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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.

Συζήτηση για νέα δημοτικά 
γραφεία 

Σελ. 4

Τιμήθηκε η πολύτεκνη 
μάνα 
Σελ. 6

Γιορτάστηκε η ημέρα 
Μουσείων 

Σελ. 10

10 χρόνια Μικρόπολις 
Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Πράξη ντροπής στο Λύκειο Ιδαλίου
Αποτροπιασμός και μαζική καταδίκη του πρωτοφανούς περιστατικού κακοποίησης γάτων 

Σ  το επόμενο στάδιο μπήκε η με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης με στόχο να εφαρ-

μστεί όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Μέχρι το Μάϊο του 2024 
τα πράγματα θα βρίσκονται σε μεταβατι-
κό στάδιο ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα 
περιλαμβάνονται στο νόμο που ψήφισε η 
Βουλή και να μπορέσουν να λειτουργή-
σουν τα νέα σχήματα όπως αποφασίστη-
καν. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζεται έτοιμο να αναλάβει το ρόλο του 
συντονιστή και καθοδηγητή των τοπικών αρχών και οργανισμών, μέσω της Κε-
ντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, που συστήνεται στο πλαίσιο των περί Δή-
μων και περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμων, ώστε να επιτευ-
χθεί η σωστή προετοιμασία για τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

σελ.4

Ενημερωτική ημερίδα για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Μητρόπολη Τριμυ-
θούντος προτίθε-
ται να απαγορεύ-

σει το άναμμα λαμπρατζιάς 
σε εκκλησιαστικούς χώρους 
οποιασδήποτε κοινότητας η 
οποία εμπίπτει στη Μητρο-
πολιτική περιφέρεια. Την 
ανακοίνωση έκανε ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας 
με εγκύκλιο του στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνονται και τα 
εξής: «εκεί όπου η συμπεριφορά κάποιων θα ξεπεράσει τα όρια 
της ανοχής θα αναγκαστούμε να λάβουμε νενομισμένα μέτρα, 
είτε πνευματικής φύσης (όπως το επιτίμιο απαγόρευσης προσέ-
λευσης στη θεία κοινωνία) είτε πολιτικής, δηλαδή να καλέσουμε 
σε βοήθεια την υπεύθυνη αστυνομική αρχή».  Το πρόβλημα της 
λαμπρατζιάς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά αναφέρει ο Μη-
τροπολίτης Βαρνάβας απευθύνοντας έκκληση στην πολιτεία, τις 
δημοτικές και κοινοτικές αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία 
να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

σελ. 8

Παίρνει μέτρα για τις λαμπρατζιές 
η Μητρόπολη Τριμυθούντος 
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Π  ρωτοφανές, απαράδεκτο και 
καταδικαστέο περιστατικό κα-
κοποίησης γάτων σημειώθηκε 

στο Λύκειο Ιδαλίου. Σύμφωνα με την κα-
ταγγελία άγνωστοι  κακοποίησαν γατάκια, 
έβαψαν με το αίμα τους τοίχο του σχολεί-
ου και τα κρέμασαν. Η σοκαριστική είδη-
ση προβλήθηκε και εκτός Κύπρου ενώ τη 
διερεύνηση της υπόθεσης την ανέλαβε η 
Αστυνομία. Το περιστατικό το οποίο δη-
μοσιοποίησε το Κίνημα Οικολόγων  κα-

ταδίκασαν με βδελυγμία ο καθηγητικός 
σύλλογος του Λυκείου Ιδαλίου, ο ΔΗΣΥ 
και το κόμμα για τα ζώα. Οι λεπτομέρειες 
της πρωτοφανούς σε αγριότητα υπόθεσης 
έχουν προκαλέσει τα αισθήματα της κοι-
νής γνώμης. Πολλοί πολίτες με αναρτήσεις 
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δι-
ατύπωσαν τον αποτροπιασμό τους ζητώ-
ντας την παραδειγματική τιμωρία των ενό-
χων.    
                               σελ. 3

Μ ε μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε 
και φέτος η γιορτή των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στην 

ομώνυμη Ενορία του Ιδαλίου. Κατά τη διάρ-
κεια των εορτασμών μεταφέρθηκε τεμάχιο 
τίμιου ξύλου από την Εξαρχία του Πανάγι-
ου Τάφου το οποίο παρέμεινε στον πανη-
γυρίζοντα ναό και οι πιστοί είχαν την ευ-
καιρία να το προσκυνήσουν. Η άφιξη και η 
υποδοχή του τίμιου ξύλου έγινε το απόγευ-
μα της Παρασκευής 20 Μαΐου στην παρου-
σία των δημοτικών αρχών Ιδαλίου. Ακολούθησε ο πανηγυρικός εσπε-
ρινός χοροστατούντος του Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφυρίου.                                                           
       σελ. 5

Η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης       

1ο βραβείο για την επιχειρηματική 
ιδέα ParkingTek

Ε ξαιρετικά σχόλια 
και κριτικές απέ-
σπασε η επιχειρη-

ματική  ιδέα Parking Tek 
των μαθητών της Ιδιωτι-
κής Σχολής Φόρουμ. Η 
εφαρμογή δημιουργήθη-
κε με σκοπό να βοηθήσει 
τους οδηγούς να βρουν 
χώρο στάθμευσης κοντά 
στον προορισμό τους. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η 
εφαρμογή ισχύει τόσο για 
την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα. Η τελετή βράβευσης του ετήσιου διαγω-
νισμού για την «Επιχείρηση της Χρονιάς 2022» που διοργανώθηκε για 9η 
συνεχή χρονιά από τον οργανισμό Junior Achievement Κύπρου, πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαΐου  στη Λευκωσία.           
                                    σελ. 4
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δ 
ιανύουμε ήδη τις πρώτες ημέρες του 
καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες έχουν 
ανέβει και πλέον όλοι αρχίσαμε να σκε-

φτόμαστε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ταυτό-
χρονα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Από 
πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιομηχανική περι-
οχή Νήσου καταστράφηκε μεγάλο υποστατι-
κό. Το περιστατικό έθεσε σε κινητοποίηση την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία αφού υπήρχε μεγά-
λος κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Αυστηρή 
εγκύκλιο εξέδωσε ο Μητροπολίτης Τριμυθού-
ντος Βαρνάβας με αφορμή το απαράδεκτο φαι-
νόμενο της λαμπρατζιάς που παρατηρείται την 
Αγία Εβδομάδα έξω από τους ιερούς ναούς. Οι 

λαμπρατζιές θα απαγορευθούν στους εκκλη-
σιαστικούς χώρους ανακοίνωσε ο Μητροπολί-
της Τριμυθούντος.  Αποτροπιασμό προκάλεσε η 
συγκλονιστική αποκάλυψη στο Λύκειο Ιδαλίου.   
Κακοποίησαν γατάκια, έβαψαν με το αίμα τους 
τοίχο του σχολείου και τα κρέμασαν. Η σοκα-
ριστική είδηση προβλήθηκε και εκτός Κύπρου 
ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης την ανέλαβε η 
Αστυνομία. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εισέλθει σε τρο-
χιά υλοποίησης. Πραγματοποιήθηκε ενημερω-
τική ημερίδα στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε ότι μέχρι το Μάϊο του 2024 τα πράγματα θα 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ώστε να υλο-

ποιηθούν όλα όσα περιλαμβάνονται στο νόμο 
που ψήφισε η Βουλή και να μπορέσουν να λει-
τουργήσουν τα νέα σχήματα όπως αποφασί-
στηκαν. Η οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ξεκαθάρισμα 
ότι ο Δήμος Ιδαλίου θα συνεχίσει την πορεία του 
με τις γύρω κοινότητες ως Δήμος Νότιας Λευκω-
σίας – Ιδαλίου με έδρα το Δάλι άνοιξε τη συζήτη-
ση για ανέγερση νέων δημοτικών γραφείων. Με 
μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην ομώ-
νυμη Ενορία του Ιδαλίου. Κατά τη διάρκεια των 
εορτασμών μεταφέρθηκε τεμάχιο τίμιου ξύλου 
από την Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου. Εξαιρετι-
κά σχόλια και κριτικές απέσπασε η επιχειρηματι-

κή  ιδέα Parking Tek των μαθητών της Ιδιωτικής 
Σχολής Φόρουμ. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε 
με σκοπό να βοηθήσει τους οδηγούς να βρουν 
χώρο στάθμευσης κοντά στον προορισμό τους. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εφαρμογή ισχύει τόσο 
για Κύπρο όσο και για την Ελλάδα. Στην έκδοση 
που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε 
για τις νέες σημαντικές διακρίσεις που πέτυχαν 
παιδιά της Σχολής Φόρουμ σε μαθητικούς δια-
γωνισμούς. Στην Αλάμπρα έγινε ο εορτασμός 
για την πολύτεκνη μάνα ενώ με την ευκαιρία της 
διεθνούς ημέρας μουσείων πραγματοποιήθη-
καν ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και 
στον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου.                                      
                               Η σύνταξη

Μύρισε καλοκαίρι

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
2 Ιουνίου   Ανάληψη, Έρασμος, 

  Νικηφόρος, Νικηφόρα 

4 Ιουνίου   Μάρθα, Μητροφάνης,   

 Μητροφάνα 

5 Ιουνίου   Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος,  

 Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα,  

 Πλούταρχος, Σεληνιάς, Σελήνη 

8 Ιουνίου   Καλλιόπη 

9 Ιουνίου   Κύριλλος 

11 Ιουνίου  Βαρθολομαίος, Βαρνάβας,   

 Ναθαναήλ 

12 Ιουνίου  Ονούφριος, Ονουφρία 

13 Ιουνίου  Ακυλίνη, Αντίπατρος, Τριάδα 

14 Ιουνίου  Ελισαίος, Ελισαία 

15 Ιουνίου  Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, 

  Αύγουστος, Αυγούστα, 

  Ιερώνυμος, Ιερωνύμη 

16 Ιουνίου  Τυχερή, Τύχων 

18 Ιουνίου  Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, 

  Λεοντία, Υπάτιος, Υπατία 

19 Ιουνίου  Αγησίλαος, Αγησιλεία, 

  Αριστομένης, Ασημάκης,  

  Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, 

  Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας, 

  Ιουδήθ, Λαοκράτης, Όθων, 

  Οθωνία, Παΐσιος, Παϊσία, 

  Τιμολέων 

20 Ιουνίου  Κάλλιστος 

22 Ιουνίου  Ευσέβιος, Ευσεβία 

23 Ιουνίου  Αγριππίνα, Αριστοκλής, 

  Αριστόκλεια, Βάρβαρος 

25 Ιουνίου  Έρως, Λογγίνος, Φεβρωνία 

27 Ιουνίου  Σαμψών 

29 Ιουνίου  Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, 

  Πετρούλα 

30 Ιουνίου  Απόστολος, Αποστολία

Π 
ραγματοποιήθηκε στις 
9 Μαϊου αιμοδοσία 
στο πολιτιστικό κέντρο 

Λυμπιών. Η αιμοδοσία πραγμα-
τοποιήθηκε με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Θαλασσαι-
μίας η οποία έχει καθιερωθεί από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας, στις 8 Μαϊου. Στόχος τέτοιου 
είδους εκδηλώσεων είναι η ευ-
αισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης σχετικά με τα προβλήματα 
των ατόμων με θαλασσαιμία και 
την προσπάθεια που απαιτείται 
για την ασφάλεια και την επάρ-
κεια αίματος. Αιμοδοσία διοργα-
νώθηκε στις 16 Μαϊου και στην 

Αλάμπρα.  Στις 19 Μαίου διορ-
γανώθηκε αιμοδοσία και στο 
σωματείο του Ερυθρού Αστέρα 
Πέρα Χωριού – Νήσου. 

Η ανθισμένη τριανταφυλλιά

Μια όμορφη εικόνα απαθα-
νάτισε ο Λούκας Χατζηγιά-
γκου την οποία δημοσίευ-

σε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Είναι το ηλιοβασίλεμα στο εκκλησάκι 
της Παναγίας της Τσαμπίκας στο Πέρα 
Χωριό – Νήσου. Η περιοχή της Νότιας 

Λευκωσίας με τους λόφους που έχει 
στην περίμετρο της είναι πραγματικά 
πανέμορφη χαρίζοντας εντυπωσια-
κές εικόνες τις οποίες έχουν το προ-
τέρημα να απολαμβάνουν οι κάτοι-
κοι της.

Ηλιοβασίλεμα στην
 Παναγία Τσαμπίκα

Αιμοδοσία στα Λύμπια, 
την Αλάμπρα και στο Πέρα Χωριό

Ο Μάιος θεωρείται ο μήνας 
των τριαντάφυλλων. Μπο-
ρούμε να φυτέψουμε νέες 

τριανταφυλλιές από γλάστρα, τις 
οποίες θα προμηθευτούμε από φυ-
τώρια ή γεωπονικά καταστήματα, οι 
οποίες είναι συνήθως ανθισμένες. 
Ποτίζουμε περισσότερο και με μεγα-
λύτερη συχνότητα, καθώς υπάρχει 
αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. 
Διαλέγουμε τα καλύτερα τριαντά-
φυλλα για το βάζο μας,

Mνημόσυνο Παπάσταυρου 
Παπαγαθαγγέλου

Τ ελέστηκε από τον ιερό Ναό 
Αγίας Βαρβάρας, το ετή-
σιο μνημόσυνο του Πα-

πάσταυρου Παπαγαθαγγέλου και 
της Πρεσβυτέρας Γιαννούλας. Οι-
κογένειά, συγγε-
νείς, φίλοι, συγ-
χωριανοί αλλά 
και αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ τίμησαν, 
21 χρόνια μετά 
το θάνατο του, τη 
μνήμη του φλο-
γερού ρασοφό-
ρου στρατολό-
γου της ΕΟΚΑ και αγωνιστή στον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ο 
οποίος με την αγάπη του στο Θεό 
και την πατρίδα, ενέπνευσε χιλιά-
δες νέους να αγωνιστούν για μια 
Κύπρο ελεύθερη και ενωμένη με 
τη μητέρα Ελλάδα.

Του μνημοσύνου προέστη ο Μη-
τροπολίτης Ταμασού και Ορεινής 
Ησαίας. 
«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που 
προΐσταμαι σήμερα αυτού του 

μνημοσύνου για-
τί τέτοιους ανθρώ-
πους που έχουμε 
ως ινδάλματα ψυ-
χικά, εθνικά δεν 
πρέπει να τους ξε-
χνούμε», δήλωσε 
χαρακτηριστικά 
ο Μητροπολίτης 
Ησαΐας. 

Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο 
στους τάφους του Παπάσταυρου 
Παπαγαθαγγέλου και της πρεσβυ-
τέρας Γιαννούλας, που βρίσκονται 
στον περίβολο του ομώνυμου 
ιδρύματος και του παρεκκλησιού 
του Αγίου Νεκταρίου.

Χειροτονίες σε διάκονο

Ο Μητροπολίτης Τριμυ-
θούντος Βαρνάβας χει-
ροτόνησε σε διάκονο τον 

Ιωάννη Λουκά. Η τελετή πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαΐου 
2022, στο Μητροπολιτικό Ναό Πα-
ναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Ο 
Μητροπολίτης Βαρνάβας ευχή-
θηκε στο διάκονο Ιωάννη Λουκά 

κάθε καλό στη νέα του αποστολή, 
υπηρετώντας την εκκλησία και το 
χριστεπώνυμο πλήρωμα της.
Την  Πέμπτη, 12 Μαΐου o Μητρο-
πολίτης Βαρνάβας στον ιερό ναό 
Αγίου Επιφανίου Λυμπιών χειρο-
τόνησε σε πρεσβύτερο το διάκο-
νο Δημήτριο Δημαρά. 



3ΔΑΛΙ  news
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

A ποτροπιασμό και αγανάκτηση προκά-
λεσε η δημόσια καταγγελία της Ομάδας 
Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικο-

λογων-Συνεργασίας Πολιτών αναφορικά με τον 
βασανισμό και τη θανάτωση γάτων στο Λύκειο 
Ιδαλίου. Το φρικιαστικό περιστατικό έχει ξεπερά-
σει τα όρια της Κύπρου και αποτέλεσε είδηση και 
σε πολλά ελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανα-
φέρει στην σχετική ανακοίνωση το Κίνημα Οικο-
λόγων, καταγγελία που έφτασε στο κόμμα ανα-
φέρει ότι «στις 5 Μαΐου στο Λύκειο Ιδαλίου στην 
επαρχία Λευκωσίας, άτομα έβαψαν με σπρέι ανυ-
περάσπιστα γατάκια και στη συνέχεια χρησι-
μοποίησαν το αίμα τους για να γράψουν στους 
τοίχους και μετά τα κρέμασαν. Άτομα του προσω-
πικού του σχολείου και κάποια παιδιά, φρόντιζαν 
την εν λόγω γατούλα που ήταν έγκυος και όταν 
γέννησε φρόντιζαν την μανούλα με τα τρία γα-
τάκια της». Οι Οικολόγοι σημειώνουν επίσης πως 
«αυτή η βάρβαρη και αποτρόπαια εγκληματική 
πράξη φαίνεται πως έγινε από άτομα που γνώρι-
ζαν για την ύπαρξη της γατούλας και των μικρών 
της. Το γεγονός πως έβαψαν τα γατάκια με σπρέι 
προηγουμένως, δείχνει προμελετημένο έγκλημα. 
Η εγκληματική πράξη διερευνάται από την Αστυ-
νομία των Ζώων Λευκωσίας. 
Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, 
ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διε-
ρεύνηση ενός ακόμα τραγικού περιστατικού που 
αφορά θανάτωση  ζώων και την απόδοση δι-
καιοσύνης σε αυτούς που προέβησαν στον βα-
σανισμό και τη θανάτωση τους. Καλούμε επίσης 
όποιον γνωρίζει κάτι για αυτή την υπόθεση να 
ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία. Η συμπεριφο-

ρά του να βλάπτει κανείς ζώα, είτε είναι παιδί είτε 
είναι ενήλικας, αποτελεί κλινικό σύμπτωμα συγκε-
κριμένων ψυχικών διαταραχών. Είναι επίσης επι-
βεβαιωμένο ότι άτομα που μαθαίνουν από μικρή 
ηλικία να κακοποιούν ζώα τότε αργότερα ως ενή-
λικοι, θα επιδείξουν κάποια μορφή διαπροσωπι-
κής βίας. Αντίστροφα, παιδιά που μαθαίνουν να 
φροντίζουν τα ζώα, έχουν μεγαλύτερες πιθανό-
τητες να αναπτύξουν συμπόνια κι ενσυναίσθηση 
προς άλλα άτομα. Είναι καθήκον της οικογένει-
ας και της πολιτείας, μέσω των σχολείων, η καλ-
λιέργεια του σεβασμού απέναντι στα ζώα. Ακόμα 
μια φορά τονίζουμε την ανάγκη για ένταξη ολιγό-
ωρων διαλέξεων φιλοζωίας στα σχολεία». «Πρέ-
πει επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι βάναυσες 
πράξεις απέναντι στα ζώα. Αν θέλουμε να λεγό-
μαστε πολιτισμένος λαός, πρέπει να σεβόμαστε 
κάθε μορφής ζωής και ιδιαίτερα τα ζώα», τόνισε η 

συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του 
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. 
Ανθή Μουζούρη. Καταδικάζει απερίφραστα οποι-
ανδήποτε πράξη βίας και συγκεκριμένα την κακο-
ποίηση ζώων, ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυ-
κείου Ιδαλίου, ο οποίος σε συνεδρία του στις 11 
Μαΐου ασχολήθηκε με το περιστατικό θανάτω-
σης γάτου στον χώρο του σχολείου.Οπως ανα-
φέρει ο Καθηγητικός Σύλλος σε ανακοίνωσή του 
«στη διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο συ-
νέβη  εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, έχει 
ήδη εμπλακεί η Αστυνομία και έχουν γίνει όλες 
οι δέουσες ενέργειες με πρωτοβουλία της Διεύ-
θυνσης του σχολείου.Προσθέτει ότι «αναμένου-
με το αστυνομικό πόρισμα για να αποδοθούν ευ-
θύνες στους δράστες». Οι καθηγητές του Λυκείου 
Ιδαλίου, αναφέρουν, επίσης, ότι «το κύρος και η 
αξιοπρέπεια του σχολείου,  οι οποίοι μεριμνούν 

εμπράκτως, για την ευημερία των αδέσποτων γά-
των εντός του σχολικού χώρου, είναι εγνωσμένα 
και ως στάση ζωής καλλιεργείται η αγάπη μας για 
τα ζώα. Ανακοίνωση για το περιστατικό το οποίο 
προσβάλει τον πολιτισμό μας και προκαλεί τα αι-
σθήματα των πολιτών εξέδωσε και ο ΔΗΣΥ ο οποί-
ος το χαρακτηρίζει απαράδεκτο και καταδικαστέο. 
«Οι νόμοι τόσο ο περί ευημερίας των ζώων όσο 
και της Αστυνομίας Ζώων έχουν ψηφιστεί, οπό-
τε είμαστε βέβαιοι ότι οι αρμόδιες αρχές που ήδη 
επιλαμβάνονται του θέματος, θα πράξουν τα δέ-
οντα ώστε να βρεθούν οι υπαίτιοι και να τιμωρη-
θούν παραδειγματικά».Τέτοιες πράξεις και συ-
μπεριφορές, σημειώνεται στην ανακοίνωση του 
ΔΗΣΥ δεν πρέπει και δεν έχουν καμία θέση πλέον 
στην κοινωνία μας, ούτε και πρέπει να κανονικο-
ποιούνται από κανένα. 
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου εκφράζει βαθύτατη 
ανησυχία «για την αυξανόμενη τάση μαθητών να 
δολοφονούν να  βιαιοπραγούν ασύστολα επά-
νω στα αθώα τα ζώα» μετά και το περαστικό στο 
Δήμο Ιδαλίου όπου «μαθητές βασάνισαν, έριξαν 
σπρέι και σκότωσαν νεογέννητα γατάκια», πρά-
ξη την οποία το κόμμα, καταδικάζει. Σε ανακοίνω-
σή του το κόμμα αναφέρει ότι «είναι πλέον τραγι-
κό σε μία ευνομούμενη κοινωνία σε ένα κράτος 
ευρωπαϊκό να έχουμε τέτοια κρούσματα βιαιότη-
τας». Προσθέτει ότι «καταδικάζουμε αυτό το απο-
τρόπαιο έγκλημα ενάντια στα αθώα ανυπεράσπι-
στα ζώα και αναμένουμε ότι η αστυνομία για τα 
ζώα και η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης θα προ-
χωρήσουν σε έρευνες για την πλήρη διαλεύκαν-
ση της υπόθεσης».

Αποτροπιασμός και φρίκη στο Λύκειο Ιδαλίου
Καταδίκη του πρωτοφανούς περιστατικού από πολιτικά κόμματα και οργανωμένα σύνολα
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Η επόμενη και πιο ελπιδοφόρα μέρα, για 
την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο εί-
ναι πλέον γεγονός, δήλωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών Νίκος Νουρής, σε χαιρετισμό του σε 
ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με την εφαρμογή 
του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ψήφι-
σε η Βουλή. «Μετά από μία και πλέον δεκαετία προ-
σπαθειών, συζητήσεων και διαβουλεύσεων, έγινε 
κατορθωτό, όλοι μαζί, να καταλήξουμε σε ένα νέο, 
σύγχρονο και βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το 
οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων τον περασμένο Μάρτιο», είπε. Αναντίλεκτα, 
σημείωσε ο Υπουργός, η μεταρρύθμιση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης αποτελεί μια από τις πιο σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις από ιδρύσεως της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, την οποία η Κυβέρνηση επιδίωξε 
με συνέπεια, θεωρώντας την ως κορυφαία προτε-
ραιότητά της. Ο κ. Νουρής δήλωσε  ότι όλα όσα 
πρέπει να γίνουν στη μεταβατική περίοδο, μέχρι το 
Μάιο του 2024, είναι πολλά και τα χρονοδιαγράμ-
ματα πιεστικά. Το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε, εί-
ναι έτοιμο να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή και 
καθοδηγητή των τοπικών αρχών και οργανισμών, 
μέσω της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
που συστήνεται στο πλαίσιο των περί Δήμων και 
περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νό-
μων, ώστε να επιτευχθεί η σωστή προετοιμασία για 
τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, μέσα στα συγκεκριμένα χρο-
νικά πλαίσια. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι 
στόχος της επίτευξης του νέου πλαισίου λειτουρ-
γίας της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2024, έχει 
περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας και αποτελεί προϋπόθεση για την 
απορρόφηση πόρων από το Ταμείο, αναγκαίων 
για τον ζητούμενο μετασχηματισμό και τον εκσυγ-
χρονισμό. Στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού, πρόσθε-
σε, έχει εγκριθεί πρόγραμμα κατάρτισης τόσο των 
αιρετών όσο και των τεχνοκρατών, που θα αναλά-
βουν την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και είπε 
ότι το πρόγραμμα ετοιμάζεται, θα υπάρξει διαβού-
λευση με τις δύο ενώσεις και θα υπάρξει ενημέρω-
ση. Καταλήγοντας απευθύνθηκε ιδιαίτερα «προς 

τους αιρετούς που βρίσκονται σήμερα μαζί μας» 
και είπε ότι «η παράταση της θητείας σας μέχρι και 
το Μάιο του 2024, σας επιφορτίζει με πρόσθετες ευ-
θύνες. Ζητούμε από εσάς να αξιοποιήσετε την περί-
οδο αυτή για σωστή προετοιμασία και ομαλή μετά-
βαση στη νέα τάξη πραγμάτων. Είμαι σίγουρος, ότι 
όλοι σας θα σηκώσετε αυτό το βάρος με το αίσθημα 
ευθύνης που σας διακρίνει». Ο Αριστος Δαμιανού, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, 
είπε ότι «σήμερα η κυπριακή κοινωνία έχει ενώπι-
ον της ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, απόρ-
ροια συλλογικής προσπάθειας, που δικαίως απο-
καλείται μεταρρύθμιση». Στο δικό του χαιρετισμό, 
ο Πρόεδρος της  Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας 
Βύρας είπε ότι η  μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός και ότι 
η αναγκαιότητα της υπήρξε μια διαχρονική θέση 
της Ένωσης Δήμων. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  στόχο έχει την παροχή της καλύτε-
ρης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, διασφαλίζοντας 
έτσι την βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο 
μας. Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου Ανδρέας Κιτρομηλίδης είπε ότι στα θετικά 
της Μεταρρύθμισης αυτής καταγράφεται η θεσμο-
θέτηση των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών των Κοινο-
τήτων, κάτι που ως Ένωση Κοινοτήτων, για πάρα 
πολλά χρόνια ζητούσαν και που οι κοινότητες εδώ 
και  25 χρόνια, από μόνες τους και άτυπα λειτουρ-
γούν με  πολύ  καλά  αποτελέσματα. 

Η 
έγκριση της μεταρρύθμισης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων έδωσε το σύνθημα για 

έναρξη των διαδικασιών για ολοκλήρωση των 
διάφορων θεμά-
των και εκκρεμοτή-
των που φυσιολογι-
κά υπάρχουν ώστε 
να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν τα 
νέα σχήματα και να 
προσφέρουν στους 
πολίτες αυτά για τα 
οποία έγινε η μεταρ-
ρύθμιση. Στο Δήμο 
Νότιας Λευκωσίας 
– Ιδαλίου μετά την  
οριστικοποίηση της 
μεταρρύθμισης και 
αφού ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Ιδαλίου θια συνε-
χίσει την πορεία του με τις γύρω κοινότητες, σε 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συζητή-
θηκε το θέμα της ανέγερσης νέων δημοτικών γρα-
φείων τα οποία θα στεγάσουν τις υπηρεσίες της 
νέας οντότητας. Επίσης καθορίστηκαν τα χρονο-
διαγράμματα υλοποίησης του έργου. Όπως είναι 
γνωστό ο Δήμος Ιδαλίου έχει αγοράσει γη, δίπλα 
από το γήπεδο του Χαλκάνορα. Λόγω της οικο-
νομικής κρίσης του 2013 αλλά και των εκκρεμο-

τήτων που υπήρχαν λόγω των συζητήσεων για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και του οριστικού καθορισμού δημιουργίας του 
νέου σχήματος το έργο δεν προχώρησε. Το ορι-

στικό ξεκαθάρισμα 
σύμφωνα με το οποίο 
ο Δήμος Ιδαλίου και 
οι γύρω κοινότητες 
Λυμπιών, Πέρα Χω-
ριού – Νήσου, Αλά-
μπρας και Ποταμιάς 
θα αποτελούν το νέο 
σχήμα έδωσε το πρά-
σινο φως για να προ-
χωρήσει το θέμα της 
ανέγερσης των δη-
μοτικών γραφείων.  
Ο Δήμαρχος Λεόντι-

ος Καλλένος δήλωσε 
ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε η Βου-
λή των Αντιπροσώπων η έδρα του νέου σχήμα-
τος είναι το Ιδάλιο, όμως  αυτό δεν σημαίνει ότι θα 
κλείσουν τα γραφεία των γύρω κοινοτήτων που 
αποτελούν το νέο σχήμα τα οποία θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν ικανοποιώντας ανάγκες των κα-
τοίκων τους αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής. Στόχος είναι όπως η έναρξη της ανέγερ-
σης των νέων γραφείων γίνει  το συντομότερο δυ-
νατόν, είπε ο κ. Καλλένος. 

Πλώρη για δημοτικά γραφεία του νέου 
σχήματος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου

Θ έματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της συζήτησε η δημοτική επιτροπή περι-
βάλλοντος με  το Δ.Σ. των κατοίκων της 

Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η επι-
τροπή περιβάλλοντος επιλαμβάνεται όλων των 
θεμάτων δημόσιας υγείας και καθαριότητας που 
αφορούν το Δήμο μαζί με την υγειονομική υπηρε-
σία του Δήμου.  Ο Πρόεδρος της επιτροπής, δημο-
τικός σύμβουλος Χαράλαμπος Χαραλάμπους  και 
τα μέλη που το συνόδευαν άκουσαν προβλήματα 
που υπάρχουν στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης και κατέγραψαν τις εισηγήσεις των με-
λών του Συνδέσμου κατοίκων της Ενορίας. Όπως 
αναφέρθηκε στη συνάντηση μπορούν να γίνουν 
ακόμα περισσότερα στον τομέα της καθαριότητας 
από πλευράς των δημοτικών αρχών αλλά ταυτό-
χρονα επισημάνθηκε και η ευθύνη των δημοτών 

οι οποίοι θα πρέπει από πλευράς τους να φροντί-
ζουν ώστε να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η κα-
θαριότητα και η ευταξία στα δημοτικά όρια Ιδα-
λίου. 

Συζητήθηκαν θέματα καθαριότητας στην 
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ξημερώνει η επόμενη μέρα 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μ εγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η 
μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βι-
ομηχανική περιοχή Νήσου, σε υποστα-

τικό το οποίο ήταν διαχωρισμένο σε τρία μέρη. Η 
πυρκαγιά εντοπίστηκε  σε χώρο παραγωγής πο-
λυστερίνης και μονωτικών υλικών, σε χώρο απο-

θήκευσης χαρτικής ύλης και σε χώρο αποθήκευ-
σης μπογιών ο οποίος υπέστη τις λιγότερες ζημιές. 
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορί-
σουν την πυρκαγιάι να μην επεκταθεί σε παρακεί-
μενα υποστατικά. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν 
ορατοί από μεγάλη απόσταση. 

Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή Νήσου 

Δ ασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το από-
γευμα του Σαββάτου 7 Μαΐου σε περιο-
χή της κοινότητας Λυμπιών έκαψε 0,5 δε-

κάριο με ξηρά χόρτα και σκύβαλα. Η πυρκαγιά για 
τεθεί υπό έλεγχο χρειάστηκε μια ώρα. Η έγκαιρη 
επέμβαση των συνεργείων πυρόσβεσης απέτρεψε 

επέκταση της φωτιάς.  Οπως ανακοίνωσε το Τμή-
μα Δασών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επι-
χείρησαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυ-
ροσβεστικό όχημα, 2 άτομα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα και 1 ιδιωτι-
κός εκσκαφέας.

Πυρκαγιά στα Λύμπια
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ΝΕΑ

Η πολιτεία έχει καθήκον και υποχρέωση να στέκε-
ται αρωγός και να παρέχει κάθε δυνατή φροντί-
δα προς την πολύτεκνη μάνα, ως επιβράβευση 

για την κοινωνική της προσφορά, ανέφερε ο Υπουργός 
Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης στο χαιρετισμό του εκ μέ-
ρους του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον εορτασμό 
της Πολύτεκνης Μάνας, που έγινε σε αίθουσα δεξιώσε-
ων στην Αλάμπρα. «Τονίζω ταυτόχρονα ότι δεν πρόκει-
ται σε καμία περίπτωση για φιλανθρωπία ή έκφραση συ-
μπόνοιας. Πρόκειται για καθήκον και υποχρέωση, που 
πηγάζει από την τεράστια συνεισφορά της στην πατρί-
δα», είπε. Αποτελεί σημαντική πολιτική πράξη της παρού-
σας κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Πετρίδης, η ανάπτυξη κοι-
νωνικής πολιτικής που ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της σύγχρονης γυναίκας. Στην προσπάθειά αυτή, πρό-
σθεσε, έχουμε συνοδοιπόρους και συνεργάτες μας εσάς, 
την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, με κοινό στόχο 
τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της θέσης των πολύτε-
κνων οικογενειών. «Σας διαβεβαιώ ότι τα αιτήματα που 
έχετε υποβάλει εξετάζονται και καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων του 

κράτους και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν 
να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η Κυβέρ-
νηση επεξεργάζεται λύσεις για τα βασικά σας αιτήματα, 
που αφορούν τη φοιτητική χορηγία, το επίδομα πολύτε-
κνης μάνας και την παραχώρηση εφάπαξ ποσού στους 
πολύτεκνους». Ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η μάνα, εκτός 
από πυξίδα, καθοδήγησης των παιδιών της, λειτουργεί ως 
ο πιο πολύτιμος κρίκος συνοχής της οικογένειας, με την 
υπομονή και επιμονή της. Παραμερίζοντας κάθε δυσκο-
λία, βοηθά και υποστηρίζει τα παιδιά της μέχρι την ημέρα 

που θα κλείσει παντοτινά τα μάτια της, πρόσθεσε, σημειώ-
νοντας ότι η ζωή της αποτελεί μια διαρκή πορεία προσφο-
ράς και θυσίας.Στην εκδήλωση τιμήθηκαν συνολικά 225 
μάνες για τις οποίες ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε: «Μάνες 
που γέννησαν 6 παιδιά, μάνες που γέννησαν και μεγάλω-
σαν 5 παιδιά, καθώς και μάνες που μεγάλωσαν και πρό-
σφεραν στην πατρίδα 4 στρατιώτες και δεν έχουν τιμηθεί 
μέχρι σήμερα». Σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι και τιμού-
με όλες εσάς, τις πολύτεκνες μάνες, διότι εσείς προσφέ-
ρετε στην πατρίδα τους αγωνιστές και τους ήρωες, ανέ-

φερε ο ΥΠΑΜ, λέγοντας ότι «η δική σας εποικοδομητική 
στάση στηρίζει τους δεσμούς της οικογένειας σε κάθε λο-
γής προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και σε 
κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει». Στις πρωτόγνωρες κα-
ταστάσεις που βιώνουμε σήμερα, κατέληξε, με την παν-
δημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον καταιγισμό από 
πληροφορίες αμφιβόλου αξίας ο ρόλος της μητέρας γίνε-
ται διαρκώς πιο αναγκαίος και ουσιαστικός για τη διατή-
ρηση της συνοχής της οικογένειας και κατεπέκταση ολό-
κληρης της κοινωνίας.

Εορτασμός για την πολύτεκνη μάνα στην Αλάμπρα

Το Περ. Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου-Νήσου 
στο Erasmus+ Anti Bullying Schools

Σ το πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ Anti Bullying Schools, οι χώρες- εταί-
ροι Ιταλία, Τσεχία, Πολωνία και Κύπρος συνα-

ντήθηκαν εκ νέου στην Τσεχία. Η 3η κινητικότητα μαθη-
τών/τριών και εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε από 
τις 27 Απριλίου μέχρι τις 2 Μαΐου στην πόλη Jevišovice. 
Το περιφερειακό γυμνάσιο Πέρα Χωρίου-Νήσου έλα-
βε μέρος στην 3η κι-
νητικότητα με δύο εκ-
παιδευτικούς και εννέα 
μαθητές/τριες που ταξί-
δεψαν στην Τσεχία.
Το πρόγραμμα της συ-
νάντησης ήταν πολύ 
πλούσιο και περιελάμ-
βανε εκπαιδευτικά ερ-
γαστήρια, τα οποία δι-
οργανώθηκαν στο 
σχολείο της πόλης 
του Jevišovice. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 
οι μαθητές/τριες από όλες τις χώρες-εταίρους συνερ-
γάστηκαν για τη δημιουργία ενημερωτικού εντύπου 
με θέμα την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού 
(Cyberbullying).
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι μαθη-
τές/τριες έλαβαν μέρος σε αγώνες στη φύση οι οποίοι 
περιλάμβαναν, ανάμεσα σε άλλα, αγώνες γεωγραφίας, 
μαθηματικών, σακουλοδρομιών κ.ά.
Οι συναντήσεις σε σχολικό επίπεδο έληξαν με δύο πα-
ρουσιάσεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του κάθε σχολείου: στην πρώτη παρουσία-
σαν τα κυριότερα έθιμα του Πάσχα στη χώρα τους, ενώ 
στη δεύτερη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφο-
ρες πτυχές του διαδικτυακού εκφοβισμού και να προτεί-
νουν λύσεις για την πρόληψή του.
Εκτός από τις δραστηριότητες εντός του σχολείου, οι μα-
θητές/τριες μαζί με τους εκπαιδευτικούς είχαν την ευκαι-
ρία να περπατήσουν στην πόλη του Jevišovice και να 

ξεναγηθούν στο μουσείο της πόλης, τη βιβλιοθήκη και 
το παλαιό κάστρο. Στο πλαίσιο του προγράμματος δι-
οργανώθηκε επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Τσεχίας 
όπου η ομάδα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κο-
ντά και να θαυμάσει τα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης 
της Πράγας.
Λίγο πριν την αναχώρησή τους από την Τσεχία, οι μα-

θητές/τριες από την Ιτα-
λία, την Πολωνία και την 
Κύπρο φιλοξενήθηκαν 
για ένα απόγευμα από 
τις οικογένειες των μαθη-
τών/τριών του τσέχικου 
σχολείου.  

3η κινητικότητα 
εκπαιδευτικών

Μετά το πέρας της συνά-
ντησης αυτής, ακολού-
θησε συνάντηση των συ-

ντονιστών, του προγράμματος, στις 2 και 3 Μαΐου 2022, 
εντός της σχολικής μονάδας, στην πόλη Jevišovice. Η 
σχολική μονάδα περιλάμβανε νηπιαγωγείο δημοτικό, 
γυμνάσιο και λύκειο σε δύο συγκοινωνούντα κτήρια. 
Όλες οι τάξεις ήταν εξοπλισμένες με σύγχρονα ψηφια-
κά μέσα. Τους συμμετέχοντες εντυπωσίασε η καθαριό-
τητα εντός και εκτός του σχολικού κτηρίου καθώς και τα 
χαρούμενα χρώματα μαζί με τη διακόσμηση. Στο πλαί-
σιο αυτής της συνάντησης διοργανώθηκε εργαστήρι με 
θέμα τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Επιπρόσθετα, η συ-
νάντηση είχε και συντονιστικό σκοπό προκειμένου να 
συζητηθεί το πρόγραμμα τόσο της 4ης και τελευταίας κι-
νητικότητας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, με προ-
ορισμό την Πολωνία, στις 22/05-27/5/2022 όσο και το 
παραδοτέο τελικό προϊόν, το οποίο θα ετοιμαστεί στο 
πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης εκπαιδευτικών που 
θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κύπρο. Το διή-
μερο των εκπαιδευτικών περιλάμβανε ξενάγηση στην 
πόλη και τους αμπελώνες του Znojmo.   

 «Επιστήμη και Θεολογία» 
στο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Σ ε μια κατάμεστη αίθουσα ο Μητροπολίτης Τα-
μασού και Ορεινής  Ησαϊας κήρυξε την έναρ-
ξη του συνεδρίου «Επιστήμη και Θεολογία» 

στο Περιφερειακό γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας. Ο Μη-
τροπολίτης βρέθηκε 
εκεί και έως λάτρης της 
επιστήμης σε συνδυ-
ασμό με την Θεολογία 
χαιρέτησε τους παρευ-
ρισκόμενους αναφέ-
ροντας «πώς ουδέποτε 
από πλευράς της Ορθό-
δοξης Θεολογίας υπήρ-
ξε οποιαδήποτε εχθρική 
αντίληψη ενάντια στην 
Επιστήμη. Λέγοντας Θε-
ολογία, αναφερόμαστε στα θέματα εκείνα, τα οποία 
έχουν σχέση με τον Θεό. Άλλωστε, και ο όρος «Θεολο-
γία», ως σύνθετος, σύγκειται από τις λέξεις «Θεός» και 
«λόγος». Επομένως, η «Θεολογία» δηλοποιεί τον λόγο, 
την αναφορά για τον Θεό. Και, πιο συγκεκριμένα, η Θε-
ολογία, ως μέγεθος, έχει ως αντικείμενό της τον Θεό. 
Σε ό,τι αφορά στην Επιστήμη, ο όρος «Επιστήμη» πα-
ράγεται από το ρήμα «šπίσταμαι», το οποίο σημαίνει 
«γνωρίζω και μάλιστα καλώς». Έτσι, η Επιστήμη είναι 

η γνώση, η δεξιότητα, διαμέσου της οποίας ο άνθρω-
πος προσπαθεί να μάθει ή να ανακαλύψει θέματα ή 
να λύσει προβλήματα, τα οποία αποτελούν πρόκληση 
ή τον απασχολούν, προκειμένου να τον βοηθήσουν 

στη ζωή του, στην προ-
σωπική και γενικότερα 
την ανθρώπινη ζωή». 
Στο συνέδριο έλαβαν 
μέρος και ο Αρχιμαν-
δρίτης Θεοτόκης Φαί-
δωνος, Διευθυντής 
του Τμήματος Ποιμα-
ντικής Διακονίας, ο  Ξε-
νοφών Μουσάς, καθη-
γητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών – Αστροφυσι-

κός, ο  Αγάπιος Ηλία, ξεναγός αστρονομίας, ο  Χρύσαν-
θος Φάκας, αστροφυσικός – επιστημονικός σύμβου-
λος Μητροπόλεως και η Ελεονώρα Κάιζερ, αναλογική 
αστροναύτης. Διοργανωτής του συνεδρίου ήταν το 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας και η Ιερά 
Μητροπόλης Ταμασού και Ορεινής. Το συνέδριο 
εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συ-
μπλήρωση 15 χρόνων ζωής και προσφοράς της Ιεράς 
Μητρόπολης Ταμάσου και Ορεινής.

Συλλογή ανακυκλωσίμων
 από πόρτα σε πόρτα

Τ α Κοινοτικά Συμβούλια 
Λυμπιών, Αγίας Βαρβά-
ρας, Αναλιόντα, Μαθία-

τη, Λυθροδόντα, Σιας και  Μαρκί 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
συλλογής ανακυκλώσιμων συ-
σκευασιών από πόρτα σε πόρ-
τα της Green Dot. Η έναρξη του 
προγράμματος προγραμματίζε-
ται για τον Ιούνιο. Τα κοινοτικά 
συμβούλια ενημερώνουν τους 
κατοίκους των προαναφερθεί-
σων κοινοτήτων ότι θα σταλούν ενημερωτικά φυλλάδια 
στους κατοίκους της με τα οποία θα τους διαβιβαστούν 

πληροφορίες  για την μέρα και 
την ώρα της συλλογής και το σω-
στό διαχωρισμό των υλικών. Κα-
λούνται οι κάτοικοι να συνεργα-
στούν με τα κοινοτικά συμβούλια 
για την επιτυχία του προγράμμα-
τος γιατί το όφελος θα είναι εκτός 
από περιβαλλοντικό και οικονομι-
κό γιατί «όσο περισσότερο ανακυ-
κλώνουμε τόσο η συνεισφορά μας 
στο ΧΥΤΥ της Κόσιης θα είναι χαμη-
λότερη» επισημαίνοντας ότι η χρέ-

ωση που γίνεται είναι ανάλογα με το βάρος των σκουπι-
διών που παράγει η κάθε κοινότητα. 

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



7ΔΑΛΙ      news

18 & 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

1η & 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

12 & 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ

Ηθοποιοί: Μάριος Δηµητρίου, Κούλλης Νικολάου, Αστέρω Κυπριανού, Ιωάννα Λαµπροπούλου, 
Δηµήτρης Δηµητρίου, Σάββας Μενοίκου µε GUEST STAR την Σοφία Βογιατζάκη

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αλέκος Σακελλάριος / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Ρέππας - Παπαθανασίου
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Δηµοσθένης Παπαδόπουλος

 ΣΚΗΝΙΚΑ: Μαρία Δέσποινα Κυριάκου / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Εύη Παλταγιάν
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Σόνια Παπανθίµου

ΧΟΡΗΓΟΣ:ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ:
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ισχύει με αγορές 60 € και άνω

Gift Voucher

€€2200

Δώρο Γνωριμίας

Μ ε εγκύκλιο του ο Μητροπολίτης Τριμυ-
θούντος Βαρνάβας τοποθετείται με ξε-
κάθαρο τρόπο στα όσα απαράδεκτα 

καταγράφηκαν  κυρίως το βράδυ της Ανάστασης 
με το άναμμα της λαμπρατζιάς σε ορισμένους ιε-
ρούς ναούς της Μητροπολιτικής περιφέρειας. Δεν 
διστάζει να στείλει το σαφές μήνυμα ότι εάν δεν 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα η Μητρόπολη Τριμυ-
θούντος θα λάβει μέτρα είτε πνευματικής, είτε πο-
λιτικής φύσης. Στην εγκύκλιο του ο Μητροπολίτης 
Τριμυθούντος, σημειώνει το γεγονός ότι οι ναοί 
κατά τις ακαολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, ιδι-
αίτερα από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή 
του Πάσχα, ήταν κατάμεστοι, απόδειξη ότι ο λαός 
μας είναι βαθιά θρησκευόμενος και η σχέση του με 
την εκκλησία δεν είναι τυπική. Αναφερόμενος στο 
έθιμο της λαμπρατζιάς ο Μητροπολίτης Τριμυθού-
ντος αναφέρει ότι έχει καταντήσει μια επικίνδυνη 
παρωδία. «Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες απα-
ράδεκτων καταστάσεων, όπου ομάδες νέων κυ-
ρίως αλλά και ενήλικων δυστυχώς ανθρώπων, οι 
οποίοι αδυνατούντες να αντιληφθούν τη συσχέτη-
ση του ανάμματος της φωτιάς με τα γεγονότα της 
ζωής του Χριστού, αρκούνται στο να ευρίσκονται 
στον περίβολο των ναών ή σε παρακείμενα οικό-
πεδα και να διαγωνίζονται στο ποιος θα φτιάξει τη 
μεγαλύτερη λαμπρατζιά ή ποιος θα ρίξει την πιο 
δυνατή κροτίδα». Στην εγκύκλιο του ο Μητροπο-
λίτης Τριμυθούντος αναφέρει ότι δεν είναι μόνο η 
οχλαγωγία που προκαλείται αλλά και το ότι κάποι-
ες φορές τα υλικά προσανάμματος προέρχονται 

από κλοπές αλλά και επειδή η καύση τους παράγει 
αέρια, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το πε-
ριβάλλον. Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας αφού ανα-

φέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά πρόκλησης 
ζημιών σε ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής περι-
φέρειας Τριμυθούντος, σημειώνοντας το γεγονός 

ότι τέθηκαν σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα 
των ανυποψίαστων πιστών που συμμετείχαν στην 
ακολουθία, αποκάλυψε ότι φέτος κάποιοι έφθα-
σαν σε σημείο να απαγορεύσουν σε ιερείς να ζη-
τήσουν προ του «Χριστός Ανέστη» ευταξία και να 
μιλήσουν για τις κροτίδες. «Σεβόμαστε το δικαίω-
μα του κάθε ανθρώπου να εκφραστεί και να δια-
σκεδάσει με όποιο τρόπο επιθυμεί. Παρόλα αυτά, 
αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί ούτε να επηρεάζει με 
οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα όσων θέλουν να 
ζήσουν με ησυχία και ηρεμία τις κατανυκτικές μέ-
ρες της Αγίας Εβδομάδος, ούτε και να προξενεί ζη-
μιές σε περιουσίες» αναφέρει στην εγκύκλιο του ο 
Μητροπολίτης Βαρνάβας. Ο Πανιερώτατος ανα-
κοίνωσε ότι η Μητρόπολη Τριμυθούντος προτίθε-
ται να απαγορεύσει το άναμμα λαμπρατζιάς σε εκ-
κλησιαστικούς χώρους οποιασδήποτε κοινότητας 
η οποία εμπίπτει στη Μητροπολιτική περιφέρεια. 
«Εκεί όπου η συμπεριφορά κάποιων θα ξεπεράσει 
τα όρια της ανοχής θα αναγκαστούμε να λάβουμε 
νενομισμένα μέτρα, είτε πνευματικής φύσης (όπως 
το επιτίμιο απαγόρευσης προσέλευσης στη θεία 
κοινωνία) είτε πολιτικής, δηλαδή να καλέσουμε 
σε βοήθεια την υπεύθυνη αστυνομική αρχή».  Το 
πρόβλημα της λαμπρατζιάς θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί ριζικά αναφέρει ο Μητροπολίτης Βαρνά-
βας απευθύνοντας έκκληση στην πολιτεία, τις δη-
μοτικές και κοινοτικές αρχές σε συνεργασία με την 
Αστυνομία να συνδράμουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

Τέλος οι λαμπρατζιές από 
τους εκκλησιαστικούς χώρους

Αυστηρή εγκύκλιος του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα ο οποίος προειδοποιεί με μέτρα
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Έλευση τεμαχίου Τίμιου Ξύλου στη γιορτή 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  

Μ ε μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε και φέ-
τος η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην ομώνυμη Ενορία του 

Ιδαλίου. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών μετα-
φέρθηκε τεμάχιο τίμιου ξύλου από την Εξαρχία 
του Πανάγιου Τάφου το οποίο παρέμεινε στον πα-
νηγυρίζοντα ναό και οι πιστοί είχαν την ευκαιρία 
να το προσκυνήσουν. Η άφιξη και η υποδοχή του 
τίμιου ξύλου έγινε το απόγευμα της Παρασκευ-
ής 20 Μαΐου στην παρουσία των δημοτικών αρ-
χών Ιδαλίου. Ακολούθησε ο πανηγυρικός εσπερι-
νός χοροστατούντος του Επισκόπου Νεαπόλεως 
Πορφυρίου. Ανήμερα της γιορτής των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης ψάλθηκε πανηγυρική θεία 
λειτουργία ενώ την Κυριακή 22 Μαΐου  ψάλθηκε 
παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Ακολούθησε 
η αναχώρηση του τίμιου ξύλου. Το τίμιο ξύλο βρί-
σκεται στο κέντρο μιας σταυροειδούς λειψανοθή-
κης η οποία φυλάσσεται στην Εξαρχία του Πανάγι-
ου Τάφου στην Κύπρο. Η λειψανοθήκη φιλοξενεί 
ακόμη τέσσερις θησαυρούς από τους Αγίους Τό-
πους. Στη βάση της λειψανοθήκης υπάρχει τμήμα 
βράχου του Γολγοθά. Στο άνω μέρος της υπάρχει 
τίμιος λίθος εκ του Πανάγιου Τάφου. Δεξιά βρίσκε-
ται τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Ιωάννη του Προ-
δρόμου. Αριστερά υπάρχει κερί από τη σφραγίδα 
του Πανάγιου Τάφου.  
Φωτό: Γιάννα Χαραλάμπους
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Ξενάγηση στους αρχαιολογικούς 
θησαυρούς της περιοχής

Ο μάδα τουρκοκυπρίων αποτελούμενη κυρί-
ως από φοιτητές, καθηγητές, αρχαιολόγους 
και ανθρώπους του πολιτισμού επισκέφθη-

καν το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο του Αρ-
χαίου Ιδαλίου καθώς επίσης και άλλα σημαντικά αρ-
χαιολογικά μνημεία της περιοχής. Παρακολούθησαν 
τη ξενάγηση με μεγάλο ενδιαφέρον εκφράζοντας το 
θαυμασμό τους για τα σημαντικής αρχαιολογικής αξί-
ας ευρήματα και μνημεία. Οι συμμετέχοντες στη ξενά-
γηση εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες στους ορ-
γανωτές της επίσκεψης αλλά και στο Δήμο Ιδαλίου για 
την εγκάρδια υποδοχή. 

  Βραβείο για το καλύτερο 
διαφημιστικό σποτ

1ο βραβείο για το καλύτερο διαφημιστικό βίντεο 
στην ομάδα του junior achievement με την επι-
χειρηματική τους ιδέα ParkingTek.

Εξαιρετικά σχόλια και κριτικές απέσπασε η επιχειρη-
ματική αυτή ιδέα των μαθητών 
της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ. 
Η εφαρμογή δημιουργήθη-
κε με σκοπό να βοηθήσει τους 
οδηγούς να βρουν χώρο στάθ-
μευσης κοντά στον προορισμό 
τους. Όσο πλησιάζουν στην 
περιοχή που θέλουν να επισκε-
φθούν, η εφαρμογή εμφανίζει 
τα σημεία στάθμευσης που εί-
ναι κοντά. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι η εφαρμογή ισχύει τόσο για 
Κύπρο όσο και για την Ελλάδα. 
Η τελετή βράβευσης του ετήσι-
ου διαγωνισμού για την «Επι-
χείρηση της Χρονιάς 2022» 
που διοργανώθηκε για 9η συ-
νεχή χρονιά από τον οργανι-
σμό Junior Achievement Κύ-
πρου, πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 6 Μαΐου  στη Λευ-
κωσία. Στην εκδήλωση οι δέκα φιναλίστ μαθητικές 
εταιρείες από τις 50 που δημιουργήθηκαν στα πλαί-
σια του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση», πα-
ρουσίασαν δημόσια σε μια εξειδικευμένη κριτική επι-
τροπή τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες. Την 
τελετή χαιρέτησε ο  Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας  Πρόδρομος Προδρόμου. 

Οι μαθητικές εταιρείες δημιουργήθηκαν στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση» που 
εφαρμόζεται στα Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια της Κύ-
πρου. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία σε μα-

θητές και μαθήτριες να ανα-
καλύψουν στην πράξη πώς 
λειτουργεί μια επιχείρηση, να 
κατανοήσουν πώς αναπτύσ-
σεται και υλοποιείται μια επιχει-
ρηματική ιδέα, από το στάδιο 
της αρχικής σύλληψης μέχρι 
τη δημιουργία της δικής τους 
επιχείρησης. Στόχος του προ-
γράμματος είναι να εφοδιάσει 
τους νέους και τις νέες με γνώ-
σεις και δεξιότητες απαραίτη-
τες για την αγορά εργασίας, για 
την ανάπτυξη της δικής τους 
επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας και γενικότερα για την επι-
τυχή τους σταδιοδρομία τόσο 
σε επαγγελματικό αλλά και σε 
προσωπικό επίπεδο. Οι μαθη-
τές/τριες που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα είναι: Mυρτώ Ψα-

κίδη, Νικόλας Λουκά, Μαριλένα Κουρτελλά, Ανδρέας 
Βρόντης, Δημήτρης Ευγενίου, Έλενα Λύμπουρα, Να-
ταλία Κυριάκου, Σωτήρης Κυριάκου και Μαρία Αν-
δρέου. Η Σχολή Φόρουμ εκφράζει συγχαρητήρια στα 
παιδιά αλλά και στους διδάσκοντες καθηγητές, Στυλι-
ανή Ιωάννου και Μιχάλη Κωνσταντίνου για την εν-
θάρρυνση και καθοδήγηση τους.

Διακρίσεις παιδιών της Σχολής 
Φόρουμ σε ολυμπιάδες

Γ ια άλλη μια χρονιά, οι 
μαθητές της Σχολής Φό-
ρουμ κατέκτησαν την 1η 

θέση, χρυσό μετάλλιο, ανάμεσα 
σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά 
σχολεία που έλαβαν μέρος στον 
ετήσιο Παγκύπριο Διαγωνισμό 
«Μαθηματική Σκυταλοδρομία 
2022» της Κυπριακής Μαθημα-
τικής Εταιρείας.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι ομαδικός και συμμετέ-
χουν 3 μαθητές από κάθε τάξη από Α’ μέχρι Γ’ Γυμνα-
σίου (συνολικά 9 παιδιά), οι οποίοι επιλέγονται από 
κάθε σχολείο. Περιλαμβάνει μαθηματικά προβλή-
ματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν ξεχωριστά η 
κάθε τάξη, μέσω συνεργατικής προσέγγισης. Εκ μέ-
ρους της Σχολής Φόρουμ έλαβαν μέρος ο Ησαϊας 
Αντριάν (Α4), Κωνσταντίνος Βασιλειάδης (Α1), Κων-
σταντίνος Ξανθουδάκης (Α6), Ανδρέας Φιλίππου (Β3), 
Παναγιώτης Λουκά (Β4), Μάριος Δαμιανού (Β2), Χαρά-
λαμπος Φιλίππου (Γ2), Πηνελόπη Μόσχου (Γ2), Μερό-
πη Σιάμισιη (Γ4). Η Σχολή Φόρουμ στην ανακοίνωση 
της εκφράζει συγχαρητήρια στους υπεύθυνους κα-
θηγητές Νάσια Χριστοφόρου και Αντώνη Γεωργιάδη.                                                                            
Η Ένωση Φυσικών Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτε-
λέσματα της 10ης Παγκύπριας Ολυμπιάδας Αστρο-
νομίας – Αστροφυσικής Γυμνασίου, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου. Ανάμεσα στους 

επιτυχόντες διακρίνονται μαθη-
τές της Σχολής Φόρουμ, οι οποί-
οι κατάφεραν να εξασφαλίσουν 
αργυρά και χάλκινα μετάλλια.                                                                                             
Η Σχολή Φόρουμ σε ανακοίνω-
ση συγχαίρει τους Χαράλαμπο 
Φιλίππου (Γ2), Θάνο Χατζηκυ-
ριάκο (Β4) και Αντριάννα Βλίγ-
γα (Β5) για τις διακρίσεις που 
εξασφάλισαν στην Παγκύπρια 

Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής, αλλά και 
τους διδάσκοντες καθηγητές οι οποίοι καθοδήγησαν 
και ενέπνευσαν τους μαθητές στην πορεία τους αυτή.  
Διακρίσεις είχαν μαθητές της Σχολής Φόρουμ και στην 
Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας IJSO 2022 Γ’ Γυμνα-
σίου. Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα της Παγκύπριας Ολυμπιάδας Βιολογίας 
IJSO 2022 Γ Γυμνασίου. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγο-
νται μαθητές της Σχολής που εξασφάλισαν Χρυσό και 
Αργυρό Μετάλλιο. Την πρώτη θέση επαρχιακά αλλά 
και την πρώτη θέση Παγκύπρια κατέκτησε  ο Χαράλα-
μπος Φιλίππου (Γ2), εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλ-
λιο. Αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε ο μαθητής Σταύρος 
Χάρπας (Γ2) στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα. Η Σχολή Φό-
ρουμ σε ανακοίνωση αναφέρει ότι άξιοι συγχαρητηρί-
ων είναι όχι μόνο οι μαθητές  αλλά και οι διδάσκοντες 
καθηγητές που καθοδήγησαν και ενέπνευσαν τους 
μαθητές σε όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής πορείας.

Εκστρατεία για καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης 

της αδήλωτης εργασίας και 
του ελέγχου τήρησης Βα-
σικών Εργασιακών Νομο-
θεσιών συνεχίζει να πραγ-
ματοποιεί  στοχευμένες 
επιθεωρήσεις σε παγκύπρια 
βάση σε Γεωργία/Κτηνο-
τροφία/Χονδρικές Αγορές/
Συσκευαστήρια. Σκοπός της 
εκστρατείας είναι  η ευαισθη-
τοποίηση όλων των απα-
σχολούμενων στις εν λόγω 
οικονομικές δραστηριότη-
τες, σε ότι αφορά τις συνέπει-
ες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση 
με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με 

τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση 
εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 

€500 πολλαπλασιαζόμενο 
επί 7 μήνες, εκτός αν αποδει-
χθεί από τη πλευρά του ερ-
γοδότη ότι η περίοδος παρα-
βίασης ήταν μικρότερη. Σε 
περίπτωση που αποδειχθεί 
ότι η περίοδος παραβίασης 
ήταν μεγαλύτερη, το πρό-
στιμο πολλαπλασιάζεται επί 
τους πραγματικούς μήνες. 
Υπενθυμίζεται ότι στην πα-
γκύπρια τηλεφωνική γραμ-
μή 77778577 γίνονται δεκτές 

ανώνυμες/επώνυμες καταγ-
γελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή 
παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Επισκέψεις για τη διεθνή 
ημέρα μουσείων 

Μ ε την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας μου-
σείων στις 18 Μαΐου, το Τοπικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου παρέμεινε 

ανοικτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 08:30 
το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ. Ήταν μια καλή ευ-
καιρία για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους 

επισκέπτες να μεταβούν στο μουσείο και να ενημε-
ρωθούν για τα σημαντικής αξίας αντικείμενα που φυ-
λάσσονται εκεί αλλά και τα σημαντικά ευρήματα που 
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στον αρχαι-
ολογικό χώρο του Ιδαλίου.
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Μια ξεχωριστή συνταγή για τάρτα, άκρως 
μεσογειακή που συνδυάζει ώριμες και 
άγουρες ντομάτες με ελιές, τυρί και 
κάππαρη πάνω σε τραγανή ζύμη.

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε το φούρνο 
στους 180 βαθμούς. 

Απλώνετε τη ζύμη σε ταρτιέρα 
καλύπτοντας με προσοχή 
τη βάση και τα τοιχώματά 
της. Κόβετε ό,τι περισσεύει 
από τριγύρω και προψήνετε 
την τάρτα για 15 λεπτά. Στο 
μεταξύ πλένετε και στεγνώνετε 
τις ντομάτες, τις κόβετε 
σε λεπτές ροδέλες και τις 
αλατοπιπερώνετε.

Σε ένα μπολ ανακατεύετε το 
τριμμένο ψωμί (ή τη φρυγανιά) 
με το τυρί. Σε άλλο μπολ 
αραιώνετε τον πολτό ελιάς 
με δύο κουταλιές από το 
ελαιόλαδο.

Αλείφετε την τάρτα με 
τον πολτό της ελιάς και 
τοποθετείτε από πάνω μια 
στρώση ντομάτες με τρόπο 
που θα μισοσκεπάζει η μία 
την άλλη, εναλλάσσοντας 
τις κόκκινες ντομάτες με 

πράσινες. Πασπαλίζετε με το 
μίγμα του τριμμένου τυριού 
και επαναλαμβάνετε με μια 
δεύτερη στρώση από ντομάτες. 
Περιχύνετε με το υπόλοιπο 
ελαιόλαδο, μοιράζετε στην 
επιφάνεια την κάππαρη και 
τις ελιές και πασπαλίζετε με 
το υπόλοιπο μίγμα του τυριού 
και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. 
Δυναμώνετε τη φωτιά και 
συνεχίζετε το ψήσιμο στους 
200°C για 15 λεπτά ακόμη 
ή μέχρι να λιώσει το τυρί. 
Σερβίρετε την τάρτα σας χλιαρή 
ή και κρύα.

Υλικά
• 1 φύλλο ζύμης 

για τάρτα ή ζύμη 
κουρού (έτοιμο 
από τα ψυγεία των 
σούπερ μάρκετ)

• 1 κιλό ντομάτες 
κόκκινες, ώριμες 
και σφικτές

• 1 κιλό ντομάτες 
πράσινες

• 2 κουτ. σούπας 
πολτό ελιάς

• 6 κουτ. σούπας 
ελαιόλαδο

• ½ φλιτζάνι ψωμί 
ξερό, τριμμένο 
ή φρυγανιά 
κοπανισμένη

• 1½ φλιτζάνι 
τυρί πικάντικο, 
τριμμένο (λαδοτύρι, 
παρμεζάνα, 
κεφαλογραβιέρα ή 
πικάντικη φέτα)

• 2 κουτ. σούπας 
κάππαρη

• 2 κουτ. σούπας 
μαϊντανό, 
ψιλοκομμένο

• μερικές ελιές 
θρούμπες μαύρες

• αλάτι, πιπέρι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Τάρτα με ντομάτες 
και ελιές

Τ α δεκάχρονα της γιόρτασε η υπεραγορά 
Μικρόπολις στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Η 
εκδήλωση για τα γενέθλια της υπεραγοράς 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαίου σε μια 
εορταστική ατμόσφαρα. Μικροί και μεγάλοι έδω-
σαν το παρόν τους και ευχήθηκαν στους ιδιοκτήτες 
και στους εργαζομένους της υπεραγοράς χρόνια 
πολλά. Στη ξεχωριστή εκδήλωση προσφέρθηκαν 
κεράσματα στους πελάτες,  υπήρχαν πολλές εκ-
πλήξεις,  τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν 

στο φουσκωτό απολαμβάνοντας τις  στιγμές και να 
φωταγραφηθούν με ήρωες των κινούμενων σχεδί-
ων. Η υπεραγορά Μικρόπολις με τα εξαιρετικά προ-
ϊόντα της, τις ανταγωνιστικές προσφορές της,  την 
πλούσια ποικιλία της, τις πάντα χαμηλές τιμές της 
και  το ευχάριστο περιβάλλον της  δίδει στον πελάτη 
ότι καλύτερο αναζητεί. Οι κάτοικοι της περιφέρειας 
Νότιας Λευκωσίας και όχι μόνο, επιλέγουν την υπε-
ραγορά Μικρόπολις για τις αγορές τους.

10 χρόνια Μικρόπολις

Street party στον ποταμό Γυαλιά

Τ ο ίδρυμα «Μεσόγειος – πρόληψη και υγεία 
» και ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσαν την 5η 
εκδρομή με το «λεωφορείο του γέλιου» την 

Κυριακή 8 Μαΐου.
Το «Λεωφορείο του Γέλιου» ξεκίνησε από το ίδρυμα 
«Μεσόγειος» στη Λάρνακα έκανε σταθμό στο Δάλι. 
Σε εκδήλωση σε καφετέρια προκηρύχθηκαν οι 1οι 
Παγκόσμιοι Ολυμπιακοί Αγώνες Γέλιου. Η προκή-

ρυξη της Ολυμπιάδας Γέλιου έγινε από το Δήμαρχο 
Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο. Ακολούθησε η εκκίνηση 
του λεωφορείου με προορισμό τις Πλάτρες. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής έγινε σύντομη 
αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου και «Το 
Ρόλο του Γέλιου στη Ψυχική Υγεία»

Φωτό: Mάριος Δημητρίου

5o λεωφορείο του γέλιου 

Ο Δήμος Ιδαλίου έχει προχωρήσει στην 
εκτύπωση νέου τουριστικού χάρτη Ιδα-
λίου. 

 Με ανανεωμένο φωτογραφικό υλικό, επεξηγηματι-
κά κείμενα και χρήσιμες πληροφορίες παρουσιάζει 
το ιστορικό παρελθόν και το σύγχρονο πρόσωπο 

του Ιδαλίου. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τον 
προμηθευτούν από το Δημαρχείο Ιδαλίου, τη δη-
μοτική βιβλιοθήκη και το βιβλιοπωλείο «Χαρτογω-
νιά». Ο τουριστικός χάρτης Ιδαλίου κυκλοφορεί  σε 
δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κυκλοφόρησε ο τουριστικός
 χάρτης Ιδαλίου

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο  στου πο-
ταμού street party του καλοκαιριού που 
διοργάνωσε στη νέα γέφυρα του ποτα-

μού Γυαλιά η νεολαία Ιδαλίου. Οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσια εδέσμα-
τα σ’ ένα ωραίο περιβάλλον το οποίο προσφέρει η 

περιοχή του ποταμού Γυαλιά. Η μουσική που έπαιζε 
στην περιοχή έκανε ακόμα πιο όμορφη την ατμό-
σφαιρα. Η επιτυχία της εκδήλωσης έχει οδηγήσει 
τους διοργανωτές στην απόφαση να την καθιερώ-
σουν και να την καταστήσουν θεσμό.  

Π ρόταση νόμου κατέθεσε ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής 
Ευσταθίου βάσει της οποίας θα καταστεί αδίκημα ο πε-
ρίπατος σκύλου από πρόσωπο, όταν ο σκύλος δεν είναι 

δεμένος με λουρί το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το περιλαίμιο 
του. Στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο κ. Ευσταθίου περιλαμ-
βάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία η  μη κατοχή από πρό-
σωπο σακουλιού για περισυλλογή των κοπράνων του σκύλου, 
θα τιμωρείται και με εξώδικο πρόστιμο ύψους εκατό 100 Ευρώ. Η 
πρόταση νόμου θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 
για να συζητηθεί. 

Αδίκημα ο περίπατος σκύλου χωρίς λουρί
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Μ ε την εμβιομηχανική αξιολόγηση 
έχουμε την δυνατότητα να μελετή-
σουμε τις δυνάμεις που αναπτύσσο-

νται εντός και εκτός του ανθρώπινου σώματος 
και των επιπτώσεων που έχουν αυτές στους βι-

ολογικούς ιστούς 
(οστά, μύες, τένοντες, 
σύνδεσμοι κ.ά.). Στην 
εμβιομηχανική αξι-
ολόγηση πραγματο-
ποιείται λεπτομερεια-
κή κλινική εξέταση η 
οποία περιλαμβάνει:
• μετρήσεις γωνιών 

στο άκρο πόδι 
εντός και εκτός βα-
ρύτητας

• κλινική διερεύνηση 
πιθανών αποκλίσε-
ων από την ανατο-
μική ευθυγράμμι-
ση του σώματος.

• ειδικά test αξιολόγησης
• λειτουργικές δοκιμασίες με φόρτιση
• τρισδιάστατη ανάλυση κίνησης με εξειδικευμέ-

νο εξοπλισμό και ψηφιακές κάμερες ανάλυσης

Με την εξατομικευμένη κατασκευή και εφαρμογή 
των  ορθωτικών βοηθημάτων έσω υποδήματος, 
δηλαδή των πελμάτων μπορεί να γίνει η καταλ-
ληλότερη διόρθωση από πιθανές δυσλειτουργί-
ες. 
Η σωστή προσέγγιση είναι η αποκατάσταση της 
αιτίας και όχι απλά να εστιάσουμε στα συμπτώ-
ματα. Σκοπός είναι να τοποθετηθεί το πόδι στην 
απόλυτα ιδανική λειτουργική θέση. Για την κατα-

σκευή εξατομικευμένων ορθωτικών 
πελμάτων λαμβάνονται υπόψη ο 
σωματότυπος, οι καθημερινές δρα-
στηριότητες του ατόμου το ιστορικό 
και τα συμπτώματα του κάθε ασθενή 
ούτως ώστε να γίνει η επιλογή και η 
διαμόρφωση των καταλληλότερων 
ορθωτικών με τον ιδανικό συνδυα-
σμό στο τύπο του ορθωτικού και της 
πυκνότητας του υλικού του.
Παράγοντες που οδηγούν σε δυσλει-
τουργίες και τραυματισμούς στο κάτω 
άκρο είναι η λανθασμένη ανατομική 
ευθυγράμμιση με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται ασύμμετρες δυνά-
μεις από την αντίδραση του εδάφους οι οποίες 
αναπτύσσονται κατά μήκος του κάτω άκρου σε 
κάθε επαφή με το έδαφος. Προβλήματα που μπο-
ρεί να παρουσιαστούν κατά την βάδιση/τρέξιμο 
είναι: (α) υποκινητικές αρθρώσεις (β) υπερκινητι-
κές αρθρώσεις (γ) κινήσεις που γίνονται αργά ή 
γρήγορα και (δ) κινήσεις που γίνονται σε λάθος 
χρόνο.
Δυσλειτουργίες και παθολογίες που αντιμετωπί-
ζονται με τα ορθωτικά πέλματα είναι :
• κάλοι-σκληρύνσεις
• βλαισοποδία (ενωμένα γόνατα) – ραιβοποδία 

(στραβά πόδια)
• σύνδρομο τριβής λαγονοκνημιαίας ταινίας
• χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας
• χρόνια εκφύλιση μηνίσκου
• αρθρίτιδα
• πρόωρη οστεοαρθρίτιδα ισχίου ή του γόνατος
• κάταγμα κόπωσης μεταταρσίων- κνήμης- πτέρ-

νας
• βλαισός μεγάλος δάκτυλος-κότσι

• ανισοσκελία
• λειτουργική σκολίωση
• τενοντοπάθεια επιγονατιδικού,Αχιλλείου,οπίσ

θιου κνημιαίου μυός
• πελματιαία απονευρωσίτιδα
• άκανθα πτέρνας
• τενοντοπαθεια γλουτιαιων
• μεταταρσαλγία
• νευρύνωμα του Μόρτον
• γαμψοδακτυλία
• σφυροδακτυλία
• πλατυποδία – κοιλοποδία – βλαισοπλατυπο-

δία
• οσφυαλγία
• πόνος στα γόνατα
• πολλαπλά διαστρέματα (Ασταθείς αστράγαλοι)
• αποφυσίτιδα πτέρνας (Sever’s disease)
• Διαβητικό πόδι
• Κουρασμένα ή βαριά πόδια που πονάνε
• πόνος στον αυχένα (πιο σπάνια)

Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί ότι η 

έγκαιρη και σωστή κατασκευή  ορθωτικών πελ-
μάτων προλαμβάνει ανεπιθύμητες δυσλειτουρ-
γίες και παθολογίες. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι 
η σωστή άντληση δεδομένων για την κατασκευή 
ορθωτικών δεν  πρέπει να στηρίζεται αποκλειστι-
κά στους πελματογράφους γιατί εδώ και αρκετά 
χρόνια οι πελματογράφοι έχουν κριθεί ελλιπείς 
και ανεπαρκείς,  ως εργαλεία μέτρησης και αξι-
ολόγησης για αποκλειστική άντληση δεδομένων 
για την κατασκευή ορθωτικών. Έτσι τα τελευταία 
χρόνια έχει αναπτυχθεί μεγάλη ποικιλία μεθό-
δων για την ταξινόμηση του ποδιού με βάση τη 
δομή και την ευθυγράμμιση. Αυτές οι μέθοδοι  
πρέπει να περιλαμβάνουν και ειδικά test, ακτι-
νογραφικές μετρήσεις, κλινική εξέταση, ποιοτική 
και ημι-ποσοτική οπτική εκτίμηση, ανθρωπομε-
τρικές μετρήσεις,  ανάλυση αποτυπώματος και 
ανάλυση βίντεο και φωτογραφιών. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη πάροδο του χρό-
νου και τη χρήση, φθείρονται όπως όλα τα υλικά. 
Ανάλογα με τη χρήσης και τη φθορά, γίνεται και 
η αντικατάσταση τους.

Εμβιομηχανική αξιολόγηση και θεραπεία των κάτω άκρων 
με την εφαρμογή ορθωτικών πελμάτων

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο Δαλι 
99881222
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο προπονητής Γιάννος Λυμπου-
ρής θα είναι και στη νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο στον πάγκο 

της ΜΕΑΠ. Ο προπονητής που ανέβασε 
την ομάδα στη Β’ κατηγορία θα έχει την 
ευθύνη της ΜΕΑΠ και στη νέα ποδοσφαιρι-
κή περίοδο. Το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ 
καλά την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, 
αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις της διοίκη-
σης και των οπαδών της ομάδας αλλά κυ-
ρίως ότι είναι ένας προπονητής του οποίου 
η ποδοσφαιρική φιλοσοφία ταιριάζει με 
την ποδοσφαιρική φιλοσοφία της ΜΕΑΠ  
θεωρείται ότι είναι η καλύτερη επιλογή για 
να οδηγήσει την ομάδα στη Β’ κατηγορία. 
Ο προπονητής άρχισε την προεργασία του ώστε η ΜΕΑΠ στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να ενισχυθεί με κά-
ποιους ποδοσφαιριστές ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Β’ κατηγορίας. Οι μετεγγραφικές 
κινήσεις θα γίνουν σε συνεννόηση με τη διοίκηση και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν κινήσεις οι 
οποίες θα επιφέρουν ανυπέρβλητο οικονομικό κόστος για το σωματείο. Οι μετεγγραφές που θα γίνουν θα είναι 
στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του σωματείου.  Στόχος της ΜΕΑΠ στο νέο πρωτάθλημα θα είναι 
μια καλή πορεία μακριά από περιπέτειες. Οι άνθρωποι του σωματείου γνωρίζουν ότι το πρωτάθλημα της Β’ κα-
τηγορίας είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Στο σωματείο εμφανίζονται αποφα-
σισμένοι να δουλέψουν σκληρά ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος 
αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης να μην γίνουν σοβαρά λάθη τα οποία θα έχουν επιπτώσεις 
στην ομάδα. Στις 26 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΜΕΑΠ. Το Δ.Σ. ενημέρωσε για την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το σωματείο, τόσο από αγωνιστικής όσο και από οικονομικής πλευράς, 

έγινε συζήτηση και καθορίστηκαν οι στόχοι 
και τα μελλοντικά σχέδια της ΜΕΑΠ. 
Μετά την άνοδο της πρώτης ομάδας στη Β’ 
κατηγορία την άνοδο τους πανηγυρίζουν 
και οι νέοι της Κ-19, στέλνοντας πολύ ελπι-
δοφόρα μηνύματα για το μέλλον του σωμα-
τείου. Μεγάλη σημασία στις ακαδημίες της 
δίδει η ΜΕΑΠ η οποία έχει αναπτύξει συνερ-
γασία με την Εσπανιόλ. Κατά τη διάρκεια 
επίσκεψης στη Βαρκελώνη ο πρόεδρος, ο 
τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών και 
μέλη του ΔΣ της ΜΕΑΠ, συναντήθηκαν και 
συζήτησαν με τους ανθρώπους της Εσπα-
νιόλ για το καλοκαιρινό camp αλλά και για 
άλλα θέματα που αφορούν την εξέλιξη των 

ακαδημιών της ομάδας. Το καλοκαιρινό camp θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20 και 25 του Ιουνίου. Προπονητές 
της Εσπανιόλ θα έρθουν στην Κύπρο για να παρουσιάσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για τα παιδιά βασισμένο 
στην φιλοσοφία της ομάδας τους η οποία αγωνίζεται  στη La Liga. Το Δ.Σ της ΜΕΑΠ όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση επιλέγει να επενδύει στις ακαδημίες της ομάδας θέλοντας με αυτό τον τρόπο να βοηθήσει τα παιδιά να 
αγαπήσουν τον αθλητισμό, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους και μια μέρα να καταφέρουν να εκπληρώσουν τα 
όνειρά τους. «Όραμα μας παιδιά της ακαδημίας μας να είναι βασικά στελέχη της πρώτης ομάδας» αναφέρεται 
στην ανακοίνωση του σωματείου με την οποία εκφράζει θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση της Εσπανιόλ για 
τη φιλοξενία.
Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγινε στις 10 Μαίου κέρδισαν 800 Ευρώ ο 
αριθμός 721 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 239, 771, 976, 279 και 166. 

Σ υνεχίζει στην προεδρία του Άδωνη ο Βά-
σος Ποταμίτης ο οποίος μαζί με τα μέλη 
του Δ.Σ. πήραν από τη Γενική Συνέλευση 

των μελών του σωματείου το πράσινο φως για 
να συνεχίσουν το έργο τους. Κατά τη διάρκεια 
της συνέλευσης έγινε 
απολογισμός της θητεί-
ας του Δ.Σ., τόσο στον 
αγωνιστικό όσο και στον 
ποδοσφαιρικό τομέα. Τα 
μέλη παρουσιάστηκαν 
πλήρως ικανοποιημένα 
από το έργο που έχει γί-
νει από τους ανθρώπους 
της διοίκησης. Όπως 
αναφέρθηκε ο Άδωνης 
παρά τις δυσκολίες που 
υπάρχουν βρίσκεται σε 
καλό δρόμο. Στο  Δ.Σ. 
εντάχθηκαν και νέα μέλη 
τα οποία επέδειξαν ενδι-
αφέρον για να προσφέ-
ρουν στα διοικητικά του 
σωματείου. Το γεγονός 
αυτό έχει δημιουργεί ικα-
νοποίηση στους ανθρώπους του σωματείου αφού 
βλέπουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και μπορούν και 
άλλα άτομα να προσφέρουν στον Άδωνη, δημι-
ουργώντας διάδοχη κατάσταση για το μέλλον.  
Μετά τη Γενική Συνέλευση ο Άδωνης θα αρχίσει 
σιγά – σιγά να καταστρώνει τα πλάνα του για τη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Οι άνθρωποι φυ-
σιολογικά δεν βιάζονται αφού υπάρχει αρκετός 
χρόνος μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων. 
Ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική πε-
ρίοδο θα γίνει με βάση τα οικονομικά δεδομένα 
του σωματείου. Ταυτόχρονα αναμένεται ότι στη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο στην ομάδα να προ-

ωθηθούν και κάποιοι νεαροί ποδοσφαριστές από 
τις «μικρές» ομάδες του σωματείου. Διαχρονικά ο 
Άδωνης βγάζει ποδοσφαιριστές και θα προσπα-
θήσει και στο νέο πρωτάθλημα να πετύχει κάτι πα-
ρόμοιο, τακτική η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για 

το σωματείο. Στις τάξεις 
του συλλόγου υπάρχει 
αισιοδοξία ότι με το 
πλάνο και τη στρατη-
γική που ακολουθούν 
σύντομα ο Άδωνης θα 
μπορέσει να προχωρή-
σει και να επιστρέψει 
στη δύναμη της ΚΟΠ. 
Με υπομονή και σκλη-
ρή δουλειά ο στόχος θα 
επιτευχθεί δηλώνουν 
οι άνθρωποι του Άδω-
νη οι οποίοι θέλουν να 
οδηγήσουν το σωμα-
τείο σε θέση πολύ κα-
λύτερη από αυτή που 
βρίσκεται σήμερα. O 
Άδωνης αναγνωρίζο-
ντας τη συνεισφορά 

του μέλους του Ντίας Κυπριανού για τη μεγάλη 
προσφορά της στο σωματείο την τίμησε και την 
ευχαρίστησε για όλα όσα κάνει για το καλό του 
συλλόγου.  «Τα μικρά σωματεία δεν είναι και δεν 
ήταν ποτέ απλά σωματεία που οι δραστηριότητες 
τους περιορίζονταν σε 4 γραμμές ενός γηπέδου ή 
σε μια κλειστή αίθουσα» ανέφερε από πλευράς της 
η Ντία Κυπριανού τονίζοντας ότι διαχρονικά επιτε-
λούν εξαιρετικό έργο. Η Ντία Κυπριανού υπηρέτη-
σε τον Άδωνη για 15 χρόνια από διάφορα πόστα 
και η βράβευση της αποτελεί το επιστέγασμα της 
προσπάθειας και της ανιδιοτελούς προσφοράς 
της προς τον Άδωνη. 

Μ ε δείπνο στο Bella Luna αποχαιρέτη-
σαν την ποδοσφαιρική περίοδο που 
πρόσφατα ολοκληρώθηκε το Δ.Σ. και 

οι ποδοσφαιριστές της ΔΑΛΙ F.C. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης έγινε ένας απολογισμός της ποδο-
σφαιρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε και συζη-
τήθηκαν ενέργειες που θα πρέπει να προωθηθούν 
ώστε στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο η ομάδα να 
παρουσιαστεί δυνατή για να διαδραματίσει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο διεκδικώντας ένα από τους δυο 
τίτλους της ΑΠΟΕΣΠ. Το κλίμα στο σωματείο είναι 
εξαιρετικό και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά 

στην εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας απονεμή-
θηκαν οι βραβεύσεις των ποδοσφαιριστών. Μέχρι 
την έναρξη του νέου πρωταθλήματος υπάρχει αρ-
κετός χρόνος. Η διοίκηση του σωματείου θα εισέλ-
θει τώρα σε τροχιά προγραμματισμού ώστε να δη-
μιουργήσει τη νέα ομάδα που θα παρουσιαστεί στο 
νέο πρωτάθλημα. 
Στην προσπάθεια που θα γίνει σημαντικό ρόλο θα 
έχει να διαδραματίσει και ο κόσμος του σωματείου 
στον οποίο η ΔΑΛΙ F.C. επενδύει για τη δημιουργία 
μιας δυνατής ομάδας η οποία θα μπορεί να διαδρα-
ματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια. 

Με Γιάννο Λυμπουρή συνεχίζει η ΜΕΑΠ

Ενδυναμωμένος από 
τη Γ.Σ ο Άδωνης

Π ραγματοποιήθηκε στις 18 Μαϊου η Γενική Συνέλευση των εθνι-
κόφρονων σωματείων «ΟΧΙ» Πέρα Χωριού – Νήσου. Στη Γενι-
κή Συνέλευση στην οποία έδωσαν το παρών τους αρκετά μέλη 

και φίλοι του σωματείου έγινε απολογισμός του έργου που επιτελέστηκε 
τα τελευταία δυο χρόνια και καθορίστηκαν οι στόχοι του «ΟΧΙ» για τα 
επόμενα χρόνια. Η παρουσία των μελών του σωματείου στη Γενική Συνέ-
λευση έδωσε το μήνυμα ότι το «ΟΧΙ» έχει μέλλον και μπορεί να συνεχίσει 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία της περιφέρειας.  Στο 
Δ.Σ. του σωματείου του «ΟΧΙ» εντάχθηκαν και νέα μέλη γεγονός που επι-
βεβαιώνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από όλους στο σωματείο 
του Πέρα Χωριού – Νήσου. 

Γενική Συνέλευση «ΟΧΙ» 
Πέρα Χωριού - Νήσου

Σκέφτονται τον προγραμματιμσό 
στη ΔΑΛΙ F.C. 

  Στόχος η δημιουργία μιας δυνατής 
ομάδας στη νέα χρονιά

Δ εν βιάζονται στον Απόλλω-
να Λυμπιών για τη νέα ποδο-
σφαιρική περίοδο. Υπάρχει 

αρκετός χρόνος μέχρι την πρεμιέρα 
του νέου πρωταθλήματος της ΑΠΟΕ-
ΣΠ. Η διοίκηση του σωματείου έχει μέ-
χρι τότε αρκετό χρόνο ώστε να κάνει τις 
καλύτερες επιλογές και να στελεχώσει 
την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Στον Απόλλωνα θα καταβληθεί προ-

σπάθεια να προωθηθούν και κάποι-
οι νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
πήραν εμπειρίες και αγωνιστικά λε-
πτά στην απελθούσα αγωνιστική πε-
ρίοδο. Στόχος της νέας προσπάθειας 
θα είναι η δημιουργία μιας δυνατής 
ανταγωνιστικής ομάδας η οποία θα 
μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο νέο 
πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ.   
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ν έα σελίδα στην ιστορία του Χαλκάνορα εμ-
φανίζονται αποφασισμένοι να γράψουν τα 
μέλη του νέου Δ.Σ. του σωματείου. Σήκωσαν 

μανίκια και δηλώνουν ότι θα δουλέψουν σκληρά για 
να ανεβάσουν το Χαλκάνορα εκεί που του αξίζει. Η 
διαχείριση της επόμενης μέρας μετά τον υποβιβασμό 
του σωματείου στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ δεν 
είναι εύκολη, ωστό-
σο υπάρχει απο-
φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α 
από όλους στο 
Χαλκάνορα να 
επαναφέρουν το 
σύλλογο σε πρώ-
τη φάση στην Γ’ 
κατηγορία και για-
τί όχι στη συνέχεια 
στη Β’ κατηγορία 
όπου αγωνίστηκε 
ο Χαλκάνωρ τα 
περισσότερα χρό-
νια της ιστορίας 
του.  Στη Γενική 
Συνέλευση που 
πραγματοποιή-
θηκε στις 9 Μαΐου 
παρευρέθηκαν 
και νέα στελέχη του 
σωματείου τα οποία ανέλαβαν ρόλο στη διοίκηση των 
γαλάζιων του Ιδαλίου. Αυτό στέλνει ενθαρρυντικά μη-
νύματα για το μέλλον του συλλόγου. Στη Γενική Συνέ-
λευση έγινε ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται σήμερα το σωματείο και οριοθετήθηκαν οι 
στόχοι για το μέλλον του Χαλκάνορα. Κύριος στόχος 
όπως αναφέρθηκε στη «ΔΑΛΙNEWS» να επανέλθει η 
ομάδα  το συντομότερο στην Γ’ κατηγορία. Αυτό θα 
γίνει με σκληρή δουλειά και συστράτευση από όλους 
τους φίλους του σωματείου. «Σ’ αυτή την προσπάθεια 
δεν υστερεί κανένας» δήλωσε στέλεχος του σωματεί-
ου τονίζοντας ότι η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στη 
δημιουργία μιας νέας ομάδας η οποία θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για τη νέα χρονιά. 
Μετά το ξεκαθάρισμα των διοικητικών του σωματείου 
θα αρχίσει η προσπάθεια για εξεύρευση προπονητή 

στον οποίο θα ανατεθεί η νέα προσπάθεια για δημι-
ουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα πετύχει το 
στόχο της επανόδου του σωματείου στη Γ’ κατηγορία. 
Ο νέος προπονητής σε συνεργασία με τη διοίκηση θα 
αναλάβουν τη στελέχωση της ομάδας με ποδοσφαιρι-
στές. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στη νέα ποδοσφαι-
ρική περίοδο ο Χαλκάνωρ θα κτιστεί από την αρχή. 

Δεν είναι εύκολο το 
εγχείρημα, λένει 
οι άνθρωποι του 
σωματείου, αλλά 
δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή, ο Χαλκά-
νωρ θα πρέπει να 
επανέλθει εκεί που 
του αξίζει. Η διαχεί-
ριση της επόμενης 
μέρας της διαβάθ-
μισης του Χαλκά-
νορα δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, 
ωστόσο υπάρχει 
μεγάλη αισιοδοξία 
ότι το σωματείο θα 
τα καταφέρει και θα 
επανέλθει δυνατό 
κάνοντας περήφα-

νους τους φίλους και 
υποστηρικτές του. Η νέα διοίκηση του Χαλκάνορα εμ-
φανίζεται αποφασισμένη να φέρει κοντά όλους τους φί-
λους του σωματείου. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως 
μας αναφέρθηκε, θα γίνει προσπάθεια από τη νέα διοί-
κηση να επιστρέψουν κοντά στο σωματείο όλοι οι φίλοι 
του Χαλκάνορα αφού η βοήθεια όλων είναι σημαντική 
και καλοδεχούμενη.  Ο Χαλκάνωρ με τη βοήθεια όλων 
των φίλων του μπορεί να επανέλθει στο δρόμο των επι-
τυχιών. Η νέα διοίκηση του σωματείου άρχισε να μελε-
τά τρόπους αλλά και κίνητρα ώστε να φέρει κοντά τους 
φίλους του Χαλκάνορα.  Η ομάδα των βετεράνων του 
Χαλκάνορα έφθασε μέχρι την προημιτελική φάση του 
κυπέλλου βετεράνων. Ο Χαλκάνωρ αποκλείστηκε από 
τον Απόλλωνα Λεμεσού στη διαδικασία των πέναλτι με 
σκορ 5-3. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 
ισόπαλος με σκορ 3-3. 

Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Νέων Αγίας Βαρβάρας 

Τ ην Τετάρτη 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 
η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένω-
σης Νέων Αγίας Βαρβάρας. Όπως αναφέρε-

ται σε σχετική ανακοίνωση κύριος σκοπός της Γενι-
κής Συνέλευσης είναι η ενημέρωση των μελών για 
τον απολογισμό της φετινής χρονιάς. Το σωματείο 
τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στη χειροσφαίριση 
παρουσίασε στην αθλητική περίοδο που ολοκληρώ-
θηκε πρόσφατα, αξιοσημείωτη πορεία γεγονός που 
ικανοποιεί όλους και ταυτόχρονα στέλνει πολύ εν-
θαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον. Η Ένωση Νέων 
Αγίας Βαρβάρας στο ποδόσφαιρο έφθασε μέχρι τα 
ημιτελικά του κυπέλλου της ΕΠΟΠΛ. Η ποδοσφαιρι-
κή ομάδα της Αγίας Βαρβάρας περιελήφθηκε στις έξι  

καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, όπου υπήρ-
χαν διαθέσιμα 3 εισιτήρια για τους αγώνες ένταξης 
της ΣΤΟΚ. Η ομάδα χειροσφαίρισης της ΕΝΑΒ χάρι-
σε ιστορικές στιγμές στους οπαδούς της. Παίζοντας 
για 1η φορά στην Α΄ κατηγορία χειροσφαίρισης, όχι 
μόνο δεν κινδύνευσε με υποβιβασμό, αλλά τερμά-
τισε στην πρώτη τετράδα σκορπώντας μεγάλη χαρά 
στους οπαδούς της. Στην ΕΝΑΒ δημιουργούν και το 
αύριο του σωματείου. Φιλοξένησαν το 2ο τουρνουά 
ακαδημιών χειροσφαίρισης στο οποίο συμμετείχαν 
ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Οι ακαδημίες της 
ΕΝΑΒ ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους έδειξαν ότι το 
μέλλον τους ανήκει.

Τ ο πλούσιο ταλέντο των ακαδημιών του σωμα-
τείου θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν τα επό-
μενα χρόνια στον Πανιδαλιακό. Στόχος η ομά-

δα να στηρίζεται τα επόμενα χρόνια σε αθλήτριες από 
τις ακαδημίες της. 
Στο σωματείο γίνε-
ται πολύ καλή δου-
λειά στις «μικρές» 
ομάδες του σω-
ματείου και όπως 
φάνηκε και από την 
αγωνιστική περίο-
δο που ολοκληρώ-
θηκε πρόσφατα,  
θέλουν να  εκμε-
ταλλευθούν αυτή 
την παράμετρο για 
να στελεχώσουν τη 
βασική ομάδα του σωματείου. Ο Πανιδαλιακός επεν-
δύει στα δικά του παιδιά τα οποία φαίνεται ότι έφθασε 
η ώρα να δουλέψουν σκληρά για να ανεβάσουν την 
ομάδα εκεί που της αξίζει, στην Α’ κατηγορία. Αυτό δεν 
μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά με 
σκληρή και συνεχή δουλειά υπάρχει αισιοδοξία ότι το 

σωματείο του Ιδαλίου θα επιστρέψει στα σαλόνια της 
πετόσφαιρας και θα προσφέρει χαρά στους οπαδούς 
του. Το τέλος των αγωνισιτικών υποχρεώσεων ανα-
μένεται να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους του 

σωματείου να προσπα-
θήσουν να φέρουν και 
άλλους φίλους του Πα-
νιδαλιακού κοντά στην 
ομάδα  ώστε όλοι μαζί, 
ενωμένοι, να εργα-
στούν για το καλύτερο 
μέλλον του συλλόγου. 
Ο Πανιδαλιακός είναι 
το μοναδικό σωματείο 
στην περιοχή της Νό-
τιας Λευκωσίας που 
δίδει την επιλογή στη 

νεολαία να ασχοληθεί 
σε οργανωμένη βάση με άλλο ομαδικό άθλημα πέραν 
του ποδοσφαίρου. Αυτό το πλεονέκτημα θέλουν να το 
εκμεταλλευτούν στον Πανιδαλιακό για να τραβήξουν 
κοντά στην ομάδα και στην πετόσφαιρα και άλλα άτο-
μα που αγαπούν το βόλεϋ ή που έχουν δυνατότητες να 
διακριθούν σ’ αυτό. 

Σ την Γ’ κατηγορία επιστρέφει η Ολυμπιάδα Λυ-
μπιών η οποία τερμάτισε στην προτελευταία 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα των 

Λυμπιών σε κάποια παιχνίδια έκανε εξαιρετικές εμφανί-
σεις και πέτυχε θετικά αποτελέσματα. Το αδύνατο σημείο 
της Ολυμπιάδας στην ποδοσφαιρική περίοδο που ολο-
κληρώθηκε ήταν οι εντός έδρας αγώνες. Η ομάδα όπως 
φαίνεται από τη συνολική της πορεία  δεν εκμεταλλεύθη-
κε την έδρα της, όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα στο τέ-
λος να πάρει το δρόμο για την Γ’ κατηγορία. Στις 30 συ-
νολικές αγωνιστικές του μαραθωνίου της Β’ κατηγορίας 
η Ολυμπιάδα πέτυχε 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και δέχθηκε 16 
ήττες, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς.. Πέτυχε 23 γκολ και 
δέχθηκε 44. Η Ολυμπιάδα στην πρώτη ιστορική της πα-
ρουσία στη Β’ κατηγορία δεν ήταν από τις ομάδες για δι-
αβάθμιση. Είχε καλή ομάδα και εάν ήταν λίγο πιο προσε-
κτική σε κάποια παιχνίδια κυρίως στην έδρα της σήμερα 
θα βρισκόταν στη Β’ κατηγορία. Ο υποβιβασμός δεν εί-
ναι ντροπή λένε στο σωματείο των Λυμπιών. Από τη φε-
τινή παρουσία τους στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας 
κρατούν τα θετικά και θα επιδιώξουν τα επόμενα χρόνια 
να επανέλθουν ακόμα πιο δυνατοί. Η πτώση της ομάδας 
στην Γ’ κατηγορία αναμένεται να φέρει αλλαγές στο σω-

ματείο αφού θεωρείται βέβαιο ότι οι άνθρωποι του σω-
ματείου θα προσαρμόσουν τα πλάνα τους στα δεδομένα 
της Γ’ κατηγορίας. Αναμένεται ότι κάποιοι ποδοσφαιρι-
στές θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Στο σωματείο 
των Λυμπιών άρχισαν ήδη να σκέφτονται τον προγραμ-
ματισμό για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Βασικός στό-
χος της ομάδας θα είναι η άνοδος στη Β’ κατηγορία και 
προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούν όλοι στο σω-
ματείο των Λυμπιών.  Στην προτελευταία αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας η Ολυμπιάδα έφερε 
1-1 στην έδρα της με την ομάδα της Ξυλοτύμπου. Η ομά-

δα των Λυμπιών προηγήθηκε στο σκορ, έχασε πένταλ-
τι και τελικά εξήλθε ισόπαλη. Στο τέλος του παιχνιδιού 
έμεινε και με δέκα παίκτες λόγω αποβολής ποδοσφαιρι-
στή της. Το αποτέλεσμα εκείνου του παιχνιδιού έδειξε εν 
πολλοίς την κατάληξη που θα είχε η ομάδα. Στην τελευ-
ταία αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών είχαν να ανέ-
βουν ένα βουνό αφού χρειαζόταν όχι μόνο τη νίκη στον 
εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου αλλά και 
συνδυασμό αποτελεσμάτων άλλων ομάδων οι οποίες 
βρίσκονταν στη ζώνη του υποβιβασμού. Τελικό αποτέ-
λεσμα 2-1 υπέρ της ομάδας της Αραδίππου. Τα έργα ανέ-

γερσης του νέου οικήματος της Ολυμπιάδας Λυμπιών 
συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό γεγονός το οποίο γεμί-
ζει με υπερηφάνεια τους φίλους του σωματείου. Σύντο-
μα η Ολυμπιάδα θα αποκτήσει το δικό της σπίτι το οποίο 
θα ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις του σωμα-
τείου. Στις 31 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέ-
λευση της Ολυμπιάδας. Στη διάρκεια της Συνέλευσης το 
απερχόμενο Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη  για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η Ολυμπιάδα και καθορίστηκε το 
πλάνο για τη συνέχεια του σωματείου. 

Υποβιβάστηκε η Ολυμπιάδα

Από την αρχή οικοδομείται 
ο Χαλκάνωρ

Αθλήτριες από τις ακαδημίες 
θα προωθηθούν στον Πανιδαλιακό




