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

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 11 l Τεύχος 127 l ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Συνεχίζουν με απόφαση της Βουλής την κοινή τους πορεία Δάλι και γύρω κοινότητες

Πήρε σάρκα και οστά ο Δήμος
Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου

Τ

η δημιουργία Δήμου Νότιας Λευκωσίας –
Ιδαλίου με έδρα το Ιδάλιον επικύρωσε η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους άρχισαν να εργάζονται ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το νέο σχήμα στην περιοχή αποτελείται από το Δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς με πληθυσμό 20 και πλέον χιλιάδες κατοίκους.
Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε οι Δήμοι
που θα δημιουργηθούν πλέον θα έχουν διοικητική και

Λαμπροί εορτασμοί για την 25η Μαρτίου

Ο

Δήμος Ιδαλίου ήταν και
φέτος στο επίκεντρο των
εορτασμών της περιφέρειας για την εθνική επέτειο της 25ης
Μαρτίου. Η διπλή γιορτή, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η εθνική παλιγγενεσία εορτάζονται με μεγαλοπρέπεια στην ευρύτερη περιοχή. Στον
πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό
της Παναγίας Ευαγγελίστριας μετά τη
θεία λειτουργία, ψάληκε η δοξολογία και κατατέθηκαν στεφάνια από τις πολιτικές, δημοτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές. Ακολούθησε η παρέλαση το χαιρετισμό της οποίας δέχθηκαν οι επίσημοι. Εκ μέρους της κυβέρνησης
παρευρέθηκε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου Αναστασιάδη. Εκδηλώσεις πραγματοποίησαν σχολεία και σωματεία της περιοχής.

σελ.8

Οι αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών

M

εγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις τιμές των πρώτων
υλών και ιδιαίτερα των σιτηρών. Αυξήθηκαν απότομα και όπως είναι κοινά
παραδεκτό αυτό οφείλεται στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα όσα
διαδραματίζονται επηρεάζουν τους καταναλωτές. Ο
Διευθυντής Πωλήσεων του
ΣΟΠΑΖ Γιάννης Βιολάρης ανέλυσε στη «ΔΑΛΙNEWS» τις εξελίξεις περιγράφοντας την κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Η στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας είναι πλέον αδήριτη ανάγκη τονίζει ο κ. Βιολάρης επισημαίνοντας πως όλα τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν
				
επάρκεια τροφής για τον πληθυσμό τους.
			

				

σελ. 11

Τ

οικονομική αυτοτέλεια. Επίσης θα έχουν αρμοδιότητα
για λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, παραοχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ενώ αναλαμβάνουν το σύνολο των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων
των Επαρχιακών Διοικήσεων και τον έλεγχο επαγγελματικών υποστατικών ως προς την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων. Οι εκλογές για ανάδειξη των τοπικών
αρχόντων στα νέα σχήματα που έχουν δημιουργηθεί
θα γίνουν το Μάϊο του 2024, μαζί με τις Ευρωεκλογές.
Στο νέο σχήμα της περιοχής θα εκλέγονται 20 δημοτικοί
σελ. 3
συμβούλοι. 				

Αντιδήμαρχος Ιδαλίου
ο Aνδρέας Αντωνίου

ο δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου εξέλεξε
τον Ανδρέα Αντωνίου ως νέο Αντιδήμαρχο
μέχρι την ολοκλήρωση της
θητείας του παρόντος δημοτικού συμβουλίου, το Μάϊο
του 2024. Σε δήλωση του στη
«ΔΑΛΙNEWS» ο νέος Αντιδήμαρχος Ιδαλίου ευχαρίστησε τους συναδέλφους του
στο δημοτικό συμβούλιο για
την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο του, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό του Δήμου και των πολιτών. «Με τη συνεργασία
όλων θα δουλέψουμε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος μας» τόνισε
ο κ. Αντωνίου. Διαδέχεται τον Μιχάλη Καλλή ο οποίος υπέβαλε
την παραίτηση του από το δημοτικό συμβούλιο λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

H ΔΑΛΙNEWS
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Παραδόθηκε ο πυρήνας
Ιδαλίου
Σελ. 4

Η γιορτή της γυναίκας
Σελ. 6

σελ. 4

K

Καρναβάλι στα Λύμπια

αρναβαλίστικη εκδήλωση
διοργανώθηκε στα Λύμπια. Ήταν
μια ευκαρία για μικρούς και μεγάλους να
κάνουν ένα διάλειμμα
από την καθημερινότητα και να απολαύσουν
τις στιγμές. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με
καραναβαλίστικο πάρτι στο κοινοτικό πάρκο Λυμπιών. Λήφθηκαν
όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξάπλωση του κορωνοϊού. Το καρναβάλι των Λυμπιών έχει καταστεί θεσμός και είναι μια εκδήλωση την οποία
αναμένουν με ανυπομονησία οι κάτοικοι τόσο της κοινότητας όσο και
σελ. 6
των γύρω χωριών της περιοχής.

Οικονομική ενίσχυση
κτηνοτρόφων
Σελ. 10

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

Λ

ίγες μόνο μέρες μας χωρίζουν από τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Το
Πάσχα έφθασε και ευχόμαστε ολόψυχα
να φέρει στον καθένα και στην κάθεμια ότι επιθυμεί. Οι πιστοί θα αρχίσουν τις επόμενες μέρες να
συρρέουν στους ιερούς ναούς για να παρακολουθήσουν τα πάθη του Κυρίου. Ελπίδα, κυρίως οι νεαροί να παραμείνουν μακριά από ακρότητες στις
οποίες συνήθως προβαίνουν τέτοια εποχή για να
γιορτάσουν δήθεν με το δικό τους τρόπο το Πάσχα.
Είναι κρίμα και άδικο να τραυματίζεται κόσμος ή
να προκαλούνται ζημιές σε περιουσίες. Η Αστυνομία και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση
για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει τα νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Στην περιοχή δημιουργείται ο Δή-

μος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου με έδρα το Ιδάλιον.Το νέο σχήμα στην περιοχή αποτελείται από το
Δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς με πληθυσμό 20 και πλέον χιλιάδες κατοίκους. Σύμφωνα με
τη μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε οι Δήμοι που θα
δημιουργηθούν θα έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Επίσης θα έχουν αρμοδιότητα για
λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ενώ
αναλαμβάνουν το σύνολο των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων των Επαρχιακών Διοικήσεων και τον
έλεγχο επαγγελματικών υποστατικών ως προς την
τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων. Οι εκλογές για
ανάδειξη των τοπικών αρχόντων στα νέα σχήματα
που έχουν δημιουργηθεί θα γίνουν το Μάϊο του
2024, μαζί με τις Ευρωεκλογές. Το δημοτικό συμ-

βούλιο Ιδαλίου εξέλεξε τον Ανδρέα Αντωνίου ως
νέο Αντιδήμαρχο μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του παρόντος δημοτικού συμβουλίου, το
Μάϊο του 2024. Η περιοχή Ιδαλίου γιόρτασε με λαμπρότητα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας μετά τη θεία λειτουργία, ψάληκε η δοξολογία και κατατέθηκαν στεφάνια από τις πολιτικές,
δημοτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές.
Ακολούθησε παρέλαση στην οποία συμμετείχαν
μαθητές, οργανωμένα σύνολα και ουλαμοί της
Εθνικής Φρουράς και της Πολιτικής Άμυνας. Καρναβαλίστικη εκδήλωση διοργανώθηκε στα Λύμπια. Ήταν μια ευκαρία για μικρούς και μεγάλους
να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να απολαύσουν τις στιγμές. Οι εκδηλώσεις

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 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

Σ
« Η νηστεία αποτελεί σεμνότητα,
ταπείνωση και υπακοή»

Τ

ην Κυριακή της Τυρινής, 6 Μαρτίου ο Μητροπολίτης Ταμασού
και Ορεινής Ησαΐας λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον
Ιερό Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας στην ομώνυμη κοινότητα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε
στην αξία της συγγνώμης που πρέπει
ο κάθε ένας να δίνει σημασία «Πόσο
μεγάλη αρετή είναι η συγχώρεση. Να
χωρεί ο ένας μέσα του τον άλλο. Με τη
δική του Σταύρωση, ο Χριστός συγχώρεσε και έσωσε όλο το ανθρώπινο γένος, ακόμα και τους ίδιους τους
σταυρωτές του. Αυτού του είδους της
συγχώρεσης μας καλεί ο Χριστός να

έχουμε. Συγχώρεση παραδειγματική». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
θέμα της νηστείας και στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά αυτού που νηστεύει.
Επεξήγησε τι είναι η νηστεία και πως
πρέπει κανείς να νηστεύει «νηστεία
δεν αποτελεί ούτε αυτοπροβολή ούτε
υπερηφάνεια ούτε διαφήμιση. Αποτελεί σεμνότητα, ταπείνωση και υπακοή». Τέλος, ευχήθηκε σε όλους Καλή
Τεσσαρακοστή και παρότρυνε τους
πιστούς να μετέχουν στις ακολουθίες που εισάγει το διάστημα αυτό η
Εκκλησία μας για πνευματική ωφέλεια και ενδυνάμωση στον πνευματικό τους αγώνα.

κορυφώθηκαν με καραναβαλίστικο πάρτι στο κοινοτικό πάρκο Λυμπιών. Στην έκδοση που έχετε στα
χέρια σας μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για τις
τιμές των σιτηρών μετά τα όσα συμβαίνουν στην
Ουκρανία. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του Διευθυντή Πωλήσεων του ΣΟΠΑΖ Γιάννη Βιολάρη . Ο Δήμος Ιδαλίου και άλλα οργανωμένα σύνολα προχώρησαν σε συλλογή τροφίμων
και άλλων προϊόντων τα οποία στάληκαν στο βασανισμένο λαό της Ουκρανίας. Μπορείτε επίσης
να διαβάσετε για την παρουσίαση των σχεδίων
ανάπλασης οδών εντός του πυρήνα του Ιδαλίου.
Το κέντρο του Ιδαλίου έχει αλλάξει όψη και έχει γίνει πραγματικά, μετά την ολοκλήρωση των έργων
ανάπλασης, πολύ ξεχωριστό δίδοντας άλλη εικόνα στον επισκέπτη.
		
				
Η σύνταξη

Αιμοδοσία στο Δάλι
και την Ποταμιά

υνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό οι διοργανώσεις
αιμοδοσιών για ενίσχυση
των τραπεζών αίματος. Οι κάτοικοι της περιοχής δίδουν το παρόν τους και συμβάλουν στην
όλη προσπάθεια. Στις 4 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία
στην Ποταμιά και στις 23 Μαρτί-

Τ

ου στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν
και άλλες αιμοδοσίες. Αιμοδοσία
διοργανώθηκε και στην ιδιωτική
Σχολή Φόρουμ. Οι μαθητές της
Σχολής προσήλθαν μαζικά δίδοντας αίμα, προσφέροντας ζωή.

Βοήθεια προς
τον Ουκρανικό λαό

η δική της συνεισφορά στις
προσπάθειες για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας
στην Ουκρανία έχει και η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Το Δάλι και οι
γύρω κοινότητες της περιφέρειας
έδειξαν με έμπρακτο τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τον Ουκρανικό λαό. Τα είδη που μαζεύονται είναι ξηρά τροφή: κονσέρβες (όλων

των ειδών), δημητριακά, παξιμάδια, μπισκότα/κράκερ, αλεύρι γενικής χρήσης, σκόνη γάλακτος
για παιδιά/παιδικές τροφές (όχι σε
υγρή μορφή). Στην προσπάθεια
συνέβαλε και η ιδιωτική Σχολή
Φόρουμ. Από την Τρίτη 1η Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή, 4 Μαρτίου έγινε συλλογή ειδών πρώτης
ανάγκης.

Εορτολόγιο του μήνα

Νέο πνευματικό κέντρο στο
προαύλιο του Μητροπολιτικού
ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας

Σ

υνεχίζονται τα έργα ανακαίνισης του Μητροπολιτικού Ναού
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Στο προαύλιο χώρο του ναού άρχισε η εκ βάθρων ανέγερση νέου πνευματικού και κατηχητικού κέντρου. Η
Μητρόπολη Τριμυθούντος σε ανακοίνωση της απευθύνει έκκληση στους
πιστούς να συνεισφέρουν σ’ αυτή την
προσπάθεια με εισφορές, όσα επιθυμεί και μπορεί ο καθένας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι όσοι θα προ-

σφέρουν άνω των 1000 Ευρώ θα
θεωρούνται δωρητές, όσοι θα δώσουν
πέραν των 5000 Ευρώ θα είναι ευεργέτες και όσοι θα συνεισφέρουν πέραν των 10000 Ευρώ μεγάλοι ευεργέτες. Τα ονόματα τους θα αναγραφούν
στην ειδική μαρμάρινη πλάκα η οποία
θα αναρτηθεί στο νέο πνευματικό κέντρο και θα μνημονεύονται εσαεί από
τους ιερείς στην προσκομιδή, σε κάθε
λειτουργία.
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Λεωνίδας, Λεωνιδία
Αγάπιος, Αγάπη, Βασίλισσα, 		
Γαληνός, Γαλήνη, Ειρήνη, Καλλίς,
Καλλίδα, Λάζαρος, Λαζαρία, 		
Λεωνίδας, Λεωνιδία, Νίκη, Χαρίσσα,
Χιονάτη, Χιονία

17 Απριλίου
18 Απριλίου 		
22 Απριλίου
23 Απριλίου
24 Απριλίου

25 Απριλίου
26 Απριλίου
28 Απριλίου 		
29 Απριλίου 		

30 Απριλίου 		

Βάιος, Βαΐα, Δάφνη
Ήφαιστος
Νέαρχος, Νιάρχος, Νιάρχω
Θερινός
Αναστάσιος, Αναστασία, Ανέστης,
Ανεστούλα, Αχιλλεύς, Αχιλλεία,
Δούκας, Δούκισσα, Ελισάβετ, 		
Ζαμπέτης, Ζαμπέτα, Λαμπρινός,
Λαμπρινή, Λάμπρος, Λαμπρούλα,
Πασχάλης, Πασχαλία, Στασινός,
Στασινή, Φορτουνάτος
Γεώργιος, Γεωργία, Μάρκος, 		
Μαρκία, Νίκη
Ραφαήλ, Ραφαέλα
Αγαμέμνων, Αντίπατρος, Θέογνις,
Μέμνων, Μεμνία
Ζήσης, Ζησούλα, Ζήσιμος, Ζώης,
Ζωή, Ζωοπηγή, Θεοπηγή, Ιάσων,
Ιασωνία, Κέρκυρα, Πηγή, 		
Πολυζώης, Πολυζώη, 		
Σωσίπατρος, Χρυσοπηγή
Δονάτος, Ιάκωβος, Ιακωβίνα
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Θα εκλέγονται 20 δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων οι 6 Αντιδήμαρχοι

Ο

Οικοδομείται ο Δήμος
Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου

ι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους άρχισαν να εργάζονται πυρετωδώς ώστε να
μπορέσει να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως τη ψήφισε η
ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 3
Μαρτίου. Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ο Δήμος
Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου με έδρα το Ιδάλιον,
ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Ιδαλίου και τις
κοινότητες Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος
Καλλένος σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αμέσως μετά τη ψήφιση των νομοσχεδίων αναφέρει: «Συνεχίζουμε μαζί την κοινή μας
πορεία». Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση
του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας Αχιλλέα Μαλαχουρίδη ο οποίος σημείωσε
ότι η δημιουργία του Δήμου Νότιας Λευκωσίας Ιδαλίου, θα δώσει πνοή ανάπτυξης. «Οφείλουμε
να εργαστούμε σκληρά για την σωστή οργάνωση
του Δήμου μας, με αποδοτικές δομές και με στοχοπροσήλωση την άμεση επαφή με τους δημότες
μας, ώστε να τους προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».
Στις τροπολογίες που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβάνονται και κάποιες πρόνοιες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο αριθμός όσων συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο,
περιλαμβανομένων των Δημάρχων, δεν μπορεί
να είναι μικρότερος των 16 και μεγαλύτερος των
30. Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφοφόρων. Σε Δήμους των οποίων οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τις 10000 θα εκλέγονται 16 σύμβουλοι. Σε
Δήμους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις
10000, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 20000, θα εκλέ-

γονται 20 σύμβουλοι. Σε Δήμους των οποίων οι
εκλογείς υπερβαίνουν τις 20000, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 30000 θα εκλέγονται 24 σύμβουλοι.
Σε Δήμους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν
τις 30000, θα εκλέγονται 30 σύμβουλοι. Στον αριθμό των δημοτικών συμβούλων περιλαμβάνεται
και ο Αντιδήμαρχος κάθε δημοτικού διαμερίσματος, ο οποίος θα εκλέγεται από τους πολίτες με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας
– Ιδαλίου θα εκλέγονται 20 δημοτικοί σύμβουλοι
εκ των οποίων 6 θα είναι Αντιδήμαρχοι, ένας για
το κάθε διαμέρισμα, το Δάλι και τις πέντε κοινότητες. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στο νέο σχήμα
είναι περίπου 12 000. Η ολομέλεια της Βουλής έχει

καθορίσει όριο τριων θητειών για τους Προέδρους
και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων. Η θητεία
όσων ξεκίνησε το 2016 και τελειώνει το 2024 δεν θα
υπολογίζεται στις τρεις θητείες. Επίσης δύναται να
υποβάλει πρόσωπο υποψηφιότητα για δήμαρχος,
αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο εντός των
ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του, δεδομένου ότι ο εν λόγω δήμος ουσιαστικά κατέστη το κέντρο των δραστηριοτήτων του.
Οι Δήμοι πλέον θα έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Επίσης θα έχουν αρμοδιότητα για
λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ενώ

αναλαμβάνουν το σύνολο των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων των Επαρχιακών Διοικήσεων και τον
έλεγχο επαγγελματικών υποστατικών ως προς την
τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων. Η Προεδρία
της Δημοκρατίας σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι
η υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα για
εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, για υλοποίηση του εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας πρόκειται
για εξέλιξη, η οποία θα επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις οικονομικών και άλλων πόρων και κυρίως, θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς οι νέοι Δήμοι αποκτούν διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια, ευελιξία και αυξημένες αρμοδιότητες, αναφέρεται περαιτέρω και τονίζεται ότι
η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τόπο μας μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύστημα τοπικής διακυβέρνησης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ανέφερε ότι η μεταβατική περίοδος θα ολοκληρωθεί με
τις εκλογές του Μάη του 2024, ταυτόχρονα με τις
Ευρωεκλογές. «Έχουμε να δομήσουμε νέους οργανισμούς, να συγκροτήσουμε νέα οργανογράμματα και όλα αυτά απαιτούν τη συνέχιση καλού
συναινετικού κλίματος που επικράτησε όλους αυτούς τους μήνες κατά τη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού σημείωσε πως αν όλα όσα
ψηφίστηκαν ομόφωνα, υλοποιηθούν, τότε οι πολίτες μέχρι το 2024 θα μπορούν να απολαμβάνουν
μια αποτελεσματική και λειτουργική Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Νέος Αντιδήμαρχος Ιδαλίου ο Ανδρέας Αντωνίου
Η

εκλογική αναμέτρηση στο δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου ανέδειξε ως νέο Αντιδήμαρχο τον Ανδρέα Αντωνίου ο οποίος εκλέγηκε
στο δημοτικό συμβούλιο με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ
Αριστερά / Νέες Δυνάμεις. Στις εκλογές που έγιναν στο
δημοτικό συμβούλιο ο κ. Αντωνίου εξασφάλισε 5 ψήφους, η Βιβή Βαλιαντή 4 ψήφους, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους 1 ψήφο και ο Μιχάλης Χατζήκυριακος επίσης 1 ψήφο. Ο νέος Αντιδήμαρχος Ιδαλίου η θητεία
του οποίου λήγει το Μάϊο του 2024 ευχαρίστησε τους
συναδέλφους του στο δημοτικό συμβούλιο για την
εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο του. Σε δήλωση του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο νέος Αντιδήμαρχος Ιδαλίου τόνισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό
του Δήμου και των πολιτών του. «Με τη συνεργασία
όλων θα δουλέψουμε σκληρά για να αντιμετωπίσου-

με τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο
Δήμος μας» τόνισε ο κ. Αντωνίου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφού πλέον το Δάλι θα είναι η έδρα του
νέου Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη προεργασία ώστε να μπορέσει το νέο σχήμα να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.
Ο Ανδρέας Αντωνίου έχει υπηρετήσει σε τρία δημοτικά συμβούλια και όπως τόνισε στη δήλωση του οι
εμπειρίες που έχει αποκομίσει θα του φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην επιτέλεση των νέων του καθηκόντων. Ο Ανδρέας Αντωνίου διαδέχεται τον παραιτηθέντα Αντιδήμαρχο Μιχάλη Καλλή ο οποίος αποχώρησε
από το δημοτικό συμβούλιο λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τη θέση του Μιχάλη Καλλή στο δημοτικό συμβούλιο κατέλαβε ο Χαράλαμπος

Παρουσιάστηκαν τα σχέδια ανάπλασης
οδών εντός του πυρήνα

Δ

ημόσια παρουσίαση των σχεδίων ανάπλασης των τμημάτων των οδών Αγίου Ανδρονίκου, Γεώργιου Εικοσάρη
και Φώτη Πίττα οι οποίες βρίσκονται εντός του
πυρήνα του Ιδαλίου παρουσιάστηκαν σε δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις
16 Μαρτίου. Οι κάτοικοι που διαμένουν στις συγκεκριμένους οδούς
συμμετείχαν στην παρουσίαση και άκουσαν από πρώτο χέρι
για τους σχεδιασμούς
ανάπλασης των συγκεκριμένων οδών.
Οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν
αποροίες.
Τα έργα εξωραϊσμού
του πυρήνα του Ιδαλίου έχουν ολοκληρωθεί με τους κατοίκους να εκφράζουν
το θαυμασμό τους για
το σημαντικό έργο
το οποίο έχει δώσει πραγματικά άλλη
δυναμική στο Δήμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες το δημοτικό συμβούλιο άρχισε να μελετά ημερομηνίες για να προγραμματιστεί η τέλεση των εγκαινίων. Το κόστος
του έργου ξεπέρασε τα 3 εκ. Ευρώ. Η ανάπλαση
του πυρήνα του Ιδαλίου συμβάλει στη σημαντι-

κή αναβάθμιση του Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε δηλώσεις του τόνισε τη
σημασία του έργου όχι μόνο για το Δήμο Ιδαλίου αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. «Ο εξωραϊσμός του πυρήνα δίδει άλλη ξεχωριστή εικόνα
στο Δήμο Ιδαλίου» ανέφερε ο κ.Καλλένος σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα πραγματικό στολίδι.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους δημότες
Ιδαλίου για την υπομονή που επέδειξαν
καθ’ όλη τη διάρκεια
των εργασιών για
ολοκλήρωση του έργου. Η περιοχή του
πυρήνα του Ιδαλίου
έχει καθοριστεί από
το Τμήμα Πολεοδομίας ως ΠΕΧ (Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα). Αυτό σημαίνει
πως όποιος από τους
κατοίκους της περιοχής του πυρήνα του
Ιδαλίου προβεί σε
αλλαγές ή εξωραϊσμό της κατοικίας ή
της περιουσίας του
θα πρέπει προηγουμένως να λάβει άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας. Οι αλλαγές θα πρέπει να συνάδουν με την αισθητική αλλά και την αρχιτεκτονική του ιστορικού
κέντρου του Ιδαλίου.

Χαραλάμπους ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών στο
ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στις δημοτικές εκλογές που έγιναν το 2016. Μετά την εκλογή Αντιδημάρχου αναμένεται να ακολουθήσουν αλλαγές και στις επιτροπές
του Δήμου. To AKΕΛ σε ανακοίνωση του αναφέρεται
στην εκλογή του επικεφαλής της δημοτικής ομάδας
του κόμματος Ανδρέα Αντωνίου στο αξίωμα του Αντιδημάρχου Ιδαλίου.
«Ως ΑΚΕΛ, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες
μας για την συνεργασία και την προσφορά προς τους
δημότες και τον Δήμο Δαλιού, του απερχόμενου αντιδημάρχου, Μιχάλη Καλλή» σημειώνεται στην ανακοίνωση στην οποία τέλος επισημαίνεται ότι «ως ΑΚΕΛ
τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους
δημότες για επίλυση των προβλημάτων τους και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους».

Λιτανεία και περιφορά της εικόνας
του Ευαγγελισμού

Ο

Δήμος Ιδαλίου και η Μητρόπολη Τριμυθούντος γιόρτασαν τον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου. Την Πέμπτη 24 Μαρτίου ψάλθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, χοροστατούντος του Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφυρίου.
Ακολούθησε η περιφορά της εικόνας του Ευαγγελισμού με τη συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος της 6ης Ταξιαρχίας Πεζικού,
του τιμητικού αποσπάσματος του 299ου Συστήματος Προσκόπων Ιδαλίου και της φιλαρμονικής
της Αστυνομίας Κύπρου. Η λιτανεία ξεκίνησε από
τον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, διέσχισε τον ανακαινισμέ-

νο πυρήνα του Ιδαλίου και έφθασε στον Ιερό Ναό
Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας όπου αναπέμφθηκε δέηση. Η πομπή δια μέσου των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και Γρίβα Διγενή κατευθύνθηκε προς το Δημαρχείο Ιδαλίου όπου έξω
από το δημοτικό μέγαρο αναπέμφθηκε δέηση. Η
λιτανεία κατέληξε στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας όπου οι πιστοί πέρασαν κάτω
από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Κατά
τη διάρκεια της περιφοράς οι πιστοί βγήκαν από
τα σπίτια τους και υποδέχθηκαν την εικόνα με θυμιάματα, ροδοπέταλα και μύρα.
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5ο καρναβάλι Λυμπιών

Μ

ε καρναβαλίστικο πάρτι στο κοινοτικό πάρκο Λυμπιών, προσαρμοσμένο σε όλα τα μέτρα για
αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας, κορυφώθηκαν στην περιοχή οι εκδηλώσεις για το
καρναβάλι. Προηγήθηκε καρναβαλίστικη αυτοκινητοπομπή στους δρόμους του χωριού.
Ήταν μια καλή ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να στείλουν ένα μήνυμα χαράς
και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Η πορεία μοτοσυκλετιστών
«Ένα όνειρο μια ευχή»

Σ

Ο

το πλαίσιο της ετήσιας «Διαδρομής αγάπης» που
διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα όνειρο μια ευχή», η πορεία μοτοσικλετιστών πέρασε όπως
κάθε χρόνο από την Αλάμπρα. Η εκδήλωση έγινε στην
πλατεία της κοινότητας στον προαύλιο χώρο του ιερού
ναού της Αγίας Μαρίνας. Όσοι παρευρέθηκαν έκαναν τις
εισφορές τους. Η πορεία των μοτοσικλετιστών «Ένα όνειρο μια ευχή» έκανε σταθμό και από τη Σχολή Φόρουμ
όπου έγινε η παράδοση χρηματικού ποσού που μαζεύτηκε από παιδιά της Σχολής.

λοκληρώθηκαν τα έργα διαπλάτυνσης
του δρόμου στην οδό
Παπαφιλίππου μέχρι την
Αγία Μαρίνα. Η διαπλάτυνση του δρόμου και η
βελτίωση του οδικού δικτύου συμβάλλει στην
ασφαλή διακίνηση των
οδηγών από το συγκεκριμένο σημείο.

Προκηρύχθηκε η θέση του Γραμματέα
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα
Χωριού – Νήσου

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου προχώρησε σε προκήρυξη της θέσης
του Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η προκήρυξη έγινε σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο (Ν86(Ι)99) και τους περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα

απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε
άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί
Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμο του 98 Ν. 6(1)1998.

Η Ποταμιά τίμησε
τον Ανθυπολοχαγό
Στέλιο Μασιήνη

Η

κοινότητα Ποταμιάς τέλεσε
μνημόσυνο για τον Ανθυπολοχαγό Στέλιο Μασιήνη ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος του σε ναρκοπέδιο
της Ποταμιάς στις 24 Μαρτίου 1999.
Ανήμερα του θλιβερού γεγονότος τελέστηκε το μνημόσυνο του έξω από
τον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας, στο
σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο
του άτυχου στρατιωτικού.

Βελτίωση του οδικού δικτύου
της Ποταμιάς

Το μοιραίο εκείνο πρωινό του
Μάρτη του 1999, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της πατρίδας,
έτρεξε να την υπηρετήσει. Εν ώρα
καθήκοντος, καθώς προσπαθούσε
να αχρηστεύσει παλιές και επικίνδυνες νάρκες στην περιοχή Ποταμιάς, με στόχο ένα ασφαλές περιβάλλον για τη ζωή των περιοίκων,
θυσίασε τη δική του ζωή, όταν μια
από τις νάρκες εξερράγη.

Γιορτή της γυναίκας στην Ποταμιά

Η

κοινότητα Ποταμιάς τίμησε τη γιορτή της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, με εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Santa
Katerina. Το κοινοτικό συμβούλιο Ποταμιάς διοργάνωσε δείπνο προς τιμή των γυναικών. Πέραν από το
πλούσιο φαγητό η εκδήλωση περιελάμβανε χορό, δι-

ασκέδαση και πολλές εκπλήξεις. Ο Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά ευχαρίστησε όλες τις γυναίκες για την παρουσία τους αλλά
και για την καθημερινή προσφορά τους στο στίβο της
ζωής.

Κόβουν δέντρα στην Αλάμπρα

Σ

ε κινητοποίηση έχει τεθεί το κοινοτικό συμβούλιο Αλάμπρας
μετά τη διαπίστωση ότι άγνωστοι κόβουν δέντρα χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους. Στο κοινοτικό συμβούλιο έχουν υποβληθεί
σχετικά παράπονα από κατοίκους της
Αλάμπρας. Το κοινοτικό συμβούλιο Αλάμπρας σε
ανακοίνωση του προτρέπει τους κατοίκους να εί-

ναι προσεκτικοί και ιδιαίτερα παρατηρητικοί και όταν εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις
να ενημερώνουν την Αστυνομία διαβιβάζοντας στις αρχές τα απαραίτητα στοιχεία.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι πολίτες να
δρουν αυτόνομα παίρνοντας το νόμο στα
χέρια τους αλλά όλες οι πληροφορίες να διαβιβάζονται στην Αστυνομία.
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Τιμήθηκαν με μεγαλοπρέπεια οι εθνικές επέτειοι

Μ

ε μεγαλοπρέπεια γιόρτασε ο Δήμος
Ιδαλίου και οι γύρω κοινότητες τις
εθνικές επετείους. Στις 25 Μαρτίου γιορτάστηκε η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τιμήθηκε η εθνική παλιγγενεσία του 1821.
Στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου μετά τη θεία λειτουργία
ψάληκε η δολοξολία. Εκ μέρους της κυβέρνησης
παρευρέθηκε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου
του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ ο
οποίος ανέγνωσε τον πανηγυρικό λόγο και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου Αναστασιάδη. Η επέτειος του 1821 αποτελεί φάρο και οδοδείκτη για τις νεότερες γενιές ανέφερε ο κ. Ιωσήφ
τονίζοντας ότι η αγωνιστικότητα και η θέληση του
λαού της Ελλάδας άλλαξε την ιστορική του μοίρα.
Αναφορά και στο κυπριακό και στις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη για επανέναρξη
των συνομιλιών επισημαίνοντας ότι η Τουρκία με
τη συμπεριφορά της και τις προκλητικές της ενέργειες τόσο στη θάλασσα όσο και επί του εδάφους
υπονομεύει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. «Η θέση της ελληνοκυπριακής
πλευράς είναι ξεκάθαρη. Η εξεύρεση λύσης του Κυπριακού η οποία θα ανταποκρίνεται στις παραμέτρους των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα είναι σύμφωνη με
το Ευρωπαϊκό κεκτημένο». Παρευρέθηκαν βουλευτές, στελέχη κομμμάτων, οι τοπικές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές της περιοχήςς Ιδαλίου.
Οι επίσημοι δέχθηκαν το χαιρετισμό της παρέλασης στην οποία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της περιφέρειας Ιδαλίου, οργανωμένα σύνολα καθώς και ουλαμοί της 6ης
ταξίαρχίας πεζικού και εθνοφύλακες. Οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν με θέρμη τους συμμετέχοντες εκφράζοντας τα θερμά τους συγχαρητήρια.
Εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία και σωματεία της περιοχής.

Αριστοκρατικός, μοντέρνος
χώρος δεξιώσεων

Παναγία της Αγάπης 3,
Πέρα Χωριό - Νήσου, περιοχή Χαλεπιανές
2572 Λευκωσία
Τηλ.: +357 99 253634
info@ktimakousioumi.com
Ktima Kousioumi Oriental

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει τη δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών.
Η Ομάδα Εθελοντών Πυροσβεστών θα δραστηριοποιείται μόνο στην περιοχή
του Δήμου Ιδαλίου και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις
άλλες αρμόδιες αρχές. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες θα τύχουν εκπαίδευσης
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όσοι δημότες επιθυμούν να ενταχθούν στη
ομάδα Εθελοντών Πυροσβεστών μπορούν να το δηλώσουν στα τηλέφωνα
22444888/99200297. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99200297.

44η ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟ

47η ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΣ

Ο Δήμος Ιδαλίου στηρίζει και συμμετέχει στην Πορεί

Ο Δήμος Ιδαλίου στηρίζει και συμμετέχει στην Πορεία Χριστοδούλας

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Μαΐου 2022
ΕΡΑΝΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΠΕΜΠΤΗ
11/4/19
και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/
Ο Δήμαρχος
Λεόντιος
Καλλένος,

το Δημοτικό
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΣυμβούλιο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΣ ΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΣΤΟ
9:00π.μ.-1:00μ.μ. και 4:00μ.μ.-7:00μ.μ.

και το προσωπικό του Δήμου Ιδαλίου

σας εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑΚΥΡΙΑΚΗ 14/4

ΕΡΑΝΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟ
και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Μ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΣΧΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩ
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Η Επιτροπή Ιστορίας-Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Τουριστικής Ανάπτυξης και
η Επιτροπή Παιδείας-Νεολαίας-Αθλητισμού-Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου
συνδιοργανώνουν
με το Δημοτικό
Συμβούλιο ΝεολαίαςΑνάπτυξης
Ιδαλίου
Η Επιτροπή
Ιστορίας-Πολιτιστικής
Κληρονομιάς-Τουριστικής
και
την αναβίωση
παραδοσιακών παιχνιδιών της Δευτέρας
του Πάσχα.
η Επιτροπή
Παιδείας-Νεολαίας-Αθλητισμού-Στήριξης
του Δήμου
Ιδαλίου
συνδιοργανώνουν με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου
Προσκαλείστε
όλοι
τη Δευτέρα του
Πάσχα στην
και τη
νέα
πλατεία
την αναβίωση
παραδοσιακών
παιχνιδιών
τηςαυλή
Δευτέρας
του
Πάσχα.
της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας κατά τις ώρες 4:00-6:00 μ.μ.
να Προσκαλείστε
περάσετε μαζίόλοι
μας τη
έναΔευτέρα
ευχάριστο
καιαυλή
να θυμηθούμε
παλιά!!!
τουαπόγευμα
Πάσχα στην
και τη νέα τα
πλατεία
της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας κατά τις ώρες 4:00-6:00 μ.μ.
να περάσετε μαζί μας ένα ευχάριστο απόγευμα και να θυμηθούμε τα παλιά!!!

Χορηγός Επικοινωνίας:

Χορηγός Επικοινωνίας:

ΔΑΛΙ news

10

ΘΕΜΑΤΑ

Ο αετός του Μαχαιρά ανελίχθη στα ουράνια!
της Μαρίας Πύρρου
Βοηθού Διευθύντριας –
Γ΄Δημοτικού Ιδαλίου

«Εδώ το Κούγκι ανιστορεί
κι εδώ μιλεί τ’ Αρκάδι.
Σμίγουν στην κόψη των καιρών,
καινούργια και παλιά.
Φλόγες τινάζονται ψηλά
και σχίζουν το σκοτάδι.
Εδώ της Λευθεριάς Βωμός.
Του Μαχαιρά η Σπηλιά».

(Χρυσάνθη Ζιτσαία)

T

65

(Μνήμη Γρηγόρη Αυξεντίου – 3 Μαρτίου 1957)

χρόνια κλείνουν από τον θάνατο του αετού του
Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου. Ήταν μια μελανή
Κυριακή, 3 του Μάρτη του 1957, Κυριακή της Απόκρεω, που ο Γρηγόρης, ο αετός του Μαχαιρά, ταξίδεψε στον ολολαμπή χώρο των αθανάτων.
Η λέξη ἀϊτός προέρχεται από το ρήμα ἀΐσσω, που σημαίνει κινούμαι ορμητικώς και ο Γρηγόρης είχε το προσωνύμιο αετός ή σταυραετός του Μαχαιρά, καθόλου τυχαία. Ωσάν τον αετό του Διός
ο Γρηγόρης ορμούσε στα βουνά του Μαχαιρά, εκεί είχε το λημέρι
του. Πρωτοστατούσε όμως και σε όλες τις μάχες, ό,που εδείκνυε
το σθένος του: ορμητικός, φιλόπατρις, γενναίος.
Στα βουνά του Μαχαιρά αντάμωσαν τον αετό οι Άγγλοι, μετά
από προδοσία και τον κάλεσαν να παραδοθεί. Δεν γνώριζαν
όμως οι αδαείς, ότι οι αετοί ίπτανται στα ουράνια. Γιατί, επίσης ἀϊτός= παρὰ τὸ ἀεὶ ἐτεός (=ἀληθής) εἶναι· λέγεται γάρ, ὅτι
ὁ ἀετός ἐπὶ ἀληθοῦς σημείου ἀεὶ παρὰ τοῦ Διὸς πέμπεται. Αετός λοιπόν, άλλως, είναι αυτό που είναι πάντοτε αληθινό, έχει
πάει ψηλά στους κόσμους των νοητών, εκεί που δεν υπάρχει ψεύδος, εκεί όπου υπάρχει η αιώνια αλήθεια. Στην αρχαία ελληνική
μυθολογία, όταν ο Δίας καταλαβαίνει ότι κάποιος θνητός είναι
τελειωμένη ψυχή, έχει τελειοποιηθεί, έχει ηρωοποιηθεί, στέλλει
τον αετό του ή παίρνει αυτός την μορφή αετού και τον πηγαίνει
στον Όλυμπο, τον εκθεώνει, τον κάνει αθάνατο. Έτσι και ο Γρηγόρης κλήθηκε από τον Κοσμικό Νου, ως ήρωας πια, να ανελιχθεί στα ουράνια. Άφησε το καμένο θνητό του σώμα στην σπηλιά
του Μαχαιρά, αλλά η ψυχή του πτεροφυήθηκε και πέταξε στονκόσμο των ηρώων.
Μετά από άνιση μάχη αρκετών ωρών και βλέποντας ότι δεν θα
κατάφερναν να συλλάβουν τον Γρηγόρη, ο οποίος ήταν στο κρησφύγετο μαζί με τους συντρόφους του, οι Άγγλοι, τον φοβέρισαν
ότι θα ρίξουν βενζίνη, αν δεν παραδώσει τα όπλα του. Δεν γνώριζαν οι αδαείς ότι ένας γνήσιος απόγονος του Λεωνίδα δεν γνώριζε την λέξη «παράδοση». Μολών λαβέ! ήχησαν μες τους αιώνες οι δυο ιερές λέξεις! Απλές, απέριττες, γεμάτες αρμονία αίγλη
και δέος. Μολών λαβέ! βροντοφώναξε ο Σπαρτιάτης βασιλιάς
το 480 π.Χ. στους Πέρσες όταν του ζήτησαν να παραδοθεί. Δυο
λέξεις που ανήγαγαν τον Λεωνίδα ως διαχρονικό πρότυπο όλων
των λαών. Μολών λαβέ! φώναξε το 1957 και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, 2437 χρόνια μετά, μιμούμενος τον αθάνατο ήρωα απ΄τον

οποίο πήρε έμπνευση και θάρρος.
Ήρωας είναι αυτός που έχει αναπτυγμένο το εἴρειν και το ἐρᾶν,
τον λόγο και το συναίσθημα (την αγάπη). Ο θείος λόγος έχει περάσει, έχει κυοφορηθεί μέσα του και έχει «γεννήσει « έναν νέο
πνευματικό οργανισμό, ο οποίος θυσιάζεται από αγάπη για το
καλό του συνόλου. Οι ήρωες στην αρχαία ελληνική κοσμοθέαση ήταν το ενδιάμεσο Θεών, δαιμόνων και ανθρώπων. Ο ήρωας
είχε αυτή την αναγωγική ιδίοτητα, να δείχνει τον δρόμο στους
ανθρώπους, την οδό του Αγαθού, της θέωσης. Ο Πρόκλος ( νεωπλατωνικός φιλόσοφος) τους ήρωες τους ονομάζει «κατά σχέσιν
δαίμονες», ο Πυθαγόρας « καταχθόνιους δαίμονες» – θεότητες
που κατεβαίνουν από τα αιθερικά πεδία και ενσαρκώνονται εδώ
στην χθόνα- και ο Όμηρος τους αποκαλεί «βροτούς Φαίακες».
Τέτοιοι υπήρξαν πολλοί στον διάβα των αιώνων: Οδυσσέας,
Ηρακλής, Θησέας, Περσέας, Διομήδης, Λεωνίδας, Σωκράτης,
Κολοκοτρώνης, Ονήσιλος, Παλληκαρίδης, Μάτσης….Τέτοιος
ήταν και ο Γρηγόρης γιατί «η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας, όταν υπάρχει κάποια διέξοδος,
όταν μπορείς και να τον αποφύγεις, και συ τον διαλέγεις σαν τιμή
και σα χρέος για τους άλλους, πιο πέρα απ’ τις ανάγκες σου».
Τους προγενέστερούς του ήρωες είχε ως οδηγό ο Γρηγόρης
(όπως και όλοι οι άλλοι ήρωές μας), αυτούς μιμήθηκε, από αυτούς διδάχθηκε την γενναιότητα, την αυταπάρνηση, την αγάπη για την ελευθερία. Γιατί όλα αυτά διδάσκονται. Διδάσκονται
στα παιδιά από μικρά: η γενναιότητα, η παρρησία, η αλήθεια, η
σωφροσύνη, η πατρίς ως ύψιστο αγαθό…
«Ἄνευ Θυμοῦ γενναίου ψυχὴ πᾶσα ἀδύνατος δρᾶν « λέει ο Πλάτων. Χρειαζόμαστε δυνατό, γενναίο θυμικό για να μπορέσουμε
να εκδηλώσουμε αυτές τις αρετές. Ο θυμός μας (η καρδιά μας, η
σφαίρα εκείνη της ψυχής που περικλείει το συναίσθημα και την
βούληση) πρέπει να είναι γενναία, υγιής, ευγενική δυνατή, πρέπει να έχουμε εὐ-θυμία, για να έχουμε και δράση. Χρειαζόμαστε
ήρωες….Χρειαζόμαστε πρότυπα….
63 χρόνια μετράμε από την θυσία σου Γρηγόρη… Μετράμε επίσης 48 χρόνια τουρκικής κατοχής. Στον Πενταδάκτυλο τα παιδιά
μας δεν βλέπουν την γαλανόλευκη να κυματίζει, όπως ονειρεύτηκες, αλλά το μισοφέγγαρο. Πολλοί έχουν απωλέσει την ηρωϊκή μορφή σου (καθώς και άλλων ηρώων μας). Έχουν χάσει τον
προσανατολισμό, τις αξίες, η αλήθεια έχει διαβρωθεί μέσα τους.

Έρευνα για τη βία στο σχολείο

ο Λύκειο Ιδαλίου λαμβάνει μέρος στη Β’
Φάση συλλογής δεδομένων παγκύπριας έρευνας για το φαινόμενο της βίας
στο σχολείο που υλοποιεί το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Κύριος ερευνητής (Ανάδοχος της σύμβασης), είναι ο Δρ
Κώστας Φάντη, Αναπληρωτής
Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΠΚ) και η ερευνητική του ομάδα. Η
έρευνα, περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων
για τρεις διαδοχικές σχολικές χρονιές (τρεις
φάσεις, 2020-2023) από όλα τα Δημόσια και
Ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθ-

Μέσα στην ευμάρεια και την καλοπέραση λησμόνησαν την ατραπό του φωτός, λησμόνησαν πού πρέπει να οδεύσουν. Τα Μ.Μ.Ε,
το διαδίκτυο, η δύναμη της «εικόνας» και του «φαίνεσθαι» τους
έριξαν σε έναν βαθύ λήθαργο. Ζουν στο σκότος. Μήπως πρέπει ξανά ο Ονήσιλος, «ο αρχιλεβέντης βασιλιάς» της Σαλαμίνας από τα βάθη των αιώνων να ξαναστείλει τις μέλισσές του «να
μας κεντρίσουν, να μας ξυπνήσουν, να μας φέρουν ένα μήνυμα»;
Ή μήπως πάλι θα «ψοφήσουνε απάνω στο παχύ μας δέρμα»; Γιατί αυτό το σκότος κυριαρχεί και σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άνθρωποι λόγω αμάθειας, λόγω έλλειψης προτύπων και
αξιών (όχι γιατί φταίνε, αλλά γιατί δεν διδάσκονται) δεν έχουν
πια κρίση και λόγο. Δεν ευοδώνεται το εἴρειν και το ἐρᾶν μέσα σε
αυτόν τον ορμαθό του ψεύδους και των καταχρήσεων. Ανελίσσονται στην εξουσία άνθρωποι χωρίς όραμα, ανίκανοι, ευτελείς,
κερδοσκόποι, επικίνδυνοι, που οδηγούν χώρες και λαούς σε δικτατορίες, στρατιωτικά καθεστώτα, σε πολέμους…
Χρειαζόμαστε ήρωες… Χρειαζόμαστε πρότυπα… Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε έχουμε ανάγκη Γρηγόρη. Ως αετός «πέταξε» ξανά, σπεύσον ταχέως, γοργά (το λέει και το όνομά σου) και ρίξε το φως των νοητών, το οποίο έχεις ενδυθεί, εδώ
κάτω σε μας. Ρίξε φως να διαλύσει τα σκοτάδια μας. Ρίξε φως
Γρηγόρη για να…
«… πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου
να καθαρίσουμε το δικό μας,
να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου
να μπολιάσουμε το δικό μας,
να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου
να βάψουμε το δικό μας
να μη μπορέσει πια ποτέ
να το ξεθωριάσει ο φόβος.
Να πάρουμε το τελευταίο σου βλέμμα
να μας κοιτάζει να μην ξεστρατίσουμε,
να πάρουμε την τελευταία σου εκπνοή
να ᾽χουμε οξυγόνο ν᾽ αναπνέουμε
χιλιάδες χρόνια,
να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις
να ᾽χουμε να τραγουδάμε
ανεξάντλητα εμβατήρια για τη λευτεριά…»

Κρατική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους

K

μίδων, και διεξάγεται στο πλαίσιο της Εθνικής
Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση
της Βίας στο Σχολείο 2018-2022. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα οδηγήσουν στην
ανάπτυξη συγκεκριμένων εισηγήσεων για τη
μείωση και κυρίως την αντιμετώπιση του εν
λόγω φαινομένου.

ρατική ενίσχυση προς τους χοιροτρόφους,
πτηνοτρόφους, αγελαδοτρόφους, και κονικλοτρόφους, ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) καλώντας τους
δυνητικά δικαιούχους να προσκομίσουν στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας το αργότερο μέχρι τις 6 Απριλίου, τα απαραίτητα τιμολόγια,
κατά περίπτωση.
Ύστερα από απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με κρατική ενίσχυση
στους κτηνοτρόφος, πρόκειται
να καταβληθεί κρατική ενίσχυση προς, χοιροτρόφους που
ασχολούνται με εκμεταλλεύσεις
αναπαραγωγής και πάχυνσης,
ή μόνο αναπαραγωγής, ή μόνο
πάχυνσης,
πτηνοτρόφους
(πουλερικά κρεατοπαραγωγής,
όρνιθες αυγοπαραγωγής, όρνιθες αναπαραγωγής και
ορτύκια), αγελαδοτρόφους και κονικλοτρόφους.
Η ενίσχυση, αναφέρεται, καταβάλλεται στα πλαίσια
του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19, με βάση ειδικό σχέδιο το οποίο έχει λάβει
σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28
Μαρτίου 2022.

«Η ενίσχυση θα καταβληθεί σύμφωνα με δεδομένα
υπεύθυνων εκμεταλλεύσεων και ζωικών πληθυσμών
που θα προωθηθούν στον ΚΟΑΠ από τις Κτηνιατρικές
ή και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο σχέδιο,» αναφέρει ο ΚΟΑΠ.
Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της ενίσχυσης δεν
θα απαιτηθεί η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους. Οι δυνητικά δικαιούχοι των πιο
κάτω κατηγοριών, όμως, θα πρέπει να
προσκομίσουν στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας
το αργότερο μέχρι τις 06/04/2022, τιμολόγια αγοράς ζώων. Συγκεκριμένα, οι χοιροτρόφοι με εκμεταλλεύσεις
πάχυνσης χοίρων, θα πρέπει να προσκομίσουν τιμολόγια αγοράς χοιριδίων που να αφορούν την περίοδο
1/9/2020 – 31/8/2021 και οι πτηνοτρόφοι με εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεατοπαραγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα τιμολόγια αγοράς νεοσσών για την περίοδο 1/9/2020
– 31/8/2021.
Ο ΚΟΑΠ ενημερώνει όσους δεν επιθυμούν συμμετοχή
στο Σχέδιο, ότι θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως,
στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ, το αργότερο μέχρι τις 6 Απριλίου, ώστε να μην προχωρήσει σε καταβολή της ενίσχυσης προς αυτούς.

Κυνηγοί για φωτοβολταϊκά πάρκα

Ο

Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτεμις Ιδαλίου αντιδρά στη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή. Σε
ανακοινωση κάνει λόγο
για ανεξέλεγκτη δημιουργία φωτοβολταικων
πάρκων τα οποία, όπως
αναφέρει, έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των βιοτόπων και την
απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας.
«Οποιονδήποτε
μέλος
του δημοτικού συμβουλίου Ιδαλίου υπογράψει
ή ψηφίσει υπερ της ανέγερσης φωτοβολταϊκού
πάρκου στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου θα καταστεί ταυτόχρονα ως ανεπιθύμητο προς το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο Δήμος Ιδαλίου,

σύμφωνα με το Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο,
ενεργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται ανεξέλεγκτα άδειες. Ο
κ. Καλλένος έφερε ως παράδειγμα την τελευταία
ανακοίνωση του Δήμου
όπου δημοσιοποιήθηκε
ότι θα διενεργηθεί δημόσια παρουσίαση για δημιουργία δυο φωτοβολταϊκών πάρκων οι ιδιοκτήτες
των οποίων έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Οι ειδικοί ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο πλανήτητς διάγει ενεργειακή κρίση
αναφέρουν ότι τα φωτοβολταϊκά προσφέρουν
σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την
κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις
αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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H εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις
στην αγροτική παραγωγή της Κύπρου

Ε

ίναι πλέον προφανές ότι όλοι οι καταναλωτές
σε όλο τον κόσμο θα αισθανθούν τον τεράστιο αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας στην
Ουκρανία μέσω της απότομης αύξησης των τιμών των
τροφίμων και της σημαντικής αναστάτωσης στις αλυσίδες εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων και κυρίως
των δημητριακών.
Τώρα, όσον αφορά την χώρα μας τα προβλήματα
εστιάζονται σε τρία βασικά σημεία:
• Έλλειψη πρώτων υλών δημητριακών για την παραγωγή ζωοτροφών
Η Ρωσία και η Ουκρανία αποτελούν βασικές χώρες
παραγωγής δημητριακών – σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτος – που αποτελούν τα βασικά συστατικά για την
διατροφή των ζώων. Από την στιγμή που οι εξαγωγές
από αυτές τις δύο χώρες έχουν μηδενιστεί εδώ και ένα
μήνα, τότε όλη η πίεση για εξεύρεση υλικών έχει μεταφερθεί στις χώρες των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Μολδαβία.
Η παραγωγή όμως αυτών των χωρών δεν μπορεί να
καλύψει τις ελλείψεις που ήδη παρατηρούνται. Εξαιρετικής σημασίας θεωρείται πλέον αν θα μπορέσει η
Ουκρανία να προχωρήσει στην Ανοιξιάτικη σπορά
σιτηρών τουλάχιστον στο άθικτο δυτικό κομμάτι της
χώρας που πρέπει να γίνει τις αμέσως επόμενες δύο
εβδομάδες. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δυστυχώς
αυτή η έλλειψη θα παραταθεί και το πρόβλημα διαθεσιμότητας θα μεγαλώνει.
• Εκτίναξη των τιμών των πρώτων υλών για την παραγωγή ζωοτροφών
Όπως είναι φυσιολογικό η μείωση της προσφοράς
των δημητριακών λόγω του πολέμου, έχει εκτινάξει
τις τιμές κατά 25-30% σε σύγκριση με ένα μήνα πριν.
Αυτή η τεράστια αύξηση δημιουργεί θέματα βιωσι-

μότητας στον τομέα της κτηνοτροφίας μας. Δυστυχώς
αυτή η τεράστια αύξηση δεν μπορεί να μετακυλιστεί
άμεσα στον τελικό καταναλωτή και σε προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως ψωμί, γάλα και κρέας. Αποτέλεσμα
να εξασκούνται συνεχώς πιέσεις προς τις κτηνοτροφικές μονάδες που όπως δείχνουν τα γεγονότα δεν είναι
πλέον οικονομικά βιώσιμες και θα πρέπει να τύχουν
στήριξης για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτές
τις δύσκολές καταστάσεις που κανείς δεν μπορεί να
εκτιμήσει για πόσο καιρό θα διαρκέσουν.
• Αύξηση των τιμών των λιπασμάτων
Η Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία είναι οι βασικό-

τεροι προμηθευτές λιπασμάτων και πρώτων υλών για
αυτά στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι τιμές των
λιπασμάτων βασίζονται κυρίως στην τιμή του φυσικού αερίου, από το οποίο παράγεται το άζωτο καθώς
και στις τιμές των ορυκτών υπόλοιπων στοιχείων που
είναι το φωσφόρο και το κάλλιο.
Με βάση την τεράστια αύξηση στην τιμή του φυσικού
αερίου αλλά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην
Ρωσία, αυτή η τεράστια αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων δεν πρόκειται να μειωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Συμπερασματικά ζούμε μία κατάσταση που δεν εί-

ναι καθόλου εύκολη η διαχείριση της. Με βάση τα πιο
πάνω και προ του φάσματος μιας επισιτιστικής πλέον κρίσης θα πρέπει όλα τα κράτη να διασφαλίσουν
επάρκεια τροφής για τον πληθυσμό τους.
Η στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
δεν είναι πλέον σύνθημα αλλά αδήριτη ανάγκη.
Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Σε διαφορετική
περίπτωση θα πεινάσουμε και πλέον δεν είναι σχήμα λόγου!!!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ
Διευθυντής Πωλήσεων
ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ
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Η «ΔΑΛΙΝEWS» χάραξε την πορεία της
ενοποίησης της περιοχής

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Ρολό από ξερά σύκα
και αμύγδαλα

Το ρολό με τα ξερά
σύκα είναι ένα αριστο
συνοδευτικό για
κατσικίσια τυριά.

Υλικά
1 κιλό ξερά σύκα
200 γρ ολόκληρα
αμύγδαλα χωρίς
φλοιό καβουρδισμένα
4 κουταλιές σούπας
Μαυροδάφνη Πατρών
1 κουταλάκι του
τσαγιού ανάμεικτο
κανέλα μοσχοκάρυδο

Τ

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα σύκα από τα σκληρά κοτσάνια τους και τα βάζουμε σε
ένα μπλέντερ. Τα ψιλοκόβουμε και βάζουμε το μείγμα σε μία λεκάνη.
Προσθέτουμε τα καβουρδισμένα αμύγδαλα το μπράντι και τα
μπαχαρικά και ανακατεύουμε καλά να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.
Χωρίζουμε το μείγμα μας στα δύο. Απλώνουμε μία λαδόκολλα και
ρίχνουμε επάνω την μία ποσότητα και φτιάχνουμε έναν κύλινδρο που
τον πλάθουμε αρκετά ώστε να γίνει πολύ λείος. Κάνουμε το ίδιο με την
δεύτερη ποσότητα και τα βάζουμε στο ψυγείο.

Μπορείς να συνεισφέρεις και συ
στο πρόγραμμα τηγανοκίνησης

ο Γ΄Δημοτικό Ιδαλίου
συλλέγει λάδια συμμετέχοντας στο πρόγραμμα
τηγανικίνησης. Σε ανακοίνωση
με αποδέκτες κυρίως τους κατοίκους Ηλιούπολης, Καλλιθέας,
Κωνστάντιας, Νέας Λήδρας γίνεται
γνωστό ότι μπορούν να μεταφέρουν στο σχολείο
το χρησιμοποιημένο λάδι τους ώστε να αξιοποιηθεί. Η τηγανοκίνηση είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών

λαδιών. Μέσω της τηγανοκίνησης
μετατρέπεται το τηγανέλαιο από
απόβλητο σε βιοντίζελ και έτσι δίνονται πόροι για περιβαλλοντικές
δράσεις. Το λάδι όταν καταλήγει
στο νεροχύτη βουλώνουν οι αγωγοί αποχέτευσης. Όταν ρίχνεται
στο χώμα καταλήγει στα υπόγεια νερά και τα μολύνει. Με την τηγανοκίνηση μειώνεται η ρύπανση
και αυτό το επικίνδυνο απόβλητο μετατρέπεται σε
κινητήρια δύναμη.

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
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ενοποίηση του
Ιδαλίου και των
γύρω κοινοτήτων είναι μια φυσιολογική εξέλιξη η οποία άρχισε
να γίνεται τα τελευταία
χρόνια.
Περιφερειακά
σχολεία,
περιφερειακή
συνεργατική
τράπεζα,
περιφερειακός σταθμός
πρόληψης και συμβουλευτικής, περιφερειακή
εφημερίδα. Τη δημιουργία του νέου Δήμου
Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου την οραματίστηκε
και την υλοποίησε με το
δικό του τρόπο πριν από
11 ολόκληρα χρόνια ο
ιδρυτής της μηνιαίας περιφερειακής εφημερίδας
«ΔΑΛΙNEWS», Δημοσιογράφος Ανδρέας Ιωσήφ. Με ιδιωτική πρωτοβουλία
κυκλοφορεί στην περιοχή η μηνιαία περιφερειακή
εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» η οποία έχει σημαντική
προσφορά στην κοινωνία της περιφέρειας Ιδαλίου.
Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2011
καλύπτοντας την ειδησεογραφία στην περιοχή της
Νότιας Λευκωσίας. Ενημερώνει κάθε μήνα περίπου
30 χιλιάδες κόσμου.

Μέσα από τις σελίδες της
προβάλλονται όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα
που απασχολούν τους
ανθρώπους της περιοχής.
Τη δική τους θέση στις
σελίδες της εφημερίδας
έχουν και οι αποφάσεις
που λαμβάνονται από
την κυβέρνηση και οι νομοθεσίες που ψηφίζονται
από τη Βουλή και έχουν
αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων της
περιοχής. Η ενοποίηση της
περιοχής που επιτεύχθηκε
και μέσω της εφημερίδας,
εκ των υστέρων κρίνεται
ως ορθή. Η εφημερίδα
στον τομέα της, πέτυχε
από τότε την ενοποίηση
της περιοχής και κατάφερε
να φέρει κοντά όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα
από κομματική, σωματειακή ή άλλη τοποθέτηση. Η
«ΔΑΛΙNEWS» αποτελεί το στοιχείο που τους ενώνει. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά, κοινή κουλτούρα και κοινός τους
στόχος είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος του Δήμου
Ιδαλίου – Νότιας Λευκωσίας.

To Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου
και Νήσου στο Erasmus +,
Anti Bullying Schools

Σ

το πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, Anti Bullying Schools, το
Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και
Νήσου διοργάνωσε στην Κύπρο, τη 2η κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του προγράμματος. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες
από την Ιταλία, την Πολωνία, την Τσεχία και την
Κύπρο. Στο πλαίσιο της συνάντησης διακινήθηκαν
συνολικά 21 μαθητές και μαθήτριες και 7 εκπαιδευτικοί από τις χώρες εταίρους, ενώ από το κυπριακό
σχολείο συμμετείχαν 30 μαθητές και μαθήτριες καθώς και 13 εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο με εργαστήρια γύρω από την πρόληψη και διαχείριση του πολυδιάστατου φαινομένου
του σχολικού εκφοβισμού, τα οποία προσφέρθηκαν
στους χώρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο
(ΠΑ.ΒΙ.Σ). Σχετικό εργαστήριο πρόσφερε και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός,
“Hope For Children” CRC Policy Center. Ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θεατρικό εργαστήρι διοργανώθηκε
και από τη θεατροπαιδαγωγό/ηθοποιό Νάσια Κελεπέσιη.
Πέρα από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και τις συντονιστικές συναντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, διοργανώθηκε και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κάβο Γκρέκο όπου
η ομάδα γνώρισε με λεπτομέρεια τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προ-

Η

γράμματος διοργανώθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου, στο Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης και Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Πέρα
Χωρίου και Νήσου, ενώ πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Λίγο πριν
την αναχώρησή τους, τα παιδιά φιλοξενήθηκαν για
ένα απόγευμα από οικογένειες μαθητών και μαθητριών του Σχολείου. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε
εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος, τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου
και Νήσου, τον Δήμαρχο Ιδαλίου και τον Κοινοτάρχη Πέρα Χωρίου και Νήσου για τη στήριξη και φιλοξενία που πρόσφεραν. Το «ραντεβού» των εταίρων
ανανεώθηκε για τις 27 Απριλίου 2022, με προορισμό
την Τσεχία.

Η γαλακτοβιομηχανία Α/φοί Πέτρου
στηρίζει την Κύπρια γιαγιά

γαλακτοβιομηχανία Α/φοί
Πέτρου και οι
υπεραγορές Άλφαμεγα
παρουσίασαν τη νέα
τους εκστρατεία που είναι αφιερωμένη στην
Κύπρια γιαγιά. Η κοινή
αυτή εκστρατεία ξεκίνησε το 2018 με στόχο να
τιμήσει την πολύτιμη συμβολή της γιαγιάς στην
κοινωνία και στην οικογένεια, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε ιδρύματα που φιλοξενούν και
φροντίζουν άτομα τρίτης ηλικίας. Μέχρι στιγμής,
οι δύο εταίροι, με τη βοήθεια του καταναλωτικού
κοινού κατάφεραν να στηρίξουν τέσσερα διαφο-

ρετικά ιδρύματα, παρέχοντάς τους χρηματική
βοήθεια ύψους 20,000
Ευρώ συνολικά. Μέσω
της φετινής εκστρατείας, οι υπεραγορές και η
γαλακτοβιομηχανία Α/
φοί Πέτρου επέλεξαν να
στηρίξουν το έργο της
Κοινοτικής Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός» στο Δάλι. Η ενέργεια
αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Γιαγιάς που εορτάζεται στις 28 Μαρτίου
κάθε χρόνο, και αποτελεί μέρος του προγράμματος
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της γαλακτοβιομηχανίας ΑΛΑΜΠΡΑ «ΓΙΑΓΙΑ Σ’ευχαριστώ».

ΔΑΛΙ

news

13

ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΖΩΗ

Τεχνική Bowen για αυτοθεραπεία του σώματος

Η

Τεχνική Bowen είναι μια απαλή, χαλαρωτική αλλά ταυτόχρονα και δυναμική μορφή θεραπείας στην οποία
εφαρμόζονται πολύ ήπιες και λεπτές «κινήσεις»
στους μυς στην περιτονία και στους τένοντες.
Είναι κινητοποιήσεις
στα μαλακά μόρια οι
οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές
και επηρεάζουν το
σώμα σε διάφορα
επίπεδα.

Μαρία Καλλένου
Κέντρο Φυσικοθεραπειας
PhysiKALL στο Δαλι
99881222

τερες κινήσεις κάνουμε στο σώμα και με τον
σωστό χρόνο διαλλείματος τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε, αφού δίνεται στο σώμα και
στον εγκέφαλο ο χρόνος να επεξεργαστεί απλές
και σαφείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν ένα
άτομο έχει πολλά προβλήματα ή εάν είναι παχύσαρκος τότε όσο λιγότερους χειρισμούς τόσο
το καλύτερο.
Επίσης σύμφωνα με τη θεωρία του Bowen, όσο
πιο ήπια είναι η προσέγγιση τόσο πιο γρήγορη
και εύκολη είναι η χαλάρωση στους συσπασμένους μυς σε αντίθεση με την έντονη μάλαξη η
οποία μπορεί να είναι επίπονη και επιφέρει παροδική χαλάρωση.

Η θεραπευτική τεχνική Bowen στοχεύει
στην ολιστική θεραπεία του σώματος
και όχι στην ανακούφιση μεμονωμένων
συμπτωμάτων.

Η τεχνική BOWEN είναι ασφαλείς μέθοδος γι’
αυτό και μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους
όλων των ηλικιών, από νεογνά έως ηλικιωμένους, σε εγκύους, αθλητές και άτομα με ειδικές
ικανότητες. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν
παρουσιάζει πόνο κατά τη διάρκεια αλλά ούτε
και υπάρχουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο
σώμα μετά τη θεραπεία.

Χρησιμοποιείται στην Αυστραλία με επιτυχία
πάνω από 50 χρόνια και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 40,000 θεραπευτές παγκοσμίως εξασκούν την τεχνική.

Λειτουργεί μέσω του νευρικού και μυϊκού συστήματος καθώς επίσης και μέσω του λεμφικού
και καρδιαγγειακού συστήματος. Ερεθίζοντας
το νευρικό σύστημα με πολύ ήπιες κινήσεις
πάνω στους τένοντες και στους μυς, ενεργοποιείται η ικανότητα αυτοθεραπείας του σώματος
.Ο θεραπευτής κινητοποιεί συγκεκριμένα σημεία μαλακών μορίων με ήπιες κινήσεις, κάνοντας διαλείμματα μεταξύ των κινήσεων. Είναι
τόσο ήπιες και απαλές κινήσεις που μερικές φο-

ρές είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτοί
οι ήπιοι χειρισμοί θα φέρουν αποτέλεσμα.
Η τεχνική αυτή προκαλεί μια βαθιά αίσθηση
χαλάρωσης και συνήθως η επίδραση διαρκεί
πέντε με εφτά μέρες μετά τη συνεδρία γι’ αυτό
η 7η μέρα μετά την συνεδρία θεωρείται η ιδανικότερη για την επόμενη συνεδρία.

Ατμοκαθαριστήριο - Σιδερωτήριο
Γιώργος Ούρρης

Καθαρίζονται:
• Όλα τα είδη ένδυσης
• Δερμάτινα – Καστόρι
• Χαλιά
• Κουρτίνες
• Κουβέρτες – Κουϊλς

Αναλαμβάνουμε
σιδέρωμα ρούχων

Προσιτές τιμές

Ευαγόρου 5, Δάλι
Αρχ. Μακαρίου 9, Λύμπια
Τηλ.22525730, 99830935

Η εφαρμογή άλλων ειδών θεραπειών 4-5 μέρες
πριν ή μετά τη συνεδρία της τεχνικής Bowen,
μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα και
τη διάρκεια της επίδρασής της, γι’ αυτό συνιστάται να υπάρχει απόσταση μιας εβδομάδας μετά
την εφαρμογή της τεχνικής Bowen ή κάποιας
άλλης θεραπείας.
Πάντα οι κινήσεις πρέπει να είναι λίγες σε αριθμό, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους. Όσο λιγό-

Η θεραπευτική τεχνική BOWEN είναι ένα ακόμα
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ενός φυσικοθεραπευτή, που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε διάφορες καταστάσεις όπως οσφυαλγία , αυχεναλγία,
γοναλγία, μυϊκοί σπασμοί, τενοντίτιδες, κωλικοί
παιδιών, δυσκοιλιότητα, νυχτερινή ενούρηση,
δυσκαμψία ώμου, επικονδυλίτιδες, σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, ανισορροπίες ή πόνος στην
κροταφογναθική διάρθρωση, πονοκέφαλοι –
ημικρανίες, διαταραχές πεπτικού συστήματος,
συμπτώματα άγχους και έντασης και άλλα πολλά.
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τρία παιχνίδια, δυο βαθμούς και άνοδος για τη ΜΕΑΠ

ολύ κοντά στην άνοδο της στη
Β’ κατηγορία είναι η ΜΕΑΠ. Η
ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια
του πρωταθλήματος χρειάζεται μόλις δυο
βαθμούς για να πανηγυρίσει την άνοδο
της στη Β’ κατηγορία. Στα τελευταία δυο
παιχνίδια η ομάδα έμεινε λίγο πίσω από
τον καλό της εαυτό με αποτέλεσμα να φέρει
δυο συνεχόμενες ισοπαλίες. Στις τάξεις του
σωματείου υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα και το συντομότερο θα σφραγίσει το εισιτήριο της ανόδου.
Εξάλλου εδώ που έφθασε η ομάδα θα ήταν
αυτοκτονία να μην μπορέσει να κερδίσει την άνοδο. Η ομάδα στη φετινή περίοδο έδειξε πολλές δυνατότητες
ενώ παρουσίασε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο προπονητής της ομάδας Γιάννος Λυμπουρής και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα πολύ καλό σύνολο το οποίο ξεχωρίζει για την ομαδικότητα και την ομοιογένεια
του. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος έδειξαν σταθερότητα
στα παιχνίδια τους πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες οι οποίες ανέβασαν την ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα.
Η πορεία της ΜΕΑΠ και η προδιαγραφόμενη άνοδος στη Β’ κατηγορία έχει σκορπίσει μεγάλη χαρά στους
φίλους της ομάδας. Η πολύ καλή φετινή πορεία της ΜΕΑΠ είναι το επιστέγασμα της εξαιρετικής δουλειάς που
έγινε από τη διοίκηση του σωματείου και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Σην 21η αγω-

νιστική η ΜΕΑΠ κέρδισε εντός έδρας με 1-0
τον Κούρρη Ερήμης. Στην 22η αγωνιστική
η ΜΕΑΠ εξήλθε ισόπαλη 1-1 στον εκτός
έδρας αγώνα της με αντίπαλο την Ομόνοια
Ψευδά. Στην 23η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έφερε
νέα, εντός έδρας αυτή τη φορά, ισοπαλία με
τον Εθνικό Άσσιας με σκορ 2-2. Στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ θα αγωνιστεί εκτός έδρας δυο
φορές, στην 24η αγωνιστική με την ΑΕΖ και
στην 26η με την Πέγεια. Στην 25η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει την ΕΛΗΑ
στο γειτονικό ντέρμπι. Η ΜΕΑΠ θα πρέπει
να παραμείνει προσγειωμένη και σοβαρή
και στις τρεις αγωνιστρικές αφού τα παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα έχουν βαθμό δυσκολίας τον οποίο η
ομάδα καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε τόμπολα
με το νικητή να κερδίζει το χρηματικό ποσό των 2000 Ευρώ. Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ,
ημερομηνίας 8 Μαρτίου, τα 800 Ευρώ κέρδισε ο αριθμός 801 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 23, 238, 443, 751
και 831. Η κλήρωση του αυτοκινήτου του σωματείου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου. Τυχερός ο
αριθμός 1323. Kάτοχος του λαχνού ήταν ο Κώστας Κωνσταντίνου. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ ευχαρίστησε όλους
τους φίλους του σωματείου που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και αγόρασαν τους λαχνούς- εισφορά.
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Πέφτει με το κεφάλι ψηλά
ο Άδωνης

τυχη ήταν η φετινή παρουσία του Άδωνη
στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Οι
πράσινοι του Δαλιού δεν κατάφεραν να
κρατηθούν στην κατηγορία και επιστρέφουν ξανά
στο αγροτικό ποδόσφαιρο. Η διαβάθμιση δεν είναι ντροπή και όλοι στο σωματείο δηλώνουν αποφασισμένοι να εργαστούν σκληρά ώστε σύντομα
να επανέλθουν σε πρώτη φάση στην επίλεκτη
κατηγορία της ΣΤΟΚ και στη συνέχεια να καταβάλουν προσπάθεια για ακόμα πιο ψηλά. Ο Άδωνης
σε κάποια παιχνίδια
του πρωταθλήματος
έδειξε καλά στοιχεία
ωστόσο φαίνεται ότι το
άσχημο ξεκίνημα στη
διοργάνωση έριξε το
ηθικό με αποτέλεσμα η
ομάδα να αντιμετωπίσει δυσκολίες και στο
τέλος φυσιολογικά να
υποβιβαστεί. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός
ότι στα τελευταία παιχνίδια και αφού έχει κριθεί ότι
η ομάδα θα πέσει κατηγορία παίζει χωρίς άγχος
γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στις εμφανίσεις
της ομάδας αλλά κυρίως στη βαθμολογική της
συγκομιδή. Ο Άδωνης παίζει όλους τους αντιπάλους, ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης, ως ίσο
προς ίσο καταφέρνοντας να μαζέψει βαθμούς
οι οποίοι ωστόσο δεν είναι πλέον αρκετοί για να
βοηθήσουν την ομάδα να γλυτώσει τον υποβιβασμό. Στις τελευταίες αγωνιστικές ο προπονητής
της ομάδας δίδει ευκαιρίες και σε ποδοσφαιριστές
που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια ενώ στην πρώτη ομάδα έχουν
προωθηθεί και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες

του σωματείου. Στον Άδωνη σιγά – σιγά θα αρχίσουν να σκέφτονται τη νέα χρονιά στην οποία η
ομάδα θα επιδιώξει να επανέλθει άμεσα. Σημαντική διαφορά με την προηγούμενη φορά που υποβιβάστηκε η ομάδα στο αγροτικό πρωτάθλημα
είναι το οικονομικό. Η ομάδα σήμερα βρίσκεται
σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ότι βρισκόταν
στο παρελθόν και θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα
να ανακάμψει και να επανέλθει. Η διοίκηση του
σωματείου τα τελευταία χρόνια ακολουθεί νοικοκυρεμένη οικονομική
πολιτική και από τη
στιγμή που δεν υπάρχουν
οικονομικές
τρύπες στο σωματείο
μπορεί πιο εύκολα να
γίνει η προσπάθεια
για άμεση επάνοδο
του σωματείου. Στην
20η αγωνιστική έσπασε η γκίνια του Άδωνη. Οι πράσινοι του Δαλιού
κατάφεραν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο
πρωτάθλημα κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 τη
ΔΟΞΑ Παλιομετόχου. Η νίκη του Άδωνη πανηγυρίστηκε δεόντως από τους ποδοσφαιριστές και
τους φίλους του σωματείου. Ο Άδωνης στο συγκεκριμένο παιχνίδι απέδειξε ότι δεν ήταν ομάδα
για υποβιβασμό. Νέα νίκη στην 21η αγωνιστική.
Οι πράσινοι του Δαλιού φιλοξένησαν τον Ορφέα
Λευκωσίας τον οποίο μετά από πολύ καλή εμφάνιση κέρδισαν με 3-2 και πρόσθεσαν άλλους τρεις
βαθμούς στη βαθμολογική τους συγκομιδή. Ο
Άδωνης τον Απρίλιο ολοκληρώνει τις αγωνιστικές
του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα με τον εκτός
έδρας αγώνα με αντίπαλο το ΘΟΙ/ΑΕΚ Λειβαδιών.

Νέα τόμπολα στην
ΑΠΕ Αλάμπρας

Η
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Αθλητική Πολιτιστική Έπαλξη Αλάμπρας διοργάνωσε
τόμπολα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου. Οι
φίλοι του σωματείου είχαν την ευκαιρία να παίξουν τόσο
με φυσική παρουσία όσο και μέσω της σελίδας του σωματείου στο
Facebook. Mέσω αυτών των εκδηλώσεων οι διοικούντες του σωματείου θέλουν να φέρουν τον κόσμο κοντά στο σύλλογο.

Ώρα κυπέλλου για τη ΔΑΛΙ F.C.

ειτονικό
ντέρμπι
έβγαλε η κληρωτίδα
του κυπέλλου της
ΑΠΟΕΣΠ. Η ΔΑΛΙ F.C. θα
αντιμετωπίσει στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης τον Απόλλωνα Λυμπιών
σε μονό αγώνα. Στόχος της
ομάδας του Ιδαλίου είναι
η πρόκριση στην ημιτελική φάση του κυπέλλου και
κατ’ επέκταση η κατάκτηση
του τροπαίου. Η προετοιμασία της ομάδας επικεντρώνεται για το κύπελλο αφού στο πρωτάθλημα
τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν
οι άνθρωποι του σωματείου. Η ΔΑΛΙ F.C. τερμάτισε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. H ομάδα του
Ιδαλίου κατάφερε να μαζέψει 31 βαθμούς πετυχαίνοντας 51 γκολ ενώ δέχθηκε και 35 τέρματα.
Η ΔΑΛΙ F.C. πέτυχε 10 νίκες, δέχθηκε 9 ήττες και
ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Η ομάδα άρχισε με
στόχο μια καλή πορεία η οποία θα τις έδιδε την
ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο. Τα πράγματα
ωστόσο πήραν διαφορετική τροπή. Η προσοχή
πλέον επικεντρώνεται στο κύπελλο όπου η ομάδα θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για να πανηγυ-

ρίσει το τρόπαιο. Τα τελευταία
παιχνίδια του πρωταθλήματος
έδωσαν την ευκαιρία στον
προπονητή της ομάδας να
δοκιμάσει διάφορα σχήματα
και ταυτόχρονα να δώσει την
ευκαιρία να πάρουν αγωνιστικά λεπτά ποδοσφαιριστές οι
οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν αρκετά στις
προηγούμενες αγωνιστικές.
Με αυτό τον τρόπο είναι ετοιμοπόλεμοι για τους αγώνες του κυπέλλου. Στα
τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος η ΔΑΛΙ
F.C. έδειξε πολλές δυνατότητες και κυρίως έδειξε
μια ευκολία στο σκοράρισμα. Νίκη σε εξ αναβολής αγώνα πέτυχε η ΔΑΛΙ F.C. Κέρδισε με 4-3 την
Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου και βελτίωσε
τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Στην 20η
αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου κέρδισε εκτός
έδρας με 3-2 τον Απόλλωνα Λυμπιών. Ακολούθησε στην 21η αγωνιστική η εντός έδρας ήττα από
τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Oι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΔΑΛΙ F.C. για το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκαν με ευρεία εκτός έδρας νίκη με 0-8 σε
βάρος του Ήφαιστου Μιτσερού, στο πλαίσιο της
22ης αγωνιστικής.

O Πανιδαλιακός έχει μέλλον

Π

λούσιο ταλέντο
στον Πανιδαλιακό. Τα νεαρά κορίτσια των ακαδημιών του
σωματείου έχουν πετύχει
πολύ καλά αποτελέσματα
στις διοργανώσεις που
συμμετέχουν γεμίζοντας
με αισιοδοξία τους ανθρώπους του σωματείου οι οποίοι θεωρούν ότι το μέλλον
του Πανιδαλιακού προδιαγράφεται ευοίωνο. Μια από
αυτές τις επιτυχίες ήταν η πρόσφατη νίκη που πέτυχε η
ομάδα της κατηγορίας Κ16 σε βάρος του Δικέφαλου
Γερίου. Το αποτέλεσμα αυτό αλλά και ο τρόπος με τον

Σ

οποίο έχει επιτευχθεί αποδεικνύει ότι στις ακαδημίες
γίνεται πολύ καλή δουλειά
και ότι το μέλλον ανήκει σ’
αυτές. Άρχισαν και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια
του Απριλίου οι αγώνες κατάταξης της κατηγορίας Κ18
νεανίδων. Ο Πανιδαλιακός
θα αγωνιστεί στον 6ο όμιλο για τις θέσεις 19-21 με αντιπάλους τον Μαραθώνα και το Ροτσίδη. Η πρώτη ομάδα του Πανιδαλιακού μπορεί να μην πέτυχε φέτος το
στόχο της διάκρισης ωστόσο οι καλές εμφανίσεις δεικνύουν ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο σωματείο.

9ος ο Απόλλων Λυμπιών

την 9η θέση του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ
τερμάτισε ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι
πέτυχαν 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και δέχθηκαν 13
ήττες. Πέτυχαν 18 τέρματα και δέχθηκαν 47, συγκεντρώνοντας συνολικά 11
βαθμούς. Η χρονιά δεν ήταν η αναμενόμενη για την ομάδα των Λυμπιών η
οποία ήθελε να έχει καλύτερη πορεία και
να διεκδικήσει κάποια διάκριση. Στην
ομάδα έχουν προωθηθεί κάποιοι νεαροί
ποδοσφαιριστές οι οποίοι πήραν χρόνο
συμμετοχής και εμπειρίες οι οποίες θα
τους βοηθήσουν για τα επόμενα χρόνια.
O Aπόλλων θα επιδιώξει να διακριθεί στο θεσμό του
κυπέλλου. Η κλήρωση που έγινε έφερε αντίπαλο στην
ομάδα των Λυμπιών τη ΔΑΛΙ F.C. Στο συγκεκριμένο
παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα θα τα δώσουν όλα για να εξασφαλίσουν την πρόκριση η οποία

θα τους στείλει στα ημιτελικά του κυπέλλου. Ο αγώνας
έχει το χαρακτήρα του γειτονικού ντέρμπι και σε τέτοια
παιχνίδια ουδείς μπορεί να κάνει προγνωστικά. Άλλο
πρωτάθλημα και άλλο κύπελλο δηλώνουν
στο σωματείο των Λυμπιών. Θέλουν πάση
θυσία να εξασφαλίσουν την πρόκριση επιδιώκοντας τη διάκριση στη διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα που έφερε στις τελευταίες
αγωνιστικές του πρωταθλήματος η ομάδα
δεν είναι αντιπροσωπευτικά της δυναμικότητας της ομάδας. Στην 20η αγωνιστική ο
Απόλλων φιλοξένησε στα Λύμπια τη ΔΑΛΙ
F.C. Ήταν ένα παιχνίδι, πλούσιο σε θέαμα
με την ομάδα του Ιδαλίου να φεύγει από το γήπεδο
νικήτρια με σκορ 3-2. Ακολούθησε νέα ήττα στην 21η
αγωνιστική από τον ΑΠΟ Μαθιάτη με σκορ 2-0. Στην
22η αγωνιστική ο Απόλλων έχασε στα Λύμπια με 1-6
από τον Δικέφαλο Αγκαστίνας.

ΔΑΛΙ
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ΓΥΡΙΖΕΙ

Θα τα παίξει όλα για όλα στο τέλος η Ολυμπιάδα

Τ

α τελευταία παιχνίδια της Ολυμπιάδας είναι όλα
ματς – τελικοί. Η ομάδα των πρασίνων των Λυμπιών στα εναπομείναντα παιχνίδια καλείται να
παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο και να εξασφαλίσει
τους απαραίτητους βαθμούς για να παραμείνει στην κατηγορία. Στο σημείο που έφθασε η ομάδα δεν επιτρέπονται λάθη. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στο σωματείο
των Λυμπιών και δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για όλα στο γήπεδο ώστε να ξεφύγουν από την
επικίνδυνη ζώνη. Η Ολυμπιάδα για κάποιο που παρακολούθησε από την αρχή της διοργάνωσης την πορεία της
στο πρωτάθλημα θα είναι άδικο να υποβιβαστεί. Έκανε
πολύ καλά παιχνίδια, κέρδισε ομάδες οι οποίες διεκδικούν άνοδο στην Α’ κατηγορία ωστόσο σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια η ομάδα έκανε λάθη με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σήμερα με υποβιβασμό. Στις τάξεις της ομάδας
υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέλους ώστε η Ολυμπιάδα
να παραμείνει στην κατηγορία. Το Δ.Σ. βρίσκεται συνεχώς δίπλα στους ποδοσφαιριστές έτοιμο να παράσχει
κάθε βοήθεια ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής στην κατηγορία. Οι φίλοι της Ολυμπιάδας βρίσκονται
και αυτοί σε εγρήγορση έτοιμοι να συμβάλουν και αυτοί
με το δικό τους τρόπο στην προσπάθεια για παραμονή

της Ολυμπιάδας στη Β’ κατηγορία. Ο στόχος της παραμονής δεν είναι ανέφικτος και όλοι δουλεύουν σκληρά ώστε
να τον επιτύχουν. Αυτή τη στιγμή η ομάδα οφείλει δυο
παιχνίδια ένα με τη Νέα Σαλαμίνα για την 24η αγωνιστική και το δεύτερο με την Αγία Νάπα για την 25η αγωνιστική. Αναβλήθηκαν λόγω κορωνοϊού και θα διεξαχθούν το
επόμενο διάστημα. Το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στις
6 Απριλίου και το παιχνίδι με την Αγία Νάπα στις 13 Απριλίου. Γίνεται αντιληπτό ότι ο Απρίλιος θα είναι γεμάτος
μήνας με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ομά-

Χαλκάνωρ και ΜΕΑΠ
στο πρωτάθλημα κυπέλλου
βετεράνων

Ο

Χαλκάνωρ και η ΜΕΑΠ είναι δυο από
τις 25 ομάδες οι οποίες θα λάβουν
μέρος στο πρωτάθλημα κυπέλλου
βετεράνων της περιόδου 2021 – 2022. Οι δυο
ομάδες της περιοχής Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου θα συμμετάσχουν στον όμιλο Λευκωσίας
μαζί με τις ομάδες του ΑΠΟΕΛ, του Ολυμπιακού, την Ομόνοια, τους παλαίμαχους Σολιάς
και το ΘΟΪ Λακατάμιας. Κύρια ημέρα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι η Πέμπτη.
Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε τέσσερις ομίλους, σε Πρωτάθλημα ενός γύρου και ο διαχωρισμός των ομίλων έγινε κατά επαρχία.

Στην προημιτελική φάση θα προκριθούν οι
δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (σύνολο
8) και θα γίνει ελεύθερη κλήρωση για να διεξαχθούν 4 μονοί αγώνες.
Στην ημιτελική φάση θα λάβουν μέρος οι τέσσερις νικητές της προημιτελικής φάσης και θα
γίνει ελεύθερη κλήρωση για δύο μονούς αγώνες.
Στον τελικό θα προκριθούν οι δύο νικητές της
ημιτελικής φάσης που θα διεκδικήσουν τον
τίτλο σε μονό αγώνα.

Όριο για το παγκόσμιο Κ20
ο Ιωσήφ – Μιχάλης Παπά

Τ

ην πρόκρισή του για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, εξασφάλισε ο
Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά στη δισκοβολία.
Στο πλαίσιο των Παγκυπρίων Αγώνων 25ης Μαρτίου, ο αθλητής του Κυριάκου Βασιλειάδη ο οποίος
κατάγεται από την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Ιδαλίου έριξε τον δίσκο του (1,75 κιλά) στα
56,50μ., όσο είναι και το όριο πρόκρισης για το Κάλι
της Κολομβίας. Ο Παπά είναι ο 5ος Κύπριος αθλητής
που εξασφαλίζει συμμετοχή για το παγκόσμιο κάτω
των 20 ετών.

δα. Πρώτος αντίπαλος για τον Απρίλιο θα είναι η Καρμιώτισσα την οποία θα την αντιμετωπίσει στα Λύμπια στο
πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 27η αγωνιστική ο επίσης εντός έδρας αγώνας με τον Ακρίτα. Στην
28η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα πάνε στη
γειτονική Αθηένου για να παίξουν με τον Οθέλλο. Στην
29η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα αντιμετωπίσει την Ξυλοτύμπου. Στο μοναδικό παιχνίδι που έδωσε η ομάδα
μέσα στο Μάρτιο ήταν στην 23η αγωνιστική, εκτός έδρας
με τον Ερμή. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 υπέρ των γηπεδού-

Ν

Όλα για αποφυγή του
υποβιβασμού στο Χαλκάνορα

έα αλλαγή προπονητή στο Χαλκάνορα. Η διοίκηση των γαλάζιων του Ιδαλίου έδωσε τα κλειδιά
των αποδυτηρίων της ομάδας στον Μάριο Αποστόλου. Είναι ο τρίτος προπονητής που κάθεται στον πάγκο του Χαλκάνορα για τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο.
Στόχος της ομάδας στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος είναι να μπορέσει να πάρει τους απαραίτητους
βαθμούς ώστε να αποφύγει τη διαβάθμιση. Η
προσπάθεια των ποδοσφαιριστών εξαρτάται
από τα δικά τους πόδια.
Ο Χαλκάνωρ δεν είναι
ομάδα για διαβάθμιση
ωστόσο τα λάθη που έγιναν σε κάποιους αγώνες
κόστισαν βαθμούς φέρνοντας το σωματείο στο
σημείο όπου βρίσκεται
σήμερα. Στις τάξεις του
Χαλκάνορα υπάρχει αισιοδοξία και όλοι ευελπιστούν ότι στο τέλος η ομάδα θα
καταφέρει να αντεπεξέλθει των δυσκολιών και θα αποφύγει
τα χειρότερα. Εξάλλου γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η
αλλαγή προπονητή στην ομάδα. Η κάθε αλλαγή βελτιώνει
τη ψυχολογία και δημιουργεί νέο κλίμα. Εδώ που έφθασαν
τα πράγματα δεν επιτρέπονται λάθη. Όλοι στο Χαλκάνορα
βρίσκονται σε εγρήγορση και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι γαλάζιοι του Δαλιού να αποφύγουν τις
περιπέτειες. Ο Χαλκάνωρ στα δύσκολα, όπως χαρακτηρίζονται παιχνίδια, καταφέρνει και παίρνει βαθμούς ενώ στα
παιχνίδια τα οποία χαρακτηρίζονται ως πιο εύκολα δεν τα
καταφέρνει με αποτέλεσμα να χάνει βαθμούς από ομάδες
οι οποίες είναι σύμφωνα με τη βαθμολογική τους θέση πιο

Ιστορική χρονιά για την ΕΝΑΒ

Η

φετινή αθλητική χρονιά θα γραφτεί με χρυσά γράμματα
στην ιστορία της Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας. Η ομάδα χειροσφαίρισης τερμάτισε ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες του
πρωταθλήματος ανδρών Α’ κατηγορίας. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία αν αναλογιστεί κάποιος ότι η ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Η Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας προκρίθηκε και στην
επόμενη φάση του κυπέλλου κερδίζοντας μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα τον Απόλλωνα Αγίου Παύλου με σκορ 25 – 23. Επόμενος αντίπαλος ο Προοδευτικός Πάφου. Η ποδοσφαιρική ομάδα
της Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας έφθασε στα ημιτελικά του κυπέλλου.

χων. Η οικονομική επιτροπή για ανέγερση του οικήματος του σωματείου διοργανώνει κατά καιρούς διάφορες
εκδηλώσεις για ενίσχυση του ταμείου ανέγερσης του οικήματος της Ολυμπιάδας. Μια από αυτές τις εκδηλώσεις
είναι και η προβολή ταινίας με αποκλειστικά και αδημοσίευτα βίντεο του Πέτρου Μανώλη από την κοινότητα τη
δεκαετία του 80-90. Οι εργασίες για ανέγερση του νέου
οικήματος του σωματείου προχωρούν και οι άνθρωποι
της Ολυμπιάδας αισθάνονται μεγάλη ικανοποίηση που
ένα όνειρο μέχρι από λίγα χρόνια άρχισε να υλοποιείται.

Σ

αδύναμες. Στην 21η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ φιλοξένησε
την ομάδα της Πέγειας. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο με σκορ
1-1. Νέα ισοπαλία με σκορ 1-1 για το Χαλκάνορα στον
εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Ορμήδειας
στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Στην 23η αγωνιστική οι
γαλάζιοι του Ιδαλίου κατάφεραν να πετύχουν σημαντική
εκτός έδρας νίκη κερδίζοντας με 2-1 τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στην 24η αγωνιστική
ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το ΘΟΙ
Λακατάμιας. Στην 25η
αγωνιστική ακολουθεί ο
αγώνας με το Διγενή Μόρφου στο Μακάρειο Στάδιο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με τον αγώνα
στο Δάλι με αντίπαλο την
ΑΠΕΠ. Τα τρία παιχνίδια
που απομένουν μέχρι τη
λήξη του πρωταθλήματος
έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και με αυτά θα ειδωθούν από το προπονητικό
επιτελείο της ομάδας. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Οι τρεις ομάδες που έχει
να αντιμετωπίσει ο Χαλκάνωρ έχει η κάθε μια τους δικούς
της στόχους. Το ΘΟΙ και η ΑΠΕΠ προσπαθούν και αυτές να
αποφύγουν τη διαβάθμιση και τα παιχνίδια μαζί τους χαρακτηρίζονται ως παιχνίδια 6 βαθμών. Γίνεται αντιληπτό
ότι ο Χαλκάνωρ έχει δύσκολη αποστολή στα εναπομείναντα τρια παιχνίδια του πρωταθλήματος. Καμπάνα από τον
αθλητικό δικαστή προς τον Χαλκάνορα για είσοδο οπαδών
της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα
απέναντι στην ΑΕΖ. Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

Διακρίσεις σε μαθητικούς
αθλητικούς αγώνες

ημαντικές διακρίσεις πέτυχαν σε μαθητικούς
αθλητικούς αγώνες παιδιά της Σχολής Φόρουμ. Πέραν από την κατάκτηση μεταλλίων τα
παιδιά της Σχολής πέτυχαν να βελτιώσουν τις ατομικές
τους επιδόσεις, οριοθετώντας πλέον νέους προσωπικούς στόχους. Η Μαρίλια Κούλα κατέκτησε το χρυσό
στα 300 μ. θηλέων γυμνασίου, η Άντρεα Αναστασίου το

αργυρό στα 600 μ. θηλέων γυμνασίου, η Μαρία Μερόπη Σιάμισιη εξασφάλισε το χάλκινο στο άλμα εις ύψος
στην κατηγορία γυμνάσιο θηλέων. Ο Αντώνικος Κούλα
στα 1000μ. αρρένων γυμνασίου κατατάγηκε 4ος πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ 22 δευτερολέπτων, από 3:26
έκανε 3:04.

