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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.

Σε εξέλιξη η καθαριότητα 
οικοπέδων

Σελ. 4

Αναβίωσαν τα πασχαλινά 
παιχνίδια 

Σελ. 8

Πυρκαγιά στη Νέα Λήδρα
Σελ. 4

Έκαναν πρόβα νυφικού 
Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Δημιουργείται πράσινο καταφύγιο 
στον ποταμό Γυαλιά

Το νέο σχήμα Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου άρχισε να επωφελείται με έργα εκατομμυρίων

Ά  λλος ένας κρατικός αξιωματού-
χος έχει σχέση με το Δάλι. Πρό-
κειται για το Μενέλαο Μενελάου, 

στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών στον 
οποίο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέθεσε 
καθήκοντα διαπραγματευτή για το κυπρι-
ακό, στη θέση του παραιτηθέντος Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Ο κ. Μενελάου, κάτοικος 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης, είναι άριστος γνώστης του κυπριακού 
και των διάφορων θεμάτων που το αφορούν. Υπηρέτησε στο παρελθόν ως μέ-
λος της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κυπριακό, τόσο επί Προεδρίας Παπα-
δόπουλου όσο και επί Προεδρίας Χριστόφια. Σήμερα υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Κυπριακού του Υπουργείου Εξωτερικών.  

σελ.10

Κάτοικος Ιδαλίου ο νέος 
διαπραγματευτής για το κυπριακό

Ν έα έργα δρομο-
λογούνται στον 
ιερό ναό Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Ιδαλίου. Στον περί-
βολο του ναού θα δημι-
ουργηθεί πλατεία η οποία 
αναμένεται να αλλάξει 
πλήρως την εικόνα του ιερού ναού. Το κόστος του έργου υπο-
λογίζεται στο 0,5 εκ. Ευρώ, το 1/3 του οποίου αναμένεται να κα-
λύψει ο Δήμος Ιδαλίου. Ο πατήρ Μάριος Καλλένος και τα μέλη 
της εκκλησιαστικής επιτροπής έχουν επιδοθεί σε μεγάλη προ-
σπάθεια αναζήτησης χορηγιών οι οποίες θα συμβάλουν στην 
ολοκλήρωση του έργου. 

σελ. 10

Δημιουργείται πλατεία στον 
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης
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O  Δήμος Ιδαλίου εξασφάλισε χρηματο-
δότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και 
προχωρά σε επέκταση του γραμμικού 

πάρκου το οποίο θα κατασκευαστεί κατά μήκος του 
ποταμού Γυαλιά και θα  φθάσει μέχρι το κοινοτικό 
πάρκο του Πέρα Χωριού – Νήσου. Η χρηματοδότη-
ση θα φθάσει τα 2 εκ. Ευρώ. Το γραμμικό πάρκο το 
οποίο θα ενώσει και μέσω αυτής της οδού το Δάλι 
και το Πέρα Χωριό - Νήσου  αναμένεται ότι θα απο-
τελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους οι οποί-

οι θα μπορούν να αθλούνται και να απολαμβάνουν 
τη βόλτα τους κατά μήκος του ποταμού Γυαλιά. Σύμ-
φωνα με το Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο αυτό είναι το 
πρώτο σημαντικό έργο που καταφέρνει να πετύχει το 
νέο σχήμα Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Θα ακολου-
θήσει η διεκδίκηση και η υλοποίηση και άλλων ση-
μαντικών έργων τα οποία θα γίνουν στην κάθε κοινό-
τητα ξεχωριστά και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση 
της περιφέρειας    
                  σελ. 3

M ε εκδήλωση στο 
Δάλι το ΑΚΕΛ τίμη-
σε τους Κώστα Μι-

σιαούλη και Ντερβίς Αλή Κα-
βάζογλου. Στην εκδήλωση 
κύριοι ομιλητές ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας του κόμματος Στέ-
φανος Στεφάνου και ο Πρόε-
δρος της Dev – is Κοράλ Ασάμ. 
Οι δυο φίλοι, Μισιαούλης και 
Καβάζογλου, μέλη του ΑΚΕΛ, 
δολοφονήθηκαν το 1965 από 
ενόπλους της ΤΜΤ στο δρόμο για Λάρνακα και ενώ πήγαιναν σε πολι-
τική συγκέντρωση. Μετά την εκδήλωση τιμής και μνήμης ακολούθησε 
πορεία και κατάθεση στεφάνων στον τάφο του Καβάζογλου στο τουρ-
κοκυπριακό κοιμητήριο Ιδαλίου.                                                                               σελ. 5

Εκδήλωση μνήμης και τιμής 
Μισιαούλη και Καβάζογλου

Τιμήθηκε με λαμπρότητα 
το έπος της ΕΟΚΑ

M ε διάφορες 
ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς 
η περιφέρεια 

Ιδαλίου τίμησε και φέτος 
το έπος της ΕΟΚΑ 1955 
-59. Λαμπαδηφορίες, εν-
δοσωματειακοί και εν-
δοσχολικοί εορτασμοί 
ξαναζωντάνεψαν τις έν-
δοξες εκείνες ημέρες του 
απελευθερωτικού αγώ-
να. Το παρόν τους στι δι-
άφορες εκδηλώσεις έδω-
σαν αξιωματούχοι της 
κυβέρνησης, βουλευτές και πλήθος κόσμου. Τα φωτογραφικά στιγμιότυ-
πα  στο ρεπορτάζ είναι από όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στην περιοχή.                            σελ. 4
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A ρχισαν οι διαδικασίες για την ενοποί-
ηση του Δήμου Ιδαλίου και των κοινο-
τήτων της περιφέρειας ώστε να προ-

χωρήσει στο επόμενο στάδιο το νέο σχήμα που 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι διαδικασίες βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη το πρώτο έργο 
το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περι-
φέρειας έχει αποφασιστεί. 
Πρόκειται για την επέκταση του γραμμικού πάρ-
κου του Ιδαλίου το οποίο θα φθάσει μέχρι το 
κοινοτικό πάρκο του Πέρα Χωριού – Νήσου. Οι 
κάτοικοι τόσο του Ιδαλίου όσο και του Πέρα Χω-
ριού – Νήσου και όχι μόνο, θα μπορούν να απο-

λαμβάνουν τη βόλτα τους στις όχθες του ποτα-
μού Γυαλιά. Πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε 
την Ανάσταση του Κυρίου. Το Πάσχα είναι η με-
γαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Με πρω-
τοβουλία των τοπικών αρχών και οργανωμέ-
νων συνόλων έγινε συλλογή βοήθειας η οποία 
δόθηκε σε δυσπραγούσες οικογένειες ενόψει 
του Πάσχα. Την αλληλεγγύη και τη στήριξη σε 
συνανθρώπους μας ανέδειξε σε εκδήλωση και 
η Σχολή Φόρουμ. 
Προσκεκλημένος ήταν ο Ευρωβουλευτής Λου-
κάς Φουρλάς.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης εμπιστεύτηκε τη νευραλγική 
θέση του διαπραγματευτή για το κυπριακό στον 
Μενέλαο Μενελάου ο οποίος θα διαδεχθεί από 

τις 15 Μαϊου τον παραιτηθέντα Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. Ο κ. Μενελάου, κάτοικος της Ενορί-
ας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου εί-
ναι στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 
έπος του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
1955 – 59  τιμήθηκε με διάφορες εκδηλώσεις σε 
σχολικές μονάδες και σωματεία. Η περιοχή Ιδα-
λίου τίμησε με λαμπρότητα τον απελευθερωτι-
κό αγώνα της ΕΟΚΑ. Με εκδήλωση στο Δάλι το 
ΑΚΕΛ και οι λαϊκές οργανώσεις τίμησαν τον Κώ-
στα Μισιαούλη και Ντερβίς Αλή Καβάζογλου οι 
οποίοι δολοφονήθηκαν το 1965. 
Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε 
να διαβάσετε και να δείτε πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό για τα πασχαλινά παιχνίδια που διορ-

γανώθηκαν στην περιοχή. Σπίτια στην περιοχή 
της Νέας Λήδρας τέθηκαν σε κίνδυνο από πυρ-
καγιά που ξέσπασε από βραχυκύκλωμα σε 
καλώδια της ΑΗΚ. Υπεύθυνα για το συμβάν 
φαίνεται να είναι πουλιά.  Στη ΜΕΑΠ ακόμα πα-
νηγυρίζουν την άνοδο της ομάδας στη Β’ κατη-
γορία. Άσχημος ο απολογισμός για τις δυο ομά-
δες του Ιδαλίου. 
Ο Χαλκάνωρ υποβιβάστηκε στην επίλεκτη κα-
τηγορία της ΣΤΟΚ και ο Άδωνης επιστρέφει στο 
αγροτικό. Η Ολυμπιάδα δίδει το δικό της αγώνα 
για επιβίωση. Ελπίζει ότι στα εναπομείναντα παι-
χνίδια θα καταφέρει να παραμείνει στη Β’ κατη-
γορία.                                         

                               Η σύνταξη

Αναβαθμίζεται η περιφέρεια Ιδαλίου

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 Μαΐου  Θωμάς, Θωμαΐς, Ιερεμίας 

3 Μαΐου  Διόδωρος, Μαύρος, Μαύρα, 

Μαυρουδής, Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, 

Ροδοπιανός, Ροδοπιανή 

4 Μαΐου  Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος 

5 Μαΐου  Ειρήνη 

6 Μαΐου  Ιώβ 

7 Μαΐου  Νείλος 

8 Μαΐου  Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, 

Θεολογία, Μυροφόρος, Μυροφόρα, 

Σαλώμη 

9 Μαΐου  Ησαΐας, Χριστόφορος, Χριστοφορία 

10 Μαΐου  Σίμων, Σιμωνία 

11 Μαΐου  Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, 

Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία 

12 Μαΐου  Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος, 

Επιφανία 

13 Μαΐου  Γλυκερία 

14 Μαΐου  Αριστοτέλης, Αριστοτελία, 

Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, 

Λέανδρος, Λεάνδρα 

15 Μαΐου  Αχίλλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος 

17 Μαΐου  Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνίας, 

Ιούνιος, Ιουνία 

18 Μαΐου  Ευφράσιος, Ευφρασία, Ιούλιος, 

Ιουλία, Φαεινή 

19 Μαΐου  Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, 

Πατρίκιος, Πατρικία 

20 Μαΐου  Λυδία 

21 Μαΐου  Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, 

Κωνσταντίνα 

22 Μαΐου  Αιμίλιος, Αιμιλία 

26 Μαΐου  Συνέσιος, Συνεσία 

30 Μαΐου  Εμμέλεια 

31 Μαΐου  Πετρονίλα

H Ιερά Μητρόπολη Τριμυ-
θούντος και η Θεολογι-
κή Σχολή της εκκλησί-

ας της Κύπρου διοργάνωσαν 
διάλεξη στο Δάλι με θέμα: «Κα-
τανόηση των εξαρτήσεων στον 
χώρο της οικογένειας» (παράνο-
μες ουσίες, αλκοόλ, τεχνολογία, 
διαδίκτυο κ.α.)

Ομιλήτρια ήταν η κλινική ψυ-
χολόγος Ιωάννα Χατζηχαραλά-
μπους. Οι παρευρισκόμενοι εί-
χαν την ευκαιρία να αντλήσουν 
πληροφορίες για τις συνέπει-
ες των εξαρτήσεων οι οποίες τη 
σημερινή εποχή έχουν πάρει δι-
αστάσεις. 

47η πορεία Χριστοδούλας

Μαγευτικές εικόνες χαρίζουν 
αυτή την εποχή στους λό-
φους του Αρχαίου Ιδαλίου 

οι ανθισμένες ανεμώνες, γνωστές και 
ως «λαλέδες». Τα πανέμορφα αγριο-
λούλουδα φυτρώνουν στην περιο-
χή από αρχαιοτάτων χρόνων φτιά-
χνοντας ένα ανθοστόλιστο μανδύα 
στο λόφο του Αρχαίου Ιδαλίου δημι-

ουργώντας πανέμορφες εικόνες  για 
όσους επισκέπτονται την περιοχή. 
Το εντυπωσιακό θέαμα προσέλκυσε 
και το τηλεοπτικό συνεργείο  της εκ-
πομπής Alpha Ενημέρωση με τη δη-
μοσιογράφο Όλγα Κωνσταντίνου το 
οποίο κατέγραψε τις μοναδικές εικό-
νες που χαρίζει απλόχερα η φύση.  

Ανθοστόλιστος μανδύας 
του Αρχαίου Ιδαλίου

«Κατανόηση των εξαρτήσεων 
στον χώρο της οικογένειας»

Ο Δήμος Ιδαλίου στήριξε και 
φέτος την πορεία 47η Χρι-
στοδούλας. Την Κυριακή 1η 

Μαϊου, μετά τη θεία λειτουργία πραγ-
ματοποιήθηκε έρανος στο Μητροπο-
λιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 
Ιδαλίου. Ακολούθησε σκυταλοδρο-
μία δρομέων του σωματείου «Περι-
κλής Δημητρίου»  από το Δάλι στα 

Λατσιά. Την εκκίνηση έδωσε ο Αντι-
δήμαρχος Ιδαλίου Ανδρέας Αντωνί-
ου. Τους παρευρισκομένους καλω-
σόρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Υγείας του Δήμου Ιδαλίου Ανδρέας 
Σολομώντος. Η φετινή εκστρατεία είχε 
ως μήνυμα «Γίνε και φέτος η δύναμη 
των μαχητών της ζωής».

Στήριξη σε άπορες οικογένειες 
για το Πάσχα

Με πρωτοβουλία των γυ-
ναικών δημοτικών συμ-
βούλων Ιδαλίου πα-

ρασχέθηκε τις 
μέρες του Πά-
σχα βοήθεια σε 
δυσπραγούσες 
οικογένειες. Το 
δημοτικό συμ-
βούλιο Ιδαλί-
ου σε συνεργα-
σία με τις τοπικές 
υπεραγορές και 
φούρνους δημιουργήθηκαν ση-
μεία στα οποία μπορούσαν οι δη-
μότες να αφήνουν προϊόντα για 

άτομα που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικές δυσκολίες. Τα προϊό-
ντα παρέλαβαν οι ιερείς των δυο 

Ενοριών του Ιδα-
λίου, Παναγίας 
Ευαγγελίστριας 
και Κωνσταντί-
νου και Ελένης 
και τα διένειμαν 
στις οικογένειες 
που χρειάζονταν 
στήριξη κατά τη 
διάρκεια του Πά-

σχα. Οι δημότες αγκάλιασαν την 
πρωτοβουλία και βοήθησαν στην 
όλη προσπάθεια. 
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Ά λλο ένα σημαντικό έργο θα 
υλοποιηθεί το επόμενο δι-
άστημα στην περιοχή Ιδα-

λίου συμβάλλοντας στην περαιτέ-
ρω αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της περιφέρειας. Θεω-
ρείται ότι πλέον μπαίνει το νερό στ’ 
αυλάκι για περαιτέρω σημαντικά πε-
ριφερειακά έργα ανάπτυξης στην πε-
ριοχή. Οι κάτοικοι τόσο του Ιδαλίου 
όσο και του Πέρα Χωριού – Νήσου 
και όχι μόνο, θα μπορούν να απο-
λαμβάνουν τη βόλτα τους στις όχθες 
του ποταμού Γυαλιά διανύοντας με 
ασφάλεια την απόσταση μέσω του 
γραμμικού πάρκου του Ιδαλίου το 
οποίο θα επεκταθεί μέχρι το κοινο-
τικό πάρκο του Πέρα Χωριού – Νή-
σου. Θα είναι μια πανέμορφη δια-
δρομή η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς 
και μεγάλους να την απολαύσουν κάνοντας ταυτό-
χρονα τη γυμναστική και τη ψυχαγωγία τους. Οι Δή-
μοι Ιδαλίου και Τσερίου μαζί με τις γύρω κοινότη-
τες, Πέρα Χωριό – Νήσου, Αγία Βαρβάρα, Λύμπια, 
Αλάμπρα και Ποταμιά έχουν πετύχει το πρώτο συγ-
χρηματοδοτούμενο έργο το οποίο είναι από ευρω-
παϊκά κονδύλια το κόστος του οποίου θα ξεπεράσει 
τα 2 εκ. Ευρώ. Σε σύσκεψη που έγινε στην παρουσία 
των εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών 
και Εσωτερικών καθορίστηκαν τα χρονοδιαγράμ-
ματα υλοποίησης του έργου το οποίο εντάσσεται 
στην προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Ταυτό-
χρονα αποφασίστηκε όπως  ο Κοινοτάρχης Λυμπι-
ών Μιχάλης Γεωργίου ο οποίος είναι Αρχιτέκτονας 
– Πολιτικός Μηχανικός, το επάγγελμα, θα αναλάβει  

συντονιστικό ρόλο, ώστε να διευθετηθούν άμεσα 
ξεχωριστές συναντήσεις Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), με όλες  τις υπόλοιπες κοινότη-
τες και το Δήμο Τσερίου  για την καταγραφή  των 
προγραμματισμένων έργων, την εκτίμηση προό-
δου σε ότι αφορά το στάδιο το οποίο ευρίσκονται  
καθώς και των σκέψεων όλων με βάση τα νέα δε-
δομένα της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση,  με προσανατολισμό, να ωριμάσουν έργα 
στο συντομότερο δυνατό μέλλον, τα οποία θα υλο-
ποιηθούν μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων. Στόχος είναι με τη σωστή συνεργασία 
οι τοπικές αρχές να υλοποιήσουν έργα τα οποία θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των 
πολιτών .  Για την υλοποίηση του έργου της επέκτα-
σης του γραμμικού πάρκου στις όχθες του ποτα-

μού Γυαλιά, μέχρι το κοινοτικό πάρκο του Πέρα Χω-
ρίου – Νήσου, εξασφαλίστηκε ευρωπαϊκό κονδύλι 
ύψους 2 εκατομμυρίων Ευρώ. Θεωρείται ένα από 
τα σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης της 
περιοχής το οποίο θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη 
σε ολόκληρη την περιφέρεια αφού βρίσκεται στην 
καρδιά του Νέου Δήμου Νοτιάς Λευκωσίας - Ιδαλί-
ου. Μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις ανάπλα-
σης, οργάνωσης και κυκλοφοριακής διαχείρισης 
πεζών και ποδηλάτων θα προσφέρει ασφαλή δια-
δρομή για ποδηλατιστές για σκοπούς άσκησης. Η 
παραποτάμια περιοχή του Γυαλιά θα μετατραπεί σε 
ένα ενιαίο γραμμικό πάρκο προσφέροντας στους 
πολίτες αλλά και στους επισκέπτες ένα χώρο ανα-
ψυχής στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Άλλωστε ο  ποτα-
μός  Γυαλιάς αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς 

για την περιοχή της Νότιας Λευκω-
σίας. Τα νέα έργα αποτελούν συνέ-
χεια των έργων που έγιναν στο Δάλι 
μετατρέποντας τον ποταμό Γυαλιά 
σε πόλο έλξης για κατοίκους και 
επισκέπτες, αλλά και σημείο συνά-
ντησης, άθλησης και περιπάτου για 
όλες τις ηλικίες. Με τα έργα που θα 
κατασκευαστούν θα δημιουργηθεί 
ένα όμορφο περιβάλλον και οι κά-
τοικοι της περιοχής θα μπορούν να 
πάρουν την οικογένεια τους έχο-
ντας μια καλή ευκαιρία να βγουν 
στη φύση και να απολαύσουν το 
φυσικό περιβάλλον. Ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος δήλω-
σε ότι το έργο αυτό είναι το πρώτο 
που θα υλοποιηθεί και έχει σχέση 
με περιφερειακή ανάπτυξη, φιλο-

σοφία η οποία προωθείται και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. «Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της κα-
λής συνεργασίας που είχαμε με τις γύρω κοινότητες 
όλα αυτά τα χρόνια» ανέφερε ο κ. Καλλένος σημει-
ώνοντας ότι αυτή η συνεργασία είναι που επέφερε 
και τη δημιουργία σχήματος στην περιοχή της Νότι-
ας Λευκωσίας με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. «Θέλουμε να τονίσουμε, μιλώντας εκ 
μέρους και των άλλων τοπικών αρχόντων,  ότι αυτό 
είναι το πρώτο σημαντικό έργο που πετυχαίνουμε 
ως περιφέρεια και με τις αποφάσεις που έχουμε πά-
ρει, θα ακολουθήσει η διεκδίκηση και η υλοποίη-
ση άλλων σημαντικών έργων τα οποία θα γίνουν 
στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας Ιδαλίου, στην κάθε κοι-
νότητα ξεχωριστά αλλά και στην ευρύτερη  περιφέ-
ρεια ».

Ενώνονται  Ιδάλιο και Πέρα Χωριό– Νήσου 
με γραμμικό πάρκο 
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Μ ε δοξολογίες, εκδηλώ-
σεις, θεατρικά δρώμεω-
να και λαμπαδηφορίες 

που διοργανώθηκαν από σχολεία, 
σωματεία και οργανωμένα σύνολα 
τιμήθηκε στην περιφέρεια της Νότι-
ας Λευκωσίας – Ιδαλίου η επέτειος 
της 1ης Απριλίου. Πολλοί κάτοικοι 
της περιοχής πρόσφεραν τις υπηρε-
σίες τους στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η 
1η Απριλίου είναι μια από τις πιο με-
γάλες επετείους της σύγχρονης κυ-
πριακής ιστορίας. Είναι η μέρα που 
οι νέοι της σκλαβωμένης Κύπρου 
ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Άγ-
γλους δυνάστες, αγωνίστηκαν και 
αρκετοί θυσιάστηκαν για τη λευτε-
ριά της πατρίδας. Η μικρή Κύπρος, 
που βρισκόταν κάτω από τη βρετα-
νική κυριαρχία από το 1878, έστειλε 
με τον απελευθερωτικό της αγώνα, 
σε όλους τους αγωνιζόμενους λα-
ούς της οικουμένης, το μήνυμα της 
αντίστασης, και της ανυπότακτης 
πάλης για ελευθερία και εθνική αξι-
οπρέπεια. Στις εκδηλώσεις παρευ-
ρέθηκαν κρατικοί αξιωματούχοι, 
βουλευτές και στελέχη κομμάτων.

Α υτή την περίοδο διεξάγονται από τις 
τοπικές αρχές της περιοχής του Δή-
μου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ερ-

γασίες καθαριότητας από την άγρια βλάστη-
ση. Ο Δήμος Ιδαλίου ενημέρωσε τους δημότες 
του ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για εποχιακή κα-
θαριότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που 
εκδόθηκε οι υπηρεσίες του Δήμου το προηγού-
μενο διάστημα επι-
θεώρησαν και κα-
τέγραψαν όλους 
τους χώρους που 
χρίζουν καθαριό-
τητας, έχουν κατα-
κυρώσει τις προ-
σφορές σε ιδιώτες 
εργολάβους και το 
πρόγραμμα των 
εργασιών έχει ως 
ακολούθως: 

Καθαριότητα 
πεζοδρομίων:                                                                                                                         
Οι εργασίες άρχι-
σαν στις 15 Απριλί-
ου  και αναμένεται 
να ολοκληρωθούν 
στις 15 Ιουνίου. 

Καθαριότητα οικο-
πέδων:
Οι εργασίες άρχι-
σαν στις 2 Μαϊου 
και αναμένεται να 
ολοκληρωθούν στις 19 Ιουνίου.

Καθαριότητα χώρων πρασίνων:
Οι εργασίες άρχισαν στις 2 Μαϊου και αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου.

Καθαριότητα δημοτικού κοιμητηρίου:
Η καθαριότητα των τάφων (εσωτερικά, γλά-
στρες, ανθώνες) είναι ευθύνη των οικογενει-
ών των θανόντων. Ο Δήμος Ιδαλίου παρακαλεί 
όπως, όσοι θα προβούν σε οποιαδήποτε καθα-
ριότητα να παίρνουν μαζί τους ειδικά σακούλια 
για κλαδέματα και χόρτα στα οποία να βάζουν 
τα άχρηστα και στη συνέχεια να τα τοποθετούν 
δίπλα από τους πράσινους καλάθους σκουπιδι-
ών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι υπεύθυ-

νοι να τα απομακρύνουν. «Μην τα βάζετε μέσα 
στους πράσινους καλάθους γιατί το σκυβαλο-
φόρο δεν μπορεί να μαζέψει κλαδέματα ή χόρ-
τα. Μέσα στους πράσινους καλάθους μπορεί-
τε να τοποθετείτε μόνο άλλα είδη σκουπιδιών» 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ιδα-
λίου. 
Η καθαριότητα η οποία είναι ευθύνη του Δήμου 

περιλαμβάνει τους 
κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ο υ ς 
χώρους του κοι-
μητηρίου, δηλα-
δή πλακόστρωτα, 
διάδρομοι, κήποι 
και περίμετρος πε-
ριτοιχίσματος.
Στο Πέρα Χωριό 
- Νήσουέληξε η 
προθεσμία που 
έδωσε το Κοινοτι-
κό Συμβούλιο για 
καθαρισμό των 
άδειων οικοπέ-
δων ή χωραφιών 
στην κατοικημένη 
περιοχή. 
Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ιδι-

οκτήτες έχουν αμε-
λήσει να συμμορ-
φωθεί μέσα στο 
πλαίσιο της προ-
θεσμίας που δό-

θηκε, η οποία ήταν 
μέχρι τις 30 Απριλίου,  το Κοινοτικό Συμβούλιο 
προχωρά  στον καθαρισμό των αναφερομένων 
περιουσιών με δικά του μέσα και διαδικασίες και 
θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν όλα 
τα έξοδα.

Σε καθαρισμό των οικοπέδων προχωρά και το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς το οποίο ενη-
μέρωσε τους κατοίκους ότι είχαν χρονικό περι-
θώριο για να καθαρίσουν τα ιδιόκτητα χωρά-
φια τους μέχρι τις 5 Μαϊου. Μετά από εκείνη την 
ημερομηνία την καθαριότητα των συγκεκριμέ-
νων περιουσιών ανέλαβε το κοινοτικό συμβού-
λιο και τα έξοδα θα τα επωμιστούν οι ιδιοκτή-
τες τους. 

Εργασίες καθαρισμού του Δήμου 
Ιδαλίου και κοινοτήτων της περιοχής

Γ ια άλλη μια χρονιά, τη νύχτα της Ανάστα-
σης στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Ιδαλίου, έξω από τον ιερό ναό την 

ώρα που ο ιερέας έψαλε το Χριστός Ανέστη υπήρ-
ξαν παρατράγουδα. Οι φλόγες από τη λαμπρατζιά 
έφτασαν στα σύρματα της ΑΗΚ με αποτέλεσμα να 
υπάρξει διακοπή του ρεύματος σε σπίτια της περι-
οχής. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, 
της Πυροσβεστικής και της Αρχής Ηλεκτρισμού. 
Ανάμεσα στους πιστούς προκλήθηκε αναστάτω-
ση με αποτέλεσμα οδηγοί έφυγαν εσπευσμένα 

από το ναό και έτρεξαν να μετακινήσουν τα οχή-
ματα τους. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που τη νύ-
χτα της Ανάστασης παρατηρούνται κρούσματα 
νεανικής παραβατικότητας στην περιοχή. Το γε-
γονός σχολίασαν με αγανάκτηση κάτοικοι της πε-
ριοχής οι οποίοι ζήτησαν από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες να πάρουν μέτρα. «Η κατάσταση έφθασε στο 
απροχώρητο. Θα θρηνήσουμε θύματα για ένα έθι-
μο που έχει ξεφύγει από τα όρια» δήλωσε κάτοικος 
της περιοχής. 

Κρούσματα νεανικής παραβατικότητας 
τη νύχτα της Ανάστασης

Η περιοχή Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου 
τίμησε το έπος της ΕΟΚΑ

Ο ι θερμοκρασίες 
άρχισαν να ανε-
βαίνουν και ο 

κίνδυνος έκρηξης πυρκαγι-
ών έχει αυξηθεί. Οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες βρίσκονται σε 
κινητοποίηση για να προ-
λάβουν τυχόν ανεπιθύμη-
τες καταστάσεις. 
Η παραχώρηση αδειών για 
άναμμα φωτιάς για καύ-
ση αποκλαδιών, αμπελιών, 
ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων που εκδί-
δονται σύμφωνα με τον περί προλήψεων πυρκαγι-
ών στην Ύπαιθρο Νόμο (Ν.220(I)/1988) η νομοθεσία 
αναφέρει τα πιο κάτω.

α) κατά την περίοδο που αρχίζει 
από την 1η Δεκεμβρίου και λήγει 
την 15η Μαρτίου για τις περιοχές 
με υψόμετρο κάτω των χιλίων μέ-
τρων (1000μ.)

β) κατά την περίοδο που αρχίζει 
από την 16η Μαρτίου και λήγει 
την 31η Μαρτίου, σε περιοχές 
με υψόμετρο άνω των χίλιων μέ-
τρων (1000μ.) από την στάθμη 
της θάλασσας, υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που καθο-

ρίζονται στην άδεια, μετά από εισήγηση του Τμή-
ματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Το άναμμα φωτιάς είναι επικίνδυνο 



5ΔΑΛΙ      news
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Π ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Απριλίου 
η εκδήλωση μνήμης και τιμής του Κώστα Μι-
σιαούλη και του Ντερβίς Αλή Καβάζογλου. 

Δολοφονήθηκαν στις 11 Απριλίου 1965 από μέλη της 
τρομοκρατικής φασιστικής Τ/κ οργάνωσης ΤΜΤ. Ο 
Ντερβίς Αλή Καβάζογλου, ήταν μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ και ο Κώστας Μιασιαούλης ήταν 
δραστήριο μέλος του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ. Αυτό που 
τους ένωνε ήταν το όραμά τους για την φιλία Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε μια δύσκολη περίο-
δο για την Κύπρο, αγωνίζονταν για την εξομάλυνση 
των σχέσεων Ε/κ και Τ/κ και για την ειρηνική συμβί-
ωση των δύο κοινοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου καθώς και ο Πρόεδρος της 
Dev-is Κοράλ Ασάμ ήταν οι κύριοι ομιλητές στην εκ-
δήλωση η οποία έγινε έξω από το οίκημα των λαϊκών 
οργανώσεων Ιδαλίου. Ο κ. Στεφάνου στην ομιλία του 
ανέφερε ότι για το ΑΚΕΛ αποτελεί  διαχρονική θέση ότι 
η πιο ασφαλής και στέρεη στάση για την Κύπρο είναι η 
προσήλωση στον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού. 
Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έχει πλήρη αντί-
ληψη ότι το πρώτο και καθοριστικό εμπόδιο για την 
επανένωση και τη λύση του Κυπριακού είναι η Τουρ-
κία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία του Τατάρ προσθέ-
τοντας ότι «η ιταμή αξίωση για λύση δύο κρατών, η 
δρομολόγηση του εποικισμού του Βαρωσιού είναι έκ-
φραση και προέκταση της διχοτομικής πολιτικής της 
τουρκικής πλευράς». Σημείωσε ακόμη ότι οι δραματι-
κές γεωπολιτικές ανακατατάξεις των τελευταίων εβδο-
μάδων αναβαθμίζουν τον ρόλο της κατοχικής δύνα-
μης και πρόσθεσε ότι είναι παραλογισμός το γεγονός 
που ζούμε αυτή την περίοδο ότι δηλαδή η Τουρκία 
και ο Ερντογάν παρουσιάζονται σήμερα στον κόσμο 
ως «δύναμη ειρήνης» και «εγγυήτρια» ασφάλειας. Ο 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το κόμμα 
του είχε και έχει την θέση ότι η καλύτερη άμυνα απέ-
ναντι στους διχοτομικούς σχεδιασμούς του δίδυμου 
Ερντογάν-Τατάρ είναι η προσήλωσή μας στη συμφω-
νημένη βάση και πλαίσιο και στο διαπραγματευτικό 
κεκτημένο. Πρόσθεσε ακόμη ότι επιβάλλεται η ελλη-

νοκυπριακή πλευρά να βγει μπροστά, να αναλάβει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να σπάσει το αδιέ-
ξοδο, να τερματιστεί η ζημιογόνα στασιμότητα, κατά 
την έκφραση του. «Να συνεχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις από εκεί που διακόπηκαν αξιοποιώντας το κεκτη-
μένο που έχει διαμορφωθεί μέσα από τις πολυετείς 
δικοινοτικές συνομιλίες. Αυτό υποδεικνύει ο ΓΓ του 
ΟΗΕ κι ο διεθνής παράγοντας. Αυτός είναι ο τρόπος 
να ακυρωθούν στην πράξη οι τουρκικές αξιώσεις για 
αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού. Αυτή είναι 
η προσέγγιση για να απαλλαχθούμε από την κατοχή 

και τη διχοτόμηση», σημείωσε. Ο κ. Στεφάνου αναφε-
ρόμενος στη θυσία των Μισιαούλη και Καβάζογλου 
τόνισε ότι επιβάλλεται να συνεχίσουμε για μια Κύ-
προ της συμβίωσης Ε/κ και Τ/κ, όπως αυτή που γεν-
νήθηκε και αναγιώθηκε στις γειτονιές της Κύπρου στα 
χρόνια της ειρήνης από τη φτωχολογιά και την εργα-
τιά αυτού του τόπου, για μια Κύπρο της ελπίδας που 
καθαγιάστηκε με τη θυσία των πρώτων μας συντρό-
φων και για πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και ενω-
μένη και με τον λαό πραγματικά αφέντη και κυρίαρχο 
στον τόπο μας.Τόνισε τέλος ότι η θυσία των δύο συ-

ντρόφων «εκφράζει όλα όσα είναι το ΑΚΕΛ, όλα όσα 
είμαστε, όλα όσα εμείς πρεσβεύουμε και πάνω απ’ όλα 
εκφράζει τον ανιδιοτελή, τον γνήσιο και άδολο πατρι-
ωτισμό μας. Για ‘μας πάνω απ’ όλα είναι η Κύπρος μας 
κι ο λαός μας». Ακολούθησε πορεία προς το τουρκο-
κυπριακό κοιμητήριο Ιδαλίου όπου βρίσκεται ο τάφος 
του Ντερβίς Αλή Καβάζογλου όπου κατατέθηκαν στε-
φάνια. Της εκδήλωσης προηγήθηκε πορεία νεολαίας 
από το Πέρα Χωριό – Νήσου στο χώρο έξω από το σω-
ματείο των λαϊκών οργανώσεων Ιδαλίου.

Το ΑΚΕΛ τίμησε του Μισιαούλη και Καβάζογλου



6 ΔΑΛΙ      news
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΝΕΑ

Τ ο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας δι-
οργάνωσε εκστρατεία καθαριότητας και δεντρο-
φύτευσης με τίτλο:  Kαθαρίζων – Συνεργάζο-

μαι – Αφουγκράζομαι «τα πράσινα τείχη του τόπου μου 
– ανάσα στον πλανήτη». Η εκστρατεία ήταν υπό την αιγί-
δα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστα Καδή ο οποίος παρευρέθηκε στην 
εκστρατεία και ευχαρίστησε τόσο τα παιδιά όσο και τους 
εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία τους. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης έγινε καθαριότητα του πάρκου ηρώων 
της Αγίας Βαρβάρας μέχρι το εκλλησάκι του Τιμίου Σταυ-
ρού. Ακολούθησε δεντροφύτευση στο λόφο της περιοχής. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση σε ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο εντός του σχολείου. Η εκδήλωση 
έστειλε ισχυρά μηνύματα σε σχέση με την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Καθαρίζω – Συνεργάζομαι – Αφουγκράζομαι 
«τα πράσινα τείχη του τόπου μου – ανάσα στον πλανήτη»

Μείωση του ορίου ταχύτητας σε 
πυρήνες, κέντρα πόλεων και γειτονιές

T ο Υπουργείο Μεταφορών, 
σε συνεργασία με τους Δή-
μους, προχωρά σε μείωση 

του ορίου ταχύτητας στα 20 ή 30 
χλμ/ώρα σε πυρήνες/κέντρα πόλε-
ων και γειτονιές, με τη δημιουργία 
περιοχών κοινής χρήσης (shared 
spaces) για την ασφαλή διακίνηση 
όλων των χρηστών του οδικού δι-
κτύου (πεζών, ποδηλατών, αυτο-
κινητιστών). Όπως ανακοινώθηκε 
μετά από συνεδρία του Συμβουλί-
ου Οδικής Ασφάλειας αποφασίστη-
κε όπως αναπτυχθούν περαιτέρω 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας που αφορούν 
τους ποδηλάτες. Επιπλέον, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, θα προω-
θηθεί η υλοποίηση εκπαιδευτικών διαλέξεων σε σχολεία για τη χρήση του οδικού δικτύου και την ενί-
σχυση της οδικής συνείδησης ως προς τους ποδηλάτες.

Κινητοποίηση για εντοπισμό υπόπτων 
που επιδιώκουν να αποσπάσουν χρήματα

Σ ε εγρήγορση τέθηκαν οι κοινοτικές αρχές 
στην Αλάμπρα ενημερώνοντας τους κατοί-
κους τόσο του 

χωριού αλλά και των 
γύρω κοινοτήτων για 
την ύπαρξη βαν αυτοκι-
νήτου, χρώματος μπλε 
του οποίου οι επιβαίνο-
ντες ζήτησαν από ανυ-
ποψίαστους κατοίκους 
της Αλάμπρας χρήμα-
τα δήθεν για τη βοήθεια 
παιδιών. Οι επιτήδειοι 
ισχυρίστηκαν ότι ενερ-
γούν εκ μέρους συ-
γκεκριμένου ιερέα, το 
όνομα του οποίου ανέ-
φεραν, κάτι το οποίο 
ασφαλώς δεν ισχύει. Για το θέμα έγινε σχετική καταγ-
γελία στην Αστυνομία. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλά-
μπρας σε ανακοίνωση του συστήνει προσοχή στους 

κατοίκους τους οποίους καλεί εάν αντιληφθούν τέ-
τοιο περιστατικό να μην δώσουν χρήματα και να 

προβούν σε σχετι-
κή ενημέρωση της 
Αστυνομίας προ-
σκομίζοντας στοι-
χεία και πληροφο-
ρίες, όπως π.χ. τους 
αριθμούς εγγραφής 
του οχήματος ώστε 
να εντοπιστούν και 
να συλληφθούν τα 
άτομα αυτά. Πρόκει-
ται όπως αναφέρθη-
κε στη «ΔΑΛΙNEWS» 
για απατεώνες οι 
οποίοι προσπαθούν 
να εκμεταλευθούν 

τα φιλάνθρωπα αισθήματα των πολιτών τους οποί-
ους επιδιώκουν να  ξεγελάσουν για να αποσπάσουν 
χρήματα. 

Δωρεάν Wi-Fi στην Αλάμπρα

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας ανακοίνωσε 
ότι τέθηκε σε εφαρμογή η δωρεάν παροχή υψη-
λής ποιότητας σύνδεση Wi-Fi σε δημόσιους χώ-

ρους για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μέσω του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU.
Συγκεκριμένα, οι περιοχές που απέκτησαν δωρεάν πρό-
σβαση διαδικτύου είναι ο πυρήνας της κοινότητας, από 
την περιοχή του Δημοτικού Σχολείου και καλύπτοντας 
την περιοχή των αναπαλαιωμένων κτηρίων του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου μέχρι την εκκλησία Αγίας Μαρίνας. Επί-
σης καλύπτεται η περιοχή όπου βρίσκεται το σωματείο Ελ-

ληνισμός επίσης και το κοινοτικό πάρκο Αλάμπρας. 
Ο τρόπος σύνδεσης είναι πολύ απλός, πατώντας την επι-
λογή «CONNECT» όταν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο 
WiFi4EU. 
Η δωρεάν παροχή Wi-Fi σε δημόσιους χώρους,  αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση, είναι ακόμα ένα βήμα στη προ-
σπάθεια που γίνεται για την παροχή αναβαθμισμένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους κατοίκους και στόχος εί-
ναι να γίνουν τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης έξυπνων πόλεων (SMART CITY) προς όφελος 
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συναυλία βυζαντινής και 
παραδοσιακής μουσικής

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η συναυλία βυ-
ζαντινής και παραδοσιακής μουσικής με 
απόδοση επίκαιρων ύμνων και τραγου-

διών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Απρι-

λίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών, με αφορμή 
την εορτή του Πάσχα.Την εκδήλωση τίμησε με την 
παρουσία του ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος  Βαρ-
νάβας.

Αιτήσεις για το ταχυδρομείο Αλάμπρας

Τ ο Τμήμα Ταχυδρομι-
κών Υπηρεσιών δέχεται 
αιτήσεις από κατοίκους 

της κοινότητας Αλάμπρας και της 
γύρω περιοχής που ενδιαφέρο-
νται να αναλάβουν τη διαχείρι-
ση του Ταχυδρομικού Πρακτο-
ρείου Αλάμπρας καθώς επίσης 
και το έργο της κατ’ οίκον διανο-
μής της αλληλογραφίας με αμοι-
βή €700,00 τον μήνα, με τη μορ-
φή της ανάθεσης καθηκόντων 

και όχι σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας.
Τελευταία ημερομηνία υποβο-
λής αιτήσεων η 10η Μαΐου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποτείνονται στον Επαρχιακό 
Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκω-
σίας στα τηλέφωνα 22805800-
22805899- 22805817.

Το Λύκειο Ιδαλίου επισκέφθηκε 
ο Υφυπουργός Ναυτιλίας

Η ναυτιλία και η γα-
λάζια οικονομία 
ταξίδεψαν στο 

Λύκειο Ιδαλίου. 
Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας 
Βασίλης Δημητριάδης ενη-
μέρωσε παιδιά του Λυκεί-
ου Ιδαλίου για την πορεία 
της ναυτιλίας στον τόπο 
μας και τις προοπτικές που 
προσφέρει η γαλάζια οικο-
νομία.

Τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν το συ-
ναρπαστικό κόσμο της 
θάλασσας και της ναυτιλί-
ας τον οποίο προτίθενται 
να εντάξουν στις επιλογές 
σπουδών και επαγγελμά-
των τους. Συμφωνήθηκε 
ότι το Σεπτέμβριο παιδιά 
του Λυκείου Ιδαλίου θα επι-
σκεφθούν το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας.
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Παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια 
και εκδηλώσεις της Λαμπρής

Φ έτος, μετά από διακοπή δυο χρόνων 
λόγω της πανδημίας, αναβίωσαν τα πα-
σχαλινά παιχνίδια σε εκδηλώσεις που 

διοργάνωσαν ο Δήμος Ιδαλίου και οι κοινότη-
τες της περιοχής. Τη Δευτέρα του Πάσχα διοργα-
νώθηκαν πασχαλινά παιχνίδια στη νέα πλατεία 
του Μητροπολιτικού ναού της Παναγίας Ευαγγε-
λίστριας Ιδαλίου.  Την εκδήλωση διοργάνωσαν 
η  Επιτροπή Ιστορίας-Πολιτιστικής Κληρονομιάς-
Τουριστικής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Παιδείας-
Νεολαίας-Αθλητισμού-Στήριξης του Δήμου Ιδαλί-
ου. Πασχαλινά παιχνίδια διοργάνωσε η ΜΕΑΠ και 
στο κοινοτικό πάρκο Πέρα Χωριού – Νήσου. Μι-
κροί και μεγάλοι έδωσαν το παρόν τους και πέρα-
σαν ένα ευχάριστο απόγευμα. Παρόμοια εκδήλω-
ση διοργανώθηκε την ίδια μέρα και στα Λύμπια. 
Διοργανωτές ήταν το κοινοτικό συμβούλιο  και η 
«Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών. Ήταν μια καλή ευ-
καιρία για τους παλιούς να θυμηθούν και για τους 
νέους για να μάθουν πως διασκέδαζε ο κόσμος 
σε άλλες εποχές. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις συμ-
βάλουν στη διατήρηση της παράδοσης και κρα-
τούν ζωντανά  τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.  
Η Αθλητική Ποδοσφαιρική Έπαλξη Αλάμπρας  δι-
οργάνωσε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ παλαι-
μάχων και εν ενεργεία ποδοσφαιριστών της Αλά-
μπρας. Ο αγώνας διεξήχθη τη Δευτέρα του Πάσχα 
στο γήπεδο του «Άδωνη» Ιδαλίου. H Ένωση Νέων 
Αγίας Βαρβάρας διοργάνωσε πασχαλινό τουρ-
νουά φούταλ και μπάσκετ. Την Κυριακή του Πά-
σχα  στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου έξω από το 
σωματείο του Απόλλωνα Λυμπιών διοργανώθηκε 
μια υπέροχη βραδιά με stand up comedy, κληρώ-
σεις και τη μεγάλη  τόμπολα του σωματείου. Πα-
ρουσιαστές ήταν ο Ανδρέας Χριστοφίδης και Φω-
τεινή Πλάτωνος. Ήταν μια βραδιά με πολύ γέλιο και 
πολλά..λεφτά.

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

Ατμοκαθαριστήριο - Σιδερωτήριο
Γιώργος Ούρρης

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

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

Αναλαμβάνουμε
σιδέρωμα ρούχων
Προσιτές τιμές



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
Ο Δήμος Ιδαλίου ενημερώνει τους Δημότες του ότι ξεκίνησαν / θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες για εποχιακή καθαριότητα του Δήμου από την άγρια βλάστηση.
Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν επιθεωρήσει και καταγράψει όλους τους χώρους 
που χρήζουν καθαριότητας, έχουν κατακυρώσει τις προσφορές σε ιδιώτες 
εργολάβους και το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως ακολούθως:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ:
Οι εργασίες άρχισαν στις 15/04/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 
15/06/2022.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ:
Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 02/05/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 
19/06/2022.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:
Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 02/05/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 
30/06/2022.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ:
Η καθαριότητα των τάφων (εσωτερικά, γλάστρες, ανθώνες) είναι ευθύνη 
των οικογενειών των θανόντων.  Παρακαλούμε όπως, όσοι θα προβείτε σε 
οποιαδήποτε καθαριότητα να παίρνετε μαζί σας ειδικά σακούλια για κλαδέματα 
και χόρτα στα οποία να βάζετε τα άχρηστα και στη συνέχεια να τα τοποθετείτε 
δίπλα από τους πράσινους καλάθους σκουπιδιών.  Με αυτό τον τρόπο θα 
μπορούν οι υπεύθυνοι να τα απομακρύνουν.  Μην τα βάζετε μέσα στους 

Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Ιδαλίου

Μετά από τη δύσκολη για όλους περίοδο περιορισμών λόγω της πανδημίας του Covid-19,
προς μεγάλη ανακούφηση όλων επανερχόμαστε σιγά-σιγά στην ομαλότητα, με την ευχή
να είμαστε όλοι υγιείς και ασφαλείς.

Η Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ιδαλίου ανακοινώνει την επαναλειτουργία του Λαογραφικού Ομίλου Δήμου Ιδαλίου και
καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Ιδαλίου λειτουργεί Χορευτικό Σχήμα Ενηλήκων και 
Παιδικό Χορευτικό Σχήμα (ηλικίες 5 ετών και άνω), Παραδοσιακή-Λαϊκή ορχήστρα
και Ομάδα Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (παραδοσιακά επαγγέλματα, 
παραδοσιακά φαγητά-εδέσματα-γλυκά, παραδοσιακές χειροτεχνίες,κλπ).

Τα μαθήματα χορού θα διεξάγονται ως ακολούθως:
Παιδικό Χορευτικό Σχήμα:     Πέμπτη στο Β΄ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου ώρα 5:00 μ.μ.
Χορευτικό Σχήμα Ενηλίκων:  Τετάρτη στο Γ΄ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου ώρα 8:00 μ.μ.
                                                 Πέμπτη στο Β΄ Δημοιτικό σχολείο Ιδαλίου ώρα 8:00 μ.μ.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Λαογραφικό Όμιλο Δήμου Ιδαλίου μπορούν 
να αποταθούν:
-  Πολιτιστικό Τμήμα Δήμου Ιδαλίου τηλ. 22444892  ή  email:  cultural@dali.org.cy 
-  Πρόεδρο Λαογραφικού Ομίλου, κ. Βιβή Βαλιαντή τηλ. 99200297
-  Χοροδιδάσκαλο Λαογραφικού Ομίλου, κ. Μιχάλη Κουτσουλή  τηλ.99580706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» 

 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΕΛΙΟΥ 
5Ο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ – 8 ΜΑΪΟΥ 2022 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το ίδρυμα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» 

και ο Δήμος Ιδαλίου 

διοργανώνουν την 5η εκδρομή με το «ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ» 

την Κυριακή 8 Μαΐου 2022. 
 
Το «Λεωφορείο του Γέλιου» θα ξεκινήσει από το ίδρυμα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» στη Λάρνακα στις 9:30 π.μ., θα 
κάνει σταθμό στο Καφέ-Παραδοσιακό Γλυκοπωλείο «Μελίρρυτον» στο Δάλι και θα καταλήξει στο 
ξενοδοχείο Forest Park στις Πλάτρες. 
 
9:30 π.μ.  Αναχώρηση από ίδρυμα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» στη Λάρνακα.  
10:00 π.μ. Σταθμός στο Καφέ «Μελίρρυτον» στο Δάλι για καφέ και: 

 Γνωριμία των συμμετεχόντων. 
 Σύντομη αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου και «Το Ρόλο του Γέλιου στη 

Ψυχική Υγεία» 
 Προκήρυξη της «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΓΕΛΙΟΥ», μιας παγκόσμιας 

καινοτόμου πρωτοβουλίας που γίνεται από το ίδρυμα Μεσόγειος-Πρόληψη και 
Υγεία και τον Δήμο Ιδαλίου. 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΕΛΙΟΥ θα διεξάγεται σε συνεχή βάση με τη 
συνεργασία της παγκόσμιας κάλυψης διαδικτυακής πλατφόρμας SPARE TIME. 
Στην συνάντηση θα παρευρεθούν και ο Διευθυντής της Πλατφόρμας κ. Chiaminda 
De Silva και ο Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος Καλλένος. 

11:00 π.μ. Αναχώρηση για Πλάτρες.   
Γεύμα στο ξενοδοχείο Forest Park και βόλτα για ξενάγηση στις Πλάτρες. 

Απόγευμα Αναχώρηση από Πλάτρες για Δάλι και κατάληξη στο Ίδυμα «Μεσόγειος» 
Σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής θα γίνονται αφηγήσεις ανεκδότων και χιουµοριστικών αφηγήσεων. 

 
 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι: 05/05/2022 
Κόστος συμμετοχής:   €20 (λεωφορείο και γεύμα) προπληρωτέο  
   με τη δήλωση συμμετοχής 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  22444892 και 99983882 
 

 
∆Ι∆ΥΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΑΛΙΟΥ – COMBS-LA-VILLE 

1978-2022 
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Στα πλαίσια του θεσµού της ∆ιδυµοποίησης του Ιδαλίου µε την Combs-la-Ville  

και τις καθιερωµένες ανταλλαγές πολιτών µεταξύ των δύο πόλεων,  
θα φιλοξενηθεί στον ∆ήµο µας οµάδα Γάλλων κατά τις ηµεροµηνίες 9-16 Ιουλίου 2022. 

 
Παρακαλούµε όσοι ∆ηµότες του ∆ήµου Ιδαλίου επιθυµούν να φιλοξενήσουν µέλος/µέλη  

της Γαλλικής αποστολής, να επικοινωνήσουν µε το Πολιτιστικό Τµήµα του ∆ήµου Ιδαλίου 
µέχρι τις 13 Μαΐου 2022. 

 
Υπενθυµίζουµε ότι όσοι δηµότες φιλοξενήσουν µέλος/µέλη της Γαλλικής αποστολής 

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

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

 

πράσινους καλάθους γιατί το σκυβαλοφόρο δεν μπορεί να μαζέψει κλαδέματα 
ή χόρτα.  Μέσα στους πράσινους καλάθους μπορείτε να τοποθετείτε μόνο 
άλλα είδη σκουπιδιών. 
Η καθαριότητα η οποία είναι ευθύνη του Δήμου περιλαμβάνει τους 
κοινόχρηστους χώρους του κοιμητηρίου, δηλαδή πλακόστρωτα, διάδρομοι, 
κήποι και περίμετρος περιτοιχίσματος.
Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 02/05/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν 
στις 31/05/2022.
Εκ του Δήμου Ιδαλίου / 28 Απριλίου, 2022



Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε 
καλώδια της ΑΗΚ λόγω πουλιών

Σ 
υναγερμός σήμανε ανήμερα της Μεγάλης 
Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Λή-
δρας στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης από πυρκαγιά 
που προκλήθηκε από βρα-
χυκύκλωμα καλωδίων της 
ΑΗΚ. Η πυρκαγιά επεκτά-
θηκε σε ξηρά χόρα, σε δυο 
σημεία, με αποτέλεσμα να 
τεθούν σε άμεσο κίνδυνο 
σπίτια της περιοχής. Σύμ-
φωνα με μαρτυρίες κατοί-
κων ακούστηκε έκρηξη σε 
καλώδια της ΑΗΚ και μέσα 
σε ελάχιστα δευτερόλε-
πτα η φωτά επεκτάθηκε σε 
κενά οικόπεδα. Λόγω των 
ξηρών χόρτων που υπήρ-
χαν η φωτιά πήρε διαστά-
σεις.   Κάτοικοι της περιο-
χής βγήκαν έντρομοι  από 
τα σπίτια τους και με λάστι-
χα και άλλα μέσα προσπά-
θησαν να σβήσουν τη φωτια. Επί τόπου έσπευσε 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέλη της οποίας κατέ-
σβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί στις κοντινές κα-
τοικίες. Στην περιοχή κλήθηκε και συνεργείο της 
ΑΗΚ το οποίο εργζόταν για ώρες μέχρι να αποκα-
ταστήσει τη βλάβη και να επαναφέρει την παρο-

χή ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια της περιοχής. Η 
φωτιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλω-
μα από πουλιά που βρίσκονταν πάνω στα σύρμα-

τα. Δεν είναι η πρώτη φορά που 
συμβαίνει παρόμοιο περιστατι-
κό στην περιοχή. Σε άλλη περι-
οχή της Νέας Λήδρας παρουσι-
άζονταν τακτικά διακοπές του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Διαπι-
στώθηκε ότι οι διακοπές οφεί-
λονταν σε βραχυκύκλωμα που 
συνέβαινε εξαιτίας της παρου-
σίας πουλιών στα καλώδια της 
ΑΗΚ. Έγιναν διευθετήσεις και 
στα εναέρια καλώδια της περι-
οχής τοποθετήθηκαν ειδικά κα-
λάμια τα οποία δεν επιτρέπουν 
την πρόκληση βραχυκυκλώ-
ματος. Στο μεταξύ μεγάλο εν-
διαφέρον παρατηρείται για την 
πρωτοβουλία του Δήμου Ιδα-
λίου να δημιουργήσει ομάδα 
εθελοντών πυροσβεστών. Σύμ-

φωνα με ανακοίνωση η ομάδα θα δραστηριοποι-
είται μόνο στη περιοχή του Δήμου Ιδαλίου και θα 
συνεργάζεται με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
τις άλλες αρμόδιες αρχές. Οι εθελοντές πυροσβε-
στές θα τύχουν εκπαίδευσης από την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία.
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Κάτοικος Ιδαλίου ο νέος διαπραγματευτής για το κυπριακό               

Ανοικτή συγκέντρωση ΔΗΣΥ Ιδαλίου
Ο ΔΗΣΥ Ιδαλίου διοργάνωσε συνάντηση γνω-

ριμίας  στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 

πέραν του γεγονότος ότι ήταν μια πρώτη μετά από και-
ρό κοινωνική σύναξη,  έγινε 
ανταλλαγή απόψεων για θέ-
ματα που απασχολούν τους 
κατοίκους και κατατέθη-
καν απόψεις για  βελτίωση 
της καθημερινότητας τους. 
Στη συνάντηση παρευρέ-
θηκαν ο Κοινοβουλευτι-
κός Εκπρόσωπος του κόμ-
ματος Νίκος Τορναρίτης, η 
βουλεύτρια Ρίτα Θεοδώρου 
– Σούπερμαν και ο Επαρ-
χιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ 
Λευκωσίας Αρίσταρχος Αριστάρχου. Στη σύσκεψη 
κλήθηκε και ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος 
στον οποίο τέθηκαν θέματα που απασχολούν τη δια-
βίωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημο-
τών του Ιδαλίου.  Έγινε ανοικτή συζήτηση για διάφορα 

θέματα όπως είναι για παράδειγμα οι τελευταίες εξελί-
ξεις στο κυπριακό, η πορεία της οικονομίας, το ΓΕΣΥ, 
η πορεία υλοποίησης της απόφασης για μετακίνηση 
των ασφαλτικών από την περιοχή, ο υπερπληθυσμός 

του δημοτικού σχολείου 
και του νηπιαγωγείου της 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης. Εκφράστη-
καν απόψεις και καταγρά-
φηκαν εισηγήσεις οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα συμβά-
λουν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών που εντοπίστη-
καν. Τα θέματα που έχουν 
συζητηθεί έχουν καταγρα-
φεί και θα γίνει ενημέρωση 
του κόμματος σε κεντρικό 

επίπεδο ώστε να  ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη των 
πολιτικών του ΔΗΣΥ. Όπως αναφέρθηκε  θα ακολου-
θήσουν και άλλες παρόμοιες συναντήσεις στο μέλλον 
και οι κάτοικοι θα ενημερωθούν σχετικά για να συμμε-
τάσχουν εάν το επιθυμούν.

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης εμπιστεύτηκε τη νευραλγική 
θέση του διαπραγματευτή για το κυπρια-

κό στον Μενέλαο Μενελάου ο οποίος θα διαδεχθεί 
από τις 15 Μαϊου τον παραιτηθέντα Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. Ο κ. Μενελάου, κάτοικος της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου είναι στέλεχος 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Μενελάου υπη-
ρέτησε στο παρελθόν ως μέλος της διαπραγματευ-
τικής ομάδας για το Κυπριακό, τόσο επί Προεδρίας 
Παπαδόπουλου όσο και επί Προεδρίας Χριστόφια.
Ο Μενέλαος Μενελάου τον Οκτώβριο του 2001  
προσλήφθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στο βαθ-
μό του Ακολούθου και υπηρέτησε στη Διεύθυνση 
Κυπριακού μέχρι τον Φεβρουάριο του 2003 οπότε 

αποσπάστηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως 
μέλος του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου 
Τάσσου Παπαδόπουλου. Με την εκλογή του Δημή-
τρη Χριστόφια στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον 
Φεβρουάριο του 2008, παρέμεινε στο Διπλωματικό 
Γραφείο του Προέδρου ενώ παράλληλα διετέλεσε 
μέλος της Διαπραγματευτικής Ομάδας στις συνομι-
λίες για το Κυπριακό από το 2008 μέχρι το Φεβρου-
άριο του 2013, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2012 
μέχρι το Φεβρουάριο του 2013 με το διπλωματικό 
βαθμό του Συμβούλου Β’ ασκούσε επίσης καθή-
κοντα Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού 
Γραφείου του Προέδρου. Σήμερα υπηρετεί στη Δι-
εύθυνση Κυπριακού του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Δημιουργείται πλατεία στον ιερό ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Α ρχίζουν το επό-
μενο διάστημα 
οι εργασίες κατα-

σκευής πλατείας στον πε-
ρίβολο του ιερού ναού 
των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην ομώνυ-
μη Ενορία του Ιδαλίου. 
Σύμφωνα με τους σχεδι-
ασμούς που έγιναν το κό-
στος του έργου υπολογί-
ζεται ότι θα αγγίξει το 0,5 
εκ. Ευρώ. Ο Δήμος Ιδαλίου αναμένεται να συνεισφέ-
ρει ποσό το οποίο υπολογίζεται στο 30% του συνο-
λικού κόστους και το υπόλοιπο θα προέλθει από χο-
ρηγίες και εισφορές των πιστών. Η ολοκλήρωση του 
έργου θα αλλάξει άρδην την εικόνα του ιερού ναού 
ο οποίος θα μετατραπεί σ’ ένα πανέμορφο κτίσμα το 
οποίο θα το χαίρονται οι πιστοί τόσο της Ενορίας όσο 
και εκείνοι που επιλέγουν να εκκλησιάζονται στο συ-
γκεκριμένο ναό και κατοικούν σε άλλες περιοχές. Στο 
χώρο θα κτιστεί ένα μικρό αμφιθέατρο στο οποίο θα 
μπορούν να διοργανώνονται μικρές εκδηλώσεις ενώ 
θα δημιουργηθεί και κιόσκι για τις ανάγκες του ιερού 
ναού. Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας 
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στον ναό, ανήμε-

ρα της Κυριακής των Βαϊών, 
ενημερώθηκε για τους σχε-
διασμούς που γίνονται για 
αναβάθμιση του ιερού ναού. 
Συνεχάρη τον εφημέριο του 
ιερού ναού Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης πατέρα 
Μάριο Καλλένο και τα μέλη 
της εκκλησιαστικής επιτρο-
πής για την προσπάθεια τους. 
Παρόν ήταν και ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ο 

οποίος ανέφερε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να βίσκεται 
πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες οι οποί-
ες συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Ο εφημέ-
ριος του ιερού ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
πατήρ Μάριας Καλλένος και τα μέλη της εκκλησιαστι-
κής επιτροπής έχουν σηκώσει μανίκια και με τη βο-
ήθεια του Θεού δηλώνουν αποφασισμένοι να ολο-
κληρώσουν το σημαντικό για την Ενορία έργο. Όσοι 
πιστοί επιθυμούν να συνεισφέρουν για την ολοκλή-
ρωση του έργου μπορούν να το πράξουν επικοινω-
νόντας με μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής.  Η βο-
ήθεια τους κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική αφού ένα 
τέτοιο έργο προϋποθέτει συλλογικότητα και προσή-
λωση στην επίτευξη του στόχου. 

Βοήθεια σε κτηνοτρόφους

Τ ο Υπουργικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε 
μέτρα στήριξης των 

κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με 
δήλωση της Αναπληρώτρι-
ας Κυβερνητικής Εκπροσώ-
που Νιόβης Παρισινού το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε τα εξής:
Την καταβολή έκτακτης οι-
κονομικής βοήθειας, ως Με-
ταβατική Εθνική Ενίσχυση, για στήριξη των κλάδων 
της αιγοπροβατοτροφίας και αγελαδοτροφίας. Η κα-
ταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγο-
προβατοτροφία θα είναι μέγιστου συνολικού ύψους 

€5.000.000 και στην αγελα-
δοτροφία μέγιστου συνολι-
κού ύψους €1.200.000. 
Την καταβολή έκτακτης οικο-
νομικής βοήθειας για στήριξη 
στον κλάδο της χοιροτροφίας 
μέγιστου συνολικού ποσού 
ύψους €1.414.306.
Την καταβολή έκτακτης κρα-
τικής βοήθειας για στήριξη 
των τυροκομείων, μέγιστου 

συνολικού ποσού ύψους €890.000, λόγω των επι-
πτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμό-
στηκαν και εφαρμόζονται στον τομέα της εστίασης 
λόγω της πανδημίας Covid-19.
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Η χρηματοοικονομική 
παιδεία είναι αναγκαιότητα  

H Σχολή Φόρουμ συμμετείχε στην παγκό-
σμια γιορτή ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης για το χρήμα που συνδιοργάνωσε 

το Υπουργείο Παιδείας. Οι βασικές γνώσεις οικονο-
μικών μας αφορούν όλους. Γιατί όλοι θα πάρουμε 
κάποια στιγμή τον ρόλο του καταθέτη, του δανειζό-
μενου, του επενδυτή, του εργαζόμενου, του επιχει-
ρηματία, ή του διαχειριστή των εισοδημάτων του. Η 
χρηματοοικονομική παιδεία είναι πλέον αναγκαιό-
τητα. Στα πλαίσια αυτής της αναγκαιότητας εντάσσε-
ται και η Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος. Ο θεσμός 
αυτός είναι μια ετήσια παγκόσμια γιορτή ευαισθητο-
ποίησης παιδιών και νέων σε διάφορα θέματα που 
αφορούν το χρήμα. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
και συγκεκριμένα κάθε Μάρτιο. Μέσω τοπικών εκ-

δηλώσεων και δραστηριοτήτων, ο θεσμός αυτός 
αποσκοπεί στην εμπλοκή παιδιών και νέων στη μά-
θηση για την οικονομική εκπαίδευση, αποταμίευ-
ση, δημιουργία μέσων διαβίωσης, απόκτηση απα-
σχόλησης και την εξέλιξη τους σε επιχειρηματίες. Οι 
μαθητές των οικονομικών της Ιδιωτικής Σχολής Φό-
ρουμ, υιοθετώντας το σλόγκαν του θεσμού «Learn, 
Save, Earn», συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις δη-
μιουργώντας αφίσα, photo frame, video αλλά και 
ψηφιακό παιχνίδι. Το διαφημιστικό video ετοίμασε 
ο μαθητής Δημήτρης Ευγενίου (Δ4) ενώ το ψηφιακό 
παιχνίδι ο Νικόλας Λουκά (Δ4) με τη βοήθεια των μα-
θητών του κλάδου των οικονομικών που ετοίμασαν 
τις ερωτήσεις. Την αφίσα δημιούργησε η Χρυστάλλα 
Φωκά (Στ4) και η Έλενα Λύμπουρα (Δ4).

Όταν ο εθελοντισμός 
γίνεται πράξη

Ο εθελοντισμός μέσα από τα μάτια των αυρι-
ανών ενεργών πολιτών δίνει ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη κοινωνία. 

Αυτό ανέφερε ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, ο 
οποίος παραβρέθηκε στην Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ, 
στα πλαίσια της εκδήλωσης «Σχολείο – Πρεσβευτής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Ήταν μια εκδήλωση ιδιαίτερα συγκινητική, αφού η 
αγάπη, η προσφορά, η αλληλεγγύη και η στήριξη απέ-
ναντι σε άτομα που έχουν ανάγκη όπως είναι οι «Μι-
κροί Ήρωες», έπαιζαν σε πρώτο πλάνο.
Η Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ συμμετείχε για ακόμη μια 
χρονιά στο πρόγραμμα Σχολείο – Πρεσβευτής του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μαθητές που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα, με την καθοδήγηση του συντονιστή 
του προγράμματος Φίλιου Φάνη, είχαν την ευκαιρία να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από ευρωπαϊκά 
θέματα, να ενημερωθούν για τις αξίες της ισονομίας και 
της ισοπολιτείας στην Ευρώπη και για τον σημαντικό 
ρόλο και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι μαθητές μοιράστηκαν παρουσία του Ευρωβουλευ-
τή, τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του φετινού προ-
γράμματος, όλα αυτά που αποκόμισαν και κυρίως το 
σκοπό στον οποίο επικεντρώθηκαν, ο οποίος δεν ήταν 
άλλος από την αποστολή του μηνύματος της αγάπης 
και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας.
Αυτός ο στόχος υλοποιήθηκε μέσα από διάφορες δρά-
σεις όπως ήταν η αιμοδοσία, τα φιλανθρωπικά παζα-
ράκια για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και με την οι-
κονομική στήριξη των «μικρών ηρώων», των μικρών 
παιδιών που βρίσκονται καθημερινά στη δεινή θέση 
να παλεύουν με τον καρκίνο. Των παιδιών που φο-
ρούν καθημερινά τη στολή του υπερήρωα και αντλούν 
δύναμη από τον ουρανό για να αντιμετωπίσουν τον 
αόρατο εχθρό.  Οι μαθητές θέλησαν να στείλουν το με-
γαλύτερο μήνυμα, πως κανένα παιδί δεν είναι μόνο 
του και πως μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 
Τέλος, οι μικροί πρεσβευτές παρέδωσαν το ποσό των 
3.000 στον κ. Φουρλά για τους «μικρούς ήρωες» του 
παιδογκολογικού.
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ΘΕΜΑΤΑ

Οι θερμοκρασίες άρχισαν να ανεβαίνουν. 
Σιγά – σιγά μπαίνουμε σε καλοκαιρινή διάθεση. 
Νόστιμα και λαχταριστά εδέσματα με ελαφριές και 
δροσερές γεύσεις. Το cheesecake είναι ένα από τα 
αγαπημένα γλυκά το οποίο μπορεί να παρασκευαστεί 
πολύ εύκολα.

Εκτέλεση
Βάση
•Προθερμαίνεις το φούρνο στον 
αέρα στους 160ºC.
•Βουτυρώνεις μια φόρμα.
•Θρυμματίζεις τα μπισκότα 
και προσθέτουμε το λιωμένο 
βούτυρο ανακατεύοντας για να 
πάει παντού.
•Απλώνεις το μίγμα στη φόρμα 
και στα πλαϊνά της μέρη.
•Με μια σπάτουλα ή ένα κουτάλι 
ισιώνεις τη βάση.
•Σκορπάς το κροκάν και αφήνει 
τη βάση να ψηθεί για 10 περίπου 
λεπτά.
•Την βγάζεις από το φούρνο και 
την αφήνεις να κρυώσει.
Γέμιση
•Λιώνεις τη σοκολάτα σε μπεν 
μαρί και την αφήνεις να κρυώσει.
•Ρίχνεις σε ένα μπολ τυρί κρέμα 
και το χτυπάς με το μίξερ.
•Προσθέτεις τη ζάχαρη και 
συνεχίζεις το χτύπημα ή 
εναλλακτικά ανακατεύεις το μίγμα 
με το σύρμα.
•Ρίχνεις ένα-ένα τα αυγά και στη 
συνέχεια τη σοκολάτα και τις 

βανίλιες.
•Ανακατεύεις το μείγμα και ρίχνεις 
το γιαούρτι και τα μπισκότα.
•Απλώνεις τη γέμιση στη βάση 
και τη βάζεις στο φούρνο για μία 
περίπου ώρα.
Ganache
•Ζεσταίνεις την κρέμα.
•Ρίχνεις τη σοκολάτα σε ένα μπολ 
και προσθέτεις τη ζεστή κρέμα.
•Περιμένεις 2-3 λεπτά και γυρνάς 
το μείγμα με ένα κουτάλι ή τη 
σπάτουλα.
•Προσθέτεις το ρούμι και το μέλι 
και ανακατεύεις καλά.
•Ρίχνεις τη ganache στο 
cheesecake και το βάζεις στο 
ψυγείο.

Συστατικά
Για τη βάση θα 
χρειαστείς
•2 συσκ. μπισκότα 
γεμιστά
•120 γρ. βούτυρο 
λιωμένο
•50 γρ. φουντούκι 
τριμμένο
Για τη γέμιση
•400 γρ. σοκολάτα 
ψιλοκομμένη
•700 γρ. τυρί κρέμα
•200 γρ. στραγγιστό 
γιαούρτι
•150 γρ. ζάχαρη
•3  αυγά
•2 βανίλιες
•1/2 συσκ. γεμιστά 
μπισκότα
Για την ganache
•150 γρ. σοκολάτα 
60%
•125 γρ. κρέμα 
γάλακτος 35%
•2 κ.σ. ρούμι
•1 κ.σ. μέλι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Cheesecake

Ό μορφη εκδήλωση διοργάνωσε το Κτήμα 
Κουσιουμή στη διάρκεια της οποίας οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημε-

ρωθούν για όλα τα αναγκαία που χρειάζεται ένα 
ζευγάρι που προετοιμάζεται για το γάμο του. Στην 
εκδήλωση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν από κοντά για τιμές, ποιότητα και όλα 

τα σχετικά που χρειάζεται να γνωρίζουν οι μελλο-
ντικοί νεόνυμφοι. Συμμετείχαν το ζαχαροπλαστείο 
Oriental, φωτογράφοι, φωτιστές, ανθοπωλεία, τυ-
πογραφείο και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα του 
γάμου και των εκδηλώσεων.  

Πρόβα γάμου στο Κτήμα Κουσιουμή

Έφυγε μια από τους θεμελιωτές της 
θεατρικής ομάδας του Άδωνη

Έ να κρυμμένο θησαυρό γεμάτο από ανα-
μνήσεις παρουσίασαν  η οικονομική 
επιτροπή για την ανέγερση του νέου οι-

κήματος της Ολυμπιάδας και γενικά οι Λαϊκές Ορ-
γανώσεις Λυμπιών. Ήταν ένα πολύ καλά επεξεργα-
σμένο βίντεο που επιμελήθηκε ο Πέτρος Μανώλη 
και η Χριστιάνα Τ. Μανώλη και παρουσίασαν την 
Κυριακή 3 Απριλίου στο κινηματοθέατρο Ακροπόλ 
το οποίο παραχώρησε δωρεάν ο Τάκης Μανώλη 
Τραχανάς. Σε μια περίπου ώρα αποτυπώνεται ένας 
ολόκληρος θησαυρός που ο ίδιος ο Πέτρος Μανώ-
λη απαθανάτισε με την κάμερα του από το 1980 
μέχρι και σήμερα, παρουσιάζοντας την κοινότητα 
Λυμπιών, τους κατοίκους της, τη δράση τους, τον 
πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα της κοινότητας, τη με-
γάλη εθελοντική προσφορά των Λυμπιανών, τη 
δράση του λαϊκού  κινήματος και του σωματείου 
των Λυμπιών. 
Πολλοί φίλοι και φίλες της Ολυμπιάδας απόλαυ-
σαν τα αδημοσίευτα βίντεο του Πέτρου Μανώλη 
από την κοινότητα Λυμπιών τη δεκαετία του 80-90. 
Αναμνήσεις, πρόσωπα και μέρη γεμάτα συγκίνηση, 
αγώνες, χαρές και λύπες. 
Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια δόθηκαν για την 
ανέγερση του νέου μας οικήματος του σωματείου. 

Προβλήθηκε ένας θησαυρός 
για τη ζωή στα Λύμπια

Μ ε διάφορες συνελεύσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε συλλόγους των λαϊκών 
οργανώσεων στο Δήμο Ιδαλίου και 

στις γύρω κοινότητες η ΠΕΟ τίμησε την εργατική 
πρωτομαγιά. Η φετινή εργατική πρωτομαγιά 2022 
τιμήθηκε υπό το σύνθημα «Εργαζόμενοι ενωμένοι: 
ενάντια στους πολέμους – για ειρήνη, κοινωνική 
δικαιοσύνη».

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων μίλησαν στελέχη 
του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ τα οποία μεταξύ άλλων ανέ-
φεραν ότι αυτή τη σημαντική για την εργατική τάξη 
ημέρα, τιμώνται οι πρωτοπόροι ήρωες της εξέγερ-
σης του Σικάγο του 1886 που με τη θυσία τους έγι-
ναν σύμβολο αγώνα για την παγκόσμια εργατική 
τάξη.

Τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά
Η Θεατρική Ομάδα 

Παράβαση στο 
πλαίσιο των εκ-

δηλώσεων της για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Θεάτρου, 
διοργάνωσε «Ψυχόδραμα: 
μια θεραπεία δράσης» με 
τον ψυχίατρο παιδιών και 
εφήβων - Ψυχοθεραπευτή 
Δρα Δημήτρη Καράγιωργα. 
Το ψυχόδραμα είναι μια 
θεραπευτική μορφή τέχνης 
στην οποία οι θεραπευτές 
ενθαρρύνουν τους συμμε-
τέχοντες να χρησιμοποιούν 
παιχνίδια ρόλων ως μέσο 
για να ανακαλύψουν προ-
σωπικές αλήθειες και να 
θεραπεύσουν τραύματα και 
αναμνήσεις.

Ψυχόδραμα: μια θεραπεία δράσης

Μ ια από τις πρωτοπόρους 
της θεατρικής ομάδας του 
Άδωνη Ιδαλίου έφυγε για 

το μεγάλο ταξίδι. Πρόκειται τη Νίνα 
Μωϋσή Ναθαναήλ το γένος Κακουλ-
λή. Ήταν από τους θεμελιωτές της 
θεατρικής  ομάδας του Άδωνη πριν 
από 80 και πλέον χρόνια. Γεννήθηκε 
το 1928 και όπως είχε διηγηθεί είχε 
ανεβεί για πρώτη φορά στη σκηνή σε 
ηλικία μόλις 15 χρονών, το 1943 όταν 
για πρώτη φορά γυναίκες ερασιτέχνες 
ηθοποιοί από το Δάλι λάμβαναν μέ-
ρος σε θεατρική παράσταση. Σύμφω-
να με όσα έλεγε, προηγήθηκαν έργα 
στα οποία τους γυναικείους ρόλους 
ερμήνευαν άντρες ενώ σ’ ένα έργο εί-
χαν έρθει στο Δάλι γυναίκες ηθοποιοί 
από τη Λευκωσία για να ερμηνεύσουν 
τους γυναικείους ρόλους. Στο βιβλίο του Γιάννη 
Κατσούρη «Το θέατρο στην Κύπρο» καταγράφεται 
πληροφορία, που επιβεβαιώνει τη μαρυρία της αεί-
μνηστης Νίνας. Η εφημερίδα «Ανεξάρτητος» στην έκ-
δοση της ημερομηνίας 1/7/1943, κατέγραψε ότι στο 
Δάλι μια ομάδα με το όνομα «Εργαζόμενες Γυναίκες» 

ανέβασαν το έργο «Από τη μια μέρα 
στην άλλη». Η Νίνα  Μωϋσή Ναθα-
ναήλ συνέχισε να παίζει θέατρο για 
πολλά χρόνια και συνέβαλε μαζί με 
τους υπόλοιπους πρωτοπόρους στη 
μεγάλη άνθιση της ερασιτεχνικής θε-
ατρικής δημιουργίας της δεκαετία του 
1940 -1950 η οποία οδήγησε στην 
οικοδόμηση του ιδιόκτητου θεάτρου 
«Πανόραμα» το 1952.  Ήταν παρούσα 
μέχρι το τέλος της ζωής της και παρα-
κολουθούσε ανελλιπώς τις παραστά-
σεις της θεατρικής ομάδας του Άδωνη 
καθώς και άλλες παραστάσεις στο 
θέατρο «Πανόραμα». Σε ανακοίνω-
ση η θεατρική ομάδα του Άδωνη εκ-
φράζει την αιώνια ευγνωμοσύνη της 
για τη μεγάλη της προσφορά. «Στην 
προσφορά και τη δράση της καθώς 

και όλων των πρωτοπόρων οφείλουμε αιώνια ευ-
γνωμοσύνη και την υποχρέωση να συνεχίσουμε την 
πορεία και να φανούμε αντάξιοι της παρακαταθήκης 
τους στην αέναη πάλη για την κατάκτηση του πολιτι-
σμού και για την κοινωνική πρόοδο» τονίζεται στην 
ανακοίνωση. 
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Η ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος εναλ-
λακτικής θεραπείας που στηρίζεται 
στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και 

μαλάξεων στο πέλμα και την ραχιαία επιφά-
νεια των ποδιών. Η μέθοδος αυτή αντιμετω-

πίζει τον άνθρωπο 
σαν σύνολο γι’ αυτό 
ονομάζεται ολιστι-
κή θεραπεία. Στόχος 
της ρεφλεξολογίας 
είναι η επίτευξη της 
ισορροπίας του ορ-
γανισμού, πράγμα 
που κατορθώνεται 
κυρίως μέσω της χα-
λάρωσης.  Στο πέλμα 
υπάρχουν  περισσό-
τερες από 7000 νευ-
ρικές απολήξεις, έτσι 
αν χαλαρώσουν τα 
πέλματά θα βοηθή-

σουν  και τα αντίστοιχα νεύρα στο σώμα. Αυτές 
οι εξειδικευμένες πιέσεις προκαλούν ένα «αντα-
νακλαστικό» ερέθισμα σε σημεία και όργανα 
του σώματος, με αποτέλεσμα την διέγερση του 
νευρικού και του αμυντικού συστήματος του 
οργανισμού και την ενεργοποίηση των λειτουρ-
γιών, την εξισορρόπηση και τη χαλάρωση του 
οργανισμού.

Στην περίπτωση του ασθενούς που δεν είναι 
εφικτό να γίνει εφαρμογή στα πόδια, γίνεται στα 
χέρια.

Πρόκειται για μια απόλυτα φυσική μέθοδο, χω-
ρίς τη χρήση φαρμάκων και χωρίς καμία πιθα-

νότητα παρενεργειών.
Σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι η ρεφλεξολογία 
δεν θεραπεύει συγκεκριμένες παθήσεις και δεν 
κάνει διάγνωση ιατρικών καταστάσεων, αλλά τα 
ρεφλεξολογικά ευρήματα είναι πολύτιμα γιατί 
μπορεί να συνδυαστούν, ως συμπληρωματική 
μέθοδος, με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο θερα-
πείας, καθώς είναι τελείως φυσική και ακίνδυνη, 
όταν εφαρμόζεται από άτομα που έχουν εκπαι-
δευτεί καταλλήλως.

Η ρεφλεξολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε αν-

θρώπους όλων των ηλικιών και μπορεί να φέρει 
αποτέλεσμα σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων. 
Γιατροί σε όλο τον κόσμο σέβονται και ανα-
γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της 
μεθόδου συστήνοντας την ως συμπληρωμα-
τική ενίσχυση στους ασθενείς τους. Ήδη στην 
Μεγάλη Βρετανία έχει ενταχθεί στο εθνικό σύ-
στημα υγείας. Η ρεφλεξολογία μας βοηθάει να 
ανταποκριθούμε σε πνευματικό, νοητικό και 
φυσικό επίπεδο και συνεπώς να βελτιώσουμε 
και να διατηρήσουμε την καλή υγεία σε όλες 
της εκφάνσεις της ζωής μας. Είναι γνωστό ότι τα 

περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται από 
άγχος γι’ αυτό  μεγάλο ποσοστό των αντιμετω-
πιζόμενων διαταραχών συνδέεται με το στρες.

Τα οφέλη της ρεφλεξολογίας είναι :
• Μειώνει το άγχος.
• Βελτιώνει την κυκλοφορία.
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό.
• Εξισορροπεί το ορμονικό.
• Λειτουργούν καλύτερα τα απεκκριτικά όργα-

να.
• Αποτοξινώνεται ο οργανισμός.
• Οι λειτουργίες του οργανισμού εναρμονίζο-

νται και διευκολύνεται η διαδικασία αυτοθε-
ραπείας του ατόμου.

Ρεφλεξολογία

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο Δαλι 
99881222
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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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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ε πιστρέφει στη Β’ κατηγορία η 
ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Γιάννου Λυ-
μπουρή τερμάτισε στη 2η θέση 

του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας 
κάνοντας εξαιρετική πορεία σκορπώντας 
μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας. Η 
ΜΕΑΠ άρχισε το πρωτάθλημα με στόχο να 
κάνει μια καλή πορεία. Κατά τη διάρκεια 
του πρωταθλήματος φάνηκε ότι η ομά-
δα μπορούσε να πετύχει την άνοδο αλλά 
και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Το 
σκηνικό όσον αφορά την ομάδα που θα 
έπαιρνε το πρωτάθλημα ξεκαθάρισε μόλις 
3 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η ΜΕΑΠ 
ήταν ανάμεσα στις δυο ομάδες που μπορούσαν να το κατακτήσουν. Η άνοδος είναι μεγάλο επίτευγμα για την 
ομάδα. Ο κόσμος του σωματείου το ευχαριστήθηκε και αισθάνθηκε περήφανος για τη μεγάλη επιτυχία του 
σωματείου. Η ΜΕΑΠ συγκέντρωσε 49 βαθμούς πετυχαίνοντας 14 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες. Οι κόκκινοι του 
Πέρα Χωριού – Νήσου πανηγύρισαν 41 γκολ και δέχθηκαν 23. Η ΜΕΑΠ ήταν από τις πολύ δυνατές ομάδες του 
πρωταθλήματος και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες τερμάτισαν πολύ πιο κάτω 
στο βαθμολογικό πίνακα, όπως με το Χαλκάνορα και την Ομόνοια Ψευδά από τους οποίους έχασε βαθμούς, 
σήμερα ενδεχομένως να ήταν και η νέα πρωταθλήτρια της κατηγορίας. Τέλος καλό όλα καλά για την ομάδα 
η οποία σιγά – σιγά θα αρχίσει τον προγραμματισμό της για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Το πρωτάθλημα 
της Β’ κατηγορίας είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να κάνουν σωστές κινή-
σεις ώστε αφενός η ομάδα να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και αφετέρου να μην εκτροχιαστούν τα 
οικονομικά του σωματείου. Σύντομα αναμένεται να αρχίσουν και οι διαδικασίες προγραμματισμού για την 
επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Στόχος της ομάδας στη νέα διοργάνωση θα είναι μια καλή πορεία μακριά από 
περιπέτειες. Στην 24η αγωνιστική η ΜΕΑΠ ηττήθηκε εκτός έδρας με 2-0 από την ΑΕΖ. Ήταν η πιο γλυκιά ήττα 

στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Πέρα 
Χωριού – Νήσου αφού σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα των άλλων ομάδων κλείδω-
σε το εισιτήριο ανόδου στη Β’ κατηγορία. 
Στην 25η αγωνιστική, στο τελευταίο εντός 
έδρας αγώνα της ομάδας έγινε η φιέστα 
για την άνοδο της ΜΕΑΠ στη Β’ κατηγορία. 
Οι πανηγυρισμοί συνδυάστηκαν και με τη 
νίκη της ομάδας με 3-1 σε βάρος της ΕΛΗΑΣ 
Λυθροδόντα. Οι άνθρωποι της ΕΛΗΑΣ σε 
μια κίνηση που στέλνει πολλαπλά μηνύ-
ματα συγχάρηκε τη ΜΕΑΠ για την επιτυχία 
της επιδίδοντας τιμητική πλακέτα. Ευχαρι-
στώντας για την κίνηση των ανθρώπων της 

ΕΛΗΑΣ η ΜΕΑΠ σε ανακοίνωση αναφέρει: «Είπαμε πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο 
πρέπει να ενώνει και να δημιουργεί  φιλίες και ανθρώπινες σχέσεις. Οι ομάδες πρέπει απλά να είναι αντίπαλες 
στα 90 λεπτά που διαρκεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας». Στην τελευταία αγωνιστική η ΜΕΑΠ αγωνίστηκε εκτός 
έδρας με την πρωταθλήτρια ομάδα της Πέγειας. Βρέθηκε μπροστά στο σκορ  με 2-0 ωστόσο στο τέλος η ομάδα 
του Πέρα Χωριού – Νήσου έφυγε ηττημένη με 3-2. Το Δ.Σ., το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές 
γιόρτασαν την επιτυχία της ανόδου στη Β’  κατηγορία σε νυχτερινό κέντρο.  Στο μηναίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην 
κλήρωση που έγινε στις 5 Απριλίου τα 800 Ευρώ κέρδισε ο αριθμός 952 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 952, 
097,742, 942 και 679. H oλοκλήρωση της ποδοσφαιρικής περιόδου έφερε και την ολοκλήρωση της πλούσιας 
ποδοσφαιρικής καριέρας του αρχηγού της ομάδας Βαγγέλη Καλλικά. Για 32χρόνια, άρχισε σε ηλικία 6 χρόνων 
από την ακαδημία της ΜΕΑΠ, δεν φόρεσε άλλη φανέλα στην καριέρα του. Ο Βαγγέλης Καλλικάς αποφάσισε να 
κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια την καλύτερη στιγμή. Η ΜΕΑΠ επιστρέφει ξανά στη Β’ κατηγορία. 
Όλα αυτά τα χρόνια κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση τόσο των συμπαικτών του όσο και των αντιπάλων του. 

Τ ον Άδωνη της νέας ποδοσφαιρικής περιό-
δου άρχισαν να σκέφτονται στο σωματείο 
των πρασίνων του Δαλιού με στόχο το συ-

ντομότερο η ομάδα να επιστρέψει στις κατηγορίες 
της ΚΟΠ. Ο Άδωνης στα τελευταία παιχνίδια του 
πρωταθλήματος έκανε 
εξαιρετική παρουσία και 
κατάφερε να κερδίσει 
αρκετούς από τους 13 
συνολικά βαθμούς που 
μάζεψε στη διοργάνωση 
που ολοκληρώθηκε το 
πρώτο Σαββατοκυρίακο 
του Απρίλη. Ο Άδωνης 
τερμάτισε στην 11η θέση 
του πρωταθλήματος πε-
τυχαίνοντας 3 νίκες, 4 
ισοπαλίες ενώ δέχθηκε 
15 ήττες. Η παρουσία του 
Άδωνη είχε δυο όψεις. 
Στον πρώτο γύρο η ομά-
δα έδειχνε να ήταν έξω 
από τα νερά της με απο-
τέλεσμα να δεχθεί ήττες 
οι οποίες συνέβαλαν 
ώστε η ψυχολογία της ομάδας να πέσει και να χρει-
αστεί χρόνος για να ξαναβρεί τον καλό της εαυτό. 
Απαιτήθηκε χρόνος προσαρμογής στα δεδομένα 
της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ ο οποίος ωστό-
σο όπως τα αποτελέσματα έδειξαν ήταν μεγάλος 
με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμο έδαφος.  Στο 
δεύτερο γύρο της διοργάνωσης τα πράγματα ήταν 
πολύ διαφορετικά. Ιδιαίτερα στα τελευταία παιχνί-
δια του πρωταθλήματος ο Άδωνης ήταν ανίκητος. 
Παρουσίασε ελκυστικό ποδόσφαιρο εξασφαλίζο-
ντας σημαντικούς βαθμούς. Επιπλέον οι φίλαθλοι 
που παρακολούθησαν τα παιχνίδια της ομάδας 
απόλαυσαν ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα. Το τραί-

νο ωστόσο της παραμονής στην κατηγορία είχε 
χαθεί με αποτέλεσμα οι νίκες και οι βαθμοί να μην 
έχουν το αντίκρυσμα που θα ήθελαν οι φίλοι της 
ομάδας. Στον Άδωνη από το πρωτάθλημα που έχει 
ολοκληρωθεί πρόσφατα κρατούν τις εμφανίσεις 

που έκανε η ομάδα στα 
τελευταία παιχνίδια και 
σ’ αυτά θα κτίσουν για 
το αύριο του σωματεί-
ου.  Καταιγιστικός ήταν 
ο Άδωνης στην τελευ-
ταία αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της 
επίλεκτης κατηγορίας 
της ΣΤΟΚ δίδοντας συ-
νέχεια στις καλές εμφα-
νίσεις του τελευταίου 
διαστήματος. Οι πρά-
σινοι κέρδισαν εκτός 
έδρας με 5-1 το ΘΟΙ 
– ΑΕΚ Λειβαδιών. Στις 
16 Μαϊου προγραμ-
ματίστηκε η Γενική 
Συνέλευση του Άδωνη 
κατά τη διάρκεια της 

οποίας το Δ.Σ. θα ενημερώσει τα μέλη τόσο για 
τα οικονομικά δεδομένα όσο και για τα δεδομέ-
να του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Άδωνης από 
οικονομικής φύσεως βρίσκεται σε πολύ καλύτερη 
θέση από το σημείο που βρισκόταν πριν από με-
ρικά χρόνια.  Στη Γενική Συνέλευση αναμένεται να 
καθοριστούν συλλογικά και οι στόχοι για την επό-
μενη ποδοσφαιρική περίοδο.  Στο σωματείο θεω-
ρούν ότι με τη βοήθεια όλων μπορεί ο Άδωνης να 
επανέλθει σύντομα στην επίλεκτη κατηγορία της 
ΣΤΟΚ και με σοβαρότητα και μεθοδικόητα να αρ-
χίσει να ανεβαίνει, τουλάχιστον στην Γ’ κατηγορία 
όπου αγωνίστηκε πολλά χρόνια προηγουμένως. 

Δ εν τα κατάφερε τελικά η 
ΔΑΛΙ F.C. η οποία παρά 
την προσπάθεια δεν 

μπόρεσε να εξασφαλίσει το εισι-
τήριο που οδηγεί στον τελικό της 
ΑΠΟΕΣΠ. Η ομάδα του Ιδαλίου 
αποκλείστηκε στα ημιτελικά από 
τον Ελληνισμό Ακακίου. Το τελικό 
αποτέλεσμα ήταν 1-0. Η ομάδα 
παρουσιάστηκε αρκετά δυνατή 
ωστόσο φάνηκε άτυχη με απο-
τέλεσμα οι ποδοσφαιριστές του 
Ελληνισμού στο τέλος να πετύχουν ένα γκολ και να 
πάρουν τη νίκη και την πρόκριση. Στην προημιτελι-
κή φάση του κυπέλλου της ΑΠΟΕΣΠ η ΔΑΛΙ F.C. κέρ-
δισε στην παράταση με 4-2 τον Απόλλωνα Λυμπιών. 
Η φετινή περίοδος δεν ήταν και η καλύτερη για την 

ομάδα η οποία άρχισε με αρκετές φι-
λοδοξίες. Λίγο οι ατυχίες, λίγο κάποια 
λάθη συνέτειναν ώστε η ομάδα να 
μείνει πίσω με αποτέλεσμα στις τελευ-
ταίες αγωνιστικές να είναι αδιάφορη. 
Εξάλλου από κάποιο σημείο και μετά 
η προσοχή στράφηκε στο θεσμό του 
κυπέλλου. Στη διοργάνωση του κυ-
πέλλου η ομάδα πάλι φάνηκε άτυχη 
και έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί 
στον τελικό. Στο σωματείο άρχισαν 
σιγά – σιγά να σκέφτονται τη νέα πε-

ρίοδο. Στόχος είναι κατά τη διάρκεια του καλοκαιρι-
ού να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η ομά-
δα να ενισχυθεί και να παρουσιαστεί πανέτοιμη για 
να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της νέας περιόδου.   

Δευτεραθλήτρια η ΜΕΑΠ

Γενική Συνέλευση στις 
16 Μαϊου ο Άδωνης

Π αρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε 
ο Απόλλων Λυμπιών δεν κατάφερε να προ-
χωρήσει στο θεσμό του κυπέλλου της ΑΠΟ-

ΕΣΠ που ήταν και ο φετινός στόχος της ομάδας. Οι 
γαλάζιοι αποκλείστηκαν στην προημιτελική φάση της 
διοργάνωσης από τη ΔΑΛΙ F.C. O αγώνας ήταν πολύ 
ανταγωνιστικός και οι δυο ομάδες έφθασαν στην ημί-
ωρη παράταση για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει ποια 
ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση της διοργά-
νωσης. Η ομάδα του Ιδαλίου φάνηκε πιο εύστοχη και 
πιο τυχερή και κέρδισε τον αγώνα με 4-2. Στις τάξεις 

του Απόλλωνα δεν υπάρ-
χει απογοήτευση για τον 
αποκλεισμό αφού η ομά-
δα έδωσε όλες της τις δυ-
νάμεις για να πετύχει το 
στόχο της. Στο σωματείο 
των Λυμπιών άρχισαν 
ήδη να σκέφτονται την 
επόμενη μέρα αφού στο 
μεταξύ δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για ξεκού-
ραση και ανασύνταξη δυνάμεων.  

Αποκλείστηκε στα προημιτελικά του 
κυπέλλου ο Απόλλων Λυμπιών

Σχεδιάζουν τη νέα χρονιά στη ΔΑΛΙ F.C

Άρχισαν οι προπονήσεις πιγκ – πογκ 
του «Μιχαήλ Ολύμπιου»

Τ ο σωματείο «Μιχαήλ 
Ολύμπιος» ανακοί-
νωσε  ότι άρχισαν οι 

προπονήσεις επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης  (πιγκ-πογκ). 
Οι προπονήσεις γίνονται 
Δευτέρα και Τετάρτη 7.00μ.μ - 
8.00μ.μ., Παρασκευή 5:00μ.μ.-
7:00 μ.μ. στο B’ Δημοτικό Σχο-
λείο Ιδαλίου.  
Προπονητής είναι ο Λάκης 
Χριστοδουλίδης, αθλητής της 
εθνικής ομάδας Κύπρου με 
πολλές διακρίσεις σε παγκύπριους και παγκόσμιους 
αγώνες.  Το σωματείο «Μιχαήλ Ολύμπιος» παρακαλεί 

τους γονείς που θα ήθελαν 
τα παιδιά τους να συμμε-
τάσχουν στην ομάδα του 
σωματείου, να επικοινωνή-
σουν με το τηλ. 99449688 
ή να στείλουν μήνυμα στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο: somateioolympios@
gmail.com ή μήνυμα στο 
Facebook: Σωματείο Μιχαήλ 
Ολύμπιος Somateio Michael 
Olympios
Η δραστηριότητα αυτή είναι 

μέρος της κοινωνικής προσφοράς του σωματείου «Μι-
χαήλ Ολύμπιος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. 

Ατομική επίδοση πέτυχε 
ο Ιωσήφ - Μιχαήλ Παπά

Ν έα ατομική επίδοση και χρυσό μετάλλιο για 
τον αθλητή από την Ενορία Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Ιδαλίου Ιωσήφ - Μιχαήλ 

Παπά. Στο παγκύπριο πρωτάθλημα εφήβων – νεα-
νίδων πέτυχε βολή στα 57,05 μ. βελτιώνοντας την 
ατομική του επίδοση που ήταν 56,77 μ. Ο νεαρός 
δισκοβόλος το τελευταίο διάστημα κάνει εξαιρετικές 
εμφανίσεις αφήνοντας  πολλές υποσχέσεις για το μέλ-
λον.  Πρόσφατα εξασφάλισε την  πρόκριση του για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. 
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Η χειρότερη πορεία στην  ένδοξη ιστορία του Χαλ-
κάνορα ήταν η φετινή. Η ομάδα υποβαθμίστηκε  
στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Τα πράγμα-

τα έφθασαν σε σημείο που η παραμονή της ομάδας στην 
Γ’ κατηγορία παίχθηκε στην τελευταία αγωνιστική του 
πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΠΕΠ στο Δάλι. Ήταν 
ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε «ο θάνατος σου η ζωή 
μου». Η ομάδα της Κυπερούντας 
πετύχαινε το στόχο της παραμονής 
και με ισοπαλία. Ο Χαλκάνωρ και σε 
αυτό το παιχνίδι φάνηκε κατώτερος 
των περιστάσεων. Σ’ ένα κατάμεστο 
από κόσμο γήπεδο, οι φίλαθλοι 
του Χαλκάνορα έδωσαν βροντερό 
παρόν, η ομάδα βρέθηκε μπροστά 
στο σκορ με 2-0, προβάδισμα που 
οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κα-
τάφεραν να κρατήσουν μέχρι το 42’ 
. Στο σημείο εκείνο η ΑΠΕΠ μείωσε 
το σκορ και απ΄εκεί άλλαξαν τα δε-
δομένα. Ο Χαλκάνωρ σε 50 περίπου 
λεπτά βυθίστηκε στα τάρταρα. Τελι-
κό σκορ, νίκη με 3-2 για την ομάδα 
της Κυπερούντας και ο ιστορικός 
Χαλκάνωρ έπεσε στην επίλεκτη κα-
τηγορία της ΣΤΟΚ. Ο σύλλογος που 
έχει να υπερηφανεύεται ότι έπαιξε 
και στην Α’ κατηγορία, σήμερα βρί-
σκεται ένα βήμα πριν από το αγροτι-
κό.  Οι φίλοι του σωματείου έφυγαν 
στεναχωρημένοι από το γήπεδο 
αφού η ομάδα για πρώτη φορά 
στην ιστορία της υποβιβάζεται στην 
επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ ακο-
λουθώντας την Ομόνοια Ψευδά. Ο 
Χαλκάνωρ συγκέντρωσε 25 βαθ-
μούς. Πέτυχε 7 νίκες, 4 ισοπαλίες 
και δέχθηκε 15 ήττες. Οι ποδοσφαι-
ριστές του Χαλκάνορα πέτυχαν 28 
γκολ ενώ ο τερματοφύλακας της 
ομάδας μάζεψε την μπάλα από τα 
δίκτυα του 44 φορές. Ο Χαλκάνωρ 
ξεκίνησε το πρωτάθλημα με φιλο-
δοξίες και στόχο να διεκδικήσει την 
άνοδο στην Β’ κατηγορία. Τελικά οι 
πολλές λανθασμένες όπως φαίνεται 
εκ του αποτελέσματος αποφάσεις, 
οι συνεχείς αλλαγές προπονητών, 
η άγνοια του βάρους της φανέλας 
που φορούσαν κάποιοι ποδοσφαι-
ριστές, οδήγησαν το σωματείο των 
γαλάζιων του Ιδαλίου στην επίλεκτη 
κατηγορία της ΣΤΟΚ. Τα πράγματα 
έδειχναν ότι θα ήταν δύσκολα όταν 
η ομάδα εκεί που πήγαινε πολύ καλά πετυχαίνοντας συνε-
χείς νίκες,  ξαφνικά έκανε παρατεταμένη κάμψη δεχόμενη 
τη μια ήττα μετά την άλλη. Ουδείς φαινόταν ότι μπορούσε 
να ανακόψει αυτή την πορεία. Έγιναν κάποιες διορθωτικές 
κινήσεις οι οποίες έφεραν προσωρινά  κάποια καλά απο-
τελέσματα αναπτερώνοντας τις ελπίδες, στέλνοντας ταυτό-
χρονα το μήνυμα στον κόσμο ότι η ομάδα βρίσκει τον καλό 
της εαυτό. Οι ήττες στο Δάλι σε παιχνίδια με ομάδες που 

ήταν πολύ πιο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα από το 
Χαλκάνορα, στοίχισαν όχι μόνο βαθμούς αλλά και στον το-
μέα ψυχολογία. Ήταν παιχνίδια που η ομάδα θα έπρεπε να 
παρουσιαστεί δυνατή και να μην αφήσει περιθώρια αντί-
δρασης στους αντιπάλους της. Δεν τα κατάφερε, όπως δεν 
τα κατάφερε ούτε στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΠΕΠ που 
είχε την ευκαιρία έστω και την τελευταία στιγμή να γλυτώ-

σει τα χειρότερα. Η επόμενη μέρα στο 
Χαλκάνορα θα είναι πολύ δύσκολη. 
Έφθασε η ώρα να γίνει ανασύνταξη 
δυνάμεων και όλοι να σταθούν δίπλα 
στο σωματείο ώστε να μπορέσουν με 
συλλογικότητα να το ανεβάσουν εκεί 
που του αξίζει. Σ’ αυτή την προσπά-
θεια θα πρέπει να συμβάλουν όλοι 
οι φίλοι του σωματείου. Ο Χαλκάνωρ 
χρειάζεται επανεκκίνηση για να επα-
νέλθει εκεί που του αξίζει. To Δ.Σ. θέτει 
την παραίτηση του ενώπιον της Γενι-
κής Συνέλευσης η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 9 Μαϊου και θα έχει 
εκλογικό χαρακτήρα. «Καλούνται τα 
άτομα που θα ήθελαν να δηλώσουν 
συμμετοχή με συνδυασμό στο νέο 
Δ.Σ να υποβάλουν τις υποψηφιότη-
τες τους στον πίνακα του σωματείου 
24 ώρες πριν από την έναρξη της Γε-
νικής Συνέλευσης καθώς επίσης και 
να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους 
στο μητρώο μελών του σωματείου. 
Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα 20 
Ευρώ» αναφέρεται στην ανακοίνωση 
που εκδόθηκε. Για την ιστορία στην 
24η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έφερε 
εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με το ΘΟΙ 
Λακατάμιας. Στην 25η αγωνιστική οι 
γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν εκτός 
έδρας με 3-1 από το Διγενή Μόρφου. 
Αισιοδοξία για το μέλλον του σωμα-
τείου έδωσαν οι μικροί της ηλικιακής 
ομάδας Κ15. Κατέκτησαν τη 2η θέση 
στο τουρνουά της Αγίας Νάπας στέλ-
νοντας ενθαρρυντικά μηνύματα για 
το αύριο του συλλόγου. Ο Χαλκάνωρ 
συμμετέχει στο κύπελλο βετεράνων. 
Είναι μια καλή ευκαιρία για τους πα-
λιούς ποδοσφαιριστές της ομάδας 
να θυμηθούν τα παλιά, την εποχή 
που οι ίδιοι έπαιζαν ποδόσφαιρο 
και για τους νεότερους να δουν από 
κοντά αυτούς τους ποδοσφαιριστές 
να αγωνίζονται ξανά στο γήπεδο. Η 
πορεία της ομάδας είναι εξαιρετική 
αφού είναι από τις ομάδες που πρω-

ταγωνιστούν στη διοργάνωση. Αίσθηση προκάλεσε η με-
γάλη νίκη που πέτυχε η ομάδα των γαλάζιων του Δαλιού 
σε βάρος του ΘΟΙ Λακατάμιας με το ευρύ 7-0. Απεβίωσε σε 
ηλικία 98 χρόνων ο Φίλιππος Κόσης στέλεχος του Χαλκάνο-
ρα, διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος στο Δ.Σ. του σωματείου 
ενώ ήταν και αγωνιστής της ΕΟΚΑ. To Δ.Σ. του σωματείου σε 
ανακοίνωση του εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια 
στους οικείους του εκλιπόντος.

30 χρόνια Πανιδαλιακός
Τ 

ρεις δεκαετίες ζωής συ-
μπληρώνει φέτος ο Πα-
νιδαλιακός ο οποίος έχει 

σημαντική προσφορά στα αθλη-
τικά πράγματα της ευρύτερης πε-
ριοχής Ιδαλίου. Ο Πανιδαλιακός 
ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριο-
ποιείται στην πετόσφαιρα γυναι-
κών. Διατηρεί ομάδες οι οποίες συμμετέχουν 
στις διάφορες διοργανώσεις της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Έδρα της ομά-
δας είναι η κλειστή αίθουσα Λυκείου Ιδαλίου. 
Η ομάδα πέτυχε σημαντικές διακρίσεις στην 
30χρονη ιστορία της. Το 2016 -17 η γυναικεία 

ομάδα του Πανιδαλιακού κατέκτησε το 
κύπελλο της Β’ κατηγορίας. Οι νεάνιδες 
του σωματείου κατέκτησαν δυο φορές 
το πρωτάθλημα το 2006 και το 2007. Οι 
κορασίδες του Πανιδαλιακού κατέκτησαν 
το πρωτάθλημα το 2005. Ο Πανιδαλιακός 
αποτελεί την επιλογή για τα κορίτσια της 
ευρύτερης περιοχής να ασχοληθούν με 

την πετόσφαιρα και γενικά με τον αθλητισμό. 
Οι ακαδημίες του Πανιδαλιακού είναι ένα 
πραγματικό φυτώριο μέσα από το οποίο απο-
λαμβάνουν τις αθλητικές στιγμές τα παιδιά της 
περιοχής. 

Η ακαδημία ποδοσφαίρου Galacticos συνέχι-
σε τις  θεαματικές επιδόσεις της στο διεθνές 
τουρνουά Ayia Napa Soccer festival που δι-

εξήχθη το πενθήμερο 16-20 Απριλίου. Στο τουρνουά 
έλαβαν μέρος 85 ακαδημίες ποδοσφαίρου με συνολι-
κά 350 ομάδες.  Η ακαδημία Galacticos έλαβε μέρος 
με 9 ομάδες, 5 στην κατηγορία Eagles (στο μεγαλύτερο 
βαθμό δυσκολίας) παιδιά που γεννήθηκαν το 2016, 
2015, 2014, 2013 και 2012 και σε επίπεδο Lions με 4 
ομάδες.  Στα Eagles 3 ομάδες της ακαδημίας Galacticos 

έφτασαν στον τελικό. Οι δύο από αυτές 2013 και 2014 
πήραν την 1η θέση και η ηλικία 2015 την 2η θέση. Οι 
άλλες δύο ηλικίες 2016 και 2012 έφτασαν στους ημι-
τελικούς.
Στις ομάδες της ακαδημίας συμμετείχαν και οι εξής νεα-
ροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή 
Ιδαλίου. Ο Αντώνης Μάρκου, ο Κυριάκος Ανδρέου, ο 
Νεόφυτος Χριστούδιας, ο Σιμών Χρίστου, ο Σταυρια-
νός Ψάλτης, ο Νικόλας Ανδρέου και ο Ορέστης Ψάλτης 
ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στις ηλικίες 2014 
και 2015 καθώς και καλύτερος παίκτης της ηλικίας 2014. 

Δ υο παιχνίδια απομένουν μέχρι το τέλος του 
πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Η Ολυμπιά-
δα εμφανίζεται αποφασισμένη να τα παίξει όλα 

για όλα σε αυτά τα δυο παιχνίδια με στόχο να εξασφαλί-
σει την παραμονή της στην κατηγορία. Η ομάδα βρίσκε-
ται σε δύσκολη θέση, εξάλλου από την αρχή του πρω-
ταθλήματος όλοι στο σωματείο γνώριζαν ότι θα είχαν 
δύσκολη αποστολή στη φετινή ιστορική περίοδο, ωστό-
σο υπάρχει αισιοδοξία ότι η Ολυμπιάδα στο τέλος θα τα 
καταφέρει και θα παραμείνει στη Β’ κατηγορία. Η μπά-
λα βρίσκεται στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ομά-
δας.  Στην 29η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα 
φιλοξενήσουν την ομάδα της Ξυλοτύμπου. Η Ολυμπιά-
δα θα πρέπει να παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο, να 
εκμεταλλευθεί την έδρα της και να πάρει το πολυπόθητο 
τρίποντο το οποίο θα τη βοηθήσει να ελπίζει για παρα-
μονή στην κατηγορία. Ακολουθεί στην τελευταία αγωνι-
στική ο εκτός έδρας αγώνας με την Ομόνοια Αραδίππου. 
Άλλο ένα παιχνίδι που θα πρέπει οι πράσινοι να παρουσι-
αστούν σοβαροί και ψυχωμένοι και να πάρουν βαθμούς 
τους οποίους έχουν ανάγκη. Εδώ που έφθασαν τα πράγ-
ματα δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Η διοίκηση και 
ο προπονητής της ομάδας έχουν στείλει το μήνυμα και 
τώρα εναπόκειται στους ποδοσφαιριστές να παρουσι-

αστούν έτοιμοι στο γήπεδο και να εξασφαλίσουν τους 
απαραίτητους βαθμούς οι οποίοι στο τέλος του πρωτα-
θλήματος θα δώσουν την ευκαιρία σε όλους στο σωμα-
τείο να πανηγυρίσουν την παραμονή της ομάδας στην 
κατηγορία, καταγράφοντας άλλη μια ιστορική στιγμή για 
την Ολυμπιάδα. Για τα δυο μεγάλα παιχνίδια που έχει να 
δώσει η ομάδα προετοιμάζονται και οι φίλοι της Ολυμπι-
άδας οι οποίοι θα προσπαθήσουν από πλευράς τους να 
κάνουν το καθήκον τους ενισχύοντας από την κερκίδα το 
όλο εγχείρημα. Είναι προφανές ότι η Ολυμπιάδα πάει για 
καυτό φινάλε του πρωταθλήματος. Υπάρχει αισιοδοξία 
ότι στο τέλος η ομάδα θα τα καταφέρει και όλοι μαζί στο 

τέλος θα πανηγυρίσουν την παραμονή της ομάδας στην 
κατηγορία.  Σε εξ’ αναβολής αγώνα για την 24η αγωνιστι-
κή η Ολυμπιάδα κέρδισε με 1-0 τη Νέα Σαλαμίνα. Η νίκη 
των πρασίνων επιτεύχθηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώ-
να. Σε νέο εξ’ αναβολής αγώνα για την 25η αγωνιστική 
που έδωσε η Ολυμπιάδα εκτός έδρας με την Αγία Νάπα 
έχασε με 1-0. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα των Λυ-
μπιών δεν ήταν κατώτερη από την αντίπαλο της ωστό-
σο φάνηκε άτυχη. Στο παιχνίδι για την 26η αγωνιστική 
η Ολυμπιάδα έχασε στα Λύμπια με 3-0 από την Καρμιώ-
τισσα. Η πλάστιγγα του παιχνιδιού έγειρε προς το μέρος 
της φιλοξενούμενης ομάδας όταν η Ολυμπιάδα  έμεινε με 

δέκα παίκτες λόγω αποβολής ποδοσφαιριστή της. Στην 
27η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έφερε ισοπαλία 1-1 με τον 
Ακρίτα Χλώρακας στα Λύμπια. Το Δ.Σ έχει προχωρήσει σε 
καταγγελία του διαιτητή ο οποίος σύμφωνα με τους αν-
θρώπους της ομάδας έχει υποπέσει σε λάθη σε βάρος της 
ομάδας των Λυμπιών. Στην 28η αγωνιστική η Ολυμπιά-
δα έχασε με 4-0 από τον Οθέλλο στην Αθηαίνου. Στο συ-
γκεκριμένο παιχνίδι η εμφάνιση των ποδοσφαιριστών 
ήταν πολύ κατώτερη των δυνάμεων τους γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται και από το τελικό σκορ του παιχνιδιού. 

Πάει για καυτό φινάλε η Ολυμπιάδα 

Υποβιβασμός στην επίλεκτη κατηγορία 
της ΣΤΟΚ για το Χαλκάνορα

Διακρίθηκαν στο τουρνουά της Αγίας Νάπας 

Διακρίσεων συνέχεια για τον Ανδρέα Ποντίκη

T ην 1η θέση στην Α’ κατη-
γορία εφήβων και την 4η 
θέση μεταξύ της ελίτ της κυ-

πριακής σκοποβολής εξασφάλισε  
ο Ανδρέας Ποντίκης από το Δάλι 
στέλνοντας πολύ ενθαρρυντικά για 
το μέλλον. Μ’ ένα εκπληκτικό ξεκί-
νημα την πρώτη μέρα του κυπέλλου 
Λάρνακας πετυχαίνοντας το απόλυ-
το 75/75 επιτυχίες και ένα εξαιρετικό 
κλείσιμο τη 2η μέρα με 120/125 επι-
τυχίες, προκρίθηκε στους τελικούς 

εφήβων όπου τελικά κατέλαβε την 
1ή θέση στα U21 με 36/40 επιτυχίες. 
Ο μικρός με τις επιδόσεις του απο-
δεικνύει ότι μπορεί να ανταγωνι-
στεί σκοπευτές που συμμετείχαν σε 
ολυμπιακούς και διεθνείς αγώνες. 
O Ανδρέας Ποντίκης ήταν ανάμε-
σα στους άριστους εφήβους για το 
2021 που βραβεύτηκαν σε ειδική 
τελετή από την ΚΟΕ.




