αλλά εί-
ναι εξιδεικευμένες ασκήσεις για να διορθώσουν 
τρισδιάστατα την σκολίωση με ειδικές κινήσεις 
και έναν διαφορετικό τρόπο αναπνοής. Είναι 
πολύ σημαντικό η εφαρμογή της μεθόδου να 
γίνεται από καταρτισμένο -πιστοποιημένο και 
εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή που έχει εκπαι-
δευτεί στην μέθοδο Schroth. Ο εξειδικευμένος 
φυσικοθεραπευτής σχεδιάζει εξατομικευμένα 
προγράμματα ανάλογα με την κάθε περίπτω-
ση και καθοδηγεί το άτομο για να επιτευχθεί η 
σωστή ενεργοποίηση των μυών, που παρέχουν 
την διορθωμένη στάση του σώματος και να επι-
τευχθεί η μείωση της ασυμμετρίας.
Υπάρχουν κάποια αθλήματα που απαιτούν ευ-
λυγισία ή στροφές στον κορμό ή ακραίες θέσεις 
της σπονδυλικής στήλης, όπως η κολύμβηση, η 
ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, το μπαλέτο 
και το τένις, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
εμφάνισης σκολίωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι είναι η αιτία της σκολίωσης αλλά καλό θα 
είναι να συνυπολογίζεται κατά την κλινική εξέ-
ταση. Συνήθως προτρέπουμε τους ασθενείς να 
αθλούνται για τα γενικότερα οφέλη της άθλη-
σης, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι κανένα 
άθλημα δεν μπορεί να προτείνεται για αντιμετώ-
πισης της σκολίωσης.

Στόχοι της μεθόδου είναι:
• Η τρισδιάστατη διόρθωση της παραμόρφω-

σης της σπονδυλικής στήλης,
• Η σταθεροποίηση της εξέλιξης της σκολίωσης 

κατά την ανάπτυξη του παιδιού
• Αποφυγή κηδεμόνα σε περιπτώσεις μικρών 

σκολιώσεων ( κάτω των 25 °)
• Αποφυγή χειρουργείου σε μέτριες σκολιώσεις 

25°-40°
• Η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας - 

ζωτικής χωρητικότητας
• Η βελτίωση της εμφάνισης και του αισθητικού 

αποτελέσματος
• Βελτίωση στάσης και της στροφής της σπον-

δυλικής στήλης
• Η μείωση ή εξαφάνιση του πόνου
• Βελτίωση της κινητικότητας και της ευελιξίας 

της σπονδυλικής στήλης
• Μυϊκή ενδυνάμωση σε διορθωμένες θέσεις
• Διατήρηση διορθωμένης θέσης στην καθημε-

ρινότητα
• Βελτίωση παραμέτρων που σχετίζονται με την 

ποιότητα ζωής του ατόμου, όπως ο πόνος, η 
εμφάνιση, η ψυχολογία και η λειτουργικότη-
τα.

Η αντιμετώπιση της παραμόρφωσης εξαρτά-
ται από διάφορους παράγοντες, οι πιο κύριοι 
είναι το μέγεθος της γωνίας της σκολίωσης και 
το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Επίσης ο τύ-
πος της σκολίωσης, η ακτινολογική στροφή και 
παραμόρφωση των σπονδύλων, η κληρονομι-
κότητα, η ασυμμετρία του σώματος, η στροφή 
του κορμού, η έναρξη της πρώτης περιόδου στα 
κορίτσια, η μειωμένη θωρακική κύφωση είναι 
παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν 
για την αντιμετώπιση της σκολίωσης. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές από τις διεθνείς 
επιστημονικές κοινότητες είναι πως σκολιώσεις 
μικρότερες των 25 μοιρών αντιμετωπίζονται 
μόνο με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις 
με πρωταρχικό στόχο την διακοπή της εξέλιξης 
της σκολίωσης και στη συνεχεία τη μείωση των 
κυρτωμάτων. Υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις 
που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μεγάλο λά-
θος αυτό που αναφέρουν μερικοί γιατροί πως 
σκολιώσεις μικρότερες των 20° δεν υπάρχουν 
ασκήσεις που να μπορούν να βοηθήσουν στο 
να μην μεγαλώσει η σκολίωση και πως πρέπει 
να γίνεται μόνο παρακολούθηση με ακτινογρα-
φίες σε μικρά χρονικά διαστήματα, αυτή η άπο-
ψή είναι εντελώς λανθασμένη.  Έχει αποδειχθεί 
ότι ασκήσεις Schroth μπορούν να μειώσουν ση-
μαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολί-
ωσης και να αποφευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
η εφαρμογή κηδεμόνα. 

Σκολιώσεις μεγαλύτερες των 25° αντιμετωπίζο-
νται σε συνδυασμό κηδεμόνα και ειδικών φυσι-
οθεραπευτικών ασκήσεων schroth.
 Σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών υπάρχει χει-
ρουργική ένδειξη χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
όσοι έχουν πάνω από 45 μοίρες θα πρέπει να 
χειρουργηθούν. Το χειρουργείο δεν είναι μο-
νόδρομος και σε κάποιες περιπτώσεις η συ-
ντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να επιτύχει να 
αποφευχθεί το χειρουργείο. Μπορούμε με τον 
κατάλληλο κηδεμόνα και σε συνδυασμό με 
ασκήσεις Schroth να επιφέρουμε πολύ καλό δι-
ορθωτικό αποτέλεσμα και να καταφέρουμε να 
σταθεροποιήσουμε ή ακόμα και να βελτιώσου-
με πολύ μεγάλες σκολιώσεις. 

Σκολίωση - Η αντιμετώπιση της μέσω της μεθόδου Schroth

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο Δαλι 
99881222
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Σ κληρή μάχη μέχρι τέλους θα δώ-
σει η ΜΕΑΠ με στόχο την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος της 

Γ’ κατηγορίας. Η ομάδα έδειξε ότι μπορεί 
να πετύχει το μεγάλο στόχο. Στα παιχνίδια 
της η ομάδα εμπνέει εμπιστοσύνη και η 
παρουσία των ποδοσφαιριστών στο γήπε-
δο δεικνύει ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά 
στις προπονήσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία 
βγαίνουν στο γήπεδο. Η ΜΕΑΠ πέραν από 
την ουσία που δεν είναι τίποτε άλλο από 
τους βαθμούς, στους αγώνες της η ομάδα 
προσφέρει και πολύ καλό θέαμα Η ενδεχό-
μενη κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ 
κατηγορίας έχει κινητοποιήσει τους φίλους της ομάδας οι οποίοι φυσιολογικά έχουν έρθει κοντά στο σωματείο 
και προσπαθούν να βοηθήσουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Από παιχνίδι σε παιχνίδι αυξάνονται 
οι φίλοι της ομάδας που παρακολουθούν τα παιχνίδια.  Η ΜΕΑΠ δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή και μπορεί να 
κατακτήσει τον τίτλο. Οι κόκκινοι φαίνεται ότι θα δώσουν σκληρή μάχη με την ομάδα της Πέγειας όσον αφορά 
τον τίτλο χωρίς ωστόσο να αποκλείεται στην πορεία να μπουν στο κόλπο, υπό κάποιες προϋποθέσεις και οι 
ομάδες της Ε.Ν. Ύψωνα και της ΑΕ Ζακακίου. Τα βαθμολογικά δεδομένα είναι ρευστά και εάν δεν υπάρχει 
σοβαρότητα μέχρι το τέλος εύκολα μπορεί να χαθούν όλα όσα κτίστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό 
το γνωρίζουν πολύ καλά στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας το οποίο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τους 

τόνους μέχρι το τέλος όταν θα γίνει ο απο-
λογισμός της φετινής πορείας της ΜΕΑΠ.  
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-1 πέτυχε η 
ΜΕΑΠ στη 17η αγωνιστική σε βάρος του Δι-
γενή Μόρφου και συνέχισε την πορεία της 
για υλοποίηση του στόχου της ανόδου στη 
Β’ κατηγορία. Στη 18η αγωνιστική η ΜΕΑΠ 
φιλοξένησε την ΑΠΕΠ. Τελικό αποτέλεσμα 
1-1. Η ομάδα είχε τις ευκαιρίες για να πετύ-
χει το τρίποντο ωστόσο φάνηκε άτυχη στην 
τελική προσπάθεια. Στην 19η αγωνιστική 
οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου επέ-
στρεψαν στις νίκες κερδίζοντας με 1-0 την 
ομάδα της Ορμήδειας. Το μοναδικό γκολ 

του αγώνα επιτεύχθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα.  Στην 20η αγωνιστική η ΜΕΑΠ αντιμετώπισε εκτός 
έδρας την Ε.Ν. Ύψωνα στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 0-0. Στην 21η αγωνιστική η 
ΜΕΑΠ θα παίξει εντός έδρας με τον Κούρρη Ερήμης. Ακολουθεί στην 22η αγωνιστική το εκτός έδρας παιχνίδι 
με την Ομόνοια 29Μ. Στην 23η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει με τον Εθνικό Άσσιας στο Πέρα Χωριό – Νήσου. 
Στην 24η αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας ΑΕΖ – ΜΕΑΠ.  Κυκλοφόρησε το λαχείο της ΜΕΑΠ με δώρο 
ένα αυτοκίνητο αξίας 9000 Ευρώ. Οι λαχνοί τιμώνται στα 20 Ευρώ το ένα.  Στο μηνιαίο λαχείο Ιανουαρίου 
στην κλήρωση που έγινε στις 8 Φεβρουαρίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 577, από 100 Ευρώ ο 
αριθμός 147, 298, 768,671 και 849.

Σ το αγροτικό πρωτάθλημα φαίνεται ότι 
θα επιστρέψει από τη νέα ποδοσφαιρι-
κή περίοδο ο Άδωνης. Οι πράσινοι του 

Δαλιού παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν 
έμειναν πίσω στο βαθμολογικό πίνακα του πρω-
ταθλήματος της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ με 
αποτέλεσμα στα παιχνίδια που απομένουν μέχρι 
το τέλος η ομάδα να μην μπορεί  να αποφύγει τον 
υποβιβασμό. Η διαβάθ-
μιση δεν είναι ντροπή 
αλλά θα δώσει την ευ-
καιρία στους ανθρώ-
πους του σωματείου να 
εργαστούν σκληρά και 
να προετοιμάσουν την 
ομάδα κατάλληλα για 
να επανέλθει στη συνέ-
χεια δυνατή και να μπο-
ρέσει να είναι ανταγω-
νιστική. Τα πράγματα 
φέτος στον Άδωνη δεν 
ήρθαν όπως τα περίμε-
ναν οι φίλοι του σωματεί-
ου. Επιπρόσθετα ο Άδωνης σε πολλά παιχνίδια 
φάνηκε άτυχος με αποτέλεσμα σε παιχνίδια που 
η παρουσία της ομάδας ήταν καλή δεν κέρδισε 
τους απαραίτητους βαθμούς. Τα εναπομείναντα 
παιχνίδια είναι μια καλή ευκαιρία και σε νεαρούς 
ποδοσφαιριστές της ομάδας να πάρουν ευκαιρίες 
και να προσθέσουν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια 
τους. Στο σωματείο του Δαλιού με σωστό προ-
γραμματισμό θα επιδιώξουν να επιστρέψουν το 
συντομότερο στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. 
Ο Άδωνης δεν είναι σωματείο για τα αγροτικά πρω-

ταθλήματα λένε στο σύλλογο των πρασίνων, δίδο-
ντας το σύνθημα ότι στόχος είναι το συντομότερο 
η ομάδα να επανέλθει σε υψηλότερου επιπέδου 
διοργανώσεις. Στην προσπάθεια της διοίκησης 
αναμένεται να συνδράμουν και οι φίλοι και οπα-
δοί του Άδωνη οι οποίοι θα βοηθήσουν με κάθε 
τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Στη 16η αγω-
νιστική ο Άδωνης έχασε εντός έδρας με 1-0 από 

την ομάδα του Κορμα-
κίτη. Στην 17η αγωνι-
στική οι πράσινοι του 
Δαλιού έχασαν εκτός 
έδρας με 5-1 από την 
ΑΠΟΝ Ανάγυιας. Νέα 
βαριά ήττα για τον 
Άδωνη στην 18η αγω-
νιστική. Έχασαν εντός 
έδρας με 5-1 από την 
Α.Ε. Κοράκου. Νέα 
εντός έδρας ήττα για 
τον Άδωνη στην 19η 
αγωνιστική. Έχασε με 

4-0 από την ομάδα των 
Τρούλλων. Στην 20η αγωνιστική ο Άδωνης θα 
αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη ΔΟΞΑ Παλιομετό-
χου. Στην 21η αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλιού 
θα φιλοξενήσουν τον Ορφέα Λευκωσίας. Ακολου-
θεί στην 22η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με 
το ΘΟΪ/ΑΕΚ Λειβαδιών. Στα εναπομείναντα παιχνί-
δια η ομάδα θα επιδιώξει να κάνει όσο το δυνατόν 
τις καλύτερες εμφανίσεις ώστε να αποχαιρετίσει 
την κατηγορία όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη 
αξιοπρέπεια. 

Τ ην κατάκτηση του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ 
θα επιδιώξει η ΔΑΛΙ F.C. αφού φαίνεται 
να είναι δύσκολη η διάκριση της ομάδας 

μέσω του πρωταθλήματος. Η ομάδα έμεινε πίσω 
στο πρωτάθλημα και 
επιδίωξη των ανθρώ-
πων της ομάδας είναι η 
διάκριση μέσω του κυ-
πέλλου. Η αναθεώρηση 
του στόχου φαίνεται και 
από την παρουσία της 
ομάδας στη γήπεδο. 
Το κύπελλο είναι ένας 
θεσμός ο οποίος ενδια-
φέρει τους ανθρώπους 
και τους φίλους του σω-
ματείου και δηλώνουν 
αποφασισμένοι να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για να τα καταφέρουν. Η ΔΑΛΙ F.C. έδειξε σε κά-
ποια παιχνίδια πολύ καλά στοιχεία και σ’ αυτά θα 
επενδύσει το τεχνικό επιτελείο της ομάδας ώστε να 
επιτύχει το στόχο του. Στο πρωτάθλημα η ομάδα 
δεν πρόκειται να αδιαφορήσει αλλά θα επιδιώξει 
να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς 
και στο τέλος θα κάνει τον απολογισμό της. Η ομά-

δα θα προσπαθήσει να τερματίσει στο πρωτάθλη-
μα όσο πιο ψηλά γίνεται, δήλωσε στέλεχος του σω-
ματείου, επισημαίνοντας ότι φέτος η διοργάνωση 
είναι αρκετά ανταγωνιστική με πολλές ομάδες να 

είναι  της ίδιας περίπου 
δυναμικότητας.  Στη 16η 
αγωνιστική η ΔΑΛΙ F.C. 
κέρδισε εκτός έδρας με 4-1 
τον Εθνικό Καϊμακλίου. Με 
νίκη προχώρησε η ομάδα 
του Ιδαλίου και στην 17η 
αγωνιστική. Κέρδισε εντός 
έδρας με 3-0 την Ε.Ν. Αγί-
ου Δομετίου. Στην 18η 
αγωνιστική η ΔΑΛΙ F.C. 
αντιμετώπισε εκτός έδρας 

τον πρωτοπόρο Ελληνισμό 
Ακακίου. Οι γηπεδούχοι σαφώς ανώτεροι κέρδι-
σαν με 3-0. Ακολούθησε στην 19η αγωνιστική η 
εντός έδρας ήττα με 4-1 από την Ακανθού. Σημει-
ώνεται ότι λίγες μέρες προηγουμένως σε αγώνα 
κυπέλλου η ΔΑΛΙ F.C. κέρδισε με 3-2 την ομάδα 
της Ακανθούς, στοιχείο που δείχνει το ενδιαφέρον 
της ομάδας για διάκριση στο θεσμό του κυπέλλου. 

Φλερτάρει με το πρωτάθλημα η ΜΕΑΠ

Δύσκολα τα πράγματα 
για τον Άδωνη

Ε πιτυχία σημείωσε η τόμπολα της ΑΠΕ Αλά-
μπρας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Φε-
βρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευ-

καιρία να παρακολουθήσουν την τόμπολα και μέσω 
της σελίδας του σωματείου στο Facebook. 
H ποδοσφαιρική ομάδα συνεχίζει την προσπάθεια της 
στη διοργάνωση που συμμετέχει. Κοντά στην ομάδα 
βρίσκονται και οι οπαδοί της οι οποίοι συμβάλουν με 
το δικό τους από την κερκίδα στην προσπάθεια των 
ποδοσφαιριστών. 

Τόμπολα στην ΑΠΕ Αλάμπρας

Διάκριση μέσω κυπέλλου 
διεκδικεί η ΔΑΛΙ F.C.

Ευκαιρίες στους νεαρούς 
δίδει ο  Απολλων Λυμπιών

Μ ακριά από τους στόχους του,  που ήταν 
η διάκριση στη φετινή διοργάνωση της 
ΑΠΟΕΣΠ έμεινε ο Απόλλων Λυμπιών. 

Οι γαλάζιοι σε κάποια σημαντικά παι-
χνίδια έμειναν πίσω από τον καλό τους 
εαυτό με αποτέλεσμα να χάσουν σημα-
ντικούς βαθμούς οι οποίοι στοίχισαν 
στην ομάδα την ευκαιρία να διακριθεί 
στη διοργάνωση. Τα παιχνίδια που 
απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της 
διοργάνωσης τα βλέπουν στο σωμα-
τείο των Λυμπιών ως μια καλή ευκαιρία 
για να δοθούν ευκαιρίες σε όλους τους 
ποδοσφαιριστές της ομάδας να πάρουν αγωνιστι-
κά λεπτά. Το σίγουρο είναι ότι θα προωθηθούν 
κάποιοι νεαροί οι οποίοι είναι ταλέντα και στους 
οποίους η ομάδα θα στηριχθεί τα επόμενα χρόνια. 

Στο σωματείο βλέπουν τις εναπομείνασες αγωνι-
στικές ως μια καλή ευκαιρία μέσα από την οποία 
η ομάδα μπορεί να αποκομίσει σημαντικό όφελος 

το οποίο θα της αποδώσει τα επόμενα 
χρόνια. Αυτό το όφελος δεν είναι άλλο 
από την αξιοποίηση των ποδοσφαιρι-
στών της ακαδημίας του σωματείου. 
Στη 16η αγωνιστική ο Απόλλων είχε 
ρεπώ. Ακολούθησε στην 17η αγωνι-
στική η εκτός έδρας ήττα με 2-0 από 
τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Στην 18η 
αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών 
έχασαν εντός έδρας με 3-2 από τον 

Ήφαιστο Μιτσερού. Στην 19η αγωνιστική ο Απόλ-
λων έχασε εκτός έδρας με 2-0 από την ομάδα της 
Ψημολόφου. 
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Κ αθοριστικές είναι οι εναπομείνασες αγωνιστι-
κές του πρωταθλήματος για το μέλλον του Χαλ-
κάνορα στην Γ’ κατηγορία. Τα περιθώρια έχουν 

στενέψει και δεν επιτρέπονται λάθη και αστοχίες στους 
επόμενους αγώνες. Στους γαλάζιους του Δαλιού πήραν 
το μήνυμα και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι ότι θα 
καταβάλουν το άπαν των δυνάμεων τους για να οδηγή-
σουν το σωματείο σε ασφαλή 
δρόμο μακριά από τις περι-
πέτειες του υποβιβασμού. Η 
προσπάθεια έχει τις δυσκο-
λίες της ωστόσο ο Χαλκάνωρ 
έδειξε τουλάχιστον  σε κά-
ποια παιχνίδια ότι έχει τις δυ-
νατότητες και μπορεί να ανέ-
βει στο βαθμολογικό πίνακα. 
Από την ομάδα εξαρτάται σε 
ποια θέση θα τερματίσει στο 
τέλος του πρωταθλήματος. 
Ο Χαλκάνωρ κρατά την τύχη 
του στα χέρια του.  Σ’ αυτή 
την προσπάθεια θα πρέπει 
να συμβάλουν και οι φίλοι 
του σωματείου οι οποίοι από την κερκίδα μπορούν 
να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές να πετύχουν το 
στόχο της παραμονής στην κατηγορία. Το ενδεχόμε-
νο του υποβιβασμού ουδείς θέλει να το σκέφτεται στο 
σωματείο αφού κάτι τέτοιο θα αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 
στην ιστορία του Χαλκάνορα ο οποίος ουδέποτε έπαιξε 
σε διοργάνωση πιο κάτω από την Γ’ κατηγορία. Για να 
αποφευχθούν τα χειρότερα θα πρέπει να μην γίνουν 
άλλα λάθη, η ομάδα να παραμείνει προσηλωμένη στο 
στόχο της και με μεθοδικότητα και συλλογικότητα να 
καταφέρει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους 
βαθμούς στις εναπομείνασες αγωνιστικές.   Εντός έδρας 
ήττα – σοκ για το Χαλκάνορα στη 17η αγωνιστική. Έχασε 

με 2-1 στο Δάλι από την Ομόνοια Ψευδά η οποία μέχρι 
εκείνη την αγωνιστική ήταν ουραγός στο βαθμολογι-
κό πίνακα. Στην 18η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου 
κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τον Εθνικό Άσσιας. Στην 19η 
αγωνιστική οι γαλάζιοι φιλοξένησαν στο Δάλι την ΑΕΖ.  
Έχασαν με 1-0 με αμφισβητούμενο πέναλτι στις καθυ-
στερήσεις του αγώνα. Στην 20η αγωνιστική νέα ήττα για 

το Χαλκάνορα. Έχασε 
εκτός έδρας με 3-0 από 
την Εληά Λυθροδόντα. 
Στην 21η αγωνιστική ο 
Χαλκάνωρ θα φιλο-
ξενήσει την Πέγεια, 
σ΄ένα παιχνίδι με πολύ 
υψηλό βαθμό δυσκο-
λίας.  Στην 22η αγω-
νιστική οι γαλάζιοι θα 
παίξουν εκτός έδρας 
με την ομάδα της Ορ-
μήδειας. Ακολουθεί 
στην 23η αγωνιστική ο 
εκτός έδρας αγώνας με 
τον Ηρακλή Γερολάκ-

κου. Στην 24η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενή-
σει το ΘΟΪ Λακατάμιας. Όπως γίνεται αντιληπτό όλα τα 
παιχνίδια του Χαλκάνορα μέχρι την ολοκλήρωση του 
πρωταθλήματος θα είναι ντέρμπι και θα πρέπει οι πο-
δοσφαιριστές της ομάδας να βρουν τον τρόπο να αντα-
ποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε η ομάδα το 
συντομότερο να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη και 
τις ομάδες που φλερτάρουν με τον υποβιβασμό.  Το Δ.Σ 
του Χαλκάνορα έκοψε τη βασιλόπιττα της ποδοσφαιρι-
κής ομάδας. Όλοι έδωσαν την υπόσχεση ότι η ομάδα 
θα συνεχίσει να δίδει τον καλύτερο της εαυτό στο γήπε-
δο ώστε να ανεβάσει το Χαλκάνορα στη θέση που του 
αξίζει. 

Χορηγία στα αγροτικά σωματεία
Τ ην ιδιαίτερη του ευαισθησία με τα αγρο-

τικά σωματεία εξέφρασε ο Πρόεδρος του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Αν-

δρέας Μιχαηλίδης στην τελετή επίδοσης της ετή-
σιας χορηγίας στις δώδεκα Ομοσπονδίες μέλη της 
ΣΤΟΚ. Η χορηγία ύψους 330.000 Ευρώ κατανεμή-
θηκε στα 153 σωματεία μέλη των Ομοσπονδιών, 
καθώς και στην ίδια τη Συνομοσπονδία ΣΤΟΚ.
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ στον χαιρετισμό του στάθη-
κε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που περνά και ο αθλη-
τισμός λόγω της πανδημίας, τονίζοντας: «Περά-
σαμε μια μεγάλη κρίση λόγω της πανδημίας, αλλά 
ο ΚΟΑ δεν απέκοψε καμία χορηγία, παρά τις οικο-
νομικές πιέσεις. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για 
τις προσπάθειες που καταβάλλετε, παρά τις όποιες  
δυσκολίες αντιμετωπίζετε. Κρατάτε σε αγωνιστι-
κή δράση τα σωματεία σας, δίνοντας κίνητρο και 
στέγη στη νεολαία να ασχοληθεί με τον αθλητι-
σμό. Επιτελείτε  ένα αξιόλογο έργο με την προ-
ώθηση και προβολή του αθλητισμού ιδιαίτερα 
στην ύπαιθρο. Στόχος και όραμα του ΚΟΑ είναι η 
άθληση όλων των πολιτών. Για αυτό και μέσα από 

τα προγράμματα του, παρέχει τα ανάλογα εχέγ-
γυα, ιδιαίτερα στους νέους για υγιή ενασχόληση 
και συνάμα να αποκτήσουν τέτοιο ενδιαφέρον 
και αγάπη για τον αθλητισμό. Επιδίωξη μας είναι 
τα αγροτικά σωματεία να αποτελούν τα αθλητικά 
στέκια των νέων, ούτως ώστε να ξεφεύγουν από 
τα δεινά που παρουσιάζει η σύγχρονη κοινωνία». 
Ο Πρόεδρος της ΣΤΟΚ Μαρίνος Τιμοθέου, αφού 
ευχαρίστησε τον ΚΟΑ, μεταξύ άλλων είπε και τα 
εξής: «Η διαχρονική και ποικιλότροπη οικονομική 
βοήθεια του Οργανισμού προς τα Σωματεία μέλη 
μας, εκφράζει για ακόμα μια φορά έμπρακτα το 
ενδιαφέρον, την εκτίμηση του Προέδρου και των 
μελών ΔΣ ΚΟΑ και της πολιτείας γενικότερα προς 
το κυπριακό αγροτικό ποδόσφαιρο και η ευγνω-
μοσύνη μας είναι μεγάλη. Παραλαμβάνοντας  τις 
επιταγές της ετήσιας χορηγίας, μαζί με τις ευχαρι-
στίες μας, σάς διαβεβαιώνουμε ότι τα σωματεία 
μέλη μας, θα την αξιοποιήσουν με τον πλέον πα-
ραγωγικό και ορθό τρόπο, γιατί την έχουν πραγ-
ματικά μεγάλη ανάγκη στις δύσκολες αυτές μέρες, 
λόγω της πανδημίας». 

Σ τα ημιτελικά του κυπέλλου πέρασε η ποδο-
σφαιρική ομάδα της Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας 
η οποία κέρδισε με 3-0 το ΘΟΪ Καπέδων. Η 

ομάδα της Αγίας Βαρβάρας έκανε εξαιρετική εμφάνι-
ση κερδίζοντας την αντίπαλο ομάδα προσδοκώντας 
ότι στο τέλος θα καταφέρει να κερδίσει ένα τρόπαιο. 
Με τη βοήθεια των φιλάθλων της οι οποίοι έδωσαν σε 
άλλο παιχνίδι το παρόν τους και στήριξαν την ομάδα 

ευελπιστεί ότι θα υλοποιήσει το στόχο της. Εξαιρετική 
πορεία πραγματοποιεί η Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας 
και στο πρωτάθλημα χειροσφαίρισης. Η ομάδα παρά 
το γεγονός ότι είναι νεοφώτιστη στη διοργάνωση έχει 
κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις κερδίζοντας το σεβασμό 
και την εκτίμηση των ανταγωνιστών της αλλά και όλων 
των φιλάθλων που παρακολουθούν το πρωτάθλημα 
χειροσφαίρισης. 

Παίζουν για τις εμπερίες

Σ ε τεντωμένο σχοινί φαίνεται ότι θα βαδίσει μέ-
χρι το τέλος του πρωταθλήματος της Β’ κατηγο-
ρίας η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Όλοι οι αγώνες μέ-

χρι την ολοκλήρωση της διοργάνωσης θα είναι ντέρμπι 
και θα καθορίσουν την πορεία της ομάδας στο πρωτά-
θλημα. Στόχος των πρασίνων των Λυμπιών είναι να εξα-
σφαλίσουν τους απαραίτητους βαθμούς ώστε στο τέλος 
να μην κινδυνεύσουν με υποβιβασμό. Η μπάλα βρίσκε-
ται στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ομάδας οι οποί-
οι θα πρέπει σε κάθε αγωνιστική να παρουσιάζουν τον 
καλό τους εαυτό διεκδικώντας το μέγιστο βαθμολογικό 
όφελος. Σ’ αυτή την προσπάθεια καλούνται να βοηθή-
σουν και οι φίλοι του σωματείου οι οποίοι θα πρέπει από 
την κερκίδα να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές να κερ-
δίσουν τους απαραίτητους βαθμούς. Οι άνθρωποι της 
ομάδας ήξεραν από την αρχή της ποδοσφαιρικής περιό-
δου ότι τα πράγματα στη Β’ κατηγορία δεν θα ήταν εύκο-
λα. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και οι ομά-
δες που συμμετέχουν στη διοργάνωση είναι σε αρκετά 
υψηλό επίπεδο. Το Δ.Σ. προέβη σε κινήσεις ποιοτικής ενί-
σχυσης της ομάδας γεγονός που φάνηκε από την μέχρι 
τώρα πορεία της ομάδας. Η Ολυμπιάδα μπορεί με κάποια 
συνεχή θετικά αποτελέσματα στα επόμενα παιχνίδια να 
αναρριχηθεί στη βαθμολογία και να ξεφύγει οριστικά 

από τις ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβα-
σμού.  Άτυχη φάνηκε η Ολυμπιάδα στη 19η αγωνιστική. 
Κέρδισε με 1-0 μέχρι το 85 λεπτό την Αναγέννηση στη Δε-
ρύνεια και τελικά έφυγε ηττημένη από το γήπεδο με 2 – 
1. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι προκάλεσε ασφαλώς μεγάλη πικρία στην ομά-
δα των Λυμπιών η οποία προχώρησε και σε καταγγελία 
της διαιτησίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Στην 20η 
αγωνιστική η Ολυμπιάδα αντιμετώπισε την Ένωση Νέων 

Παραλιμνίου. Σ’ ένα γεμάτο από κόσμο στις κερκίδες γή-
πεδο οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία με σκορ 1-1. 
Ήταν ένα παιχνίδι – ντέρμπι το οποίο χάρισε ωραίο θέα-
μα στους φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Ο διαιτη-
τής του αγώνα κατήγγειλε τον Πρόεδρο της Ολυμπιάδας 
Τάσο Αναστασίου και ο αθλητικός δικαστής του επέβα-
λε πρόστιμο και ποινή αποκλεισμού τριων αγώνων λόγω 
αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Σε δηλώσεις του ο κ. Ανα-
στασίου δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την παρα-

πομπή του στον αθλητικό δικαστή λέγοντας ότι ο ίδιος 
δεν εξύβρισε το διαιτητή και ότι η ομάδα του είναι η κα-
θαρότερη του πρωταθλήματος. Στην 21η αγωνιστική η 
ομάδα των Λυμπιών έπαιξε εκτός έδρας με τον Ονήσιλο. 
Έχασε με 2-0 σ’ ένα παιχνίδι που η ομάδα της Σωτήρας 
δεν ήταν καλύτερη και η ομάδα των Λυμπιών άξιζε καλύ-
τερης τύχης. Στην 22η αγωνιστική σ’ ένα κρίσιμο παιχνί-
δι η Ολυμπιάδα έχασε εντός έδρας από τον ΑΣΙΛ με 3-2 
Oι πράσινοι των Λυμπιών κατήγγειλαν τη διαιτησία φω-
νάζοντας μεταξύ άλλων για δυο ακυρωθέντα γκολ. Όπως 
υποστηρίζει η Ολυμπιάδα τα λάθη που έγιναν στο συγκε-
κριμένο παιχνίδι αλλοίωσαν το αποτέλεσμα. Οι αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις των πρασίνων για το Μάρτιο αρχίζουν 
με τον αγώνα Ερμής – Ολυμπιάδα στο πλαίσιο της 23ης 
αγωνιστικής. Στην 24η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα φιλο-
ξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα. Στην 25η αγωνιστική η Ολυμπι-
άδα θα παίξει εκτός έδρας με την Αγία Νάπα. Ακολουθεί 
στην 26η αγωνιστική ο αγώνας Ολυμπιάδα – Καρμιώτισ-
σα. Όπως είναι προφανές κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκο-
λο μέχρι το τέλος και η ομάδα καλείται σε κάθε παιχνίδι 
από τούδε και στο εξής να αποφεύγει τα λάθη. Σ’ αυτή τη 
φάση του πρωταθλήματος τα λάθη πληρώνονται και το 
περιθώριο διόρθωσης τους μειώνεται σημαντικά αφού 
τελειώνουν οι αγωνιστικές. 

Σε κρίσιμη καμπή η πορεία της Ολυμπιάδας

Καυτό φινάλε για το Χαλκάνορα

 Στα ημιτελικά του κυπέλλου η ΕΝΑΒ

Ο Π α ν ι δ α λ ι α κ ό ς 
έμεινε εκτός 
στόχων στο 

πρωτάθλημα πετόσφαιρας 
αφού η βαθμολογική του 
θέση δεν του επιτρέπει να 
κυνηγήσει οποιαδήποτε 
διάκριση. Τα κορίτσια της 
ομάδας σε κάθε αγωνιστική 
δίδουν τον καλύτερο τους 
εαυτό  στο τεραίν με στόχο 
όσο το δυνατόν καλύτερο 
αποτέλεσμα. Στην ομάδα 
δεν υπάρχει απογοήτευση από τη βαθμολογική θέση 
της ομάδας αντίθετα υπάρχει αρκετή όρεξη αφού οι 
εμπειρίες που αποκομίζουν οι παίκτριες του Πανιδαλι-
ακού θα φανούν χρήσιμες για τα επόμενα χρόνια. Στην 
πρώτη ομάδα του Πανιδαλιακού έχουν προωθηθεί και 

κορίτσια από τις ακαδη-
μίες και αυτή την περίοδο 
τους δίδεται η ευκαιρία 
να πάρουν αγωνιστικά 
λεπτά και να προσθέσουν 
εμπειρίες οι οποίες θα τους 
φανούν πολύ χρήσιμες 
για τη συνέχεια της καρι-
έρας τους. Τις δικές τους 
εμπειρίες παίρνουν και οι 
παίκτριες στις μικρότερες 
ομάδες του Πανιδαλια-
κού, στις ομάδες των U-16 

και U-18. Oι ακαδημίες της ομάδας είναι το μέλλον του 
σωματείου και η διοίκηση δίδει ιδιαίτερη έμφαση αφού 
οι μικρές σήμερα παίκτριες του Πανιδαλιακού τα επό-
μενα χρόνια θα κληθούν να στελεχώσουν την πρώτη 
ομάδα. 




